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گرم و مرطوب اما با كمترين میزان بارندگي. دو  :دوهوای كره زمین را دار سواحل جنوبي ايران، به تعبیری، بدترين نوع آب

حیوان گرفته تا وهوا، همه چیز، از گیاه و  توان تشخیص داد و به دلیل ديرينگي اين آب فصل عمده گرم و معتدل را در اين خطه مي

رويند و در فصل گرم ابتدا  زمستان است، مي ،تر های شمالي اند. گیاهان در فصل معتدل، كه در عرض انسان، با اين شرايط خو كرده

روند.  هايشان به خواب تابستاني فرو مي دانه ، در اينجا،رسد رشدونمو به اوج مي ،كه در سرحدات نشینند و سپس، در حالي به بر مي

وان هنوز هم در بومیان خطه ت هايي از اين رفتار را مي و رگه چنین بودند روزگار كنونيها نیز، پیش از  ند و انسانا انات نیز چنینحیو

توان در فصل معتدل، فعال يافت و در فصل گرم خموده، و اين امر البته در تقابل  های بومي سواحل جنوب را مي انسانجنوب يافت. 

های اقتصادی   فعالیت باسرزمین اصلي فالت ايران و به سبب موقعیت بندری و پهلوگیری اين سواحل، در تقابل با آهنگ زندگي در 

 ساير جوامع انساني بود.

مفصلي  كه گزارش 1«اهل هوا»نگاشتي از سواحل جنوب دارد به نام  های پیش از دهه چهل، تک در سالغالمحسین ساعدی 

ت از هوايي شدن مردمي كه در ساحل جنوب ايران، يک پا در خشکي و پای ديگر در جهازات دريايي دارند. سوار بر جهازا است

شوند؟ داستان  شود كه هوايي مي چه مي !آورند، فقط سرگردانند برند و نه مي ورند و شايد نه ميآ برند و چیزی را مي چیزی را مي

شود كه گرفتار يکي از بادها است. بادها تمام قوای مرموز و اثیری و جادويي را گويند كه  مي گفتهاهل هوا به كسي مفصلي دارد. 

 كند: سیمای اجتماعي اين سواحل را چنین معرفي مي ساعدی همه جا هستند و مسلط بر تمام نوع بشر.

گیری و عوامل  زندگي، ماهيجمعیت سواحل جنوب ايران هیچ وقت ثابت و معین نبوده است. تغییر فصول و تغییر كار و »
تر  روز ساحل ايران را خلوت ها در حال تحرك دائم باشند. عالوه بر كوچ كه مسئله ديگری است و روزبه بسیار، باعث شده كه جنوبي

 ها پر از بومیان است شود، آبادی نان است كه چنین تحركي را سبب شده. از آذر ماه كه فصل صید شروع مي كند، مشکل كار و مي
كه  روند، چنان های دور از ساحل مي شود. عده كمي برای كار و خرماچیني به آبادی و هوا كه رو به گرمي گذاشت همه جا خالي مي

ها شده، برای  شوند و عده زياد ديگری، به تدريج سوار لنج های جزيره قشم برای خرماچیني راهي میناب مي مردم بعضي از آبادی
 روند. ها مي عملگي به شیخ نشین

گیری جماعت  گیری يا فصل بیکاری همیشه وجود دارد. در روزهای ماهي تخلیه يک ده به ده ديگر چه در فصل ماهي
 .«كنند و در فصول ديگر برعکس هايي كه از دريا دور هستند، دهات ساحلي را پر مي آبادی

ار و عملگي و گدايي، دست خالي به ها برای ك تری است. آن ها مسئله جالب نشین اما تخلیه ساحل ايران به شیخ»
ماند. و  روند و در دهات جز چند پیرمرد و پیرزن و چند سگ آواره و ژاندارم كس ديگری نمي ها: دوبي، قطر و شارجه مي نشین شیخ

است و  گردند. بدين ترتیب در سواحل درياهای جنوب شش ماه كار پر به خانه و كاشانه برمي بعد از شش ماه همه با دست نسبتاً
حركتي. ساحل درياهای جنوب شش ماه پر است و شش  شش ماه بیکاری، شش ماه زندگي است و حركت و شش ماه سکوت و بي

 .«ماند ماه خالي، ساحل درياهای جنوب به ساعت شني مي
هايي كه  آن نبود،فصلي كه در ساحل كار  در .خود را به جغرافیا، زمین و كار خود پیوند دادنشین جنوبي  اين است كه ساحل

با دست پر، حاوی پول و البته فرهنگي  ،هنگام بازگشت كردند و سواحل غريب را تجربه مي و ندرفت به دريا مي پای رفتن داشتند

 گويد: مياين فرهنگ مختلط باره در «اهل هوا». نگارنده ندگذاشت ان به سرزمین خود پا ميزبمختلط از جوامع می

ژيری،  های رزيف، كووايي، شابوری، في های عجیب و غريب و مفصل عربي و آفريقايي، مانند رقص معمول شدن انواع رقص»
های روشني هستند. مراسم عروسي و شادماني و مراسم عزاداری و سوگواری، همه مفصل است و  زينبي، الفت و ذاكری، همه مثال
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آمدی،  عجیب و غريب  و مراسم معمول در مورد هر حادثه و پیشهای ناآشنا. خرافات و اعتقادات  پیچیده و هر كدام يادگار فرهنگ
 .«وسیله توجیه تمام باليا و حوادث مترقبه و غیر مترقبه است و وسیله تجلي تظاهر تمام آرزوها و تمايالت نهفته مردم آن سامان

و زمان طوالني خواب تابستاني را با مانند  ناچار در ساحل مي پای رفتن ندارند و به نشینان كه اما بخشي ديگر از جمعیت ساحل

زمین برای دريافت  اند، همچون انتظار طوالنيِ آنان كه به ديار غربت رفته هنگام بازگشتِ ،مانند راه مي به ي و كسالت چشمنواخت يک

 زندگي.  شادماني و غوغایچه  و لبخند چه و پول ند، چهفتپذير مي ريخت ميمندانة آنان  از دامن سخاوت چه هر ،باران

 دهد: مشاهدات خود را چنین ادامه مي ،ساعدی

و  نواخت يکای كه زندگي  تشنة حادثه ،محبت تشنة ،نشینان جنوب با تشنگي آشنايي و الفت ديرينه دارند. تشنة آب ساحل»
چنین است آداب شان پاك كند.  ای كه حركتي داشته باشد و رنگ مرگ از چهره رنگ و حالشان را نشاطي ببخشد و هر چیز تازه بي

 .«اند اند به راحتي پذيرفته ها آمیزش داشته و رسوم و مراسم گوناگون مردمي را كه با آن
تحركي و شیدايي و افسردگي كه حاصل تعامل دو گروه  از تحرك و بي است ای نشینان جنوب آمیزه فرهنگ ساحل ،از اين رو

اند و به يکسان عناصر  هم تنیده ای در طور پیچیده جمعیتي مهاجر از يک سو و جمعیت ماندگار از سوی ديگر است. كه اين دو به

ترس و  ،امني هر دو در معرض نا ،متحرك چه ثابت و چه ،حال هر اند. اما به خود را میان تمام اعضای جوامع انساني خود توزيع كرده

ديدند. حاصل اين شرايط فضای افسون شدة اجتماعي و رواني است  انداز چندان روشني از آيندة خويش نمي اضطراب بودند و چشم

 نسبت داده است: «اهل هوا» كه ساعدی آن را به

های رواني: زندگي در ساحلي  شاني و آشفتگيجنوب و سواحل درياهای جنوب شکارگاه مساعدی است برای جنون و پري»
آبي و آن همه بیماری و  خود با ترس و اضطراب و ناكامي همراه است. درافتادن با دريا و ترس از گرسنگي و بي به خود ،چناني آن

با  ،از همچنان خمودگي كرده كه همه با هم و دور  نشینان را دچار آن ساحل ,نواخت يکمیر و خستگي كار و زندگي  و مرگ
 اند. خويشتن مشغول

اند و چنین بوده كه  جمع شدن دور هم و پناه بردن به جمع و محبت ديدن را تنها راه چاره ديده ،برای رهايي از اين وضع
مخلوطي است  ،ريشة آداب و رسوم اهل هوا  و چنان سريع بین مردم آن حواشي نفوذ كرده است. رگ آن «اهل هوا»مراسم  و آداب
ها وسیلة  طیر و قصص سواحل گوناگون و خرافات و معتقدات عامیانه به همراه سحر و افسون و جادو و جنبل. و همة ايناز اسا

 .«چناني دارند زندگي آن ،توجیه و تجلي تمايالت و آرزوها و هیجانات مردمي است كه در چنان دياری
 و . گويا باد مخالفي در جريان استگردد ساحل بر ميمدتي است كه ساحل نشین ايراني دست خالي به اما به رغم تالش، 

گونه روايت  اما اهل هوا، حواسش به اين تغییر نیست. ساعدی حکايت تغییر زندگي در سواحل جنوب را اين .زندگي در حال تغییر

 كند: مي

های كوچک و  اها را كشتياند دار و ندار دري مدتي است كه دلیل خست دريا معلوم شده، از دو سه سال پیش كه متوجه شده»
ترين ناحیه دريا مشغول صید  اند و در عمیق های مجهزی دست وپا كرده ها كشتي نشین برند. شیخ كنند و مي بزرگ خارجي جمع مي

ها با  دانند. اما يکي دو سالي است كه پاكستاني ها، موجه و غیر قابل اعتراض مي ها را به بهانه قرارداد و اين حرف هستند. صید ژاپوني
اند. هر كشتي  های ساحلي ايران را از چاه بهار تا حوالي بوشهر در اختیار گرفته وسايل خیلي مجهز، مثل دزدان دريايي،  آب

شود. كیست كه جرأت نزديکي و اعتراض داشته  ها پیدا مي دفعه و ناگهاني در دريای يکي از آبادی با صدها مزدور، يک پاكستاني
 «باشد؟

ها  چي درگیر گمرك روند و او آيند و مي نشین جنوب مي كش، از جلوی چشم ساحل ، صیادی و باربری و نفتهای بزرگ كشتي

كه بنشیند و برای فالكت خود راه و  ،پس چه جای حواس جمعي .است سوادی و بي آبي و بيو بیماری ها و فقر و فالكت  و ژاندارم

روند.  آيند و به تن اهل هوا فرو مي بادهای اثیری و جادويي كه از سواحل دور مي ماند، مثل همان ، مثل باد ميتغییرای بیابد؟  چاره

، حواست جمع نباشد، روی داني كه كجا مي مي و شوی سوارش ميخودت جمع باشد كه به حواس جمع نیاز ندارد. حواست  تغییر



و به تدريج زندگي اهل هوا را بر ل جنوب هم وزيد باد تغییر بر سواح دست آخر،. برندت داني كجا مي و نمي كنند به زور سوارت مي

 هم زد.

تا ، های پیش از دهه چهل يعني سال ،كرده است را ترسیم «اهل هوا»ساعدی شرايط اجتماعي  كه غالمحسین ای هاز دور ،اكنون

داشته و دارد، جمعیت ای كه در سواحل جنوب وجود  تاب كنوني و توان نهفته و ايم. اقتضای زندگي پرتب حدودی فاصله گرفته

توان گفت  ثباتي منجر شده است. اكنون مي فراواني را به اين خطه گسیل داشته و همین امر به تشکیل جوامع شهری به نسبت با

اما به دلیل فاصله نزديک آن گذشته با شرايط  ،كه گرمای زندگي در سواحل جنوب تا حدودی بر گرمای طبیعت غلبه يافته است

ها را ديد. كه اين امر  الی زندگي كنوني يافت و تاَثیر آن هتوان در الب بسیاری از عناصر فرهنگي معاصران اهل هوا را ميهنوز  ،موجود

 ها تاَثیر گذاشته است. اندازهای زندگي آن ايستارها و چشم ،هابر شیوة زندگي جوامع بومي منطقه و انتظار

برای  ديگری ها فرصت نشین شیخالمللي خارج شد و  ستقیم بازرگاني بینسواحل ايران از دسترس مگويند انقالب كه شد،  مي

های  استفاده از مزيت خلیج فارس يافتند تا سواحل خشک و برهوت خود را به بندرگاه اجناس خارجي تبديل كنند. كشتي

ها هم برای خودشان  لنجاما ها كجا؟  ها كجا و لنج كردند، اين كشتي خالي مي و گُرّ رفتند و اجناس را گُرّ مدند و ميآ مي كانتینربر

كردند  روی آب بودن، همین عرض خلیج فارس را طي ميو ده ماه ها به عوض رفتن به اقیانوس و شش ماه  حاال لنجمزيت داشتند. 

ها و  ماند برای ملوان ، يک ته لنجي هم ميند بندرآورد شان را مي ماندند و دست پُر، اجناس ای روی آب مي و فوقِ فوقش دو هفته

  نشین جنوب را عوض كرد. حال و هوای ساحلبود كه  چیزهايياين يکي از آن . ها را اداره كند قدر بود كه زندگي آن جاشوها، آن

ها  ف بندرها، جزيرهها را هم به طر های آن لنجغرش جنگ كه اهالي خوزستان را آواره ديارهای ديگر كرد،  بعديش، جنگ بود.

آمدند،  و خورهای پايین دست، حوالي بوشهر و تنگه هرمز، فراری داد. حاال همان چندتا كشتي و لنجي كه به خرمشهر و آبادان مي

شد، نوبت به آن  جنگ هم كه يک روز دو روز نبود. اين يکي كه تمام ميراهشان را به طرف بندرعباس و بوشهر و لنگه كج كردند. 

 رسید. يکي مي

حال و هوای ساحل جنوب را عوض كرد. گفتند كه تمام ساحل جنوب روی گاز  تر از بقیه بود كه بیشنفت و گاز سومیش هم 

شکنند،  برايش سر و دست مي و سوختند، حاال حکم كیمیا دارند های تفتیده خوزستان مي خوابیده، گازهايي كه قبالً توی بیابان

های دنیا  گفتند كه وسط دريا منبع گاز خیلي بزرگي كه از همه منبع . ميندرسان نفت، به فروش ميكنند و عینهو  توی لوله مي

توانستند بکنند به جز استفاده از حق  ها چکار مي دوشند. ايراني ها مثل نهنگ دارند آن را مي تر است، كشف شده و قطری بزرگ

 بهتر از اين؟ و چه  شراكتشان؟ اين بود كه يک دفعه ساحل جنوب مهم شد.

نشینان  را به همه نشان داده باشد. حاال ساحل شان جنوب رو كرده و مزيتنشین ساحلحاال شايد بفهمي نفهمي، جهان به 

روند، از زنگبار و دوبي و بمبئي جنس  روی جهازات تلف كنند. برای صید ماهي به وسط دريای عرب نمي نبايد عمرشان را جنوب

ها را  . فقط كافي است كه دستي دراز كند و آنآيد ميخودش با پای خودش به ساحل او  ،لماو  مطاعماهي و حاال آورند.  نمي

 . باشند بار با او موافق شده ف شايد اينل، بادهای مخابگیرد

 دنیا آمدنش نقش بسته است. كساني هستند كه از او اش خیلي پیش از به اما گوئیا سرنوشت اهل هوا بر پیشاني آفتاب خورده

های  ها و منطقه هايي كه در سرحدات، در دامنه كوه اند و آن ها كمین كرده نشین سوی آب، توی شیخ هايي كه در آن ترند، آن زرنگ

همان دم در است  و گاز و نفت و پول دهند و هرچه مطاع و ماهي فرصت را از دست نمي ؛اند ها تکیه زده نشین سردسیر روی شاه

 ند. بر ميكنند و  دريا جمع مي

گويند  های سرحداتي، تهراني و شیرازی و اصفهاني و ترك، كه چیزهايي مي شود با لهجه هايي پیدا مي خیلي زود سروكله آدم

هو لوله و میله و سیمان است كه روی  كنند. اين طرف يک های كاغذی در دستشان ساحل تفتیده را متر و پهنا مي و مترها و لوله

يا پااليشش كنند و بعد بیرون بفرستند، آن  ،بیرون بفرستندهمین طور مستقیم نفت و گاز را  تاشود  يكشیده م و دريا زمین و هوا

كشند تا مطاع را مستقیم به  تا مطاع را از چین و ماچین بیاورند. حتي قطار هم ميشود  توسعه داده ميطرف هم اسکله است كه 

 سرحدات ببرند. 



شور و  خانه؟ با آب لب خانه اعیاني و چند مهمان تک و توكهای گلي و كپر و  نشین جنوب چه دارد به جز خانه ساحل

چه كند در اين بلبشوی پر گیری؟ عقب است از روزگار!  داری و ماهي كاری بلد است به جز ناخدايي و لنج چه های آب باران؟ بركه

ها، برود برای  به جای جاشويي لنج جز آن كه ای دارد به چارهچه اهل هوا سو؟  كشد و آن ديگری از آن رقابت كه يکي از اين سو مي

ها، آبدارچي شود، رانندگي كند، نگهباني بدهد، خدمات بدهد، خیلي دست باال، دستیار مهندس شود و سر متر را  پادويي شركت

 گیرد؟ ب

خواستند از اين  فقط مي كه هايي همان ؛گذارند ميها جلوی پايش  همان سرحداتي كه از قضا هست هم حل ديگر يک راه ها!

نداشتند، را پای ماندن در اين ديار تفتیده هايي كه  نهما ؛فرصت پیش آمده بهره خودشان را ببرند و نفت بفروشند و مطاع بیاورند

 و مانند سازند، اما نمي . خانه كم باشد ميكنند خرج كنند؟ پس همان چند خانه را از او اجاره مي شردنچرا برای ساختن و آبادك

  دار. شود اجاره كند و مي تر مي های خود را بیش خانهآرام آرام  نشین جنوب ساحل

ها است، اما قیمت  ترين رده پايینبي ربط نیست كه قیمت زمین در اين ديار تفتیده در گويم.  پردازی نمي اين را از سر داستان

از مركز آمار جدولي كه  سهفقط كافي است نگاهي به اين باالتر است.  شهرها خیلي از شهرهای بزرگ و كالناز  ها در آن اجاره

مت باشد و قیهجدهم  اش در رتبه جمعیتيكه  ينیست از بندرعباسهم قیمت زمین به روال عادی است. توقعي  :ام بیندازيد گرفته

اما  و رتبه قیمت زمینش بیست و هشتم. است اش بیست و ششم كه رتبه جمعیتي یزمینش هم در رتبه بیست دوم و يا بوشهر

نگاه كنید به رتبه چهارم  ؟چرا اجاره خانه در اين دو شهر ساحلي بايد از مشهد و اصفهان و شیراز و تبريز و اهواز و قم باالتر باشد

ها تحمل گرما و شرجي بندر را ندارند و فقط  اين سرحداتي كه بوشهر! چه دلیل ديگری دارد به جز آن بندرعباس و رتبه ششم هفتم

 چند صباحي كارشان را بکنند و بروند؟  ای چیزی اجاره كنند و ای يا محل كاری يا مغازه خانه خواهند مي

دهند.  سازند و اجاره مي دهند، خانه مي اجاره ميفروشند، زمین  اند اهل زمین. زمین مي ها، شده همین است كه اهل هوايي

كه موقعیت  ها نیست، بل ها ديگر كار خود آن منشأ ثروت آن. دهند ميهايش را اجاره  مغازهها و  سازند و غرفه بازار بزرگ مي

، نه آن نشین ي كه ساحلروشي در زندگ ؛اند ها اين گونه سرحداتي و ها ها و عرب نشین همان طور كه امارت ؛ها است جغرافیايي آن

گويد من چه  نشین به خود مي گیرد. ساحل كار مي و به ها ديده و ياد گرفته كه از دست آن بل كه خود انديشیده و چاره كرده باشد،

هوايي معتدل ها چیست كه او در  نشین و سرحداتي ام؟ فرق من با پايتخت دنیا آمده ام كه در اين ساحل تفتیده به گناهي كرده

از آب و  طاقت گرما را ندارد. ،ها شبیه شده است هم آرام آرام به اهل زمیني اش خوی و خلق گرفته؟ ندگي كند و من در هوايي تشز

خواهد به خود  از صبح تا شام زير كولر گازی است؛ از خانه تا محل كار. حتي توی ماشین هم نميهوای ساحل متنفر است. 

به  و بادگیر ديوار مشبک و شناشیل و معجر. خوابد اش زير پتو مي ت. ظل تابستان توی خانهيادآوری كند كه در چه سرزمیني اس

! او با هواپیما مستقیم به نداش را اجاره كنند، دلبند اين چیزها نیست ها كه قرار است خانه آيد؟ اصالً اين سرحداتي چه كارش مي

كنند كه  عرضه ميای را  پس خانه .اش در سرحدات است خواهد در جايي بخوابد كه مثل خانه مي و شود ساحل جنوب پرتاب مي

 بینیم كه در ساحل جنوب همه چیز در حال شبیه شدن به جاهای ديگر است. مي .است مشتری تقاضا كرده

اند؛ مثل  تر هوايي شده ین شدن هم بیشاند و با اين اهل زم اند، اما هنوز در هوا معلق ها اين روزها اهل زمین شده اهل هوايي

ای، مینابي، جاسکي، كنگي، چابهاری، اگر طاقت ماندن  شهری، لنگه خیلي جاهای ديگر. انسان بوشهری، بندرعباسي، آباداني، ماه

كه يک پا در اما اين بار نه مثل قبل  ماند. و بخواهد مثل همه جای اين زمین باشد، در زمین خود نمي نداشته باشد، تاب نیاورد

كنده  ،شود جا مي زودی بي بهاگر به كار خود و زمین خود نچسبد،  رود. خشکي و يک پا در جهازات، بلکه هر دو پايش به هوا مي

 د.كن به هوا پرتاب مي بادهای روزگار او را شود و مي

 

  



 ها در مقايسه با بندرعباس و بندربوشهر مراكز استان جمعیتي: رتبه 1جدول 

 شهرها رتبه
 1390سال  1385سال 

 جمعیت شهر جمعیت شهر

 8154051 تهران ٧٧9٧5٢0 تهران 1

 ٢٧٦٦٢58 مشهد ٢4٢٧31٦ مشهد ٢

 1٧5٦1٢٦ اصفهان 1٦0٢110 اصفهان 3

 1٦14٦٢٦ كرج 13980٦0 تبريز 4

 1494998 تبريز 138٦030 كرج 5

 14٦0٦٦5 شیراز 1٢٢٧331 شیراز ٦

 111٢0٢1 اهواز 985٦14 اهواز ٧

 10٧403٦ قم 9٦4٧0٦ قم 8

 851405 كرمانشاه ٧948٦3 كرمانشاه 9

 ٦٦٧499 ارومیه 583٢55 ارومیه 10

 ٦39951 رشت 5٦٧449 زاهدان 11

 5٦0٧٢5 زاهدان 55٧3٦٦ رشت 1٢

 534441 كرمان 515114 كرمان 13

 5٢5٧94 همدان 4٧9٦40 همدان 14

 48٦15٢ يزد 44٦٧٦0 اراك 15

 484٢1٢ اراك 43٢194 يزد 1٦

 48٢٦3٢ اردبیل 418٢٦٢ اردبیل 1٧

 435٧51 بندرعباس 3٧9301 بندرعباس 18

 38٦851 زنجان 355338 قزوين 19

 381598 قزوين 349٧13 زنجان ٢0

 3٧398٧ سنندج 333945 خرم آباد ٢1

 348٢1٦ خرم آباد 31٦8٦٢ سنندج ٢٢

 3٢953٦ گرگان ٢٧4438 گرگان ٢3

 ٢9٦41٧ ساری ٢٦1٢93 ساری ٢4

 199٧91 بجنورد 1٧٦٧٢٦ بجنورد ٢5

 195٢٢٢ بوشهربندر 1٦99٦٦ بوشهربندر ٢٦

 1٧80٢0 بیرجند 1٦٦138 بیرجند ٢٧

 1٧٢٢13 ايالم 1٦0355 ايالم ٢8

 159٧٧5 شهركرد 131٦1٢ شهركرد ٢9

 153٦80 سمنان ١٢٦٧٨٠ سمنان 30

 108505 ياسوج 100544 ياسوج 31

 

 



 بوشهربندرعباس و بندرو مقايسه با  قیمت يک مترمربع زمینها در  مراكز استانرتبه : ٢جدول 

رتبه 

 شهرها

1391 139٢ 1393 1394 

 نیمه اول نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول

 ريال میلیون شهر ريال میلیون شهر ريال میلیون شهر ريال میلیون شهر ريال میلیون شهر ريال میلیون شهر ريال میلیون شهر

 51,8 تهران 44,1 تهران 50,8 تهران 53,9 تهران 55,٧ نتهرا 48,9 تهران ٢4,4 تهران 1

 ٧,9 اصفهان ٧,9 اصفهان ٧,٧ اصفهان ٧,9 اصفهان 8,٦ اصفهان ٧,1 اصفهان 5,٦ اصفهان ٢

 ٦,٧ قم ٦,8 قم ٦,٧ قم ٦,9 قم ٦,8 قم 5,9 قزوين 4,٦ قم 3

 ٦,5 قزوين ٦,5 قزوين ٦,4 قزوين ٦,8 قزوين ٦,٧ قزوين 5,8 قم 4,5 قزوين 4

 ٦,3 اراك ٦,٢ اراك ٦,٢ اراك ٦,4 اراك ٦,٢ اراك 5,4 اراك 4,3 اراك 5

 5,٧ تبريز 5,٧ تبريز 5,٦ تبريز 5,٧ تبريز ٦,٢ تبريز 5,٢ كرج 4,0 تبريز ٦

 5,٧ كرج 5,٧ كرج 5,٦ كرج 5,٧ كرج ٦,0 كرج 4,9 تبريز 3,9 كرج ٧

 5,5 شیراز 5,٦ شیراز 5,5 شیراز 5,٦ شیراز 5,5 شیراز 4,٧ شیراز 3,8 سمنان 8

 5,3 سمنان 5,٢ سمنان 5,3 سمنان 5,4 سمنان 5,4 سمنان 4,٧ سمنان 3,8 شهركرد 9

 5,1 شهركرد 5,1 شهركرد 5,1 شهركرد 5,٢ شهركرد 5,3 شهركرد 4,٦ شهركرد 3,٧ شیراز 10

 4,٦ زنجان 4,٦ زنجان 4,٦ زنجان 4,٧ زنجان 4,8 زنجان 3,9 زنجان 3,٢ زنجان 11

 4,1 زاهدان 4,0 زاهدان 4,0 زاهدان 4,1 انزاهد 4,3 زاهدان 3,٧ زاهدان 3,1 زاهدان 1٢

 3,9 اهواز 3,8 اهواز 3,8 اهواز 4,0 سنندج 4,٢ اردبیل 3,4 ايالم ٢,8 ايالم 13

 3,8 اردبیل 3,8 اردبیل 3,8 اردبیل 3,9 اهواز 4,0 ارومیه 3,3 اردبیل ٢,٧ سنندج 14

 3,8 سنندج 3,8 ايالم 3,8 سنندج 3,8 یلاردب 3,9 ايالم 3,3 سنندج ٢,٧ اردبیل 15

 3,8 ايالم 3,٧ ارومیه 3,٧ ايالم 3,8 ايالم 3,٧ سنندج 3,٢ همدان ٢,٦ همدان 1٦

 3,٧ ارومیه 3,٧ سنندج 3,٦ ارومیه 3,8 ارومیه 3,٧ همدان 3,٢ ارومیه ٢,٦ يزد 1٧

 3,٦ همدان 3,٦ همدان 3,٦ همدان 3,٧ همدان 3,٦ اهواز 3,1 اهواز ٢,5 ارومیه 18

 3,5 رشت 3,5 ساری 3,4 رشت 3,٦ ساری 3,5 بیرجند 3,0 ساری ٢,5 اهواز 19

 3,5 ساری 3,4 رشت 3,4 ساری 3,5 رشت 3,4 ساری 3,0 رشت ٢,5 ساری ٢0

 3,4 مشهد 3,4 مشهد 3,4 مشهد 3,4 بندرعباس 3,4 رشت 3,0 مشهد ٢,4 رشت ٢1

 3,3 بندرعباس 3,3 بندرعباس 3,٢ بندرعباس 3,٢ كرمان 3,4 مشهد 3,0 يزد ٢,4 مشهد ٢٢

 3,٢ كرمان 3,٢ بجنورد 3,٢ بجنورد 3,٢ بجنورد 3,3 نوردبج ٢,9 كرمان ٢,3 كرمان ٢3

 3,٢ بجنورد 3,٢ كرمان 3,1 كرمان 3,٢ يزد 3,3 كرمان ٢,8 بندرعباس ٢,3 كرمانشاه ٢4

 3,1 يزد 3,1 يزد 3,0 يزد 3,1 بیرجند 3,3 يزد ٢,٧ بجنورد ٢,3 بندرعباس ٢5

 3,0 كرمانشاه 3,0 كرمانشاه 3,0 بیرجند 3,1 كرمانشاه 3,٢ بندرعباس ٢,٧ كرمانشاه ٢,٢ بجنورد ٢٦

 3,0 بیرجند 3,0 بیرجند 3,0 كرمانشاه ٢,9 بوشهربندر 3,0 كرمانشاه ٢,٦ بیرجند ٢,٢ بیرجند ٢٧

 ٢,8 بوشهربندر ٢,8 بوشهربندر ٢,8 بوشهربندر ٢,8 مشهد ٢,8 بوشهربندر ٢,5 بوشهربندر ٢,0 بوشهربندر ٢8

 ٢,٦ گرگان ٢,٦ گرگان ٢,٦ گرگان ٢,٧ گرگان ٢,٦ گرگان ٢,3 گرگان 1,8 گرگان ٢9

 ٢,3 آباد خرم ٢,3 آباد خرم ٢,3 آباد خرم ٢,4 آباد خرم ٢,3 آباد خرم 0,9 ياسوج 0,٧ ياسوج 30

 0,9 ياسوج 0,9 ياسوج 0,9 ياسوج 0,9 ياسوج 1,0 ياسوج - آباد خرم - آباد خرم 31

 شهرهای مركز استان.سری زماني آمار قیمت زمین در مأخذ: مركز آمار ايران، 

 

 

  



 و مقايسه با بندرعباس و بندربوشهر اجاره يک مترمربع زيربنای واحد مسکونيها در  : رتبه مراكز استان٢جدول 

رتبه 

 شهرها

1391 139٢ 1393 1394 

 نیمه اول نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول

 هزارريال شهر هزارريال شهر هزارريال شهر هزارريال شهر هزارريال شهر هزارريال شهر هزارريال شهر

 ٢18,3 تهران 185,5 تهران 193,٧ تهران 1٧8,0 تهران 18٢,٢ تهران 1٦1,3 تهران 144,4 تهران 1

 90,٢ كرج 83,0 كرج 80,9 كرج ٧3,1 كرج ٧4,9 كرج ٦1,1 كرج 55,3 كرج ٢

 ٧5,9 قزوين ٧1,1 قزوين ٦9,٢ قزوين ٦4,1 قزوين ٦5,٧ قزوين 5٢,8 قزوين 4٦,3 قزوين 3

 ٦٧,٧ بندرعباس ٦٢,9 بندرعباس ٦1,٢ بندرعباس 5٦,٧ بندرعباس 5٧,5 بندرعباس 4٧,9 بندرعباس 43,9 رشت 4

 ٦٦,1 رشت ٦٢,1 رشت ٦0,8 رشت 55,1 رشت 5٦,9 رشت 4٧,8 رشت 4٢,٧ بندرعباس 5

 ٦3,3 تبريز 58,9 بوشهربندر 5٧,3 بوشهربندر 5٢,8 بوشهربندر 53,٧ بوشهربندر 4٦,0 بوشهربندر 38,٧ بوشهربندر ٦

 ٦3,1 بوشهربندر 58,٢ تبريز 5٦,8 تبريز 50,٧ تبريز 51,٦ تبريز 43,٦ تبريز 38,5 تبريز ٧

 ٦0,٧ مشهد 5٦,٧ مشهد 55,0 مشهد 50,5 مشهد 51,4 مشهد 43,3 مشهد 3٧,8 مشهد 8

 ٦0,3 شیراز 5٦,1 شیراز 54,1 شیراز 49,3 شیراز 50,0 شیراز 4٢,5 شیراز 3٧,4 شیراز 9

 54,8 اهواز 5٢,1 اهواز 50,1 اهواز 45,8 اهواز 4٧,٢ اهواز 39,9 اهواز 3٧,0 اهواز 10

 54,0 اراك 50,5 اراك 49,3 اراك 45,0 اراك 4٦,0 همدان 38,0 سنندج 35,0 اراك 11

 53,5 اصفهان 50,3 همدان 48,9 همدان 44,0 همدان 45,٧ اراك 3٧,٧ اراك 34,9 سنندج 1٢

 53,1 همدان 48,9 اصفهان 48,٢ اصفهان 43,3 قم 45,3 اصفهان 3٧,٦ اصفهان 34,8 قم 13

 51,8 قم 48,5 قم 4٧,5 قم 4٢,4 اصفهان 44,9 قم 3٧,٦ قم 34,0 اصفهان 14

 50,٧ سنندج 48,1 سنندج 4٦,9 سنندج 41,8 سنندج 43,8 سنندج 3٦,9 همدان 33,9 همدان 15

 49,3 ساری 4٦,5 ساری 45,٢ ساری 40,9 ساری 4٢,1 ساری 3٦,0 گرگان 33,٢ ساری 1٦

 4٧,٢ گرگان 44,٦ گرگان 43,٧ گرگان 40,1 گرگان 40,٧ گرگان 35,٦ ساری 3٢,4 گرگان 1٧

 44,4 سمنان 41,8 زنجان 41,0 جانزن 38,3 زنجان 39,٦ زنجان 33,8 زنجان 31,3 زنجان 18

 44,3 زنجان 41,٧ سمنان 41,0 سمنان 3٧,9 سمنان 39,4 سمنان 33,8 سمنان 30,9 سمنان 19

 4٢,1 كرمانشاه 40,5 كرمانشاه 39,0 كرمانشاه 35,٧ كرمانشاه 3٦,٧ كرمانشاه 31,0 كرمانشاه ٢8,٧ كرمانشاه ٢0

 3٦,9 كرمان 35,1 انكرم 34,0 كرمان 31,3 ارومیه 31,8 ارومیه ٢8,1 بجنورد ٢٦,٢ بجنورد ٢1

 3٦,8 ارومیه 34,4 هارومی 33,٢ ارومیه 31,1 كرمان 31,8 كرمان ٢٧,٢ كرمان ٢5,0 زاهدان ٢٢

 34,٦ بجنورد 3٢,5 زاهدان 3٢,0 زاهدان ٢9,5 زاهدان 30,8 زاهدان ٢٧,0 ارومیه ٢4,4 كرمان ٢3

 34,5 زاهدان 3٢,4 بجنورد 31,8 بجنورد ٢9,0 بجنورد ٢9,9 بجنورد ٢٦,9 زاهدان ٢4,1 ياسوج ٢4

 33,٧ اباد خرم 31,8 بیرجند 31,3 اباد خرم ٢8,4 بیرجند ٢9,4 اباد خرم ٢٦,0 ياسوج ٢3,٧ ارومیه ٢5

 33,٧ بیرجند 31,٧ اباد خرم 31,0 بیرجند ٢8,3 اباد خرم ٢9,٢ بیرجند ٢5,٢ اباد خرم ٢3,3 اباد خرم ٢٦

 30,0 شهركرد ٢٧,9 شهركرد ٢٧,٢ شهركرد ٢4,8 اردبیل ٢5,8 شهركرد ٢4,8 بیرجند ٢٢,1 بیرجند ٢٧

 ٢9,٢ اردبیل ٢٧,٧ اردبیل ٢٦,٦ اردبیل ٢4,٧ شهركرد ٢5,٢ اردبیل ٢1,5 اردبیل 19,9 اردبیل ٢8

 ٢8,٢ ياسوج ٢٦,5 ياسوج ٢٦,٢ ياسوج ٢4,٢ ياسوج ٢4,٧ ياسوج ٢0,٧ شهركرد 19,0 شهركرد ٢9

 ٢5,4 يزد ٢4,0 يزد ٢3,5 يزد ٢1,٧ يزد ٢٢,3 يزد 19,4 يزد 1٧,9 يزد 30

 ٢5,1 ايالم ٢3,8 ايالم ٢3,٢ ايالم ٢0,9 ايالم ٢1,3 ايالم 1٧,9 ايالم 1٦,9 ايالم 31

 در شهرهای مركز استان. اجاره واحد مسکونيماني آمار مأخذ: مركز آمار ايران، سری ز

  

 

 

 

 


