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  رزیی استان بوشهر و ربانهمسازمان مدرییت 

 عنوان طرح: برنامه آمایش استان بوشهر

 استان ییتوسعه فضا یوهایسنار فیتعر عنوان گزارش:

 مرحله اول،گام سوم، فصل سومارتباط با شرح خدمات: 

 سازمان فضاییبررسی و تحلیل گروه: 

 5002212B0021303011RE102971208 شناسه گزارش:

 تيم مطالعاتی برنامه آمایش:

 رضا احمدیانمدیر پروژه: 
 . حسین آرامی . مرتضی ثابت قدم مجتبی رفیعیان توفیق،  روزیف مشاوران عالی: 

 / سعید نجد عطاییخواجه برج سفیدی آرمان ی:فن ریمد
 / نصیبه قاسمیانسونیا کریمیمدیر اجرایی: 

 ی اصلی مطالعاتی:هاسرگروه

 کوروش کمالی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

 محمد علی محمدی بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب

 رضا جاللیداری و سازمانی: ا-بررسی و تحلیل سیاسی

 میثم نصیری بررسی و تحلیل اقتصادی:

 اصل مسعود جودت ویژگی های زیربنایی:بررسی و تحلیل 

 رامین ساعد موچشی بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 و تحلیل بخش گردشگری: بهزاد بهروزیبررسی 

 تحلیل نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدی بررسی و

 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 یمنی، دفاعی و امنیتی: منصورامراللهیبررسی و تحلیل مالحظات ا

 مقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه ضوابط و 

 GIS ،IT  :مرتضی بیدگلیو گرافیک 

 تلفیق : رضا احمدیان 

 آینده نگاری: طاها ربانی

 آدرس کارفرما:
 بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان بیسیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 5313355515کد پستی: 355-55335353دورنگار:   355-55335533-1تلفن: 

 info@mpob.irپست الکترونیکی:  www.mpob.irآدرس جایگاه الکترونیکی: 

 آدرس مشاور:

 93)ظفر(، خیابان شهید ناصری، پالک خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان دستگردی 

 133634335پستی: کد 66355693دورنگار:  66355693-4تلفن: 

 info@maab.co.irپست الکترونیکی:.maab.co.ir wwwسایت اینترنتی: 

 www.amayeshboushehr.irسایت برنامه آمایش استان بوشهر: 

http://www.mpob.ir/
mailto:info@mpob.ir
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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 احمدیانمدیر پروژه: رضا 
 مدیر اجرایی:                        مدیر فنی: ،مجتبی رفيعيانمشاوران عالی: فيروز توفيق

 سونيا کریمی/ نصيبه قاسميان / سعيد نجد عطاییآرمان خواجه برج سفيدی مرتضی ثابت قدم و حسين آرامی

 ها:گروه  بررسی و تحليل پيوندهای بين سکونتگاه اداری و سازمانی:گروه  بررسی و تحليل سياسی  گروه بررسی و تحليل وضعيت منابع طبيعی:

 مدیر گروه: کوروش کمالی

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 یرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 حميد محمدیمدیر گروه: 

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 های زیربنایی:گروه تحليل ویژگی گروه بررسی و تحليل محيط زیست:

 مدیر گروه: صدیقه فيضی مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسی و تحليل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی مدیر گروه: ميثم نصيری رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسی و تحليل اجتماعی و فرهنگی:

 و گرافيک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی مدیر گروه: محمدعلی محمدی

 مدیر گروه:مرتضی بيدگلی سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 مهسا جاللوندی گروه بررسی و تحليل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 مدیر گروه: رامين ساعد موچشی احمد طالبی

 مستوفیانبهاره 

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسی و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 گروه تلفيق و جمع بندی: های جمعيتی:گروه بررسی و تحليل ویژگی

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسی و تحليل نظام سکونتگاهی:

 آرمان خواجه برج سفیدی مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفيدی گروه آینده نگاری:

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها ربانی

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی تهمینه الدی

 مرتضی بیدگلی  گردشگری:گروه بررسی و تحليل حوزه بخش 

 صدیقه فیضی گروه بررسی و تحليل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنيتی: مدیر گروه: ناصر پيرحياتی

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهی هدی پورپیرعلی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  علی رشیدی – حسین صادقی فریده آذربان
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 فهرست مطالب


16استنتاج الگوهای سازمان یابی فضا -1-3-3-6
16ویال-مدل تکامل فضایی سوارز -1-3-3-6-1

11تبیین الگوی سازمان یابی فضایی استان بوشهر بر پایه مدل سوارز ویال -1-3-3-6-2

11ن بوشهرویال در استا-تحلیل متغیرهای عمومی مدل سوارز -1-3-3-6-2-1

11ویال در استان بوشهر-تحلیل متغیرهای بخشی مدل سوارز -1-3-3-6-2-2

22نتیجه گیری الگوی سازمان یابی فضا در استان بوشهر -1-3-3-6-2-3

11تبیین منطق )فضای( سناریوهای شکل بندی سازمان فضایی استان -1-3-3-7
21های توسعه فضایی استانها و عدم قطعیتتبیین چالش -1-3-3-7-1

23شناسایی عدم قطعیت های بحرانی توسعه فضایی استان بوشهر -1-3-3-7-1-1

21تبیین چالش های توسعه فضایی استان بوشهر -1-3-3-7-1-2

32اولویت های توسعه فضایی استان -1-3-3-7-2

31ترسیم فضای سناریو -1-3-3-7-3

36فضایی استانتعریف سناریوهای توسعه  -1-3-3-8
36تبیین پیش فرض های حاکم بر هر یک از سناریوها -1-3-3-1-1

31تبیین الگوهای شکل بندی سازمان فضایی استان در هر یک از سناریوها -1-3-3-1-2

42بیین الگوی شکل بندی سازمان فضایی در سناریو اول -1-3-3-1-2-1

42زمان فضایی در سناریو دومتبیین الگوی شکل بندی سا -1-3-3-1-2-2

45تبیین الگوی شکل بندی سازمان فضایی در سناریو سوم -1-3-3-1-2-3

47تبیین الگوی شکل بندی سازمان فضایی در سناریو چهارم -1-3-3-1-2-4

41تبیین الگوی شکل بندی سازمان فضایی در سناریو پنجم -1-3-3-1-2-5

51در سناریو ششم تبیین الگوی شکل بندی سازمان فضایی -1-3-3-1-2-6

54تبیین گونه شناسی عناصر سازمان فضایی استان -1-3-3-1-3

54مکان های مرکزی -1-3-3-1-3-1
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51محورهای توسعه -1-3-3-1-3-2

64الگوی چندمرکزی -1-3-3-1-3-3

67مراکز دارای توان بالقوه جذب و قطبی شدن -1-3-3-1-3-4

71گونه شناسی مراکز سکونتگاهی )فراملی/ ملی/ استانی/ محلی( -1-3-3-1-3-5

76تعیین پهنه بندی عناصر سازمان فضایی -1-3-3-1-4

76بندی عناصر سازمان فضایی استانتبیین پهنه -1-3-3-1-4-1

 55 ..................................................................... بندی الگوی کشتپهنه -1-3-3-1-4-1-1

 56 ............................................................. بندی الگوی کشتفرآیند پهنه -1-3-3-1-4-1-2

 63 ................................................... وضعیت اراضی کشاورزی استان بوشهر -1-3-3-1-4-1-3

 65 ........................................... وضعیت اراضی کشاورزی و بیالن آب مربوطه -1-3-3-1-4-1-4

 63 .................................. وضعیت اراضی کشاورزی و وضعیت بهره برداری آن -1-3-3-1-4-1-5

 63 .................................................................... ق نهاییبندی و تلفیجمع -1-3-3-1-4-1-6

12بندی کالن کاربری اراضیپهنه -1-3-3-1-4-2

 35 .............................................................بندی کاربری سکونتگاهیپهنه -1-3-3-1-4-2-1

 36 ................................................................... بندی کاربری صنعتیپهنه -1-3-3-1-4-2-2

 135 ............................................................. پهنه بندی کاربری کشاورزی -1-3-3-1-4-2-3

 133 .......................................................... پهنه بندی کالن کاربری اراضی -1-3-3-1-4-2-4

127های زیست محیطی و میراث طبیعیگاهبندی ذخیرهپهنه -1-3-3-1-4-3

121پهنه بندی خطرات طبیعی -1-3-3-1-4-4

 113 ...................................................................... پهنه بندی خطر زلزله -1-3-3-1-4-4-1

 113 ................................................................ پهنه بندی خطر خشکسالی -1-3-3-1-4-4-2

 193 ............................................................... پهنه بندی خطر سیل خیزی -1-3-3-1-4-4-3

 193 .................................................................................. جمع بندی -1-3-3-1-4-4-4

133پهنه بندی خطر حاشیه شدن نواحی روستایی -1-3-3-1-4-5

 154 ........... ای شدن نواحی روستاییبندی خطر حاشیههای پهنهبندی شاخصطبقه -1-3-3-1-4-5-1
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 141 .................................................................................. جمع بندی -1-3-3-1-4-5-2

141های تولیدی در نواحی صنعتیبندی خطر افول فعالیتپهنه -1-3-3-1-4-6

144های تولیدیها و فعالیتبندی نواحی تمرکز جریانپهنه -1-3-3-1-4-7

167های گردشگری و گذران اوقات فراغتبندی محدودهپهنه -1-3-3-1-4-1

 135 ................................ بندیهای پهنهها، معیارها و شاخصبندی مولفهطبقه -1-3-3-1-4-1-1

 163 .................................................................................. جمع بندی -1-3-3-1-4-1-2

114های نفت و گازبندی فعالیتهنهپ -1-3-3-1-4-1

116پهنه بندی تقسیمات سیاسی -1-3-3-1-4-12

بندی تقسیمات سیاسی استان بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات پهنه -1-3-3-1-4-12-1

 163 ............................................................................................................ کشوری

 131 ................................................................................. جمع بندی -1-3-3-1-4-12-2

115بندی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سایر مناطق خاصپهنه -1-3-3-1-4-11

مناطق  بندی مناطق آزاد، نواحی خاص وها و معیارهای پهنهشناسایی شاخص -1-3-3-1-4-11-1

 933 ................................................................................................................. ویژه

 935 ............. بندی مناطق آزاد، ویژه و نواحی خاصهای و معیارهای پهنهشاخص -1-3-3-1-4-11-2

225بندی عناصر سازمان فضایی استانتبیین سطح -1-3-3-1-5

225سطح بندی کانون ها -1-3-3-1-5-1

 933 .................................................. سطح بندی کانون ها بر اساس جمعیت -1-3-3-1-5-1-1

 936 ........................................... سطح بندی کانون ها بر اساس مکان مرکزی -1-3-3-1-5-1-2

 933 .......................................... سطح بندی کانون ها بر اساس مناسبت اراضی -1-3-3-1-5-1-3

 911 .................... دی عملکردی و جمعیتیسطح بندی کانون ها بر اساس خوشه بن -1-3-3-1-5-1-4

212سطح بندی پیشنهادی کانون های شهری -1-3-3-1-5-2

 919 ................................................... سطح بندی کانون های شهری موجود -1-3-3-1-5-2-1

 915 ...................................................... تحلیل کانون های شهری پیشنهادی -1-3-3-1-5-2-2

214خرد -میانی  -سطح بندی کریدور ارتباطی در سه سطح کالن -1-3-3-1-5-3



 استان یی توسعه فضا فی و تعر واهی منطق سنار فضا، نییبت یاب یسازمان  یاستنتاج الگواه ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   

 

 5002212B0021303011RE102971208 ح  م 

 914 ................................................. کریدور های ارتباطی سطح کالن استان -1-3-3-1-5-3-1

 913 ................................................. کریدور های ارتباطی سطح میانی استان -1-3-3-1-5-3-2

 913 ...................................................................کریدور ارتباطی ساحلی -1-3-3-1-5-3-3

 913 .................................................. کریدور های ارتباطی سطح خرد استان -1-3-3-1-5-3-4

217خرد-میانی-پهنه بندی در سه سطح کالن -1-3-3-1-5-4

211گسترش روایی و تصویر سازی سناریو -1-3-3-1-6

211سناریو اول

222سناریو دوم

224سناریو سوم

227سناریو چهارم

232سناریو پنجم

232سناریو ششم

 235منابع
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 فهرست جداول

 17 ...................................الیو -سوارز مدل هیپا بر هامنطقه -شهر ییفضا تکامل مراحل: 1 جدول

 مدل هیاپ بر ییفضا تکامل مراحل در بوشهر استان یفضا یابیسازمان یالگو موجود تیوضع: 2 جدول

 21 ...................................................................................................... الیو -سوارز

 25 ........................... بوشهر استان بر مؤثر یبحران یهاتیقطع عدم و نیمع شیپ از عوامل: 3 جدول

 32 ......................................................... یبحران یها تیقطع عدم یها فرض شیپ: 4 جدول

 33 ......................................... شرانیپ 3 اساس بر وهایسنار گانه 1 یشناسختیر یفضا: 5 جدول
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 پیشگفتار

ی زیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1314برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

ی آن نیآفرنقشی خاص این استان و هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

آن جمله  متفاوت است، از هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکدر مقیاس ملی از مراحل مختلفی  

 اندازشمچی به تدوین پژوهندهیآتدوین برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی 

 سطح و کندیمی مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیم در استاناهداف و اقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  اهطرح ارائهعملیاتی به 

شخص م طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

صلی ا و ارکان.مراحل زدپردایم شدهینیبشیپی هااستیسو  هابرنامهبه پایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 شرح خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

گام،  باشد. در فصل اول اینپردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

و تجربیات  هاوشرشود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می اسناد فرادست

های مکانی نیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهجهانی اختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

ی عمومی را اجماع سازی همکاری و  دهسازمانر، ، تدوین ساختانفعیذی هاگروهیی شناساآمایش است.فصل چهارم، 

بندی اقدامات موردنیاز اولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقه مسئلهرساند. فصل پنجم به به انجام می

های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل اختصاص دارد. در فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

های فصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  بر اساسالگوی اولیه آمایش  هفتم، تدوین

 اختصاص دارد. مطالعاتی الزم برای تهیه اسناد توسعه راهبردی و عملیاتی استان

بع طبیعی ابررسی و تحلیل وضعیت منگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

اداری و  -، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسیستیزطیمحو 

سازمانی، بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، 

ها، بررسی اهآن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگبررسی و تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی 

و  گیری از مطالعات وضع موجود بودهبندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.ی قرار میموردبررسوضعیت موجود استان را 
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ضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: ی توسعه فوهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

عه فضایی استان ی توسوهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  اندازچشمشناسایی و تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.و تدوین راهبردهای توسعه استان می

ها صل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرحگام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار ف

های (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستو پروژه

 شود.کالن توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

گذاری اسایی و برآورد منابع مالی سرمایهگردد و شامل چهار فصل شندر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتدر توسعه استان، کلیات بودجه

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی 

ارزیابی  افزار پایش وارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرمو پایش آمایش استان، پیشنهاد 

 برنامه آمایش است.

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

 گردد. در این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

 و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

شده و مدارک مطالعات انجام بر اساستفصیلی موضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر های ها و منابع مالی دستگاهها، برنامهجدید، بررسی طرح

بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان مدخالن(، کمبودها و نواقص آن و جمع کلیه ذی

 باشد.در صورت لزوم می

ازنگری ل اهداف کالن، بگام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنتر

ن و تدوین های کالو کنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 های اجرایی توسعه است.سیاست

در گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی، 

 د.باشها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی  گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

 کرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینههای توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملها و پروژهطرح

بندی زمانی های توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأم، روش پیشنهادی اجرا
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ادی، تصساله ششم توسعه اقپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهها، طرحو مالی پروژه

 اجتماعی و فرهنگی استان است.

گام پنجم نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار 

رنامه و های ارزیابی بپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.رایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه میهای اجسیاست

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. در این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام می

ایش توسعه پ ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

و ارزشیابی برنامه،  پایش توسعه دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ و ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

ی های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسساله دستگاههای توسعه یکبررسی برنامه آمایش، کنترل برنامه

ای دورهای میانهگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیممحیطتحوالت و تغییرات در 

 باشد.آمایش استان می

عیارها و م بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

های مایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریپذیری برنامه آشده، بررسی تحققهای تعیینشاخص

 های اساسی در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری موضعی و کوچک

 یابیازمان س یاستنتاج الگوها مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده  از مجموعهگزارش حاضر 

شرح  6-3-3-1و  5-3-3-1، 4-3-3-1یمنطبق با بند هاو  استان ییتوسعه فضا فیو تعر وهایمنطق سنار نییفضا، تب

 است. خدمات
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 قدمهم

پیش از ورود به مباحث اصلی الزم دانسته شد تا جایگاه گزارش حاضر در فرآیند آمایش استان و نیز مراحل اصلی 

این بخش طی گردید تشریح گردد. همانطور که استحضار دارید که در گزارش حاضر جهت دستیابی به اهداف اصلی 

رسی استنتاج نوبت به برهای حاکم بر توسعه انداز، اهداف بنیادین و پیشرانسناریوهای توسعه استان پس از تدوین، چشم

 الگوی سازمان یابی فضا، تبیین منطق سناریو ها و تعریف سناریو های توسعه فضایی استان می باشد.

 بخش اصلی تشکیل شده است:  سهاز رش حاضر، گزا

ستان با سازمان ا ییوضع موجود سازمان فضا یها لیمطالعات و تحل نیرابطه باستنتاج الگو های سازمان یابی فضا،  -1

سازمان  لیحلبخش با ت نیدر افق طرح است. در واقع در ا ینگار ندهیآ یها لیبرگرفته از تحل شیآما یشنهادیپ ییفضا

نگارانه  ندهینگاه آ یافق طرح بر مبنا ییسازمان فضا فیتعر یتوسعه در راستا یاصل یبه چارچوب ها ،موجود ییفضا

 .ابدی یدست م

تبیین منطق سناریو های شکل بندی سازمان فضایی، ابتدا با بررسی چالش ها و عدم قطعیت های توسعه سازمان  -2

 ضای سناریو های توسعه فضایی استان را ترسیم می نماید.فضایی و تبیین اولویت های توسعه فضایی استان، ف

منطقه به  های خاص هرریزان در مناطق مختلف و بواسطه ویژگیبرنامهتعریف سناریو های توسعه فضایی استان،  -3

پس از حذف سناریوهای دارای تعارضات درونی در  آمایش استان بوشهر سناریو های  اند.طراحی سناریوها پرداخته

ایی مورد بررسی قرار گرفته و نهجلسات متعدد با نخبگان و مدیران توسعه استان  در طی الب شش سناریوی نهاییق

 گردید. این بخش از گزارش سعی در انعکاس فضای احتمالی هر یک از سناریو ها در پهنه سرزمینی استان بوشهر دارد.
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 استنتاج الگوهای سازمان یابی فضا -1-3-3-6

وضع  ی بین مطالعات و تحلیل هایه در فرآیند اتجام مطالعات آمایش، استنتاج الگوی سازمان یابی فضای استان، رابط

رح است. در ط تحلیل های آینده نگاری در افق زفضایی پیشنهادی آمایش برگرفته اموجود سازمان فضایی استان با سازمان 

تحلیل سازمان فضایی موجود، به چارچوب های اصلی توسعه در راستای تعریف سازمان فضایی افق  واقع در این بخش با

 طرح بر مبنای نگاه آینده نگارانه دست می یابد. 

 یرهای تأثیرگذار بر تغییرات بلند مدت بر سازمان فضایی منطقه و  نیاز به درکبا توجه به عدم قطعیت و پیچیدگی متغ

ویال که یکی از  مدل های تحلیل فرایند محور توسعه و تکامل منطقه است، -مدل فضایی سوارز میان رشته ای از منطقه، از 

شده  ان بوشهر بر اساس این مدل شناساییاستفاده شده است. در ادامه به تشریح کامل مراحل این مدل پرداخته و وضعیت است

 است.

 ویال  -مدل تکامل فضایی سوارز -1-3-3-6-1

چارچوب  در یطور نسببه یاجتماع-یاقتصاد بلندمدت راتییآن تغ یاست که در ط یاپیمدل شامل شش مرحله پ نیا

اند به دو فتهکاررمراحل تکامل به نییتب یمدل برا نیکه در ا هایی. شاخصشوندیم یدر منطقه بررس ییعناصر سازمان فضا

 :شامل کهاند شدهگروه کالن تفکیک

 مهاجرت و تراکم آن؛ انینرخ و جهت جر ت،یشامل اندازه جمع یعموم یرهای( متغالف

از تجمع  یناش هایخدمات، صرفه ع،یشامل صنا انجری اقتصاد وحوزه نفوذ  یالگو ،ینظام کارکرد یبخش یرهای( متغب

 .ایمنطقه نیو ارتباطات ب ینفوذ اقتصاد یدر قلمرو راتییتغ اس،یو مق

مدل  عالوه بر متغیرهای موجود در بوشهرسازی آن جهت انطباق با فضای استان در استفاده از این مدل و در راستای بهینه

در بخش  غیرهامت سایربه  بوشهراستان ی ویژه تیو موقع هایژگیونقل با توجه به وحمل کیو لجست یرشد فناوردو متغیر 

 اضافه شد. یبخش یرهایمتغ

یک منطقه، شش مرحله را در فرآیند  1نمودار و  1جدول طور که اشاره گردید، بر مبنای این مدل و با توجه به همان

نماید. در یک منظر کلی، مناطق از حالت اقتصاد سنتی با تعامالت رو به درون و محدود و حرکت از تکاملی خود طی می

ت، تراکم و ایجاد جریانات شدید در سطح محلی و حداقل جریانات و تراکم کم در سطح منطقه به سمت جذب جمعی

مختلف در سطح  هایبخشو روابطشان در  هاکانونای در مرحله اول و دوم، به اوج جذب جمعیت، تراکم و توسعه منطقه
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های رسند و درنهایت به سمت تثبیت و توسعه متعادل، نشر توسعه و تعامالت و جریانمی 4و  3المللی در مرحله ملی تا بین

 کنند.حرکت می 6و  5المللی و جهانی در مرحله بین

 ویال در مراحل مختلف تکامل فضایی منطقه-: فرآیند متغیرهای عمومی در مدل سوارز1نمودار 

 

 : مطالعات مشاورمأخذ

 

 الیو -مدل سوارز هیها بر پامنطقه -شهر ییتکامل فضا مراحل :1جدول 
 6مرحله  5مرحله  4مرحله  3مرحله  1مرحله  1مرحله  موضوعات 

متغیرهای 

 عمومی

 رشد شتابان افزایش نرخ رشد جمعیت
افزایش نرخ 

 کاهش

رشد آرام، افزایش نرخ 

 کاهش
 رشد صفر در حال کاهش یا رشد صفر

نرخ مهاجرت به 

 داخل/خارج
 مهاجرپذیری باال مهاجرپذیر

مهاجرپذیر، 

افزایش نرخ 

 کاهش

نقطه اوج مهاجرپذیری یا 

 کاهش مهاجرپذیری

کاهش شتابان یا 

 مهاجرپذیری صفر
 احتمال مهاجر فرستی

 تراکم شتابان در حال تراکم تراکم

تراکم آرام یا در 

حال کاهش 

 تراکم

انتشار به کاهش تراکم، 

 پیرامون

افزایش انتشار به 

 پیرامون
 در حال انتشار بیشتر

متغیرهای 

 بخشی

سهم اشتغال 

 صنعتی

در حال 

 رکود/افزایش آرام
 افزایش نرخ رشد

افزایش نرخ 

 کاهش
 در حال کاهش کاهش نرخ رشد کاهش آرام

خدمات بخش 

 صنعت
 کاهش نرخ رشد کاهش آرام

افزایش نرخ 

 کاهش
 در حال کاهش نرخ رشدکاهش  کاهش آرام

اشتغال غیر 

 ایکارخانه
 افزایش آرام در حال افزایش افزایش شتابان در حال افزایش

در حال رکود یا 

 افزایش آرام
 در حال کاهش

 افزایش نرخ رشد افزایش نرخ رشد خدمات
افزایش نرخ 

 کاهش
 در حال رکود یا افزایش آرام در حال رکود افزایش نرخ کاهش

 افزایش شتابان افزایش آرام تجمع هایصرفه
افزایش نرخ 

 کاهش
 در حال رکود یا افزایش آرام در حال رکود افزایش نرخ کاهش

 کیلجست

 ونقلحمل
 وابسته به همبسیار باال/ بسیار باال مالحظه/بسیار باالقابل مالحظهقابل محدود بسیار محدود

 وابسته به همبسیار باال/ بسیار باال مالحظه/بسیار باالقابل مالحظهقابل محدود بسیار محدود رشد فناوری

 ایمحلی/منطقه قلمروی بازاری
منطقه 

 شهریکالن
 المللی/ملیجهانی/بین المللی/ملیبین المللیملی/بین ملی

ارتباطات بین 

 ایمنطقه
 وابسته به همباال/بسیار  بسیار باال مالحظه/بسیار باالقابل مالحظهقابل محدود بسیار محدود

 : مطالعات مشاورمأخذ

متغییر
ی 

ها
عمومی

 

 مراحل تکامل فضایی منطقه
1 2 3 4 5 6 
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 تبیین الگوی سازمان یابی فضایی استان بوشهر بر پایه مدل سوارز ویال -1-3-3-6-1

در این بخش به تحلیل متغیرهای عمومی و بخشی این مدل در استان بوشهر پرداخته شده است، که در نهایت با استفاده 

این مدل شناسایی کرد. الزم به ذکر است که در قسمت متغیرهای عمومی از این تحلیل ها می توان وضعیت استان را بر اساس 

از شاخص مهاجرت و جمعیت و در قسمت متغیرهای بخشی از ارزش افزوده و اشتغال به تفکیک سه گروه عمده فعالیت 

 )کشاورزی، صنعت و خدمات(  استفاده شده است.

 ویال در استان بوشهر-تحلیل متغیرهای عمومی مدل سوارز -1-3-3-6-1-1

ویال است. بنابراین برای تحلیل این مدل در استان بوشهر به -جمعیت و مهاجرت از متغیرهای مهم عمومی در مدل سوارز

شهرستان بوشهر با سهم  1315بررسی جمعیت و مهاجرت استان پرداخته شده است. براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 

 21متر مربع در رتبه نخست قرار دارد. شهرستان دشتستان با سهم نفر در کیلو 227درصد از جمعیت کل استان و تراکم  25

درصد به ترتیب در رتبه  6درصد تا  1درصد در رتبه دوم و شهرستان های کنگان، گناوه، دشتی، تنگستان، عسلویه و جم با 

کیلومتر مربع در رتبه  نفر در هر 22درصد از کل جمعیت و تراکم  2های بعدی قرار گرفته اند. شهرستان دیلم نیز با سهم 

آخر قرار دارد. آمارهای بررسی شده حاکی از این است که عالوه بر شهرستان بوشهر به عنوان مرکز استان در پهنه میانی 

استان، شهرستان کنگان در پهنه جنوبی استان توانسته است یه عنوان قطب جمعیتی دور از مرکز استان ایفای نقش کند. 

 411725نشان می دهد که در طی بیست سال استان بوشهر شاهد  15تا  75ط به جمعیت بین سال های همچنین آمارهای مربو

درصد مربوط به شهرستان  12تا  11درصد این تحوالت مربوط به بوشهر و  26نفر افزایش جمعیت بوده است که از این میان 

درصد را در روند تحوالت  1کدام سهمی کمتر از  های کنگان، عسولیه، جم و دشتستان است. باقی شهرستان های استان هر

جمعیتی این دوره به خود اختصاص داده اند. به طور کلی اطالعات مربوط به تحوالت جمعیتی نیز تسلط پهنه های میانی و 

 جنوبی استان را نشان می دهد.

درصد  32.14ارده با سهم مهاجران و نیشتریب 1312-15بوشهر در دوره  شهرستاندر خصوص شاخص مهاجرت نیز، 

 1با  لمیقرار دارند. شهرستان د یبعد یهادرصد در رتبه 11.21درصد و دشتستان با 21.75داشته است. شهرستان کنگان با 

شاخص مهاجرت استان بوشهر نیز حاکی از این است که پهنه های میانی  سهم مهاجران وارده را داشته است. نیدرصد کمتر

و پهنه جنوبی به مرکزیت کنگان دارای بیشترین سهم در مهاجرین وارد شده هستند، این در حالی استان به مرکزیت بوشهر 

 است که شهرستان دیلم که در قسمت شمالی استان قرار دارد دارای کمترین میزان مهاجران وارد شده است.
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ا مرکزیت در نمیه جنوبی ب با بررسی شاخص های مربوط به متغییرهای عمومی می توان نتیجه گرفت که استان بوشهر

کنگان در مرحله  اول و دوم، در محدوده میانی با مرکزیت  بوشهر در مرحله سوم و چهارم و در نمیه شمالی با مرکزیت 

 ویال قرار دارد.-گناوه در مرحله دوم و سوم از مراحل تکامل فضایی سوارز

 ویال در استان بوشهر-تحلیل متغیرهای بخشی مدل سوارز -1-3-3-6-1-1

ویال، عالوه بر بررسی متغیرهای عمومی که شامل جمعیت و مهاجرت -یل سازمان فضایی استان براساس مدل سوارزدر تحل

است، متغیرهای بخشی نیز نقش مهمی را ایفا می کنند. در این قسمت برای تحلیل سازمان فضایی استان از اطالعات مربوط 

 به سه بخش اصلی اقتصاد استفاده شده است.

درصد از کل ارزش افزوده استان متعلق به بخش  4از بخش های اصلی اقتصاد است. در استان بوشهر  کشاورزی یکی

درصد اشتغال در بخش کشاورزی بیشترین سهم را در ارزش افزوده  32کشاورزی است، و در این میان، شهرستان دشتستان با 

در رتبه های بعدی قرار دارند، شهرستان دیلم نیز با درصد  11تا  15این بخش دارد، شهرستان های دشتی، بوشهر و دیر با 

درصد اشتغال کشاورزی، کمترین سهم را در ارزش افزوده این بخش در استان دارد.  با بررسی های انجام شده می توان 2

 اظهار داشت که قسمت میانی استان بیشترین سهم را در بخش کشاورزی استان دارند.

 71است. اطالعات مربوط به ارزش افزوده استان حاکی از این است که این بخش با  دومین بخش اصلی اقتصاد، صنعت

درصد اشتغال  52درصد بیشترین سهم را در کل ارزش افزوده استان دارد. در این میان شهرستان کنگان و عسلویه با دارا بودن 

درصد در رتبه  12و  13ر و دشتستان نیز با در این بخش بیشترین سهم را در ارزش افزوده صنعت دارد.  شهرستان های بوشه

درصد در این بخش نیز کمترین سهم اشتغال را دارد. با این بررسی ها می توان  1های بعدی قرار دارد.  شهرستان دیلم نیز  با 

 نتیجه گرفت که قسمت جنوبی استان در صنعت مسلط بر قسمت های دیگر است. قرارگیری شهرستان بوشهر و تنگستان در

 قسمت میانی استان نیز این پهنه را در رتبه دوم قرار داده است.

است که در عرصه فضای استان مورد تحلیل قرار می گیرد. با توجه به داده خدمات نیز یکی از مهمترین بخش های اقتصادی 

ت است. شهرستان درصد از کل ارزش افزوده استان متعلق به بخش خدما 16های آماری مربوط به ارزش افزوده استان، 

درصد اشتغال بیشترین سهم را در ارزش افزوده خدمات استان دارد، عالوه بر شهرستان های کنگان، عسلویه ) با  21بوشهر با 

درصد اشتغال در این بخش در رتبه های بعدی قرار دارند، باقی شهرستان ها دارای سهمی حدود  16درصد( و دشتستان با  22

سهم را در ارزش افزوده صنعت استان دارد.  درصد کمترین 3. که در این میان شهرستان دیلم با درصد می باشند 3تا  1

 بنابراین می توان نتیجه گرفت که قسمت های میانی و جنوبی استان در بخش خدمات نیز مسلط بر قسمت شمالی استان هستند.
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ر متغیرهای ویال د-ان بوشهر، با توجه به مدل سوارزدر یک نگاه کلی می توان دریافت که الگوی سازمان یابی فضا در است

   بخشی، در مرحله دوم و سوم قرار دارد، چرا که از نظر پهنه ای فعالیت های استان عمدتا در پهنه میانی استان متمرکز است.

 نتیجه گیری الگوی سازمان یابی فضا در استان بوشهر -1-3-3-6-1-3

ویال -که به طور کلی استان بوشهر از نظر متغیرهای عمومی مدل سوارزبا جمع بندی مطالعات انجام شده می توان دریافت 

شاهد حرکت از رشد شتابان جمعیت به سمت افزایش نرخ کاهشی است، چرا که رشد جمعیت با شتاب گذشته در جریان 

 نیست و تراکم جمعیت به جز در پهنه میانی و قسمتی از پهنه جنوبی، در حال کاهش تراکم است.

بخشی این مدل نیز در بخش صنعت استان بوشهر در حال گذار از مرحله دوم به سوم است. همان طور که داده  متغیرهای 

درصد افزایش یافته است که  26به  24از  1315-14های آماری نشان می دهد میزان اشتغال در بخش صنعت طی  سال های 

رکت است. همچنین در بخش کشاورزی نیز با حرکت از حاکی از این است که رشد صنعتی استان با شیب مالیم تری در ح

 64به  16درصد روند مشابهی از حالت گذار به مرحله سوم مشاهده می شود.  اما بخش خدمات با کاهش نسبتا باال )از  1به  7

-12های درصد( در مرحله سوم و چهارم قرار دارد، الزم به ذکر است که عمده میزان کاهش اشتغال خدمات مربوط به سال

این میزان با سرعت  1314تا  1312درصد کاهش یافته است و بعد از آن طی سال های  66به  16است که این میزان از  1315

کمتری کاهش یافته است. صرفه های ناشی از تجمع عالوه بر قسمت میانی استان، به تدریج در دیگر نقاط استان بخصوص 

لجستیک حمل و نقل استان در نتیجه توسعه شبکه های ارتباطی ملی و منطقه ای در  در پهنه جنوبی استان در حال رشد است،

سطح استان نسبت به گذشته در حال گذار به حالت قابل مالحظه از حالت محدود است. همچنین در رشد فناوری نیز چنین 

خش های پیشین و مطالعات وضع روندی حاکم است. در خصوص قلمرو های بازار نیز با توجه به مطالعات انجام شده در ب

 موجود، استان بوشهر در بخش های مختلف از منطقه کالن شهری به ملی در حال گذار است.

با جمع بندی تمامی بررسی های انجام شده، می توان بیان کرد که الگوی سازمان یابی فضایی استان بوشهر مبتنی بر مدل 

 ویال در حال گذار از مرحله دوم به سوم است.  -تکامل فضایی سوارز
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  الیو -مدل سوارز هیبر پا ییحل تکامل فضامرادر  بوشهر یابی فضای استانموجود الگوی سازمان تیوضع: 1جدول 

 6مرحله  5مرحله  4مرحله  3مرحله  1مرحله  1مرحله  موضوعات 

متغیرهای 

 عمومی

 جمعیت
افزایش نرخ 

 رشد
 افزایش نرخ کاهش رشد شتابان

رشد آرام، 

افزایش نرخ 

 کاهش

 رشد صفر
در حال کاهش یا 

 رشد صفر

نرخ مهاجرت به 

 داخل/خارج
 مهاجرپذیر

مهاجرپذیری 

 باال

مهاجرپذیر، افزایش 

 نرخ کاهش

نقطه اوج 

مهاجرپذیری یا 

کاهش 

 مهاجرپذیری

کاهش شتابان یا 

مهاجرپذیری 

 صفر

 احتمال مهاجر فرستی

 تراکم شتابان در حال تراکم تراکم
تراکم آرام یا در 

 حال کاهش تراکم

کاهش تراکم، 

 انتشار به پیرامون

افزایش انتشار به 

 پیرامون
 حال انتشار بیشتردر 

متغیرهای 

 بخشی

سهم اشتغال 

 صنعتی

در حال 

رکود/افزایش 

 آرام

افزایش نرخ 

 رشد
 در حال کاهش کاهش نرخ رشد کاهش آرام افزایش نرخ کاهش

خدمات بخش 

 صنعت
 کاهش آرام

کاهش نرخ 

 رشد
 در حال کاهش کاهش نرخ رشد کاهش آرام افزایش نرخ کاهش

اشتغال غیر 

 ایکارخانه
 افزایش آرام در حال افزایش افزایش شتابان حال افزایش در

در حال رکود یا 

 افزایش آرام
 در حال کاهش

 خدمات
افزایش نرخ 

 رشد

افزایش نرخ 

 رشد
 افزایش نرخ کاهش

افزایش نرخ 

 کاهش
 در حال رکود

در حال رکود یا 

 افزایش آرام

 کاهشافزایش نرخ  افزایش شتابان افزایش آرام های تجمعصرفه
افزایش نرخ 

 کاهش
 در حال رکود

در حال رکود یا 

 افزایش آرام

 کیلجست

 ونقلحمل
 مالحظهقابل محدود بسیار محدود

 مالحظه/بسیارقابل

 باال
 بسیار باال

 به همبسیار باال/

 وابسته

 مالحظهقابل محدود بسیار محدود رشد فناوری
 مالحظه/بسیارقابل

 باال
 بسیار باال

 هم بهبسیار باال/

 وابسته

 ایمحلی/منطقه قلمروی بازاری
منطقه 

 شهریکالن
 المللی/ملیجهانی/بین المللی/ملیبین المللیملی/بین ملی

ارتباطات بین 

 ایمنطقه
 مالحظهقابل محدود بسیار محدود

 مالحظه/بسیارقابل

 باال
 بسیار باال

 به همبسیار باال/

 وابسته

 : مطالعات مشاورمأخذ

 )فضای( سناریوهای شکل بندی سازمان فضایی استان تبیین منطق  -1-3-3-7

 های توسعه فضایی استانها و عدم قطعیتتبیین چالش -1-3-3-7-1

د. ریزی برای آینده خود دارهایی درباره دنیای بیرونی آن سازمان یا سیستمی است که قصد برنامهسناریوها داستان

(Schwartz, 1996) نشان داده شده است. ابتدا محیط  1 ریتصوکه در شودسه محیط اصلی تعریف می در سناریونگاری

عاتی ها و موضوداخلی سازمان یا سیستم مورد نظر است. این محیط بیشتر، به نحوه چیدمان اعضای سازمان، ارتباطات آن
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حیط در برگیرنده عوامل درونی توسعه استان ازجمله ها سروکار دارد. در سطح استان این مهمچون فرهنگ حاکم بر آن

سکونتگاه ها، نوع فعالیت و پهنه های فعالیتی، شبکه های ارتباطی، جمعیت و محیط زیست و پتانسیل ها و محدودیت های 

 توسعه استان است. 

معروف است، محیطی است که سازمان یا سیستم مورد نظر با آن در تعامل مستقیم و  1محیط بعدی که به محیط تعاملی

ن مسأله کند و ایبدون واسطه است. یعنی هر تغییر در این محیط ایجاد شود، تأثیرات خود را بالفاصله در سازمان اعمال می

املی ی را انجام دهد، تأثیرات آن در محیط تعصورت بالعکس نیز صادق است. یعنی سازمان )یا سیستم مورد نظر( اگر اقدامبه

مایش سرزمین محیط تعاملی را سطح ملی تشکیل می دهد. چرا که هر گونه تغییر در تصمیمات ملی آآشکار خواهد شد. در 

ی تا های مرزی محیط تعامل های همجوار منجر به تغییر مستقیم در عناصر درون استان می شود. در استان و نیز تغییر در استان

است، در واقع محیطی است که  2 حدی کشورهای همجوار و تحوالت انها را نیز در بر می گیرد. محیط بعدی محیط بافتاری

تأثیرات سازمان یا سیستم مورد نظر بر آن یا اصالً وجود ندارد و یا در بهترین حالت، بسیار کم است. اما آنچه که مهم است، 

یجاد تغییرات در بلندمدت و مقیاس بزرگتر در محیط تعاملی شده و در نهایت این تغییرات تغییرات در محیط بافتاری باعث ا

رسد. محیط بافتاری استان را کل جهان تشکیل می دهد. استان بعنوان عنصری از سیستم و تأثیرات مربوط به آن به سازمان می

تصاد ملی و ورت غیر مستقیم از طریق تغییرات در اقکلی تر از کره زمین تحت تاثیر تغییرات جهانی است و این تغییرات بص

تحوالت سطح کشور رخ می دهد. در استان بوشهر بعضی از تغییرات در محیط بافتاری بصورت مستقیم در خود استان نیز 

 اثر می گذرد، این ویژگی متاثر از موقعیت استان و نیز الگوی فعالیت های موجود در آن است. به نحوی که بسیاری از

و از این طریق  تغییرات جهانی منجر به تغییر در فعالیتهای مربوط به توسعه صنعت نفت و گاز و نیز تجارت دریایی می شود

 توسعه استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

های موجود در این محیط مدنظر بوده و مورد تحقیق و بررسی قرار در سناریونویسی به روش شوارتز، عدم قطعیت

با الهام از رویکرد شوارتز، در سطح منطقه نیز هر سه محیط را می توان متصور نمود و عوامل اثرگذار را در این  .گیردمی

بافتاری آن در قالب مقیاس های منطقه ای، ملی و موقعیت استان و محیط تعاملی و محیط  1 ریتصودر قالب بررسی کرد. 

 جهانی نشان داده شده است.

 

                                                      
1 Transactional Environment 

 
2 Contextual Environment 
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 یرونیب طیاستان با مح یرابطه تعامل :1 ریتصو

 [Eriksson, 2005] :مأخذ

 

 

 

 

 

 

 

ژوهان و موسسات ثار آینده پآپویش محیط و نیز تحلیل محتوی   از نظر کارشناسان،ها با  استفاده در بخش شناسایی پیشران

 معتبر آینده پژوهی در سطح جهانی و ملی، مهمترین پیشران ها در هر کدام از موضوعات محوری شناسایی شدند.  

 توسعه فضایی استان بوشهر شناسایی عدم قطعیت های بحرانی -1-3-3-7-1-1

سته کمی و کیفی تقسیم می شوند. در عدم قطعیت های کمی الگوی رخ دادن حوادث د عدم قطعیت ها بطور کلی به دو

ه منطق کند. نکته مهم دیگر این است کطور تقریبی مشخص بوده و احتمال وقوع هر کدام از این الگوها با همدیگر فرق میبه

یری با هم متفاوت گرات متغیرهای تصمیمحاکم بر این الگوی تغییرات در اغلب موارد یکی است و تنها میزان و گستره تغیی

ها، در تقابل با این نوع عدم قطعیت (Eriksson, 2005) گویند.   3های کمّیهایی را عدم قطعیتاست، چنین عدم قطعیت

یابد که الگوهای حوادث و رویدادها را بتوان نوع از عدم قطعیت اغلب زمانی ظهور میاین "های کیفی هستند عدم قطعیت

ی، های متفاوت ظهور خواهد یافت. در چنین موقعیتهای مختلف تفسیر کرد و براساس این ساختارهای مختلف، آیندهروشبه 

های کشف نشده و جدیدی خواهند یافت که هیچ دانشی از گذشته ندارند که بتوانند احتماالتی را افراد خود را در سرزمین

. یک سناریونویس در تمامی بحث های خود در حال کند و (Van der Heijden, 1996) "در ذهن خود به رویدادها بدهند.

کاو جهان مربوط به عدم قطعیت های کیفی بوده و سعی در کشف آینده هایی با ساختارهای مختلف است. چنین تالش هایی 

ن شابه هرگز چنیهمواره با بصیرت هایی همراه است که تمرکز به عدم قطعیت های کمّی و آینده هایی با ساختارهای م

 .(Eriksson, 2005 )دستاوردی ندارد. تمرکز اصلی سناریونویس ها به عدم قطعیت های کیفی )و یا ساختاری( است.

                                                      
3 Quantitative Uncertainty  

 استان
محیط  

 )ملی(تعاملی

 )جهانی(محیط بافتاری
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عالوه بر موارد ذکر شده، عدم قطعیت های کمی در مورد مسائل چند بعدی چون توسعه منطقه ای و یا آینده یک استان 

منطقه بسیار گسترده بوده و شامل تحوالت اقتصادی، فناوری، محیط، فرهنگ و ارزش ها، معنادار نیست، چرا که ابعاد توسعه 

جمعیت و جریانهای جمعیتی و تغییرات سیاسی و .... می شود و مقیاس های فضایی عوامل اثر گذار نیز متفاوت است. استان 

بررسی عددی  دارد که امکان و پیچیده قراربوشهر بدلیل چند ویژگی متفاوت، شدیدا تحت تاثیر عدم قطعیت های چند بعدی 

 ها عبارتند از: و مبتنی بر احتماالت در آن وجود ندارد. این ویژگی

 کشور که تحوالت آنها بر توسعه آینده استان اثر گذار است. 5همجواری با  -1

ت اقلیمی ب و دریا و نیز تحوالساحلی بودن استان و  تغییرات دریا، که ابعاد آینده آن اعم از تکنولوژیهای مرتبط با آ-2

 بسیار پیچیده و مبهم است.

وجود صنایع نفت و گاز که مسائلی چون: آینده بازار نفت و گاز، ظهور انرژیهای جایگزین و مسائل مرتبط با انرژی -3

 ابعاد متعددی در آینده دارد.

ان و اثرات آن بر صادرات و واردات و قرارگیری در الیه بیرونی کشور که هرگونه تغییر در روابط ایران با جه -4

 ارتباطات تجاری و مالی استان را تحت تاثیر قرار می دهد. 

هر کدام از موارد ذکر شده، در بر گیرنده انبوهی از شرایط احتمالی در آینده است که ممکن است برنامه ریزی برای 

 یرد.قطعیت های برخواسته از این شرایط باید مد نظر قرار گتوسعه استان را تحت تاثیر قرار دهد. لذا شناسایی اصلی ترین عدم 

نجش . سگرفتاز شناسایی پیشران ها، میزان اهمیت و عدم قطعیت آنها مورد بررسی قرار  در گزارش پیشران ها، پس

قیقات حهای رایج در ت انجام است، روش تحلیل اثرات متقاطع یکی از روشاهمیت پیشرانها از طرق متعددی قابل بررسی و 

نیز مبنا قرار گرفته است و بر اساس خروجی این مدل  پیشران اخیر و تجارب برنامه های آینده نگاری است که در گزارش

 رتبه بندی شدند.  پیشران ها بر اساس میزان اهمیت MICMACکه توسط نرم افزار 

حتمال وقوع ، یعنی نمی توان اینده استعدم قطعیت در واقع به معنای عدم قابلیت پیش بینی جهت تغییرات پیشران در آ

عددی بر اساس داده های سری های زمانی و مدلسازی تعیین کرد. به منظور سنجش عدم قطعیت پیشرانها، روش هایی چون 

پرسشنامه شاخص اجماع، پرسش نامه قابلیت پیشبینی و سنجش بر اساس منطق شهودی وجود دارد. درگزارش پیشران ها 

ر پرسش بینی پیشرانها استفاده شده است. به این منظور د طعیت ها از پرسش نامه سنجش میزان قابلیت پیشبرای سنجش عدم ق

یشران هایی که پ ن تا چه میزان قابل پیش بینی است؟نامه طراحی شده از کارشناسان پرسیده شد که تغییرات آینده هر پیشرا

جدول ر د قطعی ترین پیشران ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.بینی را داشتند بعنوان عدم  کمترین میزان قابلیت پیش
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پیشران های از پیش معین و جهت آنها و همچنین پیشران های با عدم قطعیت باال به همراه پبش فرض های آنها که حاصل  3

 از بررسی های گزاش پیشین است نشان داده شده است. 

 های بحرانی مؤثر بر استان بوشهرعوامل از پیش معین و عدم قطعیت: 3جدول 

های تعدم قطعی

 بحرانی

 هافرضپیش هاپیشران

 شدهتعامالت محدود و کنترل تعامالت گسترده و هدفمند المللیالگوی تعامالت بین

ت و زیسمدیریت منابع طبیعی و انرژی و محیط

 کشاورزی دانش بنیان

مدیریت صحیح و پایدار و استفاده از 

 های نوین و دانش بنیانروش

وضع  مدیریت ناپایدار و تداوم

 کنونی

 سیاست های تشویقی، ترغیبی و توسعه ای اقتصاد دریاپایه
سیاست های محدوده کننده و 

 تضعیف شونده

 عوامل از پیش معین

 فرض غالب و با احتمال وقوع باالپیش هاپیشران

 تدوام تحوالت محیط زیستی

 ثبات و ضع وجود و کاهش منابع آب

 سریع و تحول گرارشد  تحوالت فناوری و اثرات آن

 تشدید و تداوم تغییرات اقلیمی

 تشدید و تداوم روند شهرنشینی

 تدوام سطح تحصیالت و تخصص

 تثبیت و تداوم شتاب دهنده ها و کسب و کارهای دیجیتالی

 : مطالعات مشاورمأخذ

 

ترکیب حالت های ممکن  پس از ارزشگذاری پیشران ها و مشخص شدن عوامل از پیش معین و عدم قطعیت های اصلی،

برای هرکدام از آنها، فضای گسترده عدم قطعیت ها ترسیم می شود. دامنه گسترده این عدم قطعیت ها منجر به تشکیل 

سناریوهای متعددی می شود. در سناریو نگاری هدف شناسایی عدم قطعیت هایی است که بیشترین تاثیر را بر توسعه آینده 

توسعه یدی کلها بر همدیگر و نیز اثر گذاری پیشرانها بر عوامل  امر از طریق اثرگذاری پیشراناستان می گذارند. که این 

استان صورت می گیرد. در این بخش اساسی ترین عدم قطعیت های پیش روی توسعه آینده استان بررسی شده و پیشران 

ینده استان آبیشترین تاثیرات را بر یشترین میزان عدم قطعیت بوده اند که های زیر  بعنوان عدم قطعیت های بحرانی دارای ب

 :بوشهر خواهند گذاشت

 اقتصاد دریاپایه

 الگوی تعامالت بین المللی

 مدیریت منابع طبیعی و انرژی )نفت و گاز و پتروشیمی( ومحیط زیست و کشاورزی دانش بنیان
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 اقتصاد دریا پایه 

اسی در حوزه اقتصاد، پیشران الگوی اقتصاد دریاپایه است. امروزه قدرت های بزرگ پیشران های مهم و اسیکی از 

دریافته اند که عرصه ی دریاها به ویژه آب های آزاد و آبراه های بین المللی از ظرفیت های باال و هزینه های کمتر در روند 

یم نفت استان بوشهر تردد کشتی ها و منابع عظ پیگیری اهداف اقتصادی برخوردارند. با توجه به موقعیت ایران و به خصوص

و گاز، آینده روشنی را برای صنایع دریایی در این منطقه نوید می دهد. توسعه اقتصاد دریاپایه نه تنها می تواند از بعد اشتغال 

ران و توان دفاعی ایزایی باعث بهبود وضعیت استان شود، بلکه در توسعه اجتماعی مرزهای آبی و ارتقای تعامالت بین المللی 

و کاهش مشکالت امنیتی کشور بسیار با اهمیت است. اما در مقابل این وضعیت، ساختارهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر 

کشورها و نظام های مختلف، شدت و جهت این نوع توسعه از اقتصاد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع به دلیل 

رهای بین المللی در توسعه  اقتصاد دریاپایه، عواملی همچون تحریم و سایر تصمیمات سیاسی می اهمیت روابط ایران با بازا

 تواند روند اقتصاد دریاپایه را در ایران کاهش دهد، بنابراین آینده این پیشران دارای عدم قطعیت در روند آن است.

 الگوی تعامالت بین المللی 

ورهای )روابط با کش گاهانهآسیاست های کلی نظام و بصورت خودخواسته و  ایران با جهان چه بر اساس تتعامال الگوی

)تحریم و محدودیت های سیاسی وتجاری اعمال  که سایر کشورها اعمال می کنند یو چه بر اساس محدودیت های( عربی

 التتعام .باشد، بعنوان یک عامل اثر گذار مورد توافق صاحب نظران توسعه می (شده از طرف آمریکا و سایر کشورها

بازارهای بین المللی و توسعه مبادالت تجاری با کشورهای مختلف، بسترساز رونق بسیاری از فعالیت های  اگسترده ایران ب

های اقتصادی مختلف می شود. اما سمت مقابل این وضعیت، یعنی  تولیدی کشور است و منجر به فعالیت بهینه بخش

و محدودیت های سیاسی وتجاری، منجر به افول فعالیت های اقتصادی می شود یا بین المللی  تعامالتمحدودیت و عدم 

حداقل روند توسعه اقتصادی را کاهش می دهد. در مقیاس استانی، گرچه ممکن است در بعضی موارد اثر مستقیم هر کدام 

دسترسی  تعامالت با سایر کشورها واز دو حالت ذکر شده عینی و آشکار نباشد، اما در بعضی استانها چون استان بوشهر، شیوه 

صنعت نفت -1عالیت سه بخش: یکی از مهمترین عوامل موثر بر توسعه است. در استان بوشهر، ف بین المللیایران به بازارهای 

 فعالیت های بخش بازرگانی و تجارت به شدت تحت تاثیر این تحوالت قرار می گیرد. سایر بخش-3گردشگری و -2، و گاز

د چون کشاورزی و شیالت نیز بصورت غیر مستقیم از این مسئله متاثر می شوند و هر کدام از حالت های ذکر شده های اقتصا

منجر به صادرات نفت و گاز با قیمت مناسب به  الگوی تعامالت بین المللیدر رونق و رکود این بخشها اثرگذار است. 

ر تسریع می شود. همچنین توسعه گردشگری تاحد زیادی متاثکشورهای مختلف شده و در نتیجه توسعه صنایع نفت و گاز 
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از الگوی تعامالت ایران با کشورهای جهان و فراهم سازی ورود گردشگران خارجی است. در ارتباط با بخش بازرگانی این 

ورها زمینه کشمسئله بطور خاص در نحوه ی تعامل ایران با کشورهای عربی خود را نمایان می کند. توسعه ارتباطات با این 

 توسعه بازرگانی وتجارت جهانی را فراهم نموده و منجر به توسعه این بخش می شود. 

عالوه بر بخشهای اقتصادی ، اثرگذاری این پیشران و پیشفرض های دو گانه آن بر  رونق فناوری ها و شکل گیری 

ر، با ی بسترساز توسعه می باشند. در استان بوشهپیوندهای فرهنگی و اجتماعی ایران با جهان، اثر گذار است که خود به نوع

ن ن با کشورهای  عربی و حتی روابط خویشاوندی بیآتوجه به وجود سابقه دیرینه تجارت استان خصوصا بخش های جنوبی 

  بود.  دساکنین استان با مردم  این کشورها متاثر از الگوی روابط و تعامل ایران، بر توسعه مبادالت فرهنگی اثر گذار  خواه

 مدیریت منابع طبیعی و انرژی )نفت و گاز و پتروشیمی( ومحیط زیست و کشاورزی دانش بنیان 

افزایش روزافزون جمعیت جهان، پیشرفت و توسعه تکنولوژی و رشد باالی فناوری و نیاز گسترده به انرژی، منجر به 

است  نوز هم نفت منبع اصلی درآمد اقتصاد ایرانده هصبرداشت بیشتر از منابع طبیعی انرژی شده است. پس از گذشت یک 

ترین تعهد وزارت ها به عنوان اصلیو در همین راستاست که حفظ سقف تولید مخازن نفتی کشور در کنار تولید صیانتی از آن

حول نیاز به تو نیز برنامه پنجم توسعه کشور، صنعت نفت ایران  1424سند چشم انداز ملی در افق  به باشد که با توجهنفت می

برداری در بخش باالدستی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز تدوین شده برای صنعت نفت که حفظ نظام توسعه و بهره 

بیعی یابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طجایگاه دومین تولید کننده نفت خام در میان اعضای اوپک و نیز دست

با این وجود عوامل   ت.درای از مخازن مشترک به عنوان اهداف مبنایی مورد تأکید قرار گرفته اسبربا توجه به ضرورت بهره

جهانی چون انرژیهای جایگزین، استخراج نفت در آب های عمیق  و ظهور رقبای جدی در بخش نفت وگاز، آینده صنعت 

عنوان ق طرح، وابستگی به صنعت نفت و گاز بنفت و گاز کشور را با عدم قطعیت های اساسی روبرو کرده است. گرچه در اف

اقتصادی و -تداوم یابد، اما تغییرات قیمت نفت در سالهای اخیر و چالش های سیاسی است منابع اصلی تامین انرژی ممکن

های جدید تولید و مصرف انرژی،  آینده این بخش را با عدم قطعیت روبرو کرده است. تداوم توسعه صنایع  ظهور تکنولوژی

فت و گاز ضمن اثرات مثبتی که بر رشد اقتصادی و توسعه اشتغال استان بوشهر دارد، اثرات منفی بر محیط زیست و آلودگی ن

عیت های بعنوان یکی از عدم قط مدیریت منابع طبیعی و انرژی ) نفت و گاز و پتروشیمی(سواحل نیز خواهد داشت. لذا آینده 

 یکی از محورهای سناریوهای آینده استان محسوب می شود. کلیدی توسعه استان بوشهر مطرح بوده و 

از سوی دیگر همزمان با پیشرفت و توسعه فناوری در جهان، تغییرات زیادی در انجام فعالیت های کشاورزی انجام شده 

بزار، ااست به طوری که در سال های گذشته، به کارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی توانسته است به منزله یک 
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موجبات توسعه این بخش را فراهم کند. بهبود و افزایش بهره وری کشاورزی نتیجه انتقال از نظام های تولید منبع محور به 

نظام های تولید دانش بنیان است. کشاورزی دانش بنیان، عالوه بر استفاده از تجارب متعدد علمی و فناوری، نیازمند در دست 

فرآیندی است. برای گسترش کشاورزی دانش بنیان در ایران، می بایست ارتباط موثر بین فرآیند داشتن استانداردها و دانش 

، ر دسترسو فناوری های نوین دنظام های مختلف تولید علم  با فرآیند تولید و توزیع محصول وجود داشته باشد؛ با توجه به 

 .سرعت کم تری صورت گیردبا و یا  تر میزان رشد آن می تواند سریع

 تبیین چالش های توسعه فضایی استان بوشهر -1-3-3-7-1-1

های موجود در توسعه فضایی استان پرداخته شده است. با توجه به اینکه در در این بخش از مطالعات به بررسی چالش

که  کندی که پیتر شوارتز مطرح میسؤالای ندارد، در این بخش، از ی واژه ای به نام چالش جایگاه ویژهپژوهندهیآعلم 

است و یا مسائلی بزرگی که با آن روبرو هستند چه  شدهمطرحدغدغه خاطرشان  عنوانبهمدیران یا تصمیم گیران چه چیزی 

های اصلی در توسعه استان استفاده شده است. در این بند از مطالعات چالش های توسعه فضایی استان چالش عنوانبه، باشدیم

 عوامل کلیدی و اهداف استخراج شده است که در زیر به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. از 

 عدم تعادل های جمعیتی در استان 

شهرستان بوشهر به لحاظ جمعیتی در رتبه نخست استان بوشهر قرار اطالعات مربوط به جمعیت استان حاکی از این است که 

درصد در رتبه بعدی قرار دارد  21دهد و همچنین شهرستان دشتستان با تشکیل میدرصد از کل جمعیت استان را  25دارد و 

درصد از استان را تشکیل می دهند. شهرستان بوشهر به دلیل مرکزیت سیاسی و اداری  5تا  1اما باقی شهرستان ها جمعیتی بین 

ر نظام شهرستانی استان حفظ کرده و مرکزیت فعالیت های اقتصادی و خدماتی در طی چندین سال اخیر تفوق خود را د

است. این اطالعات حاکی از این است که پهنه های میانی استان در مقایسه با سایر پهنه ها شاهد تمرکز باالیی از جمعیت 

است. در واقع تمرکز خدمات و فعالیت ها در بخش های مختلف در پهنه میانی، موجب جذب مهاجران از کانون های شهری 

 41.4بیشترین سهم مهاجران وارده درون استانی با  1312-15ستان به این پهنه می شود. شهرستان بوشهر در دوره و روستایی ا

درصد داشته است. بدون شک، ورود مهاجران به این شهرستان در سال های اخیر موجب بروز مسائل و مشکالتی از جمله، 

رهنگی و رفاهی، افزایش ناهنجاری های اجتماعی )جرم، بزه و آلودگی هوا، کمبود مسکن، حاشیه نشینی، کمبود فضاهای ف

 جنایت( و غیره شده است.

 کمبود منابع آبی در استان و تأثیر آن بر بخش کشاورزی 
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آب یکی از مهمترین عواملی است که نقش به سزایی در توسعه استان دارد. در واقع استفاده بهینه و حفظ منابع آبی نقش 

بسیار مهمی در تحقق توسعه پایدار و برخورداری از صنعت و کشاورزی پیشرفته  در استان بوشهر ایفا می کند. اما چالشی که 

است. در واقع استان بوشهر یکی از استان های خشک کشور است و در سال های در این بین وجود دارد کاهش منابع آبی 

اخیر به خاطر تغییر اقلیم و کاهش بارش ها و فواصل نامناسبی که بین بارش ها ایجاد شده، این استان خشک و خشک تر شده 

 ع آبی سطحی و چه منابع آبیاست. در پی کاهش بارندگی ها و همچنین برداشت بی رویه از منابع آبی استان، چه مناب

زیرزمینی استان بوشهر شاهد کاهش چشمگیر شده است که این موضوع کشاورزی در استان را با مخاطره جدی روبه رو 

ه به این های مهم مطرح است که توسعه استان نیز وابستیکی از چالش عنوانبهکرده است. بنابراین کمبود منابع آبی در استان 

ی خواهد ی را در پریناپذجبرانهای کمبود آب و عدم استفاده درست و بهینه از این منبع خسارت چراکه منبع حیاتی است

 داشت.

 تغییر کاربری های  زمین 

کیلومتر  23117به 23167) از  1313 -13بررسی ها نشان می دهد عالرغم افزایش مساحت کل استان بوشهر طی سال های 

کیلومترمربع در سال  3214.71به  1313کیلومترمربع در سال  3221.37ستان بوشهر از مربع( مساحت اراضی کشاورزی در ا

کاهش یافته است. که این نشان دهنده ی تغییرات کاربری ها در این استان است. روند رو به رشد تغییر کاربری ها را  1313

ان دانست، اقلیمی و بحران منابع آبی در است می توان عالوه بر نتیجه افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای مسکن، تغییرات

ییر توان از روند رو به افزایش تغبنابراین میچرا که کمبود منابع آبی نقش بسیار مهمی در افول کشاورزی استان دارد. 

 در استان با آن روبرو هستند نام برد. یک چالش توسعه فضایی که مسئوالن عنوانبهها کاربری

 فضایی با توجه به شکل بندی جغرافیایی استان  توسعه محدودیت 

کی ی با طول و عرض کم و تأثیر نامناسب آن بر شکل گیری سلسله مراتب فعالیت و سکونتبوشهر شکل بندی جغرافیایی استان 

د اما یکی واز چالش های توسعه فضایی استان است. پهنه های کوهستانی در استان گرچه برای جذب گردشگر می تواند موثر واقع ش

درصد ذخایر  17وجود ذخایر عظیم نفت و گاز )از عواملی  است که عمدتا امکان توسعه را در استان محدود می کند، عالوه بر آن 

درصد ذخایر گازی کشور( از دیگر محدودیت های توسعه در استان است چرا که این ذخایر حجم عظیمی  67نفتی کشور و 

 .استان را با چالش کمبود زمین برای توسعه مواجه کرده است از زمین را اشغال کرده است و
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 اولویت های توسعه فضایی استان -1-3-3-7-1

گی های ویژی فضایی استان ابتدا نیاز است، در یک نگاه اجمالی، مروری بر های توسعهدر راستای شناسایی اولویت

 :صورت زیر استبه بوشهراستان  ییسازمان فضا یاصل ویژگی هایاصلی فضایی استان شود. بر این مبنا 

  ،)موقعیت مکانی ویژه استان )دارا بودن طوالنی ترین نوار ساحلی خلیج فارس 

  کشور عربی حاشیه خلیج فارس،  5همجواری با 

 ،برخورداری از کمترین فاصله نسبی با مناطق مرکزی کشور و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس 

 جنوب، -استقرار در محور ارتباطی شمال 

  مجاورت با دریا و بهره گیری از آن به عنوان قطب توسعه استان و امکان توسعه دریامحور در بخش های مختلف

 از جمله تجارت، صنایع دریایی، شیالت گردشگری،  ورزش های آبی و ساحلی و غیره،

  نظیر و  کمقابلیت متنوع در حوزه توریسم فرهنگی، تاریخی و تجاری همچنین برخورداری از سواحل زیبا و

 اکوسیستم های مستعد جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی و توسعه فعالیت های گردشگری دریایی

 .وجود دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و تحقیقاتی تخصصی و ملی 

 زیر است: قراربا در نظر گرفتن چارچوب های منتج از ویژگی ها فضایی استان، اولویت های توسعه فضایی استان به 

 
I. ،(لجستیک کریدور ایجاد)استان در خدمات و کاال لجستیک شبکه سازماندهی و توسعه ایجاد 

دورهای . عملکرد کلی کریایجاد کریدور لجستیک در استان بوشهر یکی از اولویت های اصلی فضایی در استان بوشهر است

 دی، جا به جایی کاالو بسته بندی و در مواردی نیز امنیت دانست. لجستیک را می توان شامل حمل و نقل، انبارداری، مدیریت موجو

 بنابراین توسعه این کریدور می تواند نقش به سزایی در توسعه استان داشته باشد.

II. توسعه خوشه های فعالیت های صنایع دریایی 

ه اولویت توسعه استان داشته باشد. چرا کاستفاده از پتانسیل قرارگیری استان بوشهر در مجاورت دریا می تواند نقش به سزایی در 

توسعه اقتصاد دریاپایه در اسناد فرادست کشور به عنوان یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه ای معرفی شده است. بر این مبنا ایجاد 

 ند.کمک ک خوشه های فعالیت های صنایع دریایی در پهنه های واجد شرایط می تواند به تقویت اقتصاد استان و حتی کشور

III. فناوری و علم های زیرساخت و نهادها توسعه 
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توسعه نهادها و زیرساخت های علم و فناوری یکی دیگر از اولویت های توسعه فضایی در استان بوشهر می باشد. تعریف پهنه 

همی در توسعه ار مهای مربوط به علم و فناوری نه تنها در تخصص گرایی استان تأثیرگذار خواهد بود، بلکه می تواند نقش بسی

 اقتصاد دانش بنیان در استان داشته باشد. 

IV. سالمت گردشگری و گردی طبیعت ساحلی، دریایی، گردشگری توسعه 

تعریف پهنه ها و کریدورهای گردشگری در استان بوشهر با توجه به ظرفیت های طبیعی استان )دریایی، ساحلی، طبیعت 

گردی( از مهم ترین اولویت های توسعه در استان است چرا که این پهنه ها تأثیرات قابل توجهی را در تقویت پیوند بین 

 اشت.خواهند دکانون های واجد پتانسیل در این زمینه 

V. تقویت کریدورهای ارتباطی استان با استان های مجاور و اتصال به کریدورهای ترازیتی ملی 

توسعه و تقویت مشارکت ها و همکاری های منطقه ای استان بوشهر با استان های همجوار و اتصال به کریدورهای ملی از مهمترین 

ع این اولویت توسعه منجر به توسعه بازرگانی و تعامالت ملی و  در اولویت های توسعه فضایی استان بوشهر محسوب می شود، در واق

 نتیجه توسعه اقتصادی در منطقه و کشور خواهد شد که یکی از اصلی ترین اهداف توسعه در استان است.

 
VI. یتی های اصلی بندری و کریدورهای اصلی فعال ایجاد و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و اتصال به کانون

 و جمعیتی

ر این راستا داز اولویت های توسعه استان بوشهر است.  دیگر یکی توجه به توسعه کریدورهای اصلی فعالیتی و جمعیتی،

احداث راه آهن در چارچوب ارتقای پیوندهای ملی و منطقه ای عملکردهای رقابتی در کانون های اصلی و همچنین برنامه 

تواند در تسریع این روند کمک شایانی نیز می ایهای منطقهمکاریهریزی و مدیریت حمل و نقل ریل پایه در چارچوب 

همچنین با توجه به اینکه افزایش همکاری های منطقه ای در توسعه کانون های دور از مرکز می تواند نقش حائز  نماید.

ین اولویت یابی به ااهمیتی داشته باشد، دسترسی شهرهای میانی و کوچک به خدمات و فعالیت های پایه می تواند در دست

 توسعه فضایی کمک کند.

 ترسیم فضای سناریو -1-3-3-7-3

ای به سمت آینده است که بیشترین تحوالت و دهی به سناریوها، هدف اصلی و کلی بازکردن دریچهدر چارچوب

مراه ه تغییرات آینده از این دریچه قابل درک و تخیل است. چارچوب سناریوها، مسیری را که افراد باید تخیل خود را به

کند. در ضمن با ایجاد چارچوب سناریوها که بیشتر چارچوب مفهومی منطق موجود در مباحث ترکیب کنند، مشخص می

بث و درصد آینده کاری عگویی صدرسند که تنها یک آینده وجود ندارد و پیشکننده به این باور میاست، افراد شرکت
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نهایت آینده را دارند، هایی که ارزش توسعه و درک از میان بیسناریو دهی به سناریوها، تنهابیهوده است. با چارچوب

ترکیبی رهیافت  در این گزارش از مدلوجود دارد که  4دهی به سناریوها، سه رهیافت کلی. برای چارچوبشوندمشخص می

بندی عدم هی پس از رتبمکتب هاوایی استفاده شده است. در رهیافت استنتاج "آینده های متفاوتِ"استنتاجی با رهیافت 

شود(، تعداد دو عدد از این عدم ها انجام میهای حساس و بحرانی )که براساس میزان اهمیت و عدم قطعیت آنقطعیت

شود. تذکر این نکته ضروری است که دو ها تشکیل میآن 2*2های بسیار حساس و بحرانی مشخص شده و ماتریس قطعیت

خاب شده، ممکن است ترکیبی از چند عدم قطعیت شناخته شده باشند. با تشکیل ماتریس بحرانی و حساس انت عدم قطعیت

ده و رشود که دو حالت مختلف هر عدم قطعیت بحرانی را دو به دو به هم متصل ک، چهار سناریوی مختلف حاصل می2*2

 .(Schwartz & Ogilvy, 1998)دهدسناریوها را تشکیل می

وی رویکرد رایج در سناریو نگاری است. الگ سناریوهابر اساس صلیب  چهارگانهفضای  انتخاب دو پیشران و ساخت یک

 2ی جابهدر این گزارش الزم به ذکر است که ( نیز همین رویکرد است. GBNوکار )کسبدر شبکه جهانی  مورداستفاده

)الگوی تعامالت بین المللی، اقتصاد دریاپایه و مدیریت منابع طبیعی و انرژی و محیط زیست و کشاورزی  پیشران 3پیشران، 

سی ربراز اما پس ؛ شده استسناریو تولید  1بر این اساس  اند کهشدهانتخاببحرانی های عدم قطعیت عنواندانش بنیان( به

مبنا انجام  نهمی کاربرسناریو باقی ماند و ادامه  6 تیدرنهاند و حذف شد تداخلوجود  لیبه دلفضای سناریو، دو سناریو 

 ه است.شد

 عدم قطعیت های بحرانی : پیش فرض های 4جدول 

 پیش فرض دوم پیشران پیش فرض اول

 تعامالت محدود و کنترل شده الگوی تعامالت بین المللی تعامالت گسترده و هدفمند 

 سیاست های محدودکننده و تضعیف کننده اقتصاد دریاپایه تشویقی، ترغیبی و توسعه ایسیاست های 

مدیریت پایدار و استفاده از فناوری نوین و دانش 

 بنیان

مدیریت منابع طبیعی و انرژی و محیط زیست و 

 کشاورزی دانش بنیان
 مدیریت ناپایدار و تداوم وضع کنونی

 : مطالعات مشاور مأخذ

                                                      
 4 ( رهیافت فزایندهIncremental) 

 ( رهیافت استقراییInductive) 

 ( رهیافت استناجیDeductive) 
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 پیشران 3گانه سناریوها بر اساس  8 یشناسختیر یفضا: 5جدول 

 ها سناریوهاپیشران
 اقتصاد دریاپایه یالمللنیبالگوی تعامالت 

مدیریت منابع طبیعی و انرژی و محیط 

 زیست و کشاورزی دانش بنیان

 فرض دومپیش فرض اولپیش فرض دومپیش فرض اولپیش فرض دومپیش فرض اولپیش

       سناریوی اول
       سناریوی دوم
       سناریوی سوم

       سناریوی چهارم
       سناریوی پنجم

       5سناریوی ششم
       سناریوی هفتم

       6سناریوی هشتم

 مشاورمطالعات : مأخذ

اکم بر های حفرضها و پیش. در این فضا پیشراندهدیمهای بحرانی را نشان ی عدم قطعیتشناسختیرفضای  2 ریتصو

. بعضی اندهشدترکیب ممکن چیده  1عدم قطعیت بحرانی در قالب  3های احتمالی منتج از ها آورده شده است و ترکیبآن

ک سناریو در ی زمانهمتوانند ها نمیهای پیشرانفرضها دارای ناسازگاری درونی هستند، به این معنی که پیشازا ین ترکیب

م و سناریوی شش در موردخاص  طوربهرسد. غیرمنطقی به نظر می زمانهم طوربهی آن ریقرارگدر کنار هم قرار بگیرند و 

تعامالت محدود در کنار مدیریت پایدار و کشاورزی  زمانهمی ریقرارگجود دارد. در سناریوی ششم هشتم این ناسازگاری و

 گریدعبارت؛ بهرسدمی به نظر و سیاست های تشویقی و ترغیبی و توسعه ای در اقتصاد دریاپایه غیرمنطقی انیبندانشپیشرفته 

سعه و انرژی و ارائه سیاست های تشویقی برای تومنابع طبیعی  مدیریت نمودن شیوه انیبندانشو نوین های ورود تکنولوژی

رو در ورهای پیشفناوری با کش مبادالت علمی و گیریشکلو  بین المللی نیازمند تعامالت گستردهاقتصاد دریاپایه در استان 

باید حذف شود. در مورد یو این سنار دارای ناسازگاری است و پیش فرض هااین  زمانهم یریقرارگاین زمینه است لذا 

و قرار گیری همزمان پیش فرض های سیاست های تشویقی و توسعه ای اقتصاد نیز همین وضعیت حاکم است هشتم سناریوی 

بر این ود. حذف ش دریاپایه و الگوی تعامالت محدود و کنترل شده منجر به ناسازگاری درون فضای سناریو می شود که باید

ت ممکن بیانگر حاال ؛ کهی سناریوها آورده شده استبعدسهماند. در تصویر زیر  فضای ریو باقی میشش سنا مجموعاًاساس 

 گفته شد عالوه بر این سه پیشران دارای اهمیت و عدم قطعیت ترشیپبرای آینده استان بر اساس سه پیشران است. چنانچه 

                                                      
 است. شدهحذفاین سناریو دارای ناسازگاری درونی بوده و در ادامه کار  5
 است شدهحذفاین سناریو دارای ناسازگاری درونی بوده و در ادامه کار  6
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 وردهآعوامل از پیش معین در سناریوها  عنوانبههستند که  باال، هفت پیشران نیز دارای اهمیت باال اما عدم قطعیت پایین

شوند. بر این اساس هرکدام از شش سناریوی متشکل از هفت پیشران ثابت و تکراری در همه سناریوها و سه پیشران با می

دیدی ی جهای مختلف و حاالت مختلف است. هدف از تکرار عوامل از پیش معین در هر شش سناریو خلق فضاهافرضپیش

 های بحرانی است. الزم به ذکر است که درهای حاکم بر عدم قطعیتفرضها با پیشی این پیشرانریقرارگ کنار همبا در 

 ادامه گزارش به دلیل رعایت سلسله مراتب عددی سناریوها از یک تا شش مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

 منطق)فضای( سناریوهای توسعه استان بوشهر :1 ریتصو

 
 : نتایج مطالعات مشاور مأخذ

مدیریت منابع طبیعی و انرژی و محیط 

 زیست و کشاورزی دانش بنیان

و پایدار  مدیریت

استفاده از فناوری نوین و 

 دانش بنیان

 اقتصاد دریاپایه

 مللیالالگوی تعامالت بین

ناپایدار و  مدیریت

 تداوم وضع کنونی

 گسترده و هدفمند

محدود و کنترل  

 شده

 تثبیت و تضعیف

 توسعه
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 فضای آینده های پیش روی استان   :3 ریتصو

 
 مشاور مطالعات نتایج: مأخذ
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 تعریف سناریوهای توسعه فضایی استان -1-3-3-8

 ش فرض های حاکم بر هر یک از سناریوهایتبیین پ -1-3-3-8-1

در این بخش به شناسایی پیش فرض های حاکم در سناریوها پرداخته می شود، در واقع این بخش از مطالعات با مشخص 

به درک و باور بهتر داستان سناریو کمک شایانی می کند. پیش فرض ها به طور کلی  کردن علت و معلول های هر سناریو،

گیری آن ها در قالب سناریو ها را بیان می کند. با توجه به گزارش ترکیب حاالت مختلف پیشران های منتخب و کنارهم قرار

پیشران، توسعه آینده استان  بوشهر تحت تأثیر چند پیشران قطعی و عدم قطعی است. در حالی که جهت روند پیشران های 

ناسایی ای قطعی شقطعی، معین هستند، جهت روند پیشران های عدم قطعی در سناریوهای مختلف متفاوت هستند. پیشران ه

 شده بر اساس نظر نخبگان و خبرگان استانی به قرار زیر است. 

 تداوم تحوالت محیط زیستی .1

 ثبات وضع موجود و کاهش منابع آب .2

 رشد سریع و تحول گرای فناوری و اثرات آن .3

 تشدید و تداوم تغییرات اقلیمی .4

 تشدید و تداوم روند شهرنشینی .5

 تشدید و تداوم سطح تحصیالت و تخصص .6

 تثبیت و تداوم شتاب دهنده ها و کسب و کارهای دیجیتالی .7

همانطور که مشاهده می شود، بعضی از پیشران ها روند مثبتی داشته و فرض تداوم آن ها به عنوان فرصت هایی برای 

حول ت دستیابی به اهداف توسعه استان قلمداد می شوند. پیشران های تشدید و تداوم سطح تحصیالت و تخصص، رشد سریع و

گرای فناوری و اثرات آن و تثبیت و تداوم شتاب دهنده ها و کسب و کارهای دیجیتالی در این دسته قرار دارند. بدون شک 

افزایش سطح تحصیالت و تخصص منجر به پرورش و در نتیجه افزایش نیروی انسانی متخصص می شود که با بهره گیری از 

صنایع وخدمات و سایر فعالیت ها را افزایش داد. از سوی دیگر رشد سریع و  این نیروی متخصص می توان میزان بهره وری

تحول گرای فناوری نیز اثرات مثبتی در توسعه استان خواهد داشت، در واقع فناوری های نوین یکی از ظرفیت های اصلی به 

الی و کسب و کارهای دیجیت منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. همچنین تثبیت و تداوم شتاب دهنده ها

 نیز نقش بسیار مهمی در افزایش نرخ اشتغال و بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت.
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در مقابل پیشران های قطعی تداوم تحوالت محیط زیستی، ثبات و کاهش منابع آب، تشدید و تداوم تغییرات اقلیمی و 

واهند هستند که ماهیت منفی داشته و اثرات منفی بر آینده استان ختشدید و تداوم روند شهرنشینی از دسته پیشران های معینی 

داشت.  تداوم تحوالت محیط زیستی شامل تداوم خشکسالی، افزایش ریزگردها و آلودگی های فرامنطقه ای یکی از مهمترین 

اورزی ضعیت کشچالش های ملی است که در افق طرح نیز وجود خواهد داشت. بدون شک این تحوالت تأثیرات منفی بر و

عالوه بر این، کمبود منابع آبی نیز عامل دیگری در  خواهد گذاشت.و فعالیت های تولیدی به خصوص در مناطق روستایی 

ضعف فعالیت های کشاورزی است که چالشی ملی محسوب می شود، الزم به ذکر است که این پیشران عالوه بر کاهش  

شامیدنی باعث افزایش مهاجرت ها می شود. همچنین پیشران تشدید و تداوم فعالیت بخش کشاورزی، به دلیل کمبود آب آ

تغییرات اقلیمی نیز چالشی جهانی است که تأثیرات بسیار مخربی بر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی 

 ان محسوب می شود.  دارد. بنابراین اتخاذ اقدامات الزم برای مدیریت منابع محیط زیستی جز اولویت های اصلی است

همچنین، تداوم و تشدید روند شهرنشینی به عنوان یکی دیگر از پیش فرض های ثابت در افق طرح در همه سناریوها  

وجود دارد که دارای ماهیت منفی است. در واقع، تخلیه روستاها و افزایش جمیت شهرها عالوه بر تأثیرات منفی بر محیط 

 د عدم تعادلهای جمعیتی در استان می شود. زیست و اقتصاد، منجر به ایجا

 های متغیر سناریوها:فرضپیش

عالوه بر پیشران های قطعی بررسی شده در قسمت قبل که دارای پیش فرض ثابت در افق طرح خواهند بود، در هر سناریو 

ناریوها باعث مجزا شدن س سه پیش فرض وجود دارد که بر اساس عدم قطعیت های بحرانی تعریف شده اند. این پیش فرض ها

از هم دیگر می شوند و تفاوت های سناریو ها را نشان می دهند. به عنوان مثال، گرچه تداوم تحوالت محیط زیستی یک 

پیش فرض ثابت در همه سناریو ها است، اما در سناریویی که همزمان با تحوالت محیط زیستی در استان بوشهر، تعامالت 

یر کشورهای جهان وجود دارد، امکان استفاده از فناوری های نوین سایر کشورها و همکاری های گسترده و هدفمند با سا

گسترده علمی در جهت مقابله با این مسئله محیط زیستی وجود خواهد داشت، در حالی که در سناریویی که در کنار تداوم 

ان  مقابله با تداوم تحوالت محیط زیستی در است تحوالت محیط زیستی، تعامالت محدود و کنترل شده وجود دارد، مدیریت و

با اتکا به فناوری ها و دانش بومی بسیار سخت خواهد بود و فرآیند پیشرفت در این زمینه با سرعت کمتری انجام خواهد شد. 

 پیش فرض های ثابت و متغیر در سناریوها نشان داده شده است.  6جدول در 
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 : پیش فرض های ثابت و متغیر حاکم بر سناریوها6جدول 
 سناریو ی متغیرهافرضشیپ ی ثابتهافرضشیپ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحوالت محیط زیستیتداوم 

 ثبات وضع موجود و کاهش منابع آب

 رشد سریع و تحول گرای فناوری و اثرات آن

 تشدید و تداوم تغییرات اقلیمی

 تشدید و تداوم روند شهرنشینی

 تشدید و تداوم سطح تحصیالت و تخصص

 تثبیت و تداوم شتاب دهنده ها و کسب و کارهای دیجیتالی

 

 تعامالت گسترده و هدفمند

ول
ی ا

یو
نار

س
 

  تشویقی، ترغیبی و توسعه ای برای اقتصاد دریاپایهی گذاراستیس

 مدیریت پایدار منابع طبیعی، انرژی، محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان

 تعامالت گسترده و هدفمند

وم
ی د

یو
نار

س
 

 تشویقی، ترغیبی و توسعه ای برای اقتصاد دریاپایهی گذاراستیس

 ناپایدار منابع طبیعی، انرژی، محیط زیست و کشاورزی دانش بنیانمدیریت 

 تعامالت گسترده و هدفمند

وم
 س

ی
یو

نار
س

 

 سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده برای اقتصاد دریاپایه

 مدیریت ناپایدار منابع طبیعی، انرژی، محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان

 تعامالت گسترده و هدفمند

رم
چها

ی 
یو

نار
س

 

 سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده برای اقتصاد دریاپایه

 مدیریت پایدار منابع طبیعی، انرژی، محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان

 شدهکنترلتعامالت محدود و 

جم
ی پن

یو
نار

س
 

 سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده برای اقتصاد دریاپایه

 ناپایدار منابع طبیعی، انرژی، محیط زیست و کشاورزی دانش بنیانمدیریت 

 شدهکنترلتعامالت محدود و 

ی 
یو

نار
س

شم
ش

 

 سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده برای اقتصاد دریاپایه

 مدیریت پایدار منابع طبیعی، انرژی، محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان

 : مطالعات مشاورمأخذ

 الگوهای شکل بندی سازمان فضایی استان در هر یک از سناریوهاتبیین  -1-3-3-8-1

 ویال-، سازمان یابی وضع موجود استان بوشهر بر اساس مدل تکامل فضایی سوارز"سازمایابی فضااستنتاج الگوی "در بند 

مورد تحلیل قرار گرفته است، در این بند نیز به تحلیل تأثیر پیشران های حاکم در شکل بندی سازمان فضایی آینده استان در 

 فضای هر یک از سناریوها پرداخته می شود. 
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د نسازمان فضایی احتمالی هر یک از سناریوها متأثر از پیشران های مهم حاکم بر آن سناریو است. همان طور که در ب

به تفصیل بیان شد، شش فضای سناریو برای فضای آتی استان می توان تصور کرد که هر سناریو  "ترسیم فضایی سناریوها"

پیشران با عدم قطعیت باال است، )الزم به ذکر است که این پیشران ها مستخرج از پنل  3پیشران با پیش فرض ثابت و  7شامل 

 و تحلیل های انجام شده توسط کارشناسان است که در گزارش پیشران به تفصیل های تخصصی با نخبگان و خبرگان استانی

بیان شده است( که با توجه به مشابه بودن پیشران های قطعی در تمامی سناریو، پیشران های با عدم قطعیت باال باعث مجزا 

پیشران های مهم ثابت ارائه شده است. در این بند ابتدا تأثیر پیشران  7جدول شدن فضای هر سناریو از دیگری می شود. در

های ثابت بر شکل بندی سازمان فضایی آینده استان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، و در ادامه، بر اساس سه پیشران 

-ر یک از سناریوها، به تحلیل الگوی شکل بندی سازمان فضایی سناریوها مبتنی بر مدل سوارزمهم با عدم قطعیت باال در ه

الزم به ذکر است که در بندهای بعدی گزارش به تعریفی از فضای آینده در قالب هر سناریو پرداخته ویال پرداخته شده است. 

 می شود.

 بوشهر ی فضایی استانهر شش سناریوی توسعه های مهم ثابت در: پیشران7جدول 
 های مهم ثابت در هر شش سناریوپیشران ردیف

 تداوم تحوالت محیط زیستی 1
 آبثبات وضع موجود و کاهش منابع  9

 رشد سریع و تحول گرای فناوری و اثرات آن 5
 تشدید و تداوم تغییرات اقلیمی 4
 تشدید و تداوم روند شهرنشینی 3
 و تداوم سطح تحصیالت و تخصص تشدید 3
 تثبیت و تداوم شتاب دهنده ها و کسب و کارهای دیجیتالی 5

 : مطالعات مشاورمأخذ

افق  با فرض قرارگیری دربوشهر ی فضایی استانهر شش سناریوی توسعه های مهم ثابت در: پیشران7جدول با توجه به 

طرح آمایش، زمین های کشاورزی استان در نتیجه تداوم تحوالت محیط زیستی و تشدید خشکسالی،  تداوم و کاهش منابع 

ای گرفت. بدون شک، کاهش سطوح زمین ه آب و همچنین تشدید و تداوم تغییرات اقلیمی به شدت تحت تأثیر قرار خواهد

شهری خواهد شد و در نتیجه تراکم شهرها را به -کشاورزی، باعث تضعیف اقتصاد روستا و افزایش مهاجرت های روستا

شدت افزایش خواهد  از سوی دیگر تشدید و تداوم روند شهرنشینی نیز به عنوان پیشرانی مستقل نقش حائز اهمیتی در  

و کارهای  ها و کسبمعیت خواهد داشت. با رشد سریع و تحول گرای فناوری، تثبیت و تداوم شتاب دهندهافزایش تراکم ج
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ویال -دیجیتالی و همچنین تداوم سطح تحصیالت و تخصص نقش مهمی در توسعه فناوری به عنوان متغیری در مدل سوارز

 خواهد داشت. 

 کل بندی سازمان فضایی در سناریو اولشبیین الگوی  -1-3-3-8-1-1

پیش فرض های  1جدول اریو اول عالوه بر هفت پیشران ثابت وقطعی، دارای سه پیشران با عدم قطعیت باال است که درسن

ه با سیاست های تشویقی، ترغیبی و توسعه این پیشران ها ارائه شده است و نشان دهنده تعامالت گسترده و هدف مند همرا

ای برای اقتصاد دریاپایه و مدیریت پایدار منابع طبیعی، انرژی )نفت و گاز و پتروشیمی( محیط زیست و کشاورزی دانش 

 بنیان در استان بوشهر است.

 ه رشد شتابان جمعیتقرار خواهد گرفت که نشان دهندسوم ویال در این سناریو در مرحله -متغیرهای عمومی مدل سوارز

و مهاجرپذیری استان بوشهر است. درواقع توسعه شتابان فناوری و تعامالت گسترده علمی و فناوری بین المللی در این سناریو 

منجر به ایجاد خوشه های تخصصی و مناطق خالق در استان خواهد شد که جذب حداکثری نیروی کار متخصص را در پی 

اقتصاد دریاپایه، صنایع و خدمات برتر در نتیجه الگوی تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی  خواهد داشت. همچنین توسعه

منجر به افزایش اشتغال در این بخش ها و جذب مهاجران نیروی کار در افق طرح در فضای این سناریو خواهد شد. تراکم 

رارگیری مرکز استان در پهنه میانی نقش مهمی در جمعیت در نواحی جنوبی و میانی استان افزایش خواهد یافت. در واقع ق

تمرکز خدمات برتر و در نتیجه تراکم باالی جمعیت در این پهنه را خواهد داشت، از سوی دیگر تمرکز صنایع در پهنه جنوبی 

انش د استان نیز جاذب مهاجران نیروی کار خواهد بود. همچنین حفظ اراضی و پهنه های طبیعی و بهره گیری از کشاورزی

 بنیان در استان باعث توسعه روستایی و حفظ جمعیت روستا خواهد شد.

می شود، در این سناریو تحقق الگوی تعامالت هدفمند و گسترده بین المللی و ارائه  مشاهده 4 ریتصوهمانطور که در 

 سیاست های تشویقی و ترغیبی برای اقتصاد دریاپایه منجر به توسعه و تقویت کریدورهای محلی و ملی و بین المللی و تقویت

بنادر محلی و اسکله ها و ایجاد بنادر تخصصی خواهد شد، همچنین اهمیت پیوندهای برون استانی و بین المللی نیز نقش 

محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی خواهد داشت، در نتیجه متغیرهای مهمی در جریان سرمایه و پیوند بار و مسافر در سطوح 

خواهند  قرار پنجمویال در مرحله  -قلمروی بازاری در مدل سوارزو  منطقه ای بخشی لجستیک حمل و نقل و ارتباطات بین

 ومستوسعه اقتصادی دریاپایه، صنایع و افزایش اشتغال  نیز در این سناریو منجر به قرارگیری این سناریو در مرحله  گرفت.

ی دانش نابع طبیعی و بهره گیری از کشاورزبه تحقق مدیریت پایدار م متغیرهای مربوط به اشتغال در مدل خواهد شد. با توجه
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بنیان، فناوری با شتاب باالیی توسعه خواهد یافت و که تعامالت گسترده علمی و فناوری بین المللی را در پی خواهد داشت. 

 همچنین ایجاد خوشه های تخصصی در استان منجر به افزایش صرفه های ناشی از تجمع خواهد شد.

رود که پیشران های با عدم قطعیت باال منجر به تقویت کانون های ساحلی، بازرگانی و خدمات  به طور کلی، انتظار می

رهای عمومی وضعیت این سناریو متناسب با هر یک از متغیلجستیک و برتر و شکل گیری و توسعه کانون های پشتیبان شوند. 

 نشان داده شده است. 14جدول موارد بررسی شده، در ویال با توجه به -و بخشی مدل سوارز

 سناریوی اولها با عدم قطعیت باال در : وضعیت پیشران8جدول 

 سناریوی اول
 اقتصاد دریاپایه المللیالگوی تعامالت بین

مدیریت منابع طبیعی و انرژی و محیط 

 کشاورزی دانش بنیانزیست و 

 مدیریت پایدار سیاست های تشویقی، ترغیبی و توسعه ای تعامالت گسترده و هدفمند

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 : الگوی شکل بندی سازمان فضایی سناریو اول4 ریتصو

 
 مشاورمطالعات : مأخذ

 دومتبیین الگوی شکل بندی سازمان فضایی در سناریو  -1-3-3-8-1-1

سناریو دوم نیز عالوه بر هفت پیشران ثابت، تحت تأثیر سه پیشران با عدم قطعیت باال قرار دارد، پیش فرض های این 

تعامالت گسترده  و هدفمند بین المللی، سیاست های ارائه شده است که شامل الگوی  1جدول پیشران ها در این سناریو در 

ت. مدیریت ناپایدار منابع طبیعی و کشاورزی دانش بنیان در استان بوشهر اس ،تشویقی، ترغیبی و توسعه ای اقتصاد دریاپایه

ویال در سناریو دوم به قرار زیر است که به صورت کلی مرحله هر متغیر در –وضعیت متغیرهای عمومی و بخشی مدل سوارز 

 ارائه شده است.  14جدول 
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ت های تشویقی یه در نتیجه ی سیاسبا توجه به تحقق تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی و اهمیت دادن به اقتصاد دریاپا

و ترغیبی و توسعه به این بخش، فرصت های شغلی در استان افزایش  خواهد یافت که این افزایش منجر به جذب مهاجران و 

نشان داده شده است کشاورزی ناپایدار در این سناریو  5 ریتصوافزایش شتابان جمعیت استان خواهد شد. همانطور که در 

باعث کاهش سطح اراضی کشاورزی و افزایش سطح اراضی توسعه شهری و صنعتی خواهد شد که درنتیجه انتظار می رود 

 هیم بود.جمعیت روستاها کاهش یابد. در این سناریو به خصوص شاهد افزایش مهاجرت روستا به شهر خوا

الگوی تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی و سیاست های تشویقی و توسعه اقصاد دریاپایه در این سناریو نیز باعث 

توسعه و تقویت کریدورهای ملی و بین المللی و ایجاد بنادر تخصصی خواهد شد که در نتیجه جریان سرمایه محلی، منطقه 

د کرد. عالوه بر این، رشد سریع و تحول گرای فناوری نیز به عنوان پیشران ثابت با ای، ملی و بین المللی را فراهم خواه

قرارگیری در کنار سیاست های تشویقی و توسعه ای اقتصاد دریاپایه در استان بوشهر منجر به ایجاد خوشه های تخصصی در 

 زمینه صنایع به خصوص صنایع درپایه خواهد شد. 

 سناریوی دومها با عدم قطعیت باال در : وضعیت پیشران9جدول 

 دومسناریوی 
 اقتصاد دریاپایه المللیالگوی تعامالت بین

 و محیطو انرژی منابع طبیعی مدیریت 

 و کشاورزی دانش بنیان زیست

 مدیریت ناپایدار سیاست های تشویقی، ترغیبی و توسعه ای تعامالت گسترده و هدفمند

 مطالعات مشاور: مأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 



 اناست ییتوسعه فضا فی و تعر واهی منطق سنار فضا، نییبت یاب یسازمان  یاستنتاج الگواه ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   

 

  5002212B0021303011RE102971208 

 
44 

 ناریو دومالگوی شکل بندی سازمان فضایی س: 5 ریتصو

 
 مشاورمطالعات : مأخذ

  



 اناست ییتوسعه فضا فی و تعر واهی منطق سنار فضا، نییبت یاب یسازمان  یاستنتاج الگواه ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   

 

  5002212B0021303011RE102971208 

 
45 

 سومتبیین الگوی شکل بندی سازمان فضایی در سناریو  -1-3-3-8-1-3

در سناریو سوم نیز عالوه بر هفت پیشران ثابت، سه پیشران با عدم قطعیت باال وجود دارد که این پیشران ها تفاوت این 

ان ها با عدم قطعیت باال در این سناریو ارائه شده وضعیت پیشر 12جدول سناریو را با سناریوهای دیگر آشکار می سازد. در 

تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی، سیاست های محدودکننده و  متأثر ازاست. همانطور که مشاهده می شود این سناریو 

است. وشهر ب تضعیف شونده اقتصاد دریاپایه و مدیریت ناپایدار منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان در استان

ویال در سناریو سوم به قرار زیر است که به صورت کلی –وضعیت متغیرهای عمومی و بخشی مدل سوارز  14جدول در 

 مرحله هر متغیر ارائه شده است.

سناریو در متغیر مربوط به جمعیت و مهاجرپذیری در مرحله اول قرار خواهد گرفت. ویال این  -براساس مدل سوارز

چراکه جمعیت به صورت تدریجی در حال افزایش خواهد بود و شتاب سناریوهای پیشین را نخواهد داشت. در واقع کاهش 

 یت و مهاجرپذیری استاناهمیت و توجه به سیاست های اقتصاد دریاپایه نقش مهمی در کاهش شتاب روند افزایش جمع

خواهد داشت. عالوه بر آن، عدم بهره گیری از کشاورزی دانش بنیان وکاهش سطوح کشاورزی، مراتع و جنگل ها و در پی 

آن افزایش نسبی سطوح اشغال شده برای  توسعه شهری و صنعتی عامل مهمی در تضعیف و کاهش جمعیت روستاها خواهد 

 ن سناریو بیشتر مهاجرت روستا به شهر خواهد بود.داشت و در نتیجه مهاجرت در ای

نمایش داده شده است در این سناریو الگوی تعامالت گسترده و هدفمند بین الملی منجر به  6 ریتصوهمانطور که در 

منطقه ای خواهد داشت، همچنین جریان سرمایه نیز در سطح ملی و بین المللی انجام خواهد شد. تقویت کریدورهای ملی و 

عدم اهمیت به سیاست های اقتصاد دریاپایه، نقش این بخش در توسعه اقتصادی استان را به شدت کاهش خواهد داد و شاهد 

وسعه شتابان فناوری، کشاورزی دانش بنیان در افول محورهای ساحلی خواهیم بود. در خصوص توسعه فناوری نیز عالرغم ت

حالت تثبیت و رشد صفر قرار خواهد رسید.  همچنین خوشه های صنعتی در فضای این سناریو نیز ایجاد خواهد شد که به 

 دلیل مزیت های نسبی نفت و گاز و انرژی و دریا، تمرکز آنها بر روی صنایع و خدمات نفت وگاز خواهد بود. 

 سناریوی سومها با عدم قطعیت باال در : وضعیت پیشران11جدول 

 سومسناریوی 
 اقتصاد دریاپایه المللیالگوی تعامالت بین

 و محیطو انرژی منابع طبیعی مدیریت 

 و کشاورزی دانش بنیان زیست

 ناپایدارمدیریت  سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده تعامالت گسترده و هدفمند

 : مطالعات مشاورمأخذ



 اناست ییتوسعه فضا فی و تعر واهی منطق سنار فضا، نییبت یاب یسازمان  یاستنتاج الگواه ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   

 

  5002212B0021303011RE102971208 

 
46 

 ناریو سومالگوی شکل بندی سازمان فضایی س: 6 ریتصو

 

 مشاورمطالعات : مأخذ
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 چهارمتبیین الگوی شکل بندی سازمان فضایی در سناریو  -1-3-3-8-1-4

مشاهده 11 جدولدر سناریو چهارم نیز هفت پیشران ثابت و سه پیشران با عدم قطعیت باال وجود دارد. همانطور که در 

هدفمند بین المللی، سیاست های  می شود پیش فرض های سه پیشران با عدم قطعیت باال شامل تعامالت گسترده و

محدودکننده و تضعیف شونده اقتصاد دریاپایه و مدیریت پایدار منابع طبیعی و انرژی و محیط زیست و کشاورزی دانش 

به قرار زیر است که به صورت کلی  چهارمویال در سناریو –وضعیت متغیرهای عمومی و بخشی مدل سوارز  بنیان است.

 ارائه شده است. 14جدول مرحله هر متغیر در 

وبال تراکم جمعیت با رشد شتابان در مرحله سوم قرار خواهد گرفت. عالرغم -در این سناریو نیز با توجه به مدل سوارز

باال بودن مهاجرپذیری استان، در این سناریو مدیریت پایدار منابع طبیعی و بهره گیری از کشاورزی دانش بنیان، باعث تثبیت 

نیز نشان داده شده است و در نتیجه این روند نقش  7 ریتصوها  خواهد شد که در  و افزایش سطوح کشاورزی، مراتع و جنگل

وستا و ر شهری خواهد داشت. در فضای این سناریو تعامالت نسبتا مکمل بین-حائز اهمیتی در کاهش میزان مهاجرت روستا

 شهر وجود خواهد داشت که می تواند نقش مهمی در تعامالت یکپارچه فضایی استان داشته باشد.

همچنین الگوی تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی در این سناریو باعث توسعه و تقویت کریدورهای محلی، ملی و 

حمل و نقلی خواهد شد که باعث گذار متغیرهای بین المللی و شکل گیری شبکه حمل و نقل یکپارچه بر پایه مدهای 

لجستیک حمل و نقل و ارتباطات بین المللی از مرحله سوم به چهارم خواهد شد. با توجه به تقویت کانون های بازرگانی و 

خدمات لجستیک و برتر کشاورزی و مقیاس عملکردی این کانون ها در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی روند 

ویال مشاهده خواهد شد. صنایع و کشاورزی -ابه گذار از مرحله سوم به چهارم در متغیر قلمروی بازاری در مدل سوارزمش

دانش بنیان، صنایع نفت و گاز، خدمات برتر، لجستیک حمل و نقل و گردشگری از جمله مزیت های رقابتی استان در این 

قابتی می توان انتظار قرارگیری اشتغال صنعت و خدمات استان را در افق سناریو خواهند بود که با توجه به این مزیت های ر

طرح در مرحله اول و دوم داشت.  در این سناریو سیاست های محدودکننده و تصعیف شونده اقتصاد دریاپایه باعث محورت 

 بنادر ملی و عدم پیوند با بنادر بین المللی و در توسعه حمل و نقل دریایی خواهد شد.

 سناریوی چهارمها با عدم قطعیت باال در وضعیت پیشران: 11 جدول

 چهارم سناریوی 
 اقتصاد دریاپایه المللیالگوی تعامالت بین

 و محیطو انرژی منابع طبیعی مدیریت 

 و کشاورزی دانش بنیان زیست

 مدیریت پایدار سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده تعامالت گسترده و هدفمند

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 ناریو چهارمالگوی شکل بندی سازمان فضایی س: 7 ریتصو

 
 مشاورمطالعات : مأخذ
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 پنجمتبیین الگوی شکل بندی سازمان فضایی در سناریو  -1-3-3-8-1-5

این سناریو نیز همانند سایر سناریوها عالوه بر هفت پیشران ثابت دارای سه پیشران با عدم قطعیت باال است، همانطور که 

گوی تعامالت محدود و کنترل شده بین المللی، سیاست های محدودکننده مشاهده می شود، مبنای این سناریو ال 12جدول در 

وضعیت  14جدول  در و تضعیف شونده اقتصاد دریاپایه و مدیریت ناپایدار منابع طبیعی و انرژی و کشاورزی دانش بنیان است.

ویال در سناریو پنجم به قرار زیر است که به صورت کلی مرحله هر متغیر ارائه شده –متغیرهای عمومی و بخشی مدل سوارز 

 است.

ویال در فضای این سناریو در مرحله اول قرار خواهد گرفت. چرا که استان در این سناریو -متغیرهای عمومی مدل سوارز

جمعیت و افزایش مهاجرفرستی رو به رو خواهد شد. همچنین به دلیل عدم بهره گیری از کشاورزی دانش با افزایش تدریجی 

بنیان شاهد کاهش کشاورزی و افزایش نسبی اراضی توسعه شهری و صنعتی و در نتیجه کاهش جمعیت روستاها و حتی خالی 

ی صنعتی بر کانون های کشاورزی غلبه خواهند کرد که از سکنه شدن روستاها خواهیم بود. در واقع در این سناریو کانون ها

وابستگی روستاها به شهرها را در پی خواهد داشت و باعث تمرکز نیروهای رو به مرکز توسعه مبتنی بر شهرهای بزرگ 

 خواهد شد.

نیز نشان داده شده است با توجه به محدودیت های موجود در تعامالت بین المللی و سیاست  1 ریتصوهمانطور که در 

های ارائه شده در خصوص اقتصاد دریاپایه، کریدورها تنها در سطوح ملی و ومنطقه ای و با محوریت کریدورهای جاده ای 

حدودویت قلمروی بازاری به ملی خواهد شد. همچنین کانون های سکونت و و هوایی  توسعه خواهند یافت که منجر به م

فعالیت درمقیاس محلی، منطقه ای و ملی قرار خواهند گرفت. در نتیجه متغیرهای مربوط به لجستیک حمل و نقل، ارتباطات 

و گاز  ادی براساس صنایع نفتبین منطقه ای و قلمروی بازاری در مرحله اول قرار خواهند گرفت. در این سناریو توسعه اقتص

و پتروشیمی و خدمات غیرپایه در سطوح محلی و ملی انجام خواهد شد. درنتیجه متغیرهای مربوط به اشتغال و فعالیت نیز در 

ویال قرار خواهند گرفت. همچنین عالرغم توسعه فناوری به عنوان پیشران ثابت در افق طرح، در این -مرحله اول مدل سوارز

وسعه فناوری با سرعت کمتری انجام خواهد شد چرا که تعامالت محدود و کنترل شده بین المللی منجر به تعامالت سناریو ت

 محدود علمی و فناوری بین المللی خواهد شد و سرعت این تحوالت را به شدت کاهش خواهد یافت. 

 سناریوی پنجمها با عدم قطعیت باال در وضعیت پیشران: 11جدول 

 پنجم سناریوی 

 اقتصاد دریاپایه المللیالگوی تعامالت بین
 و محیطو انرژی منابع طبیعی مدیریت 

 و کشاورزی دانش بنیان زیست

 محدود و کنترل شده تعامالت
سیاست های محدودکننده و تضعیف 

 شونده
 مدیریت ناپایدار

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 ناریو پنجمالگوی شکل بندی سازمان فضایی س: 8 ریتصو

 

 مشاورمطالعات : مأخذ
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 در سناریو ششمتبیین الگوی شکل بندی سازمان فضایی  -1-3-3-8-1-6

سناریو ششم نیز عالوه بر هفت پیشران با پیش فرض ثابت دارای سه پیشران با عدم قطعیت باال است که در این پیش فرض 

ارائه شده است که شامل الگوی تعامالت محدود و کنترل شده بین المللی، سیاست های  13جدول های این پیشران ها در 

انش د محدودکننده و تضعیف شونده اقتصاد دریاپایه و مدیریت پایدار منابع طبیعی و انرژی و محیط زیست و کشاورزی

  بنیان است.

قرار خواهد گرفت. در واقع افزایش  اولویال، استان در مرحله -در این سناریو نیز براساس متغیرهای عمومی مدل سوارز

جمعیت، تراکم و مهاجرپذیری با سرعت کمی انجام خواهد شد، اما بهره گیری از کشاورزی دانش بنیان و حفظ و تقویت 

نگل ها منجر به تقویت کانون های کشاورزی و در نتیجه حفظ جمعیت روستایی خواهد زمین های کشاورزی، مراتع و ج

 تعامالت نسبتا کارا بین شهرو روستا را در فضای این سناریو داشت. شد. بنابراین می توان انتظار

ریدورها را یت کدر این سناریو تعامالت محدود و کنترل شده بین المللی و عدم توجه به اقتصاد دریاپایه توسعه و تقو

نشان داده شده  1 ریتصومحدود به سطوح ملی و منطقه ای با محوریت کریدورهای جاده ای خواهد کرد که همانطور که در 

است، منجر به محدودیت قلمروی بازاری استان در سطوح محلی، منطقه ای و ملی خواهد شد. بنابراین می توان دریافت که 

نایع استان نیز مانند سناریو پیشین مبتنی بر صویال قرار خواهند گرفت. اقتصاد  -این متغیرها در مرحله اول و دوم مدل سوارز

نفت و گاز و پتروشیمی و خدمات غیرپایه خواهد بود اما در این سناریو می توان انتظار توسعه فعالیت های بخش کشاورزی 

ن(. در این ادر سطوح محلی، منطقه ای و ملی نیز داشت ) به دلیل بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و کشاورزی دانش بنی را

سناریو نیز تعامالت محدود علمی و فناوری بین المللی وجود خواهد داشت که می تواند توسعه فناوری را با سرعت کمتری 

وارد بررسی مویال با توجه به -وضعیت این سناریو متناسب با هر یک از متغیرهای عمومی و بخشی مدل سوارزپیش ببرد.  

 نشان داده شده است. 14جدول شده، در 

 سناریوی ششمها با عدم قطعیت باال در وضعیت پیشران: 13جدول 

 ششمسناریوی 

 اقتصاد دریاپایه المللیالگوی تعامالت بین
 و محیطو انرژی منابع طبیعی مدیریت 

 و کشاورزی دانش بنیان زیست

 محدود و کنترل شده تعامالت
سیاست های محدودکننده و تضعیف 

 شونده
 مدیریت پایدار

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 ناریو ششمالگوی شکل بندی سازمان فضایی س: 9 ریتصو

 
 مشاورمطالعات : مأخذ
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 الیو -زمدل سوار هیبر پا وشهربدر هر یک از سناریوهای توسعه استان ها منطقه -شهر ییمراحل تکامل فضا: 14جدول 

 6مرحله  5مرحله  4مرحله  3مرحله  2مرحله  1مرحله  موضوعات شرح

 متغیرهای عمومی

 جمعیت
S3_S5_ S6 

 افزایش نرخ رشد
S2 

 رشد شتابان

S1-S4 
افزایش نرخ 

 کاهش

رشد آرام، افزایش 

 نرخ کاهش
 رشد صفر

در حال کاهش یا 

 رشد صفر

نرخ مهاجرت 

به 

 داخل/خارج

S3_S5_ S6 
 مهاجرپذیر

S2 
مهاجرپذیری 

 باال

S1-S4 
مهاجرپذیر، 

افزایش نرخ 

 کاهش

نقطه اوج 

مهاجرپذیری یا 

کاهش 

 مهاجرپذیری

کاهش شتابان 

یا مهاجرپذیری 

 صفر

احتمال مهاجر 

 فرستی

 تراکم
S3_S5_ S6 
 در حال تراکم

S2 
 تراکم شتابان

S1-S4 
تراکم آرام یا در 

حال کاهش 

 تراکم

کاهش تراکم، 

 انتشار به پیرامون

افزایش انتشار 

 به پیرامون
 در حال انتشار بیشتر

 متغیرهای بخشی

سهم اشتغال 

 صنعتی

S5-S6-S3 
در حال رکود/افزایش 

 آرام

S4_S2 
 

افزایش نرخ 

 رشد

S1 
افزایش نرخ 

 کاهش
 کاهش آرام

کاهش نرخ 

 رشد
 در حال کاهش

خدمات بخش 

 صنعت
S5_S6_S3 
 کاهش آرام

S4_ S2 
کاهش نرخ 

 رشد

S1 
افزایش نرخ 

 کاهش
 کاهش آرام

کاهش نرخ 

 رشد
 در حال کاهش

اشتغال غیر 

 ایکارخانه
S5_S6_S3 
 در حال افزایش

S4_ S2 
افزایش 

 شتابان

S1 
 افزایش آرام در حال افزایش

در حال رکود یا 

 افزایش آرام
 کاهش در حال

 خدمات
S5_S6_S3 

 افزایش نرخ رشد

S2 
افزایش نرخ 

 رشد

S4 
افزایش نرخ 

 کاهش

S1 
افزایش نرخ 

 کاهش
 در حال رکود

در حال رکود یا 

 افزایش آرام

های صرفه

 تجمع
S5_S6_S3 
 افزایش آرام

S2 
افزایش 

 شتابان

S4 
افزایش نرخ 

 کاهش

S1 
افزایش نرخ 

 کاهش
 در حال رکود

در حال رکود یا 

 افزایش آرام

لجستیک 

 ونقلحمل
S5 

 بسیار محدود
S6 

 محدود
S3 

 مالحظهقابل

S4_ S2 
مالحظه/بسیار قابل

 باال

S1 
 بسیار باال

 به همبسیار باال/

 وابسته

 رشد فناوری
S5 

 بسیار محدود
S6-S3 
 محدود

S2 
 مالحظهقابل

S4 
مالحظه/بسیار قابل

 باال

S1 
 بسیار باال

 به همبسیار باال/

 وابسته

قلمروی 

 بازاری
S5_ S6 
 ایمحلی/منطقه

S3 
منطقه 

 شهریکالن

 
S2 
 ملی

S4 
 المللیملی/بین

S1 
 المللی/ملیجهانی/بین المللی/ملیبین

ارتباطات بین 

 ایمنطقه
S5_ S6 

 بسیار محدود
S3 

 محدود
S2 

 مالحظهقابل

S4 
مالحظه/بسیار قابل

 باال

S1 
 بسیار باال

 به همبسیار باال/

 وابسته

 ششم=سناریوی S6 =سناریوی پنجم،S5 =سناریوی چهارم،S4 =سناریوی سوم،S3 =سناریوی دوم،S2 =سناریوی اول،S1 راهنما:

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 تبیین گونه شناسی عناصر سازمان فضایی استان -1-3-3-8-3

 مکان های مرکزی -1-3-3-8-3-1

ری جغرافیدان آلمانی مطرح شد. این تئوتئوری مکان های مرکزی اولین بار و به صورت علمی از جانب والتر کریستالر 

نقاط  به این در جهت تبیین و اندازه، تعداد و پراکنش شهرها از یک طرف و ارتباط میان نقاط مسکونی که 1133در سال 

 (.1315وارد حوزه برنامه ریزی شهری و منطقه ای شد. )حاتمی نژاد، داراب خانی، خدمات ارائه می دهد، 

مرکزی، مراکزی هستند که فعالیت های تولیدی به منظور تولید و عرضه کاال و خدمات در آنها  به طور کلی مکان های

. دهدمی لیتشک هاآن یرامونیپ تیجمع موردنیاز خدمات و کاالها تأمین را یمرکز هایمکان هیاول کارکرد متمرکز است.

 یبیترت یزمرک هایمکان نظام .دارد یبستگ آن یدیتولو خدمات  کاال مرتبه زین و تعداد به یمرکز مکان هر ینسب تیاهم

 دربرگیرنده کهبل کند،یم فراهم را مربوطه سطح به مربوط خدمات و کاال تنهانه مراتبسلسله از سطح هر دارند یمراتبسلسله

  .شوندیم عرضه مراتبسلسله نییپا سطوح در که است یخدمات و کاالها تمام

نخست اینکه، تمام کاالها و خدمات شود:  می اصل عمده پدیدار 2شبکه مکان مرکزی بر اساس  ستالر،یی کردر نظریه

و رتبه  مکان مرکزی با سطح یکدیگر اینکه،  ؛ وشوندمی منطقه توسط تعداد معدودی از مراکز تأمین و عرضه کل موردنیاز

 کند.ی کمتر از سطح خود را عرضه میبا رتبه خدمات و خدمات مرتبط با جایگاه خود و ضمناً تمام کاالها و کاالها معین،

 یعنی د؛ینامی زدارند، مکان مرک تیخود مرکز یرامونیی پحوزه یبرا هایی را کهسکونتگاه ستالریمبنا بود که کر نیهم بر

 هایاهکونتگس مرتبط یازهایکنند، بلکه عالوه بر آن، نرا تأمین می خود تنها کاالها و خدمات موردنیازکه نه یمراکز

 (. 1312)سعیدی،  سازندبرآورده می زیرا ن یرامونیتر پکوچک

در این بند پیش از بررسی مکان مرکزی در چارچوب فضای احتمالی سناریو، توضیح اجمالی از وضع موجود مکان های 

 مرکزی مبتنی بر گزارشات وضع موجود ارائه شده است.

های بندی آن، شهر بوشهر کانون اصلی ارائه خدمات به سکونتگاهد و جمعمطابق با مطالعات انجام شده در وضع موجو

ای  عسلویه، های سلسله مراتبی( قرار دارند. شهربا تحلیل خوشه استان بوده و دو کانون  برازجان و گناوه در رتبه بعدی )مطابق

امام حسن، دلوار، نخل تقی، اهرم و بندر ند. خورموج در مرتبه بعدی قرار دار جم، بندر دیلم، خارک، کنگان، بندر دیر و

شهرها هستند و نقش مهمی در تنظیم روابط -های اصلی شهری و روستامراتب مابین کانونسلسله ریگ نیز در سطح چهارم

 کنند.های روستایی و شهرهای کوچک ایفا میبین شهرهای اصلی و سکونتگاه

 های دیگر؛هاول: شهر بوشهر با اختالف محسوس نسبت به خوش سطح 
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 ؛سطح دوم:  شهرهای برازجان و گناوه 

 شهرهای عسلویه، جم، بندردیلم، خارک، بندر کنگان، بندر دیر، خورموج؛سوم:   سطح 

 امام حسن، دلوار، نخل تقی، اهرم، بندر ریگ؛چهارم:  سطح 

 مطالعات وضع موجود، فصل هشتم( پنجم: سایر شهرهای استان. سطح ( 

و متغیر  های ثابتهای مرکزی وضع موجود و همچنین فضای سناریوهای متأثر از پیشرانت مکانبر مبنای وضعیدر ادامه 

اقع در در و .پرداخته می شودهای مرکزی متأثر از فضای هر یک از سناریوها برای هر یک از سناریوها، به مکان شدهیمعرف

. ، متأثر از فضای سناریوها در افق طرح خواهیم بوداین بند به دنبال بررسی تغییرات مکان های مرکزی وضع موجود استان

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، هر کدام از سناریو تحت تأثیر پیشران های مهمی قطعی و غیر قطعی قرار می گیرند که 

 پیشران های عدم قطعی باعث تمایز سناریوها از یکدیگر می شود.

ز سناریوهای شش گانه، با فرض قرارگیری در افق طرح آمایش هر یک اهای مرکزی متأثر از فضای بر این مبنا، مکان

 صورت زیر خواهد بود.به

ندی تبیین الگوی شکل ب"بر مبنای تحلیل ها و بررسی های انجام شده در بند : مکان های مرکزی در سناریو اول

ضای شران های مهم عدم قطعی حاکم بر فو با توجه به پیشران های ثابت و پیش فرض های پی "سازمان فضایی در سناریو اول

این سناریو که شامل الگوی تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی، سیاست های توسعه ای و تشویقی اقتصاد دریاپایه و 

مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان است. انتظار می رود که در افق طرح آمایش، توزیع 

ان های مرکزی را در سطح استان شاهد باشیم. در واقع می توان انتظار داشت که تمامی کانون های جمعیتی متعادل مک

دسترسی عادالنه به خدمات مورد نیاز خود را در استان بوشهر در افق طرح داشته باشند. در این سناریو، عالوه بر اینکه مرکز 

فضای سناریو خواهد بود، شهرهای که در نوار ساحلی قرار دارند همچون  استان، شهر بوشهر، به عنوان مکان مرکزی متأثر از

دلوار، بندر گناوه، بندر ریگ، بندر دیلم، بندر کنگان، بندر دیر در نتیجه ی اهمیت اقتصاد دریاپایه و توسعه ارتباطات ملی و 

اهند أثر از فضای سناریو قرار خوبین المللی، توسعه زیرساخت ها و خدمات و رشد سریع جمعیت به خصوص نیروی کار مت

گرفت و شاهد ارتقای سطح عملکردی این مکان های مرکزی خواهیم بود. همچنین شهرهای خورموج، عسلویه، چغادک، 

برازجان از جمله شهرهایی هستند که به واسطه ی قرار گیری در کریدورهای ارتباطی و ترانزیتی در کنار مزیت های اقتصادی، 

که از دیگر مکان های مرکزی ارتقا یافته در افق طرح باشند. در فضای سناریوی اول شهرهای جم، اهرم، انتظار می رود 

دوراهک، دالکی به دلیل ارتباط با محورهای اصلی ترانزیتی، توسعه سریع تری را نسبت به گذشته تجربه خواهند کرد. با 
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ر فضای این سناریو، انتظار می رود که شهرهای وحدتیه، توجه به اهمیت کشاورزی دانش بنیان و مدیریت منابع طبیعی د

دالکی، سعد آباد، آبپخش، شبانکاره، بوشکان به دلیل داشتن قابلیت های توسعه کشاورزی، در سطح بندی مکان های مرکزی 

ان های ز مکارتقا یابند. از جهت گردشگری و قرارگیری در محورهای ارتباطی نیز شهرهای عالی شهر، چغادک، بندرگناوه ا

مرکزی دیگری خواهند بود که تحت تأثیر فضای سناریو اول قرار می گیرند.  به طور کلی در فضای سناریو اول توزیع مکان 

های مرکزی به صورت متعادل خواهد بود چرا که اهمیت اقتصاد دریاپایه، کشاورزی دانش بنیان و تعامالت گسترده و 

 ستان کاسته و توسعه متعادل مکان های مرکزی را در سطح استان توزیع خواهد کرد.هدفمند بین المللی از قطبیت مرکز ا

همانطور که در بند تبیین الگوی شکل بندی توسعه فضایی سناریو دوم نیز مورد :  مکان های مرکزی در سناریو دوم

ده و هدفمند الگوی تعامالت گسترتحلیل قرار گرفت، فضای سناریو دوم متأثر از پیشران های عدم قطعی با پیش فرض های 

بین المللی، سیاست های تشویقی و ترغیبی اقتصاد دریاپایه و مدیریت ناپایدار منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی دانش 

بنیان است. با فرض قرارگیری در افق طرح، در فضای این سناریو شاهد تقویت شهرها و مکان های مرکزی ساحلی و تمرکز 

الیت در ساحل ) متأثر از اهمیت اقتصاد دریاپایه در این سناریو( ولی در عین حال عدم شکل گیری کانون های جمعیت و فع

برتر فعالیتی روستایی )متأثر از مدیریت ناپایدار منابع طبیعی و کشاورزی دانش بنیان( خواهیم بود. از این رو می توان انتظار 

کز استان ) شهر بوشهر(، شهرهایی که در نوار ساحلی قرار دارند مانند دلوار، داشت که در فضای این سناریو، عالوه بر مر

بندر گناوه، عسلویه،  بندر ریگ، بندر دیلم، بندر کنگان و بندر دیر در سطح بندی مکان های مرکزی استان توسعه و ارتقا 

وجه به احلی خواهیم بود. همچنین با تیابند و شاهد وابستگی شهرهای پسکرانه های کوهپایه ای و کوهستانی به شهرهای س

شهرهای جم، اهرم، دالکی برازجان به دلیل ارتباط با محورهای اصلی ترانزیتی، توسعه سریع  اهمیت ارتباطات در این سناریو،

تری را نسبت به گذشته تجربه خواهند کرد. به طور کلی این سناریو در کنار شهر بوشهر، شکل گیری و توسعه کانون های 

 شتیبان را منجر خواهد شد. پ

فضای سناریو سوم نیز متأثر از پیشران های عدم قطعی است، که پیش فرض های : مکان های مرکزی در سناریو سوم

حاکم بر آن الگوی تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی، سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده اقتصاد دریاپایه، 

تبیین "ی و محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان است. بر اساس تحلیل های انجام شده در بخش مدیریت ناپایدار منابع طبیع

در افق طرح آمایش استان بوشهر، توسعه مبتنی بر شهرهای بزرگ و تمرکز  "الگوی شکل بندی سازمان فضایی سناریو سوم

و هدفمند بین المللی، به دلیل موقعیت بر شهرهای مرکزی خواهد بود. در فضای این سناریو، عالرغم تعامالت گسترده 

نامناسب کشاورزی و همچنین سیاست های محدود کننده اقتصاد دریاپایه؛ تنها شهرهای بزرگ که در موقعیت مناسب 
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ترانزیتی قرار دارند از جمله برازجان و عسلویه به عنوان مکان های مرکزی توسعه خواهند شد و شاهد افزایش شکاف 

 های رشد منفرد خواهیم بود. عملکردی و کانون 

با توجه به مطالعات پیشین، فضای سناریو چهارم، تحت تأثیر پیشران های ثابت  :مکان های مرکزی در سناریو چهارم

و عدم قطعی قرار دارد، که در این میان پیش فرض های پیشران های عدم قطعی که باعث مجزا بودن فضای این سناریو از 

شامل تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی، سیاست های محدودکننده و تضعیف کننده اقتصاد  سایر سناریوها می شود

تبیین الگوی "دریاپایه و مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان است. براساس بند مربوط به 

لیت یی که در محورهای ترانزیتی قرار گرفته و قابمی توان انتظار داشت که شهرها "شکل بندی سازمان فضایی سناریو چهارم

های کشاورزی را دارند، در سطح بندی مکان های مرکزی استان توسعه و ارتقا یابند. بنابراین، عالوه بر شهر بوشهر، شهرهای 

د، ارتقا نوحدتیه، دالکی، سعد آباد، آبپخش، شبانکاره، بوشکان که از جمله شهرها با اولویت های توسعه کشاورزی هست

خواهند یافت. همچنین شاهد توسعه شهرهایی که در کریدورهای ارتباطی قرار دارند از جمله شهرهای خورموج، دالکی، 

دوراهک، عسلویه، جم خواهیم بود. در نتیجه در فضای این سناریو می توان انتظار توزیع عادالنه مکان های مرکزی در سطح 

ای پشتیبان را داشت. به طور کلی فضای این سناریو شباهت زیادی به فضای سناریو استان و شکل گیری و توسعه کانون ه

اول خواهد داشت با این تفاوت که در این سناریو شهرهایی که در نوار ساحلی قرار دارند همانند سناریو اول توسعه مطلوبی 

ی بر توسعه ده اقتصاد دریاپایه، تأکید زیادنخواهند داشت. ) سناریو اول تحت تأثیر سیاست های تشویق کننده و ترغیب کنن

 شهرهای نوار ساحلی خواهد داشت(.

در فضای سناریو پنجم که تحت تأثیر پیشران های عدم قطعی با پیش فرض های : مکان های مرکزی در سناریو پنجم

و مدیریت  دریاپایه الگوی تعامالت محدود و کنترل شده بین المللی، سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده اقتصاد

ناپایدار منابع طبیعی؛ محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان است، همانطور که در بند پیشین مربوط به تبیین الگوی شکل 

بندی سازمان فضایی در سناریو پنجم نیز بررسی شد. با فرض قرارگیری در افق طرح آمایش، اصلی ترین مکان های مرکزی 

اریو توسعه و ارتقا خواهند یافت شهر بوشهر )به عنوان مرکز استان( خواهد بود، با توجه به اهمیت که تحت تأثیر فضای این سن

مبتنی بر شهرهای بزرگ در این سناریو، انتظار می رود که سایر مکان های مرکزی، در وضعیت فعلی خود بمانند. با توجه به 

و قطبیت شهر بوشهر افزایش خواهد یافت و در این سناریو عدم توجه و توسعه شهرهای کوچک و میانی در فضای این سناری

 نیز شاهد افزایش شکاف عملکردی و پدیده ماکروسفالی خواهیم بود.
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فضای سناریو ششم نیز همانند سناریوها تحت تأثیر پیشران های ثابت و عدم قطعی  :ششممکان های مرکزی در سناریو 

ود و کنترل شده بین المللی، سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده است که پیش فرض های حاکم بر آن تعامالت محد

اقتصاد دریاپایه و مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان است. مبتنی بر تحلیل های انجام شده 

قویت شهرها رزمین شاهد تدر بند مربوط به تبیین الگوی شکل بندی سازمان فضایی در سناریو ششم، در افق طرح آمایش س

و مکان های مرکزی پسکرانه خواهیم بود. در واقع در این سناریو، با توجه به اهمیت مدیریت منابع طبیعی و محیط زیستی و 

کشاورزی دانش بنیان، شهرهایی که دارای مزیت های رقابتی در توسعه کشاورزی هستند از جمله شهرهای وحدتیه، دالکی، 

شبانکاره، بوشکان در سطح بندی مکان های مرکزی ارتقا خواهند یافت. بنابراین، در فضای سناریو ششم  سعد آباد، آبپخش،

 می توان انتظار تقویت شهرهای کوچک و متوسط با غلبه کانون های صنعتی و تقویت کانون های کشاورزی را داشت. 

 محورهای توسعه -1-3-3-8-3-1

تر تقدم جهت اشاعه توسعه و آثار آن، در سطحی گسترده ی استانی است کهبخشی از فضای توسعهمحورهای توسعه 

گذاری، زمان و امکانات لحاظ امکانات سرمایه هایی ازشوند. این محورها در شرایطی که محدودیتیافته و تجهیز می

از منابع و امکانات یشتر گیری بشوند که برای بهرهی نواحی تلقی میمثابهزیربنایی وجود داشته باشد اهمیت بیشتری یافته و به

که هدف غایی، گسترش هر چه بیشتر تعادل توسعه است، این محورها شوند. ازآنجاییتر تجهیز میو پذیرش جمعیتی افزون

این لحاظ  و از دارند عهدهدهی فضا بر همسو با این هدف، وظیفه تعمیم فرآیند توسعه و تحرک بخشیدن به آن را در سازمان

گذاری، کمبود نیروی انسانی ماهر و دهی فضای استان، کمبود امکانات سرمایههای موجود در سازمانبا توجه به محدودیت

عه مشی فضایی توسای برای اعمال خطعنوان وسیلهتوانند بهمانند آن از اهمیت بسیاری برخوردارند. محورهای توسعه می

. حداکثر های مثبت و منفی استای جنبهتوسعه واجد پارهعنوان سیاست فضایی استفاده شوند. کاربرد محورهای توسعه به

گذاری برداری از تجهیزات و تأسیسات خدماتی، تسریع رشد اقتصادی، تطابق با واقعیاتی نظیر محدودیت امکانات سرمایهبهره

زجمله نکات ا زای اقتصادهای اقتصادی و فراهم کردن موجبات رشد درونو گستردگی فضای استان، تلفیق منطقی فعالیت

مثبت این محورها و همچنین محدود کردن عرصه فضای توسعه، محدود کردن عرصه فضای توسعه استان، عقب ماندن 

نیز  های احتمالی ناشی از آنها و بروز بحرانای، تمرکز جمعیت و تراکم تدریجی فعالیتتدریجی برخی از نواحی حاشیه

 (. 1314ین زاده دلیر، )حس استازجمله نکات منفی محورهای توسعه 
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در این قسمت ابتدا به معرفی مهمترین محورهای توسعه استان پرداخته می شود در این قسمت سعی شده است محورهای 

اصلی توسعه در محورهای بین استانی و درون استانی و بین المللی بررسی شود در ادامه نیز محورهای توسعه ای که تحت 

 قرار خواهند گرفت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.تأثیر سناریوهای شش گانه  

 استان درونمحور توسعه 

این محور یکی از مهمترین محورهایی است که اقتصاد داخل استان را تحت تأثیر قرار می  بوشهر: -خورموج -کنگان

 دهد. در واقع این محور نقش مهمی در کشاورزی، خدمات و فعالیت های دریاپایه استان ایفا می کند.

ی ش حائز اهمیت. این محور نقیکی از مهمترین محورهای دریایی در کشور است کمحور بوشهر به خار: کخار -بوشهر

  در توسعه گردشگری و صنعتی و فعالیت های دریاپایه استان بوشهر ایفا می کند

دیگر از محورهای دریایی استان، محور بندر گناوه به خارک است. این محور دارای پتانسیل یکی : کخار–بندر گناوه 

 نعتی استان نقش بسیار مهمی دارد. شایانی در طبیعت گردی و گردشگری دریایی است و عالوه بر آن در توسعه ص

 محور توسعه بین استانی

قتصاد ا نوار ساحلی کشور، مهمترین نقش رااین محور با قرار گیری در  هرمزگان: -بوشهر-گناوه-ندر دیلمبساحلی محور 

دریاپایه کشور و استان ایفا می کند. در واقع این محور بنادر جنوبی را به یکدیگر ارتباط می دهد و منجر به تقویت فعالیت 

های دریاپایه و گردشگری دریایی می شود. عالوه بر آن توسعه این محور موجب تسریع در توسعه بازرگانی، صنعت با تأکید 

ون شک توسعه این ، بدندر عباسکاالهای صادراتی می شود. با توجه به نقش ترانیت بین المللی ب بر صنایع انرژی بر و تولید

 خواهد داشت. در درون استان محور نقش بسیار مهمی در توسعه تعامالت بین المللی

ه باز دیگر خروجی های مهم استان که  بخش شمالی آن را  خوزستان –محور بندری دیلم : خوزستان -محور بوشهر

-گناوه بندر -آب پخش-چغادک، یعنی امتداد محور های اصلی استان بوشهر استان خوزستان متصل می کند. این محور در

 کانوناز ی نوع فارس به های خوزستان و بوشهر به علت قرار گرفتن در کنار خلیجستانا بندر دیلم می باشد . -امام حسن

ین ب ه تردد در بین این دو استان از اهمیت خاصی در رونق تجارت و بازرگانیروند و هموارهای اصلی تجارت به شمار می

صنعتی استان به شمار -تجاریمحور های مهم  لذا این محور از .برخوردار بوده است المللی، توسعه کشاورزی و صنعت نفت

 می آید. 

این محور از محورهای مهمی است که استان بوشهر را به استان فارس پیوند می  فارس: -دالکی -برازجان -محور بوشهر

دهد. این محور نقش بسیار مهمی در ترانزیت کاال و اتصال بندر بوشهر به کانون های اصلی فعالیتی استان فارس و در نتیجه 
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مهمی  توسعه صنایع پیشرفته دارد نقش آن مرکز کشور دارد. در واقع این محور در توسعه کشاورزی، گردشگری، بازرگانی و

ایفا می کند. همچنین با توجه به اینکه استان بوشهر از طریق این محور به مرکز کشور متصل می شود. در نتیجه سهم عمده 

 جریان بار و مسافر و اقتصاد استان در این محور قرار دارد. 

ور نیز با توجه به اینکه در مرکز استان قرار دارد نقش این مح :کهگیلویه و بویراحمد-دالکی -برازجان -محور بوشهر

مهمی در کشاورزی و بازرگانی و گردشگری استان ایفا می کند و از مهمترین محورهایی است که استان بوشهر را به استان 

 کهکیلویه و بویراحمد متصل می کند.

ا، د، یکی از این محورهتان فارس پیوند می دهه را به اسعسلوی، که دو محورالزم به ذکر است : فارس- -محور عسلویه

به خصوص نقش مهمی در حوزه نفت و گاز و صنایع انرژی بر دارد. محور دیگر نیز مربوط محور عسلویه به المرد است که 

ات منیز می تواند دسترسی به خدمات برتر منطقه ای را برای استان بوشهر و خدفیروزآباد است که این محور  -جم -به عسلویه

فارس و همچنین فرصت سرمایه تخصصی خاص را برای مردم استان فارس بخصوص ساکنان حاشیه مرز جنوبی استان 

 .، تبادل سریع افراد و کاالها و نیز گردشگری را برای استان در پی داشته باشدگذاری

به استان فارس وصل می یکی دیگر از محورهای مهمی است که استان بوشهر را  فارس: -بوشکان-اهرم -دلوارمحور 

این محور با عبور از کانون های اهرم،کلمه، بوشکان، فراشبند، فیروز آباد، موجب رونق بخش اقتصادی و تقویت و  کند.

روز آباد و فی -فراشبند -اهرم-ازبوشهرشیراز که -محور ریلی بوشهراقزایش پیوند میان دو استان می گردد. عالوه بر آن، 

 تقویت بخش صنعت و بازرگانی و حمل و نقل بوده و نقش شایانی در تکمیل عبور می کند، سبب شیرازکوار به بخش شرقی 

 و توسعه استان بوشهر دارد.با فارس و سایر استان های کشور و رشد  اتصال و ارتباط استان بوشهر

سعه کشاورزی و بویراحمد در تو با توجه به اهمیت استان کهگیلویه و بویراحمد: کهگیلویه -دوگنبدان -محور بندر گناوه

و گردشگری، بدون شک این محور با اتصال این استان به بوشهر، نقش بسیار مهمی در توسعه کشاورزی و گردشگری استان 

 بوشهر دارد.
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 محورهای توسعه استان بوشهر: 11 ریتصو

 
 مشاورمطالعات : مأخذ

 
 محور توسعه بین المللی

این مسیر که به کریدور شمال ـ جنوب شهرت یافته است به عنوان مسیر ارتباطی سه کشور هند،  :روسیه-ایران-هند محور

ست کشورهای در نش شدهفیی تعرترکیب و ریلی ترانزیتی کریدورهای ازجمله این کریدور شده است.ایران و روسیه تعریف 

راه ترانزیتی میان سه کشور ایران، روسیه و عنوان شاهبه این کریدور. است 1112عضو اتحادیه اروپایی در هلسینکی در سال 
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 کشور سه توسط پترزبورگسن در 2222 سپتامبر 12 در جنوب –شمال  یالمللنیونقل بحمل دوریهند به تصویب رسید. کر

 فارسجیلهند و خ انوسیاق ردویکر نیاعضاء تأسیس شد. ا نیب یونقلهای حملهمکاری جیمنظور تروو هند و به هیروس ران،ای

 )سازمان بنادر و کندیو شمال اروپا متصل م رزبورگپتبه سن هیروس قیخزر سپس از طر یایبه در رانیا قیرا از طر

  (.1315دریانوردی، 

شود. ی شرقی، مرکزی و غربی تقسیم میاز بندرعباس آغاز و در بخش شمالی خود به سه شاخه کریدور نیزمحور ریلی  

ی زر و شاخهآباد به دریای خی مرکزی از طریق بندر امیربرون به ترکمنستان، شاخهی شرقی این مسیر از طریق مرز اینچهشاخه

اتصال استان بوشهر از  .شودی ریلی آذربایجان متصل میغربی نیز عالوه بر اتصال به بندر انزلی، از طریق مرز آستارا به شبکه

امکان بهره گیری این استان را از ظرفیت های ترانزیت بین  محور توسعه ی بین المللیه این طریق محور توسعه ساحلی ب

 المللی فراهم می آورد.

 یسنت دوریکر و جنوب-شمال دوریکر سهیمقا: 11 ریتصو

 
 دریانوردی: سازمان بنادر و مأخذ

 استان بوشهر
 شهر بندرعباس
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و شناسایی محورهای توسعه استان بوشهر به بررسی محورهای توسعه در فضای سناریوهای شش گانه پرداخته پس از بررسی 

می شود. همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، فضای هر سناریو متأثر از هفت پیشران ثابت و سه پیشران با عدم قطعیت باال است 

 آینده استان پرداخته شده است.که با فرض تأثیرگذاری آنها به بررسی محورهای توسعه 

متأثر از پیش فرض های حاکم بر فضای سناریو است که این پیش فرض ها شامل تعامالت گسترده و هدفمند  سناریو اول

بین المللی، ارائه سیاست های تشویقی و ترغیبی برای اقتصاد دریاپایه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی 

رین محور هرمزگان به عنوان مهمت -است. بر این اساس می توان بیان کرد که مبتنی بر این سناریو، محور بوشهردانش بنیان 

ساحلی جنوبی کشور به دلیل اهمیت یافتن اقتصاد دریاپایه توسعه خواهد یافت، عالوه بر آن، این محور متأثر از تعامالت 

نقش مهمی در اتصال بوشهر به بندر عباس و اتصال آن به کشورهای  گسترده  بین المللی نیز توسعه خواهد یافت چرا که

فارس، -فارس، عسلویه-همسایه دارد. عالوه برآن در این سناریو شاهد توسعه محورهای میانی استان ) محورهای بوشهر

جاور متصل می ی مکهگیلویه، بوشهر، خوزستان(  که به استان ها-فارس، بندر گناوه-کهکیلویه و بویر احمد، دلوار-بوشهر

شوند خواهیم بود،  چرا که کشاورزی دانش بنیان  و همچنین خدمات پشتیبان فعالیت های دریاپایه نقش مهمی در توسعه این 

 -محورها خواهند داشت. با توجه به مدیریت پایدار منابع طبیعی و انرژی در فضای این سناریو انتظار می رود که محور عسلویه

 ور مهم در حوزه نفت، گاز و صنایع انرژی بر، در افق طرح آمایش توسعه پیدا کند. فارس به عنوان مح

نیز تحت تأثیر تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی، سیاست های تشویقی و ترغیبی اقتصاد دریاپایه و مدیریت  سناریو دوم

ناپایدار منابع طبیعی و کشاورزی دانش بنیان قرار خواهد گرفت. در این فضا نیز همچون سناریو اول شاهد توسعه در محورهای 

هرمزگان به عنوان نوار ساحلی خواهیم بود عالوه بر آن شاهد توسعه -بوشهر ساحلی و گسترش فعالیت های دریاپایه در محور

خارک در نتیجه توسعه گردشگری دریایی خواهیم بود. همچنین، گسترش تعامالت -خارک، بندر گناوه-محورهای بوشهر

اهد داشت. خو جنوب-بین المللی نیز نقش بسیار مهمی در توسعه این محورها به خصوص در توسعه محور بین المللی شمال

-شهریاسوج، بو-و کشاورزی دانش بنیان در این سناریو تأثیر مهمی در محورهای گناوه مدیریت ناپایدار منابع طبیعی

 فارس خواهد گذاشت و توسعه آن ها را به تأخیر خواهد انداخت.  -شیراز  و عسلویه -برازجان-یاسوج، بوشهر -برازجان

های تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی، سیاست های محدود کننده و تضعیف شونده متأثر از پیش فرض  سناریو سوم

اقتصاد دریاپایه، مدیریت ناپایدار منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان خواهد بود. با توجه به چنین فضای 

فعالیت های دریاپایه و در نتیجه محورهای  حاکم بر سناریو، می توان انتظار داشت که در افق طرح آمایش استان از اهمیت
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خارک کاسته می شود، با وجود گسترش تعامالت بین المللی، توسعه -خارک، بندر گناوه-هرمزگان، بوشهر-ساحلی بوشهر

 چندانی در محورهای ارتباطی بوشهر به خوزستان، و بوشهر به هرمزگان، عسلویه به فارس،  بوشهر به فارس رخ نخواهد داد. 

تحت تأثیر تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی، سیاست های محدود کننده و تضعیف شونده اقتصاد  اریو چهارمسن

اریو نیز ندریاپایه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان قرار خواهد گرفت. در فضای این س

 -خوزستان، علسویه -نی و صنعتی دارند همچون محور بوشهرکه قابلیت کشاورزی و بازرگاعالرغم توسعه محورهایی 

، بندر خارک-هرمزگان، بوشهر-فارس، شاهد کاهش عملکرد محورهای ساحلی ) بوشهر-کهگیلویه، بوشهر -فارس، بوشهر

خارک( خواهیم بود. در واقع سیاست های تضعیف شونده اقتصاد دریاپایه به طور کلی نقش بسیار مهمی در کاهش -گناوه

 اهمیت این محورها خواهد داشت.

نیز از پیش فرض های تعامالت محدود و کنترل شده بین المللی، سیاست های محدود کننده و تضعیف شونده  سناریو پنجم

اقتصاد دریاپایه، مدیریت ناپایدار منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان اثر خواهد پذیرفت. که در نتیجه چنین 

 یویی به طور کلی شاهد افول محورهای توسعه در افق آمایش استان خواهیم بود.فضای سنار

نیز متأثر از تعامالت محدود و کنترل شده بین المللی، سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده اقتصاد  ششمسناریو 

دریاپایه و مدیریت پایدار منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان خواهد بود. با توجه به فضای حاکم بر این 

 -شهرفارس، بو -و صنایع انرژی بر دارند همچون عسلویهسناریو نیز عالرغم توسعه در محورهایی که قابلیت کشاورزی 

خارک( -خارک، بندر گناوه-هرمزگان، بوشهر -کهگیلویه با کاهش عملکردی در محورهای ساحلی )بوشهر -فارس، بوشهر

 مواجه خواهیم شد. با وجود توسعه در محورهایی که قابلیت کشاورزی دارند، تعامالت بین المللی این محورها به صورت

 محدود انجام خواهد شد. 

 الگوی چندمرکزی -1-3-3-8-3-3

 Kloosterman and) شد.ای باصورت عمده، مربوط به هرگونه فعالیت انسانی است که خوشهبه ی،تیچند مرکز

Musterd, 2001)   به مرکزی چند مناطق توصیف برای بعدی دو تعریف ، چندمرکزی توسعه به مربوط موجود ادبیات در 

 :است گردیده ارائه زیر شرح

 جریان فاصله داخل در تقریبا یکدیگر) مجاورت در بیش و کم که ییمجزا شهرهای از تعدادی مرکزی چند مناطق .1

 .گیرند می بر دراند،  یافته استقرار ( حومه و بین شهر مسافرت
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 البق ...و فرهنگی اقتصادی،، سیاسی ابعاد در که باشند می آشکار بانفوذ و پیشتاز شهر یک فاقد مرکزی چند . مناطق2

 (.Mojzis,2007. )باشد

اند که ی چندین شهر مرکزی در یک ناحیه مشخص تشکیل یافتهتیچند مرکزطور که بیان شد در یک نظام شهری همان

 خوبی با یکدیگر پیوند دارند وهای مناسب بهی زیرساختوسیلهشوند. این شهرها بهعدم غلبه شهر مرکزی را سبب می

 ,Kloosterman)دهند. های دیگر در میان خود نشان نمینظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جنبه مراتب روشنی را ازلهسلس

آید که دو یا تعداد بیشتری از شهرها، عملکردهایی دارند ای، الگوی چندمرکزی زمانی به وجود میدر مقیاس منطقه (2001

تر عنوان شهری بزرگبه باهمکنند تا بتوانند شهرها با یکدیگر همکاری می کهیهنگامکنند و حتی که یکدیگر را تکمیل می

 .ندینمانقشایفای 

های یافته نظامسعهاشکال تو آنکهحالدهد، ی مناطق را نشان مییافتهل نخستین و کمتر توسعهشک یمرکزنظام فضایی تک 

ل دارند. ی هر یک از مراکز به یک مرکز دیگر اتصاتیچند مرکزیابد. در ساختار بروز می یچندمرکزای و فضایی ابعاد شبکه

آفاق )دارای پیوندهای به نسبت متقابل با یکدیگر هستند. سطح وجود دارد و این مراکز در این الگو چندین شهر مرکزی هم

 د. شوهایی سطح باالیی از تمرکز)چنانچه در ساختار تک مرکزی وجود دارد( مشاهده نمیدر چنین سیستم (1311پور, 

 یمرکز تک یشهر نظام: 11 ریتصو

 
 
 

 
 مطالعات مشاور: مأخذ
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 یچندمرکز یشهر نظام: 13 ریتصو

 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ

 

در ادامه با توجه به بررسی های انجام شده، الگوی چند مرکزی در فضای سناریوهای شش گانه استان بوشهر مورد تحلیل 

 قرار می گیرد.

همانطور که در بند مربوط به مکان های مرکزی در سناریو اول ارائه شد، شاهد تعادل فضایی در  سناریو اول در فضای

سطح استان خواهیم بود. بنابراین می توان انتظار داشت که در این سناریو الگوی تک مرکزی موجود به سمت الگوی چند 

ر ست و کشاورزی دانش بنیان در این سناریو، منجمرکزی در حرکت باشد. در واقع مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زی

شهری و به خصوص مهاجرت نیروی کار خواهد شد که در نتیجه رابطه مکمل بین شهر و  -به کاهش مهاجرت های روستا

روستا را موجب خواهد شد، همچنین اهمیت اقتصاد دریاپایه  نیز بر اهمیت شهرهایی که در نوار ساحلی قرار دارند خواهد 

ود و یکپارچگی فضایی در فضای سناریو ایجاد خواهد کرد. بنابراین در فضای این سناریو می توان انتظار حرکت به سمت افز

 یک تعادل نسبی درکل استان در چارچوب همکاری با شهرهای میانی را داشت. 

ی از مزیت های محلی از شاهد توسعه خوشه ای استان خواهیم بود، در واقع در این سناریو بهره گیر سناریو دومدر 

قطبیت مطلق مرکز استان خواهد کاست، اما این کاهش قطبیت شهر بوشهر به معنی حرکت استان به سمت توسعه چند مرکزی 

نخواهد بود چرا که هر مرکز شهری در رقابت توسعه با مرکز دیگر صرفا بر داشته ها و مزیت های نسبی خود جهت توسعه 

 ر به توسعه خوشه ای خواهد شد. تأکید خواهد داشت که منج
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بر توسعه استان مبتنی بر الگوی تک مرکزی استان تأکید خواهد کرد ولی این فضای سناریو فرصتی  سناریو سومفضای 

برای ایجاد  شکل گیری الگوی چند مرکزی نخواهد داشت. بنابراین در این سناریو شاهد افزایش قطبیت مرکز استان )شهر 

 ه افزایش شکاف عملکردی و کانون های رشد منفرد خواهیم بود. بوشهر( و در نتیج

شباهت زیادی به سناریو اول دارد و در این سناریو نیز شاهد تحقق الگوی چند مرکزی در مرکز،  سناریو چهارمفضای 

هرها و روستاها ش جنوب و شمال استان خواهیم بود و با توجه به اهمیت کشاورزی انتظار می رود که تعامالت نسبتا مکمل بین

 ایجاد شود و به طور کلی یکپارچگی فضایی در استان بوشهر در افق طرح آمایش ایجاد خواهد شد.

نیز همانند سناریو سوم مبتنی بر الگوی تک مرکزی و قطبیت مرکز استان خواهد بود. که این الگوی  سناریو پنجمفضای 

د مرکزی در افق طرح خواهد شد و بیشتر به ایجاد شکاف عملکردی تک مرکزی مانع از ایجاد فرصت برای توسعه الگوی چن

 در استان منجر خواهد شد.

نیز مشابه با فضای سناریو دوم شاهد الگوی خوشه ای خواهیم بود که انتظار می رود از مرکزیت  ششمسناریو در فضای 

 شهر بوشهر بکاهد و بر مزیت های نسبی سایر شهرها تأکید کند.

 توان بالقوه جذب و قطبی شدنمراکز دارای  -1-3-3-8-3-4

مشاهده کرد که فارغ از اندازه خود، به واسطه قرارگیری در گره جریانات بین مناطق  توانیمشهرهای بسیاری را امروز 

شد ایجاد یک قطب رشد یا استقرار یک مرکز ر. کنندیمجریانات( نقش بسزایی را در اقتصاد کشورها و مناطق بازی )کلیه 

در ناحیه ای معین به علت صرفه جویی هایی که می کند اثری به وجود می آورد که به آن اثر قطبی شدن می گویند. این اثر 

بدین ترتیب عمل می کند که فعالیت ها، نیروی انسانی و خدمات را به قطب رشد جذب می کند و باعث رشد سریع آن می 

درت قد. بنابراین می توان مفهوم قطبی شدن را در ارتباط با قدرت پیوندها و شدت پیوندهای مکان های مرکزی دانست. شو

های مرکزی بر پایه دو عامل تنوع پیوندها و شدت پیوندها و شش متغیر جریان مسافر استانی، جریان مسافر بین پیوند مکان

ندی و ببین استانی، پیوند مالی و جریان مهاجرت انجام گرفته است که سطح استانی، جریان کاالی استانی، جریان کاالی

ای و محلی، کانون بوشهر مهمترین مرکز مبادالت محسوب سازد. از نظر جریانات منطقهمراتب ذیل را آشکار می سلسله

ندی نقش برار دارد. در طبقهسوم قسطح و کانون برازجان در  دومگردد. پس از آن کانون عسلویه در سلسله مراتب سطح می

توان مرکز ثقل مبادالت پیوندهای فیزیکی و کانون بالقوه مبادالت ها در شبکه جریانات استان، کانون برازجان را میکانون

ر شبکه د "شهر مفصلی"عنوان ترانزیتی دانست. بنابراین از حیث نقش کارکردی شهرها در حوزه جریانات، این شهر به

 ها علی رغمچهارم قرار دارند. این کانون سطحدر کنگان، خورموج، نخل تقیگناوه، جم،های مرکزی د. مکانشوخوانده می
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وند. شتر از قدرت پیوند متوسط شبکه( از بازیگران اصلی شبکه محسوب میعدم وجود نقش مرکزی )به دلیل میانگین پایین

ه( های ایزوله )مجزا از شبکوسط شبکه عمالً در زمره کانونهای شهری با توجه به اختالف محسوسشان با متسایر کانون

 شوند. شناخته می

 های مرکزی شهری استان بوشهر : استاندارد قدرت پیوند در مکان15جدول 

 مالی مهاجرت کاالی استانی کاالی بین استانی مسافر استانی مسافر بین استانی نام شهر
میانگین قدرت 

 پیوند

  1 1 1 1 1 1 بوشهر

  2.262246 2.312127 2.321341 2.411254 2.111137 2.373521 عسلویه

  2.175717 2 2.635126 2.147123 2.351677 2.227713 برازجان

  2.224716 2.565711 2.254211 2.235116 2.427142 2.213233 جم

  2.215672 2.326711 2.124136 2.112131 2.253116 2.251275 بندر گناوه

  2.111734 2.372171 2.211365 2.114262 2.275215 2.21221 بندر کنگان

  2.232217 2.326214 2.212133 2.244124 2.442174 2.211631 خورموج

  2.211114 2.377445 2.2221 2.223224 2.112615 2.212112 نخل تقی

  2.211573 2.441571 2.231113 2.21423 2.227273 2.222162 چغادک

  2.214247 2.362114 2.272444 2.217462 2.274326 2.232121 بندر دیر

  2.211637 2.311174 2.217152 2.224316 2.276173 2.212363 اهرم

  2.26464 2.432231 2 2 2 2 عالیشهر

  2.221761 2.373121 2.211723 2.213121 2.223136 2.244321 بندر دیلم

  2.231411 2.416363 2.212111 2.222611 2 2.2222211 خارک

  2.222231 2.315524 2.214676 2.232375 2.227335 2.222214 بردخون

  2.224474 2.311614 2.226712 2.221611 2.211147 2.222224 دلوار

  2.222716 2.417121 2.225751 2.222622 2 2.222523 ریز

  2.223621 2.312672 2.21231 2.222175 2.226416 2 آبدان

  2.222117 2.315372 2.225161 2.233161 2.222221 2 بادوله

  2.22324 2.421411 2.222124 2.222451 2 2 انارستان

  2.222251 2.315467 2.223151 2.222115 2.232331 2 دوراهک

  2.217713 2.352512 2.224127 2.21241 2.21536 2.222123 کاکی

  2.212133 2.367421 2.221331 2.227241 2.221415 2.2222254 دالکی

  2.213276 2.36217 2.2122 2.227121 2.215526 2.2222175 شبانکاره

  2.217121 2.311215 2.222115 2.222114 2.2222627 2 بنک

  2.226524 2.31413 2.227251 2.221436 2.222511 2.222442 بندر ریگ

  2.212111 2.312441 2 2 2 2 سیراف

  2 2.312262 2.22115 2.226344 2.221273 2.222174 امام حسن

  2.221165 2.317541 2.226164 2.222633 2.222623 2 شنبه

  2.224172 2.311721 2.222621 2.222613 2 2.2222125 آباد

  2.232132 2.321472 2.21221 2.211626 2.221364 2.22564 آبپخش

  2.223121 2.312151 2.221615 2.222116 2.222112 2 بوشکان
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 مالی مهاجرت کاالی استانی کاالی بین استانی مسافر استانی مسافر بین استانی نام شهر
میانگین قدرت 

 پیوند

  2.222243 2.345411 2.221112 2.227342 2.221411 2 وحدتیه

  2.222121 2.313431 2.221372 2.22123 2.222731 2.222214 کلمه

  2.224716 2.371243 2.222227 2.221752 2.222316 2 تنگ ارم

  2.223527 2.312171 2 2 2 2 بردستان

  2.213451 2.362223 2.221162 2.222211 2.221467 2.222611 سعد آباد

 فصل نهم مطالعات وضع موجود-ها: برآیند مطالعات انجام شده در مطالعات پیوندهای بین سکونتگاهمأخذ

ر یک از برای ه شدهیمعرفهای ثابت و متغیر ز پیشرانبا توجه به بررسی های انجام شده و فضای سناریوهای متأثر ا

در ادامه به تحلیل تغییراتی که در مراکز دارای توان بالقوه جذب و قطبی شدن در افق طرح  اتفاق خواهد افتاد  سناریوها،

ر قطعی قرار عی و غیپرداخته می شود. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، هر کدام از سناریوها تحت تأثیر پیشران های مهم قط

 می گیرند که پیش فرض های این پیشران ها فضای سناریوها را تشکیل می دهد. 

که متأثر از تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی، ارائه سیاست های تشویق کننده و ترغیب کننده اقتصاد  سناریو اول

عالرغم  انش بنیان است. بنابراین می توان انتظار داشت کهدریاپایه و مدیریت پایدار منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی د

قرارگیری شهر بوشهر در سطح اول، شهر عسلویه نیز به این سطح ارتقا یابد. چرا که این شهر در نوار ساحلی استان قرار دارد 

ی، ، خورموج، نخل تقو می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد دریاپایه در استان ایفا می کند. شهرهای بزارجان، کنگان

گناوه و جم در سطح دوم قرار خواهند گرفت که این تغییر نیز متأثر از قابلیت های کشاورزی، ترانزینی و اقتصاد دریاپایه در 

این شهرها خواهد بود. در سطح سوم نیز شهرهای آبپخش، اهرم، دلوار و در سطح چهارم نیز چغادک، دوراهک، بندر دیلم 

 در سطح پنجم قرار خواهند گرفت.  و بقیه شهرها نیز

نیز عالوه بر پیشران های ثابت، تحت تأثیر پیش فرض هایی مبتنی بر تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی،  سناریو دوم

سیاست های تشویقی و ترغیبی برای اقتصاد دریاپایه و مدیریت ناپایدار منابع طبیعی، محیط زیستی و کشاورزی دانش بنیان 

در این سناریو نیز می توان انتظار ارتقای توان بالقوه جذب و قطبی شدن شهر عسلویه را داشت. همچنین شهر گناوه، است. 

خورموج، جم نیز متأثر از پیش فرض های این سناریو به سطح دوم ارتقا خواهند یافت. با وجود اینکه شهر برازجان در محور 

طبی شدن را دارد، در این سناریو به دلیل اهمیت کمتر کشاورزی دانش بنیان، اصلی ترانزیتی قرار دارد و قابلیت جذب و ق

انتظار می رود که در همان سطح سوم قرار بگیرد. در سطح چهارم نیز شهرهای چغادک، بندر دیلم،  نخل تقی و بقیه شهرها 

 قرار خواهند گرفت. نیز در سطح پنجم
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فضای سناریو خواهد بود که این پیش فرض ها عبارتند از الگوی  نیز متأثر از پیش فرض های حاکم بر سناریو سوم

تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی، سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده اقتصاد دریاپایه، مدیریت ناپایدار منابع 

جذب و قطبی  ن بالقوهطبیعی، محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان. با توجه به این پیش فرض ها می توان انتظار افول توا

شدن شهرها را در افق طرح آمایش داشت. در واقع محدویت های اقتصاد دریاپایه و کم اهمیت بودن کشاورزی دانش بنیان 

و منابع طبیعی در فضای این سناریو مانع از قطبی شدن سایر شهرها می شود. در نتیجه شکاف شدیدی بین شهر بوشهر به 

 شهرها ایجاد خواهد شد.عنوان مرکز استان و سایر 

تحت تأثیر الگوی تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی، سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده  سناریو چهارم

اقتصاد دریاپایه و مدیریت پایدار منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان خواهد بود. در این سناریو نیز همانند 

د که شهر بوشهر در سطح اول قرار بگیرد، و شهر برازجان نیز به سطح دوم ارتقا خواهد یافت )در وضع موجود انتظار می رو

واقع این ارتقا متأثر از قابلیت کشاورزی این شهر و موقعیت ترانزیتی آن خواهد بود(. شهرهای جم، خورموج در سطح سوم 

 قرار خواهند گرفت.و شهرهای اهرم، آبپخش در سطح چهارم و بقیه شهرها در سطح پنجم 

نیز متأثر از پیش فرض های حاکم بر فضای سناریو خواهد بود که این پیش فرض ها شامل الگوی تعامالت  سناریو پنجم

محدود و کنترل شده، سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده اقتصاد دریاپایه، مدیریت ناپایدار منابع طبیعی و محیط 

ت. با توجه به فضای حاکم بر این سناریو همانند سناریو سوم می توان انتظار افول در توان زیست و کشاورزی دانش بنیان اس

 بالقوه جذب و قطبی شدن شهرها و ادامه روند فعلی با افزایش شکاف بین شهرها را داشت. 

ونده اقتصاد شنیز متأثر از تعامالت محدود و کنترل شده بین المللی، سیاست های محدودکننده و تضعیف  ششمسناریو 

دریاپایه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان است. در این سناریو نیز انتظار می رود که توان 

بالقوه جذب و قطبی شدن شهر بوشهر در سطح اول و شهر برازجان در سطح دوم قرار داشته باشد. در این سناریو تعامالت 

د کم بر اقتصاد دریاپایه از قطبیت شهر عسلویه خواهد کاست و شهرهایی که تنها قابلیت های محدود بین المللی و تأکی

 کشاورزی دارند ارتقا خواهند از جمله شهرهای آبپخش، دالکی، اهرم، بوشکان.
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 گونه شناسی مراکز سکونتگاهی )فراملی/ ملی/ استانی/ محلی( -1-3-3-8-3-5

کارکردهای شهری  و سکونتگاهی مجلد تاثیر سایر عناصر انسان ساخت در گزارش ساختاری انجام گرفته هالیتحلبر پایه 

و روستایی شامل مقایسه اشتغال پایه در هریک از شهرهای استان بوشهر نسبت به شبکه شهری در فضای ملی و میانگین استان، 

لکردی و مولفه تنوع عمتعدد و تنوع کارکردهای پایه، موقعیت کالن کارکردی استان نسبت به سطح ملی، مولفه تخصص و 

 مقیاس کارکردی، تیپولوژی شهرها و مراکز اصلی سکونتگاهی استان فرموله شد.

، ملی )بین یالمللنیبروابط بین مراکز سکونتگاهی در مقیاس عملکردی  های مستخرج از تحلیل جریانهمچنین مولفه

استانی(، بر پایه بررسی جریانات و پیوندهای فیزیکی، کاالیی و مسافر که شرح آن در فصل نهم ای )دروناستانی( و منطقه

 در سطح فضایی شبکه شهری هر شهرستان شناسایی گردید.  لیتفصبه

 سازد:های صورت گرفته در دو بخش مذکور موارد ذیل را آشکار میبرآیند نتایج حاصل از تحلیل

المللی بر پایه عملکرد صادرات متناسب با بنادر و مناطق ویژه تخصصی، ان در مقیاس بینعمده کارکردهای شهرهای است

(، جاتیفیصتولید محصوالت صنعتی )به ویژه در بخش شیمیایی(، تولید محصوالت کشاورزی )در بخش شیالت و خرما و 

در  استان و وجود موقعیت طبیعی خاص است. موقعیت ویژه صادراتی افتهیتمرکزو انبارداری و ارتباطات  ونقلحملخدمات 

ی هارهینجزی در جنوب استان بر پایه منابع گاز و المللنیبی مطلق ملی و هاتیمزبرخی از مناطق مانند جزیره خارک و وجود 

ویزه در ای را به وجود آورده است که مجموعاً موقعیت صادراتی و وارداتی استان را بهمربوطه شرایط متنوع و ویژه

نحوی که چنین تمرکزی از صنایع تخصصی در بخش صنعت گاز و مشتقات مربوطه سازد بهرکردهای خاصی نمایان میکا

 %15از  قاره و بیشای از عملکرد نفت فالت. بخش عمدهشودینماز مناطق ساحلی کشور چنین تمرکزی یافت  کیچیهدر 

 گیرد. از فرآیند صادرات نفت نیز در محیط استان صورت می

در مقیاس عملکردی ملی، بر پایه شاخص ضریب مکانی هر یک از شهرهای استان نسبت به شبکه شهری کشور و جریان 

بندی شهرهای استان تشخیص داده شد. شخصیت کارکردی شبکه شهری استان نسبت به سطح ملی روابط بین استانی، طبقه

و  نقلوحملزیربخش محصوالت شیمیایی(، زیرساخت، در کارکردهای کشاورزی و شیالت، استخراج معدن و صنعت )در 

ی در فروشردهخی و فروشدر عمدهاست. شهرهای گناوه، دیلم و بوشهر و کنگان  افتهیتمرکزبر بنادر(،  دیتأکارتباطات )با 

عملکرد دارند. سایر کارکردهای ملی )شامل کارکردهای مالی و بیمه، اداری و خدمات  جوارهمی هااستانسطح ملی و 

ندی و نظامی عملکرد پداف شکیباست.  افتهیتمرکزی، امالک و مستغالت و اداره امور عمومی و دفاع در شهر بوشهر بانیپشت
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ید ناخالص داخلی، در تول هابخشملی و سهم این ی و المللنیبموقعیت ژئوپلیتیک استان و تمرکز کارکردهای  نیز با توجه به

 و سنجش است. مشاهدهقابلبه صورت تخصصی در سطح کل استان 

کارکرد پایه  14با و دشتی  پس از آن جم  کارکردهای پایه شهری را داراست 7ترینشهرستان بوشهر و دشتستان متنوع

کارکرد پایه از این حیث از سطح متوسطی  12و  13رتیب با به ت تنگستاندر مرتبه بعدی قرار دارند. شهرستان کنگان و 

برخوردارند که عمده تنوع کارکردی این مناطق در مرکز شهرستان تجمع یافته است. سایر نواحی استان عمالً از نظر 

ز مرزهای انفوذ کاال و خدمات این مناطق  عملکردی هستند به این مفهوم که دامنه حوزهکارکردی دارای ویژگی مناطق تک

شهرستان بیشتر نبوده و تنها در یک یا چند کارکرد بسیار محدود پایه صادراتی دارند. دیلم، گناوه و دیر در این گروه 

 شوند.بندی میطبقه

 ی شهری بر حسب مقیاس عملکردهاسکونتگاهتوضیح انواع کارکرد  :16جدول 

 نام شهر نام شهرستان 

 عملکردمقیاس 

 منطقه )استان( مون(ی پیراهااستانملی و منطقه فراگیر ) یالمللنیب

 ناحیه )شهرستان(

تعداد کارکردهای پایه 

در مقیاس شهرستان از 

 کارکرد 21

 بوشهر

 بوشهر

 و ارتباطات ونقلحمل

 واردات عملکرد صادرات

 یفروشخردهی و فروشعمده

 زیرساخت )نیروگاه اتمی(

 زیرساخت

 بیمه مالی و

 اداره امور عمومی و دفاع

 اداری و خدمات پشتیبانی

 و ارتباطات ونقلحمل

 یفروشخردهی و فروشعمده

 امالک و مستغالت

تعداد کارکرد پایه کل 

 16مجموعه شهری:

تمرکز کارکردی در مرکز: 

62.5% 

12 

 6 چغادک

 4 شهر یعال

 عملکرد صادرات )نفت( خارک

 استخراج معدن

 رستورانهتل و 

 اداره امور عمومی و دفاع

 اداری و خدمات پشتیبانی

2 

 دشتستان

 برازجان

 تولید 

 محصوالت کشاورزی

 کشاورزی

 استخراج معدن

 و ارتباطات ونقلحمل

تعداد کارکرد پایه کل 

 16مجموعه شهری:

تمرکز کارکردی در مرکز: 

52.2% 

1 

 4 آبپخش

 1 وحدتیه

 2 سعدآباد

 2 شبانکاره

 3 دالکی

 1 تنگ ارم

 1 کلمه

                                                      
7 Diversified Zone 
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 نام شهر نام شهرستان 

 عملکردمقیاس 

 منطقه )استان( مون(ی پیراهااستانملی و منطقه فراگیر ) یالمللنیب

 ناحیه )شهرستان(

تعداد کارکردهای پایه 

در مقیاس شهرستان از 

 کارکرد 21

 کنگان

تولید و صادرات محصوالت  بندر کنگان

صنایع شیمیایی )گاز و مشتقات 

 مربوطه(

 استخراج معدن

 استخراج معدن

 زیرساخت

 ساختمان

 یاحرفهی علمی، فنی و هاتیفعال

تعداد کارکرد پایه کل 

 11مجموعه شهری:

مرکز:  تمرکز کارکردی در

54.54% 

6 

 5 بنک

 2 سیراف

 گناوه

 بندر گناوه
 یفروشخردهی و فروشعمده

)پیوند عملکردی با کشورهای  

 (جوارهم

 و ارتباطات ونقلحمل

 یفروشخردهی و فروشعمده

 استخراج معدن

تعداد کارکرد پایه کل 

 5مجموعه شهری:

تمرکز کارکردی در مرکز: 

122.2% 

5 

 2 بندر ریگ

 دشتی

 خورموج

  
 کشاورزی

 استخراج معدن

تعداد کارکرد پایه کل 

 11مجموعه شهری:

تمرکز کارکردی در مرکز: 

11/11% 

1 

 3 کاکی

 2 شنبه

 دیلم

ی فروشخردهی و فروشعمده بندر دیلم

)پیوند عملکردی با کشورهای 

 (جوارهم

 زیرساخت و معدن

 استخراج معدن

 یفروشخردهی و فروشعمده

 و ارتباطات ونقلحمل

تعداد کارکرد پایه کل 

 1مجموعه شهری:

تمرکز کارکردی در مرکز: 

62.5% 

5 

 2 امام حسن

 جم

 جم

استخراج معدن )صادرات به 

 (جوارهمکشورهای 

 کشاورزی

 استخراج معدن

 زیرساخت

 ی اداری و خدمات پشتیبانیهاتیفعال

تعداد کارکرد پایه کل 

 14مجموعه شهری:

کارکردی در مرکز: تمرکز 

57.14% 

1 

 2 انارستان

 4 ریز

 دیر

 بندر دیر
تولید محصوالت کشاورزی و 

 شیالت

 و صنعتی 

 کشاورزی

 استخراج معدن

 و ارتباطات ونقلحمل

 هنر، تفریح و سرگرمی

تعداد کارکرد پایه کل 

 1مجموعه شهری:

تمرکز کارکردی در مرکز: 

66.66% 

6 

 1 آبدان

 2 بردستان

 1 بردخون

 تنگستان

 اهرم

 تولید محصوالت شیالتی

 کشاورزی

 استخراج معدن

 اداره امور عمومی و دفاع

تعداد کارکرد پایه کل 

 11مجموعه شهری:

تمرکز کارکردی در مرکز: 

72.7% 

1 

 4 دلوار

 عسلویه

 نخل تقی
 استخراج معدن

تولید و عملکرد صادرات 

 محصوالت شیمیایی

 معدناستخراج 

 زیرساخت

 و ارتباطات ونقلحمل

 ی اداری و خدمات پشتیبانیهاتیفعال

تعداد کارکرد پایه کل 

 1مجموعه شهری:

تمرکز کارکردی در مرکز: 

75.2% 

2 

 6 عسلویه

 : محاسبات مشاورمأخذ

 استفاده "سطح تمرکز این کارکردها در مرکز شهرستان تعدد کارکردهای پایه و"در مقیاس عملکردی استان از متغیر 

اشند باشد و از تمرکز خاصی برخوردار ب شدهعیتوزدر کارکردهای بیشتری  هاآنشهرهایی که ضریب مکانی  درواقعگردید. 
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بوده و از تر کارکرد عمومیدر سطح استانی ایفای نقش دارند چرا که هرقدر یک فعالیت، توزیع یکنواختی داشته باشد، آن

کند. بر پایه این معادله شهرهای تک نقشی دارای کمتر از دو کارکرد پایه و دارای موقعیت غیر منطق مقیاس تبعیت نمی

 %62. بر این اساس و با توجه به تمرکز بیش از گردندیم حذفشناسی مراکز در مقیاس استان مرکزی از معادله گونه

لذا مراکز شهرستان در مقیاس عملکردی استان کارکرد دارند.  هاشهرستانعملکردهای پایه نسبت به سطح استان در مراکز 

رستان کارکرد پایه غیر مشترک با مرکز شه 2در مقیاس شهرستان نیز به غیر از مراکز شهرستان، شهرهایی که دارای بیش از 

 (17جدول باشند در مقیاس ناحیه )چند شهرستان و یا شهرستان مربوطه( دارای عملکرد هستند )

 بطبندی روا ی شهری بر حسب سطحهاسکونتگاه: توزیع 17جدول 

 نام شهر مقیاس عملکرد

 دیلم-گناوه-عسلویه-دیر-جم-سیراف-کنگان-برازجان-خارک-بوشهر یالمللنیب

 دیر-جم-کنگان-سیراف-عسلویه-دیلم-گناوه-کاکی-خورموج-برازجان-خارک-بوشهر پیرامون( یهااستانملی و منطقه فراگیر )

 مرکز شهرستان. 1بوشهر و  منطقه )استان(

 دلوار-ریز-کاکی-بنک-دالکی-عالیشهر-آب پخش-چغادک-ده مرکز شهرستان ناحیه )شهرستان(

 : تحلیل مشاورمأخذ

 

ز سناریوهای گاهی، متناسب با فضای هر یک امراکز سکونت با توجه به وضعیت موجود در ادامه به تشریح تغییرات وضعیت

 پرداخته شده است. گانهشش

با توجه به پیش فرض های حاکم بر فضای آن که شامل تعامالت هدفمند و گسترده بین المللی، سیاست سناریو اول، 

های تشویقی و ترغیبی اقتصاد دریاپایه و مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان است می توان 

(، فتن کشاورزی دانش بنیان و تعامالت و ارتباطات بین المللیانتظار داشت که بوشهر، برازجان، و دیر ) با توجه به اهمیت یا

عسلویه، گناوه، کنگان، خارک، سیراف، جم )با توجه به قرارگیری در مجاورت نوار ساحلی و محورهای اصلی ترانزیتی( 

 همچنان در سطح بین الملی ایفای نقش کنند. 

اهند داشت، شهرهای پشتیبان شهرهای فراملی نیز اضافه در سطح ملی عالوه بر شهرهایی که در سطح  فراملی قرار خو

خواهند شد، در واقع شهرهای این سطح به توازن استان در سطح ملی کمک خواهند کرد. بررسی ها و تحلیل های انجام شده 

ی رهاینشان می دهد که این سطح از جمله دلوار، کاکی و خورموج خواهد بود. در فضای سناریو اول، در سطح استانی شه

که بتوانند پیوندهای درون استانی را تقویت کنند انتظار می رود که شامل شهرهای بردستان، آبدان، نخل تقی، دوراهک، 

چغادک، آب پخش، شبانکاره، دالکی، امام حسن باشند چرا که در مجاورت محورهای اصلی ترانزیتی قرار گرفته و دارای 
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اپایه در سطح سوم هستند.  سایر شهرهای استان نیز در سطح چهارم )محلی( قرار قابلیت های توسعه کشاورزی و اقتصاد دری

خواهند گرفت، الزم به ذکر است که این بررسی ها و سکونتگاه های سطح بندی شده عالوه بر کارکردهای شهرها متأثر از 

 محورها توسعه آتی در فضای سناریو خواهد بود. 

گسترده و هدفمند بین المللی، سیاست های تشویقی و ترغیبی اقتصاد دریاپایه و  متأثر از الگوی تعامالت سناریو دوم

مدیریت ناپایدار منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان خواهد بود. این پیش فرض ها و وضع موجود مراکز 

ود، سطح فرا ملی خواهیم بسکونتگاهی حاکی از این است که در افق آمایش استان، شاهد حفظ موقعیت شهر بوشهر در 

عالوه بر آن با توجه به اهمیت یافتن اقتصاد دریاپایه می توان انتظار ارتقای سطح عملکردی شهر گناوه و دیر را داشت. در 

سطح ملی نیز شهرهای کمک کننده و پشتیبان شهرهای فراملی قرار خواهند گرفت که شامل برازجان، عسلویه، دلوار، جم، 

ورموج خواهند بود. در سطح منطقه ای نیز شهرهای چغادک، آب پخش، شبانکاره، دالکی، بندر دیلم قرار ریگ، اهرم و خ

 خواهند گرفت، سایر شهرها در سطح چهارم )محلی( ایفای نقش خواهند کرد. 

یاست س نیز تحت تأثیر پیش فرض های حاکم بر آن که شامل الگوی تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی، سناریو سوم

های محدودکننده و تضعیف شونده اقتصاد دریاپایه و مدیریت ناپایدار منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان 

است، قرار خواهد گرفت. در فضای این سناریو، عالرغم وجود سطوح عملکردی در چهار سطح ) بین المللی، ملی، منطقه 

دی میان سکونتگاه ها مواجه خواهیم شد. بنابراین بوشهر با حفظ وضعیت خود ، با افزایش نسبی شکاف عملکرای و محلی(

 در سطح فراملی قرار خواهد گرفت، ولی سایر شهرها با فاصله نسبتا زیادی در سطوح پایین تر قرار خواهند گرفت.

ارتند پیش فرض ها عب هم همانند سایر سناریوها متأثر از پیش فرض های حاکم بر آن خواهد بود که این سناریو چهارم

از تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی، سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده اقتصاد دریاپایه و مدیریت پایدار منابع 

طبیعی، محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان. در فضای این سناریو، شهر بوشهر با حفظ موقعیت خود در سطح فراملی ایفای 

سطح دوم نیز شهرهایی که عالوه بر قرارگیری در محورهای ارتباطی، دارای قابلیت ها و پتانسیل های  نقش خواهد کرد. در

توسعه کشاورزی هستند قرار خواهند گرفت. این شهرها عبارتند از برازجان و خورموج. در سطح منطقه ای نیز شهرهای 

 رها نیز در سطح محلی ایفای نقش خواهند کرد.آبپخش، دالکی، اهرم، دلوار، دوراهک قرار خواهند گرفت و سایر شه

، با توجه به فضای حاکم بر آن متأثر از تعامالت محدود و کنترل شده بین المللی، سیاست های محدودکننده سناریو پنجم

اقع و و تضعیف شونده اقتصاد دریاپایه و مدیریت ناپایدار منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان خواهد بود. در

در این سناریو مقیاس عملکردی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی خواهد بود . می توان انتظار داشت که عالوه بر شهر 
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بوشهر، سایر شهرهای استان در سطح عملکردی خود کاهش چشمگیری خواهند داشت که این امر موجب ایجاد شکاف 

 شد. قابل توجهی در سطح عملکردی میان شهرهای استان خواهد

نیز می توان انتظار روندی مشابهی با سناریو پنجم داشت، چرا که فضای این سناریو نیز تحت تأثیر  ششمسناریو در 

تعامالت محدود و کنترل شده بین المللی و سیاست های محدودکننده و تضعیف شونده اقتصاد دریاپایه خواهد بود. بنابراین 

؛ مقیاس عملکردی در شهر بوشهر به عنوان سطح فراملی افول کرده و به سطح ملی در این سناریو نیز عالوه بر سایر شهرها

 خواهد رسید، و به تدریج شکاف عملکردی میان شهرها افزایش خواهد یافت.

 تعیین پهنه بندی عناصر سازمان فضایی -1-3-3-8-4

 بندی عناصر سازمان فضایی استان تبیین پهنه -1-3-3-8-4-1

بدیهی  ی شایسته و پایداری را به وجود آورد.رابطه بین انسان و محیط، توسعهکوشد تا از طریق تنظیم آمایش سرزمین می

ا نیاز ههای اکولوژیک و ارزیابی آن  ها و توانی انسان و محیط به شناخت محدودیت است که ایجاد هماهنگی بین رابطه

های ی بنابراین، ارزیابی توانای؛ نظر گرفتها را در ترین آن های مناسب، مطلوب دارد تا بتوان ضمن تعیین انواع کاربری 

رود که نقش زیربنایی دارد. ارزیابی توان محیطی اراضی محیطی، یکی از مراحل اصلی فرآیند آمایش سرزمین به شمار می 

شود که اراضی را بنا به استعدادی که دارند به مصارف مناسب آن اختصاص داد و این امر، عالوه بر حراست موجب می

شود، درنتیجه با برقراری تعادل یط و کسب عایدی در سطح ملی موجب کاهش و هدر رفت کیفیت اراضی نمیمح

. اما برای داشتن نگاهی جامع در راستای (1315)سرور,  شودی فضای استان تضمین میجانبه همهی توسعهاکولوژیک، 

ی در برخی های محیطربری در سطح منطقه، در کنار توجه به توان اکولوژیک و قابلیت شناسایی اراضی مناسب برای هر کا

 ره است.های منطقه و غیها، نیاز به بررسی وضعیت اقتصاد فضا، وضعیت جمعیتی در سطح منطقه، زیرساخت  از کاربری

یابی به ست ها و د ی به الگوی کاربرییابها و قلمروهای استان در راستای دست ی تالشی برای شناسایی عرصه بند پهنه

ختلفی های م، جهت شناسایی اولویت استقرار یک کاربری خاص، در سطح استان است. روشمناسبهای مناسب تا  نا پهنه 

 تفادهاس موردهای کیفی، توان اکولوژیک و مناسبت اراضی جهت دستیابی به این مهم در مطالعات مختلف همچون روش 

 قرارگرفته است.
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 بندی الگوی کشت پهنه -1-3-3-8-4-1-1

کالن کشور،  های وی کشت عبارت است از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاستگال

حصوالت تولید م ،کیولوژیزیای با رعایت اصول اکوفهای منطقهگیری بهینه از پتانسیلدانش بومی کشاورزان و بهره

 ،یکشت محصوالت زراع (1312)کاظمی، طهماسبی، کامکار، شتابی، صادقی,  .زیست تای حفظ محیطکشاورزی در راس

 تیه محدودتوجه ب ، دیعوامل تول ، یا منطقه یها لیمتناسب با پتانسمی بایست ها از مراتع و جنگل یبردار بهره ایو  یباغ

 یها سفرهود بهبدر راستای تا  صورت پذیرد محصوالت دیتول یداریبه پا ازیها و ن آب دشت یمنف النیموجود، ب یمیاقل یها

نطقه م کیدر  یکشت محصوالت کشاورز زانیم گرید ی. از سوکردراندمان مصرف آب حرکت  شیزیرزمینی آب و افزا

رست انجام د یها استیکشور و س ازیعملکرد محصول، ن د،یتول یها نهیمحصوالت، هز متیبا توجه به منابع موجود، ق دیبا

 یاعموجود، مسائل اجتم های زیرساختمناطق مختلف بر اساس دیم یا آبی  یزراع اهانیدر انتخاب گ یریگمیشود و تصم

  کشور باشد. یاساس یازهایدر جهت تأمین ن دیتول هیبا حفظ منابع پا یو سطح تکنولوژ اقتصادی –

)کشت  بیطبقه کشت آ دو مطالعه حاضر، تعیین تناسب اراضی استان در خصوص کاربری کشاورزی در با توجه به هدف

بری که تحت های این کار دیم با مطالعه و تلفیق عوامل فیزیکی و زیستی دخیل در قابلیت و آبی شامل باغات نیز می شود(

 . صورت پذیرفته استاین اراضی شود به منظور مدیریت بهتر شناخته می "مدل توان اکولوژیک"عنوان 

ترین آن ها در کشور، مدل ارزیابی توان اکولوژیک روش های متعددی برای ارزیابی توان تاکنون ارائه شده که از مهم

باشد. ارزیابی این مدل براساس منطق بولین استوار است، به طوری که معموالً برای تفکیک و شناسایی مناطقی که همزمان می

ی مناطق بند ای از شرایط مورد نظر باشند، کاربرد دارد. متغیرهای سنجش و ارزیابی توان اکولوژیک در پهنهمجموعهدارای 

 آورده11جدول در  آنتعدیل گردید که نتایج  توان اکولوژیکدیم در استان بوشهر بر پایه مدل مستعد برای کشاورزی آبی و 

 شده است.
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 الگوی کشتبندی  فرآیند پهنه -1-3-3-8-4-1-1

 بندی آن طی شد: در این راستا دو مرحله در راستای شناسایی اراضی مذکور و پهنه

 رده کشاورزی آبی و دیم در مطالعات وضع موجود بر پایه شاخص دو در مرحله اول توان اکولوژیک کشاورزی استان در

  .محاسبه گردید 11جدول های ارائه شده در 

، بررسی رابطه بین توان اکولوژیک منطقه از حیث 1یندر مرحله دوم با توجه به دقت و طبقات موجود در نقشه کاربری زم

نوع کشت آبی و دیم با وضع موجود فعالیت کشاورزی در منطقه، موقعیت قرارگیری اراضی دارای توان  دوهای  شاخص

ابلیت قو پیشنهادی اراضی مناسب و دارای به عنوان مبنای تعیین مدل نهایی ها  در مناطق ممنوعه و آزاد و تراز بیالن دشت

   .کشاورزی استان در نظر گرفته شد

تا به این  قرارداد بوشهر سالی استان در کنار پیشران قطعی ادامه روند خشک 11جدول تمام موارد اشاره شده در 

آب  سرزمین و دسترسی به منابع ید که بدون لحاظ کردن وضعیت توان اکولوژیک کشاورزی در سطحگیری رسنتیجه

های موجود، یافت. همچنین با توجه به داده  کشاورزی دستدر راستای  بوشهرتوان به یک الگوی مناسب در سطح استان نمی

ریق تا از این ط یک مورد تحلیل قرارگرفتهدر این بحث وضعیت اراضی کشاورزی بر اساس مدل ارزیابی توان اکولوژ

ب یکی از مسئله دسترسی به منابع آ کهنیاهای دارای قابلیت توسعه کشاورزی مورد شناسایی قرار گیرند. با توجه به عرصه

، آید، در کنار وضعیت توان اراضی جهت کشاورزیمی حساب بهترین عوامل در توسعه کشاورزی در کنار فاکتورها کلیدی

 العاتطور که در مط مورد تحلیل قرارگرفته است. همان هابرداری دشت بهره تیوضعوضعیت بیالن آب و ها با  تقابل آن

( مالک 11جدول ، برای ارزیابی توان اکولوژیک اراضی کشاورزی معیارهای مختلف محیطی )شدهه اشارقبلی نیز به آن 

 است. شدهمشخصیک، دو و سه در پهنه سرزمین بوشهر عمل قرار گرفت و سه پهنه دارای توان کشاورزی درجه 

 

 

                                                      
منابع  و اداره کل جهاد کشاورزی کارشناسان پس از جلسات و بازدیدهای میدانی متعدد توسط کارشناسان مشاور ونقشه کاربری اراضی استان بوشهر  1

 باشد.می 1:52222ه است. مقیاس نقشه مذکور رسید های مربوطهارگاناستان به تایید  طبیعی و آبخیزداری
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 کشاورزی یکاربرتوان اکولوژیک  طبقات با نیسرزم یهایژگیارتباط و :18جدول 

 کاربری

 خاک توپوگرافی
آب در دسترس 

 کشاورزی
ویژگی 

های 

 اقلیمی

 واحد های تناسب خاک نامناسب  شوری پوشش گیاهی
 شیب

 )درصد(

 ارتفاع

 )متر(
 طبقه تناسب خاک

طبقه واحد 

 اراضی
 کیفیت کمیت زهکشی حاصلخیزی عمق

 - 2-12 کشاورزی آبی
I , IIA , IIAS , 
IIAST , IIS , 

IIAST , IIATW 

5.3  ،5.6 ،

4.1 ،3.7  ،

4.2 ،4.3 ،

5.3/4 

 عمقکم

 تا عمیق

ضعیف تا 

 خوب

 ضعیف

 تا خوب

 1بیش از 

هزار 

 مترمکعب

 در هکتار

بدون 

محدودیت 

برای 

 کشاورزی

 غیر جنگلی -

اراضی فاقد 

شوری نسبتا 

زیاد تا خیلی 

 زیاد

IIIAT, III, IIIA+VA, 
IIIAS, IIIAST, IIIAW, 

IIIS, IVS+VI/R, 
IVS+VI/RW, VA, 
VA+VAW, VAW, 

VI/A, VI/AW, VI/D, 
VI/E, VI/F, VI/RB, 

VI/RV, VI/RW, VI/T, 
VI/U, VW 

 2-12 کشاورزی دیم
1522-

122 

I, IIA, IIAT, 
IIIT, IIST, IIT, 

IVS, IVST, 
IVT, IIAS, 

IIAST, IIS, IIS, 
IIATW, IIIW 

3.2, 3.7, 
9.1 

 عمقکم

 تا عمیق

ضعیف تا 

 خوب

 ضعیف

 تا خوب
- - 

بارش 

بیش 

 122از 

 رمیلیمت

هر  3مرتع درجه 

تیپ جنگلی غیر 

حفاظتی با پوشش 

، بدون %5 کمتر از

پوشش مرتعی هر 

تیپ جنگلی غیر 

حفاظتی با پوشش 

، بدون %5کمتر از 

پوشش مرتعی و 

 جنگلی

اراضی فاقد 

شوری نسبتا 

زیاد تا خیلی 

 زیاد

IIIAT, III, IIIA+VA, 
IIIAS, IIIAST, IIIAW, 

IIIS, IVS+VI/R, 
IVS+VI/RW, VA, 
VA+VAW, VAW, 

VI/A, VI/AW, VI/D, 
VI/E, VI/F, VI/RB, 

VI/RV, VI/RW, VI/T, 
VI/U, VW 

 : تلفیق مطالعات محیط زیست و منابع طبیعیمأخذ
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 وضعیت اراضی کشاورزی استان بوشهر -1-3-3-8-4-1-3

دول ج بر مبنای این توان سنجی و انطباق آن با وضعیت موجود اراضی کشاورزی بر مبنای نقشه کاربری وضع موجود استان

درصد از کل اراضی دارای توان کشاورزی به جز از وضع موجود را شامل 27، اراضی دارای توان درجه یک در حدود  11

م مدیریت صحیح منابع آب عددر شهرستان دشتستان واقع شده است.  2و  1بیشترین میزان اراضی دارای توان درجه می شود.

( اراضی وضع موجود استان فاقد توان بر ای هرگونه کشاورزی تبدیل %12و خاک استان موجب شده که بخش قابل توجهی )

بهره برداری بیش از حد و ناپایدار از منابع آبی زیر زمینی و عدم بهره برداری از روش های مبتنی بر دانش نوین شود.. 

کشاورزی قرار  3است که استان بوشهر بیش از نیمی از اراضی کشاورزی آن دارای توان درجه  کشاورزی ، موجب گشته

نماید. یوخاک استان را ضروری ممجموع وضعیت اراضی موجود و توان یابی شده نیاز مبرم به مدیریت منابع آب گرفته است.

ی ارائه برخورد با اراضی کشاورز ینحوهدر استان،  برداری بر این اساس با تحلیل بیالن آب استان و همچنین وضعیت بهره

 .شودمی

 بوشهراراضی کشاورزی استان  تیوضع :19جدول 

 درصد (هکتار) مساحت بوشهروضعیت اراضی کشاورزی استان 

 2.4 43245.6 یکموجود درجه

 1.1 34212 دو درجهموجود 

 5.3 14154.3 موجود درجه سه

 12.2 1622717.1 موجود فاقد توان

 122 1775127.1 جمع موجود

 27.4 12153.4 غیر از وضع موجود() کیاراضی با توان درجه

 21.2 62271 غیر از وضع موجود() دواراضی با توان درجه 

 51.3 152211 غیر از وضع موجود() سهاراضی با توان درجه 

 122 212325.42 جمع توان

  مشاور : مطالعاتمأخذ
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 :وضعیت اراضی کشاورزی استان بوشهر1نمودار 

 
  : مطالعات مشاورمأخذ

کشاورزی چه در وضع موجود و چه توان یابی شده از اراضی دارای توان  سهم بیشتری از اراضی 2نمودار با توجه به 

 می باشد.  3درجه 

رجه دو توسعه ای شهرستان دشتستان بیشترین توان اراضی موجود  ،22جدول در  با توجه به تحلیل های صورت پذیرفته

ن شهرستان ای کهآنیکی تان به شمار می آید، شتسدو مساله اصلی در کشاورزی شهرستان دکه این امر نشان دهنده  .دارد را 1

های باید به سمت تخصصی شدن کشاورزی حرکت نماید و دو اینکه در این مسیر ناگزیر از استفاده از دانش روز و فناوری

صورت پایدار است. در غیر این صورت کشاورزی به روش سنتی اراضی باال در حوزه کشاورزی برای حفظ توان خود به

 کرده و به سرنوشت دیگر مناطق استان تبدیل خواهد نمود.سرعت تهدید مرغوب این شهرستان را به

د  و ج و م

ک ی ه  ج ر د

د  و ج و م

و د ه   ج ر د

د  و ج و م

ه س ه  ج ر د

د  و ج و م

ن ا و ت د  ق ا ف

ا  ب ی  ض ا ر ا

ن  ا و ت

ک  ی ه  ج ر د

ز ) ا ر  ی غ

ع  ض و

د و ج و (م

ا  ب ی  ض ا ر ا

ه  ج ر د ن  ا و ت

و  ز )د ا ر  ی غ

ع  ض و

د و ج و (م

ا  ب ی  ض ا ر ا

ه  ج ر د ن  ا و ت

ه  ز )س ا ر  ی غ

ع  ض و

د و ج و (م

2.4 1.9 5.3

90.2

27.4 21.2

51.3
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 اهاراضی کشاورزی استان بوشهر به تفکیک هر یک از شهرستان توان  تیوضع :11جدول 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

 استان بوشهر موجود کشاورزی وضعیت: 3نمودار 

 

 مطالعات مشاور: مأخذ  

جمعاراضی با توان درجه سهاراضی با توان درجه دواراضی با توان درجه یکجمعموجود فاقد توانموجود درجه سهموجود درجه دوموجود درجه یک

14054.96.75.50.21.72.5بوشهر

00.613.28.17.50964.7تنگستان

009.523.5008.65.4جم

79.38.430.457.753.782.614.428.241.5دشتستان

090.313.310.711.4063.623.421.3دشتی

0015.713.210.70017.210.7دیر

000006.110.113.3دیلم

009.60.22.7008.65.4عسلویه

003.211.4005.13.2کنگان

6.70.702.12.55.82.70.22گناوه

شهرستان
مساحت اراضی دارای توان کشاورزی )غیر از وضع موجود(-درصدمساحت اراضی موجود کشاورزی-درصد













بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر دیلم عسلویه کنگان گناوه

1موجود درجه  2موجود درجه  3موجود در جه  موجود فاقد توان
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 (و دارای توان اراضی خارج از وضع موجودکشاورزی استان بوشهر) وضعیت: 4نمودار 

 

 : مطالعات مشاورمأخذ

 مربوطهکشاورزی و بیالن آب  اراضی وضعیت -1-3-3-8-4-1-4

به  ایو  شدهرهیذخ ،رسدیمبه مصرف  ،گرددیممحدوده خاص  کیوارد  نیمع زمانکیکه در  ییهاآب هیکل

 یگهماهن و ین، بررسالی. هدف از برقراری بدهدیم لیرا تشک النیمجموعه ب گرددیممختلف از محدوده خارج  یهاصورت

 (1311)قلعه بان تکمه داش, . استآب  رهیمصرف و ذخ زانیو م هاآناز  کیهر  ریمقاد نییو تع یعناصر ورودی و خروج

در این ارند. منابع آب قرار د تأثیرشدت تحت شده بود، اراضی کشاورزی استان بهگونه که قبالً نیز به این موضوع اشارههمان

 دشت های استان که دارای کشاورزی وضع موجود و یا دارای توان کشاورزی هستند،بند به بررسی وضعیت بیالن آب در 

  ن بوشهر، وضعیت نا بسامان این حوزه ها را آشکار تر می سازد.پرداخته می شود. توجه به بیالن آب استا

 یآب ایازهیتأمین ن منظوربهاز آن را  نهیبه برداریبهره، حفاظت، حراست و بوشهراستان محدود بودن توان منابع آب 

 .ستینیر پذآن امکان لیپتانس یابیمنابع آب و ارز النیب هیاهداف جز با ته نیبه ا یابیو دست کندیمطلب  ندگانیآ

در الگوی کشت آبی در اراضی موجود درجه یک و دارای توان درجه یک و دو بخش قابل توجهی  21جدول با توجه به 

بخش  1ه نقشبا توجه به  می باشد. کشاورزیبحرانی تامین آب در در بیالن منفی قرار دارد و این امر نشان دهنده وضعیت 

جدول ر اساس بهای شمالی استان و بخش هایی از کریدور ساحلی شهرستان تنگستان و بوشهر در بیالن آب مثبت قرار دارند. 

های با بیالن اراضی کشاورزی موجود و همچنین اراضی دارای توان کشاوری در دشت درصد اراضی  13.2 ،5نمودار و  21

















بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر دیلم عسلویه کنگان گناوه

1توان درجه  2توان درجه 3توان درجه
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اده از و استف ز روش های نوین آبیاری و کشاورزیلذا روش برخورد با این دشت ها، مشروط به استفاده ا .قرار دارند منفی

 محصوالت کم آب بر می باشد.

 اراضی کشاورزی : وضعیت  بیالن مربوطه به 11جدول 

کل
 بيالن مربوطه

 وضعيت اراضی کشاورزی
 مثبت منفی

 مساحت

 ()هکتار
 درصد

 مساحت

 )هکتار(
 درصد

 مساحت

 )هکتار(
 درصد

   133  3  یکموجود درجه

   3  133  موجود درجه دو

   133  3  موجود درجه سه

      موجود فاقد توان
      یکاراضی با توان درجه
      اراضی با توان درجه دو
      اراضی با توان درجه سه
 1.33     جمع

 : مطالعات مشاورمأخذ

 اراضی موجود و دارای توان: وضعیت بیالن آب 5نمودار 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ

 

 

 




 




 
 















اراضی با توان 

درجه سه

اراضی با توان 

درجه دو

اراضی با توان 

درجه یک

موجود فاقد توان موجود درجه سه موجود درجه دو موجود درجه یک

بیالن مثبت بیالن منفی





 اناست ییتوسعه فضا فی و تعر واهی منطق سنار فضا، نییبت یاب یسازمان  یاستنتاج الگواه ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   

 

 
  5002212B0021303011RE102971208 

 
16 

 وضعیت اراضی کشاورزی و وضعیت بهره برداری آن -1-3-3-8-4-1-5

 وضعیت اراضی کشاورزی پرداخته می نسبت به (ممنوع و آزاد )دشت هایوضعیت بهره برداری  بررسی در این بند به

اند. اراضی ت ها آزاد واقع شده درصد از اراضی کشاورزی در دش 54در حدود  ،6نمودار و  22جدول با توجه به  شود.

بخش های شمالی استان در وضعیت بهره د. نکامل در وضعیت بهره برداری آزاد قرار دار ، به طور 1موجود و توان درجه 

ر دبرداری اراضی آزاد و بخش های جنوبی استان به جز بخش هایی از شهرستان دیر و کنگان در اراضی ممنوعه قرار دارد. 

سل آینده فاظت از منابع آبی و خاکی بر ننتیجه می بایست تمهیداتی در جهت استفاده حداکثر از این ظرفیت با رویکرد ح

 اندیشید. و در نحوه بر خورد با این عرصه ها تا حد مکان می بایست در جهت مصرف بهینه آب و بهره وری باالپیش رفت.

 اراضی کشاورزی و: وضعیت بهره برداری 11جدول 

کل
 وضعیت بهره برداری 

 وضعیت اراضی کشاورزی
 ممنوع زادآ

 مساحت

 )هکتار(
 درصد

 مساحت

 )هکتار(
 درصد

 مساحت

 )هکتار(
 درصد

     2  یکموجود درجه

     12.1  موجود درجه دو

     62.1  موجود درجه سه

     21.3 موجود فاقد توان
     2.2 یکاراضی با توان درجه
     61.1 اراضی با توان درجه دو
     73.3 اراضی با توان درجه سه
     45.7 جمع

 مطالعات مشاور :مأخذ
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 اراضی کشاورزیدشت ها و : وضعیت بهره برداری 6نمودار 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ

 

 

 

 













ان اراضی با تو

درجه سه

ان اراضی با تو

درجه دو

ان اراضی با تو

درجه یک

موجود فاقد 

توان

موجود درجه 

سه

موجود درجه 

دو

موجود 

درجه یک

ممنوعه آزاد
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 بندی و تلفیق نهایی جمع -1-3-3-8-4-1-6

 لحاظبا  و به عنوان یکی از پیش فرض های قطعی استان روند خشکسالی و با عنایت بهبا توجه به تحلیل های انجام شده 

د، به طور کلی محصوالت پیشنهادی بر اساس مازاد ناین موضوع که بخش اعظم حوضه های آبریز در بیالن منفی قرار دار

 .  متر مکعب( شامل نخود، ذرت، ترب سفید ، گندم و جو می باشد 522آب قابل برنامه ریزی ) کمتر از 

توسعه محصوالت صیف ) مانند گوجه فرنگی و...( مشروط به تامین آب و در شرایط گلخانه ای و با استفاده از روش 

وع می باشد ، در غیر این صورت پرورش این ن امکان پذیر ) مانند آب بازگشتی و...( با استفاده از آب خاکستریهای نوین و 

شت در و ک یاقطره ویژهبه فشارتحت یاریآبهای نوین کشت همچون، روشبهره گیری از  محصوالت پیشنهاد نمی شود.

 وند.های سنتی شبایستی جایگزین روشو غیره می کیپالست ریز یهاها، کشتگلخانهشده همانند کنترل هایمحیط

وژیک اکولوری آب را با شرایط مطلوب تواند بخش مهم و اساسی از اقتصاد و بهرهتغییر الگوی کشت نخیالت می

گیری از شیوه آبیاری مکانیزه و تعیین دور و عمق آبیاری قبل و بعد از باردهی، کشت تلفیقی، متوازن سازد. در این راستا بهره

اقتصادی  وریهای بهرهدهنده شاخصهای بعد از فرآیند تولید از راهبردهای تکمیلی و ارتقاءتولید محصوالت آلی و فناوری

 باشد.کشت موجود میو فیزیکی الگوهای 

های با فاقد توان و حتی دشت  اراضیبرداری کشاورزی از بهره  عنوان چیه بهبا توجه به شرایط بحرانی آب در استان، 

راضی ی ابرای حفظ باقیمانده رانهیگسختهای شود. همچنین بهره گیری از سیاست توان سه غیر موجود، توصیه نمی

رنهایت زایی، از بین رفتن اقتصاد کشاورزی و دی بیابانسرعت با پدیده در غیر این صورت به کشاورزی ضروری است. چراکه

محیطی، جمعیتی و اقتصادی در سطح استان بوشهر در مرحله اول و کشور در مراحل بعد، های مختلف زیست ایجاد بحران 

 روبرو خواهد شد.
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 بندی کالن کاربری اراضی پهنه -1-3-3-8-4-1

پایه  های کالن در عرصه سرزمین است. بر ریزی فضایی تخصیص بهینه فعالیت مراحل برنامهیکی از مهمترین 

بندی کالن کاربری اراضی مطابق با برنامه آمایش ملی استان ها ارائه می  شرح خدمات آمایش استان بوشهر، پهنه

اربری ها اهمیت و ضرورت دارد. گردد. مطالعات آمایش و ارزیابی توان سرزمین به منظور استقرار این دسته از ک

ی است و این ادر واقع بهره برداری مستمر از منابع طبیعی تجدید شونده متضمن شناسایی توان سرزمین در هر منطقه

ابع ریزی شده امکان استفاده از من شناسایی در دراز مدت اجازه می دهد تا از طریق استفاده از مدیریت بهینه و برنامه

 ریب محیط جلوگیری شود.فراهم و از تخ

یابی به  ستها و د یابی به الگوی کاربری و قلمروهای استان در راستای دستها  تالشی برای شناسایی عرصه یبند پهنه

های ، در سطح استان است. روشخصوصبه ، جهت شناسایی اولویت استقرار یک کاربری مناسب ناهای مناسب تا  پهنه

 وردمهای کیفی، توان اکولوژیک و مناسبت اراضی جهت دستیابی به این مهم در مطالعات مختلف  مختلفی همچون روش

جهت استقرار کاربری مشاهده است، برای شناسایی اراضی  قابل 7نمودار  طور که در قرارگرفته است. همان استفاده

 اخصشاست، چراکه این دو گونه کاربری عمدتاً از  شده استفاده توان اکولوژیکارزیابی کشاورزی و حفاظت از تحلیل 

های سکونت، صنعت و گردشگری عالوه بر  اما کاربری؛ شوندطبیعی همچون وضعیت زمین، اقلیم و غیره متأثر می های

تقرار در اس ینحوهدیگری همچون اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و غیره نیز جهت تعیین  هایشاخصطبیعی به  هایشاخص 

 است. شده استفاده 1رو برای این منظور از تحلیل مناسبت زمین این ی استان نیازمند هستند. ازپهنه

 

  

                                                      
1 Land Suitability Analysis 
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 یمناسب استقرار کاربر یاراض ییهای شناساروش: 7نمودار 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ

ارزیابی توان اکولوژیک از تلفیق نقشه های طبقات ارتفاعی ، شیب، جهت شیب، خاک و پوشش گیاهی و غیره به دست 

می آید. در این بخش تحلیل ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربری های کشاورزی و حفاظت مورد استفاده قرار گرفته 

یک مدل متضاد با مدل تحلیل ارزیابی توان اکولوژیک  عنوانبهحلیل مناسب اراضی است. همچنین باید اشاره گردد که ت

یعی و ی طبهاشاخص چراکهدر مجلدات قبل این مطالعات نبوده بلکه در راستای همین مدل و مکمل آن است.  شدهاستفاده

یی همچون هایکاربراسب استقرار ی منهاپهنهی مالک عمل مدل تحلیل ارزیابی توان اکولوژیک برای شناسایی طیمحستیز

صادی، ی تکمیلی اقتهاشاخصمدل تحلیل مناسب اراضی با ارائه  جهیدرنت، صنعت و گردشگری کامل نبوده و سکونت

 .پردازدیمذکور ی مهاتیفعالی مناسب برای استقرار هاپهنهبه شناسایی  ترجامعاجتماعی، جمعیتی، زیرساختی و ... با نگاهی 

 یبند طبقهو با  شده قیتلف ArcGIS افزار نرم یدر فضا یرستر یها هیال صورت به ها شاخص ،یتناسب اراض لیتحل در

 تیتثب یلمروهاق تینها در .شودمی نییمشخص تع یکاربر یبرا یاراض نیتر مناسب ناتا   نیتر مناسب، شده قیتلف یخروج

محدوده ( از رهیو غ هااچهیدر ،یحفاظت یاراضتوسعه ) تیمحدود یقلمروها(  و رهیو غ یصنعت یهاشهرکشهرها، شده )

ر در یک توضیح اجمالی ب. شودمیاستخراج  یکاربری آن توسعهخالص مناسب استقرار و  یو اراض شده حذف کاربری

ها، دخیل در ارتباط با هر یک از کاربری هایمؤلفه ، معیارها و هاشاخصپس از استخراج  کهتوان گفت می1نمودار مبنای 

روش  های شناسایی اراضی 
مناسب استقرار کاربری  

تحليل مناسبت زمين

سکونت

صنعت

گردشگری

تحليل ارزیابی توان 
اکولوژیک

کشاورزی

حفاظت
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هی ، اصالح و وزن دقیقدتگیری از خرد جمعی، از مشارکت نخبگان و خبرگان استان فارس در خصوص در راستای بهره

 نیترطلوبماز بهترین وضعیت تا بدترین وضعیت )از طیف  هاشاخصهر یک از این . است شده گرفتهبهره در موارد مذکور 

است. همچنین الزم به  شدهی بند طبقهطبقه،  5در  هاآناست و برآیند نهایی  شده گرفتهحالت( در نظر  نیتر مطلوب ناتا 

ی و ا وسعهت ها شاخصاشاره به وضع موجود نبوده و ظرفیتی نیز هستند؛ همچنین برخی  صرفاً هاشاخصاین  کهذکر است 

 ها هیال از ، سه سطحها یکاربرکالن  یها پهنهبه  یابی دست یدر راستا ی آینده هستند.ها تیظرفی و رو به آینده و ابرنامه

 اهمب قیهستند که در تلف ها مؤلفه نیا است. ها مؤلفهو  ارهای، معها شاخصمجموعه از که شامل وجود دارد  لیتحل نیدر ا

 یناسبت سنجم یرهر کارب گرید عبارت به. آورندیم به وجودرا  صوصبخ یکاربر کی یشده برا یمناسبت سنج یینها هیال

ود هستند خ رمجموعهیز یارهایمع قیخود حاصل تلف نوبه به ها مؤلفه؛ باشندی م ها مؤلفه یانداز همی روو  قیشده حاصل تلف

  و مربوط به خود هستند. رمجموعهیز یهاشاخص قیحاصل تلف ارهایمع بیترت نیا بهو 

 در مدل مناسبت اراضی هاهیالی تلفیق سه سطح از نحوه: ایدوگرام 8نمودار 

 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ

این  های تحلیل، مالک هاآناین تحلیل بر مبنای وزن دهی خبرگان و نخبگان استانی و مشارکت فعال  هایخروجی

عات و برآیند مطال های کاربری مناسب جهت استقرار ها پهنهبه بیانی دیگر،  گیرد.های بعد نیز قرار می بخش و بخش

 تاجر به خروجی نهایی این بخش ؛ وباشدیمکارشناسی مشاور و نظر خبرگان و نخبگان گروه تلفیق برنامه استان بوشهر 

 .باشدیمی مشارکتی زیر برنامهمحصول خرد جمعی و حاصل از 

 قتلفی قتلفی قتلفی کاربری هدف مولفه ها معیارها شاخص ها
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مناسبت  لیمورد تحل یقبل یاحل مطالعاتو اطالعات منتج از مر ها دادهنشده بلکه  دیمرحله تول نیدر ا یدیجد یاداده چیه

ناسب با در کدام محدوده از استان مت که اند شدهلیتحلموضوع  نیا یبر مبنا هاشاخص تک تک یعنی اند؛قرارگرفته یسنج

و اعالم  یبعد از بررس های کاربراز  کیمرتبط با هر  یها مؤلفهو  ارهایمع، ها شاخصد. ندار یشتریب تیهدف مطلوب یاربرک

قرار  ها آن اریشده در اخت یینها یها مؤلفهو  ارهایمع، ها شاخصشد. در ادامه  ییگروه از نخبگان اصالح و نها نینظر ا

 ادغام هم با قیخبرگان و نخبگان گروه تلف طشده توس یوزن ده ازی. کل امترندیقرار گ یمورد وزن ده  کیگرفت تا به تفک

 ییراهمگ جادیرا داشتند جهت ا شده داده یها پاسخ نیانگیاز م اریانحراف مع نیکه باالتر ییاه پاسخو آن دسته از  شده

 مؤلفهو  اریآن را در هر شاخص، مع بیگرفته و ضر یحساب نیانگیرا م شده داده یازهایامتحذف شدند.  ها پاسخدر  شتریب

 اعمال شد.

 یاراض یکالن کاربر بندی پهنه روند: 9نمودار 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ

 و، اراضی مناسب سکونت، صنعت، کشاورزی ها آنهای  و اولویت هافعالیتاراضی مناسب هر یک از  شناساییپس از 

 مختلط را مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 بندی کاربری سکونتگاهی پهنه -1-3-3-8-4-1-1

کونتگاه در بندی آن برای هدف توسعه س یتوطور ویژه به تعیین قابلیت اراضی و اول بندی کاربری سکونتگاهی به پهنه

. بغیر از خدمات گردشگری که بطور خاص در گزارش حاضر متناسب با شرح خدمات برنامه آمایش استان پردازداستان می

ه خدمات های ارائ ها و بنگاهعبارتی عمده فعالیتگردد. به ها ارائه میخدمات عمدتاً در سکونتگاه ارائه گردیده است، سایر

توان لذا می .های مرکزی شهری و روستایی مستقر هستند ها و مکان بر نیستند و عمدتاً در سکونتگاه با توجه به اینکه زمین

 وها شناسایی شاخص ها، مولفه

 متناسب با کاربری ها معیارها

1 

وزن دهی و اصالح شاخص ها، 

 یمتناسب با کاربرها معیارها و مولفه

توسط خبرگان و نخبگان   مورد نظر

 استانی

1 

های شاخص ها، تلفیق الیه

 ها و معیارهامولفه

3 

استقرار   استخراج پهنه ی

کاربری مورد نظر و ارائه به  

نخبگان و خبرگان استانی جهت  

 ارزیابی و اظهار نظر

4 
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ی متغیرهای بندی سه سطح اصلی و برتر نیز برشمرد. در ادامه به طبقه "خدماتبندی پهنه"بندی سکونتگاهی را معادل  پهنه

 شود.بندی سکونتگاهی و سپس تلفیق نتایج پرداخته می پهنه

 بندی توسعه سکونتگاهی های پهنه ها، معیارها و شاخص بندی مولفه طبقه -1-3-3-8-4-1-1-1

ی ها هنهپ، یکی از گذارندیمستایی را به نمایش ی شهری و روها کانونی استقرارها عرصهی کالن سکونت که ها پهنه

 گرید انیب هبی مختلف اقتصاد هستند. هابخشمحل تبلور خدمات پشتیبان  چراکه، ندیآیمبه شمار  ها یکاربرمهم در میان 

 ها نآتوسط  شده ارائهی سکونت و خدمات هاپهنهی مختلف همچون صنعت، کشاورزی و گردشگری نیازمند ها تیفعال

 ی اقتصادی خود را ایجاد نمایند.هاانیجرتا بتوانند  باشندی م

لیت انجام ای مطلوب این قاببندی سکونتگاهی با هدف تعیین قابلیت اراضی از حیث برآیند معیارهپهنه در این بخش 

از نظر فرآیندی در  ارائه شده است.  23جدول بندی سکونتگاهی در استان بوشهر در کار رفته در پهنه گیرد. معیارهای بهمی

یند شود. برآهای ارزشی تلفیق شده و در مرحله بعد متغیرهای محدود کننده از آن کسر میبندی ابتدا شاخصپهنه هر 

با مناطق  محیطی، کیفیت زیست و مجاورت-های طبیعیگاهی شامل محدودیتمعیارهای ارزشی تعیین قابلیت توسعه سکونت

زیع خدمات شوند. توکارکردی فضا را شامل می-باشند که مجموعاً مولفه کیفیت محیطیدارای ارزش فعالیتی طبیعی می

دسترسی به  یفیتمرتبط با سکونت در پهنه استان و تجمع خدمات برتر در محیط درونی و بیرونی استان، مولفه سطح ک

ای ههای مصوب پیرامونی مراکز موجود، مولفههای پایه و محدوده دسترسی به زیرساخت  خدمات عمومی و برتر مولفه

بندی مولفه برای پهنه  4معیار و  12شاخص در قالب  37دهد. در مجموع بندی نظام سکونتگاهی را تشکیل میاصلی پهنه 

  سه سطحی تنظیم گردید.توسعه سکونتگاهی در یک سیستم 

ابلیت های اصلی ق های پایه توسعه سکونتگاهی از مولفه ای، دسترسی به زیرساختاز حیث مناطق دارای ارزش توسعه

ه راه و گاز متعارف(، دسترسی ب های دسترسی به نیرو، آب شیرین )منابع متعارف و نااز ترکیب الیه سکونتگاهی است که

ت گیری زیسایجاد شده است. همچنین شرایط حقوقی موجود شامل محدوده و حریم شهرها بر پایه اصل و قابلیت شکل

ایی حاصل خروجی نه .لی این قابلیت در نظر گرفته شد های اص ها در طول تاریخ به عنوان یکی از مولفهانسان در این کانون

دهند که عمده قابلیت توسعه سکونتی نتایج نشان می. شددر نقشه های ذیل به تصویر کشیده  های مذکور را از ترکیب مولفه

 کریدور جنوبی شمال به جنوب استان بوشهر قرار دارد.استان در پیرامون 
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 های توسعه فضایی قابلیت سکونتگاهی ها و شاخص ابعاد، مولفه: 13جدول 
 هاشاخص معیارها هامؤلفه

 اکارکردی فض-کیفیت محیطی

 های محیطی و طبیعیمحدودیت

 شیب

 اقلیم

 عمق خاک

 خاک کیفیت زهکشی

 جنس بستر زمین

 متر مکعب-سرانه آب شرب در دسترس –دسترسی به آب های زیر زمینی 

 کیفیت زیست

 

 تراکم -های مرکزیتوزیع شاخص مرکزیت مکان

 ز دریاافاصله 

 دریایی فاصله از مناطق دارای آلودگی

 فاصله از مناطق دارای آلودگی از هوا

 مجاورت با مناطق دارای ارزش فعالیتی

شهرک و نواحی -اقتصادیمناطق ویژه -فاصله از مناطق و نواحی خاص

 مناطق آزاد-مناطق صنعتی-صنعتی

 های دامداریتراکم فعالیت

 های کشاورزی و باغداریمجاورت با فعالیت

 پروریهای آبزیمجاورت با فعالیت

 صنعتی و معدنی بر پایه عامل اشتغالهای توزیع فعالیت

 های گردشگریفاصله از جاذبه

دسترسی به سطح کیفیت و 

 خدمات

 عمومی و برتر نظام سکونتگاهی 

 توزیع خدمات مرتبط با سکونت

-توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات فرهنگی

 ورزشی

 توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات گردشگری

 آموزش عالیتوزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات 

 یه عامل شاخص مرکزیت خدمات مالی و بیمهتوزیع تجمعی از شهرها بر پا

توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات ارتباطات و 

 اطالعات

 توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات درمانی

 شاخص مرکزیت خدماتها بر پایه عامل توزیع تجمعی از آبادی

 تجمع خدمات در محیط درون استانی

 

 های مرکزیت خدماتی های مرکزی بر اساس شاخص فاصله از مکان

 استقرار در پهنه های تجمعی شهری در پهنه های تجمعی جمعیت

 فاصله زمانی پهنه های مختلف از کالنشهر شیراز و اهواز
 فرودگاه فاصله از دسترسی به خدمات برتر کالنشهرها

 های پایهدسترسی به زیرساخت

 توسعه سکونت

 

 نیرو دسترسی به زیرساخت
 فاصله به متر-فاصله از خطوط نیرو

 شعاع به متر -های برقفاصله از پست

 فاصله از بنادر دسترسی به دریا
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 هاشاخص معیارها هامؤلفه

 فاصله از خطوط لوله انتقال گاز دسترسی به زیرساخت گاز

 ونقلهای حملزیرساختدسترسی 
 آهندسترسی به خطوط راه

 دسترسی به راه

ع مناب-دسترسی به منابع آب شیرین

 متعارف و نا متعارف

 فاصله به متر -فاصله از خطوط انتقال آب شرب

پیشنهادی و مصوب طرح های آب شیرین -فاصله از محدوده های مطالعاتی

 کن

شرایط حقوقی اراضی پیرامون 

 سکونتگاه های موجود

شرایط حقوقی اراضی پیرامون 

 سکونتگاه های موجود

 مجاورت با حریم مصوب شهرها

 نفر جمعیت 252مجاورت با اراضی باالی 

 های کارشناسی: گروه سازمان فضایی بر پایه کلیه اسناد ارائه شده در مطالعات پایه و گزارش وضع موجود و تحلیلمأخذ
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 بندی نهایی  جمع -1-3-3-8-4-1-1-1

ی از جنوبی استان بوشهر، به غیر از بخش های-های توسعه سکونتگاهی در نوار ساحلی، در کریدور جنوبی شمالظرفیت

به دلیل  دشتستان و دشتی ،شهرستان دیر و عسلویه قرار دارد.  بخش های شمالی استان که شامل بخش هایی از شهرستان های 

وجود محدودیت های طبیعی ، فاصله از زیر ساخت ها ، فاصله از مراکز جمعیتی و خدماتی و غیره فاقد مناسبت سکونت می 

بایست به طور ویژه مدنظر قرار گیرد. به دلیل محدویت های بسیار توسعه ای منبع کمیاب می"باشند. ساحل به عنوان یک 

بسیاری از نیرو های انسانی متخصص و کارامد، علی رغم وجود مراکز اشتغال بزرگ کلی در استان، به  مناطق سکونتگاهی،

تخصص بنیان، نیروی انسانی مهای دانشصورت آونگی ) و نه ساکن( سکونت دارند.  به این ترتیب جذب و تاسیس شرکت

ستی وغیره با یک مساله جدی مواجه است و آن در حوزه درمان، مهندسی، ساخت و ساز، خدمات فرهنگی، تفریحی و توری

ظرفیت کیفیت زیست برای این افراد در استان است. وجود  تنوع در الگوهای سکونتی، توسعه شهری با رویکرد باغشهرها و 

نقل، خدمات فرهنگی و غیره و تغییر در الگوهای وهای آموزش، آموزش عالی، حمل ها و توسعه خدمات در حوزهاکوسیتی

 احلیس، الگوهای موجود توسعه شهری در استان موجب توسعه سکونتگاهی بخصوص در نواحی آماده سازی و تفکیک زمین

 استان می گردد.

ند مرکزی چوجود ظرفیت یکپارچه توسعه سکونتگاهی و خدمات در پیرامون شهرهای اصلی و شهرهای پیرامون و الگوی 

فعالیت های خدمات عمومی و برتر را در آستانه های باالتر از ظرفیت جمعیتی  توسعه سکونتگاهی نیز می تواند موجب توسعه

هر یک از شهرها و شهرهای کمتر توسعه یافته را فراهم می کند و زمینه ظهور فعالیت های خدمات عمومی و برتر را در 

عالیت راهم می کند و زمینه ظهور فآستانه های باالتر از ظرفیت جمعیتی هر یک از شهرها و شهرهای کمتر توسعه یافته را ف

 های نوین، توسعه خوشه ای و توسعه بازار داخلی و خارجی را فراهم می آورد.

 بندی کاربری صنعتی پهنه -1-3-3-8-4-1-1

 بندی توسعه صنعتی های پهنه ها، معیارها و شاخص بندی مولفه طبقه -1-3-3-8-4-1-1-1

بندی قابلیت توسعه  فرآیند ارائه شده در خصوص پهنهبندی کاربری اراضی در این مطالعه و مشابه با  مطابق با فرآیند پهنه

از نظر فرآیندی در هر . استخراج شده است  24جدول بندی صنعتی بر پایه تلفیق معیارهای ارائه شده در  سکونتگاهی، پهنه

د معیارهای شود. برآینهای ارزشی تلفیق شده و در مرحله بعد متغیرهای محدود کننده از آن کسر میبندی ابتدا شاخص پهنه

 محیطی، کیفیت زیست و مجاورت با مناطق دارای ارزش-های طبیعی ارزشی تعیین قابلیت توسعه صنعتی شامل محدودیت
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انی مولفه دوم شوند. تجمع نیروی انسکارکردی فضا را شامل می-یطیباشند که مجموعاً مولفه کیفیت محفعالیتی طبیعی می

نقل و بازرگانی، دسترسی به نیروی انسانی مناطق  و گردد. مناطق و نواحی خاص، توزیع خدمات حملبندی را شامل می پهنه

داده  های شهری صنعت را تشکیل ها(، مولفه خدمات پشتیبان و صرفههای ورودی به استان )مانند فرودگاه پیرامون و دروازه

سترسی به بازار های پایه توسعه صنعتی، د دسترسی به زیرساخت بندی این فعالیت مشتمل بر مولفه است. سه مولفه نهایی پهنه

 . 12بندی توسعه صنعتی در یک سیستم سه سطحی تنظیم گردید باشند برای پهنه ای میداخلی و منطقه

 های پایه توسعه صنعتی و مناطق و نواحی خاص از مولفه ای، دسترسی به زیرساختش توسعهاز حیث مناطق دارای ارز

رسی های دسترسی به نیرو، آب شیرین )منابع متعارف و نامتعارف(، دست های اصلی قابلیت این فعالیت است که از ترکیب الیه

ها و نواحی صنعتی ایجاد شده است. در واقع یکی از  هرکای از مناطق ویژه اقتصادی و انرژی، ششبکه به راه و گاز و فاصله

ر های محلی و شهری صنعت است که د های دارای مزیت صرفه بندی توسعه آتی قرارگیری در پهنه مهمترین معیارهای پهنه

 فرآیند تلفیق به عنوان یکی از معیارهای اساسی مالک عمل قرار گرفته است.

 رت پهنهاصل مجاو"های عمده فعالیت در فضای سرزمینی بر پایه  فعالیتی در کلیه گروهمجاورت با مناطق دارای ارزش 

و توسعه صنایع مرتبط در نظر گرفته شده است. دسترسی به بازار و امکان  "ها های دارای قابلیت توسعه صنعتی با فعالیت

استان  بندی توسعه صنعتی ت که در پهنههای اصلی توسعه صنعتی اس صادرات )خدمات بندری و گمرکات( نیز از شاخص

های موجود، مناطق و نواحی خاص و دسترسی به بازار ارکان اصلی  ها، فعالیت بوشهر لحاظ گردید. در مجموع زیرساخت

 دهند.بندی صنعتی را تشکیل می پهنه

 یت صنعتیهای توسعه فضایی قابل ها و شاخص : ابعاد، مولفه 14جدول 

 هاشاخص معیارها هامؤلفه

 کارکردی فضا-کیفیت محیطی
 های محیطی و طبیعیمحدودیت

 شیب

 اقلیم

 عمق خاک

 کیفیت زهکشی خاک

 جنس بستر زمین

-آب در دسترس صنعت -دسترسی به آب های شیرین زیر زمینی

 لیتر در روز

 خطرات طبیعی با پهنه های  مجاورت

 دریایی فاصله از مناطق دارای آلودگی زیستکیفیت 

                                                      
ندی این منابع ببندی اراضی از منابع مختلفی برای تدوین این نظام استفاده گردید. طبقهشناسی پهنهاره شده در بخش روشگردد مطابق با موارد اشاضافه می 12

 های مکانی مختلف صورت گرفته است.در همان بخش در غالب داده



 اناست ییتوسعه فضا فی و تعر واهی منطق سنار فضا، نییبت یاب یسازمان  یاستنتاج الگواه ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   

 

 
  5002212B0021303011RE102971208 

 
122 

 هاشاخص معیارها هامؤلفه

 فاصله از مناطق دارای آلودگی هوا

مجاورت با مناطق دارای ارزش 

 فعالیتی 

 های دامداریفعالیت مجاورت با

 های کشاورزی و باغداریمجاورت با فعالیت

 پروریهای آبزیمجاورت با فعالیت

 فاصله از مناطق نمونه گردشگری

 فاصله از دریا

 مجاورت با فعالیت های صنعتی و معدنی بر پایه عاملین شاغلین

 تجمع نیروی انسانی نیروی انسانی

 تجمع نیروی کار ماهر

 تجمع نیروی کار نیمه ماهر

 تجمع نیروی کار غیر ماهر

 های صنعتی و ساختمانی در شهرها و روستاهاتراکم شاغلین بخش

های شهری صرفه -خدمات پشتیبان 

 صنعت

 های خاصپهنه
 نواحی صنعتی و معدنی شهرک وفاصله از 

 فاصله از  مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی

 ونقل و بازرگانیحمل

 فاصله از بنادر بازرگانی بر پایه عامل سطح بندی

توزیع گمرکات تخصصی ) گمرکات مرزی، فرودگاهی و مناطق 

 ویژه (

 فروشی در شهرهافروشی و خردهعمدهتراکم مشاغل 

 تجمع فعالیت ها و مشاغل خدمات حمل و نقل

 ونقل و انبارداری در شهرهاتراکم مشاغل حمل

 تجمع خدمات در محیط درون استان

 

فاصله تجمعی از شهرها بر پایه عاملشاخص مرکزیت خدمات مالی 

 و بیمه

توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل مرکزیت خدمات فنی و 

 یاحرفه

 تجمعی از شهرها بر پایه عامل مرکزیت خدمات درمانی فاصله

تجمعی از شهرها بر پایه عامل مرکزیت خدمات ارتباطات و  فاصله

 اطالعات

فاصله وزن دار از مکان های مرکزی بر اساس شاخص مرکزیت 

 خدماتی

های تجمعی های شهری در درون پهنهتجمع هسته هایمجاورت با 

 جمعیت

دسترسی به خدمات نیروی انسانی 

 کالن شهرها

 و اهواز ی شیرازشهرهاکالناز  پهنه های مختلف فاصله زمانی

 فاصله از فرودگاه

ه های پایه توسعدسترسی به زیرساخت

 صنعتی

 اسکلهفاصله از بنادر و  دسترسی به دریا

 شعاع به متر -های برقفاصله از پست نیرو دسترسی به زیرساخت
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 هاشاخص معیارها هامؤلفه

 فاصله به متر -فاصله از خطوط نیرو 

ع شیرین )مناب دسترسی به منابع آب

 متعارف(

 

 فاصله به متر –فاصله از خطوط انتقال آب 

فاصله وزن دار از سدها ) بر پایه  -منابع آب سطحیدسترسی به 

 ظرفیت سد(

دسترسی به منابع آب شیرین )منابع نا 

 متعارف(

پیشنهادی طرح های آب  –فاصله از محدوده های مطالعاتی 

 شیرین کن

 فاصله از خطوط لوله انتقال گاز دسترسی به زیرساخت گاز

 ونقلهای حملدسترسی زیرساخت
 آهندسترسی به خطوط راه

 دسترسی به راه

 دسترسی به بازار داخلی

 توزیع جمعیتنظام 
 هزار نفر -از طریق تحلیل شبکه دسترسی کانون به جمعیت داخلی

 تراکم جمعیتی

 هاتوان کانون -عامل درونی 
 ها از کل پیوندهای مسافر درون استانیقدرت پیوند کانون

 ها از کل پیوندهای کاال درون استانیقدرت پیوند کانون

 هاتوان کانون -بیرونی عامل  ایدسترسی به بازار منطقه

 یاستان برونها از کل پیوندهای مسافر قدرت پیوند کانون

 یاستان برونها از کل پیوندهای کاال قدرت پیوند کانون

 کاال برون استانیها از کل پیوندهای قدرت پیوند کانون

 )پایه عامل سطح بندی ( دسترسی به بنادر مهم

 های کارشناسیفضایی بر پایه کلیه اسناد ارائه شده در مطالعات پایه و گزارش وضع موجود و تحلیل: گروه سازمان مأخذ
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 بندی  جمع -1-3-3-8-4-1-1-1

ت شده موارد ذیل ثبیای و تها و اراضی برنامهبندی اراضی دارای قابلیت توسعه صنعتی پس از کسر محدودیتنتیجه پهنه 

 سازد:را آشکار می

د. سایر نقاط برازجان استقرار دار-جنوب و کریدور بوشهر-بیشترین قابلیت توسعه صنعتی استان در طول کریدور شمال

به دلیل  وجود محدودیت های طبیعی ، فاصله از کانون های جمعیتی ، خدماتی، نیروی کار ، دریا  وغیره دارای محدودیت 

عه صننعتی هستند. اتخاذ سیاست هایی در جهت توزیع متعادل جمعیت و فعالیت در پهنه استان، در جهت افزایش های توس

 زمینی و ریلی استان در طول خط ساحلی از شمال-ایتوسعه بخش صنعت استان پر اهمیت می باشد توسعه کریدورهای جاده

 های اصلی توسعه فضایی استان به شمار آید.ترین نقطه آن می توان از سیاست استان بوشهر تا جنوبی

 

 پهنه بندی کاربری کشاورزی -1-3-3-8-4-1-3

در این بخش به پهنه بندی کالن کاربری  11پهنه بندی کشاورزی با توجه به شاخص های مطرح شده در گزارش پیشین

کشاورزی پرداخته شده است. در استان بوشهر به دلیل استفاده ناپایدار از منابع آب و خاک و وجود بحران کم آبی، پهنه 

های محدودی از استان واجد ظرفیت کشاورزی شامل می شود و در مجموع استان بوشهر در وضعیت ناپایدار کشاورزی 

. مناسب ترین این پهنه های در بخش های مرکزی استان به خصوص شهرستان دشتستان و پس از آن در دشتی به  قرار دارد.

صورت پراکنده قرار دارد. لذا توجه به مسائل مدیریتی تولید و مصرف محصوالت کشاورزی به منظور حفاظت از این اراضی  

 ضروری می باشد.

 

 

 

 

 

                                                      
 پهنه بندی الگوی کشت -1-4-6-3-3-1بند  11
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 پهنه بندی کالن کاربری اراضی -1-3-3-8-4-1-4

های هنهشده است. پی مختلط در نقشه نمایش دادهعنوان پهنههایی که برای بیش از دو کاربری مناسب هستند، بهپهنه

های ی از صرفهشافزوده نااست. درنتیجه ارزش چندگانههای دهنده ظرفیت باالی این مناطق برای پذیرش تخصصمختلط نشان

 -صنعت، سکونت-، پهنه بندی مختلط سکونت 6نقشه با توجه به  به ظهور برسد. تواندمیخوبی تجمع در این مناطق به

کشاورزی نشان داده شده است. بخش اعظم استان در کریدور -صنعت-کشاورزی و پهنه سکونت-کشاورزی، صنعت

مل می کشاورزی کمترین میزان را شا-سکونت کشاورزی و-ساحلی شمال به جنوب استان قرار دارد و پهنه مرتبط با صنعت

کشاورزی در بخش های مرکزی و جنوبی و به خصوص در شهرستان دشتستان واقع شده -سکونت-شود. پهنه مختلط صنعت

شکل گیری  شیراز موجب-که نشان دهنده ظرفیت باالی توسعه می باشد.قرار گیری این پهنه در کریدور مهم ارتباطی بوشهر

 رفیتی گشته است.کریدور چند ظ
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 های زیست محیطی و میراث طبیعی گاه بندی ذخیره پهنه -1-3-3-8-4-3

های زیست محیطی و میراث طبیعی، شناسایی مناطق دارای اولویت حفاظت گاه بندی ذخیرههدف اصلی مطالعات پهنه 

فاظت، با مناطق مذکور است. مناطق تحت ح غیرههای صنعتی، سکونتی و فضایی توسعه در فعالیتو هماهنگی پیشنهادات 

(، پناهگاه National Parkهای مختلف کشور که در چهار طبقه پارک ملی ) ها و اکوسیستم مجموعه مناطق معرف از بیوم

 Natural-Nationalثر طبیعی ملی )( و اProtected Areaشده )(، منطقه حفاظتWildlife Refugeوحش ) حیات

Monumentsهای مهم، حساس و بحرانی و ایجاد یک شبکه حفاظتی برای  ها و رویشگاه ( با هدف حمایت از زیستگاه

پذیر و کمیاب در کشور شناسایی و پس از های جانوری و گیاهی در معرض انقراض، آسیب حمایت و مراقبت از گونه

  .گیردزیست تحت مدیریت قرار میزیست زیر نظر سازمان حفاظت محیطظت محیطتصویب در شورای عالی حفا

درصد( در استان  3بیشترین سهم از ذخیره گاه های زیست محیطی و میراث طبیعی، مربوط به مناطق حفاظت شده )حدود 

 وسیستماظت از اکمیبایست اقداماتی در خصوص  افزایش سطح اتصال اکولوژیک و حفبوشهر می باشد. در این خصوص 

 های حساس، ارزیابی و پایش مستمر شاخص ای منتهی به اکوسیستمهای بهم مرتبط، مدیریت فعال کریدورهای رودخانه 

ای، هوا و خاک، توسعه مشاغل سبز به عنوان یکی از های دریایی و رودخانه های آلودگی محیطی در سه موضوع آلودگی

 های مستقر و یا در مجاورت با مناطق مذکور و افزایش طق حفاظتی با تاکید بر شهر و روستاهای مدیریت فعال در منا رهنمود

 رت گیرد.های خاص اثر گذارند، صو حفاظت شده به ویژه در حوزه هایی که بطور طبیعی بر مناطق فعلی و اکوسیستم  مناطق
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 پهنه بندی خطرات طبیعی -1-3-3-8-4-4

خطر عبارت است از پدیده ای، ماده ای، یا فعالیتی خطرناک که ممکن است به انسان و مایملک او صدمه بزند ، ناهنجاری 

های اجتماعی و اقتصادی تولید کند و یا سبب تخریب محیط شود. از منظر جغرافیا مخاطرات محیطی بر اثر برهم خوردن 

می شود و در هر کجا که پراکندگی جمعیت یا پراکندگی منابع محیطی هماهنگ نباشد، مخاطرات نظم محیط طبیعی ایجاد 

پهنه بندی خطرات طبیعی به عنوان یکی از عوامل مهم برنامه ریزی فضایی و ارزیابی سناریو  (1313)علیجانی,  رخ خواهد داد.

امد های مخرب انسانی، مالی و زیست محیطی می شود. با توجه به این موضوع که پی های توسعه فضایی،  موجب کاهش 

ایران جز ده کشور اول جهان می باشد و با توجه به شرایط مورفولوژیک و طبیعی استان بوشهر به عنوان یکی از استان های 

 پرمخاطره کشور، امکان سنجی مخاطرات طبیعی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. 

، به پهنه بندی مخاطرات طبیعی شامل زلزله،  12بخش با توجه به تحلیل های صورت پذیرفته در مطالعات پیشیندر این 

سیل و خشکسالی ، که برای توسعه استان در آینده موانعی را در پی دارد، پرداخته میشود. پس از تحلیل این عوامل ، با فرض 

به خطر  7ی هریک از عوامل، وزن هریک از عوامل را ازخطر زیاد یکسان بودن وزن هر عامل نسبت به یکدیگر، سطح بند

و جمع تمام سطوح طبقه بندی شده و هم پوشانی الیه  fuzzy overlayطبقه بندی شده است. با بهره گیری از روش  1کم 

 بدست می آید. GISدر  natural breaksاز طریق طبقه بندی  ها، نقشه پهنه بندی خطر طبیعی

 

                                                      
 یدات ناشی از مخاطرات طبیعی و محیط زیستیتهد -1-12-2-1با توجه به  تحلیل مطالعات در بند  12
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 بندی خطرات طبیعی : فرآیند تلفیق و معیارهای پهنه14 ریتصو

 
 مطالعات مشاور: مأخذ

 

 پهنه بندی خطر زلزله -1-3-3-8-4-4-1

زلزله عبارت است لرزش زمین در اثر آزاد سازی سریع انرژی که اغلب موارد در اثر لغزش در امتداد یک گسل در پوسته 

ابزاری بسیار ضروری برای محاسبه و براورد پارامترهای نیرومند زمین برای زمین لرزه زمین اتفاق می افتد. تحلیل خطر زلزله 

بوشهر ) تقریبا به طور درصد از استان  46، حدود 25جدول ه های مختلف می باشد. با توجه بههای محتمل در آینده در پهن

درصد از مساحت استان در پهنه خطر بسیار زیاد قرار  1زیاد قرارگرفته است و در حدود  مساوی( در پهنه ی خطر متوسط و

 دشتستان و تنگستان، در پهنه بندی خطر باال قرار دارد که می بایست در توسعه استان به آن توجه کرد.  هایدارد. شهرستان 

درصد آن نیز در پهنه خطر  17درصد از جمعیت شهری، در پهنه خطر زلزله زیاد و حدود  44حدود  26جدول  با توجه به

خطر خیلی زیاد و شهرستان درصد( در پهنه  73خیلی شدید قرار دارد. شهرستان دشتستان بیشترین میزان جمعیت شهری )

وجه به تراکم جمعیتی ت اکنگان نیز بیبشترین میزان جمعیت )کل جمعیت شهرستان( را در خطر متوسط دارد. شهرستان کنگان ب

 شهرستان عسلویه از کمترین خطر آسیب در این میان،باالی خود، می بایست توجه ویژه ای به مسائل پدافندی آن بشود.

 ت.پذیری برخوردار اس
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پهنه  درصد آن در 14در بخش روستایی نیز بیشترین جمعیت روستایی در پهنه خطر زیاد و خیلی زیاد قرار دارد و حدود 

و  به شهرستان دشتستان درصد( مربوط 31خطر خیلی زیاد قرار دارند.  بیشترین جمعیت روستایی در پهنه خطر خیلی زیاد )

  کمترین آن مربوط به شهرستان عسلویه است.

 فکیک شهرستان ها )کیلومتر مربع (مساحت پهنه بندی میزان خطر زلزله به ت :  15جدول

شهرستان

 خطر کل خطر زلزله خیلی زیاد خطر زلزله زیاد خطر زلزله متوسط

 درصد مساحت

سهم 

کل 

 مساحت

 سهم کل مساحت سهم کل سهم خطر مساحت سهم کل مساحت درصد مساحت

  بوشهر

 تنگستان

 جم

 دشتستان

 دشتی

 دیر

 دیلم

 عسلویه

 کنگان

 گناوه

 مجموع

 مطالعات مشاورماخذ:  

 : سهم مساحت  میزان خطر زلزله به تفکیک شهرستان11نمودار 

 
 مطالعات مشاور: ماخذ

















خطر متوسط خطر زیاد خطر خیلی زیاد
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 جمعیت نقاط شهری بر حسب میزان خطر زلزله به تفکیک شهرستان: 16جدول 

شهرستان
مجموعخطر خیلی زیادخطر زیادخطر متوسط

 درصد جمعیت درصد کل درصد جمعیت درصد کل درصد جمعیت درصد کل درصد جمعیت

  بوشهر

 تنگستان

 جم

 دشتستان

 دشتی

 دیر

 دیر

 دیلم

 عسلویه

 کنگان

 گناوه

 مجموع

 ماخذ: مطالعات مشاور

 

 : سهم جمعیت نقاط شهری بر حسب میزان خطر زلزله به تفکیک شهرستان11نمودار 

 
 مطالعات مشاور: ماخذ

















درصد متوسط درصد زیاد درصد خیلی زیاد
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 جمعیت نقاط روستایی بر حسب میزان خطر زلزله به تفکیک شهرستان: 17جدول 

 

شهرستان
 خطر کل خطر خیلی زیاد خطر زیاد خطر متوسط

 سهم کل جمعیت درصد کل درصد جمعیت درصد کل درصد جمعیت درصد کل درصد جمعیت

  بوشهر

 تنگستان

 جم

 دشتستان

 دشتی

 دیر

 دیلم

 عسلویه

 کنگان

 گناوه

 مجموع

 مطالعات مشاور: ماخذ

 نقاط روستایی بر حسب میزان خطر به تفکیک شهرستان جمعیت: 11نمودار 

 
 مطالعات مشاور: ماخذ

 

 















بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر دیلم عسلویه کنگان گناوه

متوسط زیاد خیلی زیاد
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 پهنه بندی خطر خشکسالی -1-3-3-8-4-4-1

خشکسالی پدیده ای آرام و خزنده است که معموال با کاهش بارندگی و رطوبت نسبی ، همچنین افزایش درجه حرارت 

، استان بوشهردر معرض تهدیدات بسیاری 1نقشه با توجه به  (1312)صالحوند، منتظری، مومنی, و سرعت باد همراه است. 

درصد از مساحت استان در خطر خشکسالی خیلی زیاد و زیاد قرار دارد،  23نسبت به خطر خشکسالی قرار دارد . در حدود 

، کنگان، عسلویه دارد.  در این میان شهرستان های که این مساله نگرانی هایی را در عرصه کشاورزی برای آینده استان در پی

  د قرار دارند .شدی شهرستان دشتستان در معرض خطر خشکسالی بسیارنیمه جنوبی شهرستان های جم و دیر و بخش هایی از 

درصد می باشد و بیشترین   26.53و خیلی زیاد، در حدود جمعیت شهری در معرض خشکسالی زیاد 21جدول با توجه به 

 جمعیت شهری در این پهنه در استان بوشهر و پس از آن در دشتستان قرار دارند.

 درصد 37درصد جمعیت روستایی در معرض خشکسالی زیاد و خیلی زیاد می باشد و  44، حدود   32جدول  با توجه به

ده است.  با ن واقع شاز کل روستاها  را شامل می شود و بیشترین جمعیت روستایی ساکن در این پهنه در شهرستان دشتستا

توجه به نتایج به دست آمده و میزان  قابل توجه جمعیت روستایی ساکن در این پهنه، مشکالت اقتصادی فراوانی برای 

 روستاییان و به تبع آن خطر حاشیه شدن نواحی روستایی را افزایش می دهد.

 شهرستانمساحت شدت خطر خشکسالی به تفکیک : 18جدول 

 

شهرستان

 خطر کل  خطر خیلی زیاد خطر زیاد خطر متوسط  خطر کم

 درصد کم
سهم 

 کل
 درصد متوسط

سهم 

 کل
 درصد زیاد

سهم 

 کل
 درصد خیلی زیاد

سهم 

 کل
 درصد مجموع

  بوشهر

 تنگستان

 جم

 دشتستان

 دشتی

 دیر

 دیلم

 عسلویه

 کنگان

 گناوه

 مجموع

 مطالعات مشاور: مأخذ



 اناست ییتوسعه فضا فی و تعر واهی منطق سنار فضا، نییبت یاب یسازمان  یاستنتاج الگواه ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   

 

 
  5002212B0021303011RE102971208 

 
116 

 به تفکیک شهرستان سهم  مساحت شدت خطر خشکسالی: 13نمودار 

 
 مطالعات مشاور: مأخذ

 

 جمعیت نقاط شهری بر حسب میزان خطر خشکسالی به تفکیک شهرستان: 19جدول 

شهرستان
 پهنه خطر خشکسالی پهنه خطر خیلی شدید پهنه خطر شدید پهنه خطر متوسط پهنه خطر کم

 درصد جمعیت درصد درصد جمعیت درصد درصد جمعیت درصد درصد جمعیت درصد کل درصد جمعیت

  بوشهر

 تنگستان

 جم

 دشتستان

 دشتی

 دیر

 دیلم

 عسلویه

 کنگان

 گناوه

 مجموع


 مطالعات مشاور: مأخذ

 

















خطر کم خطر متوسط خطر زیاد خطر خیلی زیاد
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 سهم جمعیت نقاط شهری میزان خطر خشکسالی: 14نمودار 

 

 : مطالعات مشاورمأخذ

 

 بر حسب میزان خطر خشکسالی به تفکیک شهرستان جمعیت نقاط روستایی :31جدول 
 

شهرست

ان

 پهنه خطر کل پهنه خطر خیلی زیاد پهنه خطر زیاد پهنه خطر متوسط پهنه خطر کم 

جمعی

 ت

در

 صد

درصد 

 کل
 جمعیت

در

 صد

درصد 

 کل

جمعی

 ت

در

 صد

درصد 

 کل

جمعی

 ت

در

 صد

درصد 

 کل
 جمعیت

در

 صد

  بوشهر

 تنگستان

 جم

 دشتستان

 دشتی

 دیر

 دیلم

 عسلویه

 کنگان

 گناوه

 مجموع
























 : مطالعات مشاورمأخذ

 

















کم متوسط شدید خیلی شدید
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 سهم جمعیت نقاط روستایی بر حسب شدت خطر: 15نمودار 

 

 مطالعات مشاور: مأخذ

 

 















کم متوسط زیاد خیلی زیاد





 اناست ییتوسعه فضا فی و تعر واهی منطق سنار فضا، نییبت یاب یسازمان  یاستنتاج الگواه ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   

 

 
  5002212B0021303011RE102971208 

 
122 

 پهنه بندی خطر سیل خیزی -1-3-3-8-4-4-3

سیل به معنی طغیان کردن آب، زیرآب رفتن گسترده ای زمین و طوفانی شدن است که در صورت عدم شناخت و عدم 

بخش های شمالی  ،12نقشه هد داشت. بر اساس کنترل و مهار آن،  خسارات جانی و مالی بسیاری را با خود به همراه خوا

استان در معرض خطر سیل خیزی کم،  بخش های میانی و جنوبی استان بوشهر در معرض خطر سیل گیری متوسط و شهرهای 

باغان و ریز در معرض خطر سیل خیزی باال قرار دارد. این امر نشان دهنده ی لزوم بکار گیری اولویت های  دشت پلنگ ،

  برنامه ای در زمینه ی کاهش خطر سیل در مناطق سیل خیز می باشد.

درصد از مساحت استان در پهنه خطر سیل خیزی متوسط قرار دارد و که در این میان  63حدود  44،  31جدول  بر اساس

از نقاط روستایی  ،رین میزان جمعیت ساکن در این بخششهرستان دشتی و جم در خطر سیل خیزی بیشتری قرار دارند که بیشت

درصد جمعیت ساکن شهری در پهنه خطر سیل خیزی کم و متوسط قرار دارد اما در  11.3، 33جدول به  بوده است.  با توجه

ست تمهیدات الزم در جهت درصد( در پهنه خطر متوسط قرار دارد که می بای 61نقاط روستایی بیشترین میزان جمعیت آن )

 کاهش آسیب رسانی به روستاها را پیش گرفت.

 : مساحت میزان خطر سیل خیزی به تفکیک شهرستان ) کیلومتر مربع(31جدول 

شهرستان
 مجموع خطر زیاد خطر متوسط خطر کم

 درصد مساحت
درصد 

 کل
 درصد مساحت

درصد 

 کل
 درصد مساحت درصد درصد مساحت

  بوشهر
 تنگستان

 جم
 دشتستان

 دشتی
 دیر
 دیلم

 عسلویه
 کنگان
 گناوه

 مجموع

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 سهم مساحت استان بر حسب شدت خطر سیل خیزی: 16نمودار 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

 : جمعیت نقاط شهری میزان خطر سیل خیزی به تفکیک شهرستان ها31جدول 

شهرستان

 جمع پهنه خطر زیاد پهنه خطر متوسط پهنه خطر کم

 درصد جمعیت
درصد 

 کل
 درصد جمعیت

درصد 

 کل
 درصد جمعیت

درصد 

 کل
 جمعیت 

 سهم 
 

  بوشهر
 تنگستان

 جم
 دشتستان

 دشتی
 دیر
 دیلم

 عسلویه
 کنگان
 گناوه

 مجموع

 ماخذ: مطالعات مشاور 
 















خطر کم خطر متوسط خطر زیاد
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 شهرستان ها کیبه تفک یزیخ لیخطر س زانیم ینقاط شهر تیجمع: سهم 17نمودار 

 
 مشاورماخذ: مطالعات 

 : جمعیت نقاط روستایی میزان خطر سیل خیزی به تفکیک شهرستان ها  33جدول  

شهرستان
 مجموع خطر زیاد خطر متوسط خطر کم

 تعداد جمعیت درصد کل درصد جمعیت درصد کل درصد جمعیت درصد کل درصد جمعیت

  بوشهر

 تنگستان

 جم

 دشتستان

 دشتی

 دیر

 دیلم

 عسلویه

 کنگان

 گناوه

 122122مجموع

 ماخذ: مطالعات مشاور

 













بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر دیلم عسلویه کنگان گناوه

درصد کم متوسط سهم زیاد
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 شهرستان : سهم جمعیت نقاط روستایی بر حسب میزان خطر به تفکیک 18نمودار 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

 













بوشهر نتنگستا جم دشتستان دشتی دیر دیلم عسلویه کنگان گناوه

درصد کم متوسط سهم زیاد
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 بندی جمع -1-3-3-8-4-4-4

استان بوشهر در درجه آسیب پذیری باالیی در  نشان گر آن است که ،حاصل از مطالعات فوق هم پوشانی الیه های خطر

بیش از یک چهارم مساحت استان بوشهر در پهنه پر خطر طبیعی می باشد.  34جدول برابر سوانح طبیعی قرار دارد. بر اساس 

نی استان اپهنه های پر خطر در بخش های جنوبی استان و بخش هایی از شهرستان دشتستان قرار دارد و بخش های شمالی و می

بوشهر در پهنه خطر کم و خیلی کم قرار دارند. شهرستان دشتستان بیشترین سهم از کل خطرات طبیعی را دارد و پس از آن 

،  بخش قابل توجهی از جمعیت نقاط شهری استان بوشهر 36جدول شهرستان جم و کنگان در این رده قرار دارند. .با توجه به  

( در پهنه خطر شدید و خیلی شدید قرار دارند. شهرستان دشتستان با تفاوت چشمگیری با سایر شهرستان ها % 45)در حدود 

اند ضریب ، باال بودن خطر در این محدوده میتویتوجه به تراکم جمعیتی و فعالیت قرار دارد،  با در پهنه خطر طبیعی بیشتری

قاط الزم در بلند مدت امری ضروری می باشد. جمعیت ن آسیب پذیری این شهرستان را باال ببرد، بنابراین گرفتن تمهیدات

هرستان ش روستایی استان بوشهر نسبت به نقاط شهری در معرض خطرات طبیعی بیشتری می باشند و در این بین روستاهای

جم بیشترین خطر طبیعی را دارند و پس از آن روستاهای عسلویه و دشتستان با توجه به قرار گیری در پهنه های خشکسالی، 

در معرض آسیب پذیری طبیعی قرار دارند. با توجه به درصد باالی آسیب پذیری در روستاهای استان، تبعات منفی بسیاری 

در نتیجه در آرایش فضایی کاربری ها و توسعه استان باید کلیه این  می کند. برای آینده روستاها و اقتصاد کشاورزی وارد

 موارد در نظر گرفته شود و تغییرات با درایت و دقت نسبت به این موارد انجام گیرد.

 



 استان ییتوسعه فضا فی و تعر واهی منطق سنار فضا، نییبت یاب یسازمان  یاستنتاج الگواه ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   

 

 
  5002212B0021303011RE102971208 

 
126 

 : مساحت میزان خطر طبیعی به تفکیک شهرستان ها )کیلومتر مربع( 34جدول 

 : مطالعات مشاورمأخذ

 

 

 

شهرستان
 مجموع خطر خیلی زیاد خطر زیاد خطر متوسط خطر کم خطر خیلی کم

 سهم کل مجموع سهم کل سهم خطر خیلی زیاد سهم کل سهم خطر زیاد سهم کل سهم خطر مساحت سهم کل درصد مساحت سهم کل درصد مساحت

  بوشهر

 تنگستان

 جم

 دشتستان

 +دشتی

 دیر

 دیلم

 عسلویه

 کنگان

 گناوه

 مجموع
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 سهم میزان مساحت خطرات طبیعی به تفکیک شهرستان  : 19نمودار 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ

 سهم مساحت مخاطرات طبیعی در کل استان: 11نمودار 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ

 

















بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر دیلم عسلویه کنگان گناوه

درصد خیلی کم درصد کم سهم متوسط سهم زیاد سهم خیلی زیاد

خیلی کم
15%

کم
متوسط37%

23%

زیاد
16%

خیلی زیاد
9%
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: جمعیت نقاط روستایی بر حسب میزان خطر به تفکیک شهرستان35جدول 

شهرستان
 مجموع خطر خطر خیلی زیاد خطر زیاد خطر متوسط خطر کم خطر خیلی کم

 درصد جمعیت درصد کل درصد جمعیت
درصد 

 کل
 درصد جمعیت

درصد 

 کل
 درصد جمعیت

درصد 

 کل
 درصد جمعیت

درصد 

 کل
 درصد  جمعیت 

  بوشهر
 تنگستان

 جم
 دشتستان

 دشتی
 دیر
 دیلم

 عسلویه
 کنگان
 گناوه

 مجموع

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 سهم جمعیت نقاط روستایی میزان خطر طبیعی به تفکیک شهرستان: 11نمودار 

 
 مطالعات مشاور :مأخذ

 

 سهم جمعیت روستایی بر حسب میزان خطر طبیعی به تفکیک شهرستان : 11نمودار 

 





















بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر دیلم عسلویه کنگان گناوه

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

خیلی کم
17%

کم
17%

متوسط
15%

زیاد
34%

خیلی زیاد
17%

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 : جمعیت نقاط شهری بر حسب میزان خطر طبیعی به تفکیک شهرستان ها  36جدول 

شهرستان 
 مجموع خطر خیلی زیاد خطر زیاد خطر متوسط خطر کم خطر خیلی  کم

 درصد جمعیت درصد کل درصد خیلی زیاد درصد کل درصد زیاد زیاد درصد کل درصد متوسط متوسط درصد کل درصد کم کم درصد کل درصد جمعیت

  وشهرب

 تنگستان

 جم

 دشتستان

 دشتی

 دیر

 دیر

 دیلم

 عسلویه

 کنگان

 گناوه

 مجموع

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 بر حسب میزان خطر زلزله به تفکیک شهرستان سهم جمعیت نقاط روستایی : 13نمودار 

 
 

 

 خطر طبیعیسهم جمعیت نقاط شهری بر حسب شدت : 14نمودار 

 
 
 
 
 
 
 















خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

خیلی کم
35%

کم
متوسط16%

7%

زیاد
23%

خیلی زیاد
19%

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 : مطالعات مشاورمأخذ

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 پهنه بندی خطر حاشیه شدن نواحی روستایی -1-3-3-8-4-5

که مجموعه عوامل طبیعی،  گیردمیدر فضایی شکل  معمول طور به روستایی و شهری(عام )سکونت در یک مفهوم 

ره در حداقل مطلوب خود فراهم باشند. وجود کاستی ها در برخی از این عوامل موجب اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و غی

تراکم جمعیت روستایی از یک طرف و از  می شود که به مرور زمان موجب بهم خوردن تعادل سرزمینی در زمینه تعداد و

روند  شناسایی   25نمودار ده شدن الگوی زندگی و معشیت روستایی از سوی دیگر است. ، به حاشیه رانطرف دیگر

 روستاهایی در معرض خطر حاشیه شدن را نمایش می دهد.

 : روند پهنه بندی خطر حاشیه شدن نواحی روستایی15نمودار 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ
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 ای شدن نواحی روستایی بندی خطر حاشیه پهنههای  بندی شاخص طبقه -1-3-3-8-4-5-1

که مجموعه عوامل طبیعی،  گیردمیدر فضایی شکل  طورمعمولبه روستایی و شهری(عام )سکونت در یک مفهوم 

ستایی که ی روپهنهره در حد حداقل مطلوب خود فراهم باشند. در راستای دستیابی به اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و غی

 ؛وجود دارد دو دیدگاهی شدن قرار دارند، اهیحاشدر معرض خطر 

 یذهن ایکالن، ماکرو  دگاهید یکی subjective  از  یابی: دستیاپهنه کالن مختلف( یهاشاخص)در نظر گرفتن

 ی در معرض خطرها پهنه به روستا

 ینیع ای کرویم ،نگاه خرد یگرید objective  ادن از دست د تورفاکگرفتن  در نظربا  ها روستا تکتک)نگاه به

 خطر ها پهنهها به  از روستا یابی: دست(تیجمع

نا چهار بر این مباست.  شده استحصال شدن یاهیحاشروستاهای در معرض خطر  هاآناشتراک  و این دو دیدگاه قیاز تلف

  دسته سکونتگاه روستایی وجود دارند:

ی شدن قرار دارند. این روستا اهیحاشی کالن خطر پهنهروستاهایی که در حال از دست دادن جمعیت هستند و در  -1

ی توسعه آتی کمک شایانی در حفظ جمعیت و توسعه آتی روندها چراکهی شدن هستند. اهیحاشدر معرض خطر 

 .دینماینم هاآن

ی توسعه )خارج از پهنه خطر پهنهی در ریقرارگبه دلیل  روستاهایی که در حال از دست دادن جمعیت هستند ولی -2

 ی شدن(، شانس حفظ جمعیت و حتی توسعه خود را خواهند داشت.اهیحاش

 یاهیاشحخطر ی شدن قرار دارند. این روستاها در معرض اهیحاشجمعیتی که در پهنه خطر  ازنظر باثباتروستاهای  -3

 اندکردهظ حف تاکنونخود را  تیجمع قرار گرفتن در معرض محرومیت، باوجودکه  ییروستاها چراکه ؛ستندیشدن ن

با  خود را  دانتوانستهزمان  درگذرجمعیت خود را افزایش دهند؛ نمایانگر این مسئله هستند که  اندتوانستهو حتی 

 داده و مسیر توسعه خود را بیابند.وفق  طیشرا

ا به ی شدن( قراردادند. این روستاهاهیحاشعه )خارج از پهنه خطر ی توسپهنهجمعیتی که در  ازنظر باثباتروستاهای  -4

 توسعه و افزایش جمعیت بیشتر تا افق طرح ادامه خواهند داد.

 روستاهایی که در دسته اول قرار دارند، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته اند.
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 دیدگاه کالن )شناسایی پهنه های خطر حاشیه شدن( -1-3-3-8-4-5-1-1

یی که حداقل مطلوبی از شرایط موجود اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و طبیعی را ها پهنهی در ی روستایهاسکونتگاه

ه خود ادامه دهند، به حیات و توسع توانندیمی توسعه آتی قابل قبولی داشته باشند ها تیظرفیی که ها پهنهداشته باشند و یا 

یرند. ی شدن قرار بگاهیحاشدر غیر این صورت با شرایط دشواری برای توسعه مواجه شده و حتی ممکن است در معرض خطر 

ه شدن ی خطر حاشیهاه پهنبرای دستیابی به  ی شدن نواحی روستایی هستند.ا هیحاشی خطر ها پهنهی مذکور همان ها پهنه

، معیارها هااخصشاز  ایمجموعه پهنهبرای دستیابی به این  است. شده استفادهوستایی، از مدل تحلیل مناسبت اراضی مناطق ر

کونت تا اولویت س نیترمناسباز های سکونت ، عرصههاآن و تلفیق  نظرانصاحب تعریف شد و با اخذ امتیاز از  ها مؤلفهو 

کونت تحت عنوان سه طیف اول مناسب س کهپیداست  ناگفتهلیکرتی شناسایی شد. پنج طیف در پهنه سکونت  نیتر نامناسب

ده ی استقرار جمعیت محسوب شهاعرصه نیترنامطلوبو دو طیف انتهایی،  بشمار آمدهی مناسب استقرار سکونت هاپهنه

 شود.ی شدن نواحی روستایی از آن یاد میاهیحاشی خطر هاپهنهکه تحت عنوان 

طح س، فضا یکارکرد-یطیمح تیفیکمولفه ی تحت عناوین  4معیار و  12شاخص،  37نای آنچه گفته شد، مجموع بر مب

و شرایط  ونتتوسعه سک هیپا یهارساختیبه ز یدسترسی و و برتر نظام سکونتگاه یبه خدمات عموم یو دسترس تیفیک

سکونت( در ) تیجمعی اولویت استقرار هاپهنه جهیرنتدتلفیق شدند تا  باهم حقوقی اراضی پیرامون سکونتگاه های موجود، 

 آورده شده است. 1شناسایی شوند . این جدول در مطالعات پیشین نیترنامناسبتا  نیترمناسبپنج طیف از 

طر حاشیه ی خها پهنهاز کل محدوده استان کسر و  هاپهنهی استقرار سکونت، این ها پهنه نیتر مناسبپس از شناسایی 

زیست  این پهنه به مفهوم عدماست.  شده استحصالشدن سطح یک و دو  )سطح چهار و پنج مناسبت اراضی( مناطق روستایی 

ی مناسب توسعه ها تیاولوبیشتر از  مراتب بهی توسعه سکونت در این مناطق ها نهیهزی نیست و به این مفهوم است که ریپذ

 سکونت است. 

 جمعیت و تعداد روستاها به تفکیک سطوح اراضی مناسبت اراضی: 37جدول 
تعداد روستاها سهم تعدادروستاها سطح بندی مناسبت اراضی سکونت جمعيت روستاها سهم جمعيت روستاها

    1سطح
    9سطح
    5سطح
    4سطح
    3سطح
133  133  سطح کل

 و مطالعات مشاور33: مرکز آمار، سرشماری سال مأخذ

                                                      
 طبقه بندی مولفه ها، معیارها و شاخص های پهنه بندی توسعه سکونتگاهی-1-1-2-4-6-3-3-1بند  1
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 خطر حاشیه شدن 1و  1: روستاهای واقع در سطح 38جدول 

شهرستان

 استانکل  2سطح  1سطح 

 4سهم جمعیت از کل روستاهای واقع در سطح  جمعیت

سهم 

جمعیت 

روستایی 

 نسبت به

 شهرستان

 سهم تعداد تعداد

سهم 

تعداد 

روستایی 

 نسبت به

 شهرستان

 سهم جمعیت جمعیت

سهم 

جمعیت 

روستایی 

نسبت به 

 شهرستان

 سهم تعداد تعداد

سهم 

تعداد 

روستایی 

 نسبت به

 شهرستان

 تعداد کل جمعیت کل

  بوشهر
 تنگستان

 جم
 دشتستان

 دشتی
 دیر
 2.2222دیلم

 عسلویه
 کنگان
 گناوه

 مجموع

 و مطالعات مشاور33: مرکز آمار، سرشماری سال مأخذ

 

 



 اناست ییتوسعه فضا فی و تعر واهی منطق سنار فضا، نییبت یاب یسازمان  یاستنتاج الگواه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303011RE102971208 م 

 
137 

درصد جمعیت روستایی در اراضی فاقد قابلیت سکونت  1درصد روستاها و  16در حدود  31جدول و  37جدول بر اساس 

گناوه و دیلم  میان شهرستان های بوشهر، کنگان، قرار دارند. در این 4قرار دارند و سهم اعظمی از این تعداد در اراضی سطح 

یل برخورداری از سطح خدمات سکونتی و وجود قطب های بزرگ جمعیتی و خدماتی در این شهرستان ها، آبادی های به دل

این شهرستان نیز در شرایط بهتری می باشند و شهرستان دشتستان به دلیل وجود موانع طبیعی و کم برخورداری از امکانات 

درصد آبادی های شهرستان  37حدود نامنسبی قرار دارد و در  کارکردی و خدماتی نسبت به سایر شهرستان ها در وضعیت

 در سطوح نامناسب سکونتی قرار دارد. 

 (تیدست دادن جمع دیدگاه خرد )شناسایی روستاهای در حال از -1-3-3-8-4-5-1-1

تان را از با نگاه خرد وضعیت اس توانیم، تیاز دست دادن جمع تورفاکبا در نظر گرفتن  ها روستا تک تکنگاه به با 

 یاه سال یفاصلهدر  شده انجامبا توجه به مطالعات  .قرارداد یموردبررسشدن  یاهیحاشمنظر روستاهای در معرض خطر 

شهرستان  31جدول نفر را از دست داده اند. بر اساس  37567نقطه روستایی جمعیتی معادل  257، مجموعه 1315تا  1315

( از تعداد روستاها در حال از دست دادن جمعیت و شهرستان عسلویه با اختالف قابل مالحظه 26.1دشتستان بیشترین سهم )

. را دارد 2و  1ویژه پارس جنوبی  به دلیل تخلیه جمعیتی منطقه( بیشترین میزان جمعیت در حال از دست رفتن 61.6ای )

ا می توان ر. دالیل اصلی این امر بیشترین میزان جمعیت در حال از دست رفتن قرار دارد در رتبه ی دوم شهرستان دشتستان

چراکه عمده ی سکونتگاه های روستایی این شهرستان  .در این شهرستان جستجو نمودرکود و افول اقتصاد کشاورزی در 

  دارای معیشت غالب کشاورزی هستند.

 به تفکیک شهرستان 95تا  85ی هاسالروستاهای در حال از دست دادن جمعیت بین : 39جدول 

نام شهرستان
تعداد روستاهای در حال از دست 

 1385های دادن جمعیت بین سال

  1395تا 

سهم از تعداد کل روستاهای در 

حال از دست دادن جمعیت بین 

  1395تا  1385های سال

های کاهش جمعیت بین سال

 1395تا  1385

ین یافته بسهم از کل جمعیت کاهش

  1395تا  1385های سال

1611 13 بوشهر

25 174تنگستان

61 دشتستان

36 1417364.6دشتی
32 12.53.1دیر
25 1.71151دیلم

2 2.12315561.6عسلویه

32 12.513313.6گناوه 

23 1.114124جم

257 12237567122مجموع

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 دیدگاه تلفیق خرد و کالن -1-3-3-8-4-5-1-3

 نوانع به، ندرقراردانتیجه گرفت که روستا هایی که در اشتراک با هر دو نگاه  توانیم شده مطرحمباحث  درمجموع

روستا هایی که هم در حال از دست دادن جمعیت  گرید انیب به. شوندیمی شدن محسوب ا هیحاشروستا های در معرض خطر 

 ی شدن نواحی روستایی قرار دارند. ا هیحاشی خطر پهنههستند و هم در 

راکه چی شدن یک کانون روستایی شود؛ اهیحاشمنجر به  تواندینمی شدن اهیحاشار گرفتن در پهنه خطر قر صرفاً

 حفظ نمایند، بدین مفهوم است که در مسیردر طول زمان اند جمعیت و خانوار حداقلی خود را  که توانسته هاییسکونتگاه 

نیز  از دست دادن جمعیت صرفاًهمچنین  کرده و سازگار شوند.اند خود را با شرایط نامطلوب زیست، منطبق زمان توانسته

برنامه آمایش  توسط شدهی زیربرنامهدر سایه توسعه  ها کانونی شدن کانون روستایی قرار گیرد. این ا هیحاشمالک  تواندینم

 .بازگردندبه چرخه احیای حیات و توسعه خود  دنتوانیماستان 
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 به تفکیک شهرستان 5و سطح  4ی شدن سطح اهیحاش: روستاهای در معرض خطر 5جدول 

شهرستا

ن

 ای شدنکل روستاهای در معرض خطر حاشیه ای شدنحاشیه2روستاهای در معرض خطر سطح  ای شدنحاشیه 1روستاهای در معرض خطر سطح  کل روستاهای استان

جمعیت 

 کل

تعداد 

 کل

تعداد 

روستاهای 

در معرض 

خطر 

سطح 

احاشیه1

 ی شدن

سهم 

روستاهای 

در معرض 

خطر 

سطح 

احاشیه1

 ی شدن

جمعیت 

یافکاهش

ته 

روستاهای 

در معرض 

خطر 

 1سطح 

ای حاشیه

 شدن

سهم 

جمعیت 

یافکاهش

ته 

روستاهای 

در معرض 

خطر 

سطح 

احاشیه1

 ی شدن

تعداد 

روستاها

ی در 

معرض 

خطر 

 9سطح

ای حاشیه

 شدن

سهم 

روستاهای 

در معرض 

خطر 

سطح 

احاشیه9

 ی شدن

جمعیت 

یافکاهش

ته 

روستاهای 

در معرض 

خطر 

 9سطح 

ای حاشیه

 شدن

سهم 

جمعیت 

یافکاهش

ته 

روستاهای 

در معرض 

خطر 

 9سطح 

ای حاشیه

 شدن

تعداد 

روستاها

ی در 

معرض 

خطر 

ای حاشیه

 شدن

سهم 

روستاها

ی در 

معرض 

خطر 

ای حاشیه

 شدن

ت جمعی

یافکاهش

ته 

روستاهای 

در معرض 

خطر  

ای حاشیه

 شدن

سهم 

جمعیت 

 کاهش
یافته 

روستاها

ی در 

معرض 

خطر 

ای حاشیه

 شدن

سهم 

جمعیت 

روستاهای 

در معرض 

خطر 

حاشیه 

شدن نسبت 

به کل 

 استان

سهم تعداد 

روستاهای در 

معرض خطر 

حاشیه شدن 

نسبت به کل 

 روستاها

  بوشهر
 انتنگست
 جم

 دشتستان
 دشتی
 دیر
 دیلم

 کنگان
 گناوه

 عسلویه
 کل

: مطالعات مشاورمأخذ
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 بندی جمع -1-3-3-8-4-5-1

ا قرار ه حاشیه شدن روستا بوشهر در معرض خطر کمتری از های استانروستا با توجه به بررسی های صورت پذیرفته 

درصد( در معرض خطر حاشیه شدن قرار دارد. در این میان  3.5دارند و سهم کمی از جمعیت روستاهای استان )در حدود 

شهرستان دشتستان بیشترین میزان خطر حاشیه شدن روستاها را دارد. در نتیجه در حالت کلی روستاهای استان بوشهر در 

ر حمایتی در تدابی می بایستیر حاشیه شدن قرار دارد. به منظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان وضعیت بهتری از نظر خط

ای ه توسعه متوازن مکان جهتای کارکردهای اصلی محیط روستا،خوشهمد کشاورزان، توسعه آدر اشتغال و جهت افزایش

 .صورت پذیرد غیرههای خدماتی و مرکزی روستایی در بخش

 های تولیدی در نواحی صنعتی افول فعالیتبندی خطر  پهنه -1-3-3-8-4-6

و  همین جلد، معیارها 14درمطالعات پیشین گردد. های تولیدی در نواحی صنعتی به عوامل متعددی بر می خطر افول فعالیت

ترین ترین تا نامناسبهای اراضی مناسب صنعتی از مناسب اولویتذکر گردیده است .شاخص های اراضی مناسب صنعتی 

 بر این اساس پهنه هایی که نا مناسبترین. است شدهیی شناسا ذکور، در پهنه سرزمینی استان بوشهربرای هدف م اراضی

مطلوبیت جهت توسعه صنعت در سطح استان بوشهر را دارند به عنوان پهنه های خطر افول فعالیت های صنعتی شناسایی می 

خطر افول فعالیت های تولیدی در نواحی صنعتی واقع در این سطوح در معرض 2و  1اراضی واقع در سطح  بر این مبناشوند. 

 مورد بررسی قرار گرفته است.

ه صنعتی های اصلی توسع تاً مولوفههای فضایی صنعت عمد دهد که خوشهتحلیل نواحی صنعتی در پهنه استان نشان می

 تخصص عملکردی بیانگر رابطه مستقیم وبندی نواحی صنعتی از حیث شاخص  اند. از طرفی سطحرا به خود جذب کرده

ها بوده است. از حیث مراحل توسعه صنعتی )بغیراز منطقه ویژه انرژی پارس(، همبسته بین تخصص صنعتی و تجمع مکانی آن

صنایع اولیه ابتدا پیرامون مراکز اصلی استان تمرکز یافته و در مراحل بعد در طول کریدورهای منتهی به این مراکز توسعه 

 اند.  افتهی

درصد از اراضی استان بوشهر در سطوح نامناسب صنعتی که بیشترین سهم آن در بخش  36حدود  42جدول بر اساس 

بنادر، مراکز تجمع جمعیت، شاغلین بخش های صنعتی و نیروی  های کریدور شمالی استان بوشهر به دلیل فاصله از دریا،

                                                      
 پهنه بندی کالن کاربری اراضی-2-1-1-6-3-3-1بند  14
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ماهر، شهرک های صنعتی و کریدور های ارتباطی مهم و به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل، تامین نیروی انسانی و غیره 

 در این رده قرار گرفته اند. 

 عتیر افول فعالیت های تولیدی در نواحی صنپهنه های خطدر این میان شهرستان های دشتستان و دشتی سهم بیشتری در 

دارند، شهرستان های بوشهر و گناوه کامال در اراضی مناسب صنعتی قرار دارند، شهرستان بوشهر بیشترین میزان فعالیت های 

. ودشدر دو خوشه پارس و بوشهر مشاهده می نیز گذاریتمرکز مکانی سرمایهدرصد( و بیشترین سهم   35صنعتی )در حدود 

ته هر چند مراه داشه های مکمل، تجمع نیروی انسانی متخصص و تداوم توسعه صنعتی را به این انباشت زمینه ظهور فعالیت

ان دهی فضایی توسعه صنعتی(  رشد بخش صنعت در استدلیل شرایط داخلی و عوامل بیرونی صنعت )جدا از عناصر سازمان به

 با نوسان توام بوده است.

اراضی واقع در خطر  2و  1میزان سهم  فعالیت های صنعتی واقع در سطح  13نقشه لیل های صورت پذیرفته و با توجه به تح

ند و فعالیت اسب صنعت واقع شده اافول فعالیت های تولیدی در نواحی صنعتی تقریبا تمام کاربری های صنعتی در اراضی من

 های صنعتی استان بوشهر مشکالتی در خصوص ظرفیت های اقتصادی ، کمبود زیر ساخت، مشکالت محیطی و غیره ندارند.

 
 خطر افول فعالیت های تولیدی در نواحی صنعتی تفکیک شهرستان )هکتار( 1و 1: مساحت سطوح 41جدول 

شهرستان
 خطر افول فعالیت های تولیدی  1سطح  خطر افول فعالیت های تولیدی 1سطح 

 مساحت کل اراضی مناسب صنعتی
 سهم کل شهرستان سهم مساحت مساحت سهم کل شهرستان سهم مساحت مساحت 

  بوشهر
 تنگستان

 جم
 دشتستان

 دشتی
 دیر
 دیلم

 عسلویه
 کنگان
 گناوه

 مجموع

 : مطالعات مشاومأخذ

  





 اناست ییتوسعه فضا فی و تعر واهی منطق سنار نییبتفضا،  یاب یسازمان  یاستنتاج الگواه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

5002212B0021303011RE102971208 

 
144 

 های تولیدی ها و فعالیت بندی نواحی تمرکز جریان پهنه -1-3-3-8-4-7

قتصادی های دارای پایه ا های اصلی تولیدی استان، کانون های تولیدی اصوالً از سایت یتها و فعال تمرکز جریانالگوی 

 پذیرد و  همچنین بر تمرکز مراکز اشتغال و صنایع و انتخاب مکانزا در مناطق اثر میاربر و اشتغالکهای  و تمرکز فعالیت

از تجمع،  های ناشی سازمان فضایی جریانات و الگوی تغییر آن به روند تغییر الگوی صرفهگذارد. ساختار و ها اثر می آن

 های محلی و شهری صنعت، الگوی شبکه توزیع حمل و نقل، نودها و کارکرد های تخصصی مناطق بستگی تام دارد.  صرفه

امل الگوی های تولیدی شاستقرار فعالیت ها و ساختار  بندی نواحی تمرکز جریاندر این گام جهت تبیین و تعیین پهنه 

 گردد. با توجه به ماهیت روابط و جریانات، مراحل ذیلجریان بار و مسافر در یک مدل فرآیندی بر پایه مراحل ذیل تعیین می

 گردد.در یک الگوی یکپارچه و سیستمی ارائه می

 الگوی سازمان فضایی جریانات بار و مسافر در سطح ملی-1

احمد(  های فارس، اصفهان، تهران و کهگیلویه و بویردرت پیوند استان بوشهر و مناطق واقع در پسکرانه )استانتحلیل ق-2

 بندی عناصر سازمان فضایی جریانات و خوشه

ان و های خوزستان، هرمزگان و سیست های ساحل جنوب ایران )استان تحلیل قدرت پیوند استان بوشهر با سایر استان-3

 بندی عناصر سازمان فضایی جریانات و خوشه بلوچستان(

 ای و داخلیها در جریانات منطقه تحلیل الگوی سازماندهی فضایی کانون-4

 های تولیدی در سناریوهای توسعه فضایی. ها و فعالیت بندی الگوی نواحی تمرکز جریانپهنه -5

شبکه داخلی الگوی جریان بار و مسافر، به یک بعد دهد که توزیع نقل نشان می وتجارب مختلف در حوزه  شبکه حمل

-مصرف توزیع حمل و نقل بار و مسافر تبدیل شده است. شدن اقتصاد، حمل و نقل دریایی،بسیار مهم از پارادایم جهانی

 نقل کانتینری و خدمات لجستیک را محاسبه و کنندگان و مشتریان اصلی شبکه همواره هزینه تمام شده تدارکات حمل

بکه وری در خدمات لجستیک، به ویژه برای ش گردد که بهبود بهرهکنند و بر این اساس این اصل استراتژیک آشکار میمی

های بزرگی از شبکه توزیع داخلی )درون سرزمینی( مشتق شده است. همچنین نفوذ بخش حمل و نقل، از الگو و دامنه حوزه

فزایش فشار بر حمل و نقل دریایی و تغییر الگوی توزیع حمل و نقل داخلی، توسعه زنجیره تامین در فضای سرزمینی به ا

شدن عملکرد بنادر و تغییر جهت از استراتژی رقابتی بنادر به استراتژی همکاری، یکپارچگی و ادغام بنادر انجامیده تخصصی

 ود.شی، ملی و مناطق پیرامون پرداخته مینقل استان در حوزه فرامل و است. در ادامه به بررسی موقعیت و جایگاه  شبکه حمل
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های واقع  های ساحلی جنوب و استان های کشور با تاکید بر استان : میزان و نوع کاالی حمل شده از استان 41جدول 

 ای( نفوذ منطقه در پسکرانه استان بوشهر )حوزه
 متفرقه پوشاک کاغذچوبی شیمیایی ماشین آالت صنایع سبک ساختمانی-معدنی فلزی دامی -کشاورزیاستان مبدأ

  آذربایجان شرقی

 آذربایجان غربی

 اردبیل

 اصفهان

 البرز

 ایالم

 بوشهر

 تهران

 چهارمحال و بختیاری

 خراسان جنوبی

 خراسان رضوی

 خراسان شمالی

 خوزستان

 زنجان

 سمنان

 سیستان و بلوچستان

 فارس

 قزوین

 قم

 کردستان

 کرمان

 کرمانشاه

 کهگیلویه و بویراحمد

 گلستان

 گیالن

 لرستان

 مازندران

 مرکزی

 هرمزگان

 همدان

 یزد

 جمع

 1535-های استان بوشهر: اطالعات استخراج شده از اداره کل حمل و نقل و پایانهمأخذ
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دهد. اولین گروه کاالیی از حیث نشان می 1313های کشور را در سال ده از استانمیزان و نوع کاالی جابجا ش 41جدول 

ها مربوط به گروه محصوالت شیمیایی و پس از آن  به کاالهای کشاورزی و دامی و   وزن از استان بوشهر به سایر استان

ز مقیاس موقعیت بندی ان تحلیل جریانات بار اساختمانی تعلق دارد. با توجه به نقش استان در روابط کاالیی کشور و -معدنی

 سازد:ملی تا درون استانی انجام  گرفته است. الگوی فضایی جریان بار در کشور موارد ذیل را آشکار می

 حاکمیت و مرکزیت تهران در فضای ملی-1

 کرمان، خراسان  ،قدرت پیوند هرمزگان با مراکز اصلی  داخلی و شرقی کشور شامل تهران، اصفهان، یزد-2

 مرکزیت منطقه خوزستان در کل سرزمین )شمال و غرب کشور(و اشتراک فضایی در حوزه نفوذ با هرمزگان-3

 تهران-اصفهان-جایگاه و قدرت پیوند بوشهر در کریدور فارس-4

 (Priphery) ها(نسبت به سایر استانCoresاستان تهران، فارس، هرمزگان، خوزستان و اصفهان ) 5موقعیت هسته ای -5

 الگوی فضایی جریان مسافر در کشور بر موارد ذیل داللت دارد:

ز و خوشه جنوب ، مرک ن، یزد، هرمزگان و کهگیلویه در قرارگیری تهران، اصفهان، فارس و خوزستان و بوشهر،کرما-1

 یت بوشهر خوزستان در کل جریانات با محور-بوشهر و پس از آن بوشهر-غلبه روابط فارسو  جنوب غرب کشور

 ( کالنشهرهای مرکزی و جنوبی کشور )شیراز، اصفهان، تهران و اهواز( و خراسان رضویBetweennessمرکزیت )-2

 مرکزیت خوزستان و فارس به عنوان مناطق پیرامونی بوشهر در شبکه جریان مسافر کشور -3

 جریانات مسافر کشور 2سطح مرکزیت و سلطه تهران و اصفهان در سطح یک و خوزستان و خراسان رضوی در -4
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 هزارتن411<جریانات کاال-Efiiciency Sizeها  بندی کانون  طبقه-ای در سطح ملی : الگوی جریان بار بین منطقه16نمودار 
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 هزار نفر در سال 15<جریانات مسافر-:Hierarchicalها بندی کانون  طبقه-خوشه 4مسافر در بندی مناطق بر پایه مرکزیت جریان  :خوشه17نمودار 
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-از کانون-هزار تن1<جریانات بار-:Betweennessها  بندی کانون  طبقه-مراتب جریان بار  های استان بوشهر  بر پایه سلسله بندی مناطق کشور و کانون :سطح18نمودار 
 های کشور های داخلی استان بوشهر به سایر استان
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های کشور به موارد ذیل را آشکار  های داخلی استان به استان الگوی فضایی جریان بار بین استانی از کانون

 سازد: می

 نقش مرکزی و غالب بوشهر و عسلویه در جریان روابط کاالیی بین استانی-1

 2ای برازجان و بندرکنگان در سطح منطقهنقش -2

 های با الگوی روابط در گروه کشاورزی شامل دیر، بردخون، آبدان و کاکی نقش کانون-3

حسن، انارستان، اهرم، ریگ، بنک، چغادک، خارگ، دلوار، ریز، سعدآباد، نخل  نقاط آباد، امام Cotpoint-انفصال-4

 ایتقی از شبکه جریانات بین منطقه

 2روابط بین کاالیی و اصفهان  در سطح  1های فارس، خوزستان و تهران در سطح  قرارگیری استان-4

 سازد: های داخلی استان موارد ذیل را آشکار می های کشور به کانون الگوی جریان بار بین استانی از استان

 نقش مرکزی و غالب بوشهر و عسلویه در جریان روابط کاالیی بین استانی-1

 2ای برازجان، بندرکنگان، جم و گناوه در سطح نقش منطقه-2

 جریانات 3های خورموج، دیر و دیلم در سطح نقش کانون-3

 2روابط بین کاالیی و اصفهان  و یزد در سطح  1های فارس، خوزستان و تهران در سطح قرارگیری استان-4

 3کهگیلویه و بویر احمد در سطح های چهارمحال و بختیاری، مرکزی، کرمان و قرارگیری استان-5

 اهم نتایج مربوط به الگوی فضایی جریان بار داخلی استان :

 سطح بودن نقش بارزجان و عسلویه با مرکز استان در جریانات درون استانی در سطح استانهم-1

 پخش، خورموجای آبنقش منطقه-2

 جریانات 3های خورموج، دیر و دیلم در سطح نقش کانون-3

 2روابط بین کاالیی و اصفهان  و یزد در سطح  1های فارس، خوزستان و تهران در سطح قرارگیری استان-4

 3های چهارمحال و بختیاری، مرکزی، کرمان و کهگیلویه و بویر احمد در سطح قرارگیری استان-5
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از سایر -هزار تن1<جریانات بار-:Betweennessها  بندی کانون  طبقه-مراتب جریان بار  استان بوشهر  بر پایه سلسله های بندی مناطق کشور و کانون : سطح19نمودار 

 های داخلی استان بوشهر های کشور به کانون استان
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بار درون  جریان-تن51<=جریانات بار:Betweennessها  بندی کانون  طبقه-ن داخلی بار مراتب جریا های استان بوشهر  بر پایه سلسله بندی کانون : سطح 31نمودار 

 استانی
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های کشور استان موارد ذیل را  های داخلی استان بوشهر به استان الگوی جریان مسافر بین استانی از کانون

 سازد: آشکار می

 فرا منطقهسلطه شهر بوشهر در تعامالت منطقه و -1

 ای کانون بوشهر و بندر گناوهنقش منطقه-2

 ایقرارگیری بندر کنگان در تعامالت سطح دو منطقه-3

 قطبیت فارس و خراسان رضوی در جذب جریانات مسافر سرزمینی و پس از آن خوزستان و اصفهان-4

 نقش مفصلی کانون-های کشورمحوریت بوشهر در ارتباطات با سایر استان-5

 های سطحشهری و ارتباط آن با کانون-های جم، خورموج و دیر بین در جریان روابط روستاای کانوناسطهنقش و-6

 یک و دو
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جریانات -:Betweennessها بندی کانون طبقه-مراتب جریان مسافر بین استانی با استان بوشهر  های استان بوشهر  بر پایه سلسله یابی کانون بندی و خوشه :سطح31نمودار 

 های استان بوشهر ها به کانونجریانات مسافر از سایر استان-نفر1111<مسافر
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استان  مراتب جریان مسافر بین استانی با های استان بوشهر  بر پایه سلسله یابی کانون بندی و خوشه : سطح31نمودار 

های استان بوشهر به  جریانات مسافر از کانون-نفر1111<جریانات مسافر-:Betweennessها  بندی کانون  طبقه-بوشهر 

 ها سایر استان
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 استانی :الگوی جریان مسافر درون33نمودار 
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  1393-صادرات از گمرکات استان بوشهر به سایر نقاط جهان و مقایسه تطبیق آن نسبت به کشور و عملکرد گمرک: ارزش واردات و  41جدول 

حوزه 

جغرافیایی
 نام کشور

 ارزش صادرات از کشور
ارزش صادرات از گمرک  بوشهر از 

 کشور

ارزش صادرات از گمرک  خارگ 

 از کشور

ارزش صادرات از گمرک  عسلویه از 

 کشور

ات از گمرک  گناوه ارزش صادر

 از کشور
 ارزش واردات به کشور

ارزش واردات از گمرک تجاری بوشهر 

 از کشور

ارزش واردات از گمرک تجاری 

 گناوه از کشور
 ارزش واردات از سایر گمرکات استان بوشهر

 ارزش دالر
سهم  

 کشور

سهم 

منطقه 

 ای

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 دالر-ارزش
سهم از 

 کشور

سهم 

منطقه 

 ای

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 کنگان دیلم ریگ دیر
ند

و ه
ن 

چی
 

  چین


             


         

هند                          

هنگ کنگ                          

س
فار

ج 
خلی



امارات متحده 

 عربی
 



             



         

عراق                          

کویت                          

قطر                           

 عربستان

سعودی
                         

نبحری                          

منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی 

پارس )عسلویه 

)

 



             



 

       

ژه منطقه وی

اقتصادی 

پتروشیمی 

بندرامام خمینی 

                       

منطقه آزاد 

کیش
                       

منطقه آزاد قشم                        

منطقه ازاد 

خرمشهر)اروند(
                       

منطقه ویژه 

اقتصادی بندر 

شهید رجایی 
                       

ور
کش

ص 
خا

ی 
اح

 نو
ایر

س


منطقه ازاد 

 بندرانزلی
                       

منطقه ویژه 

اقتصادی 

سلفچگان
 



             



       

طقه ویژه من

اقتصادی ارگ 

جدید بم 
                       

منطقه ویژه 

اقتصادی پیام
                       

یاه
 س

ی
ریا

د


  گرجستان



             



         

نارمنستا                          

ترکیه                          

روسیه                           

رومانی                          

اوکراین                          

جمهوری 

مولداوی
                         

عم
ی 

ریا
د

ان

  عمان



             



         

پاکستان                          

 منطقه آزاد

چابهار
                         

ی
ریا

د
 

زر
خ



  آذربایجان


             


         

ترکمنستان                          
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حوزه 

جغرافیایی
 نام کشور

 ارزش صادرات از کشور
ارزش صادرات از گمرک  بوشهر از 

 کشور

ارزش صادرات از گمرک  خارگ 

 از کشور

ارزش صادرات از گمرک  عسلویه از 

 کشور

ات از گمرک  گناوه ارزش صادر

 از کشور
 ارزش واردات به کشور

ارزش واردات از گمرک تجاری بوشهر 

 از کشور

ارزش واردات از گمرک تجاری 

 گناوه از کشور
 ارزش واردات از سایر گمرکات استان بوشهر

 ارزش دالر
سهم  

 کشور

سهم 

منطقه 

 ای

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 دالر-ارزش
سهم از 

 کشور

سهم 

منطقه 

 ای

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 کنگان دیلم ریگ دیر

روسیه                           

نقزاقستا                          

خ 
سر

ی 
ریا

د


  سودان



             



         

مصر                          

یمن                          

جیبوتی                          

ومالیس                          

رهاریت                          

ب 
نو

ج
سیا

ق آ
شر



  میانمار



             



         

یمالز                          

تایلند                          

سنگاپور                          

دشبنگال                          

ایوانت                          

ویتنام                          

فیلیپین                          

اندونزی                          

سری النکا                          

سرزمین 

لیسی انگ

اقیانوس هند
                         

ط جهانسایر نقا                          

جمع کل                          

 1535-های پایه گمرکات کشوربندی و تحلیل گروه سازمان فضایی بر اساس داده: طبقهمأخذ
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 فارس و بازارهای دور روابط صادراتی کشور و قرارگیری در خوشه اقیانوس هند، چین و خلیج: موقعیت بنادر استان بوشهر در مجموعه 34نمودار 
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 بندی جریان صادرات بنادر استان با سایر نقاط جهان سطح :35نمودار 
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 های گردشگری و گذران اوقات فراغت بندی محدوده پهنه -1-3-3-8-4-8

اجتماعی ، اقتصادی و محیطی می گردشگری به عنوان  سومین اقتصاد بزرگ جهان،  موجب رشد و توسعه بخش های 

گردد، در همین راستا پهنه بندی نواحی گردشگری که بتواند چارچوب موثری برای توزیع گردشگر و ارائه خدمات مناسب 

 یغن و فراوان یهالیپتانس و هاجاذبه از بوشهر استان ازجمله و ایران کشورو کارکرد مطلوب داشته باشد، ضروری است.

پهنه بندی محدوده های گردشگری از حیث جذابیت و تنوع منابع، دسترسی به خدمات متناظر  با هک است برخوردار

هم، موجب  گردشگری و تقاضای گردشگران در استان با نگاهی جامع  و یکپارچه به تمام مولفه های گردشگری در ارتباط با

 گذاری ، رونق اقتصادی و اشتغال زایی می شود.توسعه اجتماعی، اقتصادی و محیطی و تاثیر مهمی در ترغیب سرمایه 

 بندی های پهنه ها، معیارها و شاخص بندی مولفه طبقه -1-3-3-8-4-8-1

ها، معیارها و  بندی مولفه اولین مرحله درتدوین و شناسایی مناطق مستعد توسعه گردشگری در استان بوشهر بر طبقه

های منابع گردشگری ازجمله طبیعی، تاریخی و  زای مؤلفههای سه مؤلفه منابع، خدمات و تقاضا استوار است. اج شاخص

فرهنگی، دریایی و صنعتی و همچنین اجزای مؤلفه خدمات گردشگری ازجمله تجاری، شهری و  مذهبی،  -تاریخی

های  بندی محدوده باشند. بر این اساس پهنه بررسی می ها نیز در دو مؤلفه داخلی و خارجی قابل زیرساختی و تقاضا

ع، خدمات و تقاضا صورت گرفته فضایی سه مولفه مناب -های مکانی ردشگری و گذران اوقات فراغت بر اساس مولفهگ

 .است

 های اصلی نظام گردشگری مؤثر بر سازمان فضایی توسعه: مؤلفه 36نمودار 

 



 اناست ییتوسعه فضا فی و تعر واهی منطق سنار فضا، نییبت یاب یسازمان  یاستنتاج الگواه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303011RE102971208 م 

 
161 

 های گردشگری و گذران اوقات فراغت بندی محدوده ها و معیارهای پهنه : مولفه، شاخص 43جدول 
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 معیار برآیند معیار مولفه فضایی

 آالیندگی قیود طبیعیمولفه 
 .فاصله از مناطق دارای آلودگی دریایی1

 .فاصله از مناطق دارای آلودگی هوا 2

 مولفه منابع گردشگری

 و ساحلی  دریایی

  دریا.فاصله از 3

 .فاصله وزن دار از بنادر بر پایه عامل سطح بندی4

 .فاصله از کانونهای ساحلی بر اساس تحلیل شبکه5

 .فاصله از مناطق حفاظت شده، پارک های ملی دریایی6

 .فاصله از جزایر 7

 .فاصله از سواحل با پوشش شن و ماسه1

 فرهنگی-تاریخی
 مذهبی-.تراکم تعداد جاذبه های تاریخی1

 فاصله از روستاهای گردشگری-12

 طبیعی
 .مجاورت با از آثار طبیعی ملی و مناطق خشکی حفاظت محیط زیست11

 بارش -مناسب در فصول گرم .فاصله از مناطق دارای اقلیم آسایش 12

 کارکردی -تجاری -صنعتی

 .فاصله از بنادر شیالتی بر پایه عامل سطح بندی13

 .فاصله از مناطق و نواحی خاص دارای کارکرد ویژه14

 .تراکم تعداد شاغلین بخش عمده فروشی و خرده فروشی15

 

 مولفه خدمات
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 تقاضای خارجی
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 گناوه بوشهر خارک -.فاصله از بنادر دارای اسکله مسافری 21

 مولفه زیر ساخت ها

 ارتباط زمینی
 .دسترسی به راه21

 به خطوط راه آهن . دسترسی32

 دسترسی به زیر ساخت برق
 . دسترسی به خطوط انتقال برق31

 . فاصله از پست های برق32

 . سرانه آب شرب در دسترس متر مکعب بر نفر در سال33 دسترسی به آب شرب
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 لفه قیود طبیعیؤم -1-3-3-8-4-8-1-1

بخش اعظم استان از نظر قیود طبیعی در خارج از محدوده آالینده های دریایی و هوا قرار دارند که  22نقشه با توجه به 

ذب استان محسوب می شود.در بخش های جنوبی استان ) شهرستان عسلویه، از نظر جذب توریسم و گردشگر ، از نکات جا

کنگان، جم و بخش هایی از شهرستان های دشتی و دیر در معرض آالیندگی هوایی و دریایی خیلی زیاد و زیاد قرار 

 خطر کمدارند.بخش های مرکزی استان در خطر خیلی کم آالیندگی هوایی و دریایی و  بخش هایی شمالی استان در 

آالبندگی هوایی و دریایی قرار دارند. بخش های جنوبی استان بوشهر که به دلیل مسائل  ناشی از آلودگی های صنعتی، به 

ع نفت و برداری از منابصنعتی برای بهره-مناطق آزاد تجاری که نقش نطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه( م خصوص 

می باشد، موجب آلودگی های هوایی قابل مالحظه ای ناشی از تاسیسات صنعتی بوده و موجبات  حوزه پارس جنوبی گاز

یست محیطی ،  بیماری های تنفسی ساکنین نیز گشته است. اثرات ناشی از آلودگی های  صنعتی، ساکنین اثرات مخرب ز

شهرستان های جم، کنگان و دیر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. ایجاد شرکت های صنعتی در بخش بیرونی شهر دیر، به 

دشتی را نیز تحت تاثیر آلودگی خیلی زیاد قرار داده  دلیل تولید مواد شیمیایی خطر ناک، بخش هایی از شهرستان دیر و

است. آلودگی های هوایی خطرناک در بخش های جنوبی استان، به عنوان عامل دافعه ای به سبب شیوع بیماری های تنفسی 

شگری دو پوستی و نابودی مناطق جاذب طبیعی دیدنی استان به دلیل ورود پساب ها و آالینده های شیمایی،  در زمینه گر

استان بوشهر عمل میکند، که می بایست تمهیدات الزم در جهت جلوگیری و کاهش این آلودگی هوا ، با توجه به پتانسیل 

 های گردشگری دریایی در این مناطق، به منظور جذب گردشگر به بخش های جنوبی استان انجام داد.

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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 لفه منابع گردشگریؤم -1-3-3-8-4-8-1-1

در این بخش با تلفیق  همه جوانب گردشگری شامل منابع گردشگری دریایی و ساحلی، تاریخی و فرهنگی، طبیعی، 

 کارکردی، مولفه های منابع گردشگری استان بوشهر تحلیل می گردد.

 گردشگری دریایی و ساحلی -1-3-3-8-4-8-1-1-1

های استان بوشهر با داشتن تمام ویژگیبوشهر محسوب می شود.گردشگری ساحلی بخش مهمی از گردشگری استان 

 )به دلیل برخورداری از سواحل زیبای خلیج فارس، چشم انداز های زیبا از سواحل صخره ای و بنادر و جزایر(  گردشگری

سهم پهنه  بیشترین .به عنوان قطب گردشگری ساحلی کشور مطرح است که باید از این ظرفیت در این عرصه استفاده کرد

گردشگری دریایی ، در شهرستان های بوشهر، گناوه و بخش های جنوبی استان شامل شهرستان های دیر و کنگان و عسلویه 

می باشد و با فاصله از دریا سهم آن کاهش می یابد. به منظور بهره بندی از این ظرفیت مهم استان بوشهر، نیاز به مشارکت 

بهره برداری مطلوب از دریا، مدیریت در برنامه ها و طرح های حوزه گردشگری دریایی می مردم و همه سازمان ها به دلیل 

 .باشد

 گردشگری  تاریخی وفرهنگی -1-3-3-8-4-8-1-1-1

استان بوشهر به دلیل وجود آثار تاریخی ومذهبی و فرهنگی از ظرفیت باالیی در زمینه گردشگری تاریخی و فرهنگی 

در شهرستان بوشهر و بخش شمالی و مرکزی استان بوشهر، و کمترین برخوردار است. بیشترین سهم از گردشگری تاریخی 

تاریخی در بخش های جنوبی استان خصوصا شهرستان عسلویه واقع شده است. وجود آثار و -سهم از گردشگری فرهنگی

 د.می آی بناهای تاریخی با ارزش در استان و جاذبه های اجتماعی استان از عوامل عمده جذب گردشگر در استان به شمار

 گردشگری طبیعی -1-3-3-8-4-8-1-1-3

گردشگری طبیعی شامل آثار طبیعی ملی و مناطق خشکی حفاظت محیط زیست و فاصله از مناطق دارای  اقلیم آسایش 

بارش می باشد. بیشترین سهم از گردشگری طبیعی استان بوشهر در بخش های جنوبی استان به دلیل -مناسب در فصول گرم

نه ها ، رودخا های مرکزی استان به دلیل وجود اثار ملی طبیعی  و مناطق حفاظت شدهوجود جنگل ها و پارک ملی و بخش 

و جنگل ها  قرار دارد. در بخش های شمالی استان ، کمترین میزان گردشگری طبیعی وجود دارد. جزیره خارک به دلیل 

بیعی بوشهر در بخش گردشگری طآثار طبیعی ملی، سهم زیادی در گردشگری طبیعی دارد. با توجه به سهم باالی استان 

شهری و از جمله جاذبه های روستایی، لزوم وجود طرح های گردشگری طبیعی ) مانند طرح های بوم گردی ( به ویژه در 

 روستا ها می تواند جاذب جمعیت گردشگری بسیاری به استان بوشهر شود.
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 گردشگری کارکردی -1-3-3-8-4-8-1-1-4

مناطق دارای کارکرد های ویژه و تراکم شاغلین بخش عمده گردشگری کارکردی شامل مجاورت با بنادر شیالتی، 

فروشی و خرده فروشی می باشد. بخش های جنوبی استان به دلیل نزدیکی به بنادر و شهرستان های استان بوشهر و بخش 

ی و شهایی از شهرستان دشتستان ) شهر برازجان(  به دلیل جمعیت باال و وجود خدمات جاذب جمعیت و مراکز  عمده فرو

 خرده فروشی در این مناطق ، بیشترین شهم گردشگری را داراست.

 جمعبندی منابع گردشگری -1-3-3-8-4-8-1-3

در  برایند مولفه های منابع طبیعی بیشترین سهم از منابع گردشگری متعلق به استان بوشهر می باشد و  21نقشه با توجه به 

بی وپس از آن  بخش های مرکزی استان شامل استان بوشهر و بخش هایی از تنگستان، دشتستان و گناوه و بخش های جن

استان به دلیل وجود جاذبه های طبیعی گردشگری و گردشگری دریایی از سهم بیشتری برخوردار هستند و با فاصله از سواحل 

 به دلیل وجود محدویت های طبیعی و کاهش جذابیت های توریستی، این میزان کاهش می باید.
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 خدماتلفه ؤم -1-3-3-8-4-8-1-4

برنامه ریزی برای گردشگری، مستلزم توجه به مدیریت نحوه استفاده از جاذبه ها، خدمات و تسهیالت گردشگری و 

عوامل عرضه گردشگری است.به عبارتی توسعه خدمات و امکانات زیر بنایی و رفاهی و ابعاد فیزیکی و کالبدی گردشگری، 

قابلیت ها و امکانات و محدودیت های عرضه و تقاضای گردشگری به در فضاهای مختلف بدون در نظر گرفتن ظرفیت ها، 

در واقع عرضه و تقاضا دو رکن  اساسی  (1313)ابراهیم زاده، والشجردی فراهانی,  ایجاد تعادل منطقه ای کمک نخواهد کرد.

 نظام گردشگری محسوب می شود.

های فاصله وزن دار از مکان های مرکزی بر اساس شاخص مرکزیت خدماتی،  در مولفه عرضه در خدمات از شاخص

 فاصله از مناطق نمونه گردشگری، توزیع جمعی شاخص مرکزیت تفریحی توریستی در شهرها استفاده شده است.

بخش های شمالی استان به دلیل وجود سه کانون های مهم جمعیتی و خدماتی و پراکنش بیشتر نقاط  22نقشه بر اساس 

جمعیتی و وجود بیشترین مراکز خدمات گردشگری و بخش هایی از شهرستان جم به دلیل وجود مکان مرکزی خدماتی و 

اذب گردشگر می باشند. بخش های مرکزی بخش هایی شهرستان دشتی و جم به دلیل وجود مناطق نمونه گردشگری ج

-تفریحی –استان و بخش های جنوبی استان شامل شهرستان عسلویه خدمات کمتری دارد.  با توزیع متوازن مراکز خدماتی 

توریستی  با کیفیت گردشگری در تمام بخش های استان و ایجاد هماهنگی میان عرضه کنندگان خدمات،  میتوان سبب 

 رضایت گردشگر گردد. افزایش میزان و 
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 لفه تقاضاؤم -1-3-3-8-4-8-1-5

بعد تقاضا گردشگری شامل مسافران با عالیق ، توانمندی ها و خواسته های مختلف می باشند در این بخش تقاضای 

 23نقشه  خارجی می باشد. بر اساس گردشگری شامل شاخص مصرف کنندگان با کیفیت، توزیع جمعیت، تقاضای داخلی و

و  برازجان به دلیل وجود کردور ارتباطی مهم داخل استانی-بیشترین میزان تقاضای گردشگری در محوریت کریدور بوشهر

ت پیوند قوی ن و بوشهر و قدریکی از ارتباطات اصلی استان بوشهر با شیراز، و وجود دو کانون مهم جمعیتی و فعالیتی برازجا

میان کانون ها درون استانی و بیرون استانی و بخش هایی از شهرستان گناوه، کنگان و عسلویه می باشد. بخش های مرکزی 

استان و بخش هایی از عسلویه و دیلم کمترین میزان تقاضای گردشگری را دارند که نشان دهنده عدم توزیع عادالنه در 

و ارتباطات در سطح استان می باشد.با توجه به اهمیت به سزای تقاضای گردشگری بر روی درامد زایی  کانون های جمعیت

و اشتغال استان، می بایست ارتقاء آن به عنوان فاکتور اساسی در برنامه ریزی و توسعه گردشگری استان  در راستای برآورده 

 ر گیرد. کردن هرچه بهتر نیازها و انتظارات گردشگران مد نظر قرا
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 لفه زیر ساختؤم -1-3-3-8-4-8-1-6

سطح بندی بر اساس زیر ساخت های گردشگری و خدمات مورد نیاز ، برای شناخت تفاوت ها و تعییین خدمات مورد نیاز 

ین مدیریت بهتری بر گردشگری داشت. در ا و تعدیل نابرابری بین آنها می باشد. در واقع با شناخت زیر ساخت ها می توان

بخش برای پهنه بندی مولفه زیر ساخت  از شاخص های ارتباط زمینی، دسترسی به زیر ساخت برق، آب شرب، زیر ساخت 

 گاز مورد بررسی قرار گرفته است.

-بیشترین سهم از مولفه زیر ساخت در کریدور و استخوان بندی اصلی استان بوشهر )محور های بوشهر 24نقشه با توجه به 

برازجان( قرار دارد. این ارتباط در بخش های شمالی استان کمرنگ تر شده است. در راستا لزوم تمهیداتی -عسلویه و بوشهر

ر اصلی ارتباطی و مهم استان  و  تقویت بخش های کم بهره بخش های شمال استان در جهت بهره در جهت ارتقاء کریدو

 مندی بیشتر و سریعتر گردشگران از جذابیت های تاریخی، طبیعی، فرهنگی در نظر گرفت.
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 بندی جمع -1-3-3-8-4-8-1

های گردشگری و گذران اوقات فراغت،بیش از نیمی از سطح استان در اراضی  بندی محدودهتلفیق نتایج پهنه بر اساس 

 نامناسب گردشگری قرار دارد .

بخش اندکی در سطوح مناسب گردشگری قرار دارد که شهرستان بوشهر بیشترین سهم اراضی مناسب گردشگری را  

، گردشگری دریایی به عنوان یکی از برنامه های مهم به موقعیت و ظرفیت های ویژه گردشگری بوشهردارد. با توجه 

گردشگری و میزان اهمیت کریدور ساحلی در پهنه بندی اراضی مهم مناسب گردشگری می بایست مورد توجه قرار گیرد. 

گردشگری  می بایست از سیاستدشگری طبیعی، کارکردی و تاریخی با توجه به ظرفیت های دیگر بوشهر در زمینه های گر

بهره گیری هماهنگ از منابع گردشگری در ارتباط با یکدیگر، به منظور استفاده همه جانبه از پتانسیل های استان و و  یقیتلف

رضایت گردشگر بهره گرفت. یکی از نکات مهم در پهنه بندی اراضی گردشگری، ایجاد توازن و  سطح افزایش میزان و

تی  و ایجاد تخصص های کارکردی جهت رشد و ارتقا  منابع گردشگری تعادل فضایی در توزیع کانون های جمعیتی و خدما

 بین مناطق می باشد. جهت تطابق و افزایی مناطق و تولید ارزش افزوده باالتر و در راستای افزایش همکاری جهت همو در 

یری از گبهره  و گریکدیبا  یو سکونتگاه یصنعت ،یحفاظت ،یتوسعه گردشگر تیقابل یدارا یها پهنههمبستگی فضایی 

 برنامه ریزی تلفیقی و تعریف مناطق چند منظوره و چند کارکردی می تواند مفید باشد.
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 : مساحت  اراضی مناسب گردشگری به تفکیک شهرستان )هکتار(44جدول 

 مأخد: مطالعات مشاور

 

 

 

 

شهرستان
 کل استان 3سطح 4سطح 5سطح 9سطح )هکتار(1سطح 

 سهم از کل استان جمع سهم از کل استان سهم شهرستان مساحت سهم از کل استان سهم شهرستان مساحت سهم از کل استان سهم شهرستان مساحت سهم از کل استان سهم شهرستان مساحت سهم از کل استان سهم شهرستان مساحت

  بوشهر
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 جم
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 دشتی

 دیر

 دیلم

 عسلویه

 کنگان

 گناوه

 جمع



 اناست ییتوسعه فضا فی و تعر واهی منطق سنار فضا، نییبت یاب یسازمان  یاستنتاج الگواه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303011RE102971208 م 

 
112 

 : سهم مساحت اراضی مناسب گردشگری به تفکیک شهرستان37ودار نم

  
  : مطالعات مشاورمأخذ

 : سهم مساحت سطوح مناسب گردشگری در استان38نمودار 

 
  : مطالعات مشاورمأخذ

  





















بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر دیلم عسلویه کنگان گناوه
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 های نفت و گاز بندی فعالیت پهنه -1-3-3-8-4-9

گاز، جریانات کارکردی با سایر مناطق شامل مراکز صادرات و توزیع صنایع و توزیع عناصر سازمان فضایی فعالیت نفت

و گاز محسوب  های نفت بندی فعالیت پردازد که اهداف اصلی پهنهوابسته مجموعاً به شناسایی تیپولوژی فعالیت مناطق می

ور ویژه از ال، بنادر تخصصی به طگردد. میادین، مراکز تولید، مناطق صنعتی وابسته به خوراک نفت و گاز، خطوط انتقمی

 شوند.اجزای و عناصر اصلی سازمان فضایی این فعالیت محسوب می

یند دهد. برآدریا و خشکی نشان می-موقعیت عناصر سازمان فضایی فعالیت نفت و گاز را در دو پهنه ساحل26نقشه 

دگی هوا و ولهای آ های جمعیتی و پهنه های زیستی )مناطق حساس(، الیهپوشانی عناصر فوق در تلفیق با الیه حاصل از هم

 :1دهدمتفاوت و خاصی را از حیث کارکردی نشان می های دریا منتج از مطالعات آلودگی، پهنه

 ای پتروشیمی ه های مربوط به زنجیره صادرات نفت خام در شمال استان که ظرفیت توسعه فعالیت پهنه فعالیت

 است.نیازمند هر دو خوراک گاز و نفت نیز در این منطقه تمرکز یافته 

  پهنه صنعتی تجمعی مربوط به زنجیره تولید، استخراج، تصفیه، زنجیره تولید گاز در جنوب استان که منجر به

و جم. همچنین توزیع میادین گاز در  2، پارس 1های پاالیشگاهی و پتروشیمی متعددی در پارس  توسعه واحد

این  فتی مرکزی و جنوب بر تخصصی بودنمنطقه خشکی جنوب استان و میادین نفت در شمال استان و منطقه ن

 دو پهنه داللت دارد ؛

  پهنه میانی استان که خط گاز اتیلن و خطوط سراسریIGAT گذرد و ظرفیت توسعه پارس از میانه آن می

 شمالی نیز در این منطقه تعریف شده است؛

 فارس  در آن متمرکز خلیج-دریا ، استخراج نفت و گاز از میادین نفت و گاز2پهنه دریا: کارکرد نفت فالت قاره 

 ها دارای جریان ارتباطی مستقیم است. است و با سایر پهنه

 ندی مناطق از حیث شاخص توزیع میادین نفت و گاز در استان، استان به دو پهنه شمالی با تخصص ب در طبقه

توان یت میآلودگی این فعالهای  میادین نفت و جنوبی با تخصص میادین گاز قابل تقسیم است. از نظر بازتاب

  .3بندی نمود استان را به دو پهنه مناطق آلوده زیست انسان و مناطق آلوده اکوسیستمی طبقه

                                                      
شبکه انرژی آمده است. در اینجا به تلفیق عناصر سازمان -های زیربناییاطالعات دقیق مربوط به اجزای مذکور در جلد دوم گزارش تحلیل بخش ویژگی 1

 بندی پرداخته شده است.فضایی فعالیت مذکور به عنوان مبنای پهنه
 باشد.قاره در استان هرمزگان و در خلیج فارس میالزم به ذکر است بخشی از  پهنه کارکرد نفت فالت 2
 هادریا و هوا در مجلد گزارش محیط زیست: آالینده های آلودگیپوشانی الیهمنبع: برآیند حاصل از هم 3
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 بندی تقسیمات سیاسیپهنه  -1-3-3-8-4-11

ی از سوی اقتصادی از یکسو و الگوهای کالبـدی فضـای هتنگاتنگی با الگوهای رشد و توسع هسازماندهی سیاسی فضا رابط

نظام . دها و بهینه کردن کارکردها و فعالیتها صـورت مـی پـذیر ردن مکانک دیگر دارد. این سازماندهی با دو هدف بهینه

 هـت تـا از آن راه شرایط تحقق توسعهاس نظر در مقررات و رویه تقسیمات کشوری متضمن روشهایی در جهت تجدید

عیین سیاسی از یکسو و ت -های اداری در این بین تعیین مرز واحد. پایدار را فراهم آورد هویژه توسع اقتصادی و اجتماعی، به

بندی فضاست. به عبارتی، مرکزیت، مجاورت و مرزهای  حسـاس تقسیم هها از سـوی دیگـر دو لبـ مرکزیـت ایـن واحـد

ظـر مـی رسـد بدین ترتیـب، بـه ن. است» تقسیمات کشوری«فضای  اداری و سیاسی سه پـارامتر اصـلی در تقسـیم بنـدیواحد 

یزی ناحیـه ر ریزی در سطح کشور به طور اعم و برنامه کـه تقسـیمات کشوری از اهم مسائلی است که برای هر گونه برنامه

 (1314)جابری, . ددار ضرورت استعدادها از بیشتر بهره برداری و هترب داره ها به طور اخص جهت ا ای در سـطح واحد

 3خدماتی با توجه به ساختار خطی آن و وجود فاصله بین مراکز سطح -های فضاییخال در استان بوشهر به دلیل وجود 

یک )مرکز استان( لزوم تدقیق و در صورت لزوم تغییر تقسیمات سیاسی استان در این  در این مناطق و با سطح 2با سطح 

 کند.ضروری میمناطق را 

بندی تقسیمات سیاسی استان بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات  پهنه -1-3-3-8-4-11-1

 کشوری

هزار و  کی رماهیهم تمصوب پانزد رانیا یاسالم یجمهور یکشور ماتیو ضوابط تقس فیتعار یقانون یاجرائ نامهنیآئ

ب نظام مطلو یقانون آمده است که هدف، برقرار نیاست. در ا رانیوز ئتیو ه یاسالم یو دو مجلس شورا و شصت صدیس

 یمحل و یها و مؤسسات دولتمختلف سازمان  یها تیدر فعال یمنظور فراهم آوردن موجبات هماهنگبه  یکشور ماتیتقس

 است. رانیا یاسالم یدولت جمهور یعموم استیس یدر جهت اجرا یانقالب اسالم یو نهاد ها

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حقوقی تقسیمات فضایی سیاسی در ایران، مهمترین ظرفیت 

بایست در کنار دو شاخص دیگر ذکر میکه  1باشدمی در متن ماده 24/12/11با اعمال اصالحات مورخ -15/24/62 بمصو

 گردد: اره میتواند موثر باشد در ذیل به آن اشبندی تقسیمات آتی استان می رد. موادی که به طور مستقیم بر پهنهشده قرار گی

                                                      
هادی محسوب ها در ارائه تقسیمات سیاسی پیشنآید یکی از مهمترین گامریزی که از تلفیق مناطق همگن طبیعی و عملکردی بدست میتدوین مناطق برنامه 1

 ریزی، نامهگذارد. از نظر فرآیندی و مراحل برنیز بر آن اثر میمراتبی نظر سلسله ای و توزیع خدمات ازای توسعه منطقههای شبکهظرفیتگردد که در این گام می
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دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن  – 3ماده 

از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و  شود کههمجوار تشکیل می چند روستا، مکان، مزرعه

 .نمایدشبکه واحدی را فراهم می ریزی در سیستم و رسانی و برنامه امکان خدمات

حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر  – 1تبصره 

 .شودتقسیم می

 .نفر 1222 زیاد تراکم –الف 

 .نفر 6222 متوسط تراکم –ب 

 .نفر 4222ج تراکم کم 

های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی  دهستان – 2تبصره 

ای جدید ه ام تعدیل و به دهستانباشند از طریق تقسیم و یا ادغ متناسب می از این لحاظ ناهایی که و آن تعداد از دهستان

 .تبدیل خواهند شد

بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند  – 6ماده 

چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، دهستان همجوار مشتمل بر

به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و  آوردتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود میاق

امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی  های دولت در جهت احیاء ریزیها، نیل به اهداف و برنامه دسترسی و سایر موقعیت

 .و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد

ـ حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به 1تبصره 

 :شرح زیر تقسیم شده است

 .نفر 32222الف ـ مناطق با تراکم زیاد 

 .نفر 22222ب ـ مناطق با تراکم متوسط 

 ترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مرکز بخش، روستا یا شهری، از همان بخش است که مناسب – 3تبصره 

 .شودمی آن محدوده شناخته

( ـ کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند با تشخیص و درخواست فرماندار آن 4/12/11بند الحاقی مصوب 

 .گرددشهرستان به شهر مربوطه الحاق می
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شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار  – 7ماده 

 .اندفرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وکه از نظر عوامل طبیعی،

اکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پر – 1تبصره 

 .شودتقسیم می

 .نفر 122222 زیاد تراکم –الف 

 .نفر 12222 متوسط تراکم –ب 

ترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی،  مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب – 3تبصره 

 .شودیشناخته م سیاسی و اجتماعی آن محدوده

است، استان بوشهر به  شدهمشاور ارائهی کارفرما به از سوکه  1314مطابق آخرین تقسیمات سیاسی استان بوشهر در سال 

ها را بر اساس مشخصات عمومی شهرستان 45جدول  یابد.می دارای جمعیت تغییر آبادیپارچه  611و شهر  37شهرستان ،  12

 دهد.تا سطح دهستان نشان می 1314آخرین تقسیمات کشوری در پایان سال 

  1394: تقسیمات استان بوشهر تا سطح دهستان در پایان سال 45جدول 

 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش مساحت )کیلومتر مربع( شهرستان

 2 4 1 25/1315 بوشهر

 4 3 2 52/1141 تنگستان

 12 1 6 31/6327 دشتستان

 7 4 3 71/5225 دشتی

 6 5 3 52/2221 دیر

 4 2 2 75/1721 دیلم

 2 3 1 23/464 کنگان

 2 2 2 13/1162 گناوه

 5 3 2 71/1443 جم

 4 2 2 12/744 عسلویه

 41 37 24 24/23272 کل استان

 1534، وزارت کشور: مأخذ

هستان، د ، تحول خاصی در نظام شهر،های استانبا توجه به قانون تقسیمات کشور و وضعیت تراکم جمعیتی شهرستان

ها انهای استان بر مبنای قانون تقسیمات سیاسی کشور برخی شهرست اما در سطح شهرستان؛ نیستضروری  بوشهربخش استان 

عیتی، مشهرستان بوشهر و دشتستان به دلیل باالبودن آستانه ج 46جدول نای بر مب .اندشدهییشناساواجد پتانسیل تقسیم و تغییر 
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شهرستان بوشهر پس از کنگان به عنوان متراکم ترین  1سیاسی جدید را دارند. بر اساس مطالعات پیشین تقسیمات پتانسیل تغییر

( در استان بوشهر و شهرستان دشتستان جزء یکی از شهرستان های کم تراکم استان 227شهرستان از نظر جمعیتی ) تراکم 

ت یمحسوب می شوند.به طور کلی تراکم جمعیتی در بخش های جنوبی و شهرستان بوشهر بیشتر است. در کل با توجه به وضع

 در سطح کشور محسوب می شود.ز استان های با تراکم جمعیتی کم موجود استان بوشهر ج

 :جمعیت شهرستان های استان46جدول 

جمعیت بخش جمعیت  شهرستان جمعیت بخش جمعیت شهرستان

127121 مرکزی  کنگان
11113 خارک

 بوشهر
212351  مرکزی

13125 ریگ
 گناوه

36411 دلوار
 تنگستان

11641 42157 مرکزی  مرکزی

25213  کاکی


 دشتی

33513 سعد آباد

 دشتستان

51352
 مرکزی

 

22341  شبانکاره

145462  مرکزی

1621  شنبه و طسوج
13651  ارم

12143  بوشکان

23132  آبپخش

12173 ریز
 جم

4166 امام حسن
دیلم 34121

57237 21155 مرکزی  مرکزی

56255 مرکزی

 عسلویه

11113 بردخون

 دیر42172  مرکزی

17723  چاه مبارک
1521  آبدان

 33: مرکز آمار، سرشماری مأخذ

با توجه به هدف تقسیمات سیاسی که ایجاد یک نظام مطلوب در تقسیمات کشور است، نگاه صرف جمعیتی به تقسیمات 

 .نیستسیاسی جدید برای استان کافی  یبند پهنهسیاسی و تعریف 

 .همواره پیش از تعریف یک پهنه جدید سیاسی نیاز به تعریف یک نقطه کانونی جدید برای مرکزیت پهنه جدید است

ماعی آن ترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتبنا به تعریف قانون تقسیمات سیاسی، این کانون باید مناسب

لزوم  و ؛تواند مبنای تعریف پهنه سیاسی جدید در سطح استان شودمحدوده شناخته شود. پس صرفاً تراکم جمعیتی نمی

                                                      
 تحوالت جمعیتی در سه دهه گذشته -1-2-2-1بند  1
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ا افق طرح با های توسعه استان تاپذیر است. از منظری دیگر، توجه به اولویتن تعریف کانون جدید با ظرفیت مناسب اجتناب

ایجاد  هایهزینه سو و  های منابع در سطح استان و توجه به اصل مزیت رقابتی در سطح منطقه از یک توجه به محدودیت

جدید را  تعریف پهنه سیاسی از سوی دیگر، لزوم نگاهی موشکافانه به تعیین کانون جدید براییک پهنه جدید سیاسی 

قرار بگیرد، توازن توزیع جمعیتی در پهنه  موردتوجهسازد. عالوه بر موارد مذکور نکته مهم دیگری که باید ضروری می

 رفتهگهایی که برابر قانون تقسیمات کشوری، واجد ویژگی جمعیتی برای تقسیم قرار به این مفهوم که شهرستان، سرزمین است

جمعیتی متعادلی در کل پهنه استان دارند و یا خیر؟ و چرا؟ درنهایت پاسخ به این سؤال اساسی ضروری است که ، توزیع اند

فایده کفه ترازو به کدام طرف  -و معایبی را در پی دارد؟ درمجموع در نگاه هزینه  مزیت هاایجاد پهنه سیاسی جدید چه 

یتی باالتر از آستانه می باشد و جمعواجد پتانسیل تقسیم به تحلیل شهرستان هایی ، با این دیدگاه کند؟ سنگینی بیشتری می

 جمعیتی دارند، پرداخته می شود.

 شهرستان بوشهر

 شهرستان بوشهر به عنوان پرجمعیت ترین کانون تجمعی استان بوشهر، شامل دو بخش مرکزی و جزیره خارک  می باشد. 

ان، که نشان از بخش و سایر بخش های است آستانه جمعیتی تقسیمات سیاسی به بخش مرکزی با بیشترین جمعیت نسبت

عدم تعادل کانون های جمعیتی و خدماتی در استان می باشد. در نتیجه این تراکم باالی جمعیتی ویژگی کل شهرستان نبوده 

 و معطوف به مرکز شهرستان است. 

ا ب اسی ایجاد عدالت فضایی جهت دسترسی به خدمات است.از بعد دیگر یکی از دالیل اصلی ایجاد یک پهنه جدید سی

از  %1و  %6.4،  %76شهرستان بوشهر در بخش مرکزی شامل سه شهر  بوشهر ، چغادک و عالی شهر می باشد که به ترتیب 

ئه شهر بوشهر در سطح یک از نظر مکان مرکزی و ارا 1جمعیت بخش مرکزی را شامل می شود و با توجه به مطالعات پیشین

هستند. با توجه به اختالف قابل مالحظه میان  5دهنده خدمات قرار دارد و شهرستان های چغادک و عالی شهر در سطح 

کانون های شهری استان بوشهر، نیاز به ایجاد یک پهنه سیاسی جدیدی وجود ندارد و نیازمند مدیریت صحیح از نظر ایجاد 

 امون آن قرار گیرد.تعادل خدماتی میان مرکز استان و شهرهای پیر

 شهرستان دشتستان

، جز شهرستان هایی با تراکم جمعیتی متوسط محسوب می شود. سهم جمعیت در هریک از بخش شهرستان دشتستان

درصد( ، ارم  5.1درصد( ، بوشکان ) 1.1درصد(، شبانکاره )1.1درصد( ، آبپخش ) 57.71های شهرستان دشتستان مرکزی ) 

                                                      
 تعییین پیچیدگی کارکردی و مرکزیت سکونتگاه ها بر اساس شاخص های مربوطه-1-2-1-1-2-3 1
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که بخش مرکزی بیش از نیمی از جمعیت شهرستان دشتستان را در بر دارد.  ؛درصد ( می باشد 13)  درصد( و سعد آباد 5.4) 

توجه به  با .بخش اعظم جمعیتی بخش مرکزی در کانون شهری و مرکزی برازجان )دومین شهر پرجمعیت استان( می باشد

سایر کانون های شهری  ین درحالی است که،ا مکان مرکزی  قرار دارد و 2در سطح  ، شهر برازجانتحلیل های انجام شده

ل ، با توجه به تحلینامتوازن خدماتی در سطح شهرستان قرار دارند. علی رغم وجود توزیع 5بخش های این شهرستان در سطح 

درصد( از اراضی 56)در حدود بخش قابل توجهی به دلیل قرار گیری 1های صورت پذیرفته در مناسبت اراضی سکونت 

تستان در سطوح نامناسب سکونت، توجیه اقتصادی جهت ایجاد زیر ساخت ها و نظام اداری جدید در مرکزی شهرستان دش

 جدید و  نیاز به ایجاد پهنه سیاسی جدید تا افق طرح وجود ندارد. 

 بندی جمع -1-3-3-8-4-11-1

امکان تعریف پهنه جدید سیاسی را تا افق طرح ندارند. چراکه پهنه جدید  بوشهرهای  از شهرستان کی چیهدرمجموع 

های  ی موجب توازن، تعادل و بسط عدالت فضایی در آن منطقه شود؛ اما با توجه به اولویتبایستمیسیاسی در یک منطقه 

 کند.تعریف پهنه سیاسی جدید تا افق طرح این امر را محقق نمی بوشهر توسعه استان

نیاز به  بوشهر تاناس متوسط و کوچک یها سکونتگاه، بوشهر استان یهاسکونتگاه یافتگیتوسعهجه به وضعیت با تو

 یها کانونسعه تو رونیازا. افتی دستتوسعه ویژه تا افق طرح را دارند تا بتوان به یک عدالت نسبی در فضای آینده استان 

تا افق طرح  هربوشهای کم استعدادتر استان  جدید در فضا یها توسعهف . چراکه تعریباشدینمجدید در سطح استان منطقی 

خالف این مشاور م درمجموعموجود است.  یها استعدادنه به معنی ایجاد تعادل در فضا بلکه به معنی اتالف هزینه به ضرر 

دماتی در حوه توزیع جمعیتی و خاستفاده از ابزار تقسیمات سیاسی در راستای ایجاد توسعه در استان است. با این رویکرد ن

 .باشدینمدید ی جها شهرستاناستان بوشهر نیازمند تقسیم سیاسی جدید و ایجاد  درمجموع؛ و اندشدهلیتحل هاشهرستانسطح 

                                                      
 پهنه بندی کالن کاربری اراضی -2-4-6-3-3-1بند  1
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 بندی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سایر مناطق خاص پهنه -1-3-3-8-4-11

در چارچوب توسعه سیاسی و اقتصادی مناطق و نیز انقالب فناوری، مناطق آزاد اقتصادی از مناطق اقتصادی مبتنی بر 

ها تکامل یافته اند که به عنوان  SEZها و  SIPمانند  2و فناوری 1ناطق آزاد و اقتصادی مبتنی بر دانش صنعت و خدمات به 

را شامل  3د. منطقه آزاد جامع در تعریف حدود فضایی، یک منطقه وسیعیشوننسل چهارم و پنجم این مناطق شناخته می

کنند و عمدتاً با موانع فیزیکی و طبیعی خاصی گردد. این تیپ از مناطق به لحاظ سیاسی از اقتصاد ملی جدا عمل میمی

کالن طورند. بهیابمیزبان ادامه میها نسبت به مناطق دیگر اقتصاد شهری وسیع( و یا توسعه آن گردند )یک منطقهتعریف می

سرزمینی، و مناطق مرزی و با ساختار، سازماندهی و امکانات حمل و نقل مناسب استقرار مناطق در مناطق ساحلی، درون این

 اند.یافته

ای، قهنطهای اقتصادی م ساختار حاکمیت دولتی این مناطق عمدتا ترکیبی از فضای اداری و منطقه آزاد بوده و فعالیت

ناطق بر در این م بر و تکنولوژی شامل صادرات و واردات، صنعت، تجارت، خدمات و کشاورزی،  به صورت کاربر، سرمایه

این نوع از مناطق  المللی و یا بازار داخلی در نظر گرفت.توان برای صادرات بینهای منطقه را می تعریف گردد. خروجی

)از جمله تجارت، مبادله، تولید، آموزش، تحقیق و توسعه و سکونت(. این نوع مناطق  دهندکارکردهای جامعی را ارائه می

های خارجی و فناوری، ایجاد اشتغال، درآمد  گذاری مقدماتی، جذب سرمایههدفه شامل سرمایه دارای ساختار و سازمان چند

اطق بازیابی و احیاء مراکز اقتصادی قدیمی و منای و صنعتی،  های توسعه منطقه ناشی از تبادل ارز خارجی، تحقق استراتژی

 .های عملیاتی است عقب مانده اقتصادی و ترجمه اصالحات اقتصادی و سیاسی در سطح عمل و سیاست

 صنعتی-مرور رویکردهای نوین به مناطق آزاد تجاری_1

 رودگاه ها )شهرهای فرودگاهی وامروزه تعاریف جدیدی از عملکرد مناطق آزاد در تلفیق و تجمیع با عملکرد بنادر و ف

بندری( ارائه شده است که ضمن اینکه سطح لجستیک خدمات را ارتقاء می دهد در ایجاد صرفه جویی های ناشی از تجمع، 

کارایی بازاریابی کاال و خدمات، کاهش هزینه های تمام شده برای مالکان کاالها و خدمات و ایجاد جذابیت در بخش های 

قتصاد در عملکردهای اصلی موثر بوده است. در ذیل برخی از این تعاریف و مفاهیم در برنامه ریزی مناطق پسین و پیشین ا

 آزاد ارئه می گردد:

 

                                                      
1 FEZ-science-based 
2 technopoleis FEZ 

 کیلومتر مربع 3400 مساحتی معادلدر چین با  Hainan SEZمانند  . 3
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 (Free Portبندر آزاد )_الف

 منطقه آزادی که به طور خاص به یک بندر و یا فرودگاه در ارتباط است. بنادر آزاد در پاسخ به محدودیت های دولتی

ه اند به طوری که در این مناطق محصوالت آزادانه می تواند جریان ایجاد شد. در بنادر آزاد جریان بین کاال و صنایع ارائه شد

 اجازه واردات و صادرات کاال با هدف ارسال به مناطق بین المللی به طور رایگان و معاف از مالیات انجام می گیرد و عملکرد

گذاری در خصوص کاال و عملکردهای انتاق و حمل و نقل به طور خاص جذابیت داری، سرمایههای مالی شامل بیمه ، بانک

های متعددی را به وجود می آورد. قوانین بانکداری، عملکرد تجاری و بازرگانی و اشتغال در محدوده بندر آزاد بسیار باز و 

نوان ترکیبی از طریق سیستم حمل و نقل ترکیبی به عکننده است. در برخی از بنادر آزاد، انتقال محموله به صورت تسهیل

 یک گزینه خدمات جدید مطرح شده است.

 (EPZمنطقه پردازش صادرات )_ب

ها و گیری از مشوق( به عنوان یک منطقه که در آن شرکت های خارجی و داخلی با بهرهEPZپردازش منطقه صادرات )

ها اغلب به صورت عملکردی و  کنند، تعریف شده است. این بنگاهمیامتیازات ویژه، کاال را با هدف صدور آن، تولید 

فضایی در غالب تمامی نواحی خاص منطقه از امتیازات و مشوق های مالی برای جذب سرمایه گذاری خارجی برخوردارند. 

و خدمات مختلف  عتلفیق امتیازات مالی با حمل و نقل ترکیبی و خدمات ویژه لجستیک انگیزه های متفاوتی را برای صنای

 فراهم می آورد.

ای را بر پایه تداوم سازمان تجارت جهانی، موفقیت و تداوم افزایش سهم این مناطق را در بازارهای جهانی و منطقه

کفایت زیرساخت ها و تنوع آن به ویژه زیرساخت های ارتباطی در کلیه زمینه ها، -2پشتیبانی مستمر دولت،-1های استراتژی

یان ها و عملکرد منطقه )که به شدت به برنامه ریزی کاربری زمین و تنوع زیرساخت های وابسته است(، سهولت جر-3

برنامه ریزی برای آینده متناسب با فضای رقابتی و رشد عملکردهای -5استفاده حداکثری از منابع طبیعی و انسان ساخت 4

 درونی و تغییر مزیت ها بر شمرده است.

 د و نواحی ویژه اقتصادیتیپولوژی مناطق آزا-ج

 از گونه "موقعیت مکانی"و  "مرحله تکامل"، "ساختار صنعتی"منطقه آزاد و نواحی خاص بر پایه سطح اهمیتِ سه مولفه 

پایه، جامع و  گونه تجاری، صنعتی، خدماتی، دانش 6بندی و تیپولوژی متفاوتی برخوردارند. بر این اساس مناطق آزاد به 

های  واسطه رشد و تنوع بخش بندی هستند. با توجه به تکامل مناطق و نواحی خاص به مرزی قابل طبقهمنطقه آزاد برون 

توان به شش نسل شامل، مناطق مبتنی بر تولید، مناطق مبتنی بر خدمات، مناطق مبتنی بر دانش، اقتصادی، این نوع مناطق را می
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 های مذکور از زیرمجموعهبندی هر کدام از طبقه .بندی نمود ی طبقهمرز جامع مبتنی بر تجارت و منطقه آزاد برون مناطق

 (.16 ریتصواند )های تخصصی مختلفی تشکیل شده

بطور کالن در مناطق ساحلی و یا در  در نگاه اول، مناطق ویژه و نواحی خاص آزاد هیچ الگوی مکان مشترک ندارند.

علی رغم  اند.مان یافتهمرزی بین دو یا چند کشور سازداخل کشور )در مکان های شهری یا روستایی( ، و یا در یک منطقه

گیری و توسعه تمامی این مناطق وجود دارد و آن کارکردی این مناطق، یک عامل مشترک در  شکل-پیچیدگی سیستمی 

بر این اساس، سه الگوی مکانی متفاوت برای مناطق آزاد  در سه سطح معیارهای مکانی  است. 1درجه باالیی از سطح دسترسی

دارد. در سطح ماکرو مناطق در سه دسته شامل مناطق و نواحی خاص ساحلی، داخلی و برون مرزی  کالن، میانی و خرد وجود

ی بر اهای اندازه منطقه قلمرو و حوزه نفوذ و سطح ارتباطات منطقهگیرند. سطح دوم معیارهای مکانی به شاخصقرار می

بندی مناطق خاص را در سه دسته شهری، بندری و گردد و در سطح خرد بر پایه معیارهای مکانی و شرایط محلی، طبقهمی

 (.15 ریتصودهد )مجزا )یا مستقل( قرار می

 : تیپولوژی مناطق آزاد بر پایه سه مولفه، ساختار صنعتی و موقعیت مکانی  15 ریتصو

 
ده شده شناختی منطقه آزاد استفا عوامل محیط داخلی نظام توسعه مناطق آزاد که برای توصیف تکامل ساختاری و گونه

 های ترجیحی و، سیاستبندی نمود: هدف و نوع عملکرد منطقه، موقعیت مکانیصورت ذیل طبقهاست را می توان به

                                                      
1 high degree of accessibility 
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ای هامتیازات، مدل اداری، بعد فضایی منطقه آزاد و توسعه درونی و ترکیب آنها در طول دوره های مختلف، به ویژه با بخش

 صنعتی منطقه آزاد.

های اقتصادی پیشرو منطقه آزاد، ترکیب به عبارت دیگر، با توسعه و ترکیب عوامل خارجی، به خصوص در  بخش 

ناختی دیگری ش های اقتصادی به تغییر دوباره وترویج تنوع گونهخلی تغییر خواهد کرد و بر این اساس تغییر بخشعوامل دا

ماند، از منطقه آزاد منجر خواهد شد. یعنی، در طول زمان، مناطق آزاد و یا نواحی خاص موجود در روند فعلی خود باقی می

وند )مفهوم شیپولوژی مناطق و یا نوع متفاوت دیگری از منطقه آزاد تبدیل مییا ناپدید می شوند و یا به انواع دیگری از ت

مناطق آزاد اقتصادی  واقع در محیط داخلی یا خارجی  های دیگر(.توسعه تکاملی مناطق آزاد و اقتصادیاز یک نسل به نسل

، ترکیب عوامل المللی هستندو بین های کارکردی رقابتی و راهبردی که در موقعیت پیشرو نسبت به سطح ملیاستان و مزیت

 نمایند.ضروری برای طبقه بندی مراحل تکاملی منطقه آزاد را تعیین می

 و مرحله تکامل مناطق آزاد بر اساس ساختار صنعت و خدمات : تیپولوژی 16 ریتصو
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 قههای تکاملی درونی منطقه آزاد طبتوسط ضعف شاخصاصل هم تداوم، یعنی، مراحل تکاملی منطقه آزاد، نه تنها باید 

بندی شود، بلکه شاخص ترتیب زمانی و تداوم زمانی عوامل نیز از اهمیت بسزایی برخوردارند. هر مرحله تکاملی منطقه آزاد 

د دارد، وگذار بین دو مرحله تکاملی وجگیرد به طوری که همیشه یک دورهاست خارج از عوامل مراحل پیشین سرچشمه می

نوع از منطقه آزاد تا   ای که در طی آن یک و بر این اساس  قرارگیری در هر مرحله از توسعه مناطق و نواحی خاص به دوره

ادی گردد و نه با تعیین زمانی که معموالً برای منطقه آزاد اقتصحد زیادی توسعه یافته و دارای موقعیت پیشرو است تعیین می

 جود آمده است.که برای اولین بار بو

 توسعه مناطق ویژه و آزاد و ارتباط آن با حلقه تجارت جهانی و بین المللی-د

 
 

در  محیط داخلی کشورهای کمتر توسعه   -REI-ای، برخی از تحوالت جدید در یکپارچگی اقتصاد منطقه 1112از دهه 

ملی و اهداف چندگانه کشورهای -ی اقتصادی میانباعث شده است تغییر اساسی در فعالیت ها یافته و یا در بین این کشورها
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گی منطقه ایجاد شده است. در راستای این یکپارچگی، مناطق نوعی که سطحی از ادغام و یکپارچ شریک ایجاد شود به

قلمرو "، "ایتشکل تجارت منطقه"، (REC) "ایهمکاری اقتصادی منطقه" مده اند، از جملهآجدیدی در سطح میانی بوجود 

 ."منطقه اقتصادی جهان"و  "ای،منطقه صنعتی

 بندی مناطق آزاد، نواحی خاص و مناطق ویژه ها و معیارهای پهنه شناسایی شاخص -1-3-3-8-4-11-1

 تخصص منطقه آزاد بوشهر در نظام تقسیم کار مناطق آزاد سواحل جنوب

صنعتی جنوب کشور -یمنطقه آزاد تجار 5دهد که منطقه آزاد بوشهر به عنوان یکی از بررسی اسناد فرادست نشان می

صنعتی و ویژه اقتصادی قرار دارد. از نظر سطح روابط تخصصی، ارتباطات -عالی مناطق آزاد تجاریدر اولویت برنامه شورای

صنعتی منطقه آزاد بوشهر با کشور قطر به طور تخصصی و کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده شده است. -و روابط تجاری

تخصصی صنایع پاالیشگاهی و روابط تخصصی کشور عراق و کویت، منطقه آزاد کیش و قشم  منطقه آزاد اروند با کارکرد

حفاری  هایهای زیستی و تکنولوژیدر روابط تخصصی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و در کارکردهای خاص فناوری

کشور عمان و کشورهای  دریایی، منطقه آزاد جاسک و چابهار با تخصص کارکردی در صادرات مجدد و رابطه تجاری با

طر گیری منطقه آزاد مشترک با کشور قریزی شده است. بر این اساس ظرفیت شکلحوزه اقیانوس هند در سطح ملی برنامه

رک، های رقابتی مشت ها و مزیت گیرد( بر پایه تخصصاز کل روابط کشور با قطر از طریق بنادر استان انجام می 32%)

لویه با ن بندر عسرد. همچنین قدرت پیوند صادراتی بیگی عملکردی، مالی و اقتصادی وجود دابازارهای جهانی و یکپارچ

از کل روابط صادراتی  %31از کل روابط اقتصادی کشور با کشور چین(،  %54از کل عملکرد گمرک و  %65کشور چین )

ر( بیانگر ظرفیت توسعه فضایی کارکردهای از طریق بندر بوشه %1.21از طریق بندر عسلویه و  21.15کشور با کشور امارات )

صادرات از گمرکات استان بوشهر به سایر نقاط : ارزش واردات و  42جدول باشد )به  مشترک بین استان و این کشورها می

 رجوع گردد(.  1313-جهان و مقایسه تطبیق آن نسبت به کشور و عملکرد گمرک

نایع صهای اصلی منطقه آزاد بوشهر در اسناد اصلی و جانبی شامل کارکردهای  های کارکردی و مزیت از طرفی اولویت

، و فراورده های نفتی( LPG خام، نفت سازی ذخیره مخازن) گاز و نفت ، صنایعسازی دریایی )ساحلی و فراساحلی( و کشتی

ای،  هسته پزشکی و دارویی اداری، صنایع و تجاری دریا، مراکز آب سازی شیرین پتروشیمی، صنایع دست پایین صنایع

 . صنایعست غذائی ا مواد و تولیدی کاالهای بندی بسته و مونتاژ طبیعت، صنایع گردشگری و سالمت گردشگری صنعت

 ساختمانی و صنایع مصالح معدنی، تولید مواد طیور، فرآوری و خرما، دام ، فرآوری...( و ماهی مروارید، میگو،) شیالت
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هر، توسعه های توسعه مناطق آزاد در استان بوش دیده شده است. بنابراین یکی از ظرفیت تشیال و نخیالت تکمیلی و تبدیلی

 باشد.( میCROSS BORDER-FEZ-المللی مشترک )فرامرزیمناطق آزاد یکپارچه و بین

 ای و کارکردهای تخصصی های جنوبی بر پایه روابط منطقهای آب بندی مناطق آزاد موجود و برنامه : طبقه 47جدول 

 نام منطقه
-موجود

 ایبرنامه
 کارکردهای تخصصی روابط تخصصی

 صنایع پاالیشگاهی کویتکشور عراق و  موجود صنعتی اروند-منطقه آزاد تجاری

  کشور قطر و حوزه خلیج فارس ایبرنامه صنعتی بوشهر-منطقه آزاد تجاری

 های حفاری دریاییتکنولوژی کشورهای حوزه خلیج فارس موجود صنعتی کیش-منطقه آزاد تجاری

 های زیستیفناوری کشورهای حوزه خلیج فارس موجود صنعتی قشم-منطقه آزاد تجاری

 صادرات مجدد کشور عمان و حوزه اقیانوس هند ایبرنامه صنعتی جاسک-آزاد تجاریمنطقه 

 صادرات مجدد کشور عمان و حوزه اقیانوس هند موجود صنعتی چابهار-منطقه آزاد تجاری

 صنعتی و ویژه اقتصادی کشور-عالی مناطق آزاد تجاری: سایت رسمی شورایمأخذ

بندی روابط تخصصی و کارکردی ای در سطح سرزمین ملی و طبقه موقعیت مکانی مناطق آزاد موجود و برنامه: 17 ریتصو

 مناطق

 
 صنعتی و ویژه اقتصادی کشور-عالی مناطق آزاد تجاری: سایت رسمی شورایمأخذ
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زاد پیرامون، ایر مناطق آهای کارکردی استان بوشهر و در مقایسه با س های ذکر شده و ظرفیتهمچنین متناسب با تخصص

گیری و انتخاب تیپولوژی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در استان با مناطق آزاد مبتنی بر پردازش صادرات، مناطق آزاد جهت

ای را ی منطقهپذیرهای رقابتگرایی کارکردی استان و در نتیجه افزایش شاخصتواند تخصصمبتنی بر دانش و خدمات می

 باشد. دنبال داشتهبه

های مختلف صنعتی استان بر پایه نرخ رشد ارزش افزوده کشور و استان بوشهر )محورهای  بندی گروه : طبقه 39نمودار 

 )اندازه نقاط( GDPنمودار( و سهم گروه در 

 
 های مرکز آمار ایران: محاسبات مشاور بر اساس دادهمأخذ

  

ساخت محصوالت غذایی و انواع  

آشامیدنی ها 

ساخت محصوالت از توتون و 

تنباکو

ساخت منسوجات
ساخت پوشاک،عمل آوری و رنگ 

کردن خز  

دیاغی و پرداخت چرم و 

محصوالت چرمی  

ساخت چوب و محصوالت چوبی  

ساخت کاغذ و محصوالت 

کاغذی

ای انتشار، چاپ و تکثیر رسانه ه

ضبط شده

ساخت کک و فراورده های 

حاصل از تصفیه نفت و  

سوخت های هسته ای 

ساخت مواد و محصوالت 

شیمیایی

ساخت محصوالت الستیکی و

پالستیکی

ساخت سایر محصوالت کانی 

غیرفلزی

ساخت فلزات اساسی

کی ساخت محصوالت فلزی فابری

به جز ماشین آالت و تجهیزات  

ساخت ماشین آالت و تجهیزات 

ر طبقه بندی نشده در جای دیگ

ساخت ماشین آالت اداری، 

حسابگر  و محاسباتی

ساخت ماشین آالت و 

دستگاه های برقی طبقه بندی

نشده در جای دیگر 

ساخت رادیو و تلویزیون و  

دستگاه های ارتباطی و ساخت بزار پزشکی، اپتیکی

دقیق و انواع ساعت 

-ساخت وسایل نقلیه موتوری

تریلر و نیم تریلر  

ساخت سایر وسایل حمل ونقل

ساخت مبلمان و مصنوعات 

ر طبقه بندی نشده در جای دیگ
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 بندی مناطق آزاد، ویژه و نواحی خاص پهنه های و معیارهای شاخص -1-3-3-8-4-11-1

ای منطبق ه های مربوط به موقعیت مکانی تیپولوژیبندی مناطق و  نواحی خاص بر پایه ویژگی ها و معیارهای پهنهشاخص

 ندی شده است:ب پذیری طبقههای دسترسی و سطح نفوذ شاخصصنعتی استان و بر پایه تمرکز بر با ساختار کارکردی و 

 ای(های پایه توسعه منطقههای اساسی موجود )نواحی خاص موجود و آتی و زیرساخت دسترسی به زیرساخت-1

 دسترسی به بنادر سطح یک بازرگانی و تخصصی -2

های اصلی مولفه-3های اساسی با تاکید بر حمل و نقل زیرساخت -2سطح دسترسی ، -1مولفه عوامل مشترک شامل -3

ا هبندی کاربری اراضی این الیهپهنهمولفه کیفیت زیست )که در بخش-4رمایه انسانی و سرمایه خالق و اقتصاد دانش بنیان/س

 معرفی گردید.

 های زیرمجموعه توسعه صنعتسایر زیرساختدارای تحصیالت عالیه و دسترسی به شاغلین -4

  

کریدور ساحلی استان بوشهر و بخش های جنوبی استان به دلیل وجود بنادر سطح یک بازرگانی و  32نقشه با توجه به 

خورموج به دلیل نزدیکی به زیر ساخت های اصلی و نیروی -برازجان و بوشهر-تخصصی جنوب کشور و کریدور بوشهر

  .ایه انسانی و غیره بیشترین سهم از نواحی ازاد و ویژه را برخوردار می باشندمتخصص و سرم
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 بندی عناصر سازمان فضایی استان تبیین سطح -1-3-3-8-5

وجه به و مبنای آن با ت بوشهر در برنامه آمایش استان شده انجامشده در این بخش مبتنی بر مطالعات  ارائه بندیسطح 

ها در  ، محورها و پهنههاکانون  بندیسطح . در این بخش به ارائه استها  ، کریدورها و پهنهها کانونهای توسعه  ظرفیت

 .پرداخته می شود بوشهر استان سطوح کالن، میانی، خرد

 سطح بندی کانون ها -1-3-3-8-5-1

ون ها به منظور دستیابی به تعادل های منطقه ای و ایجاد عدالت فضایی ، در پنج سطح انجام شده است. به سطح بندی کان

منظور دستیابی به سطح بندی کانون های پیشنهادی از تلفیق سطح بندی جمعیتی شهرها، مکان مرکزی انجام شده در مطالعات 

جمعیتی  عملکردی و بندیبندی شهرها بر اساس  تلفیق خوشه و سطح بندی شهرها بر اساس مناسبت اراضی و سطح  1پیشین

شهرها و با توجه به تحلیل الگوی سطح بندی کانون ها در آینده و سناریوهای استان، سطح بندی پیشنهادی کانون های شهری 

 انجام شده است.

 : فرایند سطح بندی کانونها41نمودار 

 
 مشاور: مطالعات مأخذ

 

                                                      
 تعیین پیچیدگی کارکردی و مرکزیت سکونتگاه ها بر اساس شاخص های مربوطه-3-2-1-1-2-1گزارش  1
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 سطح بندی کانون ها بر اساس جمعیت -1-3-3-8-5-1-1

 استان بوشهر در پنج سطح جمعیتی تقسیم شده است. 41جدول با توجه به 

 : سطح بندی جمعیتی کانون ها48جدول 
 بندی جمعیتیسطح95جمعیت سال نام شهر رتبه

1بوشهر  سطح اول 

2برازجان  

  بندر کنگان3 سطح دوم

4بندر گناوه  

5خورموج  

 سطح سوم

6بندر دیلم  

7جم  

1بندر دیر  

1چغادک  

12آبپخش  

12 شهرعالی  

11اهرم  

 سطح چهارم

13بنک  

14نخل تقی  

15وحدتیه  

16کاکی  

17عسلویه  

11سعدآباد  

11خارک  

22شبانکاره  

23بردستان  

22آبدان  

 سطح پنجم

21 سیراف  

24دالکی  

25بندر ریگ  

26بردخون  

27دوراهک  

21دلوار  
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 بندی جمعیتیسطح95جمعیت سال نام شهر رتبه

21بادوله  

32آباد  

31تنگ ارم  

32انارستان  

33شنبه  

34امام حسن  

35ریز  

36بوشکان  

37کلمه  

 33سرشماری : مرکز آمار، مأخذ
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 سطح بندی کانون ها بر اساس مکان مرکزی -1-3-3-8-5-1-1

بر حسب مطالعات انجام شده مکان مرکزی بر حسب تعداد مراکز خدماتی و بر اساس تحلیل خوشه ای انجام شده، سطح 

 بندی مکان مرکزی بر شرح زیر می باشد:

 : خوشه بندی کانون های شهری بر اساس مکان مرکزی49جدول 

 
 

 

 

 : مطالعات مشاورمأخذ

نام شهر شهر  سطح بندی 

  بوشهر 1

برازجان 9  

گناوه 5  

عسلویه 4  

جم 3  

دیلم 3  

خارک 5  

کنگان 6  

دیر 3  

خورموج 13  

امام حسن 11  

دلوار 19  

نخل تقی 15  

اهرم 14  

بندر ریگ 13  

عالی شهر 13  

سیراف 15  

شبانکاره 16  

کاکی 13  

آبپخش 93  

چغادک 91  

بنک 99  

سعد آباد 95  

آبدان 94  

بردخون 93  

دالکی 93  

وحدتیه 95  

تنگ ارم 96  

بردستان 93  

دوراهک 53  

ریز 51  

بوشکان 59  

انارستان 55  

شنبه 54  

آباد 53  

کلمه 53  

بادوله 54  
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 سطح بندی کانون ها بر اساس مناسبت اراضی -1-3-3-8-5-1-3

با توجه سطح ظرفیت بخش خدمات ،گردشگری و صنعت در استان بوشهر و قرار گیری کانون های شهری استان در 

در تعیین سطح بندی نهایی 1سطح بندی شده است.هریک از سطح بندی قلمرو های توسعه ، کانون های شهری را به تفکیکی 

(  تعیین شده و 3( و پهنه گردشگری )5(، پهنه صنعت )7با توجه به ضریی که با استفاده از نظر کارشناسی به پهنه سکونت )

ضرب آن در سطح بندی هریک از کانون ها در پهنه های مناسبت اراضی و حاصلضرب سطح بندی جمعیت، سطح بندی 

 انون های شهری تعیین می شود.نهایی ک

 : سطح بندی کانون های شهری بر اساس مناسبت اراضی51جدول 

ضریب سطح 

بندی
 نام شهر سطح جمعیتی صنعت سکونت گردشگری

سطح بندی کانون های 

 شهری

5  1 1 1 سطح اول بوشهر 

13.3  1 2 2 برازجان 
 سطح دوم

 
15.3  2 2  کنگانبندر 

13.3  2 2 بندر گناوه 

22  2 3 خورموج 

 سطح سوم

 

26  2 3 بندر دیلم 

32  2 3 جم 

23  2 3 بندر دیر 

22  2 3 چغادک 

23  2 3 آبپخش 

32.6  2 4 اهرم 

 سطح چهارم

 

عالی شهر

32.6  2 4 بنک 

42.6  1 4 نخل تقی 

62  3 4 وحدتیه 

52.6  3 4 کاکی 

42.6  1 4 عسلویه 

42  2 4 سعدآباد 

37.3   3 4 شبانکاره 

33.3  1 4 سیراف 

    بردستان 

بندر ریگ

دوراهک

دلوار

7535دالکی

75  3 5 سطح پنجم بردخون 

                                                      
 اراضی در جدول نیامده است.شهر خارک به دلیل نبود اطالعات مناسبت  1
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ضریب سطح 

بندی
 نام شهر سطح جمعیتی صنعت سکونت گردشگری

سطح بندی کانون های 

 شهری

63.3  3 5 بادوله  

51.3  3 5 آباد 

122  4 5 تنگ ارم 

66.6  2 5 انارستان 

122  4 5 شنبه 

55  2 5 امام حسن 

75  3 5 ریز 

123.3  5 5 بوشکان 

75  3 5 کلمه 

    آبدان 

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 سطح بندی کانون ها بر اساس خوشه بندی عملکردی و جمعیتی -1-3-3-8-5-1-4

 در این بخش با تلفیق خوشه بندی شاغالن بخش خدمات و جمعیت،  به سطح بندی کانون ها پرداخته شده است.

 عملکرد و جمعیت: خوشه بندی کانون های شهری بر حسب تلفیق 41نمودار 

 
 

 

 

 : مطالعات مشاورمأخذ

سطح بندی کانون های شهری

 سطح بندی شهر کد شهر

  بوشهر 1

کنگان 9  

برازجان 5  

گناوه 4  

خورموج 3  

دیلم 3  

دیر 5  

جم 6  

چغادک 3 4 

آبپخش 13 4 

اهرم 11  

نخل تقی 19  

عالی شهر 15  

خارک 14  

عسلویه 13  

بنک 13  

وحدتیه 15  

کاکی 16  

سیراف 13  

بندر ریگ  93  

شبانکاره 91  

سعدآباد 99  

دالکی 95  

بردستان 94  

دلوار 93  

آبدان 93  

انارستان 95  

بردخون 96  

ریز 93  

تنگ ارم 53  

امام حسن 51  

دوراهک 59  

کلمه 55  

شنبه 54  

بادوله 53  

آباد 53  

بوشکان 55  
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 سطح بندی پیشنهادی کانون های شهری  -1-3-3-8-5-1

با توجه به تلفیق عوامل فوق و تعیین سطح بندی کانون های شهری موجود و با توجه به فضای آینده استان و  سناریو های 

 پرداخته  می شود.پیشنهادی، سطح بندی پیشنهادی کانون های شهری به منظور عدالت فضایی و تعادل منطقه ای 

 سطح بندی کانون های شهری موجود -1-3-3-8-5-1-1

 به تلفیق عوامل سطح بندی کانون های شهری و تعیین سطح بندی کانون های شهری موجود پرداخته است.  51جدول در

 : سطح بندی کانون های شهری موجود51جدول 

 نام شهر شماره شهر
خوشه بندی تلفیق 

 عملکرد و جمعیت

سطح بندی خوشه بندی 

 مکان مرکزی

سطح بندی مناسبت 

 اراضی

سطح غالب کانون های 

 شهری

 1 9 1 1 بوشهر 1

 9 9 9 9 برازجان 9

 9 9 5 9 بندر کنگان 5

 9 9 9 9 بندر گناوه 4

 5 5 5 5 خورموج 3

 5 5 5 5 بندر دیلم 3

 5 5 5 5 جم 5

 5 5 5 5 بندر دیر 6

 4 5 3 4 چغادک 3

 4 5 3 4 آبپخش 13

 4 4 4 3 عالی شهر 11

 4 4 4 4 اهرم 19

 4 4 3 4 بنک 15

 4 4 4 4 نخل تقی 14

 4 4 3 4 وحدتیه 13

 4 4 3 4 کاکی 13

 4 4 5 4 عسلویه 15

 4 4 4 3 بندر ریگ 16

 4 4 4 3 دلوار 13

 4 - 4 5 خارک 93

 3 4 3 3 بردستان 91

 3 4 3 3 سعدآباد 99

هک 95  3 4 3 3 دورا

 3 4 3 3 شبانکاره 94

 3 4 3 3 دالكي 93

 3 3 3 3 بردخون 93
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 نام شهر شماره شهر
خوشه بندی تلفیق 

 عملکرد و جمعیت

سطح بندی خوشه بندی 

 مکان مرکزی

سطح بندی مناسبت 

 اراضی

سطح غالب کانون های 

 شهری

 3 3 3 3 بادوله 95

 3 3 3 3 آباد 96

 3 3 3 3 تنگ ارم 93

 3 3 3 3 انارستان 53

 3 3 3 3 شنبه 51

 3 3 4 3 امام حسن 59

 3 3 3 3 ریز 55

 3 3 3 3 بوشکان 54

 3 3 3 3 کلمه 53

 3 3 3 3 آبدان 53

 3 4 3 3 سیراف )بندر طاهری( 55

 : مطالعات مشاورمأخذ

 تحلیل کانون های شهری پیشنهادی -1-3-3-8-5-1-1

، قطب اول رشد و سطح های استان به سکونتگاه  ، شهر بوشهر کانون اصلی ارائه خدمات 42نمودار جمعبندی مطابق با 

شهر کنگان به دلیل مرکزیت و که  استان، شامل مراکز شهرستان  2کانون های شهری سطح و کالن کانون ها می باشد

به دلیل جمعیت و میزان اهمیت  شهر برازجان و و به عنوان مهمترین کانون ساحلی جنوب 2خود در پارس موقعیت ویژه 

شامل  3و گناوه به منظور ایجاد تعادل فضایی و شکل گیری الگوی چند مرکزی در استان است.کانون های سطح  باالی آن

راکز م رشد سریع خدمات و جمعیتو  اتب کانون هاکانون های پشتیبان و مراکز شهرستان ها به منظور  حفظ سلسله مر

با توجه به تحلیل های صورت پذیرفته  5و  4سطوح سطح  خورموج، دیر، جم، دیلم و عسلویه در این سطح قرار می گیرند.

 مشخص شده است. 
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 : سطح بندی کانون های پیشنهادی41نمودار 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ

 

 خرد -میانی  -بندی کریدور ارتباطی در سه سطح کالن سطح -1-3-3-8-5-3

ر مبنای دو ب در این بند به سطح بندی کریدور های ارتباطی و ریلی به تفکیک سه بخش کالن ، میانی و خرد پرداخته شده و

ان یهای موجود شامل سطح کنونی محورها، جربندی شده است. شاخصدسته شاخص، موجود و فضای احتمالی آینده سطح 

های مرتبط با فضای آینده استان شامل، نقش آینده دهی به جمعیت شهری و روستایی و شاخصبار، جریان مسافر، سرویس

ها )گردشگری، ها در خصوص هر یک از کاربری  ها و پهنهمحورها در برآیند سناریوها، وضعیت سطح اولویتی کانون 

 تی محورها است. های آ صنعت، کشاورزی و خدمات(، وضعیت برنامه

 کریدور های ارتباطی سطح کالن استان  -1-3-3-8-5-3-1

کریدور اصلی ارتباطی استان بوشهر که اتصال میان استان بوشهر با استان های همجوار را در برمی گیرد شامل کریدورهای 

شمال وجنوب قع درمنتهی به استان  فارس، هرمزگان و خوزستان می باشد که بجز راه ارتباطی با استان فارس که از دومحور وا

استان می باشد مابقی محورها دریک محور واقع شده اند و از نظرکیفی هم در سطح پایینی قراردارند. رویکرد اصلی برنامه 

ه قرار زیر ریلی ب -کریدور های ارتباطی جاده ایآمایش استان بوشهر ارتقای کمی وکیفی این شبکه های اصلی می باشد.

 است:
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 شیراز-ای  بوشهر کریدور ارتباطی جاده -1-3-3-8-5-3-1-1

کریدور اصلی ارتباطی استان بوشهر که اتصال میان استان بوشهر با استان های همجوار را در برمی گیرد که در این میان پیوند 

نقش بسیار  ومیان شهر بوشهر و استان فارس به عنوان  قوی ترین پیوند بین استانی شهرهای استان بوشهر محسوب می شود

ین ا اال و اتصال بندر بوشهر به کانون های اصلی فعالیتی استان فارس و در نتیجه آن مرکز کشور دارد.مهمی در ترانزیت ک

محور از جنوب استان از شهرستان بوشهر و در امتداد آن با عبور از شهر برازجان و با عبور از کازرون از جنوب غربی به استان 

را می توان محور مختلط عملکردی استان دانست. این محور به طور بالقوه می  فارس -محور بوشهر فارس ختم می شود.

ر های پرجمعیت ناحیه بوشهر د تواند جابجائی های فضائی استان های بوشهر و فارس را سبب گردد. اغلب سکونتگاه

 .مجاورت این جاده ارتباطی قرار دارند

 شیراز-کریدور ارتباطی جاده ای جم -1-3-3-8-5-3-1-1

 -جمحور م جنوبی استان از شهرستان جم در امتداد فیروز آباد و پس از آن به استان بوشهر ختم می شود. این محور از بخش 

فیروزآباد نیز می تواند دسترسی به خدمات برتر منطقه ای را برای استان بوشهر و خدمات تخصصی خاص را برای مردم استان 

ین فرصت سرمایه گذاری ، تبادل سریع افراد و کاالها و نیز فارس بخصوص ساکنان حاشیه مرز جنوبی استان فارس و همچن

 .گردشگری را برای استان در پی داشته باشد

 استان کریدور های ارتباطی سطح میانی -1-3-3-8-5-3-1

ای استان های جاده بندی شبکه راه استخواندر این بخش به بررسی کریدور های ارتباطی اصلی استان که به صورت 

قرار دارد،  ()ستون فقرات شبکه ارتباطی استانجنوب شرقی استان -امتداد کشیدگی شمال غربیبصورت خطی در که بوشهر 

 ساحلی استان به قرار زیر است:–ریلی -کریدور های ارتباطی جاده ای. پرداخته است

 

 دیلم-طی جاده ای بوشهرکریدور ارتبا -1-3-3-8-5-3-1-1

امام حسن و بندر دیلم دارای نقش ارتباطی مهم و پیوند دهنده استان بوشهر با استان -این کریدور از بوشهر به بندر گناوه

خوزستان است.پیوند میان بندر دیلم و گناوه و ارتباط آن با استان خوزستان، موجب افزایش نقش تجاری و بازرگانی استان 

 می شود. 
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 عسلویه -ارتباطی بوشهر کریدور -1-3-3-8-5-3-1-1

 .تعدد عملکردهای مختلف شبکه ارتباطی را به خود می بینداز اصلی ترین محور های طولی استان به شمار می آید، که 

بندر کنگان و عسلویه و در امتداد آن به -خورموج-این محور از ورودی شهرستان بوشهردر امتداد شهرستان های چغادک.

بعبارتی دیگر، نقش ترانزیت دسترسی به بندر، تامین مواد اولیه و یا توزیع محصوالت صنایع  ارد. بهاستان هرمزگان استقرار د

استان و بخصوص در ناحیه جنوبی و عسلویه، نقش عبوری و همچنین ارتباط میان شهرهای استان و تعامالت متناوب ناشی از 

 جریان های خدماتی، همگی توسط محور مذکور ایفاد می گردد.

 فیروزآباد-ور اهرممح -1-3-3-8-5-3-1-3

این محور با عبور از کانون های اهرم،کلمه، بوشکان، فراشبند، فیروز آباد، عالوه بر توسعه این کانون ها، موجب رونق 

بخش اقتصادی این کانون های بوشکان و ارم و ارتباط آن از طریق فیروز آباد با شیراز )دومین محور ارتباطی بوشهر به فارس( 

 زایش پیوند میان دو استان می گردد.موجب تقویت و اق

 عسلویه -محور ریلی تنگستان -1-3-3-8-5-3-1-4

لویه به موجب اتصال بندر بوشهر و عس برازجان -عسلویه در مجاورت  با بزرگراه اصلی عسلویه-کریدور ریلی تنگستان

همی در لی گام ماحداث این محور ری.خواهد شددر افق طرح بوشهر( -شبکه ریلی ملی از طریق شیراز )محور ارتباطی شیراز

 توسعه استان بوشهر محسوب می شود.

 ساحلی کریدور ارتباطی -1-3-3-8-5-3-3

فکیک و تعریف محور ساحلی یکپارچه بتوان ت ا امتداد مسیرهای ساحلی بوشهر به بندر کنگانب جاده ساحلی در افق طرح

ادی در این نقش اقتص که راههای استان  و افزایش زیر ساخت های توریستی گردشگری ساحلی و توسعهعملکردی میان شب

  محور ها را به وجود آورد. 

 استان  کریدور های ارتباطی سطح خرد -1-3-3-8-5-3-4

 در این بخش به بررسی کریدور های ارتباطی جاده ای مهم  درون استانی پرداخته می شود.

 اهرم -ر ارتباطی جاده ای برازجانکریدو -1-3-3-8-5-3-4-1

وب شرقی استان و افزایش پیوند میان کانون مهم جن -اهرم موجب توسعه کریدور شمالی غربی-محور ارتباطی برازجان

 برازجان و اهرم و همبستگی فضایی و توسعه اقتصادی میان دو کانون برازجان و اهرم می شود.
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 دوراهک -یدور ارتباطی جاده ای جمکر -1-3-3-8-5-3-4-1

توجه به نقش انارستان به دوراهک عالوه بر توسعه این کانون ها، با -محور ارتباطی جم در امتداد از شهرهای ریز

 استراتژیک جم، موجب افزایش نقش صنعتی و رشد اقتصادی می شود.

 دلوار -کریدور ارتباطی جاده ای بندر ریگ -1-3-3-8-5-3-4-3

دلوار موجب تقویت نقش گردشگری طبیعی ساحلی و روستایی و افزایش بنیان -کریدور ارتباطی جاده ای بندر ریگ

 های اقتصادی این دو کانون می گردد. 

 خرد-میانی-ه سطح کالنپهنه بندی در س -1-3-3-8-5-4

 ها  بندی پهنه گیرند. تحلیل سطحبندی قرار میها نیز به مانند دیگر عناصر بر مبنای ظرفیت عملکردی مورد سطح  پهنه

ر هریک د کشاورزی( -گردشگری-صنعت-قلمرو های اولویت دار)سکونت ترین سطح پهنه در این بخش، بر مبنای غالب

ها در هر یک از  هپهن ی گسترهبر مبنای  بندیسطح  است. شده لیتحلها  های آتی شهرستان ظرفیتها بر مبنای  از شهرستان

ک ی مختلف در یهای کاربری ها پهنهی بند سطحنگاه یکپارچه به  بیان شده است. 52جدول دراستان بوشهر های شهرستان

ت. در برنامه آمایش استان اس اندازچشمی توسعه آتی آن شهرستان در افق ها تیقابل دهنده نشانشهرستان از کالن تا خرد  

سکونت شهرستان های بوشهر و تنگستان که به دلیل دسترسی به خدمات عمومی برتر و زیر ساخت ها در سطح کالن  پهنه

ن سهم از پهنه دارای بیشتری -کنگان و عسلویه-( می باشند. در پهنه صنعت شهرستان بوشهر و پهنه های جنوبی استان1)سطح 

-به دلیل قرار گیری در کریدور گردشگری ساحلیبوشهر  شهرستان( می باشند. در پهنه گردشگری نیز 1های کالن )سطح 

طبیعی ، ببیشترین میزان سهم در این پهنه دارا است و پس از آن شهرستان های تنگستان، دشتستان، کنگان و گناوه در سطح 

 و دیلم در سطح یکدوم قرار دارند. در پهنه کشاورزی که سهم کمی از استان را شامل می شود ، شهرستان بوشهر، گناوه 

قرار دارد. در این میان بوشهر تنها شهرستانی است که در عرصه های صنعت، سکونت و گردشگری ، گردشگری دارای 

ی ها تیرفظی مختلف کاربری و استفاده از ها پهنهظرفیت توسعه  نیتریقوبوشهر  دارای   جهیدرنت سطح کالن  می باشد.

 و سکونت و گردشگری می باشد. در نقطه مقابل، شهرستان دشتی و دیر صنعتبسته به تلفیقی آن همچون توسعه خدمات وا

ه در برنامه توسعه آتی استان بوشهر و در ارائ جهیدرنتی مختلف کاربری را در خود دارند. هاپهنهکمترین ظرفیت توسعه 

 این شهرستان در بخش های مختلف توجهی هاتیظرفی به حداقل ستیبایمی توسعه آتی این شهرستان، هاپروژهو  هاطرح

 نمود.
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 ها به تفکیک شهرستان ی اولویت دارها بندی پهنه : سطح51جدول 

شهرستان

 سهم مساحت  شهرستان ها بر حسب استان به تفکیک پهنه ها

 سهم مساحت پهنه کشاورزی سهم مساحت پهنه گردشگری صنعتسهم مساحت پهنه  سهم مساحت پهنه سکونت

 3سطح 2سطح 1سطح
سطح 

 غالب
 3سطح 2سطح 1سطح

سطح 

 غالب
 3سطح 2سطح 1سطح

سطح 

 غالب
 3سطح 2سطح 1سطح

سطح 

 غالب

  بوشهر
 نگستانت

 مج
 دشتستان

 شتید
 یرد
 یلمد
 سلویهع

 کنگان
 ناوهگ

: مطالعات مشاورمأخذ
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 گسترش روایی و تصویر سازی سناریو -1-3-3-8-6

در این بند به شرح چگونگی تکامل و بسط سناریوها پرداخته شده است،که الزمه آن داستان گویی و خلق فضای 

 است. که با هدف خلق داستان سناریو پیرامون تغییرات متغیرها و عوامل هر یک از محورهای موضوعی توسعه استان

های بدیل آینده و پوشش تمام نیروها، روندها و عدم قطعیت ها و به چالش کشیدن تفکر تصمیم گیرندگان درباره 

تهدیدات و فرصت های آینده صورت گرفته است تا خوانندگان مطلع امکان درک سریع محیط های پیچیده در هر یک 

 از سناریو ها را داشته باشند.

 اریو اولسن

استان بوشهر تحت تأثیر فضای این سناریو و اجرایی شدن 

ل و توزیع متعادهای برنامه آمایش استان بوشهر به سوی سیاست

یکپارچگی فضایی حرکت خواهد کرد. عالرغم وجود بخش 

زیادی از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و خدمات عمومی در پهنه 

های میانی استان، در افق طرح آمایش شاهد تقویت شهرهای میانی 

و توسعه کانون های پشتیبان و ساختار فضایی چند مرکزی خواهیم 

طوح کشاورزی، مراتع و جنگل ها منجر به توسعه روستایی و حفظ جمعیت روستا، کاهش بود. تثبیت و افزایش س

روستایی و ایجاد روابط مکمل بین شهر و روستا خواهد شد. تقویت شبکه حمل و نقل نیز منجر -مهاجرت های شهری

ساحلی  ویت کانون هایبه توسعه مقیاس عملکردی کریدورها در سطوح محلی، ملی و بین المللی خواهد شد. همچنین تق

و ایجاد بنادر تخصصی در این سناریو در ایجاد هاب های ملی و بین المللی مؤثر خواهد بود. توسعه نوار ساحلی در 

توسعه اقتصاد دریاپایه نقش مهمی خواهد داشت. در این سناریو شاهد تضعیف مبادالت بازرگانی خرد و ته لنجی و 

نفتی خواهیم بود. گسترش تعامالت ایران  با سایر کشورهای جهان و افزایش  همچنین کاهش وابستگی به درآمدهای

سطح تخصص و آگاهی مردم و تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه منجر به استفاده از به روز ترین تکنولوژی ها و 

 در استان خواهیم همچنبن در نتیجه توسعه فناوری شاهد افزایش سهم تجارت آنالین  متخصص ترین افراد خواهد شد.

شیوه سنتی بهره برداری از منابع طبیعی  کشاورزی غیر اصولی جای خود را به کشاورزی پیشرفته و مبتنی بر فناوری  بود.

های روز دنیا خواهد داد و در نتیجه شاهد بهره برداری صحیح و مبتنی بر اصول توسعه پایدار در استان خواهیم بود. 

زار بین المللی منجر به شکل گیری فناوری های نوین و اب ترش همکاری مراکز تحقیقاتیی و گستوسعه شتابان فناور

 حالنیدرعخواهد زد و  وخاکآبو منابع  ستیزطیمحآالت پیشرفته کشاورزی خواهد شد که کمترین صدمه را به 

 از یبرداربهره یهاوهیشاصالح ی را دارا خواهد بود. وربهرهکمترین میزان ضایعات و بیشترین میزان 

 سناریوی اول:
  تعامالت گسترده و هدفمند بین

 المللی
  سیاست های تشویقی و ترغیبی اقتصاد

 دریاپایه
  مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط

 زیست و کشاورزی دانش بنیان
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 ستیزطیحمو منابع طبیعی در کنار پیشرفت فناوری و ارتقای سطح تخصص و آگاهی مردم میزان تخریب  ستیزطیمح

واهند خدر حال احیا و بهبود  اراضی تخریب شدهو حتی در بعضی از مناطق بخشی از خواهد کرد کم  شدتبهو منابع را 

و  یرردابی بهرههاوهیشاصالح  با توجه بهآب  و بحران سالیخشکتداوم   پیامدهای منفیبود. در فضای این سناریو 

استان  تسیزطیمحو آسیب کمی به  نوین و تعامالت گسترده با جهان، کاهش خواهد یافتو تخصص  و دانشمصرف 

تان را نوبی اسخواهد رساند. توسعه ارتباطات جهانی زمینه افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مناطق میانی و ج

فراهم خواهد کرد که در نتیجه منجر به تقویت رقابت پذیری دریاپایه، صنایع و کشاورزی با فناوری باال و دانش بنیان، 

ر، لجستیک حمل و نقل و گردشگری خواهد شد. ساختار فعالیتی حاکم بر فضای این تصنایع نفت و گاز، خدمات بر

ع در این سناریو شکوفایی اقتصادی منجر به رفآزاد و ویژه در استان خواهد شد. سناریو منجر به توسعه و تقویت مناطق 

خواهد شد و عالوه بر  افزایش سرمایه اجتماعی و بهره مندی از ظرفیت های انسان بوشهری منجر به بسیاری از معضالت 

 افزایش امنیت و ایمنی در استان خواهد شد. 

 شرایط متغیرها و عوامل هریک از محورهای موضوعی در فضای سناریو اول: 53جدول 
 محورهای موضوعی متغیرها و عوامل 1 فضای سناریو

 جمعیت شتابان افزایش

 تغییر تراکم جمعیت در فضای سناریو

 ساختار و سازمان فضایی

 شتابان شهرنشینی افزایش

 توریستی های شهرک گیری شکل

 جمعیت حفظ و روستایی توسعه

 عملکرد کانون های سکونت و فعالیت محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی

 شبکه شهری و الگوی سکونتگاهی و کانون ها

 برتر و لجستیک خدمات و بازرگانی ساحلی، های کانون تقویت

 پشتیبان های کانون توسعه و گیری شکل

 استان سطح در مرکزی های مکان متعادل توزیع

 ها سکونتگاه بهینه مراتب سلسله الگوی

 فضایی یکپارچگی"

 شبکه در افزایی هم

 "همکار شهری شبکه

 مکمل شهر و روستا روابط

 مرکزی ساختار فضایی چند

 محور منطقه شهرنشینی

 محوری شهر-روستا و محوری شهر

 المللی بین و ملی محلی، کریدورهای تقویت و توسعه

 نقلی و حمل مدهای پایه بر یکپارچه نقل و حمل شبکه
 توسعه شبکه حمل و نقل

 تخصصی بنادر ایجاد

 ها اسکله و محلی بنادر تقویت

 المللی بین و ملی هاب ایجاد
 تقویت پیوندهای برون استانی و بین استانی

 المللی بین و ملی ای، منطقه پیوند بار و مسافر و جریان سرمایه محلی،

  ها جنگل و مراتع کشاورزی، سطوح افزایش و تثبیت

 صنعتی و شهری توسعه اراضی افزایش
 تغییر کاربری اراضی

 دریا ساحلی نوار تجهیز
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 محورهای موضوعی متغیرها و عوامل 1 فضای سناریو

 دریا مجاور نواحی در ها پسکرانه گسترش

 حفط محیط زیست

 نحوه بهره برداری از منابع

 منابع طبیعی و محیط زیست

 احیای بخشی از اراضی تخریب شده

 بهره برداری صحیح و مبتنی بر اصول توسعه پایدار

 افزایش کیفیت منابع آب

 تنوع منابع آب
 آب

 افزایش بهره وری

 مصرف بهینه آب

 انرژی افزایش سهم انرژی های نو و تجدیدپذیری

 للیالم بین و ملی عملکرد با مالی خدمات و بازرگانی اقتصاد بخش غلبه

 خدمات( -صنعت-)کشاورزیبخش های اقتصادی 

 اقتصاد و ساختار تولید

 گاز، و فتن صنایع بنیان، دانش و باال فناوری با کشاورزی و صنایع دریاپایه،

 گردشگری و نقل و حمل لجستیک برتر، خدمات

 ملی ای، منطقه فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف در مقیاس محلی،

 المللی بین و

 ها لنجی ته و بازرگانی مبادالت تضعیف

 نفتی های درآمد به وابستگی کاهش

 داخلی و خارجی گذاری سرمایه افزایش

 نیان،ب دانش و باال فناوری با کشاورزی و صنایع دریاپایه، پذیری رقابت"

 گردشگری و نقل و حمل لجستیک برتر، خدمات گاز، و نفت صنایع

 "رقابتی های مزیت
 ساختار فعالیت

 (نسل ارتقای)ویژه و آزاد مناطق تقویت و توسعه

 ارزش زنجیره تکمیل

 روستا و شهر طبقاتی شکاف کاهش

 اجتماعی و فرهنگی تحوالت اجتماعی و فرهنگی
 اجتماعی سرمایه افزایش

 بوشهری انسان های ظرفیت از مندی بهره

 آب بحران مدیریت

 پدافند غیرعاملایمنی، امنیت و  مخاطرات و تهدیدات
 المللی بین و ملی گذاری سرمایه های زمینه توسعه

 آوری تاب آستانه ارتقا

 نظامی تهدیدات کاهش

 شهری-روستا مهاجرت کاهش"

 "مهاجرپذیری افزایش
 جمعیتی تحوالت جمعیتی

 دانشگاه و صنعت ارتباط تقویت

 علم و فناوری تحوالت علم و فناوری

 بومی متخصص کار نیروی حداکثری جذب

 فناوری شتابان توسعه

 آنالین تجارت سهم شتابان افزایش

 المللی بین فناوری و علمی گسترده تعامالت

 و ملی ای، منطقه پذیری رقابت و خالق مناطق و تخصصی های خوشه ایجاد

 المللی بین

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 سناریو دوم

در این سناریو سیاست های تشویقی و ترغیبی اقتصاد دریاپایه 

ی ساحلی و تمرکز به تقویت شهرها و مکان های مرکز منجر

احل خواهد شد. همچنین تعامالت گسترده وجمعیت و فعالیت در س

و هدفمند ایران با سایر کشورها در فضای این سناریو فرصت توسعه 

ی اما کاهش سطح اراض اد دریاپایه را فراهم خواهد کرد.شتابان اقتص

کشاورزی و افزایش سطوح اراضی شهری و صنعتی باعث وابستگی 

شد و در نتیجه شاهد کاهش جمعیت روستاها در این پهنه ها خواهیم روستا به شهرها در پهنه های غیر ساحلی خواهد 

بود. اقتصاد استان در این سناریو مبتنی بر دریا، صنایع با فناوری باال، صنایع نفت و گاز، خدمات برتر و لجستیک حمل 

طقه ای، ملی حلی، منو نقل و گردشگری خواهد بود که با توجه به تعامالت گسترده بین المللی مقیاس عملکردی آنها م

و بین المللی خواهد بود. در فضای این سناریو نیز با گسترش اهمیت اقتصاد دریاپایه شاهد تضعیف مبادالت بازرگانی و 

در بخش های  ری استانیته لنجی ها و کاهش نسبی وابستگی به درآمدهای نفتی خواهیم بود. همچنین توسعه رقابت پذ

سرمایه گذاری های داخلی و خارجی خواهد شد و در نتیجه مناطق آزاد و ویژه استان  مربوطه منجر به افزایش و جذب

بوشهر توسعه خواهد یافت به خصوص شاهد ایجاد خوشه های تخصصی در زمینه صنایع و خدمات دریاپایه خواهیم بود. 

فیت های مندی نسبی از ظر بهبود وضعیت اقتصادی در فضای این سناریو نیز منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و بهره

انسانی بوشهر خواهد شد.  در این سناریو عالرغم توسعه شتابان فناوری و تعامالت گسترده علمی و فناوری بین الملی با 

توجه به مدیریت ناپایدار منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی دانش بنیان شاهد در معرض خطر قرار گرفتن محیط 

همچنین توسعه شتابان فناوری نقش مهمی در افزایش نسبتا شتابان سهم ب خواهیم بود. زیست و کاهش بهره وری آ

ی یکپارچگی و تعادل فضایی در نوار ساحلی منجر به توسعه خوشه ای و تقویت هااستیستجارت آنالین خواهد داشت. 

 ستیزطیحمی به کشاورزی و هتوجکمتعامالت فضایی بین شهرهای اصلی خواهد شد.  باوجود توسعه اقتصاد دریاپایه، 

 طبیعی ادامه خواهد یافت. و منابع ستیزطیمحی همچنان ادامه خواهد داشت و تخریب برداربهرهی سنتی هاوهیشو 

  

 :دومسناریوی 
  گسترده و هدفمند بین تعامالت

 المللی
  سیاست های تشویقی و ترغیبی اقتصاد

 دریاپایه
  پایدار منابع طبیعی و محیطنامدیریت 

 زیست و کشاورزی دانش بنیان
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 دومشرایط متغیرها و عوامل هریک از محورهای موضوعی در فضای سناریو : 54جدول 
 محورهای موضوعی متغیرها و عوامل 1فضای سناریو 

 افزایش شتابان جمعیت

 تغییر تراکم جمعیت در فضای سناریو

 ساختار و سازمان فضایی

 افزایش شتابان 

 شکل گیری شهرک های توریستی

 حاشیه نشینی

 کاهش جمعیت روستاها )عمدتا در پهنه غیردریا(

 محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی

 سکونتگاهی و کانون هاشبکه شهری و الگوی 

 تقویت کانون های ساحلی، بازرگانی و خدمات لجستیک و برتر

 عدم شکل گیری کانون های برتر فعالیتی روستائی

 شکل گیری و توسعه کانون های پشتیبان

 تقویت شهرها و مکان های مرکزی ساحلی

 تمرکز جمعیت و فعالیت در ساحل

 یکپارچگی فضایی نوار ساحلی

 تقویت تعامالمالت فضایی بین شهرهای اصلی 

 وابستگی شهرهای پسکرانه های کوهپایه ای و کوهستانی به شهرهای ساحلی

 وابستگی روستا به شهر )پهنه غیرساحلی(

 گسست ارتباطات هم افزای بین شهر و روستا

 تضعیف روستاها و تقویت شهرها)پهنه های غیر ساحلی(

 خوشه ای

 شهر محوریشهرنشینی 

 توسعه و تقویت کریدورهای ملی و بین المللی

 شبکه حمل و نقل یکپارچه بر پایه مدهای حمل و نقلی
 توسعه شبکه حمل و نقل

 ایجاد بنادر تخصصی

 تقویت نسبی بنادر محلی و اسکله ها

 محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی
 تقویت پیوندهای برون استانی و بین استانی

 ملی و بین المللی

 تغییر کاربری اراضی ایجاد هاب ملی و بین المللی

 کاهش سطح اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل ها

 افزایش سطح اراضی توسعه شهری و صنعتی

 افزایش سطح اراضی اشغال شده در ساحل
 دریا

 تجهیز نوار ساحلی

 گسترش تدریجی پسکرانه ها در نواحی مجاور دریا

 بهره برداری از منابعنحوه 

 منابع طبیعی و محیط زیست

 در معرض خطر قرار گرفتن محیط زیست و اکوسیستم ها

 بیابان زایی و کاهش بهره وری زمین

 بهره برداری ناصحیح و ناپایدار

 آب
 افزایش کیفیت منابع آب

 کاهش کمیت منابع آب

 کاهش بهره وری آب در بخش کشاورزی

 انرژی غیراصولی منابع آبمصرف 

 تثبیت سهم پایین انرژی های نو و تجدیدپذیر

 -صنعت-بخش های اقتصادی )کشاورزی

 خدمات(
 اقتصاد و ساختار تولید

 غلبه بخش اقتصاد بازرگانی و خدمات مالی با عملکرد ملی و بین المللی

 ریلجستیک حمل و نقل و گردشگ دریاپایه، صنایع با فناوری باال، صنایع نفت و گاز، خدمات برتر،

 محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی

 تضعیف  نسبی مبادالت بازرگانی و ته لنجی ها
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 محورهای موضوعی متغیرها و عوامل 1فضای سناریو 

 کاهش نسبی وابستگی به درآمد های نفتی

 افزایش نسبی سرمایه گذاری خارجی و داخلی

 ساختار فعالیت
 و گاز، خدمات برتر، لجستیک حمل و نقل و رقابت پذیری دریاپایه، صنایع  دانش بنیان، صنایع نفت

 گردشگری

 توسعه مناطق آزاد و ویژه)ارتقای نسل(

 تکمیل زنجیره ارزش صنایع دریاپایه و نفت و گاز

 اجتماعی و فرهنگی تحوالت اجتماعی و فرهنگی
 افزایش شکاف طبقاتی شهر و روستا

 رابطه نامتعادل در مناسبات شهر و روستا

 سرمایه اجتماعیافزایش 

 بهره مندی نسبی از ظرفیت های انسان بوشهری

 مخاطرات و تهدیدات
ایمنی، امنیت و پدافند 

 غیرعامل

 تشدید بحران آب

 مدیریت ناکافی در حوزه آب

 توسعه  شتابان زمینه های سرمایه گذاری ملی و بین المللی

 کاهش تدریجی آستانه تاب آوری

 جمعیتی تحوالت جمعیتی نظامیکاهش تهدیدات 

 شهری-افزایش مهاجرت روستا

 علم و فناوری تحوالت علم و فناوری

 تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه

 جذب نیروی کار متخصص بومی

 توسعه شتابان فناوری

 تثبیت کشاورزی دانش بنیان

 افزایش نسبتا شتابان سهم تجارت آنالین

 فناوری بین المللیتعامالت گسترده علمی و 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 سناریو سوم

در این سناریو  شیوه های بهره برداری از محیط زیست و منابع 

طبیعی همچنان نایایدار خواهد ماند و تداوم این روند در کنار 

تشدید مشکالت و تحوالت محیط زیستی و بحران های منابع آبی 

منجر به تخریب بخش زیادی از منابع طبیعی و محیط زیست خواهد 

ابسته دی نواحی روستایی استان که وشد. بنابراین فعالیت های اقتصا

به کشاورزی است رو به افول خواهد بود و روند مهاجرت های 

روستا شهری را افزایش خواهد داد. در نتیجه شاهد افزایش مسائل محیط زیستی و حاشیه نشینی و پراکنده رویی در پهنه 

جر سرزمین در راستای توسعه اقتصاد دریاپایه، من ی اصلی آمایشهااستیسهای جنوبی و میانی استان خواهیم بود.  نبود 

به ادامه روند فعلی خواهد شد و همچنان شاهد افزایش مبادالت بازرگانی و ته لنجی ها و وابستگی به درآمدهای نفتی 

کرد و  دتعامالت گسترده  زمینه توسعه صنایع با تکنولوژی باال را فراهم نخواه وجودنیا بادر استان بوشهر خواهیم بود. 

ی استان بر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و گردشگری خواهد بود به طوری که شاهد هااستیستمرکز بیشتر 

 :سومسناریوی 
  گسترده و هدفمند بین تعامالت

 المللی
  تضعیف شونده و محدود سیاست های

 اقتصاد دریاپایه کننده
  پایدار منابع طبیعی و محیطنامدیریت 

 زیست و کشاورزی دانش بنیان
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ایجاد خوشه های تخصصی در زمینه صنایع و خدمات نفت و گاز خواهیم بود. عالرغم وجود ارتباطات بین صنعت و 

بیت سهم مدیریت ناپایدار منابع طبیعی و انرژی منجر به تث دانشگاه و تعامالت نسبتا گسترده علمی و فناوری بین المللی،

همچنین تعامالت گسترده و هدفمند بین المللی و توسعه فناوری نقش پایین انرژی های نو و تجدیدپذیر خواهد شد. 

ش هتداوم مسائل محیط زیستی از جمله خشکسالی و کامهمی در توسعه نسبتا شتابان سهم تجارت آنالین خواهد داشت. 

منابع آب و مسائل حاشیه نشینی امنیت استان را کاهش خواهد داد. عالرغم تعامالت گسترده ایران با کشورهای جهان، 

شاهد توسعه و تقویت کریدورهای ملی و منطقه ای با محوریت کریدورهای جاده ای و هوایی خواهیم بود. کانون های 

خواهند کرد که مقیاس عملکردی آنها محلی، منطقه ای، ملی و بین صنعتی در این سناریو بر کانون های کشاورزی غلبه 

المللی خواهد بود اما توان رقابت با شهر بوشهر و برازجان را نخواهند داشت و همچنان شاهد افزایش نسبی شکاف 

 عملکردی میان کانون های سکونت و فعالیت خواهیم بود.

 و عوامل هریک از محورهای موضوعی در فضای سناریو سوم : شرایط متغیرها55جدول 
 محورهای موضوعی متغیرها و عوامل 3فضای سناریو 

 افزایش تدریجی جمعیت

 تغییر تراکم جمعیت در فضای سناریو

 ساختار و سازمان فضایی

 افزایش تدریجی 

 رشد تدریجی حاشیه نشینی و پراکنده رویی

 روستاهاکاهش تدریجی جمعیت 

 محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی

 افزایش  نسبی شکاف عملکردی میان کانون های سکونت و فعالیت

 شبکه شهری و الگوی سکونتگاهی و کانون ها

 غلبه کانون های صنعتی

 تضعیف کانون های کشاورزی

 تمرکز نیروهای رو به مرکز

 توسعه مبتنی بر شهرهای بزرگ

 عملکردیافزایش شکاف 

 کانون های رشد منفرد

 وابستگی روستا به شهر

 گسست ارتباطات هم افزای بین شهر و روستا

 تک مرکزی

 شهر محوری

 توسعه و تقویت کریدورهای ملی و منطقه ای

 توسعه شبکه حمل و نقل محوریت کریدورهای جاده ای و هوایی

 محوریت بنادر ملی 

 ملی و بین المللی
 تقویت پیوندهای برون استانی و بین استانی

 ملی

 تغییر کاربری اراضی _

 کاهش سطح کشاورزی، مراتع و جنگل ها

 دریا افزایش نسبی سطح اراضی توسعه شهری و صنعتی

 تثبیت وضع موجود

 تثبیت وضع موجود

 گرفتن محیط زیست و اکوسیستم ها در معرض خطر قرار منابع طبیعی و محیط زیست نحوه بهره برداری از منابع

 بیابان زایی و کاهش بهره وری زمین
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 محورهای موضوعی متغیرها و عوامل 3فضای سناریو 

 بهره برداری ناصحیح و ناپایدار

 آب
 افزایش کیفیت منابع آب

 کاهش کمیت منابع آب

 کاهش بهره وری

 انرژی مصرف غیراصولی منابع آب

 تثبیت سهم پایین انرژی های نو و تجدیدپذیر

 -صنعت-)کشاورزیبخش های اقتصادی 

 خدمات(

 اقتصاد و ساختار تولید

 غلبه بخش اقتصاد بازرگانی و خدمات مالی با عملکرد بین المللی

 صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و گردشگری

 محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی

 تقویت مبادالت بازرگانی و ته لنجی ها

 افزایش وابستگی به درآمد های نفتی

 افزایش نسبی سرمایه گذاری خارجی 

 مزیت های نسبی نفت و گاز و انرژی و دریا ساختار فعالیت

 تثبیت منطقه آزاد و تقویت ویژه

 تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز

 اجتماعی و فرهنگی تحوالت اجتماعی و فرهنگی
 افزایش شکاف طبقاتی شهر و روستا

 و روستارابطه نامتعادل در مناسبات شهر 

 افزایش نسبی سرمایه اجتماعی

 بالفعل نشدن ظرفیت های بالقوه

 ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل مخاطرات و تهدیدات

 تشدید بحران آب

 مدیریت ناکافی در حوزه آب

 توسعه تدریجی زمینه های سرمایه گذاری ملی و بین المللی

 کاهش آستانه تاب آوری

 جمعیتی تحوالت جمعیتی نظامیکاهش تهدیدات 

 شهری-افزایش شتابان مهاجرت روستا

 علم و فناوری تحوالت علم و فناوری

 تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه

 جذب نسبی نیروی کار متخصص بومی

 توسعه شتابان فناوری

 تثبیت کشاورزی دانش بنیان

 افزایش نسبتا شتابان سهم تجارت آنالین

 نسبتا گسترده علمی و فناوری بین المللیتعامالت 

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 سناریو چهارم

مدیریت صحیح منابع طبیعی و محیط زیست در این سناریو 

نقش مهمی در توسعه کشاورزی و درنتیجه حفظ جمعیت روستا و 

کاهش شکاف بین شهر و روستا خواهد داشت این روند بر 

تعامالت نسبتا مکمل بین شهر و روستا نیز تأثیرگذار خواهد بود. 

در این سناریو شاهد توسعه شتابان فناوری و تعامالت گسترده 

لمی و فناوری بین المللی خواهیم بود که نقش مهمی در حفظ ع

با ایجاد روابط و تعامالت علمی و دانشگاهی  د داشت.نمحیط زیست و افزایش سهم انرژی های نو و تجدیدپذیر خواه

ل به وخواهد شد و نیروی انسانی متخصص استان در این مراکز مشغ فراهمو مراکز تحقیقاتی  هادانشگاهزمینه پیشرفت 

روند خروج مهاجرت متخصصین کاهش خواهد یافت. همچنین رشد صنایع نوین و استفاده  جهیدرنتفعالیت خواهند بود، 

را فراهم کرده و با کاهش خام فروشی و ارتقای بسترهای مبادله کاال، تجارت  تیفیباکاز فناوری زمینه تولید محصوالت 

 فضای حاکم بر این سناریون نیز سهم مهمی در استان خواهد داشت. همچنین تجارت آنالیاستان رونق خواهد گرفت. 

منجر به ایجاد یکپارچگی فضایی در استان خواهد شد و شاهد ساختار فضایی چندمرکزی  و توزیع متعادل مکان های 

حلی، ممرکزی خواهیم بود. گسترش تعامالت بین ایران با سایر کشورهای جهان منجر به تقویت و توسعه کریدورهای 

ملی و بین المللی خواهد شد. در این سناریو سیاست های محدودکننده اقتصاد دریاپایه اهمیت کریدورهای دریایی را 

کاهش خواهد داد و شاهد تثبیت وضع موجود و تجهیز نسبی نوار ساحلی خواهیم بود. اقتصاد حاکم بر این سناریو 

نایع نفت و گاز و خدمات برتر خواهد بود که در مقیاس های محلی، کشاورزی و صنایع با فناوری باال و دانش بنیان، ص

بیعی منجر و منابع ط ستیزطیمحاز  انیبندانشی اصولی و برداربهرهمنطقه ای، ملی و بین المللی  فعالیت خواهند کرد. 

ر بخش های هر عالوه بی و ورود گردشگران خارجی، استان بوشالمللنیببه حفظ این منابع شده و در کنار توسعه روابط 

پیشین اقتصادی در بخش گردشگری نیز رقابت پذیر خواهد بود و منجر به افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

خواهد شد. در این سناریو بهبود وضعیت اقتصادی به خصوص اقتصاد روستا و کاهش مهاجرت های روستا شهری نقش 

 مهمی در افزایش امنیت استان خواهد داشت. 

  

 :سناریوی چهارم
  گسترده و هدفمند بین تعامالت

 المللی
  تضعیف شونده و محدود سیاست های

 اقتصاد دریاپایه کننده
  مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط

 زیست و کشاورزی دانش بنیان
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 چهارمشرایط متغیرها و عوامل هریک از محورهای موضوعی در فضای سناریو : 56جدول 
 محورهای موضوعی متغیرها و عوامل 4فضای سناریو 

 افزایش شتابان جمعیت

 تغییر تراکم جمعیت در فضای سناریو

 ساختار و سازمان فضایی

 افزایش شتابان 

 های توریستیشکل گیری شهرک 

 توسعه روستایی و حفظ جمعیت

 محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی

شبکه شهری و الگوی سکونتگاهی و کانون 

 ها

 تقویت کانون های بازرگانی و خدمات لجستیک و برتر و کشاورزی

 شکل گیری و توسعه کانون های پشتیبان

 توزیع متعادل مکان های مرکزی در سطح استان

 الگوی سلسله مراتب بهینه سکونتگاه ها

 یکپارچگی فضایی

 تعامالت نسبتا مکمل

 چند مرکزی

 شهر محوری-شهر محوری و روستا

 توسعه و تقویت کریدورهای محلی، ملی و بین المللی

 توسعه شبکه حمل و نقل شبکه حمل و نقل یکپارچه بر پایه مدهای حمل و نقلی

 ملی و چند عملکردیمحوریت بنادر 

 محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی
 تقویت پیوندهای برون استانی و بین استانی

 محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی

 تغییر کاربری اراضی _

 تثبیت و افزایش سطوح کشاورزی، مراتع و جنگل ها 

 دریا افزایش اراضی توسعه شهری و صنعتی

 ساحلیتجهیز نسبی نوار 

 تثبیت وضع موجود

 نحوه بهره برداری از منابع

 منابع طبیعی و محیط زیست

 حفظ محیط زیست

 احیای بخشی از اراضی تخریب شده

 بهره برداری صحیح و مبتنی بر اصول توسعه پایدار

 آب
 افزایش کیفیت منابع آب

 تنوع منابع آب

 افزایش بهره وری

 انرژی مصرف بهینه آب

 افزایش سهم انرژی های نو و تجدیدپذیر

 -صنعت-بخش های اقتصادی )کشاورزی

 خدمات(

 اقتصاد و ساختار تولید

 غلبه بخش اقتصاد بازرگانی  با عملکرد بین المللی

کشاورزی و صنایع وابسته با فناوری باال و دانش بنیان، صنایع نفت و گاز، خدمات  

 برتر

 بین المللیمحلی، منطقه ای، ملی و 

 تضعیف مبادالت بازرگانی و ته لنجی ها

 کاهش نسبی وابستگی به درآمد های نفتی

 ساختار فعالیت افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی
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 محورهای موضوعی متغیرها و عوامل 4فضای سناریو 

صنایع و کشاورزی با فناوری باال و دانش بنیان، صنایع نفت و گاز، خدمات برتر، 

 لجستیک حمل و نقل و گردشگری

 رقابتیمزیت های 

 تثبیت مناطق آزاد و ویژه

 تکمیل زنجیره ارزش با تاکید بر صنایع نفت و گاز

 اجتماعی و فرهنگی تحوالت اجتماعی و فرهنگی
 کاهش شکاف طبقاتی شهر و روستا

 افزایش سرمایه اجتماعی

 بهره مندی نسبی از ظرفیت های انسان بوشهری

 پدافند غیرعاملایمنی، امنیت و  مخاطرات و تهدیدات
 مدیریت بحران آب

 توسعه زمینه های سرمایه گذاری ملی و بین المللی

 ارتقا آستانه تاب آوری

 جمعیتی تحوالت جمعیتی کاهش تهدیدات نظامی

 شهری-کاهش مهاجرت روستا

 افزایش مهاجرپذیری

 علم و فناوری تحوالت علم و فناوری

 تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه

 افزایش نسبی سهم بودجه تحقیق و توسعه صنایع

 جذب توامان نیروی کار متخصص بومی و غیربومی

 توسعه شتابان فناوری

 و کشاورزی دانش بنیان

 افزایش شتابان سهم تجارت آنالین

 تعامالت گسترده علمی و فناوری بین المللی

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 سناریو پنجم

این سناریو شرایط بسیار سختی برای استان بوشهر ایجاد خواهد 

کرد. در فضای این سناریو شاهد افزایش شتابان مهاجرت های 

سالی و بحران آب تداوم خشکشهری خواهیم بود چرا که -روستا

یعی و منابع طب ستیزطیمحی از برداربهرهی سنتی هاوهیش تداومو 

ی را از بین  خواهد برد و عالوه ی کشاورزهانیزمزیادی از  بخش

بر تخریب محیط زیست، به دلیل از بین بردن زمین های کشاورزی، 

اقتصاد روستا را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. در نتیجه شاهد خالی شدن روستاها از سکنه و افزایش مهاجرت به 

ز ثر از فضای حاکم بر این سناریو با انبوهی از مشکالت اپهنه های میانی و جنوبی استان خواهیم بود. این پهنه ها نیز متأ

جمله حاشیه نشینی، پراکنده رویی، آلودگی، فقر شهری و غیره رو به رو خواهند شد.  شهرهای کوچک و میانی نیز رشد 

فضای  ردچندانی نخواهند کرد و حتی با کاهش جمعیت ناشی از مهاجرت به مرکز استان روبر و خواهند بود. بنابراین 

زرگ توسعه مبتنی بر شهرهای بو سناریو شاهد غلبه کانون های صنعتی و کاهش کانون های کشاورزی خواهیم بود   این

عالرغم توسعه تدریجی فناوری، الگوی تعامالت محدود ایران با سایر کشورهای جهان منجر به تعامالت  .خواهد بود

محدود علمی و فناوری بین الملی و کاهش سهم تحقیق و توسعه در استان خواهد شد که در نتیجه این امر شاهد فرار 

لی و منطقه ای با محوریت کریدورهای جاده ای و مغزها از استان خواهیم بود. توسعه کریدورها مبتنی بر کریدورهای م

ی ناشی از عدم وجود ارتباط با سایر کشورهای جهان منجر به عدم پیشرفت هاتیمحدودهوایی خواهد بود. عالوه بر آن 

ی سنتی تولیدات صنعتی خواهد شد و از طرفی دیگر امکان روابط تجاری گسترده با سایر کشورها هاوهیشصنایع و ارتقای 

را از بین خواهد برد. در نتیجه با ادامه روند سنتی تولیدات شاهد تخریب محیط زیست و کاهش منابع آبی خواهیم بود. 

سیاست های محدود کننده اقتصاد دریاپایه فعالیت های دریایی استان را به شدت کاهش خواهد داد و این بخش از 

های شدید اقتصادی در استان، شاهد کاهش انگیزه های سرمایه  ی بحراناقتصاد استان را نابود خواهد کرد. در نتیجه

گذاری و افزایش تهدیدات نظامی خواهیم بود. اقتصاد این سناریو مبتنی بر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خدمات غیر 

ستگی زایش وابپایه در سطوح محلی و ملی خواهد بود و عالوه بر آن شاهد تقویت مبادالت بازرگانی و ته لنجی ها و اف

 به درآمدهای نفتی خواهیم بود. 

  

 :پنجمسناریوی 
  محدود و کنترل شده بین تعامالت

 المللی
  تضعیف شونده و محدود سیاست های

 اقتصاد دریاپایه کننده
  پایدار منابع طبیعی و محیطنامدیریت 

 زیست و کشاورزی دانش بنیان
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 پنجمشرایط متغیرها و عوامل هریک از محورهای موضوعی در فضای سناریو : 57جدول 
 محورهای موضوعی متغیرها و عوامل )بدبینانه(5فضای سناریو 

 افزایش تدریجی جمعیت

 تغییر تراکم جمعیت در فضای سناریو

 ساختار و سازمان فضایی

 افزایش تدریجی 

 رشد حاشیه نشینی و پراکنده رویی

 خالی از سکنه شدن روستاها

 محلی، منطقه ای و ملی

 افزایش شکاف عملکردی میان کانون های سکونت و فعالیت

 شبکه شهری و الگوی سکونتگاهی و کانون ها

 غلبه کانون های صنعتی

 های کشاورزیکاهش فزاینده کانون 

 تمرکز نیروهای رو به مرکز

 توسعه مبتنی بر شهرهای بزرگ و ماکروسفالی

 شکاف عملکردی

 کانون های رشد منفرد

 وابستگی روستا به شهر

 تک مرکزی

 شهر محوری

 توسعه و تقویت کریدورهای ملی و منطقه ای

 نقل توسعه شبکه حمل و محوریت کریدورهای جاده ای و هوایی

 محوریت بنادر ملی و چند عملکردی

 ملی
 تقویت پیوندهای برون استانی و بین استانی

 ملی

 تغییر کاربری اراضی _

 کاهش کشاورزی، مراتع و جنگل ها

 دریا افزایش نسبی اراضی توسعه شهری و صنعتی

 تثبیت وضع موجود

 تضعیف پسکرانه دریا

 نحوه بهره برداری از منابع

 منابع طبیعی و محیط زیست

 تخریب محیط زیست

 بیابان زایی و کاهش سطوح آبی

 بهره برداری ناصحیح و ناپایدار

 کاهش کیفیت و کمیت منابع آب آب

 کاهش بهره وری

 انرژی مصرف غیراصولی منابع آب

 تثبیت سهم انرژی های فسیلی

 خدمات( -صنعت-بخش های اقتصادی )کشاورزی

 اقتصاد و ساختار تولید

 محدودیت اقتصاد بازرگانی و خدمات مالی در سطح ملی و محلی

 صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خدمات غیرپایه

 محلی و ملی

 تقویت مبادالت بازرگانی و ته لنجی ها

 افزایش وابستگی به درآمد های نفتی

 کاهش سرمایه گذاری 

 های نسبی نفت و گاز و انرژیمزیت  ساختار فعالیت

 تضعیف مناطق آزاد و ویژه

 خام فروشی 

 افزایش شکاف طبقاتی شهر و روستا اجتماعی و فرهنگی تحوالت اجتماعی و فرهنگی

 کاهش سرمایه اجتماعی

 بالفعل نشدن ظرفیت های بالقوه

 آب تشدید بحران ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل مخاطرات و تهدیدات

 کاهش انگیزه های سرمایه گذاری
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 محورهای موضوعی متغیرها و عوامل )بدبینانه(5فضای سناریو 

 کاهش آستانه تاب آوری

 جمعیتی تحوالت جمعیتی افزایش تهدیدات نظامی

 شهری-افزایش شتابان مهاجرت روستا

 افزایش مهاجرفرستی

 علم و فناوری تحوالت علم و فناوری

 تضعیف ارتباط صنعت و دانشگاه

 کاهش سهم بودجه تحقیق و توسعه صنایع

 فرار مغزها

 توسعه تدریجی فناوری

 افزایش تدریجی سهم تجارت آنالین

 تعامالت محدود علمی و فناوری بین المللی

 مأخذ: مطالعات مشاور

 سناریو ششم

در این سناریو مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست  منجر 

به حفظ قابل توجهی از محیط زیست خواهد شد و نقش مهمی در 

توسعه جمعیت روستا خواهد داشت.  درواقع اهمیت کشاورزی  باعث 

تیجه شکاف بین شهر و کاهش مهاجرت های روستا شهری  و در ن

روستا خواهد شد در نتیجه شاهد کنترل حاشیه نشینی و پراکنده رویی 

در استان خواهیم بود. عالوه بر آن اهمیت مدیریت پایدار محیط 

زیست  نقش مهمی در افزایش تدریجی سهم انرژی های نو و تجدیدپذیر و حفظ اراضی موجود که دارای ارزش محیط 

ند، خواهد داشت. عالرغم توسعه فناوری و افزایش نسبی بودجه تحقیق و توسعه در فضای این زیستی در استان هست

سناریو، تعامالت محدود علمی و فناوری بین المللی  باعث افزایش مهاجرت های متخصصین به سایر استان ها و حتی 

ه د حاکم بر فضای سناریو منجر بهمچنین رونکشورها و در نتیجه کاهش نسبی سرمایه اجتماعی در استان خواهد شد. 

در فضای این سناریو شاهد مرکزیت کار و فعالیت  شهرهای صنعتی و افزایش تدریجی تجارت آنالین خواهد شد. 

کشاورزی بزرگ در استان و همچنین تقویت شهرها و مکان های مرکزی پسکرانه خواهیم بود.  عالرغم غلبه کانون 

وسعه خواهند یافت ولی به دلیل تعامالت محدود  بین المللی  مقیاس عملکردی های صنعتی، کانون های کشاورزی ت

این کانون ها  محدود به محلی، منطقه ای و ملی خواهد  بود.  تعامالت محدود ایران با سایر کشورهای جهان منجر به 

همچنین سیاست های  محوریت کریدورهای جاده ای و توسعه این کریدورها در مقیاس ملی و منطقه ای خواهد  شد.

مربوط به محدود کردن اقتصاد دریاپایه نیز منجر به تثبیت وضع موجود و تجهیز نوار ساحلی خواهد شد که به دلیل 

اهمیت مدیریت پایدار محیط زیست در این سناریو انتظار می رود که این تجهیز در انطباق با زیست بوم استان باشد.  

یع نفت و گاز، پتروشیمی، خدمات غیرپایه و بخش کشاورزی خواهد بود که مقیاس اقتصاد استان نیز مبتنی بر صنا

 :ششمسناریوی 
  محدود و کنترل شده بین تعامالت

 المللی
  تضعیف شونده و محدود سیاست های

 اقتصاد دریاپایه کننده
  ایدار منابع طبیعی و محیط پمدیریت

 زیست و کشاورزی دانش بنیان
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عملکردی آنها نیز در سطوح محلی، منطقه ای و ملی خواهد بود.  استان  در نقت و گاز و انرژی و کشاورزی رقابت 

 شد و تنها شاهد افزایش پذیر خواهد  بود. اما تعامالت محدود بین المللی منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی خواهد

 نسبی سرمایه گذاری داخلی خواهیم بود. 

 ششمشرایط متغیرها و عوامل هریک از محورهای موضوعی در فضای سناریو : 58جدول 
 محورهای موضوعی متغیرها و عوامل 6 فضای سناریو

 افزایش تدریجی جمعیت

 تغییر تراکم جمعیت در فضای سناریو

 ساختار و سازمان فضایی

 افزایش تدریجی 

 کنترل حاشیه نشینی و پراکنده رویی

 حفظ جمعیت روستایی 

 محلی، منطقه ای و ملی

کاهش تدریجی شکاف عملکردی میان کانون های سکونت و 

 فعالیت

 شبکه شهری و الگوی سکونتگاهی و کانون ها

 غلبه کانون های صنعتی

 کشاورزیتقویت کانون های 

 مرکزیت کار و فعالیت شهرهای صنعتی، کشاورزی و بزرگ استان

 تقویت شهرها و مکان های مرکزی پسکرانه

 تقویت شهرهای کوچک و متوسط و پسکرانه دریا

 نقش محلی و منطقه ای کانون های  ساحلی

 کانون های رشد منفرد

 تعامالت نسبتا کارا بین شهر و روستا

 خوشه ای

 شهر محوری-شهر محوری و روستا

 توسعه و تقویت کریدورهای ملی و منطقه ای

 توسعه شبکه حمل و نقل محوریت کریدورهای جاده ای

 محوریت بنادر ملی و چند عملکردی

 محلی، منطقه ای، ملی
 تقویت پیوندهای برون استانی و بین استانی

 ملی

 تغییر کاربری اراضی _

 تثبیت و افزایش سطوح کشاورزی، مراتع و جنگل ها 

 تثبیت وضع موجود دریا

 تجهیز نسبی نوار ساحلی در انطباق با زیست بوم

 تقویت پسکرانه دریا

 نحوه بهره برداری از منابع

 منابع طبیعی و محیط زیست

 حفظ بخش قابل توجهی از محیط زیست

 محیطیحفظ اراضی موجود دارای ارزش زیست 

 بهره برداری صحیح و مبتنی بر اصول توسعه پایدار

 آب
 افزایش کیفیت منابع آب

 تنوع منابع آب

 افزایش بهره وری

 انرژی مصرف بهینه آب

 افزایش تدریجی سهم انرژی های نو و تجدیدپذیر

 اقتصاد و ساختار تولید خدمات( -صنعت-بخش های اقتصادی )کشاورزی

 اقتصاد بازرگانی و خدمات مالی در سطح بین المللیمحدودیت 

 صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خدمات غیرپایه

 توسعه فعالیت های بخش کشاورزی

 محلی، منطقه ای، ملی 

 تقویت مبادالت بازرگانی و ته لنجی ها
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 محورهای موضوعی متغیرها و عوامل 6 فضای سناریو

 کاهش نسبی وابستگی به درآمد های نفتی

 کاهش سرمایه گذاری خارجی

 افزایش نسبی سرمایه گذاری داخلی

 مزیت های نسبی نفت و گاز و انرژی  ساختار فعالیت

 مزیت رقابتی کشاورزی

 تثبیت  مناطق آزاد و ویژه)ارتقای نسل(

 تکمیل  زنجیره ارزش فعالیت های کشاورزی

 توسعه صنایع پایین دستی کوچک صنایع نفت و گاز
 و فرهنگی اجتماعی تحوالت اجتماعی و فرهنگی

 کاهش شکاف طبقاتی شهر و روستا

 کاهش نسبی سرمایه اجتماعی

 بهره مندی نسبی از ظرفیت های انسان بوشهری

 ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل مخاطرات و تهدیدات
 مدیریت بحران آب

 کاهش انگیزه های سرمایه گذاری بین المللی

 ارتقا آستانه تاب آوری

 جمعیتی تحوالت جمعیتی تهدیدات نظامیافزایش 

 شهری-کاهش مهاجرت روستا

 افزایش مهاجرپذیری

 علم و فناوری تحوالت علم و فناوری

 تقویت نسبی ارتباط صنعت و دانشگاه

 افزایش نسبی سهم بودجه تحقیق و توسعه صنایع

 فرار مغزها

 جذب  نیروی کار متخصص بومی

 توسعه  فناوری

 تدریجی سهم تجارت آنالینافزایش 

 تعامالت محدود علمی و فناوری بین المللی

مأخذ: مطالعات مشاور
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