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 تقسیمات سیاسی استان     درس6

استان بوشهر و بنادر و جزایر خلیج فارس از گذشته های دور جایگاه ویژه ای در تقسیمات سیاسی کشور داشته است. اولین 
تقسیمات سیاسی به صورت رسمی پس از تصویب قانون تقسیمات کشوری، در سال 1316 انجام شد که تاکنون تغییرات زیادی در 

آن به وجود آمده است.
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، استان بوشهر دارای:

9 شهرستان، 23 بخش، 42 دهستان، 32 شهر و 801 روستا و آبادی به شرح زیر است:

شکل ١ــ6
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جدول 1ــ6  ــ تقسیمات سیاسی استان بوشهر ـ 1395

شهردهستاننام بخشنام شهرستانردیف

بوشهر )31 روستا(1
حومهمرکزی

بوشهر ــ چغادک ــ خارک ــ عالی شهر
انگالیخارک

تنگستان )101 روستا(2
مرکزی

اهرم

اهرم ــ آباد ــ دلوار باغک

دلوار
دلوار

بوالخیر

دشتستان )139 روستا(3

مرکزی
حومه

برازجان ــ دالکی ــ وحدتیه ــ سعدآباد ــ شبانکاره  ــ 
آبپخش ــ تنگ ارم ــ بوشکان ــ کلمه

زیارت
دالکی

سعد آباد
وحدتیه
زیرراه

شبانکارهشبانکاره

آبپخش
درواهی

دشتی اسماعیل خانی

ارم
ارم

دهرود

بوشکان
پشتکوه
بوشکان

دشتی )92 روستا(4

خورموجمرکزی

خورموج ــ کاکی ــ بادوله ــ ُشنبه

مرکزی

کاکی
کاکی

چغاپور
کبگان

ُشنبه و طسوج
ُشنبه

طسوج
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دیر )57 روستا(5

مرکزی
حومه

دیر ــ بردستان ــ دوراهک ــ بردخون ــ آبدان

اولی

بردخون
بردخون

آبکش

آبدان
آبدان

سرمستان

دیلم )34 روستا(6

مرکزی
حومه

دیلم ــ امام حسن
لیراوی شمالی

امام حسن
لیراوی جنوبی

لیراوی میانی

عسلویه7

مرکزی
عسلویه

عسلویه ــ نخل تقی
اخند

چاه مبارک
چاه مبارک

نای بند

مرکزیکنگان )12 روستا(8
حومه

کنگان ــ بنک ــ سیراف
طاهری

گناوه )53 روستا(9
حیات داوودمرکزی

گناوه ــ ریگ
رود حلهریگ

جم )81 روستا(10

مرکزی
جم

جم ـ انارستان ـ ریز

کوری

ریز

انارستان

تشان

ریز
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نظام استقرار جمعیت و فعالیت مردم در استان بوشهر به شدت متأثر از عوامل محیط جغرافیایی است. فقر منابع و پوشش گیاهی، 
اقلیم نامساعد، محدودیت های منابع آب وخاک، استقرار جمعیت و فعالیت را در استان با دشواری هایی روبه  رو کرده است. اما به طور کلی 

ترکیب اجتماعی استان بوشهر همانند اکثر استان های کشور از سه جامعه متمایز عشایری، روستایی و شهری تشکیل شده  است.

زندگی کوچ نشینی
با وجود پیدایش کانون های اسکان و گرایش شدید بخشی از عشایر کوچنده به یکجانشینی هنوز   بخشی از جمعیت عشایر کشور 
در حال حرکت هستند و فاصله بین ییالق و قشالق را با همٔه دشواری ها طی می کنند تا با پرورش دام و تأمین بخشی از فراورده های 
مورد نیاز جامعٔه یکجانشین شهری و روستایی، وظیفٔه اجتماعی خود را انجام دهند. استان بوشهر به دلیل داشتن آب و هوای معتدل 

در فصل سرد محیط مناسبی را برای قشالق عشایرکوچرو مهیا نموده است.
 همچنین گسترٔه وسیعی از استان بوشهر قلمرو زیست و محل اسکان دائمی و فعالیت عشایر است. اگرچه جمعیت عشایری 
نسبت کمی از جمعیت استان را در بر می گیرد، ولی به اقتضای شیؤه زیست این گروه، بخش عظیمی از خاک استان قلمرو زیست 

طوایف مختلف ایل قشقایی است. شهرستان  دشتستان بیشترین جمعیت عشایری استان را در خود جای داده است.

 شیوه های زندگی در استان     درس7

شکل 1ــ7ــ کوچ عشایر در استان بوشهر
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شغل اصلی عشایر عالوه بر دامداری، تولید صنایع دستی، زراعت و باغداری می باشد. مناطق استقرار عشایر در استان به 
ترتیب جمعیت، شهرستان های دشتستان ــ دشتی ــ تنگستان ــ دیرو جم را در بر می گیرد. مناطق ییالقی عشایر استان بوشهر دراستان 
فارس شهرستان های اقلید، صغاد، بهمن، مرودشت و شیراز، در استان اصفهان سمیرم و شهرضا و در استان چهار محال و بختیاری 

بروجن و بلداجی است. 

 شکل 2ــ7ــ کوچ عشایر استان

شکل 3ــ7ــ اسکان عشایر در ایل شهر بوشکان
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شکل 4 ــ7ــ سیاه چادر از صنایع دستی عشایر قشقایی

بیشتر بدانیم  

عشایر قشقایی استان بوشهر مشتمل بر پنج طایفه و 38 تیره به شرح زیراند:
طایفٔه شش بلوکی 17 تیره

طایفٔه فارسیمدان 5 تیره
طایفٔه دره شوری 10 تیره 
طایفٔه عمله قشقایی 2 تیره

طایفٔه کشکولی بزرک 4 تیره
معموالً کوچ عشایر به استان از اوایل مهر و خروجشان در اردیبهشت ماه هر سال انجام می شود. 

پرسش ؟
چند نمونه از صنایع دستی ایل قشقایی را نام ببرید.

زندگی روستایی
شود.  می  قلمداد  روستایی  سکونتگاه های  گسترش  و  شکل گیری  در  اساسی  عوامل  از  یکی  همواره  استان  طبیعی  شرایط 

به طوری که محدودیت های منابع آب و خاک و شرایط نامساعد اقلیمی، پراکندگی نامناسب و نا  متوازن جمعیت را پدید آورده است.
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عوامل مؤثر در ایجاد سکونتگاه های روستایی استان بوشهر عبارت اند از:
ــ منابع آب : نقش بارز آب در شکل گیری سکونتگاه ها ــ به  ویژه در نواحی گرم و خشک ــ بسیار زیاد است. به گونه ای که 
بخش عمده ای از جمعیت پذیری روستاها، نحؤه شکل گیری و رشد و توسعٔه آنها از میزان و نحوه دسترسی به منبع آب تبعیت می کند. 
منابع آب استان بوشهر در پایکوه، دشت های دامنه ای و حاشیٔه رودخانه ها از کیفیت بهتری برخوردار هستند و لذا مشاهده می شود که 

دشت های دامنه ای عمده ترین مراکز استقرار جمعیت  هستند.  

شکل 5  ــ7ــ روستای کوهستانی سرمک

ــ ساحل : به  دلیل امکاناتی که دریا از طریق صیادی یا تجارت در اختیار مردم قرار داده هر زمان که منابع محیطی به ویژه آب 
آشامیدنی وجود داشته روستاهای پر جمعیتی در اطراف آن شکل گرفته است. فعالیت اصلی مردم در روستاهای نوار ساحلی صیادی، 

تجارت و فعالیت های وابسته به دریا می باشد.

پرسش ؟
چرا در نواحی کوهستانی استان جمعیت کمی زندگی می کنند؟ 

ــ خاک : وجود خاک های شور در بیشتر نقاط استان مانع جدی در استقرار روستاهای استان بوده است. دشت های دامنه ای 
امکان  و  برخوردار  مناسب طبیعی  و  از شرایط مساعد  پست  و دشت های  نواحی کوهستانی  نداشتن محدودیت های خاک  دلیل  به 

استقرار جمعیت را فراهم آورده اند. 
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شکل 6  ــ7ــ تصویری از روستای ساحلی خورشهاب

ــ راه ارتباطی: بیشتر روستاها به موازات شبکٔه خطوط ارتباطی اصلی در سطح استان شکل گرفته اند، به طوری که حیات 
روستاهای جاده ای به رفت و   آمد در راه های ارتباطی موجود وابسته اند و فعالیت های خدماتی نقش اساسی در توسعه و رونق این 

روستاها دارد.

بیشتر بدانیم  

مرکبات،  و  خرما  باغات  از  بهره برداری  دیم،  عمدتاً  زراعت  بر  متکی  استان  روستایی  جامعٔه  فعالیت های 
صیفی کاری، دامداری و شیالت و در برخی موارد صنایع دستی می باشد.  

    بحث کنید
ــ علت استقرار و عامل توسعه یکی از روستاهای پیرامون خود را بررسی کنید.
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زندگی شهری
قدیمی ترین نشانه های  به دست آمده از سکونت انسان در سرزمین  بوشهر به دوران حکومت ایالمی ها و تمدن بین النهرین بر  می گردد. 
منطقٔه تجاری بوشهر در آن زمان دهکده ای به  نام لیان بود. از دورهٔ هخامنشیان نیز آثار با ارزشی در شهرستان دشتستان کشف شده است. 

در زمان اردشیر بابکان شهر رام اردشیر در دو فرسنگی شهر بوشهر بنا گذاشته شد که اکنون به نام ریشهر معروف است.
 نحؤه شکل گیری مراکز شهری استان بیانگر استقرار جمعیت و فعالیت های اقتصادی وابسته به منابع آب و فعالیت های مرتبط 
با دریا در ساحل می باشد. شکل گیری این مراکز از شمالی ترین نقطٔه استان تا جنوبی ترین آن که عمدتاً بر روی نوار ساحلی، دشت ها 
و کوهپایه ها بوده که نشانگر توزیـع مناسب آنها از نظر استقرار و فاصلٔه بین این مراکز است. شهر بوشهر به عنوان مرکز استان و دیگر 

شهرهای ساحلی از دیر باز مراکز تجارت و فعالیت های بندری بوده اند.

شکل 7ــ7ــ نمایی از بندر بوشهر

استان  جنوب  در  بندر  این  دیر:  بندر 
قرار گرفته است و دارای دو بخش مرکزی و بردخون 
است. شغل بیشتر اهالی تجارت و ماهیگیری است. 

محصوالت این بندر عبارت اند از غالت، خرما.

شکل 8  ــ7ــ نمایی از بندر دیر

بنادر استان
شبه  است  بندری  بوشهر  بوشهر:  بندر 
جزیره  ای در بخش مرکزی شهرستان بوشهر که از 
سمت شمال غرب و جنوب به خلیج فارس محدود 
خلیج  ساحلی  منطقه  در  بندر  این  است.  شده 
فارس واقع شده و به خاطر عواملی مانند صیادی، 
وجود نیروگاه اتمی، کشتی سازی و صادرات رونق 

اقتصادی دارد.
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؟
مهم ترین مسائل و مشکالتی که شهرهای محل زندگی شما با آن روبه رو هستند کدام است؟

پرسش

بیشتر بدانیم  

شهر جدید عالی شهر
محدودیت های توسعٔه کالبدی شهر بوشهر و افزایش جمعیت، ضرورت مکان یابی و طراحی، شهر جدیدی را 
در موقعیت مناسب و قابل دسترسی مطرح کرد. بر همین اساس نیز شهر جدید عالی شهر در 20 کیلومتری شرق شهر 

بوشهر طراحی و اجرا گردید.
شهر جدید سیراف

با فراهم شدن زمینه های گستردٔه اشتغال در صنایع گاز و نیز صنایع وابسته در پارس جنوبی ایجاد شهر جدید 
سیراف در منتهی  الیه جنوبی اراضی منطقه، با دید مطلوب به خلیج  نایبند و فرودگاه عسلویه مکان یابی و طراحی شده 

است. 

پرسش؟

عوامل ایجاد شهرهای جدید در استان بوشهر چیست؟

شهرستان  توابع  از   بندر  این  عسلویه:  بندر 
از  صنعتی  عظیم  منطقه  یک  عسلویه  می باشد.  کنگان 
و مهم ترین  ایران است  بوشهر  در جنوب  استان  توابع 
پایگاه اقتصادی ایران و بزرگ ترین منطقه تولید انرژی 

جهان است.
منطقه  و  کنگان  به  بوشهر  استان  بنادر  دیگر  از 

گناوه و دیلم می توان اشاره نمود.

شکل 9ــ7ــ نمایی از بندر عسلویه
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جمعیت در استان ما، چگونه توزیع و پراکنده شده است؟
 محیط طبیعی استان، اعم از چشم انداز کوهستانی، پایکوهی و دشتی یا جلگه ای آن دارای توان بالقوه زیادی است. آنچه که 

تاکنون از این  توان ها بهره برداری شده است در حدی بوده که فرهنگ و تکنیک متناسب با زمان و مکان اجازه می داده است.
فعالیت های حیاتی عمدتاً در نواحی جلگه ای و فاقد عوارض طبیعی تمرکز یافته اند، به  طوری  که در امتداد نوار ساحلی پهنٔه 
عظیم آبی خلیج فارس با توجه به توان بالقوه، امکان بسیار مساعدی را برای استقرار مراکز جمعیتی و فعالیتی مهّیا نموده است، باالترین 
تمرکز جمعیتی استان در طول ساحل می باشد و به عکس، بعضی دیگر از مناطق استان به دلیل عدم بهره گیری مناسب از توان بالقؤه 

محیطی با دفع جمعیت روبه  رو بوده اند.
 عوامل محیطی مانند گرمی هوا، کم آبی، کمبود خاک حاصلخیز از جمله عوامل کمی جمعیت این استان محسوب می شوند اما عوامل 
محیطی به تنهایی در کمی جمعیت استان مؤثر نبوده بلکه عدم سیاست گذاری مناسب در زمینٔه بهره برداری از منابع غنی زیر  زمینی همچون نفت 
و گاز و منابع سطحی از جمله معادن سنگ آهک، شن، ماسه و ... در دهه های گذشته در دفع جمعیت استان مؤثر بوده است، اما طی سال های 
اخیر با سرمایه گذاری در این زمینه نقش مؤثری در جذب جمعیت ایفا کرده است. جمعیت در همٔه شهرستان های استان یکسان توزیع نشده است؛ 

به طوری  که شهرستان بوشهر با  156 نفر بیشترین تراکم و شهرستان دشتی و دیلم با 15 و17 نفر کمترین تراکم  نسبی را در استان داشته اند.

جمعیت و حرکات آن در استان     درس8

برای مطالعه
ـ   8   ــ توزیع جمعیت استان بوشهربرحسب خانوار در نقاط شهری و روستایی: آبان ١390       جدول ١ـ

غیرساکنساکن در نقاط روستاییساکن در نقاط شهریجمعشهرستان
جمعیت )نفر(خانوارجمعیت )نفر(خانوارجمعیت )نفر(خانوارجمعیت )نفر(خانوار

2470261032949168657704393777453259936242563کل استان
689172589065869522101610208378261464بوشهر

182877028243551748213912527192081تنگستان
**1375752446593121453782629993جم

576042294253794015100419393772662711155دشتستان
197437753011905476287520286463181256دشتی
**1279252523894536822384715701دیر
7858315706221248911636667217دیلم

**2568917077417492114368819756406کنگان٭
**22379904931717369729520620764گناوه

                 ٭ با توجه به تقسیمات کشوری در سال ١390 توزیع جمعیتی شهرستان عسلویه در شهرستان کنگان لحاظ شده است.
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ـ  ٨ ــ رشد جمعیت در استان بوشهر 1390ــ 1335  نمودار 1ـ
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برای مطالعه

روند تغییرات جمعیت در استان 
بر  اساس آمار اعالم شده در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال های 1345 تا 1390 جمعیت استان از 254735 نفر 

به 1032949  نفر رسیده که نرخ رشد ساالنٔه جمعیت آن طی سال های اخیر )90ــ 1385( 3/11 درصد بوده است. 
بر  اساس همین آمار بیشترین نرخ رشد جمعیت استان در دهٔه 1355 تا 1365 بوده است به طوری که جمعیت استان در طول 
این دهه  با رشد معادل 5/8 درصد افزایش یافته است. این افزایش جمعیت را از یک سو باید ناشی از توسعه صادرات و واردات کاال 
از طریق بنادر استان، مهاجرت هزاران نفر به علت جنگ تحمیلی از خوزستان به استان و از سوی دیگر رشد باالی موالید و کاهش 

مرگ و میر نسبت به دهه قبل دانست .  
پیش بینی می شود با توجه به ساختار جوان جمعیت و امکان تجدید نسل باال و اجرای طرح های ملی به خصوص در زمینٔه انرژی 

در پارس جنوبی و پارس شمالی رشد جمعیت استان در سال های آینده باالتر از دهه 1375 تا 1385 باشد. 

ـ   8   ــ جمعیت و میزان رشد متوسط ساالنه آن برحسب درصد طی سال های 1345 تا 1390  جدول 2ـ

 متوسط رشد ساالنه جمعیت سال

ــ1345254735

13553478633/16

13656121835/8

13757436751/96

13858862671/77

139010329493/11

مأخذ: مرکز آمار ایران

پرسش؟

به نظر شما در دهٔه آینده کدام شهرستان های استان رشد جمعیت باالتری خواهند داشت؟ چرا؟

تعداد و بعد خانوار: 
در استان بوشهر با توجه به گرایش مردم به زندگی در خانوارهای هسته ای و کاهش زاد و ولد، بعد خانوارها نسبت به دهه های 
گذشته کاهش یافته است. بررسی آمار مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن نشان می دهد تعداد خانوارها از سال های 1345 تا 

1390 افزایش یافته است و بعد خانوار از 5/1 نفر در سال 1345 به 4/2 نفر در سال 1390 کاهش یافته است. 
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برای مطالعه

ـ   8   ــ  تعداد و بعد خانوار استان در سال های ١345 تا ١390             جدول 3ـ

134513551365137513851390سال

5019368499108247132268190143247026تعداد خانوار

5/15/15/65/64/74/2بعد خانوار

مأخذ: مرکز آمار ایران 1345 تا 1390

ساختمان سنی جمعیت:
منظور از ترکیب یا ساختمان سنی جمعیت بررسی توزیع جمعیت در هر یک از گروه های سنی است. با نگاهی به ترکیب سنی 
ـ   8 درمی یابیم که این استان از نظر ساختار سنی جوان است به طوری که 38/5 درصد جمعیت این  جمعیت استان بوشهر در جدول 4ـ

استان کمتر از 20 سال می باشند. 

برای مطالعه

ـ   8   ــ ترکیب سنی جمعیت استان بوشهر در سال ١390   جدول 4ـ

جمعسن

 زنمردمرد و زن

1032949560955471994تمامی سنین

4959284908946839ــ0 ساله

ـ  5 ساله 9817464195539791ـ

14708733597134902ــ10 ساله

19865674522741340 ــ 15 ساله

241254186924056178ــ 20 ساله

291405498164058909ــ 25 ساله

341114716555545916 ــ 30 ساله

39805094654233967 ــ 35 ساله

44621603464127519 ــ40 ساله
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49440012347120530ــ45 ساله

ـ  50 ساله 54397152140818307ـ

59321061639615710ــ55 ساله

ـ  60 ساله 6421130926611864ـ

ـ  65 ساله 691126151276134ـ

741192459525972ــ70 ساله

79796642563710ــ75 ساله

ـ 80 ساله 84620733432864  ـ

ـ  85 ساله 89204510111034  ـ

94519215304ــ90 ساله

ـ  95 ساله 9920312479ـ

1164274صد ساله و بیشتر

  فعالیت

1ــ با توجه به هرم های سنی، وضعیت گروه های سنی 15 تا 64 سال چه تغییری کرده است؟ نتیجٔه این تغییرات چیست؟
2ــ اطالع از  ساختمان سنی جمعیت چه کمکی به برنامه ریزان امور اقتصادی و اجتماعی می کند؟ 

برای مطالعه

ـ   8   ــ  گروه های عمده سنی در استان در سال های ١365 تا ١390   جدول 5  ـ

    سال
     گروه های عمده سنی

1365137513851390

1448/642/5226/6924ــ0

6448/753/7270/2572ــ15

2/63/763/64 65 ساله و بیشتر
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ساختمان جنسی جمعیت: 
نسبت جنسی بیانگر تعداد مردان نسبت به زنان است.

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 از کل جمعیت 886267 نفری استان 468068 نفر مرد و 418199 
نفر زن بوده است، به عبارت دیگر بر  اساس این سرشماری نسبت جنسی در استان 112 نفر می باشد . 

  فعالیت

ـ  15ساله چقدراست؟ سبب تفاوت تعداد آنها چیست؟ 1ــ نسبت جنسی درگروه سنی 20ـ
2ــ در کدام گروه سنی تعداد مردان بیشتراز زنان و در کدام گروه سنی تعداد زنان بیش از مردان است؟ دالیل 

آن  را ذکر کنید. 

برای مطالعه
ـ   8   ــ  نسبت جنسی جمعیت در استان    جدول 6  ـ

 نسبت جنسیزنمرد تعداد کل جمعیت سال

1355347863178366169497105

1365612183311503300680103

1375743675377390366285103

1385886267468068418199111/9

13901032949560955471994118/85

مأخذ: مرکز آمار ایران  

بررسی نحوۀ استقرار جمعیت :
در چند دهٔه اخیر به دلیل گرایش به زندگی در شهرها، مهاجرت روستاییان به شهرها افزایش یافته است. به طوری که درصد 
جمعیت شهری نسبت به کل جمعیت استان در سال 1355، 34 درصد بوده و در سال 1385 به 65 درصد  رسیده است . بررسی روند 

تحوالت جمعیت روستایی استان بعد از 1355 نمایانگر این واقعیت است که جمعیت روستایی کاهش یافته است.
از عواملی که در امر کاهش  جمعیت روستایی مؤثر بوده است عبارت اند از: 

1ــ مهاجرت  از نقاط روستایی به شهرها 
2ــ تبدیل برخی از نقاط روستایی به کانون های شهری 
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برای مطالعه

ـ   8  ــ  جمعیت استان به تفکیک نقاط شهری، روستایی و غیره ساکن در سال های ١345 تا ١390  جدول 7ـ
   

 جمعیت سال
 غیرساکن روستاییشهری

 درصد جمعیتدرصد جمعیتدرصد جمعیت

13452519215462321/6819011875/4671802/86

135534786311914434/2521522161/9134981/85

136561218332198052/5928450846/4756950/94

137574367539448953/433288444/76163022/2

138588626757746565/1630340934/2353930/61

1390103294970439368/232599331/625630/2

ـ   8( جمعیت عشایری نیز از 2/86 درصد در سال 1345 به 0/2 درصد در سال  بر  اساس جدول شماره )7ـ
1390 کاهش یافته که نشان دهنده یک جانشینی آنهاست. 

بحث کنید 
چرا جمعیت شهرنشینی در بعضی از شهرستان ها باالست ؟

علت یکجانشینی عشایر در طول دهٔه اخیر چیست؟

سیاست گذاران  که  است  عواملی  اساسی ترین  از  یکی  استان  در  جمعیت  مجّدد  توزیع  چگونگی  و  مهاجرت   : مهاجرت 
به سوی قطب های  نیز هدایت جمعیت  و  به جابه جایی های جمعیتی  برای کنترل جمعیت و جهت دادن  ـ  اجتماعی جامعه  اقتصادی   ـ

اقتصادی به آن توجه دارند.
استان بوشهر با وجود شرکت های نفتی و گازی اجرای طرح های صنعتی بزرگ نیروی انسانی فعال سایر استان ها را به خود جذب 

کرده است. در استان نیز به دلیل کمبود امکانات کشاورزی و خدمات رفاهی، مهاجرت روستاییان به شهرها را افزایش داده است.
در شهرستان های کنگان، جم و عسلویه نیز اجرای طرح های صنعتی هرچند تحوالت قابل توجهی در ابعاد زندگی بومیان ایجاد 

کرده، ولی باعث اختالل در محیط زندگی افراد محلی گردیده و جابه جایی های داخلی را افزایش داده است.


