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 مقدمه
برره شرررکن مهن سرران مارراور سررامان   8811قرررارداد مطالعررات طرررح جررامع شررهر اهرررم در سررا   

طرح پاي ار ابالغ گردي . از آنجايي کره مطالعرات طررح نمازمنر  نقاره پايره بروده ولري بره دلمرل ن رود            

نقارره پايررهن ايررر مارراور بررا اسررتفاده از کشمرره اسررناد نقارره ای ن شررامل  نقارره بشوکهررای آمرراری        

ن عكسررهای مرراهواره ای و عكرر   8811و ه چنررمر برره روز رسرراني سررا     8811اری سررا  سرشرر 

و ه چنررمر بط مررش نقارره بهمرره شرر ه بررا ورررعمن موجررود اراررري در      1111 8هرروايي در مقمررا  

شرايان ذکرر اسرن بره منترور بهمره نقاره         بررسرمها و مطالعرات بره انجرام رسرم .     بازدي  های ممر انين  

وهرای ايرر ماراور  رري بهمره نقاره گردير  و ه رمر امرر موجر            زمران بسرمار زيرادی از وقرن نمر    

در برراري  کرره  طرررح بوسررعه و ع ران)جررامع( شررهر اهرررم   . برريرمر در زمرران بهمرره طرررح گرديرر    

در  88/3/8831و شهرسرررازی و در بررراري   امرررور زيربنرررايي   در کرررارگروه بی  ررري  81/1/8831

شرررورای عرررالي در  3/88/8838در بررراري   و  شرررورای برنامررره ريرررهی و بوسرررعه اسرررتان بوشرررهر 

مج وعرره ای اسررن از مطالعررات ارا رره شرر ه در   نبرره ب رروي  رسررم ه شهرسررازی و مع رراری ايررران 

مراحررل میتشرری بهمرره طرررح کرره برره  ررورت میت ررر برره بمرران و بهشمررل م احرر  ع رر ه برروي ه در    

ر رروت بهشمشهررای اجت رراعي ن ج عمترري ن اقت ررادی و کال رر ی در شررهر اهرررم پردارترره شرر ه و      

 اسن.  ش ه اهرم منجربهمه طرح جامع شهر به نهايتاً 

و  مطالعرات مربروب بره شرهر      نحروزه نفروذ    و شرامل  مطالعرات منطقره    در سره جشر    طرح گهارش

بهمره گردير ه کره در ايرر جشر ن گرهارش منطقره و حروزه نفروذ شرهر ارا ره             اجراييروابط و مقررات 

 مي گردد.

 

 

 شرکن مهن سان مااور سامان طرح پاي ار                                                                     
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 منطقه يبررسي كل  -1

 منطقه )استان بوشهر( و اقليمي جغرافيائي  هايويژگي -1-1

 و مساحت منطقه موقعيت -1-1 

مقه عرض دق 81درجه و 81دقمقه با  81 درجه و 82استان بوشهر در جنوب غربي ايران و در فا شه 

 ی النهار گرينويچن در دقمقه طو  جغرافمايي از ن  12 درجه و  18دقمقه با  1 درجه و 11 جغرافمايي و

از  نبوير اح   کهكمشويه و های روزستان واير استان از ش ا  به استان .جنوب ايران واقع گردي ه اسن

  غرب به رشمج فار  مه ود بوده از از شرق به استان فار  و ناستان هرمهگان جنوب به رشمج فار  و

  اقت ادی قابل بوجهي برروردار اسن. و از اه من راه ردی و

از مساحن کل کاور  در   1/8ح ود  نکمشومتر مربع وسعن 88812 ي ح ودبا مساحت اير استان

 مر استان کاور مهسوب مي شود. شهرستان دشتستان با هرا به رود ارت ات داده و از اير لهاظ هف 

کمشومتر مربع 888191شهرستان بوشهر با مساحن کمشومتر مربع بهرگ برير شهرستان و 131198احنمس

طو  نوار ساحشي استان بوشهر در حاشمه  .به عنوان کوچک برير شهرستان استان مهسوب مي شون 

کمشومتری ساحل ش الي رشمج فار  8821در   از طو  11کمشومتر مي باش  که  181رشمج فار  برابر 

 ز بن رع ا  با فاو را در بر مي گمرد.ا

 
 3109مشخصات عمومي شهرستانها براساس تقسيمات کشوري در پایان سال( 8-8ج و  ش اره )

 مساحت شهرستان
 تعداد شهر تعداد بخش

 تعداد

 
 دهستان )كيلومتر مربع(

 2 3 2 6.6131       بوشهر

 4 2 2 622831 تنگستان

 5 3 2 .6.613 جم

 22 8 6 .13..6 دشتستان

 7 3 3 121631 دشتي

 4 4 2 8.8232 دير

 4 2 2 612636 ديلم

 4 5 2 661.31 كنگان

 2 2 2 8.2836 گناوه

 11 8. .8 .8.6123 جمع كل استان بوشهر

 معاونت برنامه ریزي استانداري بوشهرمأخذ : 
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 8831در سا   بقسم ات شهرستاني استان بوشهر(  8-8)نقاه ش اره 

 
 

 يرذ  معاونن برنامه ريهی استان بوشهرم

 
 

 

 بوشهر استان توپوگرافي وضعيت -2 -1-1

 کوهها ي هایالمنبيثمر فع و بهن زاگر  با پم ايش بوشهر ه همان استان هایناه واری بطور کشي

 ها بهناه واری اير شكل در بغممر فرسايش ن عواملو باکنون رود را يافته اولمه شكلن برشماری اوارر

 هایناه واریان . يادگار گذاشته ها را بهناه واری امروزی برکم ن در نهاين و بيثمر گذار بوده ش ت

  ع اربن  از ن ود که واح  مت ايه بقسمم سه به بوانرا مي استان

 كوهستاني واحد مرتفع: الف

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 

 ت منطقه و حوزه نفوذ(طرح جامع شهر اهرم) مطالعا       اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

  داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

و  اربفاعات و از برکم  را در بر گرفته استان قرو ش ش الي مه وده بماترير سطحواح   اير 

ها از ناه واری اير. اسن ش ه پوشم ه زاگر  هایروردگي با چمر موازی هایناودي  ها وطاق ي 

 به و هرچه ش ه باكمل در برگرفته قشر جنوب به غرب را از ش ا  سرباسر استان که موازی دو رشته

 درون ها بهطاق ي  ادامه که با جا ي بر ش هدريا کم از کوه فا شه نرويممي پمش استان جنوب طري

 و کوه سماه کوه نگمسكان هایکوه شامل برش گچ نام به استان ا شي کوه رشته .شودمي دريا کام ه

 استان هایکوه .رس متر مي  8111 دريا به حاز سط ح اکثر اربفاع گمسكان در کوه. اسن رورموج

 از نتر پوشش ناسن آهكي اغش  ها کهسنگ جن  ناچمه و ساالنه بارشن کم اربفاع دلمل بوشهر به

 .دارن س ه گماهي بهار پوشش و اوايل در زمستان فقمر هستن  و فقط گماهي

 

 ميانكوهي واحد دشتهاي :ب

 و کوهها ي ونمكيتبك هایقرار دارن  و بر اثر فعالمن رورده چمر موازی هایرشته مرواح  در ب اير

را  انساني مراکه بج ع ها باكملدشن اير نهستن  مطشوب آب منابع دارای که در مناطقي ان .ش هحا ل

 .ستن ه استان در سطح و کااورزی مراکه  نعتي دهن هباكمل و اغش  داده

 

 ايجلگه واحد پست :ج

 و حا ل قرار گرفته فار  رشمج در امت اد ساحل عرري نوار کم ب ورت ایجشگه واح  پسن

امت اد  قشر با جنوب غرب از ش ا  روزستان جشگه دن ا  به که اسن استان رودهای گذاری رسوب

 دريا منتهي به تاناس رودهای که در مناطقي و فقط اسن اريکو ب عرضح  بسمار کموا اير .اسن يافته

 کااورزی اعتم بیش ننس تاً مناس  و راك د آبوجوبه با بوجه .ياب مي افهايش آن عرض شون نمي

 .ان واح  مت رکه ش ه نمه در اير استان سكونتگاهای و بماتر رودها مت رکه ش ه اير در حاشمه استان

 

 شناسيزمين هايويژگي  -1-1-3

 بوشهر استان شناسي زمين و تحوالت موقعيت-1-1-3-1

و  را در جنوب رارجي زاگر  روردة چمر زاگر  از واح  سارت اني بیاي استان اير    

و احت االً در  ر بودهمتکمشو  811با  811  در ح ود هنا يپ دارای ده  کهمي باكمل ايران غربي جنوب

 منطقه راي هایروردگي چمر رون  ع ومي. اسن ش ه کام ه روران ه زير زاگر  به نواحي برري

 ور همط و برسمر به مهوزو مک نپالئوزو مک رسوبات و در آن اسن شرقي جنوب - غربي ع وماً ش ا 

 را باكمل عربستان پالبفرم قمار ایقاره حاشمه هایوششپ رسوبات اير .قرار دارن  هم روی شم 

را از ساير  زاگر  از بیش اير که آنچهان . رورده و چمر يافته مر شكلبغم در پشموسر دهن  کهمي

 شون   مي رال ه مرحشه در سه که اسن آن رات بكامشي سازدن مراحلج ا مي ايران مناطش
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 و طي کام ه طو  مماني با بريا  از اينفراکام رير که مرحشه اير:  پالتفرم رحلهیا م اوليه لهمرح  -3

دار ن ک رسوباتن عالوهه ب .اسن ش ه گذاشته و ال رز برجای مرکهی با ايران ماابه رسوبابيآن

 .اسن ش ه نامر به عربستانق در مار هک اسن رسوبابي ش مه زاگر  وبجن وق در مار اينفراکام رير

از  در برري با پرممر سمشورير زيرا رسوباتن اسن بوده رارج از آب از آن ها ي بیش م ت در اير

 ب یمری رسوبات بوسمشه زاگر  پرممر دراوايل. اسن نا ه يافن نفتي هایاریدر حف حتين نقاب

 هایو ررساره با شمل ه راهع ش کم دريای به مربوب آهكي رسوباتبع اً  که  هش پوشم ه ایقاره

 .اسن ش ه گذاشته در آن مماني با بريا  کوالبي

ج ا ش   ايران از ساير مناطش قس ن اير ندر اوارر بريا :  ميوسن  - تریاس ناودیس رگبز مرحله  -2

با  مهوزو مک رسوبات درآم  و در آن اسن بوده ناسن ا  اً در حا د که ایهفرورفت حوره ب ورت و

و  ا والً کربنابه رسوبات اير جن  .اسن ش ه ان اشته هم ر بررویمت  81111از  پمش با ریامن نئوژن

از  و برري ب یمری وجود رسوبات شود.مي دي ه و بمش نمه کم و شمل  سنگ ماسهن مارن در آن

 .اسن رسوبي حوره در اير (يزا  )راكي قا ماز حرکات ایناانهن م ت کوباه شناسي چمنه این وده

 کوهها يفاز  آررير و بنها طي قرار دارد پالئوزو مک رسوبات برروی شم  بطور هم رسوبات اير ب ام

 .اسن ش ه رارج و از آب کرده پم ا روردگي چمر(ن پشموسر -)ممو   آلپي

 - مموسر طين بیتماری کنگشومرای نامني به با ه همان:  از کوهزائي پس د یا مرحلهجدی مرحله  -1

 بربم  اير سرنهاد و به را پان پاسادنمر فاز کوهها ي نايران فالت ب امين ع اربي و به زاگر پشموسر

 چنمر .اسن پم ا کرده روردگي ن  چمردر ال رز جنوبي ههار دره يعني آن معاد  و بیتماری کنگشومرای

و  رورده چمر زاگر  منطقه ندر اوارر کرباسه ع ان - اگر ز ج ا  سشسشه با پم ايش رس  کهبنتر مي

 ب یمری حوره ب ورت مموسر د طيو رو درآم ه ایحاشمه گودا  ب ورت عربستان از پالبفرم بیاي

 .اسن پم ا کرده بكامل کناری

 هااز آن بسماری شود کهمي يافن فراواني ن كي گن  های رورده چمر زاگر  جنوبي در بیش    

 ه مر سمدياپمري در نتمجهن فار  مجرش و جنوبي اکثر جهاير مماني چنانكهدارن   بعششاينفراکام رير به

ق ابفا نواحي در اير که ن ک رات بكتونمكي پ ي ه ه چنمران . بوجودآم ه اينفراکام رير یهان ک

 فوقاني هایاليه بر اثر آن که اسن مااه ه لقابن اسن معروي هالوسمنه يا بروشايم پ ي ه افت  و بهمي

فرو  زيرير هایاليه برروین فاار ش ن بر اثر قطع .شون مي يهذبغ اطراي هایاز ن ک که گن   ن كي

را باي   فار رشمج ايراني سواحل عالوهه ب. ده را مي ایحاشمه ناودي  ملباك ريهد و در نتمجهمي

  همااه قابل هم لئوزو مکپا هایسری ها رسوباتدر آن کرد که مهسوب رورده چمر از زاگر  جه ي

  د کر رال ه چنمر بوانکور را ميمذ منطقه رسوبي هایسری مای ات .اسن

و  رسي با رسوبات متر که  8111-8811 ریامن به ب یمری هایسری شامل : اینفراکامبرین  -3
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 .شودمي برده هرمه نام سری انعنو به و از آن  اسن ه راه ایورقههایدولومي

 در آن که متر اسن  111 ریامن به کنتمتنانتا  کامالً اپي سری شامل رسوبات اير : امبرینک  -2

 .وجود دارد ایاليه بمر ب ورت دارفسمل هایبا آهک ه راه ب یمری - رسيرسوبات

 .باش يمتر م  211 ریامن به يبیري   - رسوبي سری شامل:  سيلورین  - اردویسين  -1

و  بوجود آم هن دونمر دوره ب ام طي احت الي شناسي ن ود چمنه بع  از يک رسوبات اير : کربونيفر  -4

 .باش متر مي  811با   811 ریامن به سنگي ماسه سریشامل

 .متر اسن  111 ریامن دار به رفوزولم آهک شامل رسوبات اير:  پرمين  -5

 و انم رين از دولومي بناوبي شامل شود کهمي رتم بريا  به بطور پموسته پرممر رسوبات:  تریاس  -6

 .رس متر مي  8111 آنها به یامنر ومج وع اسن

در  ب ريرج به که سنا آهكي و اسراساً از نوع رس متر مي  111 به رسوبات يرا ریامن : ژوراسيك  -7

 ا معاد ر و آن اسن انم رين رسوبات نامني به آن و نتمجه بوده مایص دريا ي ا پسروین  باواررآن

 .دانن مي هم  انم رين

 که متر اسن  111در ح ود  آن ري يبق و ریامن بوده کربنابه از نوع رسوبات اير : زیرین کرتاسه  -8

 .شودمي هپوشم  ک دمي رسي باترسو بوسمشه رود

دريا و  از آب مان ن بمرون عشن به ولي بوده کربنابه اساساً از نوع رسوبات اير : مياني کرتاسه  -0

 .دارن  متر ریامن  811بنها  که نهویه ب ش ه کاسته آن از ریامن زا يراكي حرکات

چن      ریامن به و اساساً مارني دريا ي از نوع دوره اير رسوبات:  زیرین ائوسن فوقاني کرتاسه  -89

 نمه وجود دارد . ایاليه بمر آهكي رسوبات و در آن متر بوده

 و دارای متر اسن  111در ح ود  اسن دولوممتي - اساساً آهكي که مج وعه اير ریامن : ائوسن  -33

 .دارن  آس اری کبا آه زيادی هبااب وجه که  اسن وآهک ر 

 متر دي ه  111 ریامن به آس اری هایآهک در باالی رسوبات اير : و ميو پليوسن اليگوسن  -32

 اير ریامن .بررورداراسن یزياد از اه من (فار  )سری ب یمری رسي رسوبات در آن شون  کهمي

 و به افهوده آن برریامن شرقي جنوب س ن هب ولي مورد نتر کم مه وده ش الي در بیش سری

 .دارن  متر ریامن  8111 ن كي یهانهاته رسوبات اير در قاع هرس ن متر مي  8111

 

 بوشهر استان و هواي آب -1-1-4

 ساحشي به  ورت گرم و هایای اقشم ي گرم اسن که در بیشاستان بوشهر در مج وع دار

ای کم نهبوشهر از استا. استان باش گرم و راک مي دارشي استان به  ورتهای در بیش مرطوب و

ای و سوداني م يترانه بر آن در ف ل زمستان کم فاارهای های موثربرير سمستماسن و مهم باران کاور

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 

 ت منطقه و حوزه نفوذ(طرح جامع شهر اهرم) مطالعا       اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

  داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

ای های سرد سا  به گونه لمراکه پرفاار نمه در طو  ف غربي و سايرن ش ا اارهای ش الياسن و پرف

اربي مستقر بر روی ن کم فاار حردر ف و  گرم سا  گذارن .يافته بر اير استان باثمر مي بع يل

افهايش دمای آن  استان بوشهر باثمر گذاشته و موج ن افريقا و کوير ايران بر عربستان راهای ه

ود و  ورت مه ه مونسون نمه بهن  يا ه در بابستان مرکه کم فاارن به وي ای گرم سا ههدر ما شون .مي

 گذارد.مي مقطعي بر استان بوشهر باثمر

 

 بوشهر استان و هواي مؤثر بر آب عوامل -1-1-4-1

  ع اربن  از بربم  به که اسن جغرافما ي مهم عامل  1متيثر از  استان و هوای آب بطور کشي

 جغرافيائي عرض   -1

 بريراز جنوبي ارتالي درجره با سه السرطان م ار رأ  که شرويممي متوجه ايران نقاه به با بوجه 

 و جنوبي بسمار گرم در منطقه فار  رشمج سواحل که اسن معني ب ان و اير دگذرمي فار رشمج نقطه

 پرفاار جن  سمستم بابستان بوشهر در ف ل در استان بربم  ب ير .دارد قرار ش الي معت له منطقه

 که شود و  عود هواهوا مي فرونامني ايجاد حالن موج  سمستماستقرار اير شود کهمي حاکم ایحاره

 ش ي  آفتاب اثر بابش بر ه چنمر. گرددمي م كر غمر از سا  موقع در اير اسن بارش مهم از عوامل

 .ياب ميافهايش ساالنه ار بارشبرابر مق  با چن ير منطقه ب یمری بوان

  

 دريا از سطح ارتفاع   -2

 از جذب عان  مانرا پوشان ه از اسرتان وسمعي سرطح که پسرن و نواحي اربفراع کم هایوجود کوه

 اير گردد و فقطدارن  مي مناي کوهستاني اغش  که اروگرافمک هایبارش و باكمل فار رشمج رطوبن

 معت  نس تاً  ين بابستاننس تاً زياد اربفاع داشتر دلمل به رورد کهمي چام به استان قشر در جنوب حالن

 .دارد نس تاً مرطوب و زمستاني

 

 ااز دري فاصله   -3

دريا بسمار  به نهديكي عشن به و روز و ف و  ش  بمر حرارت درجه ن  ارتاليساحشي ر نواحيد

 ديگر بيثمراتاز  مهشي بادهای رژيم و حاک من بیار آب هوا از طريش رطوبن فهايشا که اسن کم

 .اسن فار  رشمج
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 بادها وزش جهت -4

ن در ربيغ . بادهایکن ايفا مي استان و هوايي آب در ورعمن ایع  ه رود نقش نوبهه ب عامل اير 

بادها با ع ور از  اير دهن .بيثمر قرار مي بهنن ايران ساير نقاب ه چونبوشهر را  ن استانسا  سرد هایماه

 فاارهای ارتالي .گردن مي در استان باران يهشر و موج  کرده را جذب زيادی رطوبن فار  رشمج

 راكي و آب وي ه دمای و نمه ارتالي زاگر  اربفاعات و سشسشه عربستان وسمع راكي ممان مهشي

باشن  آور مي باران بعضاً بادها که اير اهم شود کهمي ا س در طو  متع دی مهشي بادهای وزش باع 

 .و باد سهمل باد قو ن  وباد برر نن  باد لچمهب  باد له مر يا له ارن باد ش ا  ازع اربن 

 

 پوشش گياهي  -5
های استان را در گستره های ايرتان بوشهرن زممري از اسهای وسمعشوری آب و راك در بیش

های پراکن ه در  ورت مه وده های قابل کان بهنتمجه زممرمعي غمر قابل کان ن وده اسن و دروس

ها ارت ات دارد که در نیشستانبوشهر شكل غال  باغ اری به در استان  شون .استان مااه ه مي سطح

بع استان بوشهر هم مرا ن را مه و کنگان به ع ل مي آي .رورموج بوشكانن بنگستاننبیش  نواحي دالكين

سا  و نامساع   م و مه ود بودن دوره بارش در طو  ل گرفبارن گي و طوالني بودن  به دلمل ک  ود

 وع به عشن در مج نوع متوسط و فقمر اسن. هان بماتر ازچرای بي رويه دام و هابودن جن  راك

فرعي کااورزی و  لربعين عوامااورزی و رعی پوشش جنگشي و مک هایمه ودين در فعالمن

 اقشمم استان موثر واقع شون . ن ن ي بوانن  برقشم يهای کوچک ررد اگماهي بجه در مه وده پوشش

 

 استان بوشهر در فصول مختلفتأثير توده هاي هوا بر آب و هواي  -1-1-4-2

 اي تاثير كم فشار مديترانه

رود نمه  باش نجر مياينكه مهل ع ور کم فاارهای مها دريای م يترانه عالوه برسرد سا  های در ماه

روی ق ر   بر شرقن س نها در حرکن رود به آن فاارهای متع دی اسن که برري ازمهل باكمل کم

شود و نواحي غرب از روی کاور برکمه وارد ايران مي ايجاد کرده و اير زبانه کم فاار ای کم فاارزبانه

وی برکمه و از ر ع ور گاهي نمه اير سمستم پ  از ده .يثمر قرار ميکاور را بهن ب غربش ا و 

غرب از طري غرب و ش ا  شود که يک شاره آنقسمم ميب با اربفاعات آن مناطش به دو شارهبررورد 

وارد  رراسانو استان عراق  پ  از ع ور از روی کاور ديگر شود و شارهرارج مي وارد کاور

های کم اير سمستم فاکتورن گراديان مناس  دما و با که براي سطوح فوقاني به هنگامي شود.فغانستان ميا

در ف ل زمستان  کن .مناطش بهن نفوذ آنها ريهش ميهای موثری درراهي کنن ن بارن گيفاار را ه 

بهن پوشش قرار داده را نمه  استان بوشهر ننفالت ايراای در مسمر حرکن رود درم يترانههای سمكشون
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 آورن .های کم و بمش ماليم و م اومي را در آن بوجود ميبارن گي و

 

 تاثير كم فشار سوداني 

در ف و   کم اسن.طقه حاره به طور نس ي دارای فااردر افريقا به عشن مجاورت با من منطقه سودان

 ن کم فاار سودانمنطقه سرد در آنهوای ش الي سودان و ريهش ه نواحيسرد سا  با نفوذ زبانه پر فاار ب

و  سمستم در ابت ا فاق  ج هه اسن ن اي . در واقع ايررطوبن جذب ميبقوين ش ه و از دريای سرخ 

بررورد  های هوای آن منطقهشودن با بودهکه بر روی دريای سرخ کام ه مي ن اما به ب ريجباش فعا  ن ي

و يا پ  از  گرددروزستان وارد ايران مي ی يا از طريشپ  از شكل گمر  وماًکه ع شودکرده و فعا  مي

های استان نفار  و کس  رطوبن کافيوی رشمجع ور از روی عربستان وکوين و بوقی کوباه بر ر

 ده  و پ  از آن به طري شرقثمر قرار مييب گاهي با نواحي مرکهی کاور را بهنهرمهگان و  نبوشهر

ابرهای جوشي بوده و  از های کم فاار سوداني مع والًسمستماز  . بارن گيشودمي شرق کام هو جنوب

های جهن اغش  در جنوب و مرکه کاور پ  از بارن گي ورت آرام و م اوم اسن و به اير ک تر به

های ها در استاننتمر آن ياب  کههای میرب جريان ميسمالب نهای کم فاار سودانيسمستمزا رگ اری

ای کم فاار هسمستم به فراواني ابفاق افتاده اسن. های گذشته  طي سا ن هرمهگان و فارربوشه

 باشن . های استان بوشهر ميبرير بارن گيمنااء مهم ای و سودانيم يترانه

 

 ثير كم فشارهاي تابستانه تا
کوير ن افريقا و راهای عربستانه  بيفاارهای حرارثمر کمير ف ل بابستان استان بوشهر بهن بد

استان  هایو قطع بارن گي يش دما و ب یمرجريانات گرم و راک موج  افها گمردن که ايرقرار مي ايران

ر وارد استان شرق کاوگاهي اوقات از جنوب فاار مانسون هن  نمه م كر اسنکم زبانه گردن .مي

موس ي  سه ماه بابستان اسن که بادهاین ثمرگذارد. دوره فعالمن کم فاار هيبوشهر ش ه و برآن ب

های به کرانه وزد وغربي اقمانو  هن  ميجنوب آورد که از طرين  را به وجود ميبابستانه اقمانو  ه

هن وستان و ب ام  ير جريان جوی در حالمكه در مناطشگذارد. اثمر مييسواحل آن ب رس  و برمكران مي

های ای از بارن گيل مالحتهابرقم ق متيسفانهگرددن مي های فراوانيشرقي موج  بارن گآسمای جنوب

اربفاعات رد رگ ارها ي را های ان کي را در سواحل وبارن گي کاور ما ن ي رس  و فقط گاهي آن به

- نمه بولم  گرد و راك اکتفا ناکي وبه ايجاد ابر ها مع والًستانا آورد و در سايرشرق به وجود ميبجنو

 .ن اي مي

ه ش ت مراکه کم مراکه پرفاار بر استان بوشهر بغربي و سايرهای ش الي و ش ا ثمر سمستميب 

استثنا ي در برري از  رهای ش الي در قال  بروز سرماهایثمر نفوذ پرفااين وده ولي ب فاارهای گفته ش ه

 ها در استان بوشهر انكار ناپذير اسن.سا 
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 منطقهتقسيمات اقليمي  -1-1-4-3

 اقشرمم  سشطه بهن گمردمي بر در استان را سطح از در   11 ودح  در که بوشهر استان از وسمعي مناطش

 اقشمم نم ره رارک گررم   گرم و  راک فرا اقشممن  اقشمم راک معت   ن اقشمم راک گرمشامل  نامناس 

بوزيرع   دارنر .  اقشرمم اسرقرار   نروع  ايرر  در اسرتان  بنر ری  و شرهری  نقاب ب ام “بقري ا و ش ه اسن واقع

  شرح زير مي باش  به ه حوزه نفوذ شهر اهرممه ودهای جغرافمايي اقشمم

 

  اقليم خشک گرم

 ن بنر ر گنراوه   ن ديشرم  بن ر ن بوشهر بن ر که پوشان مي را بوشهر استان وسمعي از مناطش گرم راک اقشمم

 اقشرمم  نروع  ايرر  در سرع آباد  و ش انكاره ن بن ر کنگان ديرن بن ر ن رورموج ن اهرم ن برازجان ن ريگ بن ر

 در   مه وده حوزه نفوذ اهرم در اير اقشمم قرار دارد. 21ح ود . ان تهگرف قرار

  اقليم خشک معتدل

 نواحي و بوشكان ناحمه در ش ا  اهرم و رورموج شرق در اقشم ي هایباريكه  ورت به اقشمم نوع اير

شهر اهرم  بیاهايي از مه وده حوزه نفوذ.دارد گسترش کنگان شرق در و نمه پايمر دهرود و باال دهرود

 در اير اقشمم قرار دارد.در   اير مه وده را در بر مي گمرد.  81که ح ود 

 

 و هوايي عناصر آب  -1-1-4-4

 و بابستان رود در زمستان جغرافما ي ورع اقتضای و به فار  با رشمج مجاورت دلمل به استان اير

بيثمر  بهن منطقه اير زمستان ف ل در ب امگمرد. ميقرار  از منطقه رارج ياقشم  بيثمرعوامل بهن

 از ع ور از روی و پ  گمرن .مي سرچا ه سرخ و دريای م يترانه ازدريای که اسن هوا ي هایبوده

 ه چنمرشود. مي استان در سطح فراوان بارش موج  و ش ه اش اع فار  رشمج روی بر قو عرا سوريه

 و رود سكون نوبه به گمرد کهقرار مي حاره پر فاار جن  بيثمر سمستم بهن در بابستان منطقه اير

بيثمر قرار  بهن را مورد مطالعه مه وده ف ل در اير که هوايي های. بودهدارد هوا را در پي وارونگي

 از ع ور از روی پ  که ا اسنافريق و  هرای و عربستان و راک گرم هوای بوده دهن  شاملمي

. گرددمي استان پسن و نواحي لدر سواح شرجي ايجاد شرايط و باع  ش ه مرطوب فار شمجر

 نمه کام ه مورد مطالعه با مه وده هن  و پاکستان موس ي فاارهایکم ابفاقي طور به گاهي  چنمره

 .شون مي ج را مو منطقه بابستاني شون  و رگ ارهایمي
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  باشن   ع اربن  ازبوشهر مي اناست اقشمم ا شي شكل دهن ه باكمل که و هوا ي عنا ر آب بريرمهم
 

 حرارت درجه

قرار  فار  رشمج ر مجاورتد که ديگری از بیش وجود کوهستان دلمل به از استان وسمعي بیش    

 ماه و هفن اسن حراربي دو ف ل دارای ناستا اير .برروردار اسن مهسوسي ا يدم  اعت ا ن ازدارد

سمر  به ر از مهر با يعني از سا  ماه پنج و م ت هوا سمر  عودی دماین شهريور از اسفن  با يعني سا 

 و سردبرير گرمترير حرارت هدرج بمر از بفاوت که حرارت درجه ساالنه ارتاليکن . مي را طي نهولي

ن فروردير هایدر ماه. راد اسنگ سانتي  1/82با  معاد  بوشهر در ايستگاه .آي مي دسن به سا  هایهما

 بيممر را در زممنه رود ماكالبي نوبهه ب رود کهباال مي سرعن دما بهن و مرداد ن رردادن بمراردي هان

و  بسمار گرم هایبابستان دارای استان ايردارد.   راهه هب یمر ب افهايش دلمل به نستامورد نماز ا آب

زير  فر  بهسا  هایاز ماه يک همچ و پسن ساحشي هایدما در بیش و ح اقل اسن معت   هایزمستان

 . رس ن ي

 هایها در ف لبارن گي اير .  اغش ممشم تر اسن  881بوشهر ح ود  ناستا ساالنه بارش ممانگمر

ياب  و مي افهايش ش ا  به جنوب از س ن استان ح اکثر بارش ممانگمر ندهن مي روی زمستان و پا مه

 یهاماه بريرپر باران استان در اير. زياد اسن بسمار استان تشیمی در نقاب ساالنهبارش بغممرات دامنه

 هایماه ه مر طي ال ته .بمر و مرداد هستن  نن رردادهاماه بريرراک و ن به رآذرن دی ربم ب به سا 

در  شرجي شرايط بوجود آم ن باع  فار  از رشمج برراستهد نس تاً زيا ب یمر ش ي  و رطوبنن راک

 هایبارن گي ا شي لعام. دارد  راههه را ب يفرسايطاقن بنفسي شرايط ود کهشمي استان ساحشي نواحي

 و گاه يترانهم  بماتر در دريای نجريانات اير رطوبتي و من ع اسن غربي هوای هایورود بودهن منطقه

 جنوب نواحي سودانيفاارهای کم جريان ديگر وجود دارن   که دو جريان بعالوه. اسن فار  رشمج

 ن هپراک هایو بارن گي دهن بيثمر قرار مي را بهن قشر جنوب قس ن هم موس ي رهایفاا و کم غرب

 .شون مي را موج  بابستاني

 

 آب منابع  -1-1-5

 اسن در سا  ممشمارد متر مكع  ششاز  بمش طور متوسط ها بهبارن گي کل حجمن بوشهر در استان

و  سالمانه بارن گي از حجم %8/8ن ح ود کاور مساحن از کل  %1/8ح ود  مساحتي با استان و اير

از   %88ح ود . ده مي رود ارت رات را بهکاور  سطهي جاریهایآب در   منابع  %1/8ح ود 

مه (  نمترمكع  ممشمون 3/3)  %1/81 ناالرريسطح جريانات ورت ره ب سالمرانه  گيبارن حجرم

  .آي در مي قعرب یمر و ب ب ورت

 شون مي باكمل ذيل شرح به  عمن از سه استان آب منابع بطور کشي
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  داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 

 دريا

 جنوبي هایاستان و در بمر دارد مرز ماترك فار  با رشمج کمشومتر  181از  بمش استان اير 

از  با استفاده شهری طشدر منا بی وت از نقاب در بعضي. داراسن فار  با رشمج مرز را بماترير

 آب دسترگاه  81 شود کهمي استفاده شهری اريم  بيممر دريا جهنن از آبکرشمرير آب هایهدستگا

و  در شهر گناوه دستگاه دوروزن  در ش انه مترمكع   111 هيآب  هر با ظرفمندر بوش کرشمرير

 .ان يافته ارت ات امر اير به گانسرربهو  رارك يرهجه کرشمرير آب هایدستگاه ه چنمر

 

 يسطحآبهاي  منابع

 ع اربن  از   دا  ي رودهای شون  کهمي بقسمم و ف شي دا  ي دو گروه به منابع اير

  هسرچا يک انار و راني و از اربفاعات اسن رود استان بريررود پر آب اير   رود من  

و  آغاج رهقمن ن  رود شي ا . دو شارهشودسرازير مي شرقي جنوب سوی به آغاجقرهنام و بهگمرد مي

من   رودرانه حوره کل وسعن. گمرن را در بر مي ها شارههد ک امهر که رود فمروزآباد اسن

 متر مكع  ممشمون  8111بر  غبال قنطره يستگاه درا آن سالمانه آب هي و ممهان کمشومترمربع  11111

  811 مانهسال با آب هي پشنگ دشن رود  بوشهر ع اربن  از رود من  در استان مهم هایشارهباش . مي

 . و رود شور رورموج ن رود باغانمتر مكع  ممشمون

 و در بنگ گمردمي سرچا ه که ره امن شمراز به غربي جنوب هایرود از کوه   اير رود شاپور 

 ساسان چا ه ن آبمهل ده  و در ه مرمي ا باكملرود شاپور رن رود ربجان بع  ازدريافن چوگان

 نشاپور و رود شور شكست ان ز دشنا ها ي شاره بع  از دريافن رود اير آبکن . مي را دريافن

 رود دالكي به درودگاه رود در مهل يراشود. مي کمفمن دچار افن ن كي وجود باكمالت ب لمل

 نزيان کی شامل که بوده متنوعي آبهيان رود شاپور دارای .ده مي را باكمل ون  و رود حشهپممي

 188 در ح ود آن ساالنه آب هي متر و ممهانکمشو  881رود  اير طو  .اسن ها و ماهمانپالنكتون

 . باشمي مترمكع  ممشمون

 گمرد و در ابت ا با رود مي سرچا ه ارژن دشن هایکوه جنوبي رود از دامنه   اير رود دالكي

کن  و از مي رود فراش ن  را دريافن سپ . ياب مي جريان رود جّره نام کن  و بهميبالقي سررون

 آب هي ممهان کمشومترن 821رود  راي . طو شودوارد مي آن به دادير دشن هایچا ه ندادير دشن

با  1/1  بمر آن و ع ش کمشومتر مربع  1111آبیمه حوره ن وسعنمتر مكع  ممشمون  111 آن نهساال

 .متر متغمر اسن دو

 رود دا  ي اير .شودمي باكمل شاپور در درودگاهو  رود از پمون  دو رود دالكي   اير رود حشه 

 شاره شود کهمي ممبقس و جنوبي ش الي دو شاره بن  به کره روستای شرقي ا ش  و در اسن
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 ت منطقه و حوزه نفوذ(طرح جامع شهر اهرم) مطالعا       اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

  داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 بج ع باع  باالب در اير شور و شمرير آب ب ارل ده .ميرا باكمل حشه باالب نآن جنوبي

 را باكمل استان مهم يکژاکولو مناطش از و يكي ش ه در منطقه ایو حاشمه آبهی از گماهان ان وهي

 ده  .مي

آنها ع اربن   بريرمهم که اسن متع دی ف شي رودهای بوشهر دارای ن استاندا  ي بر رودهای عالوه

 از  

 رورموجکوه  و  در بوشكان واقع و مور بشیي سماه هایرود از کوه   اير )باهوش( رود اهرم 

 وارد اراري و سپ  ش ه باكمل و شمرير رود باهوش نام به ا شيو از دو شاره گمردمي سرچا ه

 اهرم نیشستانهایمسمر رود و  مهارع آبماری برای رود اير حارر از آب در حا شود. مي اهرم دشن

د رو اير .  طو دارد وجود نمه بن  میهني از طريش برداری بهره بوسعه شود و امكانمي برداریبهره

 افهايش و بغذيه ن باع س  اح اث و در  ورت متر اسن  311آن سرچا ه کمشومتر و اربفاع  21

 متر مكع  ممشمون  83با  متر مكع  ممشمون هفناز  منطقه زيرزممني هایآب هایسفره پتانسمل

 رواه  ش  .

    گمرد و سپ مي سرچا ه رود زهره و بم کرز در جنوب بُهان رود از اربفاعات ايررود شور 

-ع ور از دهستان و ر رگمرد رود شاپور قرار مي حوره و در مجاورت شودبوشهر مي وارد استان

رود در ح ود  اير طو  ريهد.مي فار  رشمج به گوابمررور در نهديكي و ش انكاره مهارعي های

 . اسن متر مكع  ممشمون 21ددر ح و آن ساالنه آب هي هانکمشومتر و مم  881

 ش ا  شومتریکمر  11 از اربفاعات ه گي هک راوانف هایرود از ريهابه اير   آب اری رود دره 

 لدر ح  قاب آبماری رود برای اير آب کمفمن. شودمي باكملگمرن ن مي سرچا ه بن رگناوه قيرش

رود  اير طو  .وجود ن ارد از آن استفاده كانامن بودن سمالبي دلمل به حارر ا در ح ولي اسن ق و 

 .ريهدمي فار  رشمج به بويراتدر رور مرشلمت از ع ور از نهديكي و پ  کمشومتر اسن  11

 

 حوزه هاي آبخيز

را  فار  رشمج يمن  و ساحش ن دالكي -آبیمه شاپور  هحوز سه از مه وده هاييبوشهر بیش استان

 را به استان مساحن بماترير آبیمه شاپور و دالكي حوزهن فوق الذکر حوزه سه در ممان. اسندر برگرفته

 واقع حوزه اير بوشهر در مه وده استان در   مساحن  18 که نهویه باسن . داده  رود ارت ات

 ر  (  در حوزهد 88) من  و مابقي آبیمه رودرانه حوزه رد استان در   مساحن  81ح ود . ناس ش ه

 چن  زير حوزه به کاور هر حوزه آبجامع طرح بن ی بقسمم ط ش که از آنجايي دارد. جای ساحشي

زير  سطح بعضاً ب امي ها ون بیشهاحوزه بوسط استان پوشش عمناز ور لذا ب عمن .شودمي بقسمم

 بوزيع ورعمن( 8-8) ش اره گمرن . در ج و قرار مي تانفوق در اس هایاز حوزه از هر يک يهايحوزه
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 ت منطقه و حوزه نفوذ(طرح جامع شهر اهرم) مطالعا       اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

  داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

. اسن ش ه بوشهر منعك  استان دهن ه پوشش هایها و زير حوزهاز حوزه و در   هر يک مساحن

 بهرگي هایودرانهر ابن پايآن فمهيوگرافمكي و ورعمن اييجغرافم موقعمن دلمل بوشهر به استان

 فار  جرشم به زراعي اراري از نماز آبي هاييبیش از بيممر پ  که و من  اسن ن دالكيشاپور ه چون

 و در ايرگردد مي مربيم سطهي هایاز جريان استان کااورزی رفيم  در  آب  11ح ود  .پمون ن مي

 مهمبسمار  نقاي استان کااورزی در   م اري 11ح ود با بيممر شاپور و دالكي هایرودرانه ممان

 متر مكع  ممشمون  2/111 که اسن مترمكع ممشمون   111ح ود  استان زراعي آب م اري . کلدارن 

 .گرددمي بيممر زيرزممنيهایاز سفره و مابقي سطهي هایجريان در  ( از طريش 11)ح ود  آن

 آبیمه پوششهایحوزه بفكمک و به استان کااورزی آب در بيممر سطهي آب منابع و نقش نورعم

 .زير اسن شرح به استان هن هد

 
 هاي پوشش دهنده استان بوشهرزیرحوزه ها وهریك ازحوزه و درصد وضعيت توزیع مساحت(2-3)جدول شماره

 نام حوزه آبخيز ردیف

کل مساحت حوزه 

مساحت حوزه  2kmآبخيز 

آبخيز واقع در 

 km2استان 
 نام زیرحوزه

کل مساحت 

 2kmزیرحوزه

مساحت 

زیرحوزه واقع 

در استان 

2km 

نام رودخانه ها و 

مسيل هاي مهم 

واقع در محدوده 

 استان

 درصد
درصد نسبت 

 به زیرحوزه

3 
 شاپورودالكي

 )حله(
29893 

33743 

_______ 
94/54 

 5377 مسيلهاي گناوه و دیلم

1852 

_______ 
43/74 

مسيلهاي درگپ، 

گناوه، شور و 

 مسيل دیلم

 32367 شاپورودالكي

1012 

________ 
1/12 

شاپور، دالكي، 

 حله

 1457 2457 اهرم

________ 
399 

 باهوش

 47502 مند 2

7010 

_________ 
7/36 

 7872 فيروزآباد

2673 

_______ 
01/11 

 دشت پلنگ

 5301 پایاب مند

01/53 

_______ 
399 

مند و مسيل شور، 

 خورموج باغان

 75 34431 مندمياني

_______ 
52/9 

فاقد مسيل با 

 رودخانه

1 
 ساحلي

 خليج فارس
38634 

2079 

_______ 
9/36 

 - ناچيز 8588 مهران

 39926 رودخانه هاي ساحلي

2079 

_______ 
62/20 

- 

 ماخذ : شركت آب منطقه اي استان بوشهر
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  داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 

 گناوه هایمسمل هاینام به زير حوزه سه به آبیمه شاپور و دالكي حوزه : آبخيز شاپور و دالكي هحوز

   اسن گردي ه بن ی بقسمم اهرم و شاپور و دالكي هایرودرانه و ديشم
 و دیلم گناوه هايمسيل زیر حوزه  -3

 در   از سطح  1/81و بجه  ش ه واقع پور و دالكيآبیمه شا حوزه غربيدر ش ا  حوزهزير  اير 

زير  اير سطهي . جرياناتبوشهر قرار دارد در استان مابقي ش ه واقع و فار  روزستاندر استان که آن

و  گمرن مي سرچا ه ساحشي تاز اربفاعا ه گي که اسن هاييو مسمل آبراهه بع ادی مه ود به حوزه

 و نقش بوده مذکور ب اماً ف شي پمون ن . جرياناتمي فار رشمج به طوالني چن ان نه نمساف با طي

متر  ممشمون  81ح ود  ساالنه ش هانجام اق امات ن ارن . براسا  استان زراعي آب در بيممر بوجهي قابل

شود. مي برداری بهرهسمالب پیش هایرحط ک ک ها بهمسمل و سمالبي ف شي از جريانات مكع 

 .اسنو رود شور چهار روستايي ديشم و مسمل گناوه گپ دره شامل زير حوزه در اير مهم هایمسمل
 شاپور و دالكي هايرودخانه زیر حوزه  -2

 پ  دو رودرانه ايرگمرن . مي سرچا ه فار  استان غربي از نواحي شاپور و دالكي هایرودرانه

و  پموسته بهم گناوه - برازجان سفالتهآ در جاده واقع کشل پل بوشهر در باال دسن استان از ورود به

بوشهر قرار  اندر استمذکور  زير حوزه در ر  از سطح  8/88ح ود دهن . مي را باكمل حشه درانهرو

 آن متر مكع  ممشمون  321 که اسن متر مكع ممشمون 8181ود ح  حشه رودرانه آورد کل دارد. حجم

ح ود  فعشي گردد. در شرايطمي بوشهر بولم  در استان بقمه متر مكع  ممشمون  118 و فار  در استان

 شاپور و دالكيیهارودرانه هایجريان ک ک به زير حوزه در اير استان زراعي در   اراري  1/18

 و وجود اراري شاپور و دالكي هایرودرانه بوجه قابل پتانسمل به . با بوجهگرددمي ماروب

 سطهي آب از منابع برداری بهره بوسعه جهن متع دی هایارمر طرح دهه سه در طي زراعيمناس 

اجرا  در دسن اکنون هم که يطرح بريرمهم. اجرا اسن و يا در دسن ش ه رامذکور اج هایرودرانه

 در پاياب آب کمفمن ع ومي کاهش به و با عناين اسن دلواری عشي ر م  س  میهنين  باش مي

و  8821 سا  اطالعات براسا  .انكار دارد غمر قابل رروربي نآ اح اث نش ه اشاره هایرودرانه

 متر مكع  ممشمون 1/182 ود ح شاپور و دالكي هایاز رودرانه نبرداش ممهان ش ه انجام برآوردهای

از  مترمكع  ممشمون  2/11و  ثقشي  ورت به آن متر مكع  ممشمون  1/828مق ار ح ود  از اير که اسن

 .گمردقرار مي زراعي برداری رهپ پاژ مورد به ک ک به برداشن طريش
 ()اهرم با هوش رودخانه زیر حوزه  -1

را  انتاس و جنوبي مماني از نواحي  تيو قس هبوشهر قرار گرفت استاندر  اهرم زير حوزه سطح ب امي

 ن از س نكيشاپور و دال هایرودرانه زير حوزه به و ش ا  غرب از س ن زير حوزه اير گمرد.در برمي

 جريان بريرمهم زير حوزه گردد. ايرمه ود مي فار  رشمج هب جنوب از س ن من  و رودرانه به قشر
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  داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 در سر شاره واقع هایدشن زراعي آب از بيممر يابی کره ناسباهوش ذکر رودرانه قابل سطهي

 81/88) رودرانه جريان از حجم در سا  متر مكع  ممشمون 81/88 ود ح .دارد  هعه را به هرودران

 زراعي در   م اري 81ح وداً  شود کهمي برداشن زراعي م اري ( جهنمتر مكع  مونممش

 هایاز سفره برداشن ک ک به زراعي م اري و مابقي اسن اهرم زير حوزه در مه وده واقع هایدشن

در  وي ه به و کوچكيمتع د  ایه هها و آبراهمسمل زير حوزه اير. در گرددمي بيممر زير زممني

 .ن ارن  زراعي آب در بيممر يمستقم  نقش گونههمچ کهوجود دارن   شرقي جنوببیش

 ممبقس زير حوزه پنج به وزهح ور ايرکا آب عجام طرح بن ی قسممب ط ش : مند آبخيز رودخانه حوزه

بسمار  )بیاي  ن من  ممانيمن  ن پايابفمروزآباد ر حوزهزي از سه ا يهبیش ها بنهااز آن که اسن شر ه

 مهم هایاز رودرانه من  يكي رودرانه .اسن فار  در استانن  و مابقيبوشهر قرار دار (  در استانان ك

 حجم .گمردمي شمراز سر چا ه در غرب واقع  هچا چهل از منطقه که کاور اسن و جنوب منطقه

متر  ممشمون  8118مق ار ح ود از آن که اسن متر مكع  ممشمون  8231من  ح ود  رودرانه د ساالنهآور

وجود  گردد .عشمرغمبوشهر بولم  مي نمه در استان متر مكع  ممشمون  812و  فار  در استان مكع 

 از استفاده ن قابشمنجريان کمفمن ش ه بیري   هایوجود سازن دلمل به رودرانه اير بوجه قابل پتانسمل

گردد و بنها بسمار مه ود مي حوزه پاياب در مناطش آن فرعي هایمن  و شاره رودرانه سطهي جريانات

 کمفمن کنن ه بیري  منابع کنتر  جهن الزم و نمه ب هم ات برداریبهره بوسعه هایطرح اجرای با ک ک

  1/8بنها ح ود  فعشي در شرايط. امم وار بود رودرانه اير از پتانسمل برداریبهره بوسعه به بوانمي

 عالوه رددگمي بيممر آن فرعي هایمن  و شاره بوشهر از رودرانه استان زراعي م رفي آب در   کل

بوشهر  من  در استان و مهم فرعي هایارهدارد از شبوشهر جريان در استان آن پاياب من  که بر رودرانه

 ن ود . اشاره رورموج شور بهرگ و آبراهه باغان رودرانه نپشنگ دشن رودرانه به بوانمي

 
 مند مياني زیر حوزه  -3

و بوشهر قرار دارد  رود در استان انتهايي در بیش هم و آن من  مماني از زير حوزه کوچكي بیش 

 .نمسن چن اني واج  اه من سطهيز نتر جريانا
 فيروزآباد زیر حوزه  -2

زير  اير سطهي جريان يربر. مهموشهر قرار داردب در استان زير حوزه در   از اير  38/88ح ود 

 رودرانه فرعي هایرود از شاره که اسن پشنگ دشن گمرد شارهبوشهر قرار مي دراستان که حوزه

 و کل مه ود بوده پشنگ دشن از رودرانه برداشن فعشي در شرايط شود.مي فمروز آباد مهسوب

 .اسن در سا  متر مكع  ممشمون  81/81ح ود  از آن زراعي م رفي و آب برداشن
 مند پایاب زیر حوزه  -1

 زير حوزه يرا سطهي جريان بريرمهم .بوشهر قرار دارد من  در استان پاياب زير حوزه ب امي 
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 ت منطقه و حوزه نفوذ(طرح جامع شهر اهرم) مطالعا       اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

  داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

بر  عالوه. مه ود اسن از آن برداریبهره قابشمن جريان کمفمن مه ودين دلمل به که من اسن رودرانه

 ( مهسوبفار  رشمج بهق از الها بن   )ق ل به الهاقي هایشاره آررير ءجهکه باغان فرعي شاره آن

از  متر مكع  ممشمون 18/1بوشهر قرار دارد. ح ود  استان و درمه وده زير حوزه اير گردد  نمه درمي

شود. مي برداشن در مسمر رودرانه واقع هایدشنزراعي م اري جهن باغان رودرانه سطهي جريان

گردد. مي برداری پاژ بهرهپ  طريش من  ع  باً به انتهايي در بیش ع وری ارمر از جريان هایسا  در طي

 ولي بوده (  ان ك8821) پايه من  در سا  رودرانه حاشمه زراعي اراري م اري جهن برداشن حجم

 .اسن يافته افهايش متر مكع  ممشمون  81با ح ود  بع  از آن هایسا  در طي
 :فارس خليج آبخيز ساحلي حوزه

و بنها  اسن ش ه بفكمک ساحشي هایو رود رانه شور مهران رودرانه ر حوزهدو زي به حوزه اير 

 جرياناترد . گمبوشهر قرار مي در  (  در استان  1/83)  ساحشي هایرودرانه از زيرحوزه بیاي

 وباهيک مسافن از طي پ  که اسن ف شي و آبراهه مسمل بع ادیمه ود به زير حوزه اير سطهي

 در پیش م ري جهن مستقم ي برداریبهره گونهها همچو از آن ريهن مي فار  رشمج تقم اً بهمس

 .شودن ي انجام کااورزی

 

 زيرزميني هايآب

شور و ب یمر بسمار  شناسيزممر وجود باكمالت دلمله بوشهر ب استان زيرزممني هایآب کمفمن

 هایآب نو کنگشومرا وجود دارن  آهكي سازن های که در مناطقي و فقط نمسن زياد در ح مطشوبي

ن اناست زيرزممني هایآب پا مر و کمفمن شوری عامل بريرمهم هستن . ق و قابل کمفمن دارای زيرزممني

 مناطش برريدر  بعالوه .هاسندر دشن شور مموسر و وجودسازن های گچساران وجود باكمالت

 شون .مي منابع از اير دراستفاده مه ودين موج  هم گوگردی هایوجود چا ه

 حشقه 8881ن ع مش هچا حشقه 82 بوسمشه استان مهم هایاز دشن بردارین  بهرهآمار موجود براسا 

  888بر  بالغ ساالنه بیشمه کل و ممهانگمرد مي انجام چا ه دهنه  121و  قنات تهرش 811ن  شع منم ه چاه

 برداریورد بهرهها مآن زيرزممني هایآب بوشهر که استان هایدشن بريرمهم. اسن مترمكع  ممشمرون

 دشنن فارياب دشن نآب ان دشن ناهرم ن دشنرورموج دشنن برازجاندشن   ع اربن  ازگمرن  قرار مي

ن براثر ورود مسافتي از طي پ  ولي اسن ها مطشوبچا ه اير آب کمفمن .كانشبو نو ريه و دش جم

ن دالكي گوگردی هایاز  چا ه بوانمي استان هایچا ه ربرياز مهم شود.مي کاسته ازآن میتشی الحام

و  را مه اهرم شمرير آب هاین چا هاسن فواي  ط ي دارای که هرما منطقه گرم آب هایچا ه

 .برد نامن دهن مي را رود فارياب باكمل که فارياب منطقه هایچام
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 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 81     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 آب منابع كميت

 بوشهر ناان در استان واقع هم رولوژيک در واح های آب و به ود منابع بوسعه مطالعات نتايج

و  فاار در باغات بهن هایاز سمستم استفاده گسترش آبن منابع بوسعه هایطرح ایاجر با ده  کهمي

ن موجود در سمستم آبماری ران مان و افهايش آب بشفات کاهش با ه ي ب هم ابي ايجاد و ه چنمر مهارع

 هطوريك باش ن بهممسر مي استان هم رولوژيک واح های در غال  آباز منابع برداری بهره بوسعه امكان

در  متر مكع  ممشمون  1/8818 موجود به در شرايط مترمكع  ممشمون  111از  دستر  قابل آب حجم

در هر واح   منابع بفكمک به بوسعه در افش دستر  قابل آب کل. ياب مي افهايش ه ي سا 

 در سا  ج و  اير . ط شاسن ش ه ارا ه(  1-8) ش اره بوشهر در ج و  در استان واقع هم رولوژيكي

 بهره بوسعه از طريش آب حجم اير باش .در ارتمار مي آب متر مكع  ممشمون  1/8818ح ود  افش

 ممهان به سطهي ازمنابع برداری بهره و بوسعه متر مكع  ممشمون  188 ممهان به زيرزممني از منابع برداری

 . اسن ح و  قابل متر مكع  ممشمون  1/8288
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 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 81     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 ماخذ : شركت آب منطقه اي استان بوشهر

 

 

 (ميزان بهره برداري ازمنابع زیرزميني و مصارف کشاورزي درواحدهاي هيدرولوژیك استان بوشهر دروضع وموجود1-3جدول شماره )

ف
ردی

 

 نام واحدهيدرولوژیك

 چشمه قنات چاه

کل تخليه 

ساليانه آب 

 زیرزميني

 مصارف 

کشاورز

 ي

تعداد
حلقه 
 

تخليه
 

ب
هزارمترمكع

 

 تعداد)رشته(
تخليه 

 ساليانه)هزارمترمكعب(

 تعداد

 )دهنه(

 تخليه ساليانه)هزارمترمكعب(

 دایر

بایر
 

صول آبياري
ف

صول  
خارج ازف

آبياري
کل تخليه 

 

فصول 

 آبياري

خارج 

ازفصول 

 آبياري

کل 

 تخليه
  

 3869 3869 - - - - - - - - - 3869 32 بندردیلم 3

 2989 2989 - - - - - - - - - 2989 5799 گناوه 2

 04999 06809 5999 1999 2999 6 - - - - - 03809 3280 دالكي-برازجان 1

 3299 3299 - - - - - - - - - 3299 25 بزپر-پوسكان-دهله 4

 ستان فارس است.(درصدمساحت این واحددرا0665منابع آب زیرزميني این واحدهيدرولوژیكي دراستان فارس قراردارد) فراشبند 5

 13499 12499 2199 799 3699 33 3399 199 899 - 1 20999 599 فاریاب-طلحه 6

 10399 10599 4599 499 4399 7 - - - - - 15999 3999 اهرم 7

 س است.(درصدمساحت این واحددراستان فار0166منابع آب زیرزميني این واحدهيدرولوژیكي دراستان فارس قراردارد) دژگاه-دولت آباد 8

 28999 20209 699 359 459 8 429 - 429 - 33 28279 172 تنگ ارم-دهرود 0

 20579 13729 3419 419 3999 7 - - - - - 19209 237 شلدان-بوشكان 39

 31739 34839 2799 3399 3699 31 339 - 339 - 2 32999 54 کناربندك-سرمك 33

 11249 17589 2929 529 3599 2 479 329 159 - 2 15909 737 خورموج 32

 26999 27789 4289 3289 1999 7 3599 599 3999 - 4 22999 234 الور 31

 3799 2299 3999 499 699 1 - - - - - 3299 29 باغان 34

 دراین واحدهيدرولوژیكي هيچ گونه منبع آب مهمي وجودندارد. آبشار 35

 33599 31469 3599 599 3999 2 4899 899 4999 - 39 7369 295 ریز 36

 29599 23649 399 - 399 4 2979 379 3099 - 31 30479 626 جم 37

 59399 52439 4199 3999 1199 33 3299 499 899 - 1 46039 622 طاهري-سواحل کنگان 38

 5899 6159 3099 499 3599 6 - - - - - 4459 68 گاوبندي-بوچير 30

 2209 0189 - 48 167879 33643 جمع کل
3367

9 
87 23759 0889 13619 433379 180769 
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 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 02     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 
 ماخذ : شركت آب منطقه اي استان بوشهر

 

 

 

 ميليون متر مكعب( )واحد: ميزان آب قابل دسترس در واحدهاي هيدرولوژیكي استان بوشهر در افق توسعه 4-3جدول 

 

 نام واح  رديی

 سطهي زيرزممني

ج ع زيرزممني 

 و سطهي

 پتانسمل

 استه ا 

 آين ه 
ج ع 

 جودوآين همو

ج ع موجود  برداشن پتانسمل

 و آين ه

 82911 8198 8198 811 8911 - 8 بن رديشم 8

 81911 191 191 881 8911 - 891 گناوه 8

 331 118 11191 318 811 81 888 دالكي-برازجان 8

 191 - - 11 191 - 191 بهپر-پوسكان-دهشه 1

 - - - - - - 1 فراش ن  1

 1898 392 - 81 8891 - 82 فارياب-طشهه 1

 11931 88911 8191 81 1198 1 11 اهرم 2

 - - - - - - 1 دژگاه-دولن آباد 1

 11911 81911 2 - 81 1 8191 بنگ ارم-دهرود 3

 11912 81 81 - 81912 1 82 شش ان-بوشكان 81

 11928 11 8298 11 81928 8 81 کناربن ك-سرمک 88

 182981 131 - 8118 88981 - 18 رورموج 88

 38 11 - 821 81 - 8891 الور 88

 8198 8191 88 82 892 - 1 باغان 81

 - - - 1 - - 1 آباار 81

 81918 82988 8193 8892 8891 - 82 ريه 81

 8191 - - 81 8191 - 81 جم 82

 11981 1981 1981 31 1198 - 11 طاهری-سواحل کنگان 81

 3981 8911 8911 11 191 - 1 گاوبن ی-بوچمر 83

 8818981 8288918 18891 881192 188981 88 12198 ج ع
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 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 08     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 آب كيفيت

  و زمان بيثمر مكان بوشهر بهن در استان کااورزی در اراري مورد استفاده آب کمفمن طور کشي به

را در  دستر  قابل آب بوانمي طور کشي اما به .باش (. متغمر اسنبهتر مي آب کمفمن پرباران )ف و 

 . حارر شور دانسن حا 

  8111باالبر از زيرزممني آبهای الكتريكي ه اين ن ح اقلهم رولوژی واح های در غال 

 در مهل ش ه انجام هایگمرینمه ان ازه سطهي هایبا آب باش . در رابطهمترميبر سانتي ممكرومو 

ا از آنه الكتريكي ه اين و دامنه نمه غال اً شور بوده استان سطهيهایجريان ده  کهمي ها ناانايستگاه

 )غمرقابل بر سانتم تر مربع ممكرومو 13188ح اکثر  ( بامتر )مناس بر سانتي ممكرومو  218 ح اقل

 با استفاده منطقه کااورزان اکنون و هم ستثناء اسناح اکثر رق ي رقم که اسن رس . ب يهي( مياستفاده

 دامنه به با بوجه پردازن  کهمي و کار کان به در استان زير زممني هایو آب سطهي هایاز جريان

در  آب کمفمن به ود ه چنمرو  شوری به و يا نس تاً مقاوم مقاوم مه والت و کان الكتريكي ه اين

 نتر به امر ب يهي اير ناسن در استان کااورزی فعالمن با بماترير ه همان که منطقه معت   و ف 

 رس .ن ي

  

 اراضي و قابليت گياهي پوشش -1-1-6

 گماهي پوشش فقر نس ي بوشهر باع  و ب یمر زياد در استان و بماباني راک و هوای وجود آب

کا  کامالً چا گمر مي طو  ماه  2و ح ود  اسن بارش ب ون که بابستان مر در ف لا و اير اسن ش ه

ن مناظر استان پايكوهي ها و نواحيشگهدر ج جوی نهوالت ريهش دن ا  و به زمستان در ف ل ولي اسن

و  ساالنه مق ار بارش به با بوجه .شودمي رود رو دي هوحاي هایگلسرس ه و  از عشفهارهای زي ا ي

روين  و مي طور ط معي به ایو بوبه سالهيک عشفي بوشهر گماهان در استانن زياد بابستان دمای ممانگمر

گرما  گرفتر با ش ت بهار و بابستان و در ف ل بوده پا مه و زمستان ها در ف و آن رش  و رويش ف ل

 وي گيهستن  که موجود نمه غال اً گرمسمری دررتان بک .شون مي راک يجب ر به ارن گيب و کاهش

 . اسن ع مش هایريه و راردار و رياه هایبرگ ها داشترآن

   ع اربن  از شون  کهمي بقسمم دو دسته به استان گماهي پوششالذکر ن ق فو مطال  به با بوجه

 و درختزار جنگل

 هایدر سا  و راك آب از منابع غمر منطقي گمریو بهره ط معي از منابع رويه بي یبردار بهره

زياد  براکم. اسن داده قسو ش ن بماباني سوی را به نبارآور استا بالقوه از اراري بیاي پموسته گذشتة

 نکني بوبهن نا  همح زدن و شیم فربم چراین سنتي کااورزی هایشموه ه راه به در واح  سطح دام

 بعاد  روردن هم و به بيسمساتها و جاده اح اث نبرداری راك نمجازغمر هایهاچحفر ن دررتان عقط
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 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 00     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

را  ستانا گماهي حماتن ش ي  بارن گي نوسانات ر و اً ندشوار اقشم ي ورعمن به راه اکولوژيكي

  %1/81  با هكتار معاد   11111  هبوشهر ب استان هایجنگل وسعن بطور کشي. اسن بسمار مه ود کرده

 .زير اسن جنگشي جوامع و شامل رس مي استان کل از سطح

 ور و ن كهارش مربعي ن  با نوعشورپس گمراهان از جامعه پ  يگمراه جامعه اير  نارکُ جنگلي جامعه

  8111  با اربفاع گماهي و جامعهد اير و گستردگي ح اکثر پراکنش. اسن استان يگماه جامعه ربريمهم

 بک  ورت به و بنه بادام ديگر از ج شه جنگشي جوامع ه راه به از آن و پ  درياسناز سطح متری

 مناطش به نس ن آن اکمبرهان و کوهپايه ایه وار جشگه طشدر منا که در حالي شودمي دي ه دررن

 .بماتر اسن کوهستاني

 ش الي در نم ه از بن ر ديشمن فار  رشمج سرباسر سواحل وارین ب ورت گماهي جامعه اير :گز جامعه

 اهانگم جامعه. ههار هكتار اسن  81  ح ود آن نمساح را در بر گرفته استان بن  در جنوب نای رشمج با

 .شودمي بوشهر مااه ه استان شيساح هاین در سراسر جشگهشورپسن  بودنعشن هگه ب

 وشود مي دي ه و مرابع وهستانيک در مناطش نگماهي جامعه اير  کلخونگ ،بنه ،بادام جنگلي جامعه

 .هكتار اسن  88111ح ود  آن سعنو

از  يافته انتقا  هایرويشاسنن  ها مانگرو معرويرويش به که گماهي جامعه اير  حّرا گياهي جامعه

و در  فار  رشمج در سواحل وسعن کم هایبوده  ورت حرا به گماهي جامعهن درياسن به راكي

بماتر شود. مي رود من  مااه ه   و م  بن نای رور نتمر رشمج دريا يا رودها به ورود آب مهل

 هكتار مااه ه  111 در ح ود بن  با مساحتينای در منطقه بوانرا مي حرا در استان جنگشي پوشش

 چرای ایبر آن و برگ از شاره شود وليمي بري ه سیتي و به اسن و سنگمر حرا سین چوب. کرد

 ها از الكرن  و درآندا زيادی نمه اه من مهمطي ها از نتر زيسنجنگل اير .شودمي ها استفادهدام

 ه چنمر کنن .مي زن گي پوستان سین از و بسماری مهاجر آبهی پرن گان با انواع گرفته دريا ي پان

 ن بوي هفار  رشمج و بماتر آبهيان نممگو بكثمر و پرورش برای ممه ط معي شاز مناط يكي منطقه اير

ش ار  به گماهي هایگونه اير رويش مه وده جهو آبهيان بوانرا مي تهجس کم ماهمان هایگونه انواع

 .آورد

 مراتع

 گونه يكي نشودمي بارز مااه ه مربعي گماهي پوشش مع والً دو گونهن استان در عرض با حرکن

ها آن رش  برای يطشرا ایکناره هایباال در جشگه و رطوبن راك شوری عشن به شورپسن  کهگماهان

 مقاوم شوری به که دارد و گماهاني بریمناس  راك بر کهمربفع نقاب به مربوب و ديگری اسن فراهم

 و اير هكتار اسن ممشمون 1/8بر  بالغ استان مرابع حنمسا نطورکشي کنن  بهر آنجا رش  مينمستن  د
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در  استان نس تاً روب مرابع. رون ش ار مي فقمر به و بماباني مرابع و از نوع هداشت ک ي عشوفه اغش  مرابع

 زمستانه گماهي پوششقرار دارن .  کنگان ن دير وانبنگست نشهربون ن دشتين گناوهندشتستا هایرستانشه

قرار  رويه بي مورد چرایو عااير فار  ايالت قدر قاال ل اًغا هک هستن  ایعشوفه مع والً گماهان

 مه ودين نساع نام ن راكرويه بي بر چرای عالوهافهاي . مي ر مرابعفق امر رود به اير گمرن  کهمي

 .اسن موجود در استان فقر مرابع ا شي زياد و ب یمر ش ي  از عوامل دماین بارش دوره طو 

 

 منطقه و تاريخي اجتماعي - فرهنگي ژگي هايوي -1-2

 ويژگي هاي فرهنگي -1-2-1

 و مذهب زبان 

 بع  از زبان عربي زبان .اسن با لهجه های مهشي بوشهر فارسي استان مردم اکثر و گويش زبان

 رهو جهي ن گناوهردين کنگان هایدر شهرستان ساحشي شهرها و روستاهای ساکنمر زبان بريررايج فارسي

و  دشتستان قهو بماتر در منط اسن عااير استان رايج زبان نمهبرکي زبان. بوشهر اسن در شهرستان شمی

 .دارد رواج دشتي

بماترير  . انها شمعهآن اکثرين کهدهن  مي باكمل در   را مسش انان 3/33 استان ساکر عمناز ج 

 در   از مردم  8/1 ح ود. دارن  و دير سكونن کنگان نوشهرب هاینمه در شهرستان بسنراهل مسش انان

و  کشم ي دهن  و بنها مع ودیمي باكمل ر و اً زرباتي ديني های اقشمن بوشهر را استان و ساکنمر

 .ان گهي ه مسكر نقاب در اير شغشي ررورت برحس  که کنن مي زن گي در استان مسمهي

 

 فو طواي اقوام

 سماهپوستان ندراوي ین ایم يترانه ن ادهایان  يستهزدر بوشهر مي که بومي ن ن ادهایهااز ورود آريا ي پمش

 . انبوده و سومری ن  عمالميسامي

 در زمان اسالم با ظهور دير ان زيستهمي مه وده لر در ايرو  عرب میتشی اقوامن آريايي بع  از ورود اقوام

 چهحضور هر هان در آم  و عرب اعراب ب ري مجاور به (  بوشهر و ديگر مناطشق. ه  81 ع ر  )سا  رالفن

 آنهابوشهر با  مردم و م ارزات انگشمسي مهاج ان از هجوم معا ر پ  در قرونپم ا کردن .  منطقه در بماتری

 و اجت اعي اقت ادی روابط و بهو  گسترش در جريان ان .يافته ايشپم ا و يا افه استان گستره در میتشفي اقوام

 و به اسن داده رود را از دسن  شيق اه من نش ه رنگ کم قومي مرزهای دیبربا ح ود زياپمارفته در مناطش

فار  ن برك ن عرب ن  لر .گردن ر ميزي اقوام شامل ستاندر ا ساکر کنوني اقوام حا با اير 8.ن اپمون  رورده هم

 در   آنان را قوم فار  باكمل مي دهن . 31مي باشن  که بمش از 

                                                   

 8813گاهي به بوشهرن چاپ او  نبابستان افاار سمستاني ن ايرج   ن  -8
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 بوشهر عشاير اسكان جامعه

 هفن م ت فار  قاقايي ايل و فارسم  ان شوری دره از طوايی هايي و بمره بشوکي شش طايفه

 به قو يمالبن (  )ممان را در مسمر کوچ  سا برن  بقمهسر مي بهبوشهر  را در استان از سا  (ق)قاال ماه

 برن سر مي

  

 ويژگي هاي اجتماعي  -1-2-2

ارمر و  در چن  سالهاسن.  روبرو بوده چا گمری ارمر با بهوالت هایکاور در سا  ج عمتي بهوالت 

کاور اثر  نقاب کاور در کشمه رش  ج عمن هایو نام  و فراز ن بهوالتاسالمي بع  از انقالب هایسا  بی وت

کاور موجود  ع ومي هایاز سرش اری که رس ي هایگهارش برم نای به مشي جنگ هایسا  طي .اسن گذار بوده

رش   ممهان آناز  ق ل در دوران که گردي . در حاليکاور افهوده در   بربع اد ج عمن  1/8  معاد  سالمانه اسن

 هایو آغاز برنامه  8812  در سا  به مشي جنگ از راب ه . پ اسن در   بوده  2/8کاور برابر ج عمن سالمانه

 ممهان و کنتر  ج عمن افهايش پ ي ه و مؤثر به ج ی بوجه کاورن ررورت سالهپنج و اقت ادی اجت اعي بوسعه

 هایو ممهان ش ه کاور بع يل بع ن رش  ج عمن هایسا  طو  د. درراد قرار بوسعه مهبرنا در اه اي رش  آن

  1/8 به 8811-21 هایسا  در دوره ج عمن رش  سالمانه ممهان که. بطوریيافن ایکاهن ه ن رون افهايش سالمانه

  .يافن در   کاهش

 3115-85ساله  59شهرطي دوره تغييرات جمعيتي استان بو(5-3جدول شماره)

 
 و مهاس ات مااور 8811-8881ميرذ  مرکه آمار ايران سرش اريهای ع ومي نفو  و مسكر 
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 8881-11ساله  11( در   بغممر ج عمن استان بوشهر دوره 8-8ش اره) ن ودار

 
 8881-11(رون  بهوالت ج عمن در نقاب شهری استان بوشهر1-8ج و  ش اره)

 
 8811-8881ه آمار ايرانن سرش اری های ع ومي نفو  و مسكر سا  ميرذ   مرک

 زن گي به فراوان گرايش نشودمي اه هما سوم جهان در اکثر کاورهای که وي ه پ ي ه ارمر يک هایدر سا  

 . بطوریاسن افتاده قابفا فراوان نمه با ش ت در ايران باش  کهشهرها مي به روستا مان ساالنه درشهرها و مهاجرت
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چهل در طو  اسن در   بوده  1/88برابر  8881 در سا  کاور که ج عمن کل به نس ن شهری ج عمن در   که

کاور  شهرنامر ج عمن . حجماسن در   رسم ه  8/18 به  8821 سا  و برای يافته افهايش ه واره گذشته سا 

 شش ن يعنياسن نفر رسم ه ممشمون  1/81 به اکنون ن ولياسن نفر بوده ممشمون  3/1 معاد  فقط  8881  در سا 

 که اسن رسم ه ممشمون  88 به ممشمون  88از  روستايي ج عمن ها حجمسا  ه مر طي که. در حالياسن برابر ش ه

 .شودک تر از دو برابر مي

   کرد موارد زير اشاره به بوانن مياسن مؤثر بوده روستايي منج ع يا کاهش مر بوقیدر ا که از عوامشي

  ج عمن رش  ط معي هایممهان کاهش   -8  

 شهرها به روستايي از نقاب فراوان مهاجرت   -8  

 در روستاها اشتغا  برای مناس  امكانات فق ان   -8  

 شهری هایکانون به مراکه روستايي بعضي ب  يل   -1  

 شود. حجم مي مااه ه رش  ج عمن کاور نوسانات بهوالت بوشهر نمه ماابه استان منطقه در مه وده 

رش   که اسن ههار نفر رسم ه 211 ههار نفر به813( از 8811-21) ساله سي دوره يک بوشهر در طو  استانج عمن

-11 .  در دههاسن بوده بسمار متفاوت میتشی هایدوره طي آن بهوالت باش . وليدر   مي 891رابر ب آن سالمانه

  812118 نفر به  813818از  آن ج عمن و حجم داشته در   رش  ج عمن  893 معاد  بوشهر سالمانه استان  8811

بوشهر  ج عمن ن رش  شتاباناسن 8811با 8811 هایسا  فا شه بع  که در دهة ولي .اسن رسم ه8811 نفر در سا 

  در سا  ج عمن حجم در نتمجه که  اسن در   بوده  192بر  بالغ آن سالمانه افهايش و ممهان  اسن آغاز ش ه

 انقالب نیستمر ایهسا  ج عمن رش  فراوان اير ع  ة عشن که اسن ش هنفر گهارش  188818 معاد  8811

ن مهاجرير برري و بازگان به مشي جنگ آبش با بوقی . ولياسنکاور بوده در ساير مناطش و بروز جنگ اسالمي

 در   کاهش 891 به  8821 در   و با سا   891 به 8821بوشهر با سا  در استان ج عمن رش  سالمانه هایممهان

 باش . درسراسر کاور مي ج عمن رش  ط معي هایممهان  اً معاد بقري که اسن يافته

بماتر  اسنن پ ي  آم ه گذشته سا  سي بوشهر در طو  استان در منطقه که ج عمن بوجه قابل افهايش 

هرهار   1191و از    اسن برابر شر ه  298آنها  ج عمن حجم مر ت اير در طو  دارد که اتارت  منطقه شهرهایبه

 حجم استان روستايي در نقراب که در حالي. اسن رسم ه 8821 هار نفر در سا ه  83191  به 8811 نفر در سا 

. اسن ههار نفر رسم ه81398  ههار نفر به  81191و از    اسن برابر ش ه  2/8  مذکور فقط سا  81 در طو  ج عمن

 از ج عمن بوجهي قابل ان  حجمها بودهاز ساير استان مهاجرير پذيرای براينكه عالوه استان شهرهای در حقمقن

 اير ها باي  بهبفاوت اير ان . در بهشملداده ان  در رود سكوننکرده مهاجرت شهرها به را نمه که منطقه روستايي

شهر  به شهرداریبيسم با  مورد بررسي هایسا  نمه در طو  ستاييرو مراکه بعضي شود که نمه اشاره اساسي نكته

 ان .قرار گرفته شهری باشن  در ش ار ج عمنکرده مهاجربي آنكه ب ون آنها و ج عمن ش ه ب  يل

 برای مستاندر ز نمه وجود دارد که کوچن ه عااير ن ج عمنو روستايي شهری بر جوامع بوشهر عالوه در استان 

و هكمشويهو ک فار  در استان سا  گرم ها در ف و نآق يمال کنن  وليميق قاال قهمنط اير از گرمسمر به استفاده

( )عااير کوچن ه غمر ساکر بع اد ج عمن اسن ش ه انجام در مهر ماه که  8811 اح   قرار دارد. در سرش اریبوير
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 انجام در شهريور ماه که  8821 . در آمارگمریاسن ش ه نفر گهارش  1131ان  برابر ش ه ش ارشبوشهر  در استانکه

نفر   8118  قطبوشهر ف استان و در پهنه ک تر ش ه غمر ساکر بع اد ج عمن اسن هوا بماتر بوده و گرمای اسنش ه

بع اد  اسن ش ه انجام سرد سا   و آغاز ف ماه ر آباند که  8821 ع ومي در سرش اری . وليان ش هش ارش

   اسن. ش ه نفر گهارش  81818بر   بالغ استان اير غمر ساکر ج عمن

 3185و شهرستان هاي استان  استان بوشهر ،(نسبت جنسي در کشور7-3جدول شماره)

 شرح مرد زن نسبت جنسی

 کل کشور 06344044 01442140 401

444 422143  استان بوشهر 143043 

 شهرستان بوشهر 440410 406461 441

 شهرستان تنگستان 04034 04461 404

 شهرستان دشتستان 440443 440431 400

 شهرستان دشتی 01120 01103 400

 شهرستان دیر 41401 41042 404

 شهرستان کنگان 44143 04634 420

 شهرستان گناوه 14214 14111 404

 شهرستان دیلم 46414 41430 404

 شهرستان جم 40464 43044 444

 و مهاس ات مااور 8811 سا  ميرذ  سرش اری ع ومي نفو  و مسكر

 تاريخي هايويژگي -1-2-3

 پمش چهار   با يك   ههار سا  )بمر  يی ن ان يا سوم ع ر دوم بوشهر را به در منطقه آثار ب  ن

 متعشش اسن آم ه و بوشهر ب سن ر شوشد که و  مقشي  اي شماء سنگيو ا کنن مي من وب از ممالد(

 يی ن ان بوشهر در دوره از ج شه فار  مجاور رشمج نواحي رو ب اماز اير .اسن ادوار بع  از نئولتمک به

ظاهراً  آن طي شود کهمي شروع پمش سا   2111از ح ود  منطقه مكتوب باري  .اسن بوده مسكون

 .بوشهر سرازير ش ن  استان زج شها نفار  رشمج سواحل به مرکهی از آسمای اقوامي

 به مربوب که اسن بوشهر پمر ا ش ه جنوب یشومترکم 88در  در رياهر واقع منطقه نب   آثار اولمه

 حكم نقطه رس  ايرنتر مي باش  و بهالد(  ميمم پمش او  از ههاره و قس تي دوم )ههارة  عمالم دوران

 بیتماری هایکوه و پاتكوه لرستانن روزستان شامل عمالم سرزممرد ح و. اسنرا داشته بجاری لنگرگاه

از  ناز پار  قس تي به قشر ن از س نرود دجشه به بغر از طري که اسن بوده فار  رشمج و سواحل

 مهل عمالم جهيره ش ه .اسن بوشهر امت اد داشته با فار  رشمج و از جنوب و ه  ان بابل راه به ش ا 
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قرار  عمالم دشاهانپا مورد استفاده رواز اير ناسن ودهب و بن رگاه دريايي پايگاه اح اث جهن مناس ي

 .اسن گرفته

 از آنكه گااي  و پمشمي ب  ني را از لهاظ ایبازه دورةن راناي دارل به هن  و اروپايي نفوذ عنا ر

 عمالممان که گرددآغاز مي ا در زگر کاسمان بوسمشه ج ي ی دورةبرس   پايان از ممالد به پمشدوم ههارة

 در لمان سيشناباستان هایبررسيدهن . بيثمر قرار مي را بهن بوشهر شهرلمانن نهديک مردم ج شه از

 .ده مي ناان برنه را دوران به متعشش هایاز قرارگاه هاييويرانه

 نرودشر ار مي به  م ق. 118 در سا  ايران گذار شاهنااهي بنمان که ن کورشهیامنامان در دوران

بوشهر  و سرزممر پار  شهاز ج  نآن کرد و مت رفات ماد قمام پادشاه آررير  يا آسمناگ دهاگ برعشمه

 هر سابراب و برای ن ود بقسمم سابراب بمسن رود را به کاور وسمع کورش. رودآورد ب ري را بهن

 )به  نگدر س ش ه  همقابر کن. رفن ار ميبا به پار  ابرابجهو س بوشهر سرزممر که نگ اش حاک ي

از  بر حضور سارشويي شود دلملمي دي ه رارك درجهيره گينس سطح به (  کههیامنامان رسرم

 .بوشهر اسن در استان هیامنامان

در  که اسن بوده ساسانمان در دوران منطقه ديگر از مراکه آباداني نمه يكي (بوج)بر بوشهر  عالوه

 بقري ي مهل .اسن رفته از بمر بع ی قرون مرور در و به اسن قرار داشته و فار  ناوهگبمر ا شي راه

 و آباداني ع ران داليل بريرع  ه. اسن بوده دشتستان شهرستان هش انكار سع آباد و در حوالي شهر بوج

 کااورزی مناس  کاور و شرايط مراکه دارشي به فار  رشمج راه در سه آن از موقعمن ناشي منطقه اير

 .اسن بوده زمان آن در ايران تانيک هایپارچه از مراکه بافن يكي شهر بوج. اسن دهبو آن

در  بجارت از حجمن هجری  88 در سا  انانمسش  به از ساسانمان ق رت و انتقا  با ظهور اسالم

ن ()آبادان ع ادانن با سمراي هاز ب ر ريا نوردید و بازرگاني ک اکان حا  با اير ش . کاستهفار  رشمج

 با زمان اعراب  شهحاز  اسن گفتنيدادن . مي انجام ايراني ردانو دريا نو را بازرگانان رياهر و مهروبان

ن موجود در منطقه از دو مرکه مهم دوران در اير. نمسن دردسن منطقه ز باري ا مه ي اطالعات  فويه

 ن وده رود را حفظ آباداني و رياهر که رفناز بمر هجری و شام پنجم قرون رور طيم به شهر بوج

 حكومن میتشی هایدوره در .يافن انتقا  بوشهر فعشي مهل به آن هایفعالمن ب ام ب ريج ن  بهبود

 هور اسالمبع  از ظ که و  فويان يانبم ور فار  ابابكان نسشجوقمان نبويه  فاريانن آ ن ع اسمانن ويانام

و ع وماً ن ار داشتهقر در قش رو ايران ک اکان فار  بوشهر و رشمج منطقه نش ن  مسشط بر ايران

 .اسن ش ه اداره و اعراب مهشي حكام بسشطبهن

 مربوب حضور اروپا مان بوشهر به از ج شه فار  رشمج در منطقه آم ه ع ل به بهوالت بريرع  ه

 بود که اروپايي مسافر مارکوپولو اولمر. گرفن  ورت مغو  ايشیانان انبار در زم اولمر برای شود  کهمي
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 01     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 ممالدی  81و  81  قرن به در منطقه حضور اروپا مان بريرع  ه. گذاشن نهرمهگاو بن ر  فار  جرشم به

و  نفوذ آنها بوده از مراکه ع  ه بوشهر يكي دوره در اير .پذيرفن ها  ورتالينفوذ پربغ و در هنگام

 باز و ق رت يكه سا  811از  بمش پربغالمان .اسن ش ه سارته دوره  اننمه در ه موجود آن قشعه

  8113  در سا  ع ا  ه(  شاق.ه 311-8881)   فويه در دوران . رفتنبا ار مي فار  رشمج بالمنازع

 ران ن را در بمرون ع ا  شاه ها کهانگشمسي لمكر ران .بمرون فار  ها را از رشمجپربغالي نهجری

 ه رود را در منطقهها نمها هشن یو بع از آنحضور يافتن   فار  بودن  در رشمج داده ها ياریپربغالي

بودن  و در  ماغو  بازرگاني فعالمن به فار  در رشمج 8131با  8118 ها از سا هشن یآشكار سارتن . 

ها از ویفرانس ن نفوذياد ش ه های بر ق رت عالوه. کردن  ان ازیدسن بوشهر و رارك به  8211 سا 

 ها از سا آن یها و بوقرو  ذ و بسشطونف رويای نهربوشو  فار  در رشمرج  8388با   8188 ا س

 باري  ازهايي نمه بیش فار  در رشمج امور بازرگاني گسترش ها برایآل اني بالش ندر بوشهر 8133

 .گنج گفتار ن ي آنها در ح  اير به پردارتر کهده  ميرا باكمل منطقه

بوشهر  نیهجر 8811 در سا   (ق ه 8811-8811مقت ر افاار  ) پادشاه نادرشاهن افااريان در دوران

 نرسم . براولي سرانجام به در آنجا داير ن ود که سازی کاتي رود قرار داد و کارگاه دريايي پايگاه را

  ةجه دهك آنجا چمهین از آن شود و پمشآغاز مي پمش و نمم قرن بوشهر از يک باري  نگوي مي برت

 پايگاه بيسم  بن ر برای اير ش  که س   ستع اد نادرشاهو ا ن وغ بنها .اسن ن وده ماهمگمری کوچک

را  آن نادر طرح که هر چن  ناوگاني شود. داده بایمصو با ارزش مهم ايران جنوبي در سواحل ييدريا

  ریبن نعنوا از بوشهر به وی بایمص اما ننكرد دريانوردی فار  رشمج هاین  هرگه در آببود ريیته

را از  آن با کنون نزما آن از گردد که اه متي چنان بن ر دارای اير ش  که موج ن ايران معت ر در جنوب

 .ن ه  دسن

 رونش (  بهشمراز )پايتین بن ر در نهديكي اير قرار داشتر دلمل به زن  ران کريم - زن يه در دوران

 يک امتمازاتن انگشمسي هایبا ک پاني شتیمی و با امضاء قراردادهای شندا را ي بوجه آن و آباداني

 ها واگذار ن ود .آن به ایطرفه

و باز و  نمرورد بار از گذشته شبم فار  رشمج های( کرانهق ه  8811-8811) هقاجاري دوراندر 

قاجارن  های دولن بر اثر رعی  8888 در سا ن ها قرار گرفنانگشمسي بوي ه بمگانه مشل ن اييق رت

 اولمر بوشهر برای که ذکر اسن به )الزمدر آم   استع ار انگشستان وهاینمر ب ريبه بار دوم بوشهر برای

 که ع فور آزاد گردي  آ  حسر شم  ره ری به ها درآم  کهانگشمسي اشغا  به  8181 بار در سا 

بسمار  گانهبم نمروهای ران ن بمرون و بوشهر برای دشتستان و بنگستان دلمر و قهرمان مردم م ارزات

 دريايي فكر ايجاد نمروی رود به اوارر سشطنن در شاه قاجار نا رال ير از شاهان .برانگمه اسن بهسمر
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 22     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 موفشن انگشستان دولن در جش  اوانفر و کوشش از بالش پ  مناس ن ه مر افتاد و به فار  در رشمج

 هب که آن مناس  موقعمن به بوجه بوشهر با دوران اير در در مج وع ش . ناو پرسپولم  رري ن هب

 از ق ل ر وت به داشن را ي رونشش ن مي مهسوب بهران - ا فهان -شمراز  ارب اطي راه عنوان

و از  ب  ئي از مق   اروپا به ذرگاهبنها گ نممالدی  8111 م ر در سا   هسو کانا  ش ن گاوده

 .اسن بوده استان و طريش

 ساير بنادر جنوبي به یبن ر های فعالمن و انتقا   8882 در سا  سرباسری آهر رط بع  از افتتاح

با ب رکه فعالمن پهشوی در دوران با اينكه ندي گر بوشهر کاسته ر وت و به منطقه اير اه من ازن ايران

 .ش  بن ر افهوده اير بر اه من نتامي بيسمساتبوشهر و ايجاد  هایاسكشهو بوسعه بن ری های

 

 نحوه توزيع جمعيت استان بوشهر -1-3

در مرحشه ج ي ی  های پ  از انقالب اسالمي با ب  يل بسماری از روستاها به شهرن استان بوشهر رادر سا 

از رونش شهرنامني قرار داده اسن به گونه ای که بع اد شهرهای استان بع  از انقالب نهديک به شش برابر 

ن بع اد 8831در استان بوشهر پنج شهر وجود داشته و در سا   8811افهايش يافته اسن. )در سرش اری سا  

 شهر رسم ه اسن(.  88شهرها به 

ی نفن و گاز و  نايع جان ي آن موج  گردي ه با تان بوشهر بوي ه در زممنهادی اسموقعمن رات اقت 

 استان بوشهر در  هنه اقت ادی کاور از جايگاه م تازی برروردار شود. 

ان ن به ای کم عرض در امت اد هم قرار گرفتهشهرهای استان بوشهر که به  ورت ش الي ر جنوبي در پهنه

ل  بجارت و بازرگاني در ش ا  و مرکهن کااورزی در شرقن گاز و  نايع های متنوع شامی فعالمنواسطه

پتروشم ي در جنوبن شمالت در امت اد ساحل از نتر بع اد شهر از بعاد  فضايي بقري اً مناس ي برروردار هستن . 

اگر  نايع باش  که العاده  نايع مرب ط با گاز در بیش جنوبي استان مينكته قابل ذکر در اير ممان رش  فوق

وابسته به آن در سطح استان گسترش و بوسعه نماب ن در آين ه شاه  مهاجرت به س ن جنوب و ايجاد بغممر در 

های ارمر با ب  يل بع ادی از روستاها به شهر که دارای شرايط الزم سازمان فضايي موجود رواهمم بود. در سا 

نس تاً مناس ي در سازمان فضايي شهرهای استان بوشهر  )ج عمتين سماسي( بودن ن موج  گردي  با بعاد  فضايي

پ ي  آي . اير اق ام عالوه بر پر کردن رألهايي که در فا شه بمر شهرهای موجود بودن باع  گردي  با 

ها به نهو بهتری  ورت گمرد. بيممر نمروی انساني رساني به ج عمن روستايي موجود در اير مه ودهر من

جذب ج عمن روستايي آماده مهاجرت ی ر مات شهری و ساير مواردن وسعهشهرین ب مورد نماز جهن ر مات

 .جرت به ديگر شهرها را در پي داردبه شهرها و کنتر  مها

 8811 اير نس ن در سا  . در   بوده اسن  81ستان بوشهر نس ن و رري  شهرنامني ا   8811در سا  

هرنامني در . نس ن شدر   رسم ه اسن 11 به  8811ا  در   و در س  18به   8821ن در سا  در    11به 

 . در   بوده اسن  11و   18ن   11ن   12به بربم   8811 سالو  8821ن 8811 ن8811کاور در سا  های 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 28     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

ن در سا   شوداستان بوشهر با کاورن مالحته مي هایشهرستان در مقايسه بمر نس ن شهرنامني در مج وع

به  8811. اير نس ن در سا  در   از متوسط کاور پايمر بر اسن88ستان بوشهر رري  شهرنامني در ا  8811

بغممری   8811نس ن به سا   8821ن نس ن شهرنامني در سا  ک تر از ممانگمر کاوری رسم ه اسندر    1

 8وری فقطنس ن شهرنامني در استان بوشهر نس ن به متوسط کا  8811نكرده اسن و در نهاين در سا  

 ن به  های استان بوشهر نس. ه چنمر از نتر حجم ج عمن شهری در شهرستانهش ناان مي ده در   کا

به  8811و  8821ن  8811ن  8811ن مج وع ج عمن شهری استان بوشهر در سا  متوسط کاور مالحته مي شود

سن که بوده ا 8811در   ج عمن کاور در سا   81/8در   و  12/8ن در   1/8در  ن  21/1بربم  معاد  

ناان دهن ه افهايش نرخ رش  شهرنامني در استان بوشهر نس ن به متوسط کاور در طي دوره های سرش اری 

ع ومي ها در چهار دوره سرش اری . در مقايسه بمر بع اد شهرهای استان بوشهر و رش  آنمي باش  8811 – 11

در    8/8شهر بوده اسن که  1هر بع اد شهرهای استان بوش 8811ن در سا  نس ن به بع اد شهرهای کاور

شهر در  88به  8811. اير نس ن در سرش اری ع ومي سا  در آن سا  را باكمل مي داده اسن شهرهای کاور

شهر و  83و  88به بربم  با  8811و  8821در   بع اد ج عمن شهری کاور و در سا  های  8/8استان و 

با  21. شهرستان دشتستان در سا  مي داده اسنهرهای کاور را باكمل در   ش 1/8نس ن دو در   و

در   کل ج عمن پر ج عمن برير شهرستان استان بوده اسن. مالحته مي شود  8/81ارت ات سه ي معاد  

های استانن به لهاظ سهم که اير شهرستان با وجود بررورداری از بماترير بع اد نقاب شهری در بمر شهرستان

داشته اسن. رده او  از نتر ج عمن شهری به دلمل وجود پرج عمن برير شهر ج عمن شهری در رده دوم قرار 

استان يعني بوشهر به شهرستان بوشهر ارت ات دارد. لمكر شهرستان دشتستان به دلمل روستاهای زياد و پر 

 ن بماترير سهم ج عمن روستايي را داشته و با بررورداری ازهاارتالي زيادی از ساير شهرستان ج عمن با

ه مر سهمن بماترير سهم از کل ج عمن را نمه به رود ارت ات داده اسن. الگوی غال  سكونن در اير 

ن های بوشهرشهرستانن روستايي بوده و به لهاظ ممهان شهرنامني در بمر شهرستان های استان بع  از شهرستان

های ياد زه نفوذ روستايي پايمر شهرستانکه ال ته اير ورعمن ناشي از حو گناوه و ديشم در  رب ه چهارم قرار دارد.

ن در م روستاييشهرستان بوشهر که باالبرير سهم ج عمن شهری را داردن به دلمل ج عمن ک ش ه مي باش .

با ارتالي زيادی از ساير مج وع رب ه دوم در سهرم ج عمتي را استان دارد. ممهان شهرنامني اير شهرستان 

بع  از اير دو شهرستان که در مج وع بمش  در رب ه نیسن قرار داشته اسن. در   8/18های استان با شهرستان

را در رود جای داده ان  ن سه شهرستان کنگان و جم در جنوب ن  8821در    ج عمن استان در سا   11از 

در  81گناوه در ش ا  و دشتي در نواحي مرکهی استان با ارتالي ان کي از يك يگر و هر يک با سه ي ح ود 

   ج عمن استان در رده های بع ی قرار دارن .  در ممان اير سه شهرستان ن گناوه با بوجه به نقطه شهری 

ن نس ن شهر نامني بااليي داشته و از اير نتر در رب ه دوم استان قرار دارد. در مقابل دو وهنس تاً پر ج عمن گنا

شهری ا شي  اير دو شهرستان يعني کنگان و شهرستان کنگان و دشتي ج عمن روستايي بماتری داشته و نقاب 

 رورموج از ج عمن های زيادی برروردار ن وده ان .
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 20     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

در   و بنگستان در  1/8در   ن ديشم در ش الي برير ناحمه استان با  1/8های دير در جنوب با شهرستان

برير ج عمنن کمدر   از ج عمن شهری 3/3با ح ود  در   ج عمن و مج وعاً 2/8نواحي مرکهی استان با  

های استان هستن . الگوی غال  سكونن در شهرستان های بنگستان و دير ج عمن شهری در بمر شهرستان

روستايي بوده و نقاب شهری پر ج عمتي ن اشته ان . شهرستان ديشم نمه ج عمن شهری قابل بوجهي ن اشته اسنن 

گوی سكونن غال  در اير شهرستان ن شهر نامني لمكر به دلمل پايمر بودن ممهان و سهم ج عمن روستايين ال

بوده اسن. در مج وع مالحته مي شود افهايش رون  شهرنامني در استان بوشهر در طو  دهه های ارمر که در 

فمهيكي و ج عمتي ن نه بنها شهرهای با سابقه شهرنامني را با گسترش طالعه مورد بررسي قرار گرفته ان اير م

. در شهرن اير رون  ش ت نمه گرفته اسنه با ب  يل بعضي از سكونتگاههای روستايي به ن بشكروبرو سارته اسن

ن بعضي از انن  ب  يل روستای وح بمه به شهرن ماب روستايي بهرگ به شهراستان بوشهر عالوه بر ب  يل نق

منه شنارن شهرها روستاهايي که ج عمن چن اني نمه ن اشته ان  بر اثر بغممر در قوانمر بقسم ات کاوری در زم

ن امام حسر در ي بوان به شهر ريه در شهرستان جمبه شهر ب  يل ش ه ان  که از ج شه اير شهرهای کوچک م

 . ه در شهرستان دشتستان اشاره کردشهرستان گناوه و کش

 8811( سهم رانوار و ج عمن استان بوشهر در کل کاور سا 1-8ج و  ش اره)

 
 مأخذ ؛ مرکز آمار ایران

 (3115 – 3185سال ) بوشهر( توزیع جمعيت استان 0-3شماره ) جدول
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 (3185)توزیع جمعيت بر حسب شهرستان در استان بوشهر سال (39-3شماره ) جدول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3185ها )نسبت شهرنشيني دراستان بوشهر و شهرستان (2-3شماره)نمودار
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 3185رهاي استان بوشهر بر حسب اندازه جمعيتي در سال (پراکندگي شه2-3نقشه شماره)

 
 ميرذ  معاونن برنامه ريهی استان بوشهر
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 ارتباطات حمل و نقل در استان بوشهر  -1-4

-گردد. راهن ارب اب فمهيكي اسن که از طريش ح ل و نقل ممسر مياز عوامل مهم در زممنه ارب اطات يكي

بر سطح ارب اطات بمر شهرها و روستاها که بمر شهرها و ساير  های ارب اطي و نوع آن بيثمر شگرفي

های بمر شهری سكونتگاهها چه شهری و چه روستايي و يا مكان فعالمن وجود دارد. هر چه کمفمن راه

های ح ل و گمرد. در نقاه سارتار فضايي ش كهباالبر باش ن ارب اب فمهيكي نمه بماتر و بهتر  ورت مي

 .شهرهای استان ناان داده ش ه اسن كي بر اسا  نوع راه بمرنقلن ارب اب فمهي

 

 حمل و نقل زميني -1-4-1

های زممني شامل آزادراهن بهرگراهن راه ا شين راه فرعي و راه روستايي به دلمل گستردگي در ش كه راه

اطالعات دهي سارتار فضايي ش كه ارب اطي استان دارد. بر اسا  سطح استانن بماترير نقش را در شكل

کمشومتر  82/1118مج وعاً دارای  8831استان بوشهر در پايان سا   88-8ارا ه ش ه در ج و  ش اره 

های استان با بوجه به ج و  بهرگراه ن ا شي و فرعي بوده اسن . بوزيع فضايي راهها در بمر شهرستان

ان چه از نتر ج عمن و چه ده  که شهرستان دشتستان که بهرگترير شهرستان استياد ش ه باال ناان مي

 باش . های استان مياز لهاظ وسعن اسنن دارای بماترير طو  راه در بمر ساير شهرستان

 

تحت حوزه استحفاظي اداره کل راه و شهرسازي  فرعي( –اصلي  -( طول، سهم راهها) بزرگراه33-3جدول شماره )

 3109 سال به تفكيك نوع استان بوشهر

 

 جمع شهرستان
آزاد 

 هرا

 راه فرعي آسفالته راه اصلي

 چهارخطه 

 ) بزرگراه(
 عريض معمولي عريض

 درجه 

 يك
 درجه دو

22/66 2 22/222 بوشهر  2 22/28  2 2 2 

62/33 2 6/542 تنگستان  2 22/36  2 32/254 2 

22/25 2 8/442 جم  2 22/22 2 82/223 2 

52/67 2 85/2264 دشتستان  2 22/226  2 72/263 2 

72/64 2 3/854 دشتي  2 2 2 22/226 2 

22/73 2 8/326 دير  2 52/5  2 32/64 2 

22/22 2 6/436 ديلم  2 22/75 2 22/232 2 

55/272 2 467 كنگان  2 25/64 2 62/82 2 

55/46 2 422 گناوه  2 45/66 2 22/62 2 

..1/.. . ..82/12 جمع  . 8./162  . 6./.61  . 

    وشهراستان ب شهرسازي و مأخذ :  اداره كل راه

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 22     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 

 3109در سال  استان بوشهر شهرسازيراه و کل راههاي تحت حوزه استحفاظي اداره سایر  (32-3جدول شماره )

 ساير راههاي آسفالته شهرستان
ساير راههاي  راه فرعي شني

 درجه دو درجه يك عريض شني

 2 2 2 2 22/223 بوشهر

 2 2 32/254 2 62/262 تنگستان

 2 2 82/223 2 22/248 جم

 2 2 72/263 2 65/572 دشتستان

 2 2 22/226 2 62/547 دشتي

 2 2 32/64 2 72/56 دير

 2 2 22/232 2 42/77 ديلم

 2 2 62/82 2 52/36 كنگان

 2 2 22/62 2 22/282 گناوه

 . . 61./.6 . 2..2/6. جمع

 استان بوشهر شهرسازي و مأخذ :  اداره كل راه
 

 3109در سال استان بوشهر  روستایيهاي  ه( انواع را31-3جدول شماره )

 شوسه آسفالته جمع شهرستان

 52/6 22/223 52/226 بوشهر

 22/23 62/262 72/283 تنگستان

 82/36 22/248 22/285 جم

 52/73 65/572 45/644 دشتستان

 32/227 62/547 62/654 دشتي

 22/24 72/56 82/73 دير

 52/26 42/77 62/66 ديلم

 22/4 52/36 52/43 كنگان

 52/25 22/282 52/267 گناوه

 32/322 67/2628 27/2226 جمع

 استان بوشهر شهرسازي و مأخذ :  اداره کل راه

 

 2362پايان سالتا  2385از سال تعداد وسايل نقليه عمومي درون شهري بر حسب نوع (34-3جدول شماره )

 تاكسي ميني بوس اتوبوس جمع سال

2385 2232 67 66 838 

2386 2282 68 63 2222 

2387 2322 222 32 2256 

2388 2383 226 52 2224 

2386 - - - - 

6... 6611 668 22 6..1 

 دفتر امور شهري و شوراهاي استانداريمأخذ :  
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 حمل و نقل هوايي -1-4-2

  1استان بوشهرن دارای   8818ده  در سا  بررسي ورعمن ح ل و نقل هوايي در استان ناان مي

فرودگاه بوده که پنج فرودگاه )بوشهرن رارگن جمن عسشويه و بهرگان( ع شمابي و فوردگاه گناوه به 

  ورت راکي و غمرع شمابي بوده اسن. 

هكتار   111برير فرودگاه استان بوشهرن فرودگاه بمر ال ششي بوشهر بوده که در وسعتي معاد  بهرگ

متر و   3111  ا شي و فرعي آسفالته مج وعاً به طو  سارته ش ه اسن. فرودگاه بوشهر دارای دو بان

مترمربع اسن. ظرفمن پذيرش و اعهام ه همان هواپم ا و مسافر در اير   8211برممنالي با زيربنای 

 مسافر اسن.   111فرودگاه دو هواپم ا و 

به طور  های مشي نفن و گاز و نمروی هوايي بوده ورکنشهای استان نمه وابسته به ساير فرودگاه

 ن اين .ارت ا ي م ادرت به جابجايي بار و مسافر مي

 حمل و نقل دريايي -1-4-3

باش  که ارب اب آن با ساير شهرهای استان از طريش دريا يكي از شهرهای استان بوشهرن جهيره رارگ مي

بمر اير جهيره باش . ارب اب هوايي به لهاظ پرههينه بودن و ن ود رط هوايي مست ر پذير ميو هوا امكان

و شهرهای ساحشين لذا ع  ه ارب اطات فمهيكي اير شهر )جهيره رارگ( از طريش رطوب دريايي 

رغم بررورداری از امكانات جابجايي از طريش دريان ب لمل پذيرد. ساير شهرهای ساحشي عشي ورت مي

ل و نقل زممني استفاده دهن  از طريش ح نهديكي به يك يگر و نمه ک ي زمان الزم برای سفر برجمح مي

 ن اين .

 ارتباط اقتصادي  -1-4-4 

های بازار از طريش جريان کاال و مواد اولمه و ه چنمر جريان درآم  و سرمايه ارب اب وسمعي را بمر ش كه

 آورن . سكونتگاههای يک ناحمه )استان( پ ي  مي

ن اين . شهرها ه چنمر از ا ايفا ميهای اقت ادی رود نقش مه ي ردر اير زممنه شهرها به بناس  ظرفمن

کنن . شهر چه کوچک و چه بهرگ مرکه طريش ش كه بوزيعن کاال و درآم  را در سطح ناحمه پیش مي

های بانكي اسن. ب يهي اسن هر چه شهر بهرگتر باش ن حوزه نفوذ و ارب اب اقت ادی آن نمه از فعالمن

 بماتر رواه  بود. 

باش  که مرکه اير نُه شهرستان از نتر ج عمتي و جايگاه اقت ادی و تان مياستان بوشهر دارای نُه شهرس

 تيسم الباشن . شهرهای کوچک که ع  باً ج ي سماسي به عنوان شهر او  در سطح شهرستان مطرح مي

باش ن برقرار ه انن  ق ر ع  ه ارب اب اقت ادی رود را با شهر ا شي که مرکه شهرستان ميباشن ن نمه مي

 اين . در اير زممنه شهر بوشهر ب لمل سابقه طوالني در امر بجارت و بازرگاني و بررورداری از بن ر نمي
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با ظرفمن ح ود سه ممشمون بر در سا ن منطقه وي ه اقت ادین مرکهين ب امي مؤسسات مالي و اعت اری 

جايگاه م تازی برروردار  داران و بجار استان در اير شهر در زممنه اقت ادی ازو استقرار اکثرين سرمايه

اسن و ساير شهرهای استان از ج شه هان شهر مرکه شهرستان که در مه وده جغرافمايي شهرستان 

باشن  ارب اب ع  ه و ا شي اقت ادی رود را با مرکه استان رود مهور م ادالت و ارب اطات اقت ادی مي

برن از ج شه ارب اطات  ه در شهرهای بهرگن اين . بيممر نمروی کار شهرها بوي)شهر بوشهر( برقرار مي

ای در شون  و نقش ع  هاقت ادی اسن که اير نمروی کار از شهرهای کوچكتر در روستاها بيممر مي

 اقت اد شهر دارن . 

 

 ارتباط تكنولوژيكي  -1-4-5

ا داشتن  های گذشته ربا بوسعه  نعن و بكنولوژی ارب اطات فمهيكي نقش منه ر به فرد رود که در دهه

ان  و امروزه در کاورهای پمارفته ارب اطات بكنولوژی و الكترونمكي جايگاه ا شي در به مرور از دسن داده

باشن . در کاور ما نمه ارب اطات بكنولوژيكي به ش ّت در حا  گسترش و بوسعه ارب اب بمر شهرها را دارا مي

از طريش اينترنن و ه چنمر ارب اطات بكنولوژيكي ناشي باش . ارب اطات بشفنين رطوب فم ر نورین ارب اطات مي

 افهارهای مربوطه بمر مراکه شهری برقرار اسن. افهار و سیناز بیاهای فني  نايع و نرم

شهرهای استان بوشهر از نتر ارب اطات بكنولوژيكي به واسطه ع م بررورداری از سطح ج عمتي )آستانه( و 

های ارمر در منطقه عسشويه در حا  انجام اسن( از نتر هايي که در سا ننمه ع م بوسعه  نايع )بجه فعالم

 بيسمساتبكنولوژيكي از سشسشه مراب  ارب اطي منت ي برروردار نمستن . ع  ه ارب اطات بكنولوژيكي مه ود به 

م ر نوری فباشن ن ارب اطات ناشي از رطوب بشفر و نمه رط زيربنايي اسن که شهرهای استان از آن برروردار مي

ن بنگ ارم و ريه ساير شهرهای استان به ش كه فم ر نوری و ل مي اسن که به جه شهرهای جمن وح بمهن دلوار

های مم ان گازی پا  جنوبي در منطقه های ارمر با بوسعه  نايع مربوب به گاز ناشي از فعالمنباشن . در سا 

های انساني فني مورد نماز جهن بوسعه و گسترش و عسشويه استان بوشهرن ع  ه ارب اطات  نعتي و حتي نمرو

گردد. در های ديگر بيممر ميهای پتروشم ي از استانبرداری از  نايع وابسته به اير بیش مانن  پاالياگاهنمه بهره

کنن ه قطعات و مواد ای از کاررانجات بيممرحقمقن هر چه  نايع بوسعه و گسترش پم ا کنن  نماز به زنجمره

ن اي . حا  آنكه ارب اب منطقي بمر نمازهای بیش  نعن نماز استفاده در اير بیش از  نعن رروری ميمورد 

يک از شهرهای استان وجود ن ارد. بسريع در بك مل داناك ه در حا  گسترش در قس ن جنوبي استان با همچ

ورد نماز  نايع نفن و گاز از فار  به منتور بيممر بیاي از نمروی انساني متی ص منفن و گاز داناگاه رشمج

گردد. به منتور ايجاد ارب اب منطقي و مفم  و مؤثر بمر بیش  نعن در های بوسعه انسان مهسوب ميررورت

های بوسعه  نعن در استان ريهیحا  بوسعه با ساير بیاهای وابسته به آن ن نماز به بج ي  نتر در برنامه

ن ح اقل بیاي از نمازهای  نعتي در شهرهای استان بيممر گردد. متقابلای که در يک ارب اب گونه باش . بهمي

رغم ههينه های بسمار باال و ن عشيارب اب با ساير نقابهايي بييرهدر غمر اير  ورت نواحي  نعتي ه انن  جه
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ز نتر های ج عمتي و چه ازيسنن موج  به هم روردن بعاد  فضايي چه در زممنه جابجاييبيثمر منفي بر مهمط

 سطح بررورداری از ر مات و رفاه رواهن  ش . 

 

 (واحدهاي پستي ارائه دهنده انواع خدمات پستي35-3جدول شماره )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در شهرستانهاي استان بوشهر تلفن هاي ثابت و همراه(36-3جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 22     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 8811وشهر(ورع سازمان فضايي ش كه ح ل و نقل استان ب8-8نقاه ش اره )

 

 

 ميرذ  معاونن برنامه ريهی استان اری بوشهر
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 اقتصادي منطقه و نقش شهر در آن  اوضاع -1-5

  اشتغال و بيكاري وضعيت

در   بوده اسن ورعمن  1/81د   و  1/18نرخ اشتغا  و بمكاری در استان به بربم   11در سا  

ی اشتغا  و بمكاری بوده اسن اما در سا  هادر   در نرخ 1/2در   و  1/38معاد  21ماابه در سا  

 در   را ناان مي ده  . 3در   و  38نرخ اشتغا  و بمكاری در استان  8811

 به بربم     11و 21ن 11های های اشتغا  و بمكاری در سا اما در نقاب شهری استان نرخ

 در    8/81در   و  2/18   11الی ( سا  

 در    2در   و  38   21ب ( سا  

 در   بوده اسن . 8/3در   و  2/31   11ج( سا  

و نوساني ان ك رون ی  11الي  11های در  ی طي سا  1/1اما بغممرات مهبور در استان و با افهايش 

 مث ن را طي ن وده اسن. 

ه در   بوده ب 2/18که  11در  ی از سا   3در مناطش شهری استان نمه بغممرات نرخ اشتغا  با افهايش 

 .رسم ه اسن 11   در سا  در 2/31

 

 بار تكفل 

بار بكفل شغشي رابط معكوسي با نرخ اشتغا  دارد به ع اربي هر چق ر نرخ اشتغا  افهايش مي ياب  بار 

بكفل شغشي کاهش مي ياب  و اير ع د م مر وابستگي ج عمن به شاغشمر اسن و ناان مي ده  که هر 

 ي باش . نفر شاغل متكفل باممر ههينه زن گي چن  نفر م

 نفر بوده اسن.  88/8و  21/8ن  11/1بار بكفل شغشي  11و 21ن  11های در استان بوشهر و طي سا 

نفر برای  81/8و  18/8ن  82/1برای نقاب شهری استان طي ه ان مقاطع زماني بار بكفل شغشي به بربم  

 .بوده اسن 11و 21ن  11های سا 

 

 بخشهاي اقتصادي

 کشاورزي:

با بررورداری از شرايط رات اقشم ي دارای مناطقي با شرايط و قابشمن های متنوع مي استان بوشهر 

های موجود در زممنه آب و رغم مه ودينو منابع ط معي در استان بوشهر عشيباش . بیش کااورزی 

 88ها از جايگاه روبي برروردار اسن به طوری که در بیش باغ اری افهون بر راك در برري از زممنه

    از بولم  ررمای کاور به اير استان ارت ات دارد.در
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مه والت زراعي کان ش ه در استان بوشهر شامل  غالتن س هيجاتن مه والت  زراعت:

جالمهی)هن وانهن رمار و رربهه و ...(ن ح وباتن مه والت  نعتي)دانه های روغني)کنج  و کشها((ن 

مج وع زير کان  8811ر مل (. در سا  زراعي  بن اکون ن ابات عشوفه ای)يونجهن ذرت عشوفه ای و

د   از کل سطح زير  2/11هكتار بوده اسن. سطح زير کان غالت در اير سا   811831غالت استان 

در   به کان  1/11کان مه والت ساالنه را باكمل داده اسن. از مج وع سطح زير کان غالت 

/ . در   از آن ذرت 3در   جو و  3/81من در   گن  8/11ديم ارت ات داشته اسن. که از اير سطح 

کمشو گرم و  8818کمشو گرمن جو 8211و دانه های روغني بوده اسن. ممهان مه و  در هكتار گن م 

در   از کل سطح زير کان مه والت ساالنه استان را کان  1/2کمشوگرم بوده اسن.  2888ذرت 

 ي بوده اسن. س هيجات به رود ارت ات داده که بماترير آن گوجه فرنگ

( هكتار بوده اسن.  1/81312) 8811مج وعه سطح زير کان ررمای استان در سا   خرما: باغداري؛

برآورد ش ه که ممهان برداشن مه و  از باغات آبي و  812181ممهان بولم  ررمای استان در اير سا  

ی شهرستان بنگستان کمشوگرم در هكتار بوده اسن. سطح زير کان ررما 8188و  1111ديم به بربم  

 بر  ساالنه. 81121هكتار با بولم  متوسط  8881

( هكتار بوده که ممهان  8/1811در استان بوشهر) 8811سطح زير کان مرک ات در سا   مرکبات:

در   از ممهان  8/18در   از سطح زير کان و 1/11بر بوده اسن. در اير سا   8/18838بولم  آن 

موز و  داشته اسن. از ديگر مه والت باغي استان )زيتونن انگورن مرک ات به لم و برش ارت ات

بر مه و  در  111هكتار اسن که  881انجمر( اسن. سطح زير کان مرک ات  در شهرستان بنگستان 

 سا  بولم  مي شود. 

رأ  دام  8811881رأ  دام  اسن که  8811181بع اد دام های موجود در استان بوشهر دام و طيور:

 رأ  دام سنگمر شامل گاو و شتر بوده اسن.  21131ل گوسفن ن برهن به و بهغاله بوده و س ک شام

  نعن و مع ن

کمشومتر مرز آبي  181استان بوشهر به عشن دارا بودن  استیراج مع نن آب و برق و گاز و سارت ان 

هکن سنگ گچ با رشمج فار ن ذراير عتمم نفن و گاز و ذراير قابل بوجه مواد مع ني ه چون سنگ آ

ممشمون ا شه نیلن اراري مستع  پرورش ممگو و وجود منطقه وي ه اقت ادی  1و سنگ الشه و داشتر 

 نايع دستي از  ن دارای ع شكرد های بارزی اسن. پار  در بیش عسشويه در بیش  نعن و مع

 ج شه قالي و گشمم نمه در برري روستاهای استان رايج اسن.
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 2382برداران كشاورزي سرشماري شده برحسب بهره بردار و شهرستان  (بهره27-2جدول شماره )
 

 

 
 

 

 
 6.28( بهره برداران بر حسب زمين62-6جدول شماره )

 
 مأخذ؛ معاونت برنامه ريزي استانداري بوشهر، سالنامه آماري
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 3182بهره برداران گروهي برحسب زمين(30-3جدول شماره )

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 3182شهرستان هرسهم  بهره برداران کشاورزي سرشماري شده(1-3اره )ه شمنمودار
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 3182بهره بردارن کشاورزي بر حسب نوع فعاليت و شهرستان (29-3جدول شماره )

 
 

 

 3182دامداران بر حسب نوع فعاليت(23-3جدول شماره )

 
 

 

 11با  11های اشتغا  طي سا  ورعمن استان بوشهر حكاين از کاهش سهم بیش کااورزی در ايجاد

های اقت ادی از ولي بیش  نعن از ورعمن قابل ق ولي برروردار بوده و سهم آن در بیش نرا دارد

سهم بیش ر مات نمه دچار فته اسن و افهايش يا 11  در   در سا 88به  11سا  در  در    83

استان  مل اسن که دريقابل بش ه اسن. اير نكته نمه  11با  11در  ی طي سالهای  2کاهش نس ي 
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در   به  13دچار کاهش قابل بوجهي ش ه و از   11با سا   11بوشهر سهم ج عمن روستايي از سا  

 بنابراير کاهش سهم بیش کااورزی طي ه مر م ت نمه قابل ق و  مي باش  . اسن. در   رسم ه 81

اقت ادی ب ير  ورت بوده که  هایدر م ت ماابه برای نقاب شهری استان نمه ورعمن حاکم بر بیش

ش مي بوان  ناشي از افهايش بع اد رزی ايجاد ش ه اسن.  اير افهايران کي افهايش در سهم بیش کااو

به ع اربي ب  يل روستاها به شهرهايي که دارای سم ايي روستا شهری و  .شهرها طي ه مر م ت باش 

ی نمه افهايش قابل ق ولي يافته و به اما سهم بیش  نعن در نقاب شهر .اقت ادی روستايي هستن 

 .بیش ر مات نمه دچار کاهش ش ه اسنموازات سهم 

در   بوده اسن ورعمن  1/81د   و  1/18نرخ اشتغا  و بمكاری در استان به بربم   11در سا  

در   در نررهای اشتغا  و بمكاری بوده اسن اما در سا   1/2در   و  1/38معاد  21ماابه در سا  

 در   را ناان مي ده  . 3در   و  38نرخ اشتغا  و بمكاری در استان  8811

   به بربم  11و 21ن 11ی در سالهای های اشتغا  و بمكاراما در نقاب شهری استان نرخ

 در    8/81در   و  2/18   11الی ( سا  

 در    2در   و  38   21ب ( سا  

 در   بوده اسن .  8/3در   و  2/31   11ج( سا  

 . ح های  نعتي به شرح زير بوده اسنورعمن اشتغا  در وااما در م ت ماابه 

شغل ايجاد ش ه بغممرات آن  1111ممشمارد ريا  سرمايه گذاری بع اد  811پروانه و  821با  21در سا  

شغل ش ه که در  88111ايجاد  ممشمارد سرمايه گذاری منجر به 2131پروانه و  113ع ارت از  11در سا  

 شغل منجر گردي ه اسن .  83811ممشمارد ريا  سرمايه گذاری و  18111پروانه و  138ن به  12  سا 

ن  21های هر شغل ج ي  به بربم  در سا  های انجام ش ه برایها ما به ازاء سرمايه گذاریکه دره ان سا 

 .اسنممشمارد بوده  8/8ممشمارد ريا  و  % 13ممشمارد ريا  ن  %81ع ارت از  12و  11

 

 و تعيين سهم شهر در برنامه هاي مزبور ايمنطقه - بخشي هايبرنامه  -1-6
 

 (Scetiran) ستيران سرزمين آمايش طرح    -1-6-1

در   اسن ش ه و ب وير بهمه ايراني مااوران با ه كاری مااور فرانسوی بوسط از انقالب ق ل طرح اير

 . اسن ش ه داده بن ر بوشهر اه من زير بنها به داليله ر ببوشه از استان طرح اير

  باود . هسن اکنون که بر از آنچهباي  بسمار مهم که بن ری عنوان به 

   بسمار بهرگ نتامي پايگاه يک عنوان به 

   مرکه استان يک عنوان به 
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   قرار گرفته مورد بوجه و ابم نفنن گاز ن ژیانر در زممنه مهممرکه بسمار  عنوان سابقاً به 

  .اسن

 فار  رشمج در ساحل بوسعه هایاز قط  يكي شهر بوشهر باي  به که ش ه عنوان طرح در اير  

 به آن و نهديكي کااورزی منطقه نيو نمه مرکه ر ماب  آن بن ری وظمفه رش  بر رویاير .شود ب  يل

 آن به نتامي اجرا ي کارهای که ایاولمه حرکن (  و سرانجامایهسته قو بر )گاز ن  نفن  رژیانمنابع

 و ع اربن  از  شون  مي ناشي منطقه اير ايشآم رهن ودها از دور ن ای. ايراسن متكي اسن داده

 

 ملي يكالبد طرح   -6-2- 1

 به ايران طرح در اير .ش  بهمه و شهرسازی مسكر وزارت وسطب  8828 در سا  کال   مشي طرح  

ن بوشهر هایشهرستان بوشهر شامل ناحمه .اسن ش ه بقسمم کال  ی ريهی برنامه حوزه  11و منطقهده 

 وبجن ساحشي منطقه. باش مي جنوب ساحشي منطقه جهء بقسم ات و ديشم گناوه نن دشتستانبنگستان

در  راك قابشمن با بررسي کال  ی در زممنه طرح . در ايرباش و بوشهرمي هرمهگان استان دو شامل

 ها مورد بررسيشهر بوسعه جهات و ه چنمر منف ل و مت ل بوسعه موجود امكان شهرهای اطراي

 شهرهای ج ي  در اطراي جاد شهرهایاي مساع  برای هایزممر ه چنمر طرح . در ايراسن قرار گرفته

 باش . از دي گاه زيرمي شرح به که اسن قرار گرفته مورد بررسي كرا قابشمن به موجود با بوجه

 ن )زراعن  ط معي منابع کااورزی م اري برای اولوين و با رعاين اراري و قابشمن ارزيابي مطالعات

 ساحشي منطقه هایدر   از زممر  88ههار هكتار يا   8188 هم بر روی بوانمي  (و جنگل ن  مربع باغ

. در اسن منطقه برای آين ه ازهایبماتر از نم در هر حا  که دانسن بالمانع شهرسازیرا برای جنوب

-کوه يعني ا شي هایبمپ به از نتر فمهيوگرافي آن سراسر اراري جنوبساحشي منطقه ارزيابي مطالعات

 و متفرقه یشوبم و اراري شكل بادبهني هایآبرفندارن سنگريههشكل بادبهني هایهن واريههان بپهها

 .ان ش ه بقسمم

 بوشهر استان شهرهاي توسعه براي اراضي تناسب

 واح  شامل اير که ش ه (  واقع8/1) در واح  اراري ارزيابي مطالعات براسا  شهر اهرم :شهر اهرم

با  متوسط و شوری سنگمر با بافن ع مش راك نکم و بشن ی و پستي ماليم م با ش ایدامنههایدشن

 از از نتر کااورزی که اسن و چن  ساله يكساله آبي ن ابات حاررزير کان نس تاً زياد و در حا 

 هاييشود بنها قس نن ي واح  بو مه در اير یشهربوسعه . بنابر ايرباش برروردار مي را ي اولوين

 به بوانبر ميدقمش مطالعات از انجام پ . قرار دارد شهر اهرم شرقيو ش ا  قدر شر را که  8/1از واح  

 با پوشش کم و بشن ی ستيوپ ماليم دار با شم سنگريهه هایوازيره  8/1واح   ياب  . امر ارت ات اير
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 آبي و ياکان کاری ديم  ورت به هايي و در قس ن متوسط گماهي پوشش ع مش با نم ه ع مش راکي

 باش  .مي و باغات

-فالت شامل  2/8واح    که ش ه واقع  8/1و   2/8 واح های در ح  فا ل شهر برازجان  شهر برازجان

 جان ي با زياد با شم  متوسط و بشن ی با پستي فوقاني هایو برا  ق ي ي و سطوح ایگوژپاتههای

قرار  مورد استفاده  شيف چراگاه عنوان دار و ع  باً بهسنگريهه ع مش راکي در   باپوشش  1ح ود 

 ریشه بوسعه اسن  ه اه منحا و چراگاه بعاز نتر مرا  2/8و  از نترکااورزی  8/1 اراري کهگمرد. مي

و  اربفاع کم های)بپه  8/8در واح   ناپموسته  ورت شهربه بوسعه بشكه شودن ي واح  بو مه در اير

 شهر واقع شرقيدر ش ا  (  کهمتوسط با کم گماهي با پوشش ع مش و نم ه ع ش کم راكن  ي هبر بري ه

 گردد .پمانهاد مي ش ه

 اينكهبه و با بوجه ش ه واقع  8/1در واح   اراري منابع ارزيابي مطالعات براسا   بوشهر شهرستان

 حا ه اه من از نتر کااورزی بودن قشما ي بسمار زياد و مه ودين شوری عشن مذکور به واح  اراري

 . پذير اسنالذکر امكان قفو در واح  اراري ناپموسته رت و شهر به بوسعه لذا  نمسن

 هایمذکور دشن   اراريواح اينكه به و با بوجه ش ه واقع  8/1 در واح  ارارري بن ر ديشم  بن ر ديشم

 پوشش زياد ب ون و شوری با بسمار سنگمر سنگمر و بافن بسمار ع مش با راك شور مسشح و پسن

 در ه مر پموسته  ورت شهر به بوسعه امكان اسن شوری به مقاوم گماهانمک و يا با پوشش گماهي

 .واح  وجود دارد

نس تاً  پسن اراري واح  دارای اير گمردرا از هر سو در بر مي ريگ بن ر  8/1   واح  اراريبن ر ريگ

ز ا بنابر اير .شودمي ر مهسوبباي و جهء اراريبسمار زياد  و قشما من با شوری بسمار ع مش راك ر باقعم

 .واح  وجود دارد در ه مر پموسته  ورت شهر به بوسعه لذا امكان نمسن حا هاه من نتر کااورزی

دريا  به و از جنوب  1/2 واح  اراري به قشر از طري که ش ه واقع  8/2 در واح  اراري  بن ر گناوه

در  که  1/2 واح  اراري هایقس ن ب امي چون و هوايي آب رات شرايط عشن گردد  بهميو ل

از  هايي قس ن بوانبماتر مي مطالعات با انجام نمسن مناس  چراگاه برایش ه واقع بن ر گناوه قشر

 یهادشن واح  شامل اير  در نتر گرفن پموسته  ورتشهر به بوسعه را برای  1/2 واح  اراري

 .باش يم سنگمر با بافن ع مشراك دارای و بشن ی پستي با مق ار ک ي نس تاً مسطح سمالبي
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 21     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 

  استان شهرهای کامشتر در مه وده مطالعات برای پمانهادی مساحن  (88-8)ش اره ج و 

 بوسعه جهن هكتار به پمانهادی مساحن شهر نام

 شرقي و ش ا  قشر 8111 اهرم

 شرقي ش ا  8111 برازجان

 شرقي و جنوبق شر 2111 بوشهر

 شرقي و جنوب شرقي ن ش ا  ش ا  8111 ديشم

 غربي و جنوب شرقي جنوب 8111 بن ر ريگ

 شرقي و جنوب قشر 8111 گناوه

 راكي جهات ب امي 8111 رارك

 قشر و جنوب ش ا  8111 سع آباد

 شرقي جنوب 1111 کنگان

 شرقي جنوب 8111 رورموج

 شرقي ش ا  8111 دير

 - 81111 ج ع

 مشي یکال   طرح    ميرذ

 

هار هكتار ره  81بر  بالغ بوشهر پمانهاد ش ه موجود استان رهایرشه گسترش برای که مساحتي  

 .باش  مي
 ديدج ايجاد شهرهاي براي اراضي واحدهاي ترينمناسب

 در کل متفاوت هایمجها و با وسعن قطعات  ورت به شهرسازی مناس  اراري واح های  

از  بعضي برروردار نمستن  مساوی ز شرايطا شهری بوسعه لهاظ ها بهآن ه ه ان  کهپراکن ه بوشهر استان

و ساير  آسفالته هایجاده به بودن نهديکن ن اقت ادیالجماي قسون ط معيرات از نتر شرايط هاآن

و با   هرايي بازدي های براسا  برن  کهمناس  ج ي از بقمه ايجاد شهرهای ديگر برای امكانات

ن کارشنا  با نتريه ه راه ناسيهواش نشناسيراك موجود در زممنه عاتاطال از کشمه گمریبهره

   88-8 در ج و   اسنگردي ه بوشهر انتیاب ج ي  در استان شهرهای ايجاد ها برایاز آن هاييقس ن

 . اسن ش ه ارا ه ها با ذکر مساحنبیش بريرمناس  ن ش ه منتور بهمه ه مر به که
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 22     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 بوشهر جدید در ناحيه ایجاد شهرهاي ها برايبخش ترینمناسب(21-3) شماره جدول

 هكتار به مساحت راضيواحدا ترینمناسب نام

 

 گناوه

8/1 
C/1 

8/1 

8111 

8111 

2111 

 ايران مشي یکال       طرح ميرذ

با بسمار  سنگمر و بافن ع مش با راك سطحو شورن  پسن هایدشن :(3/6)  واحد اراضي  

 .ریشو به مقاوم گماهان کم و يا با پوشش گماهي پوشش زيادب ون و شوری سنگمر

 بسمار زياد و قشما من با شوری بسمار ع مش نس تاً مقعر با راك پسن اراري :(2/6)  واحد اراضي  

 .شودمي باير مهسوبو جهء اراري

با  و آهكي گچي هایها و واريههو فالت مارني هایبپه مج وعه شامل  (C/1)واحد   اراضي  

و  گماهي پوشش و ع  باً ب ون ع مش با نم ه ع مش کم راکي د و پوششزيا ناه واری و و بشن ی پستي

 .باير اسن جهء اراري

 

  بوشهر ناحيه و موقعيت كشوري تقسيمات  -1-6-3
از  بیش لذا در اير گمرد.مي  ورت مشي کال  ی طرح بقسم ات در قال  ایناحمه هایطرح  

 ش ه نمه بررسي مشي ل  یکا طرح بوشهر در قال  ناحمه موقعمن کاورن اتبربقسم  عالوه مطالعات

. باش مي شهرستان  833و  ستانا  81 شامل کمشومتر مربع  8188813 معاد  با سطهي ايران .اسن

 وبيجن ر حوزهد کاور(  در   کل  18/8)  ر مربعکمشومت  112/88812 معاد  بوشهر با سطهياستان

 آررير بوشهر براسا  استان .اسن ش ه گسترده فار  رشمج ه جوار ساحل نکاور مماني بیش

شهر بو مطالعابي ناحمه .شهر اسن  88و  دهستان  81ن   بیش  82ن شهرستان 3 شامل کاوری بقسم ات

کمشو   88821ح ود  سطهي که باش مي و ديشم گناوهن بنگستان ندشتسرتانن بوشهر هایشهرستان شامل

 شرامل ناحمه اير. شودمي را شامل استان ش الي وبیش بوده استان در   سطح  8/12 معاد  متر مربع

 .شهر اسن 81و  دهستان  88ن  بیررش  88
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 تقسيمات استاني کشور (24-3)دول شماره ج

 درصد (Km2وسعت ) شرح درصد وسعت شرح

 1911 811111 ا فهان 8928 81888 هرانب

 88988 818128 سمستان و بشوچستان   مرکهی

 8928 82111 کردستان   قم

 8983 83111 ه  ان 1938 81181 گمالن

 1938 81181 چهارمها  وبیتماری   مازن ران

 8921 81111 لرستان   گشستان

 8982 83111 ايالم 1918 11118 آذربايجان شرقي

 1911 88133 کهكمشويه وبويراح     اردبمل

 891 88812 بوشهر 8981 82133 آذربايجان غربي

   زنجان 8911 88188 کرمانااه

   قهوير 1912 11188 روزستان

 1918 38111 س نان 2981 881111 فار 

 1981 13111 يهد 88982 811121 کرمان

 1911 11213 هرمهگان 83988 881112 رراسان

1381888 کل کاور  811 - - - 

 مشي کال  ی طرحميرذ   

 ( مناطق طرح کالبدي ملي25-3جدول شماره )

 مشي کال  ی طرحميرذ   

 

 

 در   km2( 8وسعن) استانها مناطش

 1988 818118 اردبمل -آذربايجان غربي -آذربايجان شرقي آذربايجان

 2981 881128 ايالم-لرستان -کردستان-بارتران -ه  ان زاگر 

 1938 11888 بوير اح  کهكمشويه و -روزستان روزستان

 2981 881111 فار  فار 

 88982 811122 قم -قهوير -زنجان -س نان-مرکهی-بهران ال رزجنوبي

 88911 831881 چهارمها  و بیتماری -يهد -ا فهان مرکهی

 88911 812811 سمستان و بشوچستان -کرمان جنوب شرقي

 8921 18111 گمالن و مازن ران ساحشي ش ا 

 191 13122 بوشهر -هرمهگان بساحشي جنو

 83988 881112 رراسان رراسان
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 20     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 تقسيمات ناحيه اي منطقه ساحلي جنوب (26-3)دول شماره ج

 در   (Km2وسعن) شهرستان ناحمه

 8191 88821 ديشمن گناوهندشتستانن بنگستانن بوشهر بوشهر

 88 313291 و جم دير9دشتين کنگان  کنگان

 8291 8818893 حاجي آبادنممنابن رودانن بن رع ا  بن رع ا 

 1 1 بن رلنگه و ابوموسي بن رلنگه

 کمش

 جهاير بیش کمش)شهرمكان بن رلنگه(و

 مجاور
1 1 

 81 8188198 جاسک جاسک

 891 811393 قام و جهايرمجاور قام

 811 13122 - ج ع کل

 مشي کال  ی طرحميرذ    

 

از  برکم يق فو . مناطشاسن ش ه بقسمم بهرگ منطقة 81 به ايرانکاور ن مشي ال  یک طرح براسا 

 مجاورت نسماسي ن بقسم اتهر منطقه ةدهن  باكمل هایاستان در بعممر که کاور اسنهایاستان

 .ان ودهب ا شي ن معمارهایو وسعنها از نتر ج عمناستان ه  ستگي و ن ش اهنهااستان

  13122در ح ود  سطهي که اسن بوشهر و هرمهگان هایاستان شاملن جنوب ساحشي منطقة  

ن ن بن ر ع ا بوشهرن کنگان ناحمه شان . هفنپوکاور را مي کل در   سطح  1/1 معاد کمشو متر مربع

 يربربوشهر غربي ناحمةان . داده لرا شك جنوب ساحشي منطقه نواحي وکمش ن قامن جاسکبن ر لنگه

 .پوشان را مي در   منطقه  1/81ح ود  کهباش  مي منطقه اير ناحمه

 

 طرح ناحيه شمالي استان بوشهر -1-6-4

ترین طرحي که جنبه هاي کالبدي نيز دارد و به عنوان طرح بالفصل باالدست موجود قلمداد مي مهم

ست براساس این طرح شهر اهرم به عنوان یك شهر مياني و هم شود طرح ناحيه شمالي استان ا

سطح شهرهاي دیلم، آب پخش، چغادك و وحدتيه قرار دارد و رشد جمعيت آن دو و یك دهم 

 درصد در نظر گرفته شده است. 
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 22     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 اقدامات و طرحهاي پيش بيني شده در طرح ناحيه شمالي )بوشهر(  براي شهرستان تنگستان

 ناهرم بوشكان  فراش ن  به راه ا شيب  يل و بوسعه راه 

نشمراز –مهور بوشهر گناوه به عنوان مهور ع ودی بر –برازجان  -ايجاد مهور ا شي اهرم 

نبوسعه مهور اهرم گناوه در سطح بهرگراهي

ايجاد شهرك  نعتي در بنگستانن

 .بوسعه گردشگری آقاممراح   و آب گرم اهرم

 اهرمشهر  زه نفوذ مستقيمحوآبادي ها و مناطق واقع در  -1-7

که به  ورت رس ي مالك   8811بر اسا  نتايج بف مشي سرش اری ع ومي نفو  و مسكر سا  

و مااورير در آمارها باي  به آن ها ها ن سازمانساله مي باش  و کشمه نهاد  81ب  مم گمری در يک دوره 

بیش مرکهی  ن ساکناناها به ع ل آم هاهای اسالمي روستاستناد کنن  ن ط ش نترسنجي که ع  باً از شور

رود را شهر اهرم عنوان و  جهن مراجعات روزمره به منتور بيممر مايهتاج شهرستان بنگستان شهر ا

ن به عنوا که پ  از ب وي  در مراجع ذي الح . بنابر اير در طرح بوسعه و ع ران شهر اهرمن وده ان 

روش ای میتشی بعممر حوزه نفوذ مانن  روش رغم وجود روشهيک سن  رس ي منتور مي شودن عشي

ن به دلمل ع م وجود آمار و اطالعات دقمش از آنها پرهمه ش  و در اير طرح از  هابجهيه و بهشمل جريان

نتايج بف مشي سرش اری ع ومي نفو  و مسكر استان بوشهر به منتور بعممر حوزه نفوذ استفاده 

های اهرم ن بیش مرکهی اهرم شامل دهستانرش اری ياد ش هرذ ش ه از نتايج سگردي . بر اسا  آمار ا

نفر در حوزه نفوذ مستقمم شهر   88881با ج عمتي معاد   دارای سكنه آبادی  21با مج وع و باغک در 

 .قرار دارن   اهرم

 

  بررسي حوزه نفوذ -2

و  دار اسناز اه من را ي بررور ستاحوزه نفوذ و يا منطقه نفوذ در مطالعات روابط شهر و رو

. حوزه نفوذ در ابعاد گرددان ازهای شهری و روستايي ميموج  سامان هي مناطش جغرافمايي و چام

سماسين فرهنگين کال  ین ر مابين فعالمتي و نتاير آن به کار  - اداری نمتع دی نتمر حوزه جغرافمايي

های متع دی وده و ايفاگر نقشبوان گفنن هر چه شهر بهرگتر بگرفته ش ه اسن. در ب ممر حوزه نفوذ مي

ياب . منطقه نفوذ نمه هر باش  و ممهان ر مات رساني آن بوسعه ميای را دارا ميباش  حوزه نفوذ گسترده

ی رده  و موج  برقرانقش مي سكونتگاهچه دارای منابع اقت ادی و امكانات مادی و معنوی باش ن به 

 شود.يک رابطه مستهكم و در رور اه من به شهر مي

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 22     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

که به ساکنمر مراکه ج عمتي واقع  سكونتگاهای اسن پمرامون آن گستره هر سكونتگاهينحوزه نفوذ 

در آن از نتر م ادالت بازرگاني يا بجارین ارب اطات اداری و رس ين استفاده از انواع ر مات و امكانات 

. از آنجا ر مات ارا ه مي ده  اجت اعين فرهنگي و اقت ادی با آن ارب اطي پويان پاي ار و رروری دارن 

ها با گونه فعالمن های میتشی اقت ادی و اجت اعي به دلمل پويا بودن ايرهای فعالمنکه مه وده

يك يگر مطابقن ن ارن ن لذا حوزه نفوذ انواع ر مات آموزشين فرهنگين ادارین بانك اری و مانن  آن بر 

ای را برای هر بوان حوزه نفوذ ج اگانهاز ر مات مي يك يگر منط ش نمستن  و براسا  استفاده از هر يک

مرکه ج عمتي برسمم کرد. مه وده نفوذ هر نقطه مرکهی اعم از روستا و يا شهر را دو عامل ا شي و مهم 

ای که آن مرکه از مراکه دوم فا شهن گمردهايي که در آن مرکه انجام مييكي ماهمن فعالمن کن بعممر مي

  ماابه ديگر دارد.

 وجود دارد  ع  ه به طور کشي برای بعممر حوزه نفوذ مراکه و نقاب ج عمتي دو روش 

 ر مطالعه نمروی جاذبه بمر مراکه و بررسي و بهشمل اير نمرو.8

 ( بمر مراکه.…های موجود )ارب اطاتن ح ل و نقل کاال و مسافر ور بجهيه و بهشمل جريان8

ها م افعان بماتری دارد  روش بجهيه و بهشمل جريان های مت او  بعممر حوزه نفوذندر بمر روش

شود پايه عامل ج عمن و فا شه بعممر ن ي زيرا در اير روش گستره حوزه نفوذ مراکه ج عمتي بنها بر

ها و ارب اطات مؤثر در بعممر حوزه نفوذ برحس  ش ت و جهن آنها مورد مطالعه جريان بشكه هر يک از

 گمرن .قرار مي

 ا پردارته ش ه اسن.ه ه بررسي روش بجهيه و بهشمل جرياندر ادامه ب

 هاروش بجهيه و بهشمل جريان -

ها بر پايه اير است ال  بنا گذاشته ش ه اسن که مسمر و روش بجهيه و بهشمل مسمر و ش ت جريان

آنجا ياب  که ارب اطات ياد ش ه در ای انعكا  ميهای ح ل و نقل و ارب اطات در نقطهنمه ش ت جريان

 ها ع اربن  از رسن . اير ارب اطات و جريانبه هم مي

های میتشی ارب اطين جريان کاال ر جريان اقت ادی )انتقا  کاال برحس  م  أ و مق   از طريش راه8

 (.و ... از ع  ه فروشان به ررده فروشان برحس  م  أ و مق  

ری انجام ش ه بوسط دولن در يک گذاهای ن ايانگر قط ي ش ن سماسي )سرانه سرمايهر جريان8

 (.و ... دوره از زمانن افهايش پرسنل اداری به ازاء هر نفر از ساکنمر در ه ان دوره

آموزان برحس  مهل زن گي آنانن های بمانگر دامنه نفوذ ر مات اجت اعي )بع اد دانشر جريان8

 (.و ... هابع اد مراجعه کنن گان به مراکه به اشتي و بم ارستان
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 22     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

وسمشه ابوبو  برحس  م  أ و مق  ن ه های ارب اطي )ح ل و نقل مسافر بر ديگر جريان1

 (.و ... ها برحس  م  أ و مق  حس  م  أ و مق  ن بشگرامبرهای بشفني و مكال ه

شون . رطوب های فوق با بوجه به مسمر و حجم جريان روی نقاه برسمم ميدر اير روش جريان

شود و هر چه به هر چه از مرکه ا شي دوربر شون  از ش ت آن کاسته ميهای فوق مربوب به جريان

شود. مرکه حوزه نفوذ هر جريان جايي اسن که ها افهوده ميبر شون ن به ش ت آنمرکه ديگری نهديک

    استفاده از اير روش دو دستاورد دارد ش ت اسن. کثردارای ح ا

شود. شود و ثانماً مرکه سمستم مایص ميممر مياو  آنكه گستره دامنه نفوذ باالبرير مكان بع

سن که مع والً به دلمل ع م دسترسي ا ای که درباره اير روش الزم اسن مورد اشاره قرار گمرد ايرنكته

با استفاده از ها به ب امي اطالعات و آمار مربوب به ارب اطات بمر نقابن روش بجهيه و بهشمل جريان 

پذيرد. به ه مر جهن وجود بعضي انواع ر مات نس تاً بربر مانن  م ميآمار و اطالعات ک تری انجا

ن رانه به اشن و مرکه به اشتي و درماني و يا فروشگاه بعاوني موج  و دبمرستان م رسه راهن ايي

ها به سوی آن ای که اير حرکنشود و نقطهجذب ناپاي ار ج عمن برای بررورداری از اير ر مات مي

بوان با اطالع شود. به اير بربم  مير بمر نقاب ديگر دارای ارزش و اعت ار بماتری ميگمردن د ورت مي

)رانه به اشن و  درماني - از انواع ر مات نس تاً بربر آموزشي )راهن ايي و دبمرستان( و به اشتي

پولي و  ( و نمه ر مات مربوب به مايهتاج مردم )فروشگاه بعاونين بقالين سوپرمارکن(ن ر ماتدرمانگاه

های مراجعه و ه چنمر بعممر آبادی …اعت اری )بانک( و نمه ساير انواع ر مات نتمر ر مات اداری و

در مناطش کااورزی را برحس  هر يک سكونتگاها کنن ه برای بررورداری از اير ر ماتن حوزه نفوذ 

انواع ر مات دسن های نفوذ متفاوبي برحس  از انواع ر مات برسمم کرد و به اير بربم  به حوزه

آي  ه سان ن وده و بر هم دسن ميه های نفوذی که به اير بربم  بيافن. در بسماری از موارد حوزه

ای از م ادالت ب ام روستاها از نتر رري  مايهتاج ع ومي و در واقع انجام پاره مع والًانط اق ن ارن . 

کنن  که حوزه نفوذ آن ی مراجعه ميبازرگاني و بجاری به شهرهای کوچک مستقر در مناطش کااورز

ای از روستاهای مرکهی کوچک مورد نتر را با حوزه نفوذهای مربوطه درون م ع  هسهشهرن ب ام و يا 

ده . با بوجه به اه من و اعت ار را ي که شهرهای کوچک در مناطش کااورزی و مهل رود جای مي

هان حوزه نفوذ ع شي و مر نقاب مراجعه کنن ه به آنرري  مايهتاج ع ومي دارن ن شناسايي اير نقاب و بعم

 کن .واقعي شهرها را در منطقه مایص مي

نمه وجود دارن  که در اير  ها برای بعممر حوزه نفوذ استفاده کردبوان از آنهای ديگری که ميروش

 مطالعه از بررسي روشها به دلمل کاربردی بودن طرح رودداری مي گردد.

 رير عوامل در بعممر حوزه نفوذ ع اربن  از به طور کشي مه ت
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 عرره کاال و م نوعات سارته ش ه. 

 ارا ه سروي  های ر مابي و بع مرابي. 

 ارا ه ر مات آموزشين فرهنگي و مذه ي. 

 ارا ه ر مات پستي و اداری. 

 ش كه های ارب اطي و ح ل و نقل. 

ابسته به عرره ر مابي رواه  بود که بنابراير با بوجه به آنچه که آم ن گستره حوزه نفوذ هر شهر و

 آن شهر به پمرامون رود ارا ه مي کن . 

 

کمشومتر مربع در مرکه هن سي استان بوشهر قرار دارد. 811891شهرستان بنگستان با مساحتي ح ود

از ش ا  و مارق به شهرستان دشتستانن از جنوب شرقي به دشتين از جنوب غربي و غرب به رشمج 

غربي به شهرستان بوشهر مه ود اسن. مرکه شهرستان بنگستان شهر اهرم در فا شه  فار  و از ش ا 

متر از سطح دريا اربفاع دارد. اير شهرستان  11کمشومتری جنوب شرقي بن ر بوشهر قرار گرفته و  11

در   ( و داشتر روستاهای پرج عمن با فا شه ای کم  2191روستايي برير شهرستان استان اسن ) 

های بارز شهرستان بنگستان اسن. شهرهای اهرم و دلوار دو نقطه شهری اير يك يگر از وي گينس ن به 

 شهرستان هستن .

 

 تعيين حوزه نفوذ شهر اهرم با استفاده از روش تحليل جريانها -2-1

ه انطور که در م ه  پمش بمان ش  اير روش برحس  جهن و ش ت جريانات موجود بمر يک 

ن اي . جريانهای ج عمتي پمرامون ح ود و ثغور منطقه ع شكردی را بعممر ميمرکه ج عمتي با واح 

 8بوانن  در اير ر وت مورد استفاده قرار گمرن  به شرح زير اسن.هايي که مي

ر سفرهای روزانه به ق   کار  مطالعه در مناي جغرافمايي مهاجراني که روزانه به طور مست ر بمر 8

بوان به بنگاههای ح ل آوری اطالعات در اير زممنه مي اين . جهن ج عنمهل کار و سكونن بردد مي

 ای مراجعه کرد. و نقل جاده

ر ارب اطات  روابط بشفني و پستي به مق   معمر ناانگر مم ان نفوذ آن نقطه اسن که کم و بمش با 8

 مم ان نفوذ بازرگاني آن نقطه انط اق دارد. 

ی  بولم ابي چون مه والت کااورزین دامين شمالت و ... که ر بعممر کانونهای م ادالت اقت اد8

 ن اي . شود مم ان جاذبه يک نقطه را مایص ميروزانه به مق   معمني فرستاده مي

                                                   
 .اقتباس از: فرید، یداهلل، جغرافيا و شهرشناسي  -2
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ها  مطالعه در منااء جغرافمايي رري اراني که از نقاب میتشی ر رري  از مراکه بجاری و فروشگاه1

روش مه والت بولم ی نقطه مرکهی را در بیاهای میتشی بر اين  و يا ن اين گي فبه نقطه مرکهی مي

 عه ه دارن . 

ر استفاده از ر مات ع ومي  مطالعه در مناي جغرافمايي بم اراني که جهن درمانن از درمانگاهها و 1

آموزاني که جهن به مل از امكانات آموزشي و فرهنگي نقطه شون ن دانشمن  ميمراکه درماني بهره

 کنن . ن اين  و افرادی که از مراکه اداری و انتتامي استفاده ميده ميمرکهی استفا

برای بعممر حوزه نفوذ شهر اهرم سه شارص م ادالت اقت ادین رري  از مراکه بجاری و استفاده از 

های فوق چن  شارص های ذکر ش ه انتیاب و برای هر يک از شارصر مات ع ومي از بمر شارص

ن. مثالً برای شارص ر مات ع ومي استفاده از مراکه آموزشي مانن  م ار  بف مشي بعريی ش ه اس

ابت ايين راهن ايين دبمرستان استفاده از مراکه درماني مانن   رانه به اشن و مرکه درماني و مط  و 

های هان فروشگاهفروشيدارورانه بعريی ش ه اسنن يا برای شارص مراکه بجاری رري  از ررده

 التهرير و ... مورد استفاده قرار گرفته اسن. گاه لوازم رانگين لوازمبعاونين فروش

 

 

بررسي و تدقيق محدوده حوزه نفوذ مستقيم شهر اهرم با استفاده و تلفيق اطالعات طرحهاي  -2-2

 فرادست مصوب و برداشت  ميداني:

 بن یسطح الگوی عنوان بهن شهرسازی و مع اری عالي شورای 1/81/21 مورخ م وبه اسا  بر 

 در کاور روستا ي مناطش کاور روستا ي ر مات ارا ه روابط و هااستان ارد و روستا ي مراکه و مناطش

 .اسن ش ه بن یسطح روستا ي منتومه و مج وعه حوزهن سطح سه

 جامع هایطرح در آن مه وده و ررورت که موردن حس  روستا ي هایمهمط و هافضا برای

 از هريک برای و گرددمي بهمه روستا ي هایسكونتگاه و فضا سامان هي طرح ددنگرمي بعممر ای ناحمه

 .  گرددمي بهمه روستا ي هادی طرح بربرن ج عمتي هایکانون و مراکه به اولوين برحس  روستاهان

مم اني بشفمش گردي ه اسن. برن نتايج طرح های فرادسن با مطالعات برای دستمابي به نتمجه منطقي

و در سطح بن ی ر مابي به عنوان مرکه   ناحمه بوشهر شهر اهرم به عنوان مرکه شهرستان در طرح

 مج وعه با ار مي رود. 

 

 در مطالعات باالدست اهرميگاه شهر جا -1 -2-2
ای و ارب اب زنجمری که بمر اغش  اير طرحها ريهی شهری و منطقههای برنامهبا بوجه به بع د طرح

رس . راهكارها و رروری به نتر مي بنگستانهای بهمه ش ه در سطح شهرستان وجود داردن بررسي طرح

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 21     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

هايي ای و شهرستانين در فراين  بهمه طرحهای باالدسن منطقهراه ردهای کشي بعممر ش ه در سطح طرح

های شهرین بوجه به که از مقما  کوچكتری برروردارن ن نقش هادی دارن . بنابراير در بهمه طرح

های طرح باال دسن )در  ورت وجود(ن ع الً موج  پما رد و ه اين اه اي طرح سماسناه اي و 

بعنوان  …هايي ه چون طرح جامع شهرستان و يا طرح بوسعه استان و مورد نتر رواه  ش . طرح

های باالدسن ر و  کشي سماسنگردن . اينگونه طرحهای باالدسن طرح جامع شهر مهسوب ميطرح

های مهمطين اجت اعين ای را مایص ن وده و به بفكمک در هر يک از بیشناحمه ای وهای منطقه

بنها طرح باالدسن رس ي م وب در اير زممنه طرح  ن اين .اقت ادی و کال  ی راهكارهايي ارا ه مي

جامع ناحمه ش الي ) بوشهر( مي باش  که پنج شهرستان بوشهرن بنگستانن دشتستانن گناوه و ديشم  در 

که در اير طرح به عنوان طرح باالدسن مورد نتر بوده و از راهكارها و برنامه  ه آن قرار دارن .مه ود

و موقعمن نقاب شهری و روستايي واقع  بنگستان بنابراير بررسي شهرستانهای آن استفاده رواه  ش . 

 باش .مي اهرمدر مه وده اير شهرستان ق م او  در بعممر حوزه نفوذ شهر 

مهل ب رکه ر مات ع  ه سماسين ادارین  بنگستانبعنوان مرکه شهرستان  اهرم ه شهر از آنجا مك

و ساير نقاب  دلوارهای ج عمتي شهرستان ه چون شهر باش ن روابط ع شكردی کانوناقت ادی مي

يا دوربرير نقاب شهرستان( با شهر  اهرمروستايي پراکن ه در سطح شهرستان )اعم از نقاب پمرامون شهر 

ن عالوه بر مستقر در بیش مرکهیهای طوريكه آبادیه باشن . باز ورعمن متفاوبي برروردار مي اهرم

مراجعه به شهر برای استفاده از ر مات سطح بااليي ه چون مراکه آموزش عالين بم ارستانن مراکه 

جهن استفاده از ر مات سطح پايمني ه چون مراکه آموزشي راهن ايي و دبمرستانن  …اداری و

 اهرمرمانگاهن پسن و میابرات که م كر اسن در روستاهای ه جوارشان نمه موجود باش ن به شهر د

 نکه رود روستاهای اطرافش را بهن پوشش دارد شهر دلوار به عنوان مرکه بیش اما  کنن .مراجعه مي

الي فقط جهن گرفتر ر مات ادارین سماسي يا درماني درسطح باال )بم ارستان( و مراکه آموزش ع

  .نمراجعه کن اهرمم كر اسن به شهر 

بوان به دو حوزه مستقمم و غمر مستقمم ن ود. حوزه نفوذ را مي اهرمبر اير اسا  حوزه نفوذ شهر 

گرددن که دارای ک ترير مسافن از شهرن دسترسي مناس ن وجود هايي ميمستقمم شهر شامل سكونتگاه

درجه او  آموزشين درمانين بجاری که در مراحل ج عمن فعا ن مراجعات روزانه جهن ارذ ر مات 

شود که نس ن به بع  به بف مل به آنها اشاره رواه  ش . حوزه نفوذ غمر مستقمم شامل سكونتگاههای مي

ای از های حوزه نفوذ مستقمم در فا شه دوربر از شهر واقع ش ه باشن  و غال اً جهن ارذ پارهسكونتگاه

ه آموزش عالين بم ارستان و يا مراجعات اداری و سماسي که مع والً ر مات سطح باال ه چون مراک

 روزانه نمستن ن ب ير شهر مراجعه کن .
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 (سطح بندي حوزه نفوذ شهر اهرم بر اساس طرح جامع ناحيه شمالي)بوشهر( به عنوان طرح باالدست3-2جدول شماره )

   طرح ناحمه ش الي استان بوشهرميرذ

 

 

ي باالدست در زمينه سطح بندي خدمات براي روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر هابررسي طرح -2-2-2

  اهرم
الگوی مناس  پمانهادی برای بجهمه مراکه و فضاهای روستايي در هر منطقه معطوي به نتايج 

های مستقل و اق اری اسنن به سطح بن ی فضاها و بعممر کشمه سطوح مرکهی و ه چنمر بایمص آبادی

که از سطح بربر ر مات روستايي برروردار مي   مراکه منتومه هان اطح بن ی فضاهنهوی که در س

های روستا ر شهرها و يا شهرهای کنوني و آبي بوده و يا کانونشهرهای مراکه شهرستان و ن شامل باشن 

 ههار نفر با بمش از يک ممشمون 81 بمش ازشهری فعشي را باكمل مي دهن ن ج عمن اير مراکه مع والً 

ههار نفر ج عمن  11با  81را در بر مي گمرد. ال ته آستانه ج عمتي اير سكونتگاهها بمر ج عمن نفر 

منتومه ها ه ان طوری که اشاره ش  مع والً شهرهای مرکه شهرستان مراکه روستايي را در بر مي گمرد. 

های روستايي را در بر و يا ديگر شهرها را در بر مي گمرد و ب امي امكانات و ر مات مورد نماز حوزه 

 مي گمرد. 

شهرهای مرکهی و يا ع  باً بازهم به سطح مماني ر مات روستايي بجهمه مي شون ن  که ؛مجموعه ها

ههار نفر آستانه ج عمتي بوده و از موقعمن  88با  1بر مي گمرد که دارای  درشهرهای ا شي را  -روستا

ه حوزه های روستايي آررير سطح ر مات رساني های نس ي بارزی برروردارن . مراکمكاني يا مهين
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ههار نفر را پوشش مي  1کمشومتر ج عمتي با ح ود  81در فضاهای روستايي بوده و با شعاع ح اکثر 

 دهن .

 ب ير بربم  روستاهای منطقه از نتر بجهمه ر مابي به سه بمپ مت ايه بقسمم مي شون .

زه های روستايي اسن که ر مات بربر را به شامل مراکه مج وعه ها و حو ـ روستاهاي مرکزي:

 سطوح پا مر بر ارا ه مي ده .

روستاهايي که ر مات بربر را از سطوح باالبر رود مي گمرن  و به بناس   ـ روستاهاي اقماري:

 بود. فقط عرره و بيممر برري ر مات ساده برای آنها ممسر رواه  نج عمتي که دارن 

هايي که از قابشمن مرکهين برروردار ن وده و در نتام سطح بن ی ادیآببرري از  ـ روستاهاي مستقل:

ها به بناس  ج عمن رود و ب ون اير آبادی .ش ه بيممر ر مات آنها به  ورت اق اری ممسر نمسن

 شون .بوجه به آستانه های پوشش بجهمه مي

ال  ی حوزه نفوذ های میتشی مهمطين اقت ادی ر اجت اعي و کدرادامه اير م ه  به بررسي بیش

 مستقمم و غمر مستقمم شهر پردارته رواه  ش .
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هاي جمعيت و استاندارهاي : سطح بندي پيشنهادي فضاها و مراکز روستایي برحسب آستانه (2-2 )جدول شماره

 خدماتي

فضای 

 بوسعه
 آستانه ج عمتي

ج عمن مرکه 

 )نفر(
 ر مات مورد نماز مرکه

منتومه 

 روستايي
11111-81111 1111+ 

مرکه آموزش فني و حرفه ای و بربمن معشمن مرکه به اشتي ر درماني روستايي با 

بم ارستان کوچکن راه  بسهمالت زاي اني و به اشتكار دهان و دن انن دارورانهن

آسفالتهن برممنا ن دفتر پسن و ش كه بشفرن ناحمه  نعتين کتابیانه ع ومين 

ن ان مج وعه ورزشين رستوران و سالر پذيرايين مج وعه فرهنگي و هنرین سم

دفتر حفظ ممراث فرهنگين پ پ بنهيرن  نايع س کن مرکه ر مات روستايين 

بع مرگاه ماشمر آالت کااورزی و وسايط نقشمهن مرکه آموزش و برويج  نايع 

دستي و رانگين مراکه رري  و فروش کاالن فروشگاه بعاونين بیا ارین 

 تامين اداره ث ن احوا ن ن اين گي آموزشي و پرورششهردارین حوزه انت

مج وعه 

 روستايي
88111-1111 1111-8111 

غسالیانهن مجت ع  دبمرستانن مرکه به اشتي ر درماني روستايين کاتارگاه به اشتين

طرح بهسازین رانه سازمانين کتابیانهن مج وعه  بههيستين دفتر پسن و میابراتن

دکانن بانکن شرکن بعاوني روستايين پ پ بنهير يا ورزشي روبازن پارك بازی کو

 جايگاه مواد سورتين دفتر جهاد و ده اری

حوزه ع ران 

 روستايي
1111 8111 

آموزشي ق ل از دبستانن م رسه راهن ايين دبمرستان )در ورت وجود دبمر و 

امكانات(ن رانه به اشتين ش كه آب آشامم نين ح امن دفتر برويج کااورزین راه 

تايين برقن ن اين گي يا  ن وق پسنن مرکه بشفرن طرح هادین امكانات روس

 ورزشي روبازن شورای اسالمين پاسگاه انتتامي

روستاهای 

 اق اری
 ر مات ساده شامل  دبستانن رانه به اشنن آب آشامم نين راه دسترسين برق - -

روستاهای 

 مستقل
 ر مات ساده  ر مابي متناس  با ان ازه ج عمن - -

های بوسعه و ع رانن م وب ميرذ  معاونن شهرسازی و مع اری وزارت راه و شهرسازی ن مقررات شهرسازی ومع اری و طرح

 .8823(9 بهران9 8821شورای عالي شهرسازی و مع اری ايران )از باري  بيسم  با پايان 
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 اهرمشهر  حوزه نفوذ غيرمستقيم -2-2-3 

اعم از  بنگستانکشمه نقاب ج عمتي واقع در مه وده شهرستان ن اهرمحوزه نفوذ غمرمستقمم شهر 

ن ناشي اهرمگمرد. مج وعه ر مات بربر وع شكردهای متع د شهر ( و روستايين را در بر ميدلوارشهری )

های اقت ادین اجت اعي و ر مابي و ه چنمر ارب اطات اداری ر سماسي که با شهر وجود از پموستگي

 باش .داردن مي

 

 اهرمشهر  حوزه نفوذ مستقيم -2-2-4

که به  ورت رس ي مالك  8811بر اسا  نتايج بف مشي سرش اری ع ومي نفو  و مسكر سا  

ها  و مااورير در آمارها باي  به آن ساله مي باش  و کشمه نهاد هان سازمان 81ب  مم گمری در يک دوره 

ستاها به ع ل آم هن ساکنان بیش مرکهی استناد کنن ن ط ش نترسنجي که ع  باً از شوراهای اسالمي رو

شهرستان بنگستان شهر او  جهن مراجعات روزمره به منتور بيممر مايهتاج رود را شهر اهرم عنوان 

ن وده ان . بنابر اير در طرح بوسعه و ع ران شهر اهرم که پ  از ب وي  در مراجع ذي الح  به عنوان 

روش های میتشی بعممر حوزه نفوذ مانن  روش وشرغم وجود ريک سن  رس ي منتور مي شودن عشي

ها پرهمه ش  و در اير طرح از ن به دلمل ع م وجود آمار و اطالعات دقمش از آنهابجهيه و بهشمل جريان

نتايج بف مشي سرش اری ع ومي نفو  و مسكر استان بوشهر به منتور بعممر حوزه نفوذ استفاده 

های اهرم يج سرش اری ياد ش هن بیش مرکهی اهرم شامل دهستانگردي . بر اسا  آمار ارذ ش ه از نتا

نفر در حوزه نفوذ مستقمم شهر  88881با ج عمتي معاد   دارای سكنه آبادی  21با مج وع و باغک در 

 .قرار دارن  اهرم
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 حوزه نفوذ شهر اهرم 8-8ش اره نقاه 
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 هرستان تنگستان(ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي حوزه نفوذ)ش -2-1

 مساحت و موقعيت شهرستان تنگستان -2-1-1

 
 ( مقایسه مساحت و جمعيت کشور و استان بوشهر با شهرستان تنگستان 1-2جدول شماره )

 براکم نس ي)نفر در کمشومتر مربع( مساحن)کمشومتر مربع( ج عمن)نفر( نام

 82/18 8181111 21128111 کل کاور

 81/81 2/88812 111812 استان بوشهر

 11/88 1/8381 18281 شهرستان بنگستان

 8812  سالنامه آماری استان بوشهر نميرذ

در   از کل مساحن استان  8/1ح ودمساحن دارد که کمشومتر مربع  181/8381شهرستان بنگستان 

اير شهرستان در مه وده . بوشهر را به رود ارت ات داده و در بیش مماني استان بوشهر قرار دارد

 81درجه و  83دقمقه با  81درجه و  81دقمقه طو  شرقي.  81دقمقه با  11درجه  11یت ات جغرافمايي م

از ش ا   شهرستان بنگستان از شرق و ش ا  به شهرستان دشتستانن دقمقه عرض ش الي قرار گرفته اسن.

و رشمج  ديراز جنوب غرب به شهرستان   از جنوب شرق به شهرستان دشتي و غرب به شهرستان بوشهرن

از نتر وسعن پنج مر شهرستان استان بوشهر  گردد. از طري مغرب به رشمج فار  مه ود مي فار  و

 (بقسم ات سماسي شهرستان بنگستان را ناان مي ده .1-8. ج و  ش اره )مي باش 

 

 شهرستان تنگستان سياسي( تقسيمات 4-2جدول شماره)

 دهستان بیش شهرستان
 بع اد آبادی

 ج ع رالي از سكنه سكنهدارای 

 

 بنگستان

 - 882 82 881 

 18 88 81 اهرم مرکهی

 13 1 11 باغک

 81 1 81 دلوار ساحشي

 82 1 82 بوالیمر

 8812  سالنامه آماری استان بوشهرن ميرذ
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 پستي و بلندي شهرستان تنگستان -2-1-2

ن از دو قس ن کوهستاني و جشگه ورعمن بوپوگرافي شهرستان حاکي از آن اسن که اير شهرستا

ای باكمل ش ه اسن. امت اد کوه های زاگر  از طري ش ا  وارد اير شهرستان ش ه و با امت اد جنوب 

شرقي با شهرستان دشتي ادامه دارن . در قس ن جنوب شرقي بنگستان اير نوار کوهستاني عريض بر 

 8311ير  نقاب استان يعني قشه بمرمي با اربفاع گردي ه و ناحمه رايمه را باكمل داده و يكي از مربفع بر

متر در آن واقع اسن. به غمر از اير ناحمه و بع ادی کوه های منفرد در بیش دلوار ديگر نقاب شهرستان 

جشگه ای مي باش . به دلمل ارتالي اربفاع نوع را ي از شرايط آب و هوايي شكل گرفته که باع  

 ر اير نواحي کوهستاني ش ه اسن. ايجاد جاذبه های ط معي فراواني د

 

 ويژگي هاي زمين شناسي منطقه  -2-1-3

از نتر سارت ان زممر شناسي شهرستان بنگستان جهيي از سمستم چمر رورده زاگر  اسن . رون  

جنوب شرقي اسن .اير منطقه در  –ع ومي اربفاعات ناحمه ه انن  رون  ع ومي زاگر  ش ا  غرب 

وازس ن شرق به گسل ممناب مه ود گاته وشامل کوههای زاگر  مي غرب ايران واقع  –جنوب 

گردد واز نتر سارتاری ساده وماليم ودر بر گمرن ه مج وعه ای از طاق ي  های کام ه و نهديک  به 

 جنوب شرقي اسن.  –هم و فارده با سطح مهوری قا م و امت اد ش ا  غرب 

های آهكي اسن که چمنه بن ی کم و بمش ظريفي رسوبات اير منطقه کربنابه ه راه با مارن و مارن

دارن . اير منطقه از نتر دوره بريا  بااليي مهمطي آرام برای رسوب گذاری م ت  ه راه با فرو نامني 

م اوم بوده اسن وبالغ بر چن  ههار متر رسوبات دريای به طور هم شم  برروی رسوبات دوران او  در 

یري ي و شم مايي هم کم و بمش در اير مهمط بوسعه داشته اسن. آن به نامر ش ه که ال ته رسوبات ب

بمرون زدگي گن  های ن كي پرکام رير در غرب  حرکات کن  و ب ريجي راک زايي در اير ناحمه و

چمر روردگي زاگر  موج  بغممرات میت ری درسمستم کل چمر روردگي گردي ه اسن. ولي اير 

 کامل چمنه شناسي در زاگر  مااه ه مي گردد. بغممرات جه ي بوده و به طور کشي ستون 

پشئستوسر چمر رورده ان   -يعني پشمو –رسوبات ریمم زاگر  منه راً در مراحل کوههايي آلپي 

 .اير رسوبات به سه قس ن بقسمم مي گردن   

 رسوبات با اوارر بريا  با ر و مات پالبفرمي. -

 كمنالي .رسوبات اوارر بريا  با مموسر از نوع ررساره پئوسن -

 -رسوبات کنگشومرايي ه همان يا بع  از کوههايي آلپي پاياني مربوب به زمان پشمو -

 پشئستوسر.

 به طور کشي سازن های باكمل دهن ه شهرستان به بربم  سني از ق يم به ج ي  ع اربن  از    
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 گروه رامي که شامل سازن های سورمه نهم  نفهشمان نک وان وداريان اسن  -

 ن که شامل سازن  ک دمي نسازن  سروك وايالم اسن .گروه بنگستا  -

 سازن  گورپي نسازن  پاب ه نسازن  آس اری جهرم . -

 گروه فار  که شامل سازن های گچساران نسازن  مماان وآغاجاری مم اش . -

باكمالت بیتماری  آررير و جوانترير ط قات چمر رورده بوده و شامل بناوبي از اليه  -

 قاوم نماسه سنگ کنگشومرايي و گريستون مي باش .های کنگشومرای سین و م

رسوبات آبرفتي دوران چهارم که ازابت ای دوران چهارم دراثر عوامل جوی وزممني در  -

ناودي  هان گودا  هان درياچه هان دشن ها و  هراها ج ع ش ه ان  و شامل رسوبات شنين 

 .میروب افكنه ای و رسوبات دانه ای مي باش 

 

 رسوبات آبرفتي 

اير رسوبات نتمجه فرسايش باكمالت گوناگون دوران های میتشی زممر شناسي بوده و بسته به 

دوری و نهديكي به اربفاعات حوزه رسوبي و جن  ط قاتن از نتر ان ازه و جن  متفاوت هستن . از 

ها ع م وجود سم ان چس ن ه و يا در  ورت وجود دارای سم اني اسن که میت ات اير آبرفن

 م کمن بنوع جن  و ارتالي در ان ازه ذرات باكمل دهن ه مي باش .استهكا

از ديگر میت ات رسوبات دوران چهارم ريهدانه بودن راکهای مذکور و فاردگي و غمر قابل نفوذ 

ها مي باش . ب ير س   اير رسوبات دارای پتانسمل آبي قابل استفاده بوده وکمفمن آب به دلمل بودن آن

ر و در نتمجه ب یمر زياد نامناس  باع  ايجاد قاری از ن ک در سطح آنان مي شود نهديكي به سطح زمم

های پرباران در  وربي که اير مناطش در معرض سمالب های ش ي  حوزه آبريه رود قرار و در سا 

 ها ب  يل به مناطش بابالقي مي شون . بگمرن  ب ام يا قس تي از آن

 

 گسل هاي مهم منطقه-2-1-4

جنوبي بوده و باع   _اير گسل در ش ا  منطقه قرار گرفته دارای جهن ش ا  : ركگسل منقا

بغممرات سارت اني در اير منطقه و نواحي ش الي آن مثل درگاه )باق ي  شاهمني(ن جنوب اهرم)باق ي  

کالغ(ن رورابن جنوب غرب فمروزآباد)باق ي  منقارك( و ش ا  فمروزآباد گردي ه ونهايتاً غرب شمراز 

کوه های دنا و اردکان مت ل مي گرددن گسل منقارك باع  بوجود آم ن گن  های ن كي میتشفين از  به

ج شه گن   ن كي جهاني  روراب ش هن که اثر بیري ي بر روی منابع آب های سطهي و زير زممني 

مر گذاشته اسن. رودرانه هايي مثل رود من  به ه مر عشنن در قس ن پايمر دسنن در استان بوشهر غ

 قابل استفاده حتي برای کان  مي باشن .

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 22     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

جنوب شرق( ايجاد _ها به موازات روران گي ا شي زاگر )ش ا  غرباير گسل هاي رورانده:گسل

ش ه ان  و به نتر مي رس  که اغش  بهن بيثمر فاارهای حا ل از حرکن راكي عربستان  به طري 

در اير منطقه مع والً در يا  جنوبي باق ي  ها  های روران ه در جنوب زاگر  وايران قرار دارن . گسل

ايجاد ش ه ان  و سازن  های زممر شناسي را با ارتالي سني زياد در مجاور هم قرار داده ان . از ج شه 

هان گسل روران ه واقع دريا  جنوبي باق ي  های عسشويه)جنوب شرق منطقه جم(و هفن چاه اير گسل

 های ق ي ي مثل همن و سورمه متعشش به دوره ژوراسمک ش ه و يا  مي باش  که باع  باال آم ن سازن

جنوبي اير کوه ها نمهدر بعضي کوه ها بطور کشي مهو گردي ه اسن. ادامه اير گسل از دشن جم گذشته  

گورپي  _و پ  از ع ور از ش ا  غرب دشن دو شاره ش ه اسن. يک شاره مستقم اً وارد سازن  پاب ه 

پاالياگاه مت ايل و پ  از بري ن دماغه جنوب شرقي طاق ي  انارستانن از بمر  ش ه و ديگری به طري

اير باق ي  و باق ي  نار ع ور ن وده وارد دشن ريه مي شود. قس ن جنوب و جنوب غربي باق ي  

نار به وسمشه اير گسل پايمر افتاده و باع  ک ک به باكمل دشن جم گردي ه و در باق ي  مهبور 

سورمه )ژوراسمک( ظاهرگردي ه اسن. بيثمر اير گسل سازن های گروه فار  سازن های همسو

گورپين در يا  جنوب و جنوب غربي کوه نار پايمر  _)گچسازانن مماانن آغاجاری (ن آس اری و پاب ه 

افتاده و ه راه با ع شكرد گسل های فرعي ديگرن سازن های بیتماری و گروه بنگستان در کنار هم قرار 

. گسل فوق در جهن شرقي به نواحي گاوبن ی و بن رع ا  ادامه پم ا مي کن  و در جهن گرفته ان 

ش ا  غرب و غرب نمه پ  از ع ور از دشن ريهن باق ي  زره و کوه چاه گاهن احت االً به گسل روران  

رورموج منتهي مي گردد. از نتر هم رولوژی اير گسل اه من زيادی دارد و درنواحي میتشی باع  

 .يه و يا بیشمه منابع آبي مي گرددبغذ

 

 آب و هواي شهرستان تنگستان -2-1-5

 81از جهن اقشم ي اير حوزه نمنطقه ای گرم و راک بوده و متوسط درجه حرارت آن در ح ود 

 درجه سانتي گراد در بابستان متغمر مم اش  . 81درجه سانتي گراد در زمستان و 

  و بابستان گرم و راک مي باش  و با بوجه به آمارهای منطقه مورد مطالعه دارای زمستان معت 

موجود دوره سي ساله  هوا شناسي مق ار ب یمر در زمستان معاد  يا ک تر از مق ار بارن گي مي باش  و 

و  8مت ايل به راک  کم آب usticبه عشن ب یمر زياد در ف ل بابستان اير منطقه دارای رژيم رطوبتي 

مي باش . از نتر ط قه بن ی اقشم ي به روش کوپر در اقشمم گرم و  hyper mictheرژيم حراربي 

 راک و بر اسا  دوماربر در اقشمم راک واقع ش ه اسن

                                                   

aridic 
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 بارش

ممهان بارن گي در نواحي ساحشي ه انن  ساير نقاب کناره ای رشمج فار  کم و متغمر بودهن زمان 

اران در پايمه و بهار به  ورت رگ ارهای ش ي  بارن گي مع والً بمر آبان و اردي هان مي باش . ريهش ب

و کوباه م ت و ه راه با رع  و برق اسن. در ف ل زمستانن با ران به  ورت ريه و م اوم بوده و مق ار 

 باران ساالنه بسمار کم مي باش . 

 ساحشي مي باش .  ةدر قس ن کوهستاني نمه ممهان بارن گي چن ان زياد ن وده و ه انن  ناحم

 دما 

ساحشي ه انن  ساير نقاب ساحشي ه جوار با رشمج فار  مي باش . ايام سا  به  ةدمای هوا در منطق

دی و به ر ( و بابستان گرم ) بقمه ماههای سا  ( بقسمم گردي هن  –دو ف ل زمستان نس تاً رنک ) آذر 

سانتمگراد مي  11-11سانتمگراد و ح اکثر آن در ف ل گرما ح ود  ةدرج 1ح اقل دما در زمستان ح ود 

 باش .

ساحشي رنكتر مي باش . ه چنمر  ةدر بیش غمر ساحشين هوا ک ي متفاوت بودهن نس ن به منطق

 بع اد ماههای گرم ک تر اسن.

 

 منابع طبيعي)جنگلها ومراتع، معادن، منابع آب( -2-2

ه باش  ک هكتار مي 8111811بالغ بر  11منابع ط معي استان بوشهر در سا  مساحن اراري 

هكتار آن را مربع باكمل مي ده  . مساحن جنگل کاری به  8811211هكتار آن را جنگل و 812111

در   را مرابع  81در   از مرابع استان را مرابع فقمر ن 11هكتار مي باش .  1/1ازای هر    کمشومتر در 

جنگشهای دسن  در   از مج وع مرابع استان را مرابع روب باكمل مي ده . وسعن 8/1متوسط و بنها 

 .هكتار مي باش  81138برابر با  11و پارك جنگشي در سا   کاشن

 و راک گرم اقشم ي شرايطبا  هكتار    811323با  بنگستان شهرستانمساحن اراري منابع ط معي 

و  ن كي شور دريا نگن  های بيثمر آب بهن زممر و نمه شوری گماهي پوشش و بیري  بر منطقه حاکم

 و ی . با اير اسن ش ه باير در آن اراري و گستردگي گماهي پوشش فقر ع ومي موج  گچي امالح

در   از   81و ح ود کم  با براکم مربعي گماهان را پوشش شهرستان اير در   از سطح  1/11از  بمش

 8گمرد .در بر مي ایرودرانه ترهایها و بسزارها ن سنگالخاز شوره باير اعم اراري را آن سطح
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 3186( : جایگاه شهرستان تنگستان از نظر جنگل و مرتع در استان در سال 5-2دول )ج

 نام

 مرتع جنگل

 جمع
 حفاظتي

 )طبيعي(

 دست کاشت

 )پارك جنگلي(

 

 جمع
 خوب

 3درجه

 متوسط

 2درجه
 1فقير درجه

 111181 113181 81111 8811211 81138 812111 831818 استان

 33888 81183 811 881821 111 2112 1818 شهرستان بنگستان

 1/88 1/1 8/8 1/3 1/2 1 8/1 نس ن شهرستان به استان

   اداره کل منابع ط معي استان بوشهرميرذ

 پوشش گياهي  -2-2-1

با بوجه به آب و هوای رات و کم باران شهرستان و ناکافي بودن نوع راك مناس  امكان رش  

هي مه ودين دارد .ب ير بربم  بنها گماهاني که ق رت ذرمره آب را داشته باشن  مي بوانن  دوام گما

بماورن . ع  ه برير گماهان که در شهرستان مي روين  ع اربن  از   انواع گونن دررن و دررتچه گهن 

رش  روبي  کنارنروك و در بعضي از جاها که سفرهای زيرزممني آب وجود داشته باش ن دررتان ررما

 دارن .

گونه های گماهي شناسايي ش ه در اير شهرستانن گهن بادام کوهين است رقن کنارن بنهن کهورن بابل و 

غمره مي باش . گونه های گماهي نواحي دشتي بماتر گه و گون های شور پسن  و کهور اسن. گونه های 

 ي به چام مي رورد.گماهي نواحي کوهستاني بماتر کنار)س ر(ن بنهن گشینگن بادام کوه

در استان بوشهر به عشن دارا بودن شرايط آب و هوای گرم و باران کم و ناکافي و نوع جنگل و مرتع: 

راك نامناس  بوي ه در قس ن جشگه این بنها گماهاني که ق رت ذرمره آب را داشته باشن  مي بوانن  

های ريه و رار دار با رياه های ع مش دوام بماورن . دررتان اير منطقه بماتر گرمسمری و دارای برگ 

 مي باشن . اير جنگل ها ع وماً حفاظن ش ه و دارای براکم پايمر هستن . 

 81183هكتار از نوع درجه يک و روب اسنن  811هكتارن که   181123مرابع شهرستان مج وعاً 

 ه مرابع شهرستان در هكتار از آن درجه سه وفقمر. ع  33888هكتار از آن از نوع درجه دو و متوسط و 

ناحمه رايمه قرار دارد و به دلمل وجود مرابع از ج شه کانون های عاايری ش ه. وسعن جنگل های 

هكتار از آن دسن کاشن و  111هكتار آن از حفاظتي و ط معي بوده و  2112هكتارن که  1818شهرستان 

 (.8812پارك جنگشي مي باش )سالنامه آماری استان بوشهرن

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 22     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 

 خاک  -2-2-2

براسا  مطالعات انجام ش ه نوع راك ها ع  باً رسوبي و شور و قشمايي ن لمتوسشهای آهكي بمابان 

و سمروزيوم مي باش  که متاكل از مارنهای راکي وگچ از ناحمه بماباني و سمروزيوم مي باش  . به طور 

ري قابل کان کشي به عشن شوری زياد از ح  نقس ن زيادی از اراري غمر قابل کان اسن و ارا

 سطح شهرستان پراکن ه مي باش  .  –بماتر به  ورت منطقه ای 

 

 منابع آب -2-2-3

 

 آب هاي سطحي 

اير رود از اربفاعات کش هن فارياب و رايمه سرچا ه گرفته و پ  از ماروب کردن  اهرم: ۀرودخان

ه رشمج فار  مي اح  ی مي گذرد و در جنوب جهيره شمی ب کنار روستایشهر اهرم از نیشستانهای 

 ريهد. آب اير رودن شور و غمر قابل شرب اسن.

اير چا ه ها که در ناحمه اهرم قرار دارن ن آب گرم آنها جهن درمان بم اريهای  چشمه هاي آب گرم:

 اسن.  مفم پوستي 

ز اير چا ه ها در ناحمه رايمه اهرم قرار داشته بع اد آنها نس تاً زياد اسن و ا چشمه هاي آب شيرین:

 پرآب برير چا ه های اير منطقه مي باشن . « بنمان» کمفمن بااليي برروردار هستن . چا ه های 

سرباسر مغرب شهرستان بنگستان و قس تي از جنوب غربي اير شهرستانن در مجاورت رشمج  دریا:

 فار  قرار دارد. 

کمشومتر  8311 رودرانه باهوش بنها من ع آب سطهي جاری اير شهرستان با وسعن حوزه آبريه

 3های سطهي اير شهرستان ممشمون متر مكع  اسن. ممهان برداشن از آب 32مربع و آورد ساالنه 

 ممشمون متر مكع  در سا  برآورد گردي ه اسن. .
مساحن حوره آبريه اير رودرانه با شهر اهرم قري  به  اهرم:–موقعيت حوضه آبریز رودخانه باهوش 

باش  که ناان مي %81ودرجه برکم  82/8 اً دايره ای شكل با رري  گراولمو  بقري کمشومتر مربعنکه 8811

کمشومترن حجم متوسط  11دهن ه زمان ب رکه نه چن ان طوالني اير حوزه اسن. طو  رودرانه باهوش ح ود 

رود لمتر در ثانمه متوسط آب هي اير  111ممشمون متر مكع  و متوسط جريان لهته ای آن 82سالمانه جريان آن 

باش . اير حوزه از س ن لمتر در ثانمه مي 111ها لمتر در ثانمه و در ساير ماه 8111ماه با اردي هان رانه از دی

جنوب شرقي  –جنوب غربي به حوره رودرانه دالكين در امت اد ش ا   –غرب به دشن اهرم ندرامت اد ش ا  

هه های کوه رورموج و رود شور ن و حوره به حوره رودرانه شور و دشن پشنگ و در جنوب به حوره آبرا

 گردد.-سنا مه ود مي
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 باش  .اهرم دارای دو سرشاره ا شي مي –رودرانه باهوش 

های يا  جنوبي کوه سرخ و از رود شمرير که از يا  ش الي کوه رورموج سرچا ه گرفته و ه راه با مسمل

 به هم پموستر چا ه های مسمر باكمل مي گردد.

ه از يا  جنوبي کوه ماهون سرچا ه گرفته پ  از بهم پموستر چا ه های دشن طشهه سرشاره ديگر ک

کمشومتری باال دسن شهر اهرم به هم مشهش مي  1و فاريابن رود فارياب را باكمل مي ده . اير دو رود در 

 گردن .

ه اين الكتريكي آب رودرانه اهرم شمرير ولي سولفابه بوده و ط ش آمار بجهيه شم ما ي در بابستان دارای 

ممكرومو  مي باش . آب رودرانه باهوش اهرم بوسط سه  8231و در زمستان دارای ه اين الكتريكي  1181

های اطراي های دهرانن ده مان و ررگستان در نهديكي شهر اهرم جهن ماروب ن ودن نیشستانکانا  به نام

 .اهرم منتقل مي گردد

 

 آب هاي زير زميني

حشقه چاه نم ه  8128حشقه چاه ع مش ن  888مات ل بر بنگستان ني شهرستان منابع آبهای زيرزمم

ممشمون متر مكع  آب از اير منابع  18/21دهنه چا ه اسن که در مج وع  81ع مش ن  يک رشته قنات ن

بمش برير براکم چا ه ها در ناحمه رايمه مي باش  که آب آن شمرير و قابل شرب  استه ا  مي شود.

 مي باش .
 

 تنگستان( وضعيت منابع آبهاي زیرزميني شهرستان 6-2ول )جد

 ج ع کل چا ه قنات چاه نم ه ع مش چاه ع مش 

 بیشمه بع اد بیشمه بع اد بیشمه بع اد بیشمه بع اد بیشمه بع اد

 1/818 1811 211/81 33 181/2 83 81/838 2188 812/18 131 استان

شهرستان 

 بنگستان

888 18/1 8128 83/11 8 128/1 81 1/81 8888 18/21 

نس ن 

شهرستان 

 به استان

1/81 1/81 8/81 1/81 81/1 21/1 8/81 1/88 1/81 1/81 

 8812ميرذ  سالنامه آماری استان بوشهرن

شهرستان دشن اهرمن دشتي نس تاً وسمع اسن که از ش ا  به ویژگي دشت اهرم از نظر منابع آبهاي زیرزميني : 

گردد. اربفاعات غربي دشن از باكمالت مه ود مي ستان دشتيشهرو از جنوب به  دشتستان

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 20     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

های گوری از سازن  مماان باكمل کنگشومرايي و اربفاعات ش ا  شرقين شرق و جنوب شرقي از آهک

 باكمالت ب یمری گچساران نمه دراير ناحمه ر و اً در اربفاعات جنوبي گسترش دارن . ش ه اسن.

اثر فعالمتهای اير گسل فروافتادگي ايجاد  کازرون و در –طر دشن اهرم که در قس ن غربي گسل ق

های من  و رورموج قرار داشته و از رسوبات آبرفتي با ان ازه های متفاوت باكمل ش ه در بمر طاق ي 

 ش ه اسن. 

اير رسوبات در اربفاعات بماتر در مسمر رودرانه و آبراهه ها و در دشن اهرم با ریامن 

ناطش میتشی دشن بغممرات ع  ه درریامن آن مااه ه مي شود نباكمل يافته متر که در م 11ح ود

اسن. در مسمر رودرانه ب ورت براسهای ق ي ي وجوان ورسوبات بسمار جوان کی رودرانه شامل 

 قشوه سنگ با ان ازه های میتشی وشر وماسه مااه ه ممگردن  .

ر وب ون همچگونه به هم چس ن گي ش رسوبات بستر فعشي رودرانه که بماتر ب ورت قشوه سنگ و

جن  اير رسوبات  در کی رودرانه مااه ه مي گردن  جوانترير رسوبات منطقه را باكمل مي دهن .

 بماتر آهكي نماسه سنگي نگچ نمارن و کشسمن مي باش .

جهن جريان آب زيرزممني از نواحي شرق و جنوب شرق به س ن نواحي مرکهی و ش ا  غرب 

رانه دا  ي اير منطقه رودرانه اهرم باكمل مي ده  که بیاي از حوره آبیمه آن در مي باش  بنها رود

استان فار  قرار دارد.کمفمن آب اهرم اغش  سولفابه و درمناطقي که بر اثر باال بودن سطح آب ب یمر 

بوان گفن که بقري اً در قس ن اعتم اير حوره امكان  مي باش  و ش ي  انجام مي گمرد کشروره مي

کمشومتر مربع و مساحن دشن نمه  111ممر آب اشامم ني وجود ن ارد وسعن اربفاعات حوره اهرم نبا

های سطهي رودرانه باهوش کمشومتر مربع مي باش . من ع ا شي بغذيه سفره دشن اهرم جريان 181

 بی وت سمالبهای آن و ساير مسمل های منطقه مي باش . مق اری از آب رودرانه باهوش برداشن ش ه

های انتقا  به نیشستان های منطقه منتقل و به م ري آبماری مي رس  .قس تي از اير آبها و بوسط کانا 

در دارل کانا  های انتقا  در نیشستانها نفوذ مي کن  و يكي از منابع بغذيه سفره را باكمل مي ده . 

برداشن مي شود .  های نم ه ع مش از سفره زيرزممنيمق اری از آب کااورزی منطقه به ک ک چاه

 بیاي از اير آب نمه دوباره به سفره باز مي گردد.

ياب . قس تي طري غرب جريان ميهايي که در قس ن شرقي دشن وارد سفره زيرزممني ش ه بهآب

ها برداشن ش ه و مازاد آن بوسط بستر رودرانه باهوش در قس ن غربي دشن زهكاي مي از اير آب

حالمكه در انتهای  قس ن شرقي دشن سفره را بغذيه ن وده در هوش درشود. در حقمقن رودرانه با

دشن به  ورت بیشمه کنن ه سفره ع ل مي ن اي . ب لمل ع ش کم آب زيرزممني در انتهای دشن به نتر 

شود. ع ش آب زيرزممني در مي رس  که مق اری از آب سفره بی وت در بستر رودرانه ب یمر مي
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 متری سطح زممر بوده که بت ريج بس ن غرب ممهان آن کاهش مي 81مش از مجاور دامنه های شرقي ب

باش  که در انتهای غربي شهر ) در  متری سطح زممر مي 81ياب  آب زيرزممني در شرق اهرم ح ود 

طور کشي ب لمل وجود بستر رودرانه که ه رس . بمتری سطح زممر مي 1نهديكي پمچ جاده ( به ح ود 

در  رس  وده  آب زيرزممني در دشن اهرم به نهديكي سطح زممر ن يانجام مي ع ل زهكاي  سفره را

 متری سطح زممر قراردارد. 81با  81بماتر نقاب بمر 

دشنن اليه های گچي و گن  های اير  در سازن های مجاورکيفيت شيميایي آب زیرزميني دشت اهرم : 

گمردن دارای مق ار نس تاً زيادی گچ چا ه مين كي وجود دارد. منابع آب سطهي که از اير اربفاعات سر

های رودرانه ها ک تر بوده ولي کمفمن جريان پايه رودرانه باشن . ممهان امالح آب سمالبن ک مي و

های منطقه از فرسايش سازن های مجاور دشن بوجود آم ه ودر باهوش نامناس  اسن. ر ناً آبرفن

 شود. ميدارل آن بی وت بكه های گچ به وفور دي ه 

در آبرفن های بستر رودرانه باهوش قطعات گچ با ابعاد میتشی وجود دارد. در حقمقن هم من ع 

های قابل انهال  بغذيه سفره دارای آب با امالح زياد بوده وهم ذرات باكمل دهن ه سفره حاوی سنگ

 در آب اسن.

 1111اهوش ح اقل ح ود قابشمن ه اين الكتريكي آب سفره در ابت ای میروطه افكنه رودرانه ب

ياب . قابشمن ه اين الكتريكي ههار ممكرومو  بر سانتي متر بوده که بت ريج بس ن غرب افهايش مي

متر اسن. که ممكرومو  بر سانتي 2111آب سفره در مه وده شهر اهرم و قس ن مرکهی سفره ح ود 

رس . بماتر انتي متر ميممكرومو  بر س 811111وبا ح ود  1111در منطقه زهكاي سفره بمش از 

امالح موجود در آب سفره از نوع سولفات کشسمم ومنمهيم اسن .به ه مر دلمل سیتي آب زيرزممني زياد 

گرم در لمتر ممشي  1111ممشمگرم در لمتر و بطور متوسط ح ود 8111بوده  و در کشمه نقاب سفره بمش از 

 اسن . 

و فقط مي بوان آنرا برای آبماری مه والت  آب زيرزممني دشن اهرم برای شرب مناس  ن وده

 .را ي مانن  نیشستان بكار برد

 

 هايتعداد و نحوه استقرار آباد -2-3

 881آبادی آن رالي از سكنه بوده و  82آبادی مي باش  که بع اد  888شهرستان بنگستان دارای 

زير در دو بیش مرکهی و های ياد ش ه به شرح ج و  آبادی اير شهرستان دارای سكنه اسن. آبادی

که به  ورت رس ي  8811دلوار استقرار يافته ان .  بر اسا  سرش اری ع ومي نفو  و مسكر سا  

ساله مي باش  و کشمه نهادهان سازمانها  و مااورير در آمارها باي   81مالك ب  مم گمری در يک دوره 

مي روستاها به ع ل آم ه ساکنان بیش به آن استناد کنن ن ط ش نترسنجي که ع  باً از شوراهای اسال
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مرکهی شهرستان بنگستان شهر او  جهن مراجعات روزمره به منتور بيممر مايهتاج رود را شهر اهرم 

عنوان ن وده ان . بنابر اير در طرح بوسعه و ع ران شهر اهرم که پ  از ب وي  در مراجع ذي الح  به 

های میتشی بعممر حوزه نفوذن به دلمل -د روشعنوان يک سن  رس ي منتور مي شود عشي رغم وجو

ها پرهمه ش  و در اير طرح از نتايج بف مشي سرش اری ع ومي ع م وجود آمار و اطالعات دقمش از آن

نفو  و مسكر استان بوشهر به منتور بعممر حوزه نفوذ استفاده گردي . بر اسا  آمار ارذ ش ه از نتايج 

دارای  آبادی 21با مج وع های اهرم و باغک در شامل دهستان سرش اری ياد ش ه  بیش مرکهی اهرم

( بع اد 1-8ج و  ) .قرار دارن  اهرمنفر در حوزه نفوذ مستقمم شهر  88881با ج عمتي معاد   سكنه

 ده .ها را به بفكمک بیش و دهستان در سطح شهرستان ناان ميآبادی

 

 

 

مربع وسعن  کمشومتر 888898اهرمن  به عنوان حوزه نفوذ مستقمم شهر مرکهی مه وده بیش

 و (حوزه نفوذدر   از مساحن  2198کمشومترمربع ) 38198و  اهرمبا مرکهين  اهرمدارد که دهستان 

( را حوزه نفوذدر   از مساحن  8392کمشومترمربع ) 831و  روستای باغکبا مرکهين  باغکدهستان 

 ان .به رود ارت ات داده

واقع در حوزه نفوذ غير  بخش و دهستان كبه تفكي تنگستانشهرستان  هاي( تعداد آبادي7-2جدول )

 (3185 مستقيم شهر اهرم)

 8811ر  بنگستانميرذ  سرش اری ع ومي نفو  و مسكر ر فرهنگ آباديهای کاور ر شهرستان 
 

 

 شهرستان/بیش/دهستان
متوسط مساحن به ازاء  مساحن )کمشومترمريع( هاج ع آبادی

 هر آبادی )کمشومترمربع(

 1/88 83819118 881 بنگستانشهرستان 

 81 888898 21 بیش مرکهی

 8198 38198 88 اهرمدهستان 

 398 831 18 باغکدهستان 
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 3185بر اساس جمعيت سال   در حوزه نفوذ مستقيم شهر اهرمهاي داراي سكنه (: تراکم آبادي8-2جدول )

 

 

 رو مهاس ات مااو 8811نفو  و مسكر   سرش اری ع ومي ميرذ

 8811 - و دهستان بخش  بر حسب ،تنگستان شهرستان روستایي جوامع( 0-2) شماره جدول 

 ج عمن براکم ج عمن بع اد آبادی مساحن شهرستان

 بیش روستا ي

 دهستان

KM2 دارای ج ع 

 سكنه

 رالي

 از

 سكنه

 )نفر(

   بنگستان شهرستان

 مرکزي :  بخش الف

 اهرم دهستان -3

 باغك دهستان -2

 ساحلي :  بخش ب

 دلوار  دهستان -1

 غيرساکن بوالخير دهستان -4

(1) 

6/3026 

1/3113 

1/016 

9/105 

1/505 

9/275 

1/129 

- 

335 

74 

46 

59 

41 

27 

36 

- 

322 

89 

14 

46 

42 

27 

35 

- 

37 

36 

32 

4 

3 

- 

3 

- 

45671 

22512 

39634 

33038 

22477 

31452 

0925 

664 

7/21 

0/36 

1/33 

2/19 

8/17 

0/48 

2/28 

- 

 . است شده مشاور انجام توسط ارقام سازي همسطح  - 3185 عمومي سرشماري،مرکز آمار ایران :مأخذ                    

 اهرموستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهرر گروههاي جمعيتي (39-2شماره)  جدول

 

 شهرستان/بخش/دهستان

های رالي از آبادی

 سكنه

دارای  یهاآبادی

 سكنه

 ج عمن هایج ع آباد

 11181 888 881 82 بنگستانشهرستان 

 88881 31 21 81 بیش مرکهی

 81332 18 88 88 اهرمدهستان 

 88883 11 18 1 باغکدهستان 

 81111 18 18 8 دلواربیش 

 3211 81 81 8 بوالیمردهستان 

 81881 81 81 1 دلواردهستان 
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 در   بع اد متيگروه ج ع

 50.00 82 نفر 811زير 
 36.49 82 نفر 811ر133
 4.05 8 نفر 111ر333
 6.76 1 نفر 8111ر8133
 2.70 8 نفر 8111ر1333

 0.00 1/1 نفر 1111باالبر از 

 100.00 21 ج ع
 و مهاس ات مااور 8811  سرش اری ع ومي نفو  و مسكر ر ميرذ

 

 شهر و سيستم حمل و نقل موجود ها ووضع ارتباطات بين آبادي -2-4

 _روستاهای حوزه نفوذ اهرم در سه موقعمن قرار دارن . بیاي از روستاها در کنار ابوبان بوشهر 

-عسشويه قرار دارن  که برای ح ل و نقل و رسم ن به شهر اهرم ع وماً از رودروهای ع وری استفاده مي

روستای عالي حسمني که در مجاورت شهرستان  کنن . اير روستا ها از روستای بنه گه شروع ش ه با

برازجان قرار دارن  ح ل و نقل بمر  _دشتي واقع ش ه اسن. بیش ديگری از روستاها کنار جاده اهرم

اير روستاها و شهر اهرم بوسمشه موبورسمكشن و رودرو های ع وری انجام مي گمرد. بیش ديگری از 

ارن  که بوسمشه يک دستگاه ممني بو  به  ورت روزانه يک روستاهای حوزه نفوذ در ناحمه رايمه قرار د

بار انجام مي گمرد. ب امي روستاهای حوزه نفوذ دارای راه آسفالته هستن  به جه روستای آشي در ناحمه 

 رايمه که جاده آن در حا  اح اث اسن.

 هاو تجهيزات زيربنائي، خدمات رفاهي و نحوه توزيع آن تأسيساتوضع  -2-5

واقع در حوزه نفوذ ر بررسى چگونگى بوزيع و کارا ى امكانات زيربنا ى مراکه سكونتى به منتو

ن  از روابط و استان اردهاى بو مه ش ه در الگوى سطح بن ى م وب شوراى عالى مع ارى و شهر اهرم

 شهرسازى ايران استفاد ش ه اسن .

هاى متولى هر ه بوسط بیشبراسا  روابط مورد بيکم  شوراى عالى مع ارى و شهرسازى ايران ک

هاى وزاربیانه)هاى فوق بهمه ش ه اسن و با روابط مورد ع ل بیش بيسمساتيک از امكانات و 

نفر به بربم  بايستى داراى آب لوله کاى و  811نفر و  811هاى باالى مطابقن دارد سكونتگاه  (مربوطه

وق پسن باشن  . در بهشمل ک  ودهاى برق باشن .  ه چنمر ب امى مراکه سكونتى بايستى داراى  ن 

ر مابى مراکه آموزشىن  مراکه به اشتى و مراکه میابرابى بواسطه ماهمن ر مات فوق و ارا ه ر مات 
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هاى ه جوار با استفاده از الگوى مراجعات ج عمن بهن پوشش هر يک از روستاهاى به سكونتگاه

ز روابط مورد باکم  الگوى سطح بن ى م وب مرکهى از نتر ر مات فوق استیراج ش ه و با استفاده ا

شوراى عالى مع ارى و شهرسازىن  هم از نتر ج عمن و هم از نتر شعاع سروي  دهى مورد ارزيابى 

 قرار گرفته اسن .

 خدمات آموزشي -2-5-1

نفر( به طور متوسط به ازای  88881) اهرمبا بوجه به ج عمن روستاهای حوزه نفوذ مستقمم شهر 

براسا  آستانه ج عمتى بوجمه پذير براى بيسم  دبستان . رن يک واح  آموزشي وجود دارد نف 888هر 

واح های آموزشي در  اهرمروستا از روستاهای حوزه نفوذ مستقمم شهر  83بع اد  .نفر اسن 811که 

نفر يک  138که با بوجه به ج عمن حوزه نفوذ مستقمم شهر به ازای هر فعالمن داشته  مقطع ابت ا ي

 8نفر و شعاع ع شكرد آن  8111آستانه ج عمتى براى ايجاد م رسه راهن ا ى  .م رسه ابت ايي وجود دارد

واقع روستاهای حوزه نفوذ مستقمم شهر واح  آموزشي در سطح راهن ا ي در  82بع اد  باش .کمشو متر مى

شش واح  متوسطه واح های آموزشي در مقطع  شهرن ان . در سطح روستاهای حوزه نفوذ مستقممش ه

کمشو متر  1نفر و شعاع ع شكرد آن   8111. آستانه ج عمتى براى بيسم  دبمرستان وجود دارد آموزشي

 در ج و  زير مایص ش ه ان .سرانه به بفكمک واح های آموزشي اسن. 

 آموزشي در روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر در مقایسه با شهرستان ( سرانه مراکز33-2جدول )

 اهرمروستاهای حوزه نفوذ مستقمم شهر  آموزشي مراکه

 سرانه بع اد

 138 83 دبستان

 112 82 راهن ا ي

 8111 1 متوسطه

 888 28 ج ع

 8811نتايج بف مشي سرش اری ع ومي نفو  و مسكر ن   ر ميرذ

 

 درماني بهداشتي، خدمات -2-5-2

بر  ن.کمشومتر اس 1روي  دهى آن نفر و شعاع س  111آستانه ج عمتى براى اح اث رانه به اشن  

. ده ک تر از آستانه فوق سروي  ارا ه مىروستاهای سكونتگاه به ج عمن  88 م ناى استان اردهاى فوق

روستا دارای رانه به اشن بوده که بستگي به  88اهرم روستای حوزه نفوذ مستقمم شهر  21از مج وع 

دهن . مرکه به اشتي ر را نمه بهن پوشش قرار ميمهل استقرار اينگونه روستاها برري روستاهای ديگ
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که در اير مراکه پهشک ع ومي استقرار  در هان روستای حوزه نفوذ وجود دارد.درماني روستايي در 

در حوزه نفوذ غمر مستقمم شهر دارد ور مات درماني سرپايي را به بم اران ارا ه مي دهن . 

و ساکنان شهرستان بعضي از ر مات درماني را از  داردبم ارستان وجود  يک( بنگستان)شهرستان اهرم

 بر به شهر بوشهر مراجعه مي ن اين .اير بم ارستان دريافن ن وده و برای ساير ر مات درماني بی  ي

 خدمات زيربنايي -2-5-3

ماكل باممر آب آشامم ني مورد نماز رانوارهای روستايي در مناطش جنوبي کاور و ي  آب آشامم ن 

های زيرزممنين دمای زياد و طو  دوره راكي از آب ک يعشن ه ب بنگستانشهرستان  ر و اً

روستا  13اهرمن روستای حوزه نفوذ مستقمم شهر  21گردد. از مج وع ماكالت اساسي مهسوب مي

باشن . الزم به کاي ميروستای حوزه نفوذ فاق  آب لوله 81. که به اير بربم  هستن کاي دارای آب لوله

کاي برري از روستاهای حوزه نفوذ مستقمم شهر بعشن وفور امالح سنگمر در مح اسن که آب لولهبور

 شود.ای از موراد غمر قابل آشامم ن بوده و ع الً برای م اري غمر شرب استفاده ميپاره

من  رساني بهرهاز امكان برق اهرمروستای حوزه نفوذ مستقمم شهر  28بطور کشي   ش كه برق رساني

ان . الزم به ذکر اسن که روستاهای فوق بر بهره مان هامكان مذکور بي فقط بع اد دو روستا از بوده و 

های مورد ع ل فاق  بوجمه رمنفر ج عمن دارن  و بر اسا  نُ 811اسا  آررير سرش اری ک تر از 

 باشن . برای برق رساني مي

 خدمات تجاري -2-5-4

ها ر مات ررده فروشي با ح  تقمم با بوجه به ممهان ج عمن آندر کشمه روستاهای حوزه نفوذ مس

ای در بوزيع کاالهای های بعاوني روستايي که نقش ع  هقابل ق ولي وجود دارد. ش كه فروشگاه

 88بن ین بذرن کودن س وم و ه چنمر سورن م رفي مناطش روستا ي را به عه ه داردن در سه مه

اچمه نحوزه نفوذ  یاي . با بوجه به اير مهم که بع  مسافن بمر روستاهان روستای حوزه نفوذ فعالمن مي

 گردد.در زممنه ر مات بجاری ک  ود ج ی مااه ه ن ي لذا اسنن

 

 خدمات مخابراتي -2-5-5

نفر اسن .  بر   111کمشومتر و آستانه ج عمتى مورد بيکم   81شعاع دسترسى براى دفابر میابرابى 

نفر ر مات ارا ه   111مرکهى از نتر دفابر میابرابى به ج عمن ک ترى از سكونتگاه  81اير م نا 

 دهن .مى
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  موقعيت و خصوصيات مناطق و آثار باستاني -2-6

بنا به سابقه باريیي که دارن  دارای آثار و  اهرمروستاهای واقع در حوزه نفوذ مستقمم شهر شهر اهرم و  

تي استان آثار که از اداره کل ممراث فرهنگين گردشگری و  نايع دس برير ايرباشن  ع  ههای از گذشته ميناانه

 ش ه در ج و  زير ناان داده ش ه اسن. ارذ بوشهر
  

 ( آثار تاریخي شهرستان تنگستان32-2جدول شماره ) 

   اداره کل ممراث فرهنگي ن گردشگری و  نايع دستي استان بوشهر ميرذ

 

 بخش نام محوطه / بنا ردیف
 مساحت

 )متر مربع (

 ارتفاع محوطه

 ) متر (
 دوره هاي شناسایي شده

 قاجاريه   مرکهی قشعه زا ر رضر ران 8

 ههاره سوم ق.من ساساني   مرکهی ستان گشنگونق ر 8

 اواسط دوره اسالممقاجاريه   مرکهی آب ان ارهای چاه پمر 8 قاجاريه

 ههاره او  8 1111 مرکهی بپه گل پیتي 1

 قرن چهارم و پنجم 1/8با  8 811111 مرکهی بل بتشي 1

 قاجاريه   مرکهی آسماب آبي م راح   1 هر ق

 ساساني 8 811111 مرکهی بپه حم ری 2

 ساساني   مرکهی آسماب آبي آشي 1

 ساساني  81 مرکهی چهار طاقي آشي 3

 ساسانين قاجاريه   مرکهی آسماب های آبي بنمون 81

 قاجاريه   مرکهی آسماب آبي گاي 88

 ساسانين قاجاريه   مرکهی آسماب آبي می ان 88

 اسالمي   دلوار کالت ه کان 88

 ساساني 8 11 مرکهی شيبرج دي ه باني آ 81

 قرون چهارم و پنجم هر ق 11cm 11111 مرکهی مهوطه مه   ع  و ي 81

 اسالمي 8 811 مرکهی بل مچي 81

 امامهاده سم  82

 ع  الج ار
 ايشیاني 1 81 دلوار

 اسالمي  -ساساني  8 8111 دلوار بپه گورك سادات 81

 قاجاريه   دلوار رانه ر م  عشي دلواری 83

 قاجاريه   دلوار بل بردی بپه 81

 قاجاريه   مرکهی بقعه ممر مه   اهرم 88
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 ويژگي هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي شهرستان تنگستان -2-7

 ويژگي هاي تاريخي  -2-7-1

شهرستان بنگستان از ن اد مردم آن که بماتر بنگسمر مي باشن ن گرفته ش ه اسن و مرکه  عنوان

 آنن اهرمن دارای ق من باريیي مي باش . 

اهرم در زمان م ارزات مردم جنوب عشمه استع ار انگشم ن به عنوان پايگاه مه ي مورد نتر 

 بوده و زن انمان رارجي در قشعه آن سكني داده بودن .

ن بنگستان به دو قس ن ساحشي و غمر ساحشي بقسمم مي گردد که مرکهين قس ن شهرستا

 ساحشي آن بیش دلوار اسن.

کمشومتری بن ر بوشهر قرار داردن ه واره پايگاه مجاه ير و م ارزير ر   81شهر دلوار که در 

 استع اری و ر  استث اری بوده اسن. 

های م ارزان دارشي با ده و مهل درگمریناحمه بنگستان در م ارزات ر  انگشمسي پماق م بو

 های بسماری را نمه مته ل ش ه اسن. متجاوزير بمگانه بوده اسن و به ه مر دلمل ويراني

 

 مشاهير و بزرگان:

ناحمه بنگستان دارای رجا  بسماری بوده اسن که بماتر آنان در استقال  طش ي و آزاديیواهي  

بهرگان مي بوان ر م  عشي دلوارین زاير رضرران بنگستانين اير  ةباشن . از ج شالگوی سايرير مي

 باقرران بنگستاني و سربمپ عشي ران بنگستاني را نام برد.

 

 هاي فرهنگي ويژگي -2-7-2

 دين و مذهب 

در  (  33)بمش از  بنگستاندير اکثرين ج عمن شهرستان  8811بر اسا  سرش اری سا  

 اسالم بوده اسن.

باش .  وماً بنگسمراسن که میشوطي از ن اد آريايي و بومي آن سامان مين اد مردم بنگستان ع

 عالوه بر ايرن ن ادهای م يترانه ای لر و به هاني نمه در آن بيثمر داشته اسن. 
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 نژاد

ه انن  ساير مناطش استان بوشهر اسن. پمش از ورود آريايمانن ن ادهای بومي در  بنگسمرن اد مردم 

ان  و پ  از ورود قوم ارمر و ارتالب آنها با ساير ن ادها )ه انن  عربن سامين تهاير رطه سكونن داش

( ن اد را ي را بوجود آورد که کالً به بوشهر معروي گردي ه اسن و ساکنمر هر …عمالمين بهه اني و 

 ساحشي بوشهر ر و اً در ناحمة در منطقة بنگستاني قوم  شون .منطقه به نام آن منطقه نامم ه مي

 طايفه اير کنن .  ج  اعالیمي زن گي پراکن ه ب ورت ن ايران و ديگر نقاب ن فار بنگستان شهرستان

 سكونن بنگستان از بوابع بارکيبسمار دور در بشوك هایاز گذشته ماكور بود که حسر به موسوم

ن ج  و احفاد ع ار ياسر دانسته را از اعقاب طايفه اير ن مردمبنگستاني ران ان کتاب مؤلی ان .داشته

 کشي را به ن  ايراناعراب از آنكه و احفاد ع ار پ  اعقاب زماكور ا حسر به موسوم سشسشه اير اعالی

 هک بارکي ن  در بشوكآم ه فار  رشمح طري اير از نج  به اشش ن   با ق مشه مسشط اوراع بسیمر و بر

 امور را به زمام او ماكور اعقاب از حسر پ  ارتمار کردن . سكونن اسن بنگستان جهء بیش اکنون

اوارر  يعني راناح   شاه ر م  زمان رسم ن . از بااليي هایمقام به بنگستان و در ناحمه گرفته دسن

 ر ر نا ری فارسنامه مؤلی که بطوری .ر ش بمات طايفه اير افاار نفوذ و ق رت نادر شاه سشطنن

و  رابط ان  وال ثل ررب و دالوری در جنگجويي ناحمه اير نويس  مردممي بنگستان ناحمه بو می

 ان .بوده ناحمه کالنتر اير

 

 زبان

مون ی های لری فارسي و سباش  که با لهجهن زبان فارسي با گويش مهشي ميبنگستانزبان مردم 

ها نمه در اير زبان دي ه ارب اب نهديک دارد و مفردات عربين انگشمسين هشن ی و لغات بعضي از آن

  شود.مي

 امكانات فرهنگي و هنري

بع اد وجش  کتاب  11313باب و مات ل بر   1 بنگستانهای ع ومي در شهرستان بع اد کتابیانه

انون پرورش فكری کودکان و نوجوانان که شامل ه چنمر کتابیانه کباش . ميرنف 8111اعضاء ثابن 

 .عضو مي باش  111جش  کتاب و   3888

 بكمه و حسمنه اسن.  11مسج  و   881مكان مت رکه و   11اير شهرستان دارای 
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 3187( تعداد اماکن مذهبي به تفكيك شهرستان در استان بوشهر 3-2نمودارشماره)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنايع دستي

برير  نايع دستين بولم  انواع دست افها )گشممن قالين گ ه و اجنا  ع  ه بنگستان در سطح شهرستان

 . و  نايع دستي در رابطه با مه والت ررما از ج شه بادبهنن س  ن جارو و غمره...باش ح مری( مي

 

 عشاير

 کنن  به طور ع  ه کوچ طايفه ششکوچ مي رايمهناحمه  به در هر سا  ايالت و عااير قاقايي

هايي از طوايی دره شوری و فارس م ان از ايل بهرگ قاقايي به اير ناحمه  ورت بشوکي و بمره

 گمرد.مي

برن . بقمه م ت عااير مذکور مع والً م ت هفن ماه )قاالق( از سا  را در اير ناحمه به سر مي 

برگان( و سه ماه گذرانن   م ت دوماه در مسمر کوچ )يک ماه رفن و يک ماه سا  را ب ير بربم  مي

 برن .ديگر را در يمالق )نواحي آبادهن اقشم  و شمراز( بسر مي

عااير  اهرماز مج وع روستاهای حوزه نفوذ مستقمم شهر  بنمانن بش  آبمه و بش  آبريهروستاهای 

  .کننباممر مي اهرمپذيرن . عااير در اير روستاها اطراق و ع  ه مايهتاج رود را از شهر 

 

  يات جمعيتي و تركيب آن خصوص -2-8

حوزه  دربا بوجه به اينكه در بیش مرکهی به جه شهر اهرم همچ نقطه شهری ديگری وجود ن ارد که 

نفوذ شهر اهرم قرار داشته باش  و به ر و مات ج عمتي شر اهرم در بیش بررسي و شنارن شهر  

مرکهی شهرستان بنگستان در اير قس ن ر و مات ج عمتي نقاب روستايي بیش  .پردارته ش ه اسن

 گمرد.مورد بررسي قرار مي
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به منتور شنارن وي گي های ج عمتي بیش مرکهی شهرستان بنگستان ) نقاب روستايي ( و برکم   

آنن در زير بهوالت ج عمتي اير منطقه طي دو سرش اری گذشته و نمه سارتار سني و جنسي و ساير 

 . گردد ميبررسي ن آن هستن  اجهاء که معري برکم  و سارتار کنوني ج عم

 

  رشد جمعيت  و حجم -2-8-1

انجام گرفته اسن ناان مي ده  که  8811آررير سرش اری ع ومي نفو  و مسكر که در آبان 

 1/81نفر يعني ح ود  81131نفر ج عمن بوده اسن. از اير بع اد  18281شهرستان بنگستان دارای 

نفر هم غمرساکر  881در نقاب روستايي و مابقي يعني  (%8/21نفر )  11181در   در نقاب شهری و 

 88881نفر بوده اسن که از اير بع ادن  81121بوده ان . ج عمن بیش مرکهی شهرستان بنگستان هم 

( در نقاب روستايي يعني در دو دهستان اهرم و باغک ساکر بوده ان . در ه مر زمان دهستان %8/11نفر ) 

از اير ج عمن را در رود  %1/12نفر يعني  81332ر   و دهستان اهرم د 1/18نفر يعني  88883باغک 

نفر ج عمن بوده ان .  88188مج وعاً دارای  8821جای داده ان  . اير دو دهستان در سرش اری سا  

 بوده اسن.  %1/1رش  ج عمن اير منطقه در طي اير ده سا  بطور متوسط ح ود 

 3185و  3175ناطق تابعه آن در سرشماري هاي جمعيت شهرستان تنگستان و م(31-2)جدول 

 منطقه

 

 شارص

 

 شهرستان بنگستان

 بیش مرکهی

 بنگستان

 نقاب روستايي شهر اهرم

 بیش مرکهی

 دهستان

 اهرم

 دهستان باغک

 88381 81181 88188 81118 88181 13111 8821ج عمن 

 88883 81332 88881 88883 81121 18281 8811ج عمن 

 و مهاس ات مااور 8811 -8821سالهای    سرش اری ع ومي نفو  و مسكر ميرذ                                               

 

    بمانگر اير نكات اسنارقام ج و  باال



ج عمن شهرستان بنگستان ساکر بیش مرکهی بوده ان . %1/11ن 8821در سرش اری  -

ساکر شهر  %1/88ازج عمن بیش مرکهی در نقاب روستايي و  %1/12ن 8821در سرش اری  -

اهرم بوده ان .

و  از ج عمن مناطش روستايي بیش مرکهی ساکر دهستان اهرم %8/12ن 8821در سرش اری  -

ساکر دهستان باغک بوده ان .   3/18%

ج عمن شهرستان بنگستان ساکر بیش مرکهی بوده ان .  %2/11ن 8811در سرش اری  -
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ساکر شهر  %1/81از ج عمن بیش مرکهی در نقاب روستايي و  %8/11ن 8811در سرش اری  -

اهرم بوده ان . 

ی ساکر دهستان اهرم و از ج عمن مناطش روستايي بیش مرکه %1/12ن 8811در سرش اری   -

ساکر دهستان باغک بوده ان .  1/18%

مقايسه در  های ذکر ش ه در باالن بهو  ج عمتي رات را ناان ن ي ده  و بنها نكته قابل اشاره آن 

نس ن به سا   8811از ج عمن مناطش روستايي بیش مرکهی در سرش اری  %8اير اسن که ح ود 

 به شهر اهرم افهوده ش ه اسن. کاسته ش ه و به ه مر ممهان  8821

نگاهي ديگر به ارقام من رج در ج و  باال ناان مي ده  که بنها شهر اهرم رش  باالی يک در   را در 

بجربه کرده اسن و رش  ج عمن بقمه مناطش ذکر ش ه در ج و  باال  8821نس ن به  8811سرش اری 

 زير يک در   بوده اسن. 

 

 ساختار سني جمعيت  -2-8-2

نفرن  18281نفر از مج وع  1188ساله با  81-83ن گروه سني 8811طابش آمارهای منتج از سرش اری م

بماترير بع اد ج عمن شهرستان بنگستان را داشته اسن. هم در نقاب شهری و هم در نقاب روستايين 

ديگری  از چمه 8821ه مر گروه سني دارای بماترير بع اد ج عمن بوده اسن. اما آمارهای سرش اری 

 13111نفر از مج وع  3188ساله با  81-81ناان مي ده  که گروه سني  8821حكاين دارد. آمارهای 

نفر بماترير بع اد ج عمن شهرستان بنگستان را داشته اسن و اير امر برای هم نقاب  شهری و هم نقاب 

ج عمن شهرستان روستايي   ق مي کن . مقايسه اير آمارها حكاين از اير دارد که سارتار سني 

بنگستان و به ب ع آن مناطش روستايي اير شهرستان از نوجواني به س ن جواني در حا  حرکن اسن. به 

ن هم در کل 8821مسئشه سارتار سني از زاويه ديگری نمه مي بوان نگاه کرد. در حالي که در سرش اری 

 81ج عمن را افراد زير  %2/18ج عمن شهرستان بنگستان و هم به بفكمک نقاب شهری و روستايين 

بنهيل پم ا کرده اسن و اير امر  %81اير نس ن به ح ود  8811سا  باكمل مي داده ان  در سرش اری 

 .ناان از باال رفتر سر ج عمن دارد
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تنگستان به تفكيك نقاط شهري و روستایي در  نسال شهرستا 35مقایسه جمعيت زیر (34-2)جدول

 3175و  3185سرشماري هاي 

 و مهاس ات مااور 8811-8821سالهای    سرش اری ع ومي نفو  و مسكر ميرذ                                               

 

 

 ساختار جنسي جمعيت  -2-8-3

 pmp sr/×811سي مي باش  که از فرمو  منتور از سارتار جنسي در اير بیشن ه ان نس ن جن

ب سن آم ه و ناان دهن ه بع اد مردان هر جامعه در مقابل هر يك   زن مي باش . نس ن جنسي در ب و 

مي باش  که ال ته در گروه های سني میتشی بسته به عوامشي ه چون جنسمنن  811بول  ح ود 

 مرگ و ممر و ... بغممر مي کن . مهاجرتن

که در ج و  زير آم ه اسن ن نس ن  8811يج حا ل از سرش اری ع ومي نفو  و مسكر بر اسا  نتا

جنسي در مناطش میتشی شهرستان بنگستان بقري اً از ه اهنگي برروردار اسن. در اير ممان دو مورد 

-رس  يكي اينكه نس ن جنسي دهستان اهرم از ساير مناطش ه جوار ان کي پايمر بر بهرات به نتر مي 

رس  و ديگر اينكه نس ن جنسي استان از شهرستان بنگستان و مناطش بابعه آن رمشي بماتر اسن مينتر 

و اير ال ته ب ير دلمل اسن که نس ن جنسي استان بهن بيثمر شهرستان کنگان و بی وت عسشويه و 

نعن نمه شهرستانهای جمن رارك و بوشهر که ع  باً پذيرای مهاجرير مرد شاغل در بیاهای میتشی  

 و ر مات هستن  دارای ممهان بااليي اسن. 

 

 1-1 باري  سرش اری

 ساله

3-1 

 ساله

81-81 

 ساله

 سا 81زير سا  81زير 

 به در  

 کل ج عمن

)ب ام گروههای 

 سني(

 سرش اری

8821 
 

 

 13111 1892 81881 3188 3888 1128 ج ع گروههای سني

 81118 - 1111 8111 8188 8882 شهری

 12183 - 81831 2181 2138 1828 روستايي

 111   811 812 881 18 غمر ساکر

 سرش اری

8811 
 

 

 18281 8191 81181 1818 1188 1133 ج ع گروههای سني

 81131 - 1821 8181 8888 8818 شهری

 11181 - 88181 1118 8188 1881 روستايي

 881   88 3 3 81 غمر ساکر

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 12     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 8811( نس ن جنسي استان بوشهر و شهرستان بنگستان و مناطش بابعه در سرش اری 81-8ج و  ) 

 منطقه

 

 

 شارص

 استان

 بوشهر

 شهرستان

 بنگستان

بیش 

 مرکهی

 شهرستان

نقاب  شهراهرم

 روستايي

بیش 

 مرکهی

دهستان 

 اهرم

دهستان 

 باغک

غمرساکر 

 شهرستان

نس ن 

 جنسي
3/888 8/818 1/811 3/818 1/33 8/32 2/818 1/31 

 و مهاس ات مااور 8811سا     سرش اری ع ومي نفو  و مسكر ميرذ                                               

بوده اسن  82/818هم  8821الزم به ذکر اسن که نس ن جنسي شهرستان بنگستان در سرش اری سا  

 مي باش .  21-11ر حكاين از دسن نیوردن سارتار جنسي ج عمن اير شهرستان طي دهه که اير ام

 

 تعداد و بعد خانوار  -2-8-4

 8821و  8811آمارهای من رج در دو ج و  بع  که منتج از سرش اری های ع ومي نفو  و مسكر 

( با ساير نقاب 198اسن ناان مي ده  که بع  رانوار نقاب روستايي بیش مرکهی شهرستان بنگستان ) 

ه جوار و با ممانگمر کاوری و استاني ه یواني دارد. نكته ديگر اينكه بع  رانوار اير منطقه در مقايسه 

واح  پايمر آم ه اسن. گرايش به داشتر رانوارهای کوچكتر در طي دهه  يکح ود  8821با سا  

 ناان داده اسن. رود را در متوسط بع  رانوار طي دو سرش اری ذکر ش ه  8811-8821

 

( بعد خانوار نقاط روستایي بخش مرکزي شهرستان تنگستان و مناطق پيرامون بر اساس سرشماري 36-2جدول )

3185 

 منطقه      

        شارص
 کاور

 استان

 بوشهر

 شهرستان

 بنگستان

بیش 

 مرکهی

 شهرستان

شهر 

 اهرم

نقاب 

 روستايي

بیش 

 مرکهی

دهستان 

 اهرم

دهستان 

 باغک

 8/1 8/1 8/1 1/1 1/1 8/1 2/1 8/1 اربع  رانو

 و مهاس ات مااور 8811سا     سرش اری ع ومي نفو  و مسكر ميرذ                                               
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( بعد خانوار نقاط روستایي بخش مرکزي شهرستان تنگستان بر اساس دو سرشماري 37-2جدول)

 3171و  3185

 منطقه

 شاخص

 ستایي بخشنقاط رو

 مرکزي شهرستان تنگستان

 دهستان باغك دهستان اهرم

 سرش اری بع  رانوار

8821 
13/1 11/1 18/1 

 سرش اری

8811 
8/1 8/1 8/1 

 و مهاس ات مااور 8811و   8821سالهای    سرش اری ع ومي نفو  و مسكر ميرذ                                               

م به نتر مي رس  که متوسط بع  رانوار در نقاب روستانامر کل کاور در سرش اری ذکر اير نكته الز

 بوده اسن  82/1هم ح ود  8811

 

 اهرموستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهرر (گروههاي جمعيتي38-2شماره)جدول 

 در   بع اد گروه ج عمتي

 50.00 82 نفر 811زير 
 36.49 82 نفر 811ر133
 4.05 8 نفر 111ر333
 6.76 1 نفر 8111ر8133
 2.70 8 نفر 8111ر1333

 0.00 1/1 نفر 1111باالبر از 
 100.00 21 ج ع

 و مهاس ات مااور 8811سا     سرش اری ع ومي نفو  و مسكر ميرذ                                               

 

 وضع سواد و آموزش  -2-8-5

نفر ج عمن استان بوشهرن  111812ه  که از مج وع ناان مي د 8811آمارهای منتج از سرش اری 

 %1/11نفر يعني ح ود  112131ساله و باالبر بوده ان  و از اير بع اد ج عمنن  1نفر آن افراد  231338

بوده اسن. اير  %2/18باسواد بوده ان . شهرستان بنگستان در ه مر زمان دارای نرخ باسوادی ح ود 

ک تر اسن و نكته مهم بر اينكهن شهرستان بنگستان از لهاظ نرخ  %1ممهان از متوسط استان ح ود 

 %8/38شهرستان استان بوشهر مقام هاتم را داراسن در حالي که شهرستان بوشهر با  3باسوادی در ممان 

دارای بماترير و ک ترير ممهان باسوادی در استان هستن . در اير حا  نقاب  %1/18و شهرستان دشتي با 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 حوزه نفوذ(و طرح جامع شهر اهرم) مطالعات منطقه                            اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر                       

 

 
 11     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

از متوسط شهرستان هم  %8/23مرکهی شهرستان بنگستان با متوسط نرخ باسوادی ح ود روستايي بیش 

 ک تر اسن که اير نرخ از متوسط نرخ باسوادی مناطش روستايي کل استان هم ک تر اسن. 

 

(نرخ باسوادي نقاط روستایي در بخش مرکزي شهرستان تنگستان و مناطق پيرامون طبق 30-2جدول )

 3185 سال سرشماري

 نطقهم

 

 شارص

 استان کاور

 بوشهر

 شهرستان

 بنگستان

 بیش مرکهی

 شهرستان

شهر 

 اهرم

 نقاب روستايي

 بیش مرکهی

دهستان 

 اهرم

دهستان 

 باغک

 منطقه

 شارص

 کاور

 نرخ باسوادی

 )در   (

1/11 1/11 1/18 2/18 2/11 1/11 8/11 8/23 1/21 1/18 

 8811ن ميرذ   مرکه آمار ايران ن سرش اری ع ومي نفو  و مسكر

 

 3185(نرخ باسوادي در شهرستان هاي استان بوشهر طبق سرشماري 29-2جدول)

 منطقه

 

 شارص

استان 

 بوشهر

 شهرستان

 بوشهر

 شهرستان

 بنگستان

 شهرستان

 دشتستان

 شهرستان

 دشتي

 شهرستان

 دير

 شهرستان

 کنگان

 شهرستان

 گناوه

 شهرستان

ديشم

 

 شهرستان

 جم

 نرخ باسوادی

 ) در   (

1/11 8/38 2/18 3/18 1/18 1/18 1/12 3/11 8/11 2/11 

ناان دهن ه اير اسن که در ه ه موارد ذکر ش ه در  8811و  8821مقايسه آمارهای منتج از سرش اری 

خ باسوادی افهايش يافته اسن گر چه ممهان افهايش نرخ باسوادی در مناطش روستايي نرج و  بع ن 

 .اب روستايي استان ک تر اسنبیش مرکهی شهرستان بنگستان در مقايسه با نق
 3185و  3175(نرخ باسوادي در مناطق روستایي بخش مرکزي شهرستان تنگستان و مناطق پيرامون در دو سرشماري 23-2جدول)

 منطقه

 

 شارص

مناطش 

 روستايي

 استان بوشهر

 مناطش روستايي

شهرستان 

 بنگستان

 مناطش روستايي بیش

مرکهی شهرستان 

 بنگستان

 دهستان

 اهرم

 هستاند

 باغک

 نرخ باسوادی

 ) در   ( 8821

3/21 1/21 3/21 8/28 8/23 

 نرخ باسوادی

 ) در   (8811

1/18 1/11 8/23 1/21 1/18 
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آررير نكته که در اير بیش ذکر آن الزم به نتر مي رس  اير اسن که نرخ باسوادی مناطش روستايي استان   

در  ی آن طي دو  81بوده اسن و افهايش  %2/18هان به مم 8811بوشهر در سرش اری ع ومي نفو  و مسكر 

 . دههن نكته ای قابل بيمل اسن

 ميزان مهاجرت -2-8-6

ناان مي ده که استان بوشهر دارای  8811اطالعات ب سن آم ه از سرش اری ع ومي نفو  و مسكر 

استان نفر وارد  881111ن بع اد  21-11رالص مهاجرت مث ن بوده اسن ب ير بربم  که طي دهه 

نفر بوده اسن. ب ير بربم   881111بوشهر ش ه ان  و بع اد مهاجرير رارج ش ه در ه مر م ت 

نفر بوده اسن. آمارهای شهرستان بنگستان هم ناان مي ده  که  81111رالص مهاجرت استان بوشهر 

ث ن  مهاجر رارج ش ه از شهرستان 8118مهاجر وارد ش ه به شهرستان و  1318در طي دهه ياد ش ه 

نفر ه چون رالص مهاجرت استاني مث ن  8118ش ه اسن بنابراير رالص مهاجرت شهرستان   بع اد 

بوده اسن. در اير ممانن آمارهای دو دهستان اهرم و باغک در ر وت ممهان مهاجرت و رالص 

و  مهاجرت در مقايسه با ارقام شهرستان و استان چن ان ع  ه به نتر ن ي رس  اما ه چنانكه در ف 

بع  رواهمم دي  بع اد زيادی از روستاهای اير دو دهستان با کاهش ج عمن مواجه بوده ان  که اير مي 

 بوان  هم ناشي از کاهش نرخ زاد و ول  و هم ب لمل مهاجرت باش .

 نرخ بيكاري -2-8-7

هرستان ش 3ده  که نرخ بمكاری شهرستان بنگستان در بمر ناان مي 8811آمارهای برگرفته ازسرش اری 

در   مي باش ن  11/3استان بوشهر بماترير ممهان را داراسن. در حالي که متوسط نرخ بمكاری استان 

مي باش  و نرخ بمكاری مناطش روستايي بیش مرکهی شهرستان  %12/81نرخ بمكاری شهرستان بنگستان 

ن. ال ته بفاوت اس %12/81بنگستان از اير ممهان هم باالبر اسن. اير ممهان در منطقه ياد ش ه 

چا گمری در نرخ بمكاری دو دهستان مااه ه مي شود. در حالي که نرخ بمكاری دهستان اهرم با 

ممهان بسمار  %28/88در مقايسه با ساير مناطش نرخ پايمني اسنن نرخ بمكاری دهستان باغک با 32/81%

در دستر  اسن  8821بااليي اسن. ه چنمر آمارهايي که از سرش اری ع ومي نفو  و مسكر سا  

-8811ناان دهن ه افهايش نرخ بمكاری مناطش روستايي استان بوشهر و شهرستان بنگستان در طي دهه 

رسم ه اسن و  %1/1به  %1/1اسن. نرخ بمكاری مناطش روستايي استان بوشهر طي اير م ت از  8821

ن. نگاهي به آمارهای من رج رسم ه اس %18/81به  %3نرخ بمكاری مناطش روستايي شهرستان بنگستان از 

 در ج و  بع ین حقايش ديگری را در ر وت نرخ بمكاری روشر مي سازد. 
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 3185( نرخ بيكاري در مناطق روستایي بخش مرکزي شهرستان تنگستان و مناطق پيرامون در سرشماري 22-2جدول)

 منطقه

 

 

 

 شارص

 استان

 بوشهر

نقاب 

 شهری

استان 

 بوشهر

نقاب 

 روستايي

استان 

 بوشهر

 شهرستان

 بنگستان

 مناطش

 شهری

 شهرستان

 مناطش

 روستايي

 شهرستان

بیش 

 مرکهی

 شهرستان

 بنگستان

 شهر

 اهرم

نقاب 

روستايي 

بیش 

مرکهی 

 شهرستان

 دهستان

 اهرم

دهستان 

 باغک

نرخ 

 بمكاری

 ) در   (

96/0 23/0 8/8 87/35 10/35 91/36 72/36 44/36 87/36 07/39 73/22 

 و مهاس ات مااور 8811سا     سرش اری ع ومي نفو  و مسكر ميرذ                                               

 

 روند افزايش و كاهش جمعيت در آباديهاي دهستان اهرم و باغک و داليل احتمالي آن -2-8-8

 بع اد آبادی های 8821مطابش اطالعات برگرفته از سرش اری های ع ومي نفو  و مسكرن در سرش اری 

ن بع اد آباديهای اير 8811مورد بوده که ه گي دارای سكنه بوده ان  اما در سرش اری  81دهستان اهرم 

مورد آبادی ب ون  3نبع اد 8811مورد آن دارای سكنه بوده ان . در سرش اری  88مورد بوده که  18دهستان 

ع و ب ون در نتر گرفتر نامي از آنها برده نا ه اسن. درمج و 8821ج عمن ذکر ش ه که در سرش اری 

اير ناه اهنگي ها که در بع اد آبادی ها در دو سرش اری وجود داردن آمارها ناان دهن ه اير اسن که در 

طي دهه ياد ش ه بمش از ن ی آبادی های دهستان اهرم با کاهش ج عمن مواجه بوده ان  که بماتر آنها 

مورد کاهش ج عمن مربوب به  88مورد از  81نمه بع اد نقاب کوهستاني و در منطقه را مه قرار داشته ان  و 

نفر بوده اسن. به نتر مي رس  اير کاهش مي بوان  به داليل ک  ود  811آبادی های دارای ج عمن زير 

امكانات زن گي در آبادی های کوچکن راكسالي و ک  ود آب الزم جهن آبماری مهارع و باغات باش . از 

نفر به ج عمن افهوده ش ه  1مورد ح اکثر  2هايش ج عمن مواجه بوده ان ن در مورد آبادی هم که با اف 81

 اسن.

نگاهي به آمارهای دهستان باغک که از دو سرش اری ياد ش ه حا ل ش ه اسن هم بقري اً ناان دهن ه 

روستاها با کاهش  %11نهديک به  21-11رون ی ماابه دهستان اهرم اسن. در اير دهستان هم در طي دهه 

نفر و پايمر بر بوده ان . به نتر  811 عمن مواجه بوده ان . بقري اً ه ه اير روستاها دارای ج عمتي ح ود ج

مي رس  داليل کاهش ج عمن روستاهای دهستان باغک نمه مانن  دهستان اهرم باش  با اير بفاوت که 

تاني و فاق  راه موا البي دهستان باغک دارای باغات ک تری نس ن به دهستان اهرم مي باش  و نقاب کوهس

نمه در آن يافن ن ي شود اما راكسالي از سويي و ک  ود امكانات زن گي در آباديهای کوچک از سوی 

 ديگر باع  مهاجرت و کاهش ج عمن اير آبادی ها ش ه اسن. 

گذار بوده ال ته در اير ممان ن ي بوان از متغمر ديگری که در کاهش ج عمن آبادی های اير دهستان ها بيثمر 

                                           اسن غافل بود. فق ان فر ن های شغشي در اير آبادی ها که نه از نتر کااورزی و نه از نتر 
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 نعتي بوسعه يافته ان  و نمه ک  ود مااغل ر مابي به دلمل ج عمن کم در کنار عامل ديگر يعني ج عمن 

ر کاهش ج عمن اير آبادی ها در طي دهه ياد ش ه مؤثر بوده اسن. اير جوان به مل کرده جويای کار د

ج عمن به نقاب پرج عمن بر مهاجرت کرده و رود ال ته بوجود آورن ه عامل ديگری در کاهش ج عمن 

بوده اسن. از آنجا که بماترير ممهان باروری مربوب به ج عمتهای جوان مي باش  مهاجرت آنهابه نقاب 

   کاهش ممهان موالم  نمه مي شود. پرج عمن بر باع

 

 مقايسه دو دهستان اهرم و باغک با توجه به شاخص هاي جمعيتي  -2-8-9

ن در دهستان اهرمن روستای آباد بماترير ج عمن را داشته اسن و 8811و  8821در هر دو سرش اری 

باسوادی اير دو در دهستان باغکن روستای بنه گه  اح  بماترير ج عمن بوده اسن . مقايسه نرخ 

 %2به ممهان ح ود  %1/18دهستان ناان مي ده  که او   دهستان باغک با متوسط نرخ باسوادی ح ود 

باالبر از دهستان اهرم قرار مي گمرد. اير بفاوت در هر دو سرش اری  ادق اسن. دوم  در دهستان 

باسوادی را داشته اسن در بماترير ممهان  %1/31باغکن روستای گادو ي در هر دو سرش اری با ح ود 

نرخ باسوادی  %1/18روستای کناربني با  8821حالي که باسوادبرير روستای دهستان اهرم در سرش اری 

نرخ باسوادی بوده اسن و در هر دو حالن  %1/18ن روستای دهروباه دان با 8811و در سرش اری 

 ای دهستان باغک ک تر اسن. از باسوادبرير روست %2ماهود اسن که ممهان باسوادی آنها ح ود 

ذکر  8813در ر وت دهستان باغک با بوجه به ج ي برير بقسم ات کاوری انجام ش ه در رردادماه 

اير نكته الزم اسن که در اير دهستانن با بج مع روستاهای احاام ر ادادن احاام زارمه  ن احاام باغ 

نون رمه چرن ش امرین عالي ش   ال ير و  سالم ش الين باغ سالم جنوبين بی ارین جوین ده کهنهن ده

 بوجود آم ه اسن.« باغک جنوبي» مل باريک روستای 
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 3175-85( خانوار و ميزان جمعيت روستاهاي دهستان اهرم21-2جدول شماره)

 

 

 

 و مهاس ات مااور 8811 -8821سالهایميرذ  مرکه آمار ايرانن  سرش اری ع ومي نفو  و مسكر 

 8811سا   8821سا   دهستان اهرم

 ج عمن رانوار ج عمن رانوار

 8832 282 8318 183 آباد

 18 81 18 88 حسمراشكالي زاير 

 13 88 11 81 اشكالي سم ی

 21 81 21 3 اشكالي عوض حسمر

 881 11 881 11 اشكالي مه   حاجي

 11 81 11 88 آشور

 81 81 1 8 آشي

 818 81 21 88 آمار

 8811 811 8188 812 بازو ي

 1 1 81 8 باغ اسكي

 881 18 811 12 بنمان

 - - 8 8 ابوذر88بعاوني 

 81 1 81 8 بش  آبريه

 3 8 1 8 بش  آبمه

 1 1 82 1 بنگ بوگه

 833 23 121 31 ج الي زاير حسمر

 - - 1 8 جنگش اری جهاد

 132 812 381 812 چاه پمر

 881 11 811 11 حم ری

 818 11 831 81 دمروباه دان

 8112 828 8888 811 س ل جنوبي

 183 812 281 881 س ل ش الي

 - - 8 8 شرکن بوشهر گچ

 82 88 83 1 مرد شمر

 811 12 28 81 کنار بني

 881 23 832 12 کناری

 81 2 88 2 کم ی

 882 18 821 11 گاي

 111 883 138 811 گشنگون

 81 81 11 3 می ان

 828 31 881 18 من وری جنوبي

 33 81 31 81 من وری ش الي

 12 81 28 88 من وری وسطي

 88 8 88 1 ي 

 88 1 - - بكون

 1 1 - - گن  عشي

 1 1 - - بابايي

 88 8 - - باغ راكو

 1 1 - - پن ه کار
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 3175-85خانوار و ميزان جمعيت روستاهاي دهستان باغك (24-2جدول شماره)

 و مهاس ات مااور 8811 -8821ميرذ  مرکه آمار ايرانن  سرش اری ع ومي نفو  و مسكر سالهای

 

 

 8811سا   8821سا   دهستان باغک

 ج عمن رانوار ج عمن رانوار

 81 1 83 1 آب بو ي

 21 81 81 3 احاام حاج رورشم 

 11 88 88 1 م ر اداداحاا

 833 11 831 11 احاام زار مه  

 831 11 811 88 احاام مه   حم ر

 1 1 81 1 احاام ماه ی

 188 813 118 21 اح   آباد

 813 18 888 11 ان ارك

 811 82 881 88 باغ سالم جنوبي

 81 1 18 88 باغ سالم ش الي

 13 82 12 81 باغچه جنوبي

 21 81 11 81 باغچه ش الي

 8188 282 8138 111 بنه گه

 12 88 881 82 بی اری

 818 81 838 81 جوی

 11 3 11 2 چاه گاه

 88 3 11 81 چهار بل

 823 82 882 81 حسمر سادني

 11 81 11 81 بش حذروها

 88 8 82 1 رورموجي

 181 812 111 31 رماری

 - - 883 11 داوود حسمني

 881 18 811 11 ده کهنه

 811 88 811 81 ده نو

 88 8 18 2 رمه چر

 11 88 22 81 زياد ما 

 81 1 88 1 سربستي

 88 1 11 88 س مل عشي

 81 2 88 2 سه چاه

 888 81 813 83 ش امری

 8831 888 8833 811 شورکي

 8388 838 8111 811 عالي حسمني

 811 82 813 88 عالي ش   ال ير

 13 88 21 81 عشي مه  ی

 81 3 11 1 قاي  ابراهم ي

 8111 818 118 31 ق ا کشكي

 88 1 82 3 قن ری

 888 23 882 18 کاکشي

 - - 882 11 کاكتو

 888 81 881 88 کنارنرو

 811 11 813 81 گادو ي

 881 11 812 11 گشكي

 811 11 821 81 مه   طاهری

 88 1 18 3 مه   ع  ی

 31 81 18 81 مل باريک

 81 1 18 81 منگشي
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 3185خانوار و ميزان جمعيت به تفكيك جنسيت در بخش هاي شهرستان تنگستانتعداد ( 25-2ول شماره )ج 

 3185؛ مرکز آمار ایران،  سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال مأخذ

 ي و غيره(خصوصيات اقتصادي)ميزان توليد، وضع اشتغال در بخش هاي مهم اقتصاد -2-9

در  18و 28ن 21به بربم   8811 -21 -8811در شهرستان بنگستان طي سالهای ساله وبيشتر: 39جمعيت

   از ج عمن را ج عمن ده ساله و بماتر باكمل  مي داده اسن. ورعمن ماابه در نقاب شهری 

ر طي ه ان سالها در رررررر  مي باش  . اما در استان بوشه 1/18و  21ن 11شهرستان بنگستان به بربم  

در   از ج عمن را ج عمن ده ساله و بمتار باكمل مي داده اسن . ورعمن ماابه در  11و  28ن  18

در   مي باش   رون ها هم در شهرستان بنگستان و هم در استان  18و  21ن  1/18نقاب شهری استان 

تر به کل ج عمن اسن که ساله و بما 81بوشهر و هم در نقاب شهری آنها م مر افهايش نس ن ج عمن 

 به ع اربي  افهايش بقارای اشتغا  را ب اعي مي کن  .

و  88182ن  81888معاد   11و  21ن 11ج عمن فعا  شهرستان بنگستان  طي سالهای جمعيت فعال: 

 82و 81ن88ساله و بماتر) نرخ ع ومي فعالمن ( معاد   81نفر بوده که نس ن آن به ج عمن  83188

در    مي باش  . اما نس ن  81و   83ن  1/81اير نس ن در نقاب شهری بنگستان  در   بوده اسن

ساله و بماتر در استان بوشهر و نقاب شهری آن در ه ان مقاطع زماني به  81ج عمن فعا  به ج عمن 

در   مي  83و 88ن81در   و ب ( در نقاب شهری استان     11و 88ن  81بربم  الی (در استان   

 باش .

 

 جمع زن مرد خانوار نام محدوده

,63 جمع کل شهرستان تنگستان 735 32, 081 31, 654 14, 673 
,28 جمع بخش  دلوار 136 14, 252 13, 884 6, 496 
,9 دهستان  بوالخير 766 4, 936 4, 830 2, 293 
,15 دهستان  دلوار 114 7, 648 7, 466 3, 477 

,3 شهر دلوار 256 1, 668 1, 588 726 
,35 جمع بخش  مرکزى 475 17, 770 17, 705 8, 146 

,10 ان  اهرمدهست 997 5, 421 5, 576 2, 623 
,12 دهستان  باغك 139 6, 122 6, 017 2, 805 

,12 شهر اهرم 339 6, 227 6, 112 2, 718 
 31 65 59 124 غيرساکن
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 يت اشتغال و بيكاري شهرستان تنگستان وضع

ورعمن اشتغا  و بمكاری در نقاب شهری ن  83-8و  81-8آمارهای موجود در ج و  ش اره       

 روستايي ن شهرستان بنگستان و استان بوشهر را ناان مي ده .

ه اسن در   بود 81در   و  11نرخ اشتغا  و بمكاری در شهرستان بنگستان به بربم   8811در سا  

در   بوده اسن که بغممرات آن در سا   1/1در   و  1/38نمه نررهای مهبور به بربم   8821در سا  

 در   برای نرخ بمكاری بوده اسن .  81در   برای نرخ اشتغا  و قري   11معاد   8811

و  در   برای نرخ اشتغا  11به بربم   11ورعمن ماابه در نقاب شهری شهرستان بنگستان در سا  

 در   در نرخ بمكاری اسن . 81

در   در نرخ بمكاری در نقاب شهری بنگستان  1در   در نرخ اشتغا  و  31شاه   8821در سا  

  .هستمم

در    در نرخ بمكاری در  8/81در   در نرخ اشتغا  و  1/11به بربم   8811اير بغممرات در سا  

 نقاب شهری بنگستان بوده اسن 

 و بيكاري تحليل وضعيت اشتغال 

در شهرستان بنگستان دارای نوسان بوده و هر چن  که با رون ی  11با  11بغممرات اشتغا  طي سالهای 

 ش ه اسن.  11معاد  نرخ سا   "مج دا 11به  21مواجه بوده ولي با کاهش ازسا   21با  11افهاياي از 

در    11اير بفاوت که نرخ  در مناطش شهری بنگستان نمه بقري اً ورعمن ماابهي حاکم بوده اسن با

 رسم ه اسن.  11در   در سا   1/11در   کاهش به  1/8با  11اشتغا  در سا  

و نوساني ان ك رون ی  11الي  11های در  ی طي سا  1/1اما بغممرات مهبور در استان و با افهايش 

 مث ن را طي ن وده اسن. 

در   بوده به  2/18که  11در  ی از سا   3هايش در مناطش شهری استان نمه بغممرات نرخ اشتغا  با اف

 رسم ه اسن . 11در   در سا   2/31

ناان از  11با  11مقايسه ورعمن اشتغا  شهرستان بنگستان و بغممرات آن با رون ی کاهن ه از سا  

رعی سرمايه گذاری و ورعمن نامناس  اشتغا  در اير شهرستان مي باش . اير ورعمن در  نقاب 

 ستانن بر رالي انتتار شرايط نامناس  بری را نس ن به کل شهرستان ناان مي ده  . شهری بنگ

ورعمن اشتغا  استان نس ن به شهرستان بنگستان نمه شرايط بهتری را ناان مي ده  به ع اربي در 

 2در   بوده ن نرخ اشتغا  استان با  11معاد   11شرايطي که نرخ اشتغا  در شهرستان بنگستان در سا  

 در   بوده اسن .  38در   بماتر معاد  
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گويای ه مر  "مقايسه ورعمن اشتغا  نقاب شهری بنگستان نس ن به نقاب شهری استان نمه بقري ا

در   افهايش نرخ اشتغا  در نقاب شهری استان به نقاب شهری بنگستان را  1 "مطش  اسن که بقري ا

 ناان مي ده  . 

غا  در شهرستان بنگستان ونقاب شهری آن باالرص در مقايسه با نرخ بنا براير ورعمن نگران کنن ه اشت

اشتغا  استان نمازمن بوجه ج ی به سرمايه گذاريهای اشتغا  زا و ح ايتهای دولن در ايجاد 

 زيرسارتهای کارآفريني اسن. 

 

 بار تكفل 

افهايش مي ياب  بار بار بكفل شغشي رابط معكوسي با نرخ اشتغا  دارد به ع اربي هر چق ر نرخ اشتغا  

بكفل شغشي کاهش مي ياب  و اير ع د م مر وابستگي ج عمن به شاغشمر اسن و ناان مي ده  که هر 

 نفر شاغل متكفل باممر ههينه زن گي چن  نفر مي باش . 

نفر بوده  18/8و  31/8ن  2/1بار بكفل شغشي به بربم   11و  21ن  11در شهرستان بنگستان طي سالهای 

 اسن. 

نفر راناان مي  11/8و  38/8ن  8/1ر ورعمن در نقاب شهری بنگستان برای ه ان مقاطع به بربم  اي

  .ده 

 نفر بوده اسن.  88/8و  21/8ن  11/1بار بكفل شغشي  11و 21ن  11در استان بوشهر و طي سالهای 

نفر برای  81/8 و 18/8ن  82/1برای نقاب شهری استان طي ه ان مقاطع زماني بار بكفل شغشي به بربم  

 بوده اسن . 11و 21ن  11های سا 

مقايسه باربكفل شغشي در شهرستان بنگستان و استان بوشهر و نقاب شهری آنها با يك يگر ناان از پايمر 

بودن اير نرخ در استان نس ن به شهرستان بنگستان و ه چنمر نقاب شهری استان نس ن به نقاب شهری 

ها نمه گويای ه مر واقعمن بود لذا با باکم  قايسه نرخ اشتغا  بمر آنبنگستان اسنن ورعمتي که در م

 مج دن بوجه به اير شهرستان در بع  ايجاد اشتغا  يادآوری مي شود.
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 در شهرستان تنگستان و استان تأسيس(   وضعيت جواز 26-2جدول شماره )

 بع اد جواز سرمايه گذاری

 

سرمايه گذاری به ممشمارد 

 ريا 

 

  اد اشتغا بع

 سا  شهرستان

 111 81 81 21 بنگستان

11 818 1111 2182 

12 888 1818 81832 

 88811 131 118 21 استان

11 8188 812818 13218 

12 8111 821113 818311 

 استان بوشهر ميرذ   اداره کل  نعن نمع ن و بجارت

 

 ان تنگستان و استان( وضعيت پروانه بهره برداري شهرست27-2جدول شماره )

 بع اد پروانه سرمايه گذاری

 

 

سرمايه گذاری به ممشمارد 

 ريا 

 

 بع اد اشتغا 

 سا  شهرستان

 818 1 88 21 بنگستان

11 81 12 122 

12 18 818 211 

 استان

 بوشهر

21 821 811 1111 

11 113 2131 88111 

12 138 18111 83811 

 استان بوشهر و بجارتميرذ   اداره کل  نعن نمع ن 
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 ( وضعيت  اشتغال و بيكاري در شهرستان  تنگستان و استان28-2جدول شماره)

 3165-85بوشهر

 81ج عمن  ج عمن شرح

 ساله وبماتر

 ج عمن بمكار ج عمن شاغل ج عمن فعا 

 سا  حوزه سكونتي

  11 13188 88221 81888 1121 8181 

ان
ست
نگ
ن ب

ستا
هر
ش

 

 کل

21 13111 18811 88182 88383 8111 

11 18281 18818 83188 81111 8811 

ری
شه

 

11 1311 1311 8118 8212 811 

21 81118 1181 8811 8813 811 

11 81131 88188 1331 1883 213 

يي
ستا

رو
 

11 83383 81111 1811 1231 8811 

21 12183 81111 81113 3181 318 

11 11181 11128 81181 88183 8821 

هر
وش

ن ب
ستا

ا
 

 کل

11 188818 812888 888881 811111 81211 

21 218121 111813 813831 811112 88118 

11 111812 218831 831811 812111 81111 
ری

شه
 

11 811121 831118 28811 11131 88111 

21 831113 831818 31111 13881 1118 

11 122111 118111 812311 821111 82811 

يي
ستا

رو
 

11 811188 813133 18881 13821 88318 

21 888111 881113 11181 18211 1213 

11 818113 811831 811831 31111 3811 

 8811با  8811ميرذ  نتايج بف مشي سرش اريهای ع ومي نفو  و مسكر نسالهای 
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 3165-85و استان بوشهر  ( تحليل اشتغال و بيكاري شهرستان تنگستان20-2جدول شماره)

 8811با  8811ميرذ  نتايج بف مشي سرش اريهای ع ومي نفو  و مسكر نسالهای 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 شهرستان

نس ن  سا  منطقه

ساله 81ج عمن

وبماتر به کل 

 به در  

نرخ ع ومي 

 فعالمن

بار بكفل  نرخ بمكاری نرخ اشتغا 

 شغشي

 

 

 

 

 بنگستان

 

 کل

11 11 88 11 81 192 

21 28 81 3891 191 8931 

11 1891 82 11 81 891 

 

 شهری

11 11 81 11 81 1 

21 21 83 31 81 893 

11 1891 81 1191 8191 892 

 

 روستا ي

11 11 88 18 82 193 

21 28 81 38 3 1 

11 1891 82 11 81 893 

 

 

 

 

 استان بوشهر

 

 کل

11 18 81 18 83 191 

21 21 88 3891 291 892 

11 11 11 38 3 898 

 

 شهری

11 1891 81 1892 198 1 

21 21 88 38 2 8 

11 18 83 3192 398 891 

 

 روستايي

11 18 88 1191 8391 1 

21 28 83 3891 191 198 

11 11 18 38 3 8 
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 822     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 

85-86و  89 -83ي (سطح زیر کشت محصوالت زراعي استان بوشهر و شهرستان تنگستان در سالهاي زراع19-2جدول شماره)  

   سازمان جهاد کااورزی استان بوشهر ميرذ

 

 3189-86( آمار سطح زیر کشت باغات استان بوشهر  شهرستان تنگستان 13-2جدول شماره)

 ميرذ   سازمان جهاد کااورزی استان بوشهر

 

 3189-86( جمعيت واحد دامي در شهرستان تنگستان و استان بوشهر 12-2جدول شماره )

 ميرذ   سازمان جهاد کااورزی استان بوشهر

 

 

هكتار سطح زير  مه و  زراعي

 کان

 

 

بولم  ) بر 

) 

ع شكرد هكتار 

 آبي

ع شكرد هكتاری 

 سا  شهرستان ديم

-18 بنگستان

11 

 

 

8888 1881 8111 - 
11-

18 

 

 

2111 83881 1111 838 

-18 استان

11 

 

 

88821 181883 83228 8231 
11-

11 

 

 

881118 138831 81282 128 

 سطح زير کان ومه و 

 بولم  بارور نها 

 ع شكرد هكتاری

 سا  شهرستان
 ديم آبي

 1111 1182 88188 8111 111 11-18 بنگستان

11-11 828 8321 81888 1121 8188 

 8188 1312 811111 83113 1121 11-18 استان

11-11 1111 81811 811881 1111 8318 

 انواع دام
 ج ع بک س مان شتر گاو و گوساله به و بهغاله گوسفن  و بره

 سا  شهرستان

 882181 1 881 2111 18888 11183 11 بنگستان

11 11121 18813 1811 881 1 881831 

 8823181 18812 81111 833183 131888 8183118 11 استان

11 311131 131111 818111 81181 11111 8812131 
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 828     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 

بخشهاي مختلف اقتصادي در شهرستان تنگستان و استان بوشهر  (وضعيت  اشتغال در11-2ماره)جدول ش

85-3165 

 شرح
 کل شاغشمر ر مات  نعن کااورزی

 سا  حوزه سكونتي

  11 8188 8231 1221 1118 

ان
ست
نگ
ن ب

ستا
هر
ش

 

 کل

21 8111 8811 2188 88383 

11 8181 1818 3812 81111 

ری
شه

 

11 881 812 8811 8212 

21 21 181 8181 8813 

11 - - - - 

يي
ستا

رو
 

11 8211 8188 8111 1118 

21 8811 8112 1113 3181 

11 - - - - 

هر
وش

ن ب
ستا

ا
 

 کل
11 83811 88118 11883 811211 

21 81182 88118 31812 811112 

11 88383 18111 818128 813131 

ری
شه

 

11 8111 3121 11138 11882 

21 1111 81831 21888 13881 

11 88881 18313 881881 821113 

يي
ستا

رو
 

11 81223 88131 88811 13818 

21 81821 81112 81288 18211 

11 88281 81138 81181 31318 

 ميرذ   سالنامه آماری استان بوشهر
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 820     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 
 به درصد 3165-85ر شهرستان  تنگستان و استان بوشهر ( وضعيت  اشتغال دربخشهاي مختلف اقتصادي د14-2جدول شماره)

 شرح
 ر مات  نعن کااورزی

 سا  حوزه سكونتي

  11 8891 88 1191 

ان
ست
نگ
ن ب

ستا
هر
ش

 

 کل

21 88 81 13 

11 81 81 11 

ری
شه

 

11 88 81 11 

21 891 8891 28 

11 - - - 

يي
ستا

رو
 

11 81 88 18 

21 8891 8391 12 

11 - - - 

هر
وش

ن ب
ستا

ا
 

 کل
11 81 83 18 

21 8391 8191 11 

11 88 88 12 

ری
شه

 

11 191 82 2191 

21 1 81 11 

11 191 81 1291 

يي
ستا

رو
 

11 88 8891 1191 

21 8891 81 1891 

11 88 83 83 

 و مهاس ات مااور 8811 -8811سالهای  سكر   سرش اری ع ومي نفو  و مميرذ                                               
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 822     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

  

 هاي اقتصاديبخش -2-9-1

م مر کاهش نقش  8811با  8811رون  بغممرات بیاهای اقت ادی در شهرستان بنگستان طي سالهای 

کااورزی و نقش غال  بیش ر مات و افهايش نس ي نقش بیش  نعن در ايجاد اشتغا  بوده اسنن 

سهم بیش کااورزی به  21با  11و با بوجه به آمار موجود طي سالهای  اما در نقاب شهری بنگستان

 ش ت کاهش يافته ولي بیش  نعن طي ه مر م ت افهايش ک ي يافته اسن .

اشتغا  موجود را باممر مي کن    ¾بیش ر مات ه چنان به عنوان بیش ا شي و غال  که ح ود 

ج عمن  ¾ عمن روستايي شهرستان که بمش از دارای رون ی افهاياي اسن و با بوجه به سهم باالی ج

شهرستان را پوشش مي ده  حكاين از فقر بیش کااورزی و پايمر بودن سهم بیاهای بولم ی در 

 ايجاد اشتغا  اير شهرستان مي باش  . 

 11با  11ورعمن استان بوشهر نمه حكاين از کاهش سهم بیش کااورزی در ايجاد اشتغا  طي سالهای 

 83بیش  نعن از ورعمن قابل ق ولي برروردار بوده و سهم آن در بیاهای اقت ادی از را دارد ولي 

سهم بیش ر مات نمه دچار  "افهايش يافته اسن و متقابال 11در   در سا   88به  11در   سا  

ش ه اسن . اير نكته نمه قابل بامل اسن که دراستان  11با  11در  ی طي سالهای  2کاهش نس ي 

در   به  13دچار کاهش قابل بوجهي ش ه و از   11با سا   11 عمن روستايي از سا  بوشهر سهم ج

 در   رسم ه بنابراير کاهش سهم بیش کااورزی طي ه مر م ت نمه قابل ق و  مي باش  . 81

در م ت ماابه برای نقاب شهری استان نمه ورعمن حاکم بر بیاهای اقت ادی ب ير  ورت بوده که 

سهم بیش کااورزی ايجاد ش ه اسن. اير افهايررش مي بوان  ناشي از افهايش بع اد ان کي افهايش در 

شهرها طي ه مر م ت باش  به ع اربي ب  يل روستاها به شهرهايي که دارای سم ايي روستا شهری و 

اقت ادی روستايي هستن  اما سهم بیش  نعن در نقاب شهری نمه افهايش قابل ق ولي يافته و به موازات 

 بیش ر مات نمه دچار کاهش ش ه اسن. سهم

 

 توليد محصوالت كشاورزي و دامي

بر از اراري شهرستان بنگستان زير کان  1881هكتار با بولم   8888معاد   11-18در سا  زراعي 

هكتار رسم ه و ممهان بولم  آن نمه با    2111مه والت زراعي بوده اما اير رقم با در    افهايش به 

هكتار و با  88821(  11 -18بر رسم ه اسن اما طي م ت ماابررررررره )  83881ه در   افهايش ب

سطح زير کان با در   افهايش به  11-11بر از اراري استان زير کان بوده ه در سا   181883بولم  

بر رسم ه اسن سرانه  138831هكتار رسم ه و بولم  نمه طي ه مر م ت با در   افهايش به 881118

بر بوده که طي ه ان سا   8معاد   11 -11 والت زراعي شهرستان بنگستان درسا  زراعي بولم  مه
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 822     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

بر که اير نس ن پايمر در سهم شهرستان بنگستان نس ن  111/8سرانه بولم  مه والت زراعي در استان 

هم در   ( در مقايسه با س 21به استان به رغم اينكه سهم باالی ج عمن روستايي شهرستان بنگستان ) 

 در   ( م مر فقر باالی بیش کااورزی در اير شهرستان اسن. 81ج عمن روستايي استان ) 

 

 وضعيت توليدات باغي  

و  88188به بربم   11- 11و  11-18های زراعي بولم  مه والت باغي شهرستان بنگستان نمه طي سا 

بر  811881بر و  811111ها بولم ات باغي استان به بربم  بر بوده اسن که طي ه ان سا  81888

 بوده اسن.

 

 جمعيت دامي

واح  دامي  881831و  882181به بربم   11و  11های ج عمن واح  دامي شهرستان بنگستان در سا 

واح  دامي بوده اسن .  رون   8812131و  8823181ها در استان به بربم  بوده که طي ه ان سا 

از رون  نهولي هم در شهرستان بنگستان و هم در استان حكاين  11با  11های بغممرات ج عمن طي سا 

 بوشهر دارد. 

 

 وضعيت واحدهاي صنعتي شهرستان تنگستان 

واح  پروانه بهره برداری در شهرستان  18و  81ن 88به بربم   8812و  8811ن  8821در سالهای 

نفر بوده  211و  122ن  818ها به بربم  بنگستان  ادر ش ه که بع اد اشتغا  ايجاد ش ه طي ه مر سا 

ممشمارد ريا  بوده  211و 122ن  818ها نمه به بربم  اسن. ممهان سرمايه گذاری انجام ش ه طي ه ان سا 

 %81معاد   8821اسن. بره مر اسا  ممهان سرمايه گذاری انجام ش ه برای ايجاد هر شغل در سا  

/ ممشمارد ريا  بوده  831معاد   8812سا   ممشمارد ريا  و در %81معاد   8811ريا ن در سا   ممشمارد

 اسن.

 

 اشتغال در واحدهاي صنعتي تنگستان

-3نفر در کارگاههای  11نفر  8-1بع اد شاغشمر در کارگاهها  8812بر اسا  آمارهای موجود در سا    

 اسن .نفر بوده  818نفر و بماتر  11های نفر و در کارگاه 2/1نفر  81 -13و در کارگاههای  11نفر  1

اما در م ت ماابه در استان بوشهر ورعمن اشتغا  در واح های  نعتي به شرح زير بوده استان بوشهر: 

 اسن . 
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 822     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

شغل ايجاد ش ه  1111ممشمارد ريا  سرمايه گذاری بع اد  811پروانه و  821با  21در سا   -8

جر به ايجاد ممشمارد سرمايه گذاری من 2131پروانه و  113ع ارت از  11بغممرات آن در سا  

ممشمارد ريا  سرمايه گذاری و  18111پروانه و  138ن به  12شغل ش ه که در سا     88111

 شغل منجر گردي ه اسن .  83811

 21های انجام ش ه برای هر شغل ج ي  به بربم  در سالهای ها ما به ازاء سرمايه گذاریکه دره ان سا 

 ممشمارد بوده  8/8ممشمارد ريا  و  % 13ممشمارد ريا  ن  %81ع ارت از  12و  11ن 

 

 منطقه اي و تعيين سهم شهر در برنامه هاي مزبور –برنامه هاي بخشي  -2-11

برنامه های ع راني مشي و يا منطقه ای در زممنه رش  و بوسعه ن نهوه استقرار مراکه ج عمتي نمر برنامه 

و روستايي و ر مات رفاهي( و بولم ی و بجهمهات زيربنايي  بيسمساتهای بیاين منطقه ای ع راني) 

 ) نعنن کااورزی و ...( با مایص ن ودن اعت ارات و امكانات مالي و فني مربوب به هر بیش.
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 822     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 3180شهرستان در سال  –( توزیع اعتبارات تملك دارایي هاي سرمایه اي استاني به تفكيك فصل 15-2جدول شماره)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأخذ ؛ معاونت برنامه ریزي استانداري بوشهر

 جمع كل برنامه –عنوان فصل 
 شهرستان

 سطح استان گناوه ديلم جم كنگان دير دشتي تنگستان دشتستان بوشهر

 933991 931934 29893 898931 943983 842291 983284 813849 8448311 413893 9412832 جمع
 883332328 138384 41398312 833188332 224331948 818134394 1193281 31324993 994811138 8133312 833 درصد سهم شهرستان
 2883 933 - 9883 8883 - 133 383 - 4283 99983 فصل اداره امور عمومي

 89933 - - - - - - - 8243 - 83843 فصل امور قضايي
 - - - - - - - - - 8933 8933 فصل حفظ و نظم امنيت عمومي

 8331 - 833 884 894 833 884 994 888 4834 1841 فصل خدمات مالي،فني،مديريت و برنامه ريزي
 8333 - - - - - - - - - 8333 فصل پژوهش هاي اساسي

 13233 49391 3838 83284 94843 89182 98134 89418 39331 31181 924338 فصل آموزش
 81233 81923 88133 2121 43318 89413 89131 83888 433334 88314 9991814 فصل فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعي و گردشگري

 9333 8333 8828 4333 8433 8333 9933 2833 2333 3233 88128 فصل بهداشت و سالمت
 9483 4833 823 344 933 8133 8148 4233 3831 8334 94342 فصل رفاه و تامين اجتماعي

 9193 88883 1423 3298 89343 3343 83993 8143 93393 91133 832838 فصل تربيت بدني
 38328 1288 4383 88441 3933 82131 93228 94113 831313 89222 913818 فصل كشاورزي و منابع طبيعي

 38383 43133 4833 1833 81333 1933 82333 9333 33844 2333 811184 فصل منابع آب
 8183 833 833 - 3333 8333 9333 8333 8333 88133 43383 فصل صنعت و  معدن

 1493 - - 133 183 333 333 - 933 8883 83293 فصل محيط زيست
 - - 8333 - - - 8333 - - 9333 3333 فصل بازرگاني و تعاون

 8133 2333 1333 83933 83333 1333 83333 83333 81333 43333 898933 فصل انرژي
 89133 94833 89833 83433 98231 91822 49821 93833 18238 82918 913443 فصل حمل ونقل

 8913 833 913 43 - 833 843 23 933 113 4333 فصل ارتباطات و فناوري اطالعات
 93838 11383 48183 31343 21818 39313 18338 11122 8148398 831144 3324238 فصل مسكن،عمران شهري،روستايي و عشايري
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 822     داریشرکت مهندسان مشاور سامان طرح پا

 

 (ارقام ميليون ریال3180ر سال)شهرستان د -( اعتبارات تملك دارائي هاي سرمایه اي استان بوشهر به تفكيك فصل 16-2جدول شماره )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت برنامه ریزي استانداري بوشهر

سطح  كنگان گناوه معج

 استان
 رديف فصل بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتي دير ديلم

 1 آموزش 55850 14755 9149 34254 19485 11540 5670 114520 24677 14900 304800

 2 ارتباطات و فناوري اطالعات 0 110 80 470 134 185 260 1300 0 210 2749
 3 امور عمومي 0 0 5800 0 0 900 0 20430 0 0 27130
 4 ييامور قضا 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 30000

 5 انرژي 47084 13408 10600 23253 13542 9600 10151 640 21384 14103 163765
 6 بازرگاني و تعاون 1545 0 0 0 0  170 33285 0 0 35000
 7 بهداشت و سالمت 6800 4300 2500 4950 3700 4000 5200 2200 4462 3300 41412
 8 پژوهشهاي اساسي 0 0 0 0 0 0 0 42350 0 0 42350
 9 تربيت بدني 32589 8629 7234 25377 9064 5331 5527 3892 17484 16045 131172
 10 حمل و نقل 27766 21096 13895 46000 54247 28268 24171 58368 26701 29420 329932
خدمات فني ، مالي، مديريت و برنامه  2142 254 192 200 342 313 212 0 153 2100 5908

 ريزي
11 

 12 رفاه و تامين اجتماعي 2975 2180 500 4190 1800 2570 850 1790 1945 4320 23120
 13 صنعت و معدن 25093 3400 0 8757 4400 1300 630 5000 5370 1050 55000

 14 فرهنگ و هنر 65488 9331 6196 27547.3 7656.7 8138 12765 6520 25730 17455 186827
 15 كشاورزي و منابع طبيعي 11431 18613 6087 71758 17819 9271 2735 20414 5065 8007 171200
 16 محيط زيست 2300 0 100 300 600 500 0 5200 0 0 9000

مسكن ، عمران شهري و روستايي و  133427 58446 42328 162344 65884 44953 31166 50915 93477 58628 741568

 عشايري
17 

 18 منابع آب 0 2000 2300 57908 2700 1000 1000 21400 150 30146 118604
 19 نظم و امنيت عمومي 0 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 25000

 جمع كل 414490 156522 106961 467308.3 201373.7 127869 100507 443224 226598 199684 2444537
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                                                                               داریور سامان طرح پاشرکت مهندسان مشا
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