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 116 ............................................................................................................................ دالر هزار برحسب -(1939 ،1935

-1 و 1 بوشهر گمرک-صادرات وزن و ارزش اساس بر عمده ییکاال یها گروه و مقصد عمده یکشورها: 91 جدول

 115 .......................................................................................................................................... 1939 ،1935 ،1915 سال

-1 و 1 بوشهر گمرک-واردات وزن و ارزش اساس بر عمده ییکاال یها گروه و مقصد عمده یکشورها: 93 جدول

 114 .......................................................................................................................................... 1939 ،1935 ،1915 سال

 111 .......................................................................... 1935 سال در استان کیتفک به یبانک یواحدها تعداد:45 جدول



 

 

 195 ......................................................................... 1935 سال در استان کیتفک به کشور یهاسپرده حجم:41 جدول

 191 ............................................................................................... رکشو یها استان یمال یوندهایپ قدرت:41 جدول

 191 ........................................................ کشور یها استان ریسا با بوشهر استان یمال ارتباطات مراتب سلسله:49 جدول

 194 ...................................................................... 1935 سال در استان یشهرستانها یبانک یواحدها تعداد: 44 جدول

 195 ..................................................................... 1935 سال در استان یشهرستانها یبانک یهاسپرده حجم: 45 جدول

 196 ......................................................................1935 سال در استان یهاشهرستان یمال یوندهایپ قدرت: 46 جدول

 144 .............................................. 1935-55 ساله 95 دوره در بوشهر استان شده انجام یها مهاجرت حجم: 42 جدول

 143 .................................................................. علت کیتفک به شهرستانها به شده وارد مدائ مهاجران سهم: 41 جدول

 155 ............................................................... علت کیتفک به شهرستانها به شده وارد موقت مهاجران سهم: 43 جدول

 153 ..................................... 1915-35دوره در بوشهر استان به کشور یهااستان از شده انجام یهامهاجرت: 55 جدول

 169 ....................................... 1915-35دوره در رانیا یهااستان به بوشهر استان از شده انجام یهامهاجرت: 51 جدول

 166 ................................. 1915-35 دوره در شهرستانها کیتفک به بوشهر استان به استانها ریسا از مهاجرتها: 51 جدول

 161 ................................. 1915-35 دوره در شهرستانها کیتفک به استانها ریسا به بوشهر استان از مهاجرتها: 59 جدول

 125 ............................................. (1935-15) شهرستانها به شده وارد مهاجران ،یاستان درون یهامهاجرت: 54 جدول

 119 ........................................... (1935-15) شهرستانها از شده خارج مهاجران ،یاستان درون یهامهاجرت: 55 جدول

 132 ............................................. 1915-35 دوره در بوشهر استان یشهرستانها کیتفک به مهاجرت خالص: 56 جدول

 151 ......................................................... استان یهوائ نقل و حمل شبکه قیطر از شده جا جابه مسافر تعداد: 52 جدول

 153 ..................................................................... 1931 سال در استان یهوائ مسافر یوندهایپ مراتب سلسله: 51 جدول

: واحد) ،1939 ، 1915 ،1915 یسالها در یاستان برون و درون کیتفک به بوشهر استان  شده جا جابه نیمسافر: 53 جدول

 115 .................................................................................................................................................................. (نفر هزار

 119 ........................................................................ مسافر وندیپ قدرت اساس بر استان یشهرها یبند سطح: 65 جدول

 114 ................................................................................................. بوشهر استان مسافر یوندهایپ نیمهمتر: 61 جدول

 115 ........................................................................... استان مسافر  انیجر از نقل و حمل انواع سهم سهیمقا: 61 جدول

: واحد) ،1939 ، 1915 ،1915 یسالها در یاستان برون و درون کیتفک به بوشهر استان  شده جا جابه نیمسافر: 69 جدول

 111 .................................................................................................................................................................. (تن هزار

 115 ...................................................................... یکاالئ وندیپ قدرت اساس بر استان یشهرها یبند سطح: 64 جدول



 

 

 111 .............................................................................................. بوشهر استان  یکاالئ یوندهایپ نیمهمتر: 65 جدول

 111 .......................................................................... استان یکاال  انیجر از نقل و حمل انواع سهم سهیمقا: 66 جدول

 199 ............................................................1935 دوره اطالعات اساس بر یمال وندیپ یشاخصها یجمعبند: 62 جدول

 194 ....................................................................................... استان یشهرها یمال وندیپ قدرت یبند سطح: 61 جدول

 195 ....................................................... بوشهر استان یالملل نیب یخروج و ورود یمال یها انیجر نیمهمتر:63 جدول

 193 ............................................................................بوشهر استان یها شهرستان یاستان درون یمهاجرتها: 25 جدول

 145 ........................................................................................................... یشهرستان نیب یوندهایپ شدت:  21 جدول

 149 ................................................ 1935-15 دوره اطالعات اساس بر یتیجمع وندیپ یشاخصها یجمعبند: 21 جدول

 149 .................................................................................. استان یشهرها یتیجمع وندیپ قدرت یبند سطح: 29 جدول

 144 ......................................................................................... بوشهر استان یشهرها وندیپ قدرت استاندار: 24 جدول

 142 ........................................................................ استان یها انیجر شبکه در بوشهر استان یشهرها نقش: 25 جدول

 141 ......................................................................................... وندشانیپ قدرت حسب بر شهرها یبندطبقه: 26 جدول

 155 ................................................. 1915 سال -مبدأ یکشورها کیتفک به-1و 1 بوشهر گمرک صادرات: 22 جدول

 155 .................................................... 1915 سال -ییکاال گروه کیتفک به-1و 1 بوشهر گمرک صادرات: 21 جدول

 155 ................................................. 1935 سال -مبدأ یکشورها کیتفک به-1و 1 بوشهر گمرک صادرات: 23 جدول

 156 .................................................... 1935 سال -ییکاال گروه کیتفک به-1و 1 بوشهر گمرک صادرات: 15 جدول

 156 ................................................. 1939 سال -مبدأ یکشورها کیتفک به-1و 1 بوشهر گمرک صادرات: 11 جدول

 152 ................................................... 1939 سال -ییکاال گروه کیتفک به-1و 1 بوشهر گمرک صادرات:  11 جدول

 152 .................................................. 1915 سال -مبدأ یکشورها کیتفک به-1و 1 بوشهر گمرک واردات: 19 جدول

 151 ..................................................... 1915 سال -ییکاال گروه کیتفک به-1و 1 بوشهر گمرک واردات: 14 جدول

 153 .................................................. 1935 سال -مبدأ یکشورها کیتفک به-1و 1 بوشهر گمرک واردات: 15 جدول

 165 ..................................................... 1935 سال -ییکاال گروه کیتفک به-1و 1 بوشهر گمرک واردات: 16 جدول

 165 .................................................. 1939 سال -مبدأ یکشورها کیتفک به-1و 1 بوشهر گمرک واردات: 12 جدول

 161 ..................................................... 1939 سال -ییکاال گروه کیتفک به-1و 1 بوشهر گمرک واردات: 11 جدول

 



 

 

 فهرست نمودار

 4 ....................................................................................... هاسکونتگاه انیم یاصل یوندهایپ لیتحل ندیفرا: 1 نمودار

 15 .................................................................. بوشهر استان یکیزیف یوندهایپ بخش مطالعات انجام ندیفرآ: 1 نمودار

 11 ............................. 1931 سال در راه شبکه  مراتب سلسله کیتفک به استان یا جاده یها راه شبکه سهم: 9 نمودار

 19 ......................................................................... 1931 سال در  معابر شبکه از استان یها شهرستان سهم: 4 نمودار

 14 .............................................................................. 1931 سال در شهرستان کیتفک به استان معابر سهم: 5 نمودار

 95 ...........................................................1939 سال در استان یاصل یمحورها تردد انیجر نرخ  و تیظرف: 6 نمودار

 91 ............................................................................ 1939 سال در استان یاصل یمحورها متوسط سرعت: 2 نمودار

 96 ....................................... 1939 سال در محورها از یعبور یسوار خودرو تردد حجم تفاضل و نیانگیم: 1 نمودار

 91 ............................. 1939 سال در استان نقل و حمل شبکه از یعبور هینقل لیوسا پیت تردد حجم سهیمقا: 3 نمودار

 46 .....................................................................................1939 سال در استان یشهرها یدسترس درجه:  15 نمودار

 51 ..................................... 1931 سال در بوشهر استان یها فرودگاه از شده جا جابه یداخل مسافر انیجر: 11 نمودار

 51 .......................................... 1931 سال در بوشهر استان یها فرودگاه از شده جا جابه یداخل بار انیجر: 11 نمودار

 59 ..................................... 1915 سال در بوشهر استان یها فرودگاه از شده جا جابه یداخل مسافر انیجر: 19 نمودار

 59 .......................................... 1915 سال در بوشهر استان یها فرودگاه از شده جا جابه یداخل بار انیجر: 14 نمودار

 54 .................................................... 1931 سال در استان ییهوا انیجر از کشور یفرودگاهها ریسا سهم: 15 نمودار

 56 .................................................... 1915 سال در استان ییهوا انیجر از کشور یفرودگاهها ریسا سهم: 16 نمودار

 52 ...................................................... 1931 سال در استان ییهوا انیجر از یالملل نیب یفرودگاهها سهم: 12 نمودار

 51 ...................................................... 1915 سال در استان ییهوا انیجر از یالملل نیب یفرودگاهها سهم: 11 نمودار

 در استان هب شده خارج و وارد کیتفک به کشور یها استان ریسا و بوشهر استان نیب جاشده جابه نیمسافر: 13 نمودار

 53 ................................................................................................... (نفر هزار: واحد) ،1935 ، 1915 ،1915 یسالها

 53 ................................................................. استان به شده خارج و شده وارد مسافر حجم راتییتغ روند: 15 نمودار

 65 ........................................................................... (1915 سال)  بوشهر استان نیب مسافر انیجر تمیلگار: 11 نمودار

 61 ........................................................................... (1915 سال)  بوشهر استان نیب مسافر انیجر تمیلگار: 11 نمودار

 61 ........................................................................... (1939 سال)  بوشهر استان نیب مسافر انیجر تمیلگار: 19 نمودار



 

 

 61 ..........................................................................(1939 سال)  بوشهر یاستان نیب مسافر انیجر تمیلگار: 14 نمودار

 29 ......................................................... (1939سال)بوشهر استان یشهرها یاستان مسافر یوندهایپ قدرت: 15 نمودار

 در ستانا به شده خارج و وارد کیتفک به کشور یها استان ریسا و بوشهر استان نیب جاشده جابه یکاال: 16 نمودار

 23 ........................................................................................................... (تن: واحد) ،1935 ، 1915 ،1915 یسالها

 23 .................................................................. استان به شده خارج و شده وارد یکاال وزن راتییتغ روند: 12 نمودار

 15 .................................. (1915 سال)  کشور یها استان ریسا با بوشهر استان نیب کاال ییجا جابه تمیلگار: 11 نمودار

 15 ................................... (1915 سال) کشور یها استان ریسا با بوشهر استان نیب کاال ییجا جابه تمیلگار: 13 نمودار

 11 .................................... (1939 سال) کشور یها استان ریسا با بوشهر استان نیب کاال ییجا جابه تمیلگار:95 نمودار

 19 ..................................... (1939 سال) بوشهر استان نیب کاال یخروج و یورد یها انیجر مراتب سلسله:91 نمودار

 155 ................................................................. بوشهر استان و کشور از شده انجام صادرات یوزن سهیمقا: 91 نمودار

 155 ................................................................... بوشهر استان و کشور از شده انجام واردات یوزن سهیمقا: 99 نمودار

 156 ............................................... (دالر1555) بوشهر استان و کشور به شده انجام واردات ارزش سهیمقا: 94 نمودار

 152 .................................................... 1935 سال صادرات، نهیزم در کشور اول گمرک 11 وزن از سهم: 95 نمودار

 151 .......................................... 1935 سال صادرات، نهیزم در کشور اول گمرکات( دالر) ارزش از سهم: 96 نمودار

 151 ......................................................... 1935 سال واردات، نهیزم در کشور اول گمرکات وزن از سهم: 92 نمودار

 153 ........................................... 1935 سال واردات، نهیزم در کشور اول گمرکات( دالر) ارزش از سهم: 91 نمودار

 115 .................................................... 1939 سال صادرات، نهیزم در کشور اول گمرک 15 وزن از سهم: 93 نمودار

 111 ...................................... 1939 سال ، صادرات نهیزم در کشور اول گمرک 15( دالر) ارزش از سهم: 45 نمودار

 111 ...................... 1939 سال ،( کاال وزن نظر از) بوشهر استان گمرکات صادرات مقصد اول کشور شش:41 نمودار

 111 .......... 1939 سال ،( کاال یدالر ارزش نظر از) بوشهر استان گمرکات صادرات مقصد اول یکشورها:41 نمودار

 111 ................................. تن حسب بر ،1939 سال واردات، نهیزم در کشور اول گمرک 15 وزن از سهم: 49 نمودار

 119 ......................................... 1939 سال واردات، نهیزم در کشور اول گمرک 15( دالر) ارزش از سهم: 44 نمودار

 114 ....................... 1939 سال ،( کاال وزن نظر از) بوشهر استان گمرکات به کننده وارد یکشورها عمده: 45 نمودار

 114 ........... 1939 سال ،( کاال یدالر ارزش نظر از) بوشهر استان گمرکات به کننده وارد یکشورها عمده:46 نمودار

 115 .............................. تن برحسب – 1 و 1 بوشهر گمرک از شده انجام واردات و صادرات یوزن زانیم: 42 نمودار

 116 ..........................دالر 1555 برحسب – 1 و 1 بوشهر گمرک از شده انجام واردات و صادرات ارزش: 41 نمودار



 

 

 سال-وزن حسب بر-مقصد یکشورها کیتفک به – 1و 1 بوشهر گمرکات از شده انجام صادرات سهم: 43 نمودار

1939 .............................................................................................................................................................. 111 

 سال-وزن حسب بر-یکاالئ یها گروه کیتفک به – 1و 1 بوشهر گمرکات از شده انجام صادرات سهم: 55 نمودار

1939 .............................................................................................................................................................. 111 

 سال-ارزش حسب بر-مقصد یکشورها کیتفک به – 1و 1 بوشهر گمرکات از شده انجام صادرات سهم: 51 نمودار

1939 .............................................................................................................................................................. 113 

 سال-وزن حسب بر-ییکاال گروه کیتفک به – 1و 1 بوشهر گمرکات از شده انجام صادرات سهم:51 نمودار

1939 .............................................................................................................................................................. 113 

 سال-وزن حسب بر- مبدأ یکشورها کیتفک به – 1و 1 بوشهر گمرکات به شده انجام واردات تمیلگار: 59 نمودار

1939 .............................................................................................................................................................. 111 

 سال-وزن حسب بر-ییکاال گروه کیتفک به – 1و 1 بوشهر گمرکات به شده انجام واردات سهم: 54 نمودار

1939 .............................................................................................................................................................. 111 

 سال-ارزش حسب بر-مبدأ یکشورها کیتفک به – 1و 1 بوشهر گمرکات به شده انجام واردات تمیلگار: 55 نمودار

1939 .............................................................................................................................................................. 119 

 سال-ارزش حسب بر-ییکاال یها گروه به – 1و 1 بوشهر گمرکات به شده انجام واردات سهم: 56 نمودار

1939 .............................................................................................................................................................. 114 

 112 ............................................................. شبکه کامل گراف روش در نقاط انیم انیجر محاسبه قهیطر: 52 نمودار

 111 ......................................................................................... فارس استان یمال یوندهایپ یبررس ندیفرا: 51 نمودار

 195 ................................................................... یبانک یواحدها تعداد از بوشهر استان یشهرستانها سهم: 53 نمودار

 196 .................................................................. یبانک یسپردهها تعداد از بوشهر استان یشهرستانها سهم: 65 نمودار

 192 .................................................................. 1935 سال در استان یهاشهرستان یمال یوندهایپ قدرت: 61 نمودار

 141 ...................... 1935-65 یزمان بازه در کشور یها استان مهاجرت خالص نظر از بوشهر استان گاهیجا: 61 نمودار

 141 .. 1935-65 یزمان بازه در کشور استانها تیجمع به مهاجرت خالص نسبت نظر از بوشهر استان گاهیجا: 69 نمودار

 144 ........................................... 1935-55 ساله 95 دوره در بوشهر استان شده انجام یها مهاجرت حجم: 64 نمودار

 146 ...................................... 1935-15 ساله 5 دوره در کار یجو و جست هدف با یاستان دائم مهاجرت: 65 نمودار

 146 ............................... 1935-15 ساله 5 دوره در بهتر کار یجو و جست هدف با یاستان دائم مهاجرت: 66 نمودار



 

 

 142 ................................................ 1935-15 ساله 5 دوره در یشغل انتقال هدف با یاستان دائم مهاجرت: 62 نمودار

 142 ........................ 1935-15 ساله 5 دوره در تر مناسب مسکن به یابیدست هدف با یاستان دائم مهاجرت: 61 نمودار

 141 ........................................ 1935-15 ساله 5 دوره در خانواده از یرویپ هدف با یاستان دائم مهاجرت: 63 نمودار

 143 .............................................. 1935-15 ساله 5 دوره در استان به شده انجام دائم یها مهاجرت سهم: 25 نمودار

 155 ....................... 1935-15 ساله 5 دوره در علت کیتفک به شهرستانها به شده وارد دائم مهاجران سهم: 21 نمودار

 151 .................... 1935-15 ساله 5 دوره در علت کیتفک به شهرستان هر به شده وارد دائم مهاجران سهم: 21 نمودار

 159 ......................................... 1935-15 ساله 5 دوره در لیتحص هدف با یاستان موقت مهاجرت انیجر: 29 نمودار

 154 ................................. 1935-15 ساله 5 دوره در لیتحص انیپا هدف با یاستان موقت مهاجرت انیجر: 24 نمودار

 154 ............ 1935-15 ساله 5 دوره در فهیوظ خدمت انیپا ای انجام هدف با یاستان موقت مهاجرت انیجر: 25 نمودار

 155 ........................................... 1935-15 ساله 5 دوره در استان به شده انجام موقت یها مهاجرت سهم: 26 نمودار

 156 ..................... 1935-15 ساله 5 دوره در علت کیتفک به شهرستانها به شده وارد موقت مهاجران سهم: 22 نمودار

 152 ......................... 1935-15 ساله 5 دوره در علت کیتفک به شهرستان هر به شده وارد موقت مهاجران: 21 نمودار

 165 .................................... 1915-35دوره در بوشهر استان به رانیا یهااستان از شده انجام یهامهاجرت: 23 نمودار

 164 .................................... 1915-35دوره در رانیا یهااستان به بوشهر استان از شده انجام یهامهاجرت: 15 نمودار

 166 .............................. 1915-35 دوره در شهرستانها کیتفک به بوشهر استان به استانها ریسا از مهاجرتها: 11 نمودار

 161 .............................. 1915-35 دوره در شهرستانها کیتفک به استانها ریسا به بوشهر استان از مهاجرتها: 11 نمودار

 125 ........................................... (1935-15) شهرستانها به شده وارد مهاجران ،یاستان درون یهامهاجرت:19 نمودار

 121 .............................................. 1935-15 ساله 5 دوره در ها شهرستان به شده انجام یها مهاجرت مبدا: 14 مودار

 119 ........................................ (1935-15) شهرستانها از شده خارج مهاجران ،یاستان درون یهامهاجرت: 15 نمودار

 116 .......... 1935-15 ساله 5 دوره در ها شهرستان کیتفک به شده انجام یاستان درون یهامهاجرت مقصد: 16 نمودار

 131 ........................................... 1915-35 دوره در بوشهر استان یشهرستانها کیتفک به مهاجرت خالص:12 نمودار

 153 ..................................................... استان یهوائ نقل و حمل شبکه قیطر از شده جا جابه مسافر تعداد: 11 نمودار

 ،1939 ، 1915 ،1915 یسالها در یاستان برون و درون کیتفک به بوشهر استان  شده جا جابه نیمسافر: 13 نمودار
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 مقدم ای بر ویرایش سوم گزارش 
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م و دقیقا مشخص نماید که ایراد ناظر بر گرفت، سرگروه گزارش موارد اصالحی را در یک جدول به شرح زیر اعال

مربوط به کدام بند و  اصالحات روی گزارش در کدام صفحه)اعالم ذکر صفحه( اصالح و توضیحات تکمیلی 

 گزارش است)ذکر شماره بند وگزارش های مرتبط با گزارش ارسالی(.
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 پیشگفتار

از طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و برنامه ریزی  1934فروردین سال برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

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

تدوین  متفاوت است، از آن جمله هااستانده است که در قیاس با شرح خدمات سایر مقیاس ملی از مراحل مختلفی  تشکیل ش

برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی آینده پژوهی به تدوین چشم انداز اهداف و 

یاتی به عمل و سطح کندیمی مشخص للالمنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستانی مورد نیاز در سطح هاپروژهو  هاطرح ارائه

ص به مشخ طوربهعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات مورد نیاز در برنامه  تدوین شده آمایش مرحله سوم این مطالعات 

شرح  اصلی و ارکان.مراحل پردازدیمی پیش بینی شده هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

اسناد ام، ل اول این گباشد. در فصپردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

ربیات جهانی و تج هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

ی عمومی را به انجام اجماع ساز، تدوین ساختار، سازماندهی همکاری و  نفعیذی هاگروهیی شناسااست.فصل چهارم، 

ارد. در بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دمنظور اولویتاستان به مسائلبندی شناسی و طبقهرساند. فصل پنجم به مسالهمی

اولیه  گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهدفصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

سناد های مطالعاتی الزم برای تهیه افصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحآمایش براساس ارزیابی سریع انجام خواهد شد و 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طب: گام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین

اداری و سازمانی،  -محیط زیست، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسی

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

ها، بررسی و تحلیل هی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاهتحلیل نظام سکونتگا

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.استان را مورد بررسی قرار می



 

 ز

و طراحی سناریو های توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی گام سوم به تبیین چشم انداز 

و تدوین  ی توسعه فضایی استانوهایسنا ری استان، شناسایی هاتیمأمورو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین چشم انداز کالن و 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

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

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

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

ذاری در گگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهمی در گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه

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

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

ی برنامه افزار پایش و ارزیابپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم

 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

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

ررسی شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذیمدخالن(، ها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم کمبودها و نواقص آن و جمع

 شد.بامی

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

ین های کالن و تدوکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 های اجرایی توسعه است.سیاست

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

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

ها رحرست و مشخصات اصلی طو دارای چهار فصل با عناوین تهیه فه گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

های توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه اجراء، روش و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأمپیشنهادی تاٌمین مالی(، بررسی 



 

 س

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهبرنامه ها وطرح

 استان است.

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

های سیاست های ارزیابی برنامه ود پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخصپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فراین

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

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

عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات مورد نیاز پایش توسعه و  گام اول با

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاهیکهای توسعه برنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش نامه پنجگام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت بر

عی و های موضپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگریکوچک

ع محیطی گروه تحلیل مناب از مطالعاتیش استان است که دربرگیرنده بخشی مطالعات برنامه آما از مجموعهگزارش حاضر 

 .شرح خدمات است 4-1-1قلیمی( و بند با عنوان گزارش تحلیل وضعیت منابع طبیعی )تحلیل وضعیت ا
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 هاسکونتگاه بین اصلی پیوندهای تحلیل و فصل نهم: بررسی -1-2-9

های گذشته همواره مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران قرار داشته است. امروزه و  در ها از سالروابط بین سکونتگاه

مبتنی بر تامین  پیرامونی و-ریزی فضایی، پیوند بین سکونتگاهی فراتر از روابط اولیه مرکزچارچوب گفتمان جدید برنامه

ه است. در این نگاه، مجموعه ای از روابط اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی و... مایحتاج و نیاز های خدماتی پایه تعریف شد

مناطق را در قالب شبکه ای از شهرها و در ارتباط با یکدیگر شکل میدهد. ارتباطات میان سکونتگاها یکی از وجوه موثر بر 

 آید. ها در توسعه منطقه ای به شمار میپذیری سکونتگاهنقش

در قالبی  گیری اجزای آنفت، جهت دستیابی به درک درستی نسبت به فضا و چگونگی شکلبر این اساس باید گ

یکپارچه و با در نظر داشتن ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی، کالبدی و فضائی و...، ضروری است، عالوه بر بررسی 

ها را نیز مدنظر قرار میان سکونتگاه 1مالتها، تعاچگونگی توزیع جمعیت، امکانات، خدمات و خاستگاه محیطی و فضائی آن

نش فضائی ها و همچنین کهای میان کانونهای میان نقاط تجلی وابستگیتوان گفت تعامالت و جریاندیگر میعبارتیداد. به

ها حاصل گاههای سکونتها و مشخصهباشند. مضافاً اینکه، ویژگیهای فضائی میها و کششامکانات و خدمات و نیز پتانسیل

مل های دیگر، عهای مکانی و یا کاهش و امحاء بعضی قابلیتهایی است که عمالً در جهت افزایش توان و قابلیتجریان

ای فصال نقاط، حاشیههای مرکزی، به انها با یکدیگر و یا با سکونتگاهکرده است. از سوئی دیگر، عدم ارتباط متقابل سکونتگاه

تلزم ای به توسعه نقاط و مناطق جغرافیایی مسشود. در نتیجه نگاه شبکهها منتهی میتگی آنشدن و در نهایت توسعه نیاف

 ها و توان هر نقطه است. مشارکت همه نقاط در فرآیند توسعه و ایفای نقش متناسب با قابلیت

های که در تدوین برنامه سازدشود این امکان را فراهم میانجام میای بررسی پیوندها که در چارچوب رویکرد شبکه

ها بر یکدیگر، توسعه اوالً به عوامل تأثیرگذار در توسعه توجه شود و ثانیاً با شناخت روابط و چگونگی تأثیر متقابل آن

 حرکت ا،پیونده شناخت از استفاده دیگر مزیت گذاری واحدی را برای مناطق هم پیوند شهری ارائه گردد. چارچوب سیاست

 ذرگ حاصل که) فضایی ساختار در موجود مختلف هایجریان چارچوب این در زیرا. است پایدار توسعه تحقق مسیر در

 واقع تحلیل دمور فضایی بعدی چند نظام قالب در ،(است هاآن پیرامونی محیط و انسانی جوامع بین متقابل هایکنش تاریخی

 .شوندمی

                                                      
1 Interaction 
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ها و با در چارچوب نظریه شبکه 1های اصلی استانجهت توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه این فصلدر 

ل و در ای به بررسی منطقه به صورت یک کشود. رویکرد شبکهتأکید بر نقش پیوندهای مالی، کاالیی و جمعیتی اقدام می

بیند و اولویت را به بررسی دقیق جریانات و پیوندهای میان یپردازد و در این میان نقاط را یکسان مارتباط با اجزای آن می

بندی بندی و دستهدهد و از تحلیل جریان میان مراکز مختلف )به تفکیک حجم، نوع، جهت جریان و...( و خوشهنقاط می

اط در سطح ه میان نقیافتهای متنوع رشد و توسعه هماهنگ مبتنی بر روابط مکمل و پیوندهای سازمانها با اندازهسکونتگاه

 کند.مناطق را توجیه می

مقصد،  ها در مبدأ وبرآیند مجموع پیوندهای عمده یاد شده و چگونگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مثبت و منفی آن

ها به خودی خود یک از این جریانآورند. هیچتوسعه نیافتگی را به وجود می 1بخش توسعه و یا دور باطلهای حیاتحلقه

حرکت  تواند نمایانگر جهتهای فوق میی توسعه منطقه مثبت یا منفی نیست. بلکه در درجه اول برآیند مجموعه جریانبرا

ها در ن جریانکننده نقش ایبه سوی توسعه و یا عقب ماندگی باشد و در درجه دوم سطح توسعه نسبی منطقه یا کشور، تعیین

جتماعی ا –ها در ساختار اقتصادی اع پیوندها و بررسی چگونگی عملکرد آنروی شناخت انوآید. ازاینتوسعه به شمار می

 منطقه، برای ارائه رویکرد مناسب توسعه ضروری است.

ده های استان بوشهر، ابتدا نسبت به تعیین و تدقیق متغیرهای مدنظر تحقیق اقدام شجهت تحلیل پیوندهای میان سکونتگاه

ه گردد. پس از تعیین واحد تحلیل، نسبت بباشد، تعیین میکه همان مراکز شهری می است. در گام دوم واحد تحلیل جامعه

شود. الزم گردد. با توجه به این ماتریس، گراف متناظر با آن نیز ترسیم میهای مورد مطالعه اقدام میتشکیل ماتریس جریان

بر اساس  به شناسایی و تحلیل ساختار شبکه باشد. سپس نسبتدار میدار و وزنبه توضیح است، گراف مذکور گرافی جهت

در  هایی که از لحاظ عملکردیشود سکونتگاهشود. در توضیح مطلب باید گفت در این بخش تالش میها اقدام میجریان

                                                      
های موجود های منتخب استان مد نظر است. با توجه به محدودیتبر اساس شرح خدمات برنامه آمایش استان ، در فصل نهم توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه 1

ت ها و مبدأ و مقصد حرکبار و مسافر بر اساس بارنامه باشد. زیرا اطالعاتهای مرکزی مقدور نمیو نوع اطالعات در دسترس ، ملزم کردن انجام مطالعات بخش پیوندها به مکان

 های باری یا مسافری وجود نخواهد داشت. از سوئی دیگرهای مرکزی شهری و روستایی شناسایی شده پایانهها است. مشخص است که الزاماً در تمامی مکانوسایل نقلیه از پایانه

این -عات صورت گرفته مکان مرکزی تلقی نشده باشد ولی حجم قابل توجهی از مبادله کاال )یا حتی مسافر( را داشته باشدبسیار محتمل است، سکونتگاهی باشد که بر اساس مطال

از اطالعات حجم  مبادالت وجوه بانکی بین شهرها و استفاده  (orginal)کند، زیرا با توجه به عدم دسترسی به اطالعات نابمسئله در مورد پیوندهای مالی نمود بیشتری پیدا می

های در مورد پیوندهای جمعیتی نیز نوع اطالعات مهاجرت -نماید.های منتخب استان، غیر ممکن میها، تحلیل پیوندهای مالی بین سکونتگاهجایگزین در سطح مراکز شهرستان

 .باشدهای مرکزی نمیموجود در بانک اطالعاتی کشور، پاسخگوی تحلیل پیوندهای جمعیتی به تفکیک مکان

طالعات عات وجود دارد از ابا توجه به توضیحات فوق، در مطالعات بخش پیوندها، تمامی شهرهای استان مورد بررسی قرار گرفته است. البته در مواردی که محدودیت اطال

 شهرستانی یا اطالعات در اقتضای دسترس استفاده شده است. 
1 virtuous cycles 
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کلی  د. به طوربندی نموهای بینشان شناسایی و دستهتعامل با یکدیگر قرار دارند را با توجه به حجم و نوع ارتباطات و جریان

های آن رابطه دارد. یعنی هر چه شهرها دارای وسعت حوزه هم پیوند عملکردی با تعدد نقش و میزان اهمیت سکونتگاه

 یابد و هر قدر توان بیشتری در هدایت فضا داشته باشد به همانتری میهای متعدد باشد به همان نسبت حوزه نفوذ وسیعنقش

های مالی، ارتباطات، حمل و نقل و سایر خدمات شت و شعاع پرتو افشانی آن در زمینهتری خواهد دااندازه منطقه نفوذ وسیع

میان  کند. به طور کلی باید گفت در یک شبکه از تعامالتیابد. بنابراین در شبکه نقش مرکزی ایفا میبرد بیشتری می

 :(1911)آذرباد،ها عوامل زیر حائز اهمیت استسکونتگاه

 یا چند  دهد. مثالً چند بار وپیوند یا ارتباط بین نقاط را در زمینه  یک نوع پیوند نشان می پیوند: تعداد 1فراوانی

شود. به عبارت دیگر شدت جریان حمل می "ب"به نقطه  "الف"وقت یک بار کاال یا وجوه  مورد نظر از نقطه 

 همیت ارتباط است. آید. تعدد ارتباط بین دو نقطه حاکی از ابا محاسبه فراوانی پیوند به دست می

 سازد. بدون تردید مناطقی که عالوه بر پیوند: وجود ارتباطات مختلف بین دو نقطه را نمایان می 1چندگانگی

ارتباط کاالیی از انواع دیگر ارتباطات اقتصادی و نیز ارتباطات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و مانند آن 

یی و نیز مناسب توسعه فضا تری با یکدیگر دارند. در طراحی ساختارهایتر و مستحکمبرخوردارند پیوند قوی

که ای بلتوان نه تنها در جهت توسعه درون منطقهتدوین راهبردهای آمایشی از این گونه مناطق هم بسته می

 ای استفاده کرد. ای و فرا منطقهتوسعه بین منطقه

 های مرتبط رپیوند : قدرت پیوند شاخصی است که توانمندی پیوند را به صورت کمی با استفاده از متغی 9قدرت

 کند.گیری میبا موضوع برحسب زمان مصروف، حجم کاال، ارزش کاال و مانند آن اندازه

 این نوع شوددهنده تعداد پیوندهایی است که از یک نقطه شروع و  به نقطه دیگر ختم میپیوند: نشان 4جهت .

گیرد. ای مورد استفاده قرار میای از غیر رابطهها که حالت نمایشی دارد برای تفکیک پیوندهای رابطهشاخص

دات دار است. در صورتی که صادرات یا وارها نوعی پیوند غیر جهتبرای مثال پیوند فیزیکی بین سکونتگاه

 آید. دار به شمار میکاال پیوندی است که ماهیتاٌ جهت

                                                      
1-  Frequency 
1-  Multiplexity 
9-  Strength 
4-  Direction 
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 میزان  دهد که تا چهشان میدهنده میزان دوجانبه بودن رابطه بین دو نقطه است. این شاخص نپیوند: نشان 1تقارن

نه رود که نقاطی که هم در زمیشود. انتظار میورود کاال از یک نقطه با خروج کاال به آن نقطه پشتیبانی می

خروج  هم در زمینه ورود کاال یا وجوه به تعادل رسیده باشند، بهتر بتوانند موقعیت و جایگاه خود را حفظ کنند 

 تواند به توسعه پایدار فضایی منتهی شود. یک طرفه و نامتقارن نمیو حتی ارتقاء ببخشند. پیوند 

 هاسکونتگاه میان اصلی پیوندهای تحلیل : فرایند1 نمودار

 
  مشاور: مأخذ

 بیشترین هب موجود هایکمان تعداد نسبت وسیله به دارجهت ساده گراف یک در شبکه تراکم شاخص: شبکه تراکم -

 تراکم یک شماره تصویر. است تراکم حداکثر با ایشبکه کامل شبکه یک. شودمی بیان شبکه این در ممکن هایکمان تعداد

                                                      
1-  Symmetry/Reciprocity 
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 بکهش تراکم پس دارد وجود ممکن های یال تمام "ب" شکل در. دهد می نشان برابر رئوس تعداد با گراف دو در شبکه

 Xu: 91)باشد نمی 1گراف کامل زیرا بود خواهد یک از کمتر شبکه تراکم "الف" شکل در اما( یک برابر)باشد می حداکثر

and Harriss,2008). 

 شبکه تراکم شماتیک : نمایش1 تصویر

 
  مشاور: مأخذ

 را اول حالت. شودمی خارج آن از یا وارد نقطه هر به که است هاییکمان تعداد معادل رأس مرکزیت:  مرکزیت  -

 بیرونی و درونی مرکزیت درجه مجموع با است برابر کل مرکزیت. نامندمی بیرونی مرکزیت را دوم حالت و درونی مرکزیت

 زیر طهراب از رأس هر مرکزیت درجه محاسبه برای. شودمی استفاده مجاورت ماتریس از مرکزیت درجه تعیین برای. رأس هر

 (.Xu and Harriss,2008: 91)شودمی استفاده

𝒌𝒊 = ∑ 𝒂𝒊𝒋

𝒋

 

ki  درجه مرکزیت راسi میبادد 

aij=1  اگر میان دو رأسi  وj .ارتباط وجود داشته باشد 

aij=0  اگر میان دو رأسi  وj .ارتباط وجود نداشته باشد 

 ار اول حالت. شودمی خارج آن از یا و شودمی وارد نقطه هر به که است جریانی مجموع برابر رأس یک توان: توان  -

 گونگیچ زیر رابطه. است بیرونی و درونی توان مجموع برابر کل توان. نامندمی بیرونی توان را دوم حالت و درونی توان

 و "لفا" های شکل. است شده مقایسه متناظر گراف دو توان دو شماره تصویر در. دهدمی نشان شبکه در را توان محاسبه

 شده داده نمایش خطوط ضخامت با که)رئوس میان جریان شدت. باشند می راس پنج دارای و کامل گرافی هردو "ب"

 شده داده نمایش نقاط اندازه با که)رئوس توان مجموع روی این از. است "ب" گراف از کمتر "الف" گراف در( است

 . است "الف" از بیشتر "ب" گراف در شبکه(  است

                                                      
 گراف کامل گرافی است که تمامی یال های آن وجود داشته باشد. بعبارتی دیگر میان هر دوراس گراف یالی وجود داشته باشد. 1
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 شبکه توان شماتیک : نمایش2 تصویر

 
  مشاور: مأخذ

𝑷𝒊 = ∑ 𝒂𝒊𝒋𝒘𝒊𝒋

𝑵

𝒋=𝟏

 

aij=1  اگر میان دو رأسi  وj .ارتباط وجود داشته باشد 

aij=0  اگر میان دو رأسi  وj .ارتباط وجود نداشته باشد 

Wij :  شدت جریان میان دو رأسi  وj. 

 نقاط سطح در که است شاخصی شد، خواهد نامیده( NSI) اختصاری طور به که شاخص این: 1شاخص تقارن گره  -

 ارتباط رد سازگاری و تقارن مؤلفه با شاخص این. شودمی بیان و محاسبه نقاط از یک هر برای که معنی این به کند،می عمل

 کندمی گیریاندازه شبکه از i نقطه هر برای را آن از خارج و رأس هر بر وارد جریان بین تفاوت شاخص این. گیردمی قرار

(limtanakool,2009,184): 

NSIij=Ii-OiIi+OiNSIij=Ii-OiIi+OiNSIij=Ii-OiIi+Oi 
−𝟏 ≤ 𝑵𝑺𝑰𝒊 ≤ 𝟏 

Ii  :های وارد شده به نقطه  مقدار جریانi  

Oi  :های خارج شده از نقطه  مقدار جریانi  

 کننده ارسال اینقطه که آن از بیش بررسی مورد نقطه که دهدمی نشان شاخص این از آمده دست به مثبت خالص مقدار

 به نقطه این هک داردمی بیان شاخص این برای آمده دست به منفی مقادیر متقابل طور به است؛ کننده دریافت اینقطه باشد

 آن به که تاس جریانی از بیشتر شود می خارج نقطه آن از که جریانی حجم یعنی. است مطرح شبکه در فرستنده یک عنوان

 به توجه اب تصویر این در. است شده داده نمایش ساده صورتی به شبکه در نقاط تقارن سه شماره تصویر در. شود می وارد

 قارنت شاخص منفی مقادیر دارای اند شده مشخص مشکی رنگ با که نقاطی شود می مشخص یالها جهت و یالها ضخامت

 . هستند شاخص این مثبت مقادیر دارای اند شده داده نشان طوسی رنگ با که مقادیری و باشند می نقاط

                                                      
1 -Node Symmetry Index 
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 شبکه در نقاط تقارن شماتیک : نمایش3 تصویر

 
  مشاور: مأخذ

 که تندهس هاییآن شبکه مرکزی نقاط. است شبکه مرکزی نقاط تعیین تحلیل این از هدف: 1پیرامون-تحلیل مرکز  -

 در پیرامون و مراکز شناسایی برای. دارند شبکه در را اهمیت بیشترین ارتباطاتشان قدرت و تعداد بیشترین گرفتن نظر در با

 قتمطاب هاداده  شبکۀ با را پیرامون-مرکز مدل همزمان که ترتیب این به. است شده استفاده UCI NET افزارنرم از شبکه

 ویرتص در مثال عنوان به. دارند تعلق پیرامون به یک کدام و مرکز به ها گره از یک کدام که کندمی مشخص و دهدمی

 و اطاتارتب تعداد نظر از اند، شده انتخاب مرکز عنوان به که نقاطی. اند شده داده نمایش مشکی رنگ با مراکز چهار شماره

 .(1931)مشفقی،دارند شبکه در مهمی نقش کانونها سایر با ارتباطاتشان شدت همچنین

 شبکه در پیرامون-مرکز تحلیل شماتیک : نمایش4 تصویر

 
  مشاور: مأخذ

 عمل شبکه سطح در که است شاخصی شد، خواهد نامیده( EI) اختصاری طور به که شاخص این: شبکه آنتروپی  -

 رابطه طریق از شبکه سطح در را هاکنشبرهم یکنواخت توزیع گستردگی و وسعت شاخص، این. کندمی

(limtanakool,2009,184) : 

𝑬𝑰 = − ∑
(𝒁𝒍) 𝑳𝒏 (𝒁𝒍)

𝑳𝒏 (𝑳)

𝑳

𝒊=𝟏

 

                                                      
1 Core/PERIPHERY 
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𝒇𝒐𝒓 𝒛 = 𝟎 𝒉𝒐𝒍𝒅𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 (𝒛)𝑳𝒏 (𝒛) = 𝟎 
𝟎 ≤ 𝑬𝑰 ≤ 𝟏 

 که در آن:

l شبکه در موجود پیوند (l= 1,2,3,…, L) 

Zl پیوند روی هایجریان نسبت l ندکمی گیریاندازه را شبکه در پیوندها تمامی روی بر هاجریان مجموع با نسبت در. 

 برای مدهآ دست به مقدار چنانچه کهطوریبه شود، گرفته نظر در ساختار مؤلفه از ایسنجه عنوان به تواندمی EI بنابراین

 دست به عدد کهصورتی در متقابل طور به و است چندمرکزی کامالً ساختار با ایشبکه بیانگر باشد یک برابر شاخص این

 . است مرکزی تک کامالً ساختار با ایشبکه بیانگر باشد صفر برابر شاخص این برای آمده

 جتماعا مفهوم از کمی تعریفی ارائه برای جستجو هاگراف بندیخوشه در مسئله اولین: 1شناسایی اجتماعات در شبکه  -

 به غالباً عاریفت که بوده این آن، دالیل از یکی. است نبوده پذیرش مورد فراگیر و جامع طور به تعریفی هیچ تاکنون. است

 ارائه جا بدین ات که هاییمثال به توجه با و شهودی طور به. است بوده متکی آن کاربرد یا و مطالعه دست در مشخص سیستم

 اتصال هم به ار گراف نقاط سایر که ارتباطاتی با مقایسه در اجتماع "درون" در ارتباطات که شودمی استنباط گونهاین شده

 از که ستا هاییزیرمجموعه شناخت هاگراف در اجتماعات شناسایی از هدف کلی طور به.  باشد بیشتر بسیار باید دهدمی

 پنج شماره تصویر. دباشن داشته یکدیگر با توجهی قابل درونی ارتباطات شبکه توپولوژیکی و میانشان پیوندهای قدرت نظر

 نای. است شدهشناسایی گراف این در خوشه چهار شود،می مشاهده چنانچه. دهدمی ارائه گراف در را بندیخوشه از مثالی

 .اندشده داده نمایش مختلف هایرنگ با خوشه چهار

 و دارند، یگریکد به باال مشابهت با رئوس از هاییگروه شناسایی در سعی اجتماعات شناسائی هایتکنیک طورکلیبه

 :شوند بندیطبقه دسته دو در توانندمی خود

ها در صورت داشتن مشابهتی به قدرکافی باال، در فرآیندی تکرارشونده با خوشه : که در آن1های تجمعیالگوریتم

 شوند.یکدیگر ادغام می

دهنده رئوس با های اتصالارشونده از طریق حذف یالها در فرآیندی تکر: که در آن خوشه9گرهای تقسیمالگوریتم

 شوند.مشابهت پایین به یکدیگر از یکدیگر جدا می

                                                      
1- Community Detection 

1- Additive Methods 
3- Divisive Methods 
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 محلی اجتماعات شماتیک : نمایش5 تصویر

  
  Fortunato,2010: مأخذ

 نهایی هایخوشه روش این در ،.شودمی استفاده UCI NET افزارنرم در و مراتبی سلسله بندیخوشه روش از فصل این در

 رختد این به. شودمی داده نمایش درختی صورت به معموالً و مراتبی سلسله ساختاری در ها،آن عمومیت میزان اساس بر

 طی در و شودمی گرفته نظر در مجزا ایخوشه عنوان به داده هر ابتدا روش این در. گویندمی  دندوگرام مراتبی سلسله

 خوشه یک نهایت در ات شوندمی ترکیب یکدیگر با یکدیگر با بیشتری شباهت که هاییخوشه مرحله هر در تکراری فرآیندی

 .شود حاصل خوشه مشخصی تعداد یا و

 پیوندهای فیزیکی -1-2-9-1

ها و تانسیلپطورکلی عدم وجود نماید. بهگیری تعامالت میان شهرهای استان را مهیا میپیوندهای فیزیکی بستر شکل

های مناسب برقراری ارتباطات فیزیکی چه زمینی، چه هوایی و چه دریایی انزوای نقاط را در شبکه شهری سبب زمینه

ها در سطوح مختلفی حائز اهمیت است. در سطح محلی در تأمین مایحتاج گردد. برقراری ارتباطات فیزیکی میان کانونمی

یابد. این ارتباطات در بندهای مربوط به تعیین سلسله مراتب ای مجاور اهمیت میهروزانه و روابط آونگی میان کانون

ساز ای انسجام در پیوندهای فیزیکی زمینههای شهری بررسی شده است. در سطح منطقههای مرکزی و بررسی تجمعمکان

و فراملی نیز  باشد. در سطح ملیان میای متعادل در استی شهری به هم پیوسته و منسجم و در نتیجه توسعهگیری شبکهشکل

های مهم ملی و فراملی در تعیین نقش و اهمیت استان بسیار حائز اهمیت های ارتباطی میان شهرهای استان با کانونوجود زمینه

 های ناشی از وجود ارتباطات ملی و فراملی غافل ماند.است. مضافاً اینکه نباید از فرصت

به بررسی پیوندهای فیزیکی میان شهرهای استان از طریق چگونگی توزیع تسهیالت  شوددر این قسمت تالش می

به  ای، دریائی و هوائیونقلی در سطح استان پرداخته شود. برای این منظور ابتدا هریک از انواع حمل و نقل شامل جادهحمل
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تعیین  ز نظر برآیند این سه نوع حمل و نقلهای استان اگیرد و سپس موقعیت شهرها و شهرستانتفکیک مورد بررسی قرار می

 دهد.انجام مطالعات پیوندهای فیزیکی استان بوشهر را نشان میفرآیند   1گردد. نمودار می

الزم به توضیح است، بر اساس شرح خدمات برنامه آمایش استان در این بند عالوه بر تحلیل جریان مسافر، تحلیل جریان 

استان نیز خواسته شده است.  با توجه به قرابت مفهومی و همسوئی مطالعات مربوط به تحلیل جریان بار بار شبکه حمل و نقل 

( این مطالعات 1-3-1-1بند ( با مطالعات پیوندهای کاالیی )پیوندهای فیزیکی -1-3-1-1شبکه حمل و نقل استان) بند 

 گیرد. انجام می( -1-3طور یکپارچه در بخش مربوط به مطالعات کاالیی)بند به

 انجام مطالعات بخش پیوندهای فیزیکی استان بوشهر: فرآیند 2 نمودار

 
  مشاور: مأخذ

 تحلیل وضعیت شبکه حمل و نقل استان -1-2-9-1-1

شمال شرقی کشیده شده است. بیشترین مرز این استان با -استان بوشهر در امتداد جنوبی کشور در امتداد جنوب غربی

استان فارس می باشد که در شمال این استان قرار گرفته است و سهم قابل توجهی از کل مرز خاکی استان بوشهر با استان 

صد(. استان های کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان دیگر استان های هم مرز شمالی استان در 15فارس می باشد)حدود 

تان دارای اس دوبوشهر می باشند. استان هرمزگان تنها همسایه شرقی استان بوشهر است. از چهار استان مجاور استان بوشهر 

تان به مرز آبی اختصاص دارد. این امر نشان دهنده مرز آبی با خلیج فارس می باشند همچنین، بیش از پنجاه درصد از مرز اس

ارس را می استان فارتباط اهمیت منطقه و ضرورت وجود پیوند فیزیکی مناسب میان استان های فوق است. از سوئی دیگر 

شهر وتوان دروازه اصلی تعامالت فیزیکی)جابجائی های  مردم، کاال( با کشور دانست. نکته دیگر مرز طوالنی آبی استان ب

 است. 
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در نگاهی کلی، فرم کشیده استان که در امتداد ساحل توسعه یافته است لزوم تاکید بر محور ساحلی استان را متبادر می 

با شخصیت اقتصادی متشابه در زمینه برخورداری از بندر  –نماید. عالوه بر این همجواری با استان های خوزستان و هرمزگان 

 -ضرورت تقویت هم پیوندی فضائی منطقه ساحلی جنوب با هدف توسعه اقتصادی منطقه و کشورو منابع انرژی و در نتیجه 

تقویت ارتباطات برون استانی با این استان ها را بیش از پیش حائز اهمیت می نماید. ماهیت بندری استان و وجود بنادر و 

تباط با سایر استان های کشور به خصوص ارگمرکات مختلف در استان ضرورت تقویت مسیرهای ارتباطی مختلف استان با 

تهران و دیگر شهرهای مهم کشور و نیز مسیرهای ترانزیت کشور و کریدورهای بین المللی را روشن می نماید. از سوئی 

دیگر وجود منابع عظیم نفت و گاز در استان دلیلی دیگری بر تقویت ساختار حمل و نقل و ارتباطات استان می باشد. در ادامه 

ساختار حمل و نقل استان مورد مداقه قرار گرفته است. این موارد عالوه بر اصل تقویت ارتباطات میان کانون های اصلی 

 خدمات رسانی استان و تامین دسترسی مناطق محروم به مراکز خدمات برتر ناحیه ای و منطقه ای است. 

 ارتباطات بین المللی:

طح ملی ای در سر با وجود عدم مرز زمینی بین المللی استان، حمل و نقل جادهبه دلیل موقعیت قرارگیری استان در کشو

ارس، کرمان و های فشود. استان بوشهر به طور غیرمستقیم از سمت شرق از طریق استانانجام میو فراملی به طور غیرمستقیم 

ای دارد. هرچند تان با کشور عراق ارتباط جادهخوزس سیستان و بلوچستان با کشور پاکستان و از سمت غرب از طریق  استان

یت بیشتری مبا توجه به اینکه غالب صادرات و ترانزیت به کشورهای غربی می باشد، بالتبع مسیر منتهی به کشور عراق اه

 نسبت به مسیر شرقی خواهد داشت. 

اهی ی بزرگریرمستقیم و از طریق شبکه، استان بوشهر به صورت غ1المللیدهد از میان کریدورهای بینها نشان میبررسی

ارتباط دارد.   1بجنو –المللی حمل و نقل شمال کند با کریدور بینداخلی که ارتباط زمینی با سیرجان و بندرعباس برقرار می

اروپا مال پترزبورگ و شفارس را از طریق ایران به دریای خزر سپس از طریق روسیه به سناین کریدور اقیانوس هند و خلیج

ون، امیرآباد، برمحور بندرعباس ـ اینچهشامل  جنوب کشور می باشد-اه آهن شمالکند. این کریدور که منطبق بر رمتصل می

 است. انزلی، آستارا

ترین مسیر کشور برای گسترش ترانزیت بار، در راستای محورهای شمالی ـ جنوب، به عنوان مناسب-کریدور شمال

ویت امکان دسترسی زمینی)جاده ای یا ریلی(، دریائی استان به این کریدور می تواند مولد مزیت جنوبی شناخته می شود. تق

 های قابل توجهی در امر ترانزیت کاال برای استان بوشهر به لحاظ ترانزیت یا صادرات و واردات باشد.

                                                      
 به تفصیل بررسی شده است. -1-9-9-1-1ای حمل و نقلی عبوری از کشور در بند شمارههای منطقهکریدور 1

1 International North- South Transport Corridor (INSTC) 
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 کی از بنادر اصلی ایران به خاکمحور ریلی بندر امام خمینی ـ شلمچه، خسروی که اتصال بندر امام خمینی به عنوان ی

کند از دیگر کریدورهای مهمی است که می تواند فرصتی در ترانزیت بار از مرزهای عراق و سپس جنوب اروپا را فراهم می

 غربی برای استان بوشهر محسوب شود. 

اصفهان  -شیراز-بوشهر و همچنین احداث مسیرهای راه آهن 1عالوه بر این دو کریدور، محور بندر بوشهر ـ جلفا، رازی

تواند امکان ترانزیت بار تا مرزهای غربی و شمالی کشور را ایجاد نماید. در این صورت می توان انتظار شیراز می -و عسلویه

 داشت استان بوشهر و به طور ویژه بندر بوشهر و عسلویه نقش بیشتری در شبکه ترانزیت کشور ایفا نماید. 

 :حمل و نقل دریائی

قل دریائی و به طور خاص بنادر نوعی دیگر از حمل و نقلی است که بر موقعیت استان در کشور موثر می باشد. حمل و ن

با عملکرد ملی می باشد و بنادر گناوه، کنگان،  1بر اساس دسته بندی طرح جامع بنادر کشور، بندر بوشهر بندر اصلی سطح 

بندر گناوه در زمره بنادر در اولویت دوم توسعه، بندر کنگان، اولویت دیلم، دیر، نخل تقی در زمره بنادر کوچک می باشند. 

 سوم توسعه و بنادر دیلم، دیر و نخل تقی در زمره بنادر با اهمیت پایین هستند.

بطور کلی عمده جابجائی های دریائی بار و مسافر استان بوشهر از چهار بندر بوشهر، خارک و عسلویه و گناوه اتفاق می 

نادر بوظبی، دبی مهمترین بادر چابهار، بندر عباس، امام خمینی، خرمشهر، آبادان، کویت، الظهران، بحرین، دوحه، افتد. بنا

منطقه می باشند که از طریق مرز آبی با استان بوشهر ارتباط دارند. از سوئی دیگر منطقه و کشور ایران شاهراه ارتباطی شرق 

د. این امر به طور بالقوه فرصت های متعددی را پیش روی کشور قرار و غرب و همچنین جنوب و شمال محسوب می شو

 میدهد. 

 نیدر قوفارس از بندر بصره به بن جیخل یائیدر یاصل دوریکربررسی کریدورهای بین المللی دریائی جهان نشان میدهد 

مسیر این کریدور در یک سوم حد فاصل سواحل  باشد.  یبه کانال سوئز، لندن، روتردام، جبل الطارق م نیقو ریو از جزا

 ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان عبور می نماید. 

با این حال سهم قابل توجهی از بارگیری و صنایع و  خدمات پشتیبان کشتیرانی و جز آن غالبا در کشورهای عربی حاشیه 

ددی برای این امر وجود دارد که نیازمند مداقه بیشتر در موضوع می خلیج فارس و دریای عمان اتفاق می افتد. دالیل متع

باشد که خارج از ماموریت بخش پیوندهای است. اما آنچه که حائز اهمیت می نماید این است که با سیاست گذاری مناسب 

ویت نقش وه بر تقو توسعه زیرساختهای خدماتی، صنعتی و گردشگری در بنادر استان بوشهر، می توان انتظار داشت عال

                                                      
ازی شهر  بوشهر به جلفا و از شهر جلفا به سمت گمرک رعنایت شود منظور این نیست که محوری مستقیم از بوشهر به رازی وجود دارد بلکه مسیری که از  1

 می رود می باشد.
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بندری استان در حمل و نقل دریائی و سهم صادرات و واردات کاالی کشور، ارزش افزوده قابل توجهی نیز از هزینه 

SHIPMENT  و خدمات جانبی آن بر اساس مزیت مکانی کشور که همانا قرار گیری در شاهراه ارتباطی جهان است، حاصل

 را نمایش میدهد. ییایدر یدورهایطح استان بوشهر و کربنادر در س تیموقع 1نقشه شماره  نمود.

 مهمترین خطوط ترانزیتی گذرکننده از کشور عبارتند از:

 (2/14افغانستان)-خط امارات

 (2/6آذربایجان)-خط امارات

 ( 5/5آذربایجان)-خط ترکیه

  







 سوم  شی اریو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303014RE103960802 م 

 
16 

 حمل و نقل ریلی:

از نقطه نظر حمل و نقل ریلی، استان بوشهر در حال حاضر محروم از زیرساخت های این نوع حمل و نقل می باشد اما 

بنابر طرح پیشنهادی توسعه شبکه حمل و نقل ریلی کشور که توسط سازمان حمل و نقل ریلی کشور تهیه شده است، ارتباط 

 جنوب)به عنوان موثرترین کریدور بین المللی کشور(-ین راه آهن شمالاصفهان و همچن-ریلی استان بوشهر با راه آهن شیراز

 میسر می گردد. 

در نظر داشتن سیستم حمل و نقل ریلی در سطح استان با توجه موقعیت و نقش آن در کشور از اهمیت باالیی برخورد 

 رجایی شهید بنادر با را بوشهر استان بنادر رقابت قدرت آهن سراسری راه خط به بوشهر استان بنادر اتصال دار است. فقدان

 ایستگاه از محور این .است ساخت دست در عسلویه-بوشهر-شیراز آهن راه محور اکنون هم .داد خواهد کاهش امام و

 کلمه، اهرم فراشبند، کوار، فیروزآباد، فتح آباد، ایزدخواست، از رحمت آباد، عبور از پس و آغاز شیراز شمال در مرودشت

 عسلویه بندر به کنگان بندر و خورموج از پس و اهرم شروع از نیز محور این ادامه .شودمی منتهی بوشهر به چغادک و

توان امیدوار بود با تکمیل سیستم حمل و نقلی استان دشترسی مناسبی به شهرهای مهم به این ترتیب می .خواهد شد منتهی

 شبکه ریلی پیشنهادی استان را نمایش می دهد. 9نقشه شماره  استان محیا گردد.
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 حمل و نقل هوائی:

ه( فارس )عسلویها، دو فرودگاه بوشهر و خلیجفرودگاه در حال فعالیت است که از میان آن 5در استان بوشهر در مجموع 

ایی بار و جلی و سه فرودگاه دیگر، توحید )جم(، بهرگان و خارک در سطح داخلی پرواز داشته و به جابهالملدر سطح بین

 نشان داده شده است. 1های بوشهر با مبدأ فرودگاه استان در جدول مبادی و مقاصد پروازهای فرودگاه پردازند.مسافر می

 1392بوشهر  در سال : پیوندهای هوائی استان 1 جدول

 مقاصد فرودگاه

 بوشهر
 خارک، اصفهان، اهواز، سیری، شیراز، مشهد، مهرآباد تهران، بندرعباس داخلی

 جده، دبی، مدینه بین المللی

 خلیج فارس

 )عسلویه(

 بندرعباس، المردبوشهر، اصفهان، اهواز، تبریز، رشت، ساری، شیراز، کرمانشاه، کیش، مشهد، مهرآباد تهران،  داخلی

 دبی، دوحه بین المللی

 خارک، اصفهان، شیراز، مهرآباد تهران داخلی بهرگان

 بوشهر، بهرگان، آبادان، اصفهان، اهواز، شیراز، گچساران، مهرآباد داخلی خارک

 اصفهان، مهرآباد تهران داخلی توحید )جم(

 مآخذ: سالنامه حمل و نقل هوائی کشور

جا شده توسط بخش حمل و نقل هوایی در بهمجموع مسافران جا 1931هواپیمایی کشوری در سال  براساس آمار سازمان

جا شده توسط حمل و نقل هوایی کشور را به خود اختصاص داده بهدرصد از مجموع مسافران جا 9051سطح استان بوشهر 

ل و نقل هوایی کشور نیز به استان بوشهر جا شده توسط حمبهدرصد از مجموع جریان بار جا 1062است. به همین ترتیب 

 مربوط است.

و بوشهر و خارک دارای مرز هوائی است. فرودگاه جاسک،  (عسلویه) خلیج فارس هرچند در این بین فرودگاه های

. بررسی برخورداری از شبکه حمل و نقل هوائی بیانگر پوشش نسبتا مناسب حمل 1داخلی و فرودگاه جم اختصاصی می باشند

زیرساختها و خدمات فرودگاه های استان  -1-9-9-1-1قل هوائی در استان است. هرچند بر اساس مطالعات بند شمارهو ن

 بوشهر نیازمند تکمیل و تقویت می باشد.

با این وجود با در نظر گرفتن نقش تعریف شده برای استان در طرح های باالدست و نیز سناریوهای اولیه استخراج شده 

مطالعات ارزیابی سریع برنامه آمایش استان بوشهر، انتظار می رود استان بوشهر که به عنوان یکی از قطب های بر اساس 

صنعتی استخراج و بهره برداری گاز و نفت و پتروشیمی می باشد و همچنین یکی از مبادی ورود و خروج کاال از کشور 

لمللی و منطقه ای و با شعاع دسترسی کل استان باشد. از این محسوب می شود، دارای فرودگاه هائی با سطوح مختلف بین ا

حیث می توان گفت، با وجود پوشش نسبتا مناسب شبکه حمل و نقل هوائی استان بوشهر، عملکرد مورد انتظار شبکه متناسب 

                                                      
 به تفصیل بررسی شده است. -1-9-9-1-1فرودگاه های استان و ویژگی های آن در بند شماره 1
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عیت فرودگاه های موق 4نقشه شماره  با نقش و ساختار تعریف شده استان متناسب نمی باشد و نیازمند ارتقا و توسعه است.

 استان را نمایش می دهد.
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 حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل جاده ای استان بوشهر را میتوان به تفکیک وضعیت راه ها به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از: بزرگراه، راه 

فاقد هرگونه آزادراه بوده است و ارتباطات اصلی بین شهرهای  1931اصلی، راه های فرعی. استان بوشهر تا پایان سال های 

های استان بوشهر با احتساب مجموع طول مسیرهای دوطرفه ها صورت گرفته است. طول بزرگراهاستان تنها از طریق بزرگراه

ل راه های جاده ای استان می باشد. این نسبت بسیار باالتر از متوسط کشوری درصد از کل طو 15، معادل 1931تا پایان سال 

 نسبت طول راه های استان بوشهر و کشور را با یکدیگر مقایسه می نماید.  1می باشد. جدول 

 یهای استان بوشهر ارتباط از طریق بزرگراه وجود دارد البته در برختوان گفت تقریبا در اغلب بخشبه طور کلی می

نقاط سطح بیشتری را به خود اختصاص داده است.این شبکه از باالترین نقطه استان یعنی بخشی از بندر دیلم تا شهرهای 

ترین نقطه آن یعنی شهر عسلویه و سپس با استان هرمزگان این گناوه، دشتستان، بندر بوشهر و شهرهای همجوار، تا پایین

شکیل ای بین شهرهای استان را این نوع از راه تر استخوان بندی اصلی ارتباطات جادهکند. به عبارت دیگارتباط ادامه پیدا می

 دهد. می

 13921: مقایسه طول راه های استان و کشور در سال 2 جدول

 نوع راه
 استان بوشهر کشور

 درصد طول درصد طول

 5 5 1061 1159 طول آزادراه

 15 111502 16026 14155 طول بزرگراه

 13 15909 1506 11611 های اصلیطول راه

 56 151105 55059 46415 های فرعیطول راه

 155 443205 155 14421 جمع کل

 مآخذ: اداره کل  راه و شهرسازی استان بوشهر

هت گرفته کنگان جترین بخش استان و در امتداد نوار ساحلی در شهرستان عسلویه و شبکه بزرگراهی استان از جنوبی

است و در پیرامون آن نقاط شهری قرار دارند. شبکه بزرگراهی با ورود به شهرستان دیر از نوار ساحلی فاصله گرفته و وارد 

شهرستان   5 هشود. با توجه به نقششهرستان دشتی شده و در ادامه به سمت تنگستان و بوشهر و پس از آن دشتستان و گناوه می

از شبکه بزرگراهی را شامل نشده و تنها میان شهر امام حسن و بندر دیلم، یک بزرگراه وجود دارد. امتداد  دیلم سهم چندانی

 شود.شبکه بزرگراهی از سمت جنوب استان بوشهر وارد استان هرمزگان می

                                                      
نمی باشند، جداگانه در نظر در محاسبه طول راه های استان، مسیرهای بزرگراهی و راه های اصلی که جهت های مختلف حرکت آنها در امتداد یک محور  1

 گرفته شده اند.
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راه های اصلی  های اصلی اختصاص یافته است.درصد از کل راه های استان به راه 13کیلومتر، معادل  159، 1931در سال 

استان بوشهر به نسبت شبکه بزرگراهی و در مقایسه با سهم این نوع شبکه راه از شبکه راه های کشور، سهم کمتری را به خود 

اختصاص داده است.  این نوع از راه در محورها و خطوط اصلی ارتباطات استان شکل گرفته است که به دو دسته اصلی 

تی با درجه های فعالیتوان گفت این نوع از راه ارتباطات بین کانونشود. بعد از بزرگراه مییتقسیم م 1و اصلی درجه  1درجه

شود ارتباطات بین شهرهای اطراف شهرستان مشاهده می 5اهمیت باال را برقرار کرده است. همانطور که در نقشه شماره 

بخش از استان بوشهر است. همچنین ارتباطات میان بوشهر بیشتر از این نوع می باشد که نشان دهنده اهمیت شهرهای این 

 ها می باشد.های همجوار یعنی استان فارس و خوزستان عمدتاً از این نوع راههای استان بوشهر با استانشهرستان

 1392: سهم شبکه راه های جاده ای استان به تفکیک سلسله مراتب  شبکه راه در سال 3 نمودار

 
 مآخذ: اداره کل  راه و شهرسازی استان بوشهر

هایی از استان، شبکه بزرگراهی را تکمیل کرده است. به عنوان مثال ارتباط میان شهرهای جم، در بخش 1راه اصلی درجه 

هم بیشتری سهای تنگستان و دشتستان ریز، انارستان و دوراهک به این ترتیب برقرار شده است.  این نوع از معبر در شهرستان

ها را ایجاد کرده است. همچنین ارتباط میان استان بوشهر با استان را به خود اختصاص داده است و ارتباط میان سکونتگاه

 میسر شده است. 1های اصلی درجهفارس و خوزستان از طریق راه

ها یم می شوند. این نوع از راهتقس 9و فرعی درجه  1، فرعی درجه 1راه های فرعی استان بوشهر به سه دسته فرعی درجه 

های موجود، تامین دسترسی به شهرها و روستاها و در مواردی با هدف حمل و نقل محصوالت برای تکمیل شبکه راه

معدنی و سایر مواد مصرفی از مراکز تولید به مراکز تجاری و مصرف و میزان افزایش سطح تولید و درآمد بیشتر -کشاورزی

ین های استان از طریق اانطور که در نقشه مشاهده می شود بخش عمده ای از ارتباطات بین سکونتگاهاحداث می شوند و هم

درصد  55کیلومتر رسیده است. این میزان معادل  1511های فرعی استان به طول راه 1931گیرد. در سال نوع از راه صورت می

 استان نیز می باشد.  از کل راههای استان است که حدود دو برابر طول راههای اصلی
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سهم معابر استان به تفکیک شهرستان های استان مورد بررسی قرار می گیرد. نکته قابل توجه عبور مسیر  4نمودار شماره در 

بزرگراهی از تمامی شهرستانهای استان می باشد. شهرستان های دشتستان و دشتی سهم قابل توجهی از شبکه راه های استان را 

 دارا است. 
 1392هرستان های استان از شبکه معابر  در سال : سهم ش4 نمودار

 
 مآخذ: اداره کل  راه و شهرسازی استان بوشهر
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 1392: سهم معابر استان به تفکیک شهرستان در سال 5 نمودار

 
  مأخذ: مشاور
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ه لحاظ جمعیت و شهرستان استان )ببزرگترین یکی از های صورت گرفته شهرستان دشتستان به عنوان با توجه به بررسی

-وسعت( بیشترین طول راه را در سطح استان به خود اختصاص داده است و شهرستان کنگان و عسلویه به دلیل توسعه فعالیت

های پارس جنوبی اهمیت باالئی از نظر برخورداری از شبکه راه را دارند. ارتباط شهر بوشهر با نواحی داخلی کشور از طریق 

های پرجمعیت ناحیه بوشهر در مجاورت این جاده ارتباطی قرار دارند. شود. اغلب سکونتگاهشیراز عملی می -وشهرجاده ب

برازجان با نقش غالب صنعتی، و محور گناوه برازجان اهرم به عنوان یک محور داخلی و با نقش غالب  -محور بوشهر

 تند.کشاورزی از جمله محورهای ارتباطی مطرح در سطح استان هس

شیراز، جاده ساحلی که از دیلم تا تنگستان امتداد دارد عامل مؤثری دیگری در جذب -عالوه بر جاده ارتباطی بوشهر

 خورموج سومین محور پرجمعیت ناحیه است. -کنگان، چغادک-جمعیت در هر ناحیه است. جاده ساحلی بوشهر

ده ن دشتستان و دشت لیراوی در شهرستان دیلم پراکنهای فاریاب و طلحه در شهرستاهای کم جمعیت در دشتسکونتگاه

معیت در این های پرجگیری سکونتگاهاند. عدم ارتباط مناسب با نواحی پرجمعیت ناحیه و استقرار در حاشیه مانع شکلشده

 بخش شده است.

تباطی ناحیه ترین جاده ارهمشیراز به عنوان م-برازجان-ارتباط ناحیه بوشهر با سایر نواحی کشور از طریق راه زمینی بوشهر

اهرم و امتداد آن به سمت بخش جنوبی استان بوشهر و از -چغادک-ماهشهر و نیز جاده بوشهر-بهبهان و دیلم-و جاده دیلم

 شود.آن طریق به استان هرمزگان تأمین می

ان دشتی( احی )شهرستتر از سایر نوهای کنگان، دیر، جم( به صورتی متراکمجمعیت در سطح ناحیه کنگان )شهرستان

های منطقه ویژه پارس جنوبی است. محدودیت عرضه زمین اند. دلیل عمده تراکم جمعیت در این بخش، فعالیتتوزیع شده

 د.ها آن کامال منطبق با ساحل و در جوار آن شکل گیرنهموار در مراکز سکونتی شهرستان کنگان سبب شده تا سکونتگاه

ن استانی تأثیر زیادی بر ایجاد، رشد و پراکندگی نقاط جمعیتی به ویژه مراکز شهری داشته های درودر ناحیه کنگان راه

ای هاند. محورهای مذکور ارتباط ناحیه جنوبی را با استانهای ارتباطی را به خود اختصاص دادهو نسبت قابل توجهی از شبکه

از چاه مبارک شروع شده و تا خورموج و ناحیه شمال  ترین این محورهاکند. عمدههمجوار )هرمزگان و فارس( برقرار می

یابد. این محور نقش مهمی در حمل کاال، خدمات و مسافر میان نواحی شمالی و جنوبی استان و همچنین استان امتداد می

 های همجوار، هرمزگان، فارس و خوزستان دارد.استان

اه ها مورد بررسی نشان می دهد شهر بوشهر در باالترین بررسی دسترسی شهرهای استان از طریق سلسله مراتب مختلف ر

سلسله مراتب دسترسی راه قرار دارد. این شهر از تمامی انواع سلسله مراتب راه بزرگراهی، راه اصلی و راه فرعی بهره مند 

ر بوشهر ن تر از شهاست. شهر جم نیز شرایطی مشابه دارد هرچند از نظر تعدد مسیرهای منتهی به این شهر در مرتبه ای پایی

قرار می گیرد. شهرهای بندر ریگ، بندر دیر، بندر دیلم، امام حسن، دالکی، چغادک، دوراهک، نخل تقی، بندر 
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، بردستان، آب پخش، کاکی، شبانکاره، بنک، بادوله، بندر کنگان از دیگر سیرافگناوه، خورموج، برازجان، آبدان، 

درصد از شهرهای استان از دسترسی به شبکه  65مند هستند. به عبارتی قریب به  شهرهائی هستند که همگی از بزرگراه بهره

 بزرگراهی بهره می برند. شهرهای شنبه و بردخون تنها از طریق راه فرعی دسترسی دارند.
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 1392: موقعیت دسترسی شهرهای استان به انواع شبکه راه در سال 3 جدول

 
  مأخذ: مشاور
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ر ای، ریلی، هوایی، دریایی و بتحلیل جریان بار و مساافر شابکه حمل و نقل استان)جاده   -1-2-9-1-2

 حسب فراملی، ملی و استانی(

 تحلیل ساختار و عملکرد شبکه حمل و نقل جاده ای استان -1-2-9-1-2-1

در این بخش تالش می شود عملکرد شبکه راه بر اساس حجم تردد همسنگ سواری عبوری از هریک از ایستگاه های 

تردد شماری استان مورد بررسی قرار میگیرد. سپس موقعیت شبکه حمل و نقل استان بوشهر در ارتباط با یکدیگر و اهمیتشان 

نقش  ها مورد توجه نمی باشد بلکهت، در این بحث سلسله مراتب راه در برقراری ارتباط شهرها بررسی شود. الزم به ذکر اس

تباط دهندگی راه ها بررسی می شود. این امر قائل به بحث توپولوژی و فیزیک)تحلیل ساختار شبکه( شبکه راه های استان را

 است. در نهایت تناسب میان ساختار و عملکرد هریک از محورهای اصلی استان بررسی می شود.

محور با احتساب جهت حرکت محورها تردد شماری  46اساس اطالعات در دسترس از میان محورهای استان بوشهر بر 

رفیت با ظ خوزستان – لمیدن و برازجا – رازیشف شده در طرح هندسی راه، دو محور یمی شود. از نظر ظرفیت در ساعت تعر

دارا هستند. نکته جالب توجه این است که این محورها هردو  خودرو در ساعت بیشترین ظرفیت را میان راه های استان 6555

 کنارتخته – هیوحدتدر زمره مبادی ارتباطی برون استانی بوشهر محسوب می شود. از میان دیگر مبادی برون استانی محورهای 

رهای مبادی برون خودرو در ساعت در مرتبه دوم قرار دارند. سایر محو 9655با ظرفیت طراحی معادل جم  - روزآبادیفو 

بند با فراش-استانی از جمله محور خروجی به استان هرمزگان که از عسلویه به اخند و بندو امتداد یافته است و محور اهرم

خودرو در ساعت در سطح سوم ظرفیت راه های استان  بوشهر قرار گرفته اند. قرار گرفتن محور  1155ظرفیتی معادل 

از محورهای مشخص شده در سازمان فضائی ترابری کشور می باشد و  یکه به عنوان یک سمواصالتی عسلویه به بندر عبا

فارس  اشیه خلیجارتباط شهرها و استان های ساحلی جنوب کشور و نیز ارتباط جاده ای میان بنادر مهم استان های ساحلی ح

 در سطح سوم ظرفیت راه های استان تامل بر انگیز است.  را مهیا می نماید

گناوه که به موازات ساحل امتداد یافته است و بندرهای مهم استان را به یکدیگر متصل یر، بوشهر، ریگ، ر ساحلی دمحو

 1155می نماید و همچنین واجد پتانسیل گردشگری باالئی به لحاظ مجاورت فضائی با ساحل است نیز دارای ظرفیت راه 

ساختار شبکه راه های استان بر پایه اندیشه تقویت نقش ارتباطات خودرو در ساعت می باشد. به طور کلی به نظر میرسد، 

 برون استانی و با کم توجهی به تقویت شبکه ارتباطی درون استانی توسعه یافته است. 
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هریک از محورها نیز بررسی شده است و در نهایت سهم جریان تردد  1جهت مداقه در موضوع متوسط نرخ جریان تردد

منعکس شده است. به وضوح مشخص است  4استخراج شده است. نتایج محاسبات در جدول شماره از هریک از محورها 

فارغ از ظرفیت شبکه راه، متوسط نرخ جریان تردد راه های استان به مراتب کمتر از ظرفیت آن است که علی القاعده این امر 

-بوشهر، برازجان –گناوه وجود محورهای است. با این  (A B C D)گواه باال بودن سطح سرویس شبکه راه های استان

همگی با بیش از ده درصد بیشترین نسبت نرخ جریان به  برازجان – اهرم، کنگان – هیعسلو، برازجان –چغادک ، کچغاد

ظرفیت شبکه راه را دارند. نکته قابل توجه دیگر اینکه محورهای منتهی به برازجان و بوشهر به ترتیب در زمره محورهای با 

 درصد باالی نسبت نرخ جریان به ظرفیت شبکه راه می باشند.

 1393و  نرخ جریان تردد محورهای اصلی استان در سال  : ظرفیت6 نمودار

 
 مآخذ: اداره کل  حمل و نقل و راهداری جاده ای استان بوشهر

                                                      
 . کنندیمقطع عبور م کیساعت از  کیاست که در  ییکه شامل تعداد کل خودروها کیتراف انیمتوسط نرخ جر 1
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از دیگر پارامترهائی که می تواند نشان دهنده کیفیت و چگونگی شدت ارتباطات جاده ای شبکه حمل و نقل جاده ای 

ت متوسط کل برای هریک از محورهای مذکور محاسبه شده باشد، سرعت حرکت می باشد. در جدول فوق الذکر سرع

 25کنار تخته در حد فاصل حدود -است. بطور کلی سرعت متوسط حرکت در تمامی مسیرهای استان به جز محور وحدتیه

کیلومتر در ساعت می باشد. بیشترین سرعت متوسط حرکت غالبا در محورهای منتهی به بوشهر و همچنین محورهای  155تا 

 سرعت متوسط محورهای اصلی استان را نشان می دهد. 2ادی خروجی استان می باشند. نمودار مب

 1393: سرعت متوسط محورهای اصلی استان در سال 7 نمودار

 
 مآخذ: اداره کل  حمل و نقل و راهداری جاده ای استان بوشهر

ر تخته با اختالف فاحشی از ساری محورهای مطالعه شده پایین تر می کنا-جالب اینکه سرعت متوسط کل محور وحدتیه

خودرو در ساعت  9655باشد. این محور از نظر سلسله مراتب شبکه راه در زمره محورهای اصلی درجه دو می باشد. ظرفیت 

 -هیوحدتفت)خودرو می باشد. با این حال سرعت متوسط کل آن در جهت ر 115را دارد و نرخ جریان تردد آن حدود 

کیلومتر بر ساعت می باشد. برای راستی آزمائی  11( هیوحدت –کنارتخته کیلومتر بر ساعت و در جهت برگشت) 12( کنارتخته

نیز محور مذکور شرایطی مشابه داشت. سرعت متوسط  1931بررسی شد. در سال  1931اطالعات دریافتی، اطالعات سال 

کیلومتر در ساعت بود که با سرعت متوسط سایر محورهای اصلی استان  46و  51حرکت در مسیر رفت و برگشت به ترتیب 

 تفاوت فاحشی دارد. 
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 کنار تخته-: محور وحدتیه6 تصویر

 
  خبرگزاری ایرنامأخذ: 

با فرض صحت اطالعات دریافت شده از اداره کل حمل و نقل و راهداری استان بوشهر، می توان طرح هندسی راه و 

ر حادثه یکی از پ محور نیاکیفیت پوشش کف محور را عوامل موثر بر سرعت حرکت پایین حرکت در این محور دانست. 

 یااجر. بوده و در فصول بارش، مه آلود هستند یزیادثه خح یهاو گردنه هاچیپ یدارا ترین محورهای استان می باشد و 

ارتباط میان استان فارس از طریق جاده در حال احداثی همچنین  قرار گرفت. تیدر اولودر سال جاری محور  ییروشنا ستمیس

 د.شو که از خشت در استان فارس شروع و به وحدتیه و گناوه ختم می شودمی تواند باعث کاهش حادثه در این محور

 1393: مشخصات کلی مسیرهای تردد شماری استان در سال 4 جدول

سرعت 

متوسط 

 کل

درصد نرخ 

جریان به 

 ظرفیت

نرخ 

جریان 

 تردد

ظرفیت 

در 

 ساعت

 نام محور

سرعت 

متوسط 

 کل

درصد نرخ 

جریان به 

 ظرفیت

نرخ 

جریان 

 تردد

ظرفیت 

در 

 ساعت

 نام محور

 6555 13305 5 11 هکنارتخت -وحدتیه  9655 111 501 1205
 –شیراز 

 برازجان

 6555 12505 103 2105 جم  -فیروزآباد  9655 1905 109 12
 -دیلم 

 خوزستان

16 201 153 9655 
 -عالی شهر 

 نیروگاه اتمی
1605 1503 934 9655 

 -چغادک 

 برازجان

 9655 964 1501 2105 سعدآباد -وحدتیه  1455 21 9 26
 –عسلویه 

 کنگان

 9655 11505 501 15505 برازجان -گناوه  1155 115 1109 2305
 -چغادک 

 خورموج

 9655 111 501 3505 برازجان -اهرم  1155 111 1501 19
 -کنگان 

 خورموج

 9655 12105 5 2505 بوشهر -دیر  1155 3105 206 2505

سه راهی 

 –طاهری 

 جم
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سرعت 

متوسط 

 کل

درصد نرخ 

جریان به 

 ظرفیت

نرخ 

جریان 

 تردد

ظرفیت 

در 

 ساعت

 نام محور

سرعت 

متوسط 

 کل

درصد نرخ 

جریان به 

 ظرفیت

نرخ 

جریان 

 تردد

ظرفیت 

در 

 ساعت

 نام محور

14 101 155 1155 

)خروجی به استان 

 -اخند هرمزگان( 

 بندو

35 1606 531 9655 
-بوشهر

 چغاد

 9655 144 601 2505 بوشهر -گناوه  1155 3305 109 16
 –دیر  

 کنگان

 9655 146 401 11 اهرم -فراشبند  1155 4205 4 2105
 –گناوه 

 دیلم

 9655 915 101 3505 گناوه –سیاه مکان  1155 93 909 1205
 -ریگ 

 برازجان

 نقل و راهداری جاده ای استان بوشهرمآخذ: اداره کل  حمل و 
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ترددشان به تفکیک شبکه راه مطالعه شده است.  در ادامه به تفصیل درباره محورها و نقش آنها با توجه به حجم و نوع

الزم به توضیح است عالوه بر محاسبه میانگین حجم تردد طرفین )دو جهت رفت و برگشت( محورها، بر حسب نیاز تحلیل 

 قدر مطلق تفاضل دو جهت نیز محاسبه شده است.

خودرو سواری  . وسایل نقلیه سبک شامل انوعبه طور کلی وسایل نقلیه به دو نوع سبک و سنگین قابل دسته بندی می باشد

ل نقلیه سبک از یاسی، اتوبوس می باشد. بررسی تردد وو استیشن و وسایل نقلیه سنگین شامل کامیون، کامیون نت، تریل

 برازجان –چغادک دهد بیشتر تعداد خودرو سواری سبک از محور نشان می 1بر اساس نمودار شماره  محورهای استان بوشهر

قرار دارند. نکته دیگر اینکه حجم تردد باالی  برازجان – رازیشو  کنگان – هیعسلوعبور می نماید. پس از آن محورهای 

ری خوزستان بیشترین جریان سوا-شیراز و دیلم-محورهای مواصالتی به برازجان و عسلویه است. همچنین محورهای برازجان

ودرو سواری عبوری از محورها می تواند بیانگر جریان های آونگی میان برون استانی بوشهر را دارند. بررسی تفاضل خ

سکونتگاه ها و کانون های جمعیتی باشد. به عبارت دیگر در محورهائی که میانگین حجم تردد سواری در دوجهت راه زیاد 

 بوشهر،-چغاد-برازجان -و تفاضل آن کم باشد، احتماال میزان قابل توجهی تعامالت روزانه و متناوب وجود دارد. اهرم

 دیر در زمره این محورها هستند.-کنگان

به طور عکس، اگر قدرمطلق تفاضل حجم تردد سواری در دوجهت محوری زیاد باشد، می تواند گواهی بر نقش عبوری 

بندر  ،برازجان-شیراز، بندر گناوه-خورمج، برازجان-ککنگان و جم، چغاد-یا ترانزیتی آن محور باشد. محورهای عسلویه

میانگین و تفاضل خودرو سواری عبوری در دوجهت  1دیلم به سمت خوزستان در زمره این محورها هستند. نقشه شماره 

 محورهای استان بوشهر را نمایش می دهد. 

 1393: میانگین و تفاضل حجم تردد خودرو سواری عبوری از محورها در سال 8 نمودار

 
 اره کل  حمل و نقل و راهداری جاده ای استان بوشهرمآخذ: اد

  





 سوم  شی اریو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303014RE103960802 م 

 
91 

به ترتیبی مشابه فوق، حجم تردد کامیون، کامیون نت، تریلر و همچنین اتوبوس محاسبه شده است. با توجه به ماهیت این 

عیت که در بند تحلیل وض–و نقل مشاهده می شود، استخوان بندی اصلی شبکه ارتباطی جاده ای استان بوشهر  نوع حمل

بیشترین حجم تردد جاده ای استان را در هر دو نوع   -معرفی شده است (-1-1-3-1-1)بند شماره شبکه حمل و نقل استان

به شیراز و  ک، برازجانمسیر هرمزگان، عسلویه، کنگان، چغاد تیپ وسایل نقلیه باری و اتوبوس دارا است. یه طور کلی این

 دیلم و خوزستان محور ارتباطی اصلی استان از نظر تردد این دو تیپ وسایل نقلیه می باشند. به گناوه، 

بررسی تطبیقی تیپ خودروهای سبک و سنگین نشان میدهد محورهای مبادی برون استانی اهمیت بیشتری می یابد. این 

به خصوص در مورد محور عسلویه به استان هرمزگان و دیلم به خوزستان بیشتر نمود می یابد. در این محورها نقش امر 

ترانزیتی و عبوری ایفا می نمایند. عدم تناسب میان جهت حرکت میان حجم تردد کامیون، کامیون نت، تریلر و اتوبوس این 

نگ سواری از محورهای استان و همچنین مقایسه میان تردد وسایل محورها از دیگر نکات قابل توجه است.حجم تردد همس

درصد از کل حجم تردد  4/66نقلیه سبک و سنگین از شبکه حمل و نقل جاده ای استان پرداخته می شود. به طور کلی

و  3شماره  های نقشه درصد مربوط به وسایل نقلیه سبک است. 6/99همسنگ سواری استان مربوط به وسایل نقلیه سنگین و 

 نمایش میدهد.را  1939دو جهت محورها در سال تیپ وسایل نقلیه میانگین و تفاضل  15

 1393: مقایسه حجم تردد تیپ وسایل نقلیه عبوری از شبکه حمل و نقل استان در سال 9 نمودار

 
 مآخذ: اداره کل  حمل و نقل و راهداری جاده ای استان بوشهر

 1393: حجم تردد مسیرهای تردد شماری استان به تفکیک نوع وسیله نقلیه در سال 5 جدول

تفاضل 

اتوبوس 

 طرفین

میانگین 

اتوبوس 

 طرفین

ون کامی-تفاضل کامیون

 تریلی طرفین -نت

امیون ک-میانگین کامیون

 تریلی طرفین -نت

تفاضل 

سواری 

 طرفین

میانگین 

سواری 

 طرفین

 م محورنا

15916 64112 14541 945564 152931 1615532 
 -شیراز 

 برازجان
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تفاضل 

اتوبوس 

 طرفین

میانگین 

اتوبوس 

 طرفین

ون کامی-تفاضل کامیون

 تریلی طرفین -نت

امیون ک-میانگین کامیون

 تریلی طرفین -نت

تفاضل 

سواری 

 طرفین

میانگین 

سواری 

 طرفین

 م محورنا

6145 4325405 2645 11511305 111111 1515651 
 -دیلم 

 خوزستان

 1125141 35946 94166405 1562 111151 15331س
 -چغادک 

 برازجان

6191 4621905 93135 113421 965526 1642325 
 -عسلویه 

 کنگان

11166 96214 62316 951115 113522 1154331 
 -چغادک 

 خورموج

2535 4155405 41195 13124105 22555 1145143 
 -کنگان 

 خورموج

11336 54665 15191 13591205 135619 34263105 
سه راهی 

 جم -طاهری 

 چغاد-بوشهر 13211205 51312 113412 32511 15595 4364

 کنگان -دیر   11566505 121995 14199105 46655 14151 1921

 دیلم -گناوه  264461 11911 16625105 91342 44441 1211

1546 15326 16266 49356 29115 96213505 
 -ریگ 

 برازجان

1311 4115 4119 6554905 494 912115 
 -وحدتیه 

 کنارتخته

 م ج -فیروزآباد  13515105 16661 3111605 4112 15514 1551

1619 995905 1455 1419105 1155 13561605 
 -عالی شهر 

 نیروگاه اتمی

1215 291905 16161 54231 59321 411111 
 -وحدتیه 

 سعدآباد

1146 91952 14149 13532105 114555 1145122 
 -گناوه 

 برازجان

 برازجان -اهرم  11129505 15123 115123 534 3959 164

 بوشهر -دیر  661113 19531 5162105 6421 939105 1119

11155 99521 11624 111335 94435 55563105 

)خروجی به 

استان 

 هرمزگان(

       بندو -اخند  
 بوشهر -گناوه  551441 11645 56429 14615 1529105 9152

 اهرم -فراشبند  142115 12331 1955405 9139 121205 13

411 192105 1153 1653305 1155 15592505 
 -سیاه مکان 

 گناوه

 اداره کل  حمل و نقل و راهداری جاده ای استان بوشهرمآخذ: 
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 - لمید، برازجان - گناوه، خورموج - چغادک، کنگان - هیعسلو، برازجان - رازیش، برازجان –چغادک محورهای 

مجموعا  برازجان – اهرم، کنگان - رید ،چغاد-بوشهر، لمید - گناوه، جم - یطاهر یراه سه، خورموج - کنگان، خوزستان

 - رازیش، برازجان –غادک چهشتاد درصد از کل حجم تردد همسنگ استان را دربر می گیرند. در این بین شش محور 

پنجاه درصد کل حجم تردد همسنگ  خوزستان – لمید، برازجان - گناوه، خورموج - چغادک، کنگان - هیعسلو، برازجان

عمده حجم ترافیک عبوری استان در دو راسته متقاطع توزیع شده استان را شامل می شود. بر این اساس مشخص می شود 

 است. 

 شیراز -برازجان-کچغاد-بوشهر 

 خوزستان-دیلم-گناوه -برازجان -کچغاد -خورمج-عسلویه -هرمزگان 

مسیر چغاد برازجان مسیر مشترک در این دو راسته است. از این روی می توان انتظار داشت این مسیر را پر تردد ترین 

-مسیر استان باشد و از نظر توپولوژیکی مهمترین نقش را در تامین دسترسی نقاط مختلف استان ایفا نماید. مسیرهای بوشهر

ضمن دارا بودن شدت باالیی از حجم تردد همسنگ سواری، تعامالت دو  کنگان-دیلم، خورموج -برازجان، گناوه -چغاد

جانبه رفت و برگشتی نسبتا متعادلی را دارا هستند. نکته جالب اینکه این محورها در واقع ارتباط میان پهنه های جنوبی، شمالی 

ات درون استان، بیش از آنکه بر ارتباط و مرکزی استان را تامین می نماید. بنابراین می توان انتظار داشت ساختار پیوندهای

ناحیه ای استوار باشد بر اساس روابط بین ناحیه ای شکل گرفته است. بازگشتی تحلیلی به نتایج مطالعات بخش ارزیابی سریع 

ی دمی تواند دالیل این امر را توجیه نماید. چنانچه در مطالعات ارزیابی سریع مشخص شد، این سه ناحیه دارای نقش اقتصا

 متفاوتی می باشند از این روی میتوان انتظار داشت روابط مکملی میان این بخش ها به وجود آید. 

یت ارتباطات برون استانی در بوشهر است. با توجه به موقعیت استان و همچنین فرم استقرار آن که در امتداد منکته دیگر اه

برون استانی اهمیت دوچندانی داشته باشد. نتایج مطالعات  ساحل کشیده شده است، میتوان انتظار داشت مبادی ارتباطی

 صورت گرفته موید این امر است. اما تفاوت در میزان حجم تردد سواری و اتوبوس با کامیون را چگونه باید توجیه نمود؟

وربرد و برون د جریان های باری که عمدتا از طریق وسایل نقلیه تیپ کامیون، کامیون نت، تریلی انتقال می یابد ماهیتی

دی را نشان میدهند. اما در استانی دارند از این روی این نوع جریانها در محورهای مواصالتی برون استانی حجم تردد زیا

ریان های سواری و اتوبوس که بیانگر جابجائی مردم و نیروی کار می باشد باید گفت؛ بر اساس نتایج مطالعات بخش مورد ج

ظام خدمات رسانی استان حتی در مورد شهرهای بزرگ استان مشهود است. از این روی مردم برای ارزیابی سریع، ضعف در ن

ارتباطات موثری با سایر استان ها به خصوص استان فارس دارند. همچنین با توجه به موقعیت بندری  ورداری از خدماتبرخ

م فعالیت های قانونی و اداری مرتبط محتمل می نماید. استان و جایگاه آن در ارتباطات بین المللی جریان مردم به دلیل انجا

گزاره سوم در توجیه شدت ارتباطات مسافر برون استانی به نقش اقتصادی و صنعتی استان باز می گردد با توجه 
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به وجود صنایع و فعالیت های بزرگ مقیاس و در سطح ملی در استان بوشهر حجم قابل توجهی از نیروی کار متخصص و 

 تخصص از جای جای کشور به استان و به خصوص به ناحیه جنوبی و مرکزی استان در گذر است. غیر م

حجم تردد همسنگ سواری شبکه حمل و نقل استان را به تصویر می کشد. همچنین مشخصات کلی  11نقشه شماره 

 . آورده شده است 6حجم تردد محورهای محتلف)بدون در نظر گرفتن جهت حرکت( در جدول شماره 

 1393: حجم تردد همسنگ سواری شبکه حمل و نقل استان در سال 6 جدول

درصد وسایل نقلیه 

 سنگین
درصد وسایل نقلیه 

 سبک

تفاضل حجم تردد 

 همسنگ سواری

میانگین حجم تردد 

 همسنگ سواری
 نام محور

 برازجان -شیراز  1611214 952111 6104 9106

 خوزستان -دیلم  1256349 111992 6104 9106

 برازجان -چغادک  9491451 3641905 6601 9901

 کنگان -عسلویه  1191493 42592105 2906 1604

 خورموج -چغادک  1351951 911591 5602 4909

 خورموج -کنگان  1249362 45525 6505 9405

 جم -سه راهی طاهری  1521665 15161505 6501 9301

 کچغاد-بوشهر 1151499 121919 2101 1101

 کنگان -دیر   1111652 5115105 6604 9906

 دیلم -گناوه  1131449 6959505 5301 4501

 برازجان -ریگ  55493505 95195 2106 1204

 کنارتخته -وحدتیه  56144901 155905 63 91

 جم  -فیروزآباد  52445101 1692905 5104 4106

 نیروگاه اتمی -شهر عالی  94116605 1255 1602 1909

 سعدآباد -وحدتیه  56255601 3556405 2102 1209

 برازجان -گناوه  1111431 41313105 6102 9109

 برازجان -اهرم  1155131 12224 24 16

 بوشهر -دیر  11211605 44419 1503 1301

4104 5106 31615 345125 
)خروجی به استان هرمزگان(  

 بندو -اخند 

 بوشهر -گناوه  62646301 4512105 2501 1401

 اهرم -فراشبند  953915 96122 2303 1501

 گناوه -سیاه مکان  135959 1315 1401 1501

 مآخذ: اداره کل  حمل و نقل و راهداری جاده ای استان بوشهر
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در این قسمت از مطالعات توپولوژی شبکه راههای استان بوشهر مورد بررسی قرار می گیرد. توپولوژی شبکه حمل و نقل 

در  BCاهمیت  2به بررسی نقش راه های استان بر اساس موقعیتشان در شبکه می پردازد. به عنوان مثال در تصویر شماره 

شبکه به دو بخش مجزا تقسیم می  "الف"در گراف  BCاکه با حذف یال می باشد. چر   ”ب“بیشتر از گراف  ”الف ”گراف

 چنین نیست.  "ب"شود ولی در گراف 

 : توپولوژی در گراف7 تصویر

 
  مأخذ: مشاور

ایر سدر واقع در این قسمت تالش می شود اهمیت هریک از راه های استان بر اساس نقششان در برقراری ارتباط میان 

ود. از نظر ه می شراه نام برد "ضریب دسترسی"نقاط شبکه و یکپارچگی شبکه تعیین شود. از این شاخص تحت عنوان 

یال ها در یک گراف، بیانگر احتمال انتخاب هر یال در کل شبکه برای رسیدن هر دو راس به  "سترسیضریب د"ریاضی، 

هر دو راس گراف پیمایش می شود و احتمال انتخاب هر یال در هر یکدیگر می باشد. در واقع تمام مسیرهای ممکن میان 

مسیر برابر معکوس طول مسیردر نظر گرفته می شود . در نهایت احتمال انتخاب هر یال از جمع احتمال انتخاب تمامی مسیرهای 

ها بصورت سهم شامل آن راس خاص حاصل می شود. پس از محاسبه احتمال انتخاب تمامی یال ها، ضریب دسترسی یال 

 . 1هرکدام از مجموع احتماالت انتخاب یال ها بیان می شود

از نظر توپولوژیکی  کچغاد-برازجان، خورمج-کگناوه، چغاد-بر این اساس مشخص می شود محورهای بوشهر

لهای ضریب دسترسی یا 2مهمترین نقش را در اتصال و یکپارچگی شبکه حمل و نقل استان ایفا می نمایند. جدول شماره 

 گراف شبکه اصلی حمل و نقل جاده ای استان بوشهر را نمایش می دهد.

                                                      
ل جاده ای نق از جمله گراف رسم شده برای شبکه حمل و–در عمل محاسبه دستی ضریب دسترسی در گراف های پیچیده و با تعداد رئوس و یالهای زیاد  1

نوشته شده و محاسبات توسط برنامه محاسبه شد و نهایتا خروجی های آن در گزارش اورده  ++cمقدور نمی باشد. از این روی الگوریتم در برنامه  -استان بوشهر

 در تئوری گراف می باشد. Randim Walkشده است. منطق ریاضی این الگوریتم بر پایه 
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 1393: ضریب دسترسی شبکه حمل و نقل جاده ای استان بوشهر در سال 7 جدول

 ضریب دسترسی عنوان محور ضریب دسترسی عنوان محور

 50596 بندر کنگان -طاهری 50549 گناوه -بوشهر

 50595 بندر ریگ -اب پخش 50541 برازجان -کچغاد

 50513 طاهری -عسلویه 5054 کچغاد -خورمج

 50519 اهرم 5054 بوشهر -بندر دیر

 50519 گناوه 50593 کچغاد -بوشهر

 50519 گناوه 50591 خورمج -بندر کنگان

 50511 طاهری -جم 50591 بندر دیر -بندر کنگان

 5051 عسولیه -اخند–بندو  50596 برازجان -اب پخش

     50596 بندر گناوه -بندر ریگ

  مأخذ: مشاور

عالوه بر محاسبه درجه دسترسی یالها می توان درجه دسترسی رئوس را نیز محاسبه نمود. درجه دسترسی یک راس معادل 

توپولوژی  درجه دسترسی شهرهای استان بر اساس 15مجموع درجات دسترسی یالهای مجاور آن راس می باشد. در نمودار 

شبکه حمل و نقل استخراج شده است. شهرهای بوشهر، چغاد، کنگان و گناوه بیشترین درجه دسترسی شبکه راه های استان 

را فارغ از سلسله مراتب شبکه و حجم تردد بر خط شبکه دارا هستند. در نهایت نقشه توپولوژی شبکه حمل و نقل جاده ای 

ه مراتب ضرایب دسترسی برای هریک از محورهای ارتباطی و شهرهای متصل به آنها استان ترسیم می شود. این نقشه سلسل

 (.11را به تصویر می کشد )نقشه شماره 

 1393:  درجه دسترسی شهرهای استان در سال 11 نمودار

 
  مأخذ: مشاور
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 بررسی و تحلیل ساختار و عملکرد حمل و نقل هوائی استان -1-2-9-1-2-2

های سازمان و بر اساس داده 1931و  1915پیوندهای هوایی استان بوشهر در دو دوره  در این بخش از گزارش به بررسی

واع ی مرتبط با آن در انهاهواپیمایی کشوری پرداخته شده است. ضمن شناسایی تعامالت هوایی استان و همچنین کانون

 توان به درک بهتری از وضعیت استان دست یافت.پیوندهای استان می

های بهرگان، بوشهر، توحید )جم(، خارک، خلیج فرودگاه است؛ فرودگاه 5از نظر حمل و نقل هوایی استان بوشهر دارای 

ج اهی بین المللی مطرح است، همچنین فرودگاه خلیها فرودگاه بوشهر به عنوان فرودگفارس )عسلویه(. در میان این فرودگاه

کرده است هم اکنون عملکرد بین المللی نیز دارد. به صورتی که در سطح داخلی عمل می 1915فارس نیز که در آمار سال 

 .استایی تعریف شدهبه صورت هو خلیج فارسبا کشورهای حاشیه  عسلویهو  شهربوارتباط شهرهای 

 1394ها در استان بوشهر در سال ها و موقعیت آن: فرودگاه8جدول 
 فرودگاه موقعیت آمار پروازی ماهیانه

 بوشهر شهر بوشهر جنوب غربی 1155

 خارک در شمال شرقی جزیره خارک 415

 بهرگان کیلومتری شرقی از مرکز شهر 105در  915

 خلیج فارس )عسلویه( در جنوب شرقی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی 1555

 توحید )جم( شمال شرقی شهر 915

 (1594بوشهر) استان های فرودگاه کل مآخذ: اداره

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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نشان داده شده است، مجموع جریان مسافر  3جدول شماره که در  1931براساس آمار سازمان هواپیمایی کشوری در سال 

درصد  109ها مسافران داخلی و درصد از آن 3202نفر است که  1951291جا شده در سطح استان بوشهر معادل بههوایی جا

ا شده توسط جبهدرصد از مجموع مسافران جا 9051دهند. به عالوه این حجم سهمی معادل المللی تشکیل میرا مسافران بین

تن  11961جا شده در سطح استان نیز معادل بهحمل و نقل هوایی کشور را به خود اختصاص داده است. مجموع جریان بار جا

 شود.جا شده توسط حمل و نقل هوایی کشور را شامل میبهدرصد از مجموع جریان بار جا 1062است که سهمی معادل 

 1392عملکرد فرودگاه های استان از نظر جا به جایی مسافر، حمل بار، پست در سال : 9 جدول

 فرودگاه
کیفیت 

 پرواز
 پست )تن( بار )تن( تعداد مسافر

تعداد 

 پرواز 

 کل خروجی ورودی  
ورود

 ی

خروج

 ی
 کل

ورود

 ی

خروج

 ی
  کل

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 بین المللی بهرگان

 192 5 5 5 5 5 5 19611 11196 15145 داخلی 

 115 5 5 5 5 5 5 14155 11551 11643 بین المللی بوشهر

 1635 165 116 194 199 991 551 946132 121166 124591 داخلی 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 بین المللی جم

 153 5 5 5 5 5 5 16221 3912 2445 داخلی 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 بین المللی خارک

 1211 5 5 5 1 5 1 139193 32912 35111 داخلی 

 151 5 5 5 5 5 5 5161 9115 1242 بین المللی خلیج فارس

 1195 4 4 5 169 21 115 631192 941521 944253 داخلی 

 111 5 5 5 5 5 5 95511 15616 14936 بین المللی مجموع استانی

 6533 164 195 194 1532 453 611 1121216 693194 691131 داخلی 

 6112 164 195 194 1532 453 611 1951291 655455 642111 کل 

 3111195 4615192 4551331 بین المللی مجموع کشور
9419

5 
12545 

5121

5 
394 344 

112

1 
91954 

 داخلی 
1661623

1 

1661623

1 

9919951

1 

1115

2 
11152 

1191

4 
1626 1626 

595

1 
151146 

 کل 
1111321

3 

1114161

1 

4196141

2 

4593

1 
11251 

2453

4 
9615 9615 

219

5 
119655 

سهم استان از 

 کشور
 5029 5 5 5 5 5 5 5066 5094 5091 بین المللی

 4099 3012 4016 5051 3019 9062 6012 2066 9015 9011 داخلی 

 9021 9065 9053 9021 1041 1041 1051 9051 9053 9056 کل 

                                                      
 .باشدیمی پستی هامحمولهجا شده و وزن هین عدد مجموع بار جابا1 
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 1592مأخذ: سالنامه آماری حمل و نقل هوائی کشور در سال 

های هوایی در (، از مجموع سهم جریان15دهد )جدول شماره نشان می 1915آمار سازمان هواپیمایی کشور در سال 

درصد از مجموع  9055المللی هستند و در مجموع درصد مسافران بین 905درصد آن مسافران داخلی و  3605استان بوشهر  

جا هبهوایی کشور را به خود اختصاص داده است. مجموع جریان بار جاجا شده توسط حمل و نقل بهجریان مسافران هوایی جا

 است.درصد از کل جریان بار هوایی کشور بوده 1019تن است که  9295شده در این سال نیز معادل 

 1385: عملکرد فرودگاه های استان از نظر جا به جایی مسافر، حمل بار، پست در سال 11 جدول

 فرودگاه
کیفیت 

 پرواز
 تعداد پرواز پست )تن( بار )تن( تعداد مسافر

 ورودی کل خروجی ورودی  
خروج

 ی
 کل

ورود

 ی

خروج

 ی
  کل

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 بین المللی بهرگان

 151 5 5 5 5 5 5 5611 1111 1155 داخلی 

 141 5 5 5 51 91 12 91916 13914 13521 بین المللی بوشهر

 1919 144 111 119 1115 453 226 132619 143193 142144 داخلی 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 بین المللی جم

 913 5 5 5 53 91 11 95452 15991 15116 داخلی 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 بین المللی خارک

 1915 5 5 5 496 156 115 154695 21515 26615 داخلی 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 بین المللی خلیج فارس

 1661 191 52 24 1611 141 224 552161 111551 125659 داخلی 

 141 5 5 5 51 91 12 91916 13914 13521 بین المللی مجموع استانی

 5213 925 121 132 9951 1551 1251 1545551 512553 512339 داخلی 

 5325 925 121 132 9965 1511 1221 1519391 546129 592565 کل 

 16956 36916 5614521 1161411 1111531 بین المللی مجموع کشور
11124

1 
4365 1511 6321 15945 

 داخلی 
1141991

5 

1141991

5 

1414626

5 
91129 91129 64946 4269 4269 3516 

11922

9 

 کل 
1514542

1 

1511516

1 

9559199

1 

11155

3 
51513 

11251

1 
3219 6224 

1643

2 

19311

9 

سهم استان از 

 کشور
 5035 5 5 5 5014 5011 5059 1095 5062 5061 بین المللی

 5054 2012 9024 4014 15016 4011 5044 1041 4015 4012 داخلی 

 4013 1012 1069 1059 101 102 1091 9055 9051 9051 کل 

 1563مأخذ: سالنامه آماری حمل و نقل هوائی کشور در سال 

 داخلی هواییمسافر  درصد از مجموع جریان 55،  1931در سال های سازمان حمل و نقل هوایی کشور با توجه به داده

درصد آن مربوط به فرودگاه بوشهر است.  12جا شده در سطح استان بوشهر مربوط به فرودگاه خلیج فارس و جابه
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ن مربوط درصد آ 15درصد مجموع جریان بار مربوط به فرودگاه بوشهر و  15دهد آمار جریان بار نیز نشان می .(11)نمودار 

 (11به فرودگاه خلیج فارس است. )نمودار 

 1392جابه جا شده از فرودگاه های استان بوشهر در سال داخلی : جریان مسافر 11 نمودار

 
 بوشهر استان های فرودگاه کل مآخذ: اداره

 1392از فرودگاه های استان بوشهر در سال  جابه جا شدهداخلی  1: جریان بار12 نمودار

 
 بوشهر استان های فرودگاه کل مآخذ: اداره

جا شده در رتبه اول به فرودگاه خلیج در استان بوشهر بیشترین سهم از جریان مسافر جابه 1915ه همین ترتیب در سال ب

درصد( مربوط است. کمترین میزان  15ارک )درصد( و پس از آن خ 11درصد(، در رتبه دوم به فرودگاه بوشهر ) 59فارس )

 (19جایی تعداد مسافر نیز مربوط به فرودگاه بهرگان است. )نمودار جابه

رودگاه های هوایی آن به ترتیب به فجا شده در استان بوشهر از پایانهبر اساس آمار موجود بیشترین میزان جریان بار جابه

 (14درصد نیز مربوط به فرودگاه خارک است. )نمودار  11پس از آن  درصد( و 93درصد(، بوشهر ) 41خلیج فارس )

                                                      
 محاسبه جریان بار هوائی مجموع وزن بار و پست را شامل می شود. 1
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 1385جابه جا شده از فرودگاه های استان بوشهر در سال داخلی : جریان مسافر 13 نمودار

 
 بوشهر استان های فرودگاه کل مآخذ: اداره

 1385جابه جا شده از فرودگاه های استان بوشهر در سال داخلی : جریان بار 14 نمودار

 
 بوشهر استان های فرودگاه کل مآخذ: اداره

شود، در هر دو دوره به مشاهده می 1931و  1915های جایی مسافر در سالها از میزان جابهضمن مقایسه سهم فرودگاه

ریان بار اند. در ارتباط با جها را به خود اختصاص دادهجریان ترتیب فرودگاه خلیج فارس، بوشهر و خارک بیشترین حجم از

دو برابری داشته سهم  افزایش  1931جا شده در سال نیز چنانچه مشاهده شد سهم فرودگاه بوشهر از مجموع جریان بار جابه

 و سهم فرودگاه خلیج فارس نیز کاهش داشته است.
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ا قائل هستند. از هها و تعامالت دور بعد میان کانونریانات غالباً به وابستگیبا توجه به ماهیت جریانات هوایی، این قبیل ج

های استان و همچنین کشور محدود است، جریان وارد شده و خارج شده از شهرهای دارای فرودگاه، جا که تعداد فرودگاهآن

 نماد تعامالت آن شهر نیست بلکه بیانگر تعامالت آن ناحیه است.

 ها در سطح کشور وهای استان و سایر فرودگاهررسی جریان مسافر هوایی ورودی و خروجی میان فرودگاهدر ادامه به ب

 پرداخته شده است. 1931و  1915های استان در دو دوره المللی صورت گرفته از فرودگاههمچنین پروازهای بین

های های کشور با پروازم سایر فرودگاههای استان از پروازهای داخلی و همچنین سهسهم فرودگاه 11جدول شماره 

ر شد فرودگاه تر ذکشود و همچنین پیشدهد. چنانچه مشاهده میرا به تفکیک نوع فرودگاه نشان می بوشهرمشترک با استان 

های استان به خود بیشترین سهم را در میان فرودگاه 1931های هوایی در سال درصد از حجم جریان 55خلیج فارس با 

 درصد مطرح هستند. 15ها و خارک با درصد از حجم کل جریان 12ص داده است پس از آن فرودگاه بوشهر با اختصا

درصد در  65061های کشور بیشترین سهم از جریان مسافر هوایی با استان، مربوط به فرودگاه مهرآباد با در میان فرودگاه

درصد، مشهد  2021درصد در رتبه دوم، شیراز با  3034ه اصفهان با رتبه اول و پس از آن و با اختالف زیاد مربوط به فرودگا

 (15های بعدی قرار دارند. )نمودار ها به ترتیب در رتبهدرصد از سهم جریان 4061درصد و اهواز با  5031با 

 1392های کشور از جریان هوایی استان در سال : سهم سایر فرودگاه15 نمودار

 
 بوشهر استان های فرودگاه کل مآخذ: اداره
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شور  ها در سطح کهای استان بوشهر  با سایر فرودگاهجا شده فرودگاههای شبکه جریان مسافر جابه: شاخص11 جدول

 1931در سال 

 مقاصد و مبادی استانی سایر مقاصد و مبادی کشور

 فرودگاه بیرونی درونی کل درصد فرودگاه بیرونی درونی کل درصد

 بوشهر 121166 124591 946132 12011 آبادان 661 221 1494 5011

 بهرگان 11196 15145 19611 1016 اصفهان 56661 69323 115641 3034

 توحید )جم( 3912 2445 16221 1091 اهواز 13514 12213 56249 4061

 خارک 32912 35111 139193 15011 تبریز 11116 11152 14919 1

 خلیج فارس )عسلویه( 941521 944253 631192 54044 رشت 3415 3991 11111 1055

      ساری 5534 5134 15211 5013
      سیری 1252 256 1419 501

      شیراز 42116 46923 39665 2021
      کرمانشاه 5161 5356 11262 5032
      کیش 1199 344 1522 5012
      گچساران 253 631 1455 5011

      الوان 13 5 13 50551
      مشهد 96545 96512 21521 5031

      مهرآباد تهران 936151 933151 236553 65061
      بندرعباس 5 655 655 5055

      المرد 5 16 16 50551

 مأخذ: سالنامه آماری حمل و نقل هوائی کشور 

درصد از جریان مسافر هوایی مربوط  59دهد،نشان می 11بر اساس جدول شماره  1915آمار جریان مسافر هوایی در سال 

 درصد نیز مربوط به فرودگاه خارک است.  14درصد آن مربوط به فرودگاه بوشهر و  11به فرودگاه خلیج فارس، 

از جریان هوایی استان در رتبه اول مربوط به فرودگاه مهرآباد  شود، بیشترین سهمنیز مشاهده می 16همانطور که در نمودار 

درصد( است. فرودگاه  15016درصد( و پس از آن در رتبه دوم و با اختالف زیاد مربوط به فرودگاه شیراز ) 25095تهران )

 درصد از سهم جریان هوایی در رتبه سوم مطرح است. 3024اصفهان نیز با 
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 1385های کشور از جریان هوایی استان در سال : سهم سایر فرودگاه16 نمودار

 
 مأخذ: سالنامه آماری حمل و نقل هوائی کشور 

شور  در ها در سطح کهای استان بوشهر  با سایر فرودگاهجا شده فرودگاههای شبکه جریان مسافر جابه: شاخص12 جدول

 1385سال 
 مقاصد و مبادی استانی سایر مقاصد و مبادی کشور

 فرودگاه بیرونی درونی کل درصد فرودگاه بیرونی درونی کل درصد

 بوشهر 143193 142144 132619 11041 آبادان 263 262 1596 5015

 بهرگان 1111 1155 5611 5054 اصفهان 42591 55411 32519 3024

 توحید )جم( 14163 15116 13335 1012 اهواز 13252 11133 91656 9016

 خارک 21515 26615 154695 1401 تبریز 5459 5412 15115 1051

 خلیج فارس )عسلویه( 111551 125659 552161 59091 شیراز 51161 51591 151633 15016

      کرمانشاه 4551 6132 15143 1051
      کیش 155 3 153 5059
      مشهد 19111 14191 12949 1029

      مهرآباد تهران 955931 959643 254541 25095
      ماهشهر 9195 9114 2214 5022

 مأخذ: سالنامه آماری حمل و نقل هوائی کشور 

درصد از  26094دهد، فرودگاه بوشهر نشان می 19در جدول شماره  1931آمار جریان مسافر هوایی بین المللی در سال 

المللی جده، دبی، مدینه های بینها را به خود اختصاص داده است. فرودگاهدرصد آن 19066فارس ها و فرودگاه خلیج جریان

ها بیشترین درصد از سهم جریان 2501پردازند. فرودگاه دبی با المللی با استان بوشهر میودوحه به رد و بدل پروازهای بین

 11شود. در رتبه دوم و با اختالف زیاد از آن فرودگاه جده با ل میالمللی استان بوشهر را شامهای هوایی بینمیزان از جریان

 (12درصد مطرح است. )نمودار  3درصد و دوحه با سهم 
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المللی ای بینههای بین المللی استان بوشهر  با فرودگاهجا شده فرودگاههای شبکه جریان مسافر جابه: شاخص13 جدول

 1392ر سطح کشور  در سال دیگر کشورها د
 مقاصد و مبادی استانی مقاصد و مبادی بین المللی

 فرودگاه بیرونی درونی کل درصد فرودگاه بیرونی درونی کل درصد

 بوشهر 3153 3555 11353 26094 جده 1625 1911 1331 11052

 خلیج فارس 9115 1242 5161 19066 دبی 3524 3216 11235 25015

      مدینه 5 654 654 1064
      دوحه 1559 1119 1996 3049

 مأخذ: سالنامه آماری حمل و نقل هوائی کشور 

 1392های بین المللی از جریان هوایی استان در سال : سهم فرودگاه17نمودار 

 
 بوشهر استان های فرودگاه کل مآخذ: اداره

و با  المللی بودهنیز فرودگاه بوشهر تنها فرودگاه استان با پروازهای بین 1915در سال  المللیهای بیندر ارتباط با جریان

ها به بیشترین سهم از جریان 1931کشورهای جده، دمشق، دبی، مدینه و مسکو جریان هوایی برقرار کرده است. همانند سال 

 درصد( مربوط بوده است. 14044جده )درصد( و پس از آن و با اختالف زیاد به فرودگاه  26066فرودگاه دبی )

المللی ای بینههای بین المللی استان بوشهر  با فرودگاهجا شده فرودگاههای شبکه جریان مسافر جابه: شاخص 14 جدول

 1385دیگر کشورها در سطح کشور  در سال 
 مقاصد و مبادی بین المللی مقاصد و مبادی بین المللی

 فرودگاه بیرونی درونی فرودگاه بیرونی درونی کل صددر

 بوشهر 11696 11911 جده 1595 1111 5946 14044

    دمشق 915 911 612 1063
    دبی 19126 14551 11922 26066
    مدینه 635 5 635 1016
    مسکو 366 1511 1321 5094

 نامه آماری حمل و نقل هوائی کشورمأخذ: سال
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 1385های بین المللی از جریان هوایی استان در سال : سهم فرودگاه18 نمودار

 
 مأخذ: سالنامه آماری حمل و نقل هوائی کشور 

 پیوندهای مسافر میان شهرهای استان -1-2-9-1-3

نظور از مدر این بخش تالش می شود شدت و چگونگی ارتباطات استان بوشهر از منظر جریان مسافر بررسی شود. بدین 

ط سازمان مقصد که توس-بوس(  به تفکیک مبدأداده های مربوط به تعداد مسافر جابه جا شده )با سواری، اتوبوس و مینی

شود، استفاده شده است. در تحلیل این بخش، جریان مسافر میان استان های کشور، راهداری و حمل و نقل جاده ای تهیه می

 ن های کشور و شهرهای استان بوشهر با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.شهرهای استان بوشهر با سایر استا

 تحلیل پیوندهای مسافر استان بوشهر در سطح ملی -1-2-9-1-3-1

 های کشورپیوندهای مسافر استان بوشهر با سایر استان -1-2-9-1-3-1-1

-لی استانصبر اساس شرح خدمات برنامه آمایش استان بوشهر هدف تحلیل پیوندها تعیین نقش و اهمیت سکونتگاه های ا

ر مطالعات تفصیلی بر روی جریان مسافبرای این منظور می باشد.  -که در این پروژه معادل شهرها در نظر گرفته شده است

زمان حمل و مقصد از سا_میان سکونتگاه های اصلی استان بوشهر صورت گرفته است. داده های مورد نیاز به تفکیک مبدا

سنتز قرار گرفت. از آنجائیکه این داده به تفکیک سکونتگاه ها نمی باشد بلکه به  نقل و راهداری جاده ای تهیه و مورد

به عنوان واحد -تفکیک مبادی ثبت اطالعات از قبیل پایانه ها و غیره می باشد، این اطالعات تا حد ممکن به تفکیک شهرها 

 ائی که به نام شهرها و یا پایانه های مشخصدسته بندی شده است. با این حال داده ه -تحلیل پیوندهای میان سکونتگاه ها

در ابتدای  )کهمنتسب به شهرها نبوده است در محاسبات لحاظ نشده است. از این روی اختالف میان کل جریان مسافر استان

 و جریان مسافر به تفکیک شهرها توجیه پذیر می نماید.  (-1-5-1-1-3نتیجه گیری تحلیل پیوندها بند مطالعات 

به حدود  1915میلیون نفر در سال  103به توضیحات فوق، کل حجم تبادل مسافر شهرهای استان بوشهر از حدود  با توجه

رسیده است. جهت عمومی پیوندهای مسافر بین استانی نیز به سمت استان بوشهر  1939میلیون نفر در سال  105
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اند، این سهم طی درصد از استان خارج شده 42د و درصد مسافران وار 59است به طوریکه از کل مسافر جابجا شده حدود  

نسبت و شدت مسافران وارد شده و خارج شده استان  15و  13دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده است. نمودار های شماره 

 را طی سال های مختلف نمایش می دهد.

هر و سایر استان های کشور به تفکیک وارد و خارج شده به استان در : مسافرین جابه جاشده بین استان بوش19 نمودار

 ، )واحد: هزار نفر(1391،  1385، 1381های سال

 
 حمل و نقل و راهداری جاده ای سازمانمأخذ: 

 مسافر وارد شده و خارج شده به استان : روند تغییرات حجم21 نمودار

 
 حمل و نقل و راهداری جاده ای سازمانمأخذ: 

مترین استان شود و مهدر ادامه جایگاه استان بوشهر در پیوند با سایر استان های کشور از نظر جابه جایی مسافر بررسی می

 شود.هایی که از نظر جابه جایی مسافر با استان بوشهر در تعامل هستند مشخص می
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کشور به  هایسایر استان و استان بوشهر بین  1939و  1915، 1915های سال در مقصدی جابجائی مسافر-مبدا آمار

نشان داده شده است. همانطور که در این   19 و 11و  11تفکیک تعداد مسافر واردشده و خارج شده از استان در نمودارهای 

یب به اط کشور رفته به ترتبیش ترین مسافری که از مبدأ استان بوشهر به سایر نق  1915شود، در سال نمودارها مالحظه می

 904درصد( و هرمزگان) 6055درصد( ،تهران) 3014درصد(، اصفهان) 11026درصد(، خوزستان) 55051های فارس)استان

درصد مسافران واردشده به استان بوشهر  31اند. استان سفر کرده 5درصد مسافران به این  3105درصد(  بوده است. به عبارتی 

درصد( و  5091درصد(، تهران) 2062(، اصفهان)13031درصد(، خوزستان)درصد 54062رس)های فانیز از استان

تان تهران های همسایه و استرین تبادل مسافر را با استاندهد استان بوشهر بیشاند. نتایج نشان میدرصد( بوده 9049هرمزگان)

 و اصفهان داشته است. 

 (1381جریان مسافر بین استان بوشهر ) سال : لگاریتم 21 نمودار

 
 حمل و نقل و راهداری جاده ای سازمانمأخذ: 

ان، های فارس، خوزستان، تهرترین جریان مسافر به ترتیب اهمیت بین استاننیز بیش 1915، در سال 1915به مانند سال 

درصد مسافر واردشده به استان و همینطور  13دود ها حاصفهان و هرمزگان با استان بوشهر بوده است، به طوریکه این استان

 شود. مالحظه می 11خارج شده از استان بوشهر را به خود اختصاص داده اند که در نمودار 
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 (1385: لگاریتم جریان مسافر بین استان بوشهر ) سال 22 نمودار

 
 حمل و نقل و راهداری جاده ای سازمانمأخذ: 

ترین تبادل مسافر بین استان های فارس، خوزستان، تهران، اصفهان، هرمزگان و چهارمحال و نیز بیش 1935سال  در

 شوند.درصد کل جریان را شامل می35بختیاری با استان بوشهر بوده است که 

 (1393: لگاریتم جریان مسافر بین استان بوشهر ) سال 23 نمودار

 
 حمل و نقل و راهداری جاده ای سازمانخذ: مأ

جهت درک بهتر موقعیت استان بوشهر در شبکه مسافر کشوری نیاز است تا مهمترین پیوندهای میان استان بوشهر با سایر 

وجهی از دهد، سهم قابل تاستان های کشور فارغ از جهت پیوند نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحلیل پیوندها نشان می

رتباطات استان بوشهر  با استان های فارس، خوزستان، تهران، اصفهان، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری است. این پنج استان ا

دول جدرصد از کل جابه جایی مسافر میان استان بوشهر با سایر استان های کشور را به خود اختصاص داده اند.  39در مجموع 

 مراتب شدت پیوندهای استان بوشهر را با سایر استان های کشور به تصویر می کشد.سلسله  14نمودار شماره و  15شماره 
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 (1393) سال ن استانی بوشهر قدرت پیوند مسافر بی: 15جدول 
 ردیف استان قدرت پیوند)درصد( ردیف استان قدرت پیوند)درصد(

 1 فارس 42042315 16 سمنان 50566111

 1 خوزستان 11039155 12 ایالم  50591134

 9 تهران 30614161 11 قم 50595912

 4 اصفهان 20196156 13 کردستان 50513252

 5 هرمزگان 90261664 15 گلستان 50514161

 6 چهارمحال و بختیاری 90944132 11 مازندران 50553119

 2 کهکلویه و بویراحمد 10151251 11 زنجان 50552551

 1 همدان 10565993 19 سیستان و بلوچستان 50552131

 3 کرمانشاه 10441542 14 قزوین 50556144

 15 لرستان 10916315 15 گیالن 50556921

 11 خراسان رضوی 10564334 16 اردبیل 50554233

 11 مرکزی 50433193 12 آذربایجان غربی 50559292

 19 یزد 50951119 11 آذربایجان شرقی 50559954

 14 البرز 50195111 13 خراسان شمالی 50551111

 15 کرمان 5015332 95 خراسان جنوبی 50551455

 مأخذ: سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای

 (1393بوشهر ) سال  ی: لگاریتم جریان مسافر بین استان24 نمودار

 
 جاده ایمأخذ: سالنامه آماری حمل و نقل و راهداری 

جز  دهد. الزم به ذکر است که بهمسافر استان بوشهر با سایر استان های کشور را نشان می جریان هایمهمترین  16جدول 

استان تهران سایر استانهای مذکور، یا دارای مرز مشترک با استان بوشهر هستند و یا در نزدیکی آن قرار دارند  می توان نتیجه 

ی جریان مردم پس از تهران )که به علت تسلط عملکردی اش بر کشور غیر قابل اجتناب می گرفت وابستگی های عملکرد
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نماید( با استان های مجاور و در فاصله کم است. به عبارتی دیگر، عامل فاصله در جابه جایی های مسافر استان بوشهر اهمیت  

 باالیی دارد.

 )واحد هزار نفر(1393بوشهر در سال  یاستانبین مسافر : مهمترین جریان های 16 جدول
 ردیف مبدأ مقصد توان درصد درصد تجمعی

 1 فارس بوشهر 251041 12053 12053

 1 بوشهر فارس 555066 13013 42041

 9 بوشهر خوزستان 153011 1501 52061

 4 خوزستان بوشهر 111056 1029 66041

 5 تهران بوشهر 191044 5012 21051

 6 بوشهر تهران 119019 4045 26054

 2 بوشهر اصفهان 155096 9035 23031

 1 اصفهان بوشهر 11051 9013 19012

 3 بوشهر هرمزگان 6906 105 15062

 15 بوشهر چهارمحال و بختیاری 46061 1019 12051

 11 بوشهر کهکلویه و بویراحمد 41065 1061 13011

 11 بختیاری چهارمحال و بوشهر 91041 1051 3502

 19 هرمزگان بوشهر 91056 1016 31036

 14 کهکلویه و بویراحمد بوشهر 11026 1019 39053

 15 بوشهر همدان 11064 5013 39031

 16 لرستان بوشهر 11016 5019 34011

 12 کرمانشاه بوشهر 15051 5023 3506

 11 همدان بوشهر 12059 5062 36012

 13 بوشهر کرمانشاه 16069 5065 36031

 15 بوشهر خراسان رضوی 1501 506 32051

 حاصل از اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای مشاورمحاسبات مأخذ: 
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 های کشورپیوندهای مسافر شهرهای استان بوشهر با سایر استان -1-2-9-1-3-1-2

  بند حاضر تالش می شود، جریان مسافر میان شهرهای استان بوشهر با سایر استان های کشور بررسی و تحلیل شود. در

 دهد.های کلی شبکه جریان مسافر را نشان میشاخص 12جدول 

یان متحلیل روند تغییرات جریان مسافر برون استانی برای شهرهای استان نشان می دهد، شدت کل مسافر جابجا شده 

افزایش یافته است. همچنین میانگین  1915در مقایسه با سال  1939شهرهای استان بوشهر و سایر استان های کشور در سال 

 1939مسافر در سال  45932به  1915مسافر در سال  2415شدت ارتباطات هر یال در شبکه جریان مسافر برون استانی از عدد 

درصد( و بندر  1509درصد(، عسلویه) 14011ن درونی مربوط به شهرهای بوشهر)ترین سهم تواافزایش یافته است. بیش

ترین کنند. و بیشها جذب میدرصد از کل مسافران را از سایر استان 45شهر  9درصد( است به طوریکه این  6094گناوه)

 905درصد( و جم) 5015وه)درصد( ، بندر گنا 11061درصد(، نخل تقی) 15011توان بیرونی نیز متعلق به شهرهای بوشهر)

کنند. شهرهای خارک، دالکی، شبانکاره، بردخون، کلمه های دیگر ارسال میدرصد مسافران را به استان 41درصد( است که 

 و بوشکان کمترین توان جابه جایی مسافر را در شبکه دارند.

ر محسوسی میانگین درجه مرکزیت تغیی درجه مرکزیت کل شبکه و تعداد ارتباطات برون استانی افزایش یافته است اما 

نقطه دیگر ارتباط داشته، این رقم در سال  4093هر نقطه در شبکه بطور متوسط با  1915دهد، به طوریکه در سال را نشان نمی

ترین درجه نقطه بوده است. شهرهای بوشهر و بندر گناوه بیش 4021معادل  1939کاهش یافته و در سال  4095به  1915

 ت در شبکه را دارند.مرکزی

شاخص مذکور  1939دهد اما در سال را نشان می 1915-15های تحوالت آنتروپی شبکه گرایش به تمرکززدایی در سال

کاهش یافته است. به طور کلی در طی دوره مورد بررسی رقم شاخص بیانگر آن است که توزیع  1915در مقایسه با سال 

طق متمرکز توان گفت ساختار مورد بررسی با منام به سوی تعادل در حرکت است. لذا میتعامالت در شبکه با شتابی بسیار ک

تر است. از سوئی دیگر مقدار شاخص تراکم عدد بسیار کمی را ای یا چندمرکزی نزدیکفاصله دارد و به ساختارهای خوشه

 دهند. را تشکیل میدرصد از یک گراف کامل  1دهد به طوریکه پیوندهای برون استانی تنها نشان می

توان گفت ساختار شبکه مسافر برون استانی بوشهر به سمت تقویت پیوندهای برون استانی گرایش داشته به طور کلی می

 و وابستگی های برون استانی جریان مردم اندکی افزایش یافته است. 
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-1915-1915استانی شهرهای استان بوشهر در سال های  ینب: مقایسه شاخص های کلی شبکه جریان مسافر 12 جدول

1939  

 سال
1381 1385 1393  

 شاخص

 1541012 1464052 1311019 توان شبکه) واحد: هزار نفر(

 45045 41091 92041 میانگین توان هر رأس

 164 111 114 مرکزیت شبکه

 4021 4095 4093 میانگین درجه مرکزیت هر رأس

 5061 5021 5069 شبکهآنتروپی 

 5053 5053 50512 تراکم شبکه

 حاصل از اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای مأخذ: محاسبات مشاور

دهد. با توجه به این نشان می 1939استانی را در سال بینشبکه مسافر  مسافر پیوندهایترین مشخصات مهم 11جدول 

ر ، کنگان، جم و بندر دی بررسی شهرهای بوشهر، عسلویه، بندر گناوه، نخل تقی جدول مشخص می شود در طی دوره مورد

یک سوی مهمترین پیوندهای بین استانی بوشهر بوده اند. بررسی ها نشان میدهد در مجموع پیوندهای بین استانی شهرهای 

 را در برمیگیرد.  بوشهردرصد از کل جابجائی مسافر بین استانی  11پیوند اول بیش از  11استان بوشهر، 

پیوند میان شهر بوشهر و استان فارس قوی ترین پیوند بین استانی شهرهای استان بوشهر می باشد. این پیوند به تنهائی 

بوشهر را به خود اختصاص داده است. این امر بیانگر شدت روابط میان  درصد از کل جابجائی مسافر بین استانی 1102حدود 

تهران، بندر -فارس، بوشهر -خوزستان، عسلویه-س می باشد. این پیوند به همراه پنج پیوند بوشهرشهر بوشهر و استان فار

درصد از کل جابجائی های مسافر بین استانی شهرهای استان بوشهر را در  55خوزستان بیش از -فارس و بندر گناوه-گناوه

 بر می گیرد.

  ) واحد: هزار نفر(1393های استانی شهرهای استان بوشهر در سال بینسافر م پیوندهای: مهمترین 18 جدول
 ردیف مقصد-مبدا قدرت پیوند درصد درصد تجمعی

 1 بوشهر فارس 551611 110255 110255

 1 بوشهر خوزستان 133551 20155 130555

 9 عسلویه فارس 139313 20611 920121

 4 بوشهر تهران 155111 50399 490115

 5 بندر گناوه فارس 191525 50135 410955

 6 بندر گناوه خوزستان 12134 90452 510269

 2 نخل تقی فارس 11591 90152 540325

 1 بندر کنگان فارس 29463 10135 520153

 3 نخل تقی خوزستان 25511 10254 650614
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 ردیف مقصد-مبدا قدرت پیوند درصد درصد تجمعی

 15 بوشهر اصفهان 63911 10212 690941

 11 جم فارس 63199 10213 660565

 11 عسلویه خوزستان 61311 10425 610595

 19 بوشهر هرمزگان 54325 10161 250632

 14 نخل تقی اصفهان 51912 10513 210215

 15 عسلویه اصفهان 45944 10214 240433

 16 نخل تقی چهارمحال و بختیاری 93921 10543 260541

 12 عسلویه چهارمحال و بختیاری 91261 10515 220521

 11 بندر گناوه تهران 91614 10511 230534

 13 بندر دیر فارس 96251 10446 150545

 15 بوشهر کهکلویه و بویراحمد 13541 10161 110251

 11 عسلویه تهران 15631 10511 110211

 حاصل از اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای مأخذ: محاسبات مشاور

در انتها شهرهای اصلی استان بر اساس توانمندی شان در برقراری پیوند با سایر استان های کشور مرتب می شوند. نتایج 

 منعکس شده است. بر این اساس مشخص است شهرهای بوشهر، عسلویه، نخل تقی، گناوه، جم مجموعا 13در جدول شماره 

 را شامل می شوند.استانی بوشهر  بیندرصد سهم جریان مسافر  35 حدود 

 استانی بینرا  از نظر قدرت پیوند پیوندهای  1: سلسله مراتب شهرهای استان19 جدول

 ردیف نام شهر شدت درصد درصد تجمعی

 1 بوشهر 1141155 4403 4403

 1 عسلویه 416696 1601 6102

 9 نخل تقی 915195 1106 2409

 4 گناوهبندر  135551 1106 1503

 5 جم 34145 902 1302

 6 بندر کنگان 39315 902 3904

 2 بندر دیلم 55614 1 3504

 1 بندر دیر 92424 105 3601

 3 برازجان 91245 101 3101

 15 خورموج 11491 503 33

 11 اهرم 11192 505 3304

 11 آبپخش 6441 509 3302

                                                      
 تیبه ماه توجه این همانطور که در ابتدای این بخش نیز توضیح داده شد، الزاما اطالعات مبادی و پایانه های حمل و نقل استان با شهرهای تطابق ندارد.بنابر1

 ده است.که اطالعاتشان وجود داشت لحاظ ش یآن شهرهائ یافتد بلکه برا یاستان اتفاق نم یتمام شهرها یالزاما محاسبات صورت گرفته برا از،ین اطالعات مورد

ستان می باشند، ابا توجه به اینکه اطالعات تطابق نداشته پوشش بسیار کمی از کل جریان مسافر شهرهای استان را دارند و علی القاعده مربوط شهرهای کوچک 

 در سطح بندی نهائی قدرت پیوند مسافر سایر شهرهای استان در سطح آخر قدرت پیوندهای مسافر قرار می گیرند.
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 ردیف نام شهر شدت درصد درصد تجمعی

 19 سعد آباد 9521 501 3301

 14 ریز 1153 501 3303

 15 امام حسن 331 50593 3303

 16 بندر ریگ 555 5051 155

 12 دلوار 156 5051 155

 11 چغادک 115 50552 155

 13 کاکی 145 50556 155

 15 آباد 31 50554 155

 11 خارک 94 50551 155

 11 دالکی 13 50551 155

 19 شبانکاره 15 50551 155

 14 بردخون 16 50551 155

 15 کلمه 16 50551 155

 حاصل از اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای مأخذ: محاسبات مشاور
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 تحلیل پیوندهای مسافر در سطح استانی -1-2-9-1-3-2

، با بهره 1939و  1915، 1915های مسافر بین شهرهای استان بوشهر در سالهای شبکه جریان در این بخش تحلیل ویژگی

 های معرفی شده انجام خواهد شد.گیری از شاخص

نشان داده شده است. بررسی  15های کلی شبکه و روند تغییرات شبکه جریانات مسافر درون استانی در جدول شاخص

کاهش بسیار چشمگیری داشته  1915در مقایسه با سال  1939در سال  دهد که توان شبکهتوان شبکه مورد مطالعه نشان می

میلیون و سیصد هزار نفر تقلیل یافته یک میلیون نفر در سال به حدود  5است به طوریکه حجم جابه جایی مسافر از حدود 

به  1915سافر در سال م 121641. همچنین میانگین شدت ارتباطات هر یال در شبکه جریان مسافر درون استانی از عدد 1است

ای هکاهش یافته است. مرکزیت رئوس نیز به طور کلی اندکی افزایش یافته درحالیکه طی سال 1939مسافر در سال  44255

رسیده  1939نقطه در سال  601نقطه در شبکه به  501سیر نزولی داشته است. شاخص مذکور از  میانگین ارتباط با  39-1915

شهر دیگر تبادل مسافر داشته است. روند تحوالت  6شهر استان به طور متوسط تنها با  95شهر در بین  دهد هراست که نشان می

دهد اما مقادیر شاخص بیانگر آن است که شبکه با ساختار متمرکز و تک شاخص آنتروپی تغییرات چندانی را نشان نمی

تمرکززدایی داشته است. مقادیر تراکم شبکه نیز  گرایش کمی به 1915-39های مرکزی فاصله بسیاری دارد و در طی سال

توان گفت پیوندهای جریان مسافر درون استانی دهد گراف استان بوشهر گراف کاملی نیست. به طور کلی مینشان می

 تضعیف شده است. 

 (1393و  1385، 1381: مقایسه شاخص های کلی شبکه جریان مسافر  درون استانی )سال های 21 جدول

 1381 1385 1393 

 1941166 1634159 5556115 توان شبکه) تعداد مسافر(

 44255059 1315501 12164106 میانگین توان هر رأس

 112 135 151 مرکزیت شبکه

 6019 6099 5014 میانگین درجه مرکزیت هر رأس

 5061 5055 5052 آنتروپی شبکه

 5011 5011 5011 تراکم شبکه

 حاصل از اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای مأخذ: محاسبات مشاور

                                                      
ی از  دقت شاین میزان کاهش چشم گیر بسیار قابل تامل می باشد. بررسی های مشاور و پیگیری علت این امر نشان میدهد، یکی از علل اصلی این تفاوت نا 1

و قبل از آن با نیمه  15ین و گاها براورد اطالعات است. کما اینکه تجارب مشاور در سایر مطالعات نیز اختالف شدید میان حجم جریان مسافر در نیمه اول دهه پای

ی جریان مسافر را تصویر نماید. تضرورو بعد از آن را تایید می نماید.به هر حال این اعداد به خودی خود موثق نمی باشند اما می تواند سیر تحوالت  15دوم دهه 

 است در بخش دوم مطالعات و در مطالعه تحلیل روند، علت این کاهش شدید تعداد مسافر واکاوی شود. 
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 3و  1محاسبه شده است. همانطور که در گراف تصاویر  1939در سال  1استان بوشهر هایشاخص مرکزیت برای شهر

کند و پس از آن با میشهر دیگر مسافر دریافت  11ترین درجه درونی متعلق به شهر بوشهر است که از شود بیشمشاهده می

ترین درجه بیرونی نیز قرار دارند. یش 11اختالف زیاد شهرهای خورموج، برازجان، بندرکنگان و بندر دیر با مقدار شاخص 

( است. شهرهای بردخون، 15(، برازجان، بندر کنگان، بندر گناوه)11(، اهرم)15(، خورموج)14مربوط به شهرهای بوشهر)

نند. کوحدتیه، بادوله، بنک، سعدآباد و تنگ ارم هیچ مسافری به شهرهای دیگر استان ارسال نمیدوراهک، شنبه، کلمه، 

ند و تری در شبکه داردهد به طور کلی شهرهای بوشهر، خورموج، برازجان و بندر کنگان مرکزیت بیشنتایج نشان می

 تری ارتباط برقرار کنند. توانند با شهرهای بیشمی

 1393سال  بین شهرهای استان در :گراف درجه مرکزیت درونی جریان مسافر8 تصویر

 
 حاصل از اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای مأخذ: محاسبات مشاور

                                                      
 محاسباتاما تعدا شهرهای استان بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای استخراج شده است. با توجه به ماهیت اطالعات مورد نیاز، الز 1

 صورت گرفته برای تمام شهرهای استان اتفاق نمی افتد بلکه برای آن شهرهائی که اطالعاتشان وجود داشت لحاظ شده است.

آبپخش

امام حسنآبدان

اهرم

بادوله

برازجان

بردخون

بندر دیر

بندر دیلم

بندر ریگ

بندر کنگان

بندر گناوه

بنک

بوشکان

بوشهر

تنگ ارم

جم

چغادک

خورموج

دالکی
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 1393بین شهرهای استان در سال :گراف درجه مرکزیت بیرونی جریان مسافر 9 تصویر

 
 حاصل از اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای مأخذ: محاسبات مشاور

 1939توان درونی) حجم دریافت مسافر( و توان بیرونی)حجم ارسال مسافر( شهرهای استان بوشهر را در سال  11جدول 

های این به موقعیت و فرصت درصدی( است. با توجه 11056ترین توان درونی مربوط به شهر بوشهر)سهم نشان می دهد بیش

 تر است. البته در بازه حداکثر و حداقل توانشهر میزان دریافت سفرها به سوی آن از سایر نقاط در استان به مراتب بیش

 14066شود شهر برازجان با اختالف زیاد در جایگاه دوم قرار دارد به طوریکه با سهم درونی، آن چنان که مشاهده می

ابر یک دوم شهر اول را دارد و از نظر جمعیتی نیز جمعیت برازجان تقریبا به اندازه نیمی از جمعیت شهر درصدی توانی بر

 بوشهر است. 

( 99012ترین سهم متعلق به شهر بوشهر)شود بیشدرمورد توان بیرونی نیز همانطور که در جدول فوق الذکر مالحظه می

( قرار دارند 2051( و برازجان)3041(، نخل تقی)3041(، بندر گناوه)14034(، خورموج)11054است و پس از آن شهرهای جم)

 کنند. نکته حائز اهمیت آن استدرصد از کل مسافر شبکه را به سایر شهرهای استان ارسال می 31شهر  6که در مجموع این 

 تر از توان بیرونی است.که تقریبا در اغلب شهرها توان درونی بیش

وان جابه جایی مسافر به شهرهای بوشهر، خورموج ، جم، برازجان ، بندر گناوه، عسلویه و نخل ترین تبه طور کلی بیش

اند)الزم به ذکر است شهرهای درصد از کل توان شبکه را به خود اختصاص داده 11تقی اختصاص دارد که در مجموع حدود 

 اند(. درصد از جمعیت کل استان را در خود جای داده 65مذکور 
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 (1393: قدرت پیوندهای مسافر استانی شهرهای استان بوشهر)سال21 جدول
 ردیف شهر توان درصد قدرت پیوند ردیف شهر توان درصد قدرت پیوند

 1 بوشهر 1130451 950319 16 دلوار 30146 50945

 1 خورموج 9620415 190631 12 آبپخش 20262 50135

 9 جم 9920254 110535 11 وحدتیه 20541 50161

 4 برازجان 1320555 110531 13 بردخون 60514 50112

 5 بندر گناوه 1150663 20154 15 آبدان 50911 50131

 6 عسلویه 1650124 60151 11 شنبه 10153 50515

 2 نخل تقی 1430121 50511 11 بندر ریگ 10513 50521

 1 اهرم 690111 10955 19 دالکی 10191 50546

 3 بندر کنگان 610912 10916 14 سعد آباد 10112 50545

 15 بندر دیر 61065 10131 15 امام حسن 5013 50599

 11 دوراهک 150164 50391 16 کلمه 50619 50519

 11 چغادک 110456 50192 12 تنگ ارم 50161 50515

 19 بندر دیلم 130221 50292 11 بادوله 50129 50556

 14 شبانکاره 110121 50415 13 بوشکان 50151 50556

 15 کاکی 11024 50425 95 بنک 50551 50551

 حاصل از اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای مأخذ: محاسبات مشاور

 (1393: قدرت پیوندهای مسافر استانی شهرهای استان بوشهر)سال25 نمودار

 
 حاصل از اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای مأخذ: محاسبات مشاور

نشان  11در ادامه مهمترین پیوندهای موجود در شبکه مسافر درون استان بوشهر استخراج شده است. چنانچه در جدول 

عمدتا یک سوی پیوندهای قوی در  ؛ عسلویه، جم، نخل تقیداده شده است شهرهای بوشهر، خورموج و برازجان
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را به خود اختصاص  ستانی بین شهرها مسافر حجم تردددرصد  35پیوند اول استان حدود  16دهند. تشکیل میشبکه را 

 اند. داده

تقویت پیوند بین شهرهای جم،  نخل  نشان دهندهقبل  دوره هاینسبت به  1939بین پیوندهای قوی در سال  مقایسه تفاوت

های قبل به سال تری نسبتتقی و عسلویه با سایر شهرهای استان است به طوریکه شهرهای مذکور تبادل سفرهای بسیار بیش

رسد تحت تاثیر مجاورت با پروژه پارس جنوبی و رشد فوق العاده صنایع مرتبط با گاز در بخش جنوبی اند. به نظر میداشته

های اخیر، منجر به تقویت پیوند شهرهای استان با شهرهای جنوبی و ایجاد تغییر در سازمان فضایی جریان در ن در سالاستا

 افر شهرهای استان را نمایش میدهد.قدرت پیوندهای درون استانی مس 16 نقشه شماره مسافر استان شده است.

 (1393 وشهر)سالفر درون استانی شهرهای استان بترین پیوندهای مسا: مهم22 جدول
 ردیف پیوند تعداد مسافر درصد درصد تجمعی

 1 خورموج بوشهر 914559 19041293 19041293

 1 بوشهر برازجان 152539 15042313 91013653

 9 عسلویه جم 155935 11051254 55041969

 4 بوشهر بندر گناوه 145329 15011443 61096111

 5 نخل تقی جم 111464 10915113 63025451

 6 بوشهر اهرم 54535 40525111 29011413

 2 جم بوشهر 49355 90129451 2205319

 1 بندر گناوه برازجان 96112 10639561 23023192

 3 خورموج برازجان 19931 10244151 11059551

 15 دوراهک بندر کنگان 19111 10295291 19016615

 11 نخل تقی بندر دیر 11391 10253312 14032611

 11 بوشهر بندر دیر 13119 10421154 16045411

 19 بندر گناوه بندر دیلم 12215 1091614 12021541

 14 جم بندر کنگان 11669 50344111 11021464

 15 چغادک برازجان 15314 50114543 13059313

 16 کاکی خورموج 15511 50251265 35013535

 حاصل از اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای مأخذ: محاسبات مشاور 
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 پیوندهای کاالیی -1-2-9-2

لید نظر از جایگاه آن در فرآیند توپیوندهای کاالیی را مورد مطالعه قرار می گیرد. مبادله انواع کاال صرف در مرحله سوم

 وارتواند نمایی از موقعیت اقتصادی سکونتگاه واردکننده یا صادرکننده کاال را ارائه نماید. حجم و گستره داد و ستد زنجیرهمی

دهد. هرچه این جریان مبادالت چه در میان میان این اجزای به ظاهر منفصل، جریان عینی مبادالت کاالیی را نشان می

های مجزا بیشتر و یا به اصطالح های مختلف )اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی( و چه در میان مناطق و محدودهفعالیت

تر خواهد ها قویها یا مناطق بیشتر و به تبع آن وابستگی و همبستگی میان آنلیتتر باشد، پیوندهای تولیدی میان این فعاقوی

ها و مناطق مختلف با افزایش توان بود. در سایه پیوندهای تولیدی قوی است که در قالب سازوکارهای ادغام عمودی، بنگاه

از این طریق زمینه گسترش و رشد اقتصاد شان حضور مؤثری در بازارهای خارج از منطقه نفوذ خود یافته و پذیریرقابت

سوی پیوندهای تولیدی در اقتصاد ودهنده چگونگی و سمتهایی که نشانرو شناخت جریانآورند. ازاینمنطقه را فراهم می

 .اهد داشتبندی روابط میان مراکز سکونتگاهی استان نقش به سزایی خواستان است در شناخت و تحلیل شکل

های های ورودی و خروجی کاال برحسب سکونتگاهحلیل پیوندهای کاالیی استان، در این بخش جریانبرای شناخت و ت

منتخب استان بررسی خواهند شد. در این قسمت با استفاده از آمار مبدأ مقصد در طول چند دوره، تصویری از انواع کاالهای 

های مرتبط با پیوندها، در ادامه با استفاده از شاخصهای داخل و خارج از استان ارائه و جریان یافته بین سکونتگاه

های منتخب معرفی خواهد شد. الزم به ذکر است، پیوندهای کاالیی میان نقاط استان با توجه به وزن کاال مورد سکونتگاه

 بررسی قرار گرفته است.  

این  .راهداری و حمل و نقل جاده ای استهای اطالعاتی موجود در سازمان ترین منبع آماری جریان کاال ، فایلمهم

مبدأ و مقصد حمل کاال، نوع کاال  شود را بر اساس اطالعاتگاه به بقیه نقاط حمل میونتهر باری که از هر سکاطالعات 

. در تحلیل این بخش، پیوند کاالیی میان استان های کشور، شهرهای استان می نمایدچنین وزن آن کاال)به تن( مشخص و هم

 وشهر با سایر استان های کشور و شهرهای استان بوشهر با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.ب

ر حالی استانی و استانی صورت گرفته است. این د بینبررسی جریان کاالیی میان شهرهای استان به تفکیک پیوندهای 

ی ه و وارد شده است. نظر به ماهیت موضوعاست که شرح خدمات برنامه آمایش استان، قائل به تفکیک پیوندهای خارج شد

ررسی های استان بوشهر، در ببخش پیوندها و نوع اطالعات موجود جهت توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی میان سکونتگاه

های عمده خروجی برحسب وزن به تحلیل بررسی جریان بار برون استانی بوشهر پرداخته شده است و به طریقی مشابه جریان

د جریان های عمده ورودی به تحلیل بررسی جریان بار درون استانی بوشهر پرداخته شده است. الزم به ذکر است که برای بن

این نوع دسته بندی مطالعات برای پوشش کامل تر مطالعات است و از ماهیت تحلیل های مورد تاکید شرح خدمات برنامه 

 آمایش استان بوشهر کم نمی نماید.
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ق، پیوندهای کاالئی بین المللی استان بوشهر نیز در سومین گام تحلیل جریان کاال مد نظر قرار گرفته عالوه بر موارد فو

 است. در این بخش از اطالعات گمرکات استان استفاده می شود. 

 (یبرون استان یوندهایهای عمده خروجی به تفکیک کاال بر حسب وزن )پجریان -1-2-9-2-1

 سطح ملی درتحلیل پیوندهای کاالیی استان بوشهر  -1-2-9-2-1-1

در این قسمت تالش می شود جایگاه استان بوشهر در پیوند با سایر استان های کشور تعیین شود و مهمترین استان هایی 

 . 1که از نظر جابه جایی کاال با استان بوشهر در تعامل هستند مورد شناسایی قرار گیرند

 ر حسب حجم جریان واردشده و خارج شده مطابق جدولهای کشور بآمار جابه جایی کاال بین استان بوشهر و سایر استان

-39شود حجم جابه جایی کاال در استان بوشهر در طی دوره مورد بررسی)می باشد. همانطور که مالحظه می 19 شماره

رسیده است. از نظر جهت پیوند نیز  1939میلیون تن در سال  306به حدود  1915میلیون تن در سال  105( از حدود 1915

 1104درصد کاال وارد استان و  2106، از کل پیوندهای استان بوشهر با سایر استان های کشور 1915خص می شود در سال مش

شود و جهت غالب جریان کاال از سایر درصد از استان خارج شده است، به عبارت دیگر عدم تقارن در این پیوند مشاهده می

درصد   5403دهند. به طوریکه ای را نشان میتغییر قابل مالحظه 1939یر در سال ها به استان بوشهر می باشد. این مقاداستان

درصد می باشد که بیانگر افزایش نقش  4501از جریان کاال از استان خارج شده است و سهم جریان کاالی وارد شده به استان

 های کشور است.استان بوشهر در ارسال کاال به سایر استان

ودی در میزان کاالی وارد شده به استان و خارج شده از استان بیش از هرچیز ناشی از تقویت نقش به طور کلی روند صع

استان در صادرات و واردات کاال و همچنین تشدید فعالیت های صنعتی استان به خصوص در حوزه انرژی)شامل نفت، گاز 

هد در درد شده و خارج شده استان بوشهر نشان میو نیروگاه اتمی( می باشد. از سوئی دیگر تغییر در نسبت وزن کاالی وا

گذر زمان حجم کاالهای وارد شده به استان در مقایسه با کاالهای خارج شده از استان به سایر استان های کشور غلبه یافته 

 است. این امر بیانگر تغییر در ساختار استان از نظر مبادالت کاالئی است. 

 : حجم جابه جایی کاال بین استان بوشهر و سایر استان های کشور23 جدول

   1381سال  1385سال  1393سال 
 ورود به بوشهر 1151514 9421591 4951555

 خروج از بوشهر 21133509 1151556 5135152

 مجموع )تن( 1515515 5219592 3642252

                                                      
بر اساس آن بخش از اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای که مربوط به شهرها بوده و یا -در این بخش تنها جابجائی کاال از شهرهای استان  1

 مد نظر قرار گرفته است. -ل تطبیق با شهرها بر اساس نامشان می باشدقاب
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  نقل و راهداری جاده ایمحاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و مأخذ: 

-جابه جاشده بین استان بوشهر و سایر استان های کشور به تفکیک وارد و خارج شده به استان در سال کاالی: 26نمودار 
 (تن، )واحد: 1391،  1385، 1381های 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 

 

 وارد شده و خارج شده به استان وزن کاالی: روند تغییرات 27نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 

کشور به تفکیک حجم  استانهای سایر مراکز و استان بوشهر بین  1939و  1915،1915های سال رد کاال جابه جایی آمار

شود مالحظه می  11نشان داده شده است. همانطور که در نمودار  95و  13و  11واردشده و خارج شده از استان نمودارهای 

ان، های خوزستان، فارس، اصفهاهمیت از استان بیش ترین حجم کاالی واردشده به استان بوشهر به ترتیب  1915در سال 

درصد بار واردشده به استان را به خود اختصاص  11ها حدود هرمزگان و تهران بوده است به طوریکه این استان
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ده ارسال ش هرمزگانهای تهران، فارس، خوزستان، اصفهان و درصد کاالهای استان بوشهر نیز به استان 62داده اند. حدود 

، صفهانا، فارس، تهران، خوزستانکل پیوندهای کاالئی بین استانی بوشهر می توان گفت استان های  در مجموعاست. 

 را در بر می گیرند. 1915درصد کل جریان کاالی بین استانی بوشهر  در سال  15در مجموع  یمرکزو  هرمزگان

 (1381استان بوشهر با سایر استان های کشور ) سال  : لگاریتم جابه جایی کاال بین28 نمودار

 
 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 

های خوزستان، اصفهان، فارس، تهران و با استانبوشهر  یاستانبین  جریانقوی ترین  1915در سال  13مطابق نمودار 

مذکور بوده است.  استان 5ز  درصد از کاالهای واردشده به استان بوشهر ا 11ی که حدود هرمزگان برقرار شده است بگونه ا

درصد کاالهای  21درصد(، فارس، اصفهان، قم و قزوین بوده است که حدود  16های تهران)ترین ارسال بار نیز به استانبیش

می توان  1915ای کاالئی بین استانی در سال در مجموع کل پیونده استان صادر شده است. 5خارج شده از استان  به این 

و  قم، انهرمزگ، خوزستان، اصفهان، تهران، فارسدرصد از جابجائی های کاالئی بین استانی بوشهر با استان های  15گفت 

 بوده است. نیقزو

 (1385های کشور )سال : لگاریتم جابه جایی کاال بین استان بوشهر با سایر استان 29 نمودار

 
 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 
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درصد از  11شود. به طوریکه حدود مشاهده می  95در نمودار  1939ندهای کاالیی استان بوشهر در سال ترین پیو قوی

های تهران، درصد کاالها نیز به استان 25و یزد بوده و حدود  های فارس، اصفهان، خوزستان، تهرانکاالهای واردشده از استان

رین تهای خراسان جنوبی و شمالی ضعیففارس، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی ارسال شده است. در این بین استان

 را نمایش می دهد. 1939پیوندهای بین استانی کاالئی در سال  11نقشه شماره  پیوندهای کاالیی را با استان بوشهر داشته اند.

، یمرکز ،خوزستان، اصفهان، تهران، فارسدرصد قدرت پیوندهای کاالئی بین استانی بوشهر با استان های  15 در این سال

درصد از کل  55هران مجموعا حدود شکل گرفته است. در این بین دو استان فارس و ت هرمزگانو  یرضو خراسان، زدی

سلسله مراتب  91و نمودار شماره  14جدول شماره ابجائی های کالئی بین استانی بوشهر را به خود اختصاص داده اند. ج

جریان کاالی بین   91همچنین در نمودار های شماره  قدرت پیوند بین استانی بوشهر با سایر استان های کشور را نشان میدهد.

 ستان و خروجی از استان با یکدیگر مقایسه شده است.  استانی بوشهر به تفکیک جریان ورودی به ا

 (1393بین استانی بوشهر ) سال  کاالئیقدرت پیوند : 24جدول 
 ردیف استان ورودی به استان خروجی از استان کل درصد درصد تجمعی

 1 فارس 19520569 11150345 14210553 15063 15063

 1 تهران 5410154 12590132 11510451 19094 43059

 9 اصفهان 2150159 9410212 11120131 11063 65021

 4 خوزستان 6150946 9110145 3330116 15096 21052

 5 مرکزی 1140114 1110411 1450649 1055 29061

 6 یزد 1610635 510415 1150114 1011 25035

 2 رضویخراسان  410146 1210211 1110351 1011 21011

 1 هرمزگان 1190146 150926 1390519 1051 15011

 3 کرمانشاه 10259 1250525 1230919 1016 11032

 15 البرز 960646 1930519 1260163 1019 19015

 11 آذربایجان شرقی 910126 1450425 1210246 1023 15053

 11 کهکلویه و بویراحمد 110313 1540363 1620111 1024 12099

 19 کرمان 210191 110353 1650241 1062 13055

 14 قزوین 510124 340564 1460191 1051 35051

 15 قم 940152 1510951 1960514 1041 31039

 16 گیالن 410556 650159 1510153 1052 39055

 12 لرستان 460524 490151 350416 5034 39034

 11 مازندران 150111 610155 160596 5035 34019

 13 زنجان 110594 450129 610256 5065 35041

 15 کردستان 160525 450113 610453 5065 36019

 11 همدان 130164 450695 530234 5061 36025

 11 سیستان و بلوچستان 40511 510256 560116 5051 32099
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 ردیف استان ورودی به استان خروجی از استان کل درصد درصد تجمعی

 19 چهارمحال و بختیاری 960931 110453 540151 5052 32035

 14 ایالم  110562 950563 460696 5041 31091

 15 آذربایجان غربی 110353 990935 450955 5042 31015

 16 سمنان 140169 130196 440533 5046 33091

 12 گلستان 40161 110166 990513 5094 33065

 11 اردبیل 40516 140613 110255 5013 33015

 13 خراسان شمالی 20111 10611 30434 5015 33035

 95 خراسان جنوبی 10515 40569 50141 5055 155055

 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 

 (1393:لگاریتم جابه جایی کاال بین استان بوشهر با سایر استان های کشور )سال 31 نمودار

 
 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 
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 (1393کاال بین استان بوشهر )سال  سلسله مراتب جریان های وردی و خروجی:31 نمودار

 
 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 

ریانشان با در نظر گرفتن جهت جکاال با استان بوشهر در تعامل هستند مترین استان هایی که از نظر جاریان مه 15در جدول 

های تهران، فارس، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی و کرمانشاه شود استاننشان داده شده است. همانطور که مالحظه می

  دهند.را در شبکه بار کشوری تشکیل می درصد از کل پیوندهای کاالیی استان بوشهر 25حدود 

 1393ترین پیوندهای کاالیی برون استانی بوشهر در سال : مهم25 جدول

 توان )هزار  تن( درصد درصد تجمعی
  

 نام پیوند
 ردیف

 1 تهران بوشهر 125909 12065 12065

 1 بوشهر فارس 1952056 14052 91029

 9 فارس بوشهر 1115035 11061 49094

 4 بوشهر اصفهان 21501 1014 51041

 5 بوشهر خوزستان 615095 2055 51059



 سوم  شی اریو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303014RE103960802 م 

 
14 

 توان )هزار  تن( درصد درصد تجمعی
  

 نام پیوند
 ردیف

 6 بوشهر تهران 54101 5061 64011

 2 اصفهان بوشهر 941023 9055 62022

 1 خوزستان بوشهر 911014 909 21052

 3 خراسان رضوی بوشهر 121021 1021 21015

 15 کرمانشاه بوشهر 125052 1022 24061

 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 
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 های کشورپیوندهای کاالیی شهرهای استان بوشهر با سایر استان -1-2-9-2-1-2

ر های کشور مورد بررسی قرار گرفت و موقعیت استان بوشهپیوند میان استان بوشهر با سایر استان -1-1-1-3-1-1در بند 

در کشور از نظر جابه جایی کاال شناسایی شد. در بند حاضر تالش می شود، با نگاهی دقیق تر و با تاکید بر شهرها به عنوان 

بدین منظور در  سایر استان های کشور مطالعه و تحلیل شود. واحد تحلیل شبکه، جریان کاال میان شهرهای استان بوشهر با

 شود.مالحظه می 16شماره های کلی شبکه جریان کاال محاسبه شده است که در جدول ابتدا شاخص

نند که  کها بر اساس تعداد ارتباطی است که در شبکه برقرار میشاخص مرکزیت شبکه نشانگر قدرت اجتماعی گره

در شبکه  تریدهد تعداد ارتباط بیشهای مورد بررسی افزایش یافته و نشان میاین شاخص در طول سال مذکورمطابق جدول 

از   نتایج که است محاسبه شده شبکه در توان شاخص رئوس، بین روابط حجم گرفتن درنظر راستای برقرار شده است. در

ای هرای سال های مورد بررسی متناظر نمی باشد، شاخصافزایش این شاخص حکایت دارد. به دلیل اینکه شبکه مورد مطالعه ب

ید آکه از تقسیم مجموع درجه مرکزیت شبکه بر تعداد رئوس موجود بر شبکه به دست می -میانگین درجه مرکزیت هر رأس

اخص ه عنوان شب  -که از تقسیم کل توان شبکه بر تعداد رئوس موجود بر شبکه به دست می آید -و میانگین توان رئوس -

ها محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، میانگین توان رئوس و هم چنین میانگین درجه مرکزیت های قابل قیاسی برای دوره

نقطه دیگر ارتباط دارد درحالیکه  13هر نقطه در شبکه بطور متوسط با  1939در شبکه افزایش یافته است، بگونه ای که در سال 

نقطه بوده است. بر این اساس نتیجه می شود ساختار شبکه کاالی برون استانی بوشهر به  15معادل  1915این عدد در سال 

 سمت تقویت و  تعدد در پیوندهای برون استانی گرایش داشته است. 

 راکمتشود. محاسبه می شبکه در ممکن کمان بیشترین تعداد بر موجود هایکمان تعداد تقسیم اساس بر شبکه در تراکم

 گراف نوع از استان بوشهر گراف ترتیب این به است. درصد 91، 1939مطالعه در سال  مورد شبکه برای هآمد دست به

 های مورد بررسی است. از سویی دیگر، شاخصالبته مقادیر تراکم بیان کننده افزایش این شاخص در طول دوره. نیست کامل

کاهش یافته است. روند تحوالت شاخص تغییرات  1939 در سال 5069به عدد  1915در سال  5061آنتروپی شبکه از عدد  

کند. مقادیر شاخص بیانگر آن است که ساختار مورد مطالعه با حداقل در الگوی توزیع حجم جریان بین پیوندها را بیان می

اخص ش مقدار ممکن که متناظر منطقه تک مرکزی قوی است فاصله بسیاری دارد اما تفاوت بین مقادیر به دست آمده برای

 دهد.شهرهای استان بوشهر را به تمرکزگرایی در جریان کاال نشان می ( گرایش1939-1915سال) 19آنتروپی در طی 

های شبکه شهرهای استان بوشهر بیانگر افزایش تعداد و حجم ارتباطات برون استانی میان به طور کلی تحوالت شاخص 

ها با دهد این افزایشباشد اما کاهش یافتن شاخص آنتروپی نشان میشهرهای استان بوشهر و سایر استان های کشور می 

 متمرکز شدن در برخی پیوندها همراه بوده است.
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 1393و  1385، 1381: مقایسه شاخص های کلی شبکه جریان کاالی برون استانی در سال های 26 جدول

 شاخص ها 1381 1385 1393

 مرکزیت شبکه 354 1119 1125

 توان شبکه 1515515 5219592 3642252

 میانگین درجه مرکزیت هر رأس 1503 11011 13014

 میانگین توان هر رأس 41315014 31952055 15524601

 آنتروپی شبکه 50611193 50692451 50699129

 تراکم شبکه 50163431 50136399 5091431

 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 

حال تالش می شود مهمترین ارتباطات میان شهرهای استان با سایر استان های کشور مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. 

 برای این منظور جریان کاالی میان شهرهای استان بر حسب :

 به شهرهای استان از سایر استان های کشور وارد شده الف(جریان کاالی

 خارج شده از شهرهای استان به سایر استان های کشور  جریان کاالیب( 

میان شهرهای استان بوشهر و سایر استان های کشور)فارغ از جهت ارتباط( مورد تحلیل قرار می  پیوندهایج(مهمترین 

 گیرد. 

ارد و خارج شده از شهرهای استان بوشهر را در گراف متناظر با شبکه مشخصات قوی ترین پیوندهای کاالیی و 11جدول 

درصد جریان کاالی  55شود حدود دهد. با توجه به این جدول مشخص مینشان می 1939 جریان کاالی برون استانی در سال

ای بوشهر و عسلویه درصد این جریان به شهره 65استان فارس، اصفهان، تهران و خوزستان بوده است که  4واردشده از 

درصد(  102درصد( و بندرگناوه) 301درصد(، برازجان) 301های بعدی شهرهای بندر کنگان)ارسال شده است و در جایگاه

 اند.جای گرفته

درصد از کاالهای ارسالی استان بوشهر به  22دهد که بررسی پیوندهای خارج شده از شهرهای استان بوشهر نیز نشان می

درصد است. در رتبه  55ی کشور از دو شهر بوشهر و عسلویه بوده است که در این بین سهم بوشهر به تنهایی هاسایر استان

دارند. درصدی از کل جریان ارسالی قرار  5و  105، 1های بعدی شهرهای برازجان، بردخون، و بندرگناوه به ترتیب با سهم 

ر شبکه کاالی برون استانی و نقش قابل توجه دو شهر بوشهر و این ارقام بیانگر عدم توازن در شدت جریان های موجود د

 عسلویه می باشد. 

 )واحد: تن(1393بوشهر در سال استان کاالیی برون استانی شهرهای  شدت پیوند: 27 جدول

 درصد تجمعی درصد کل درصد بیرونی درصد درونی کل بیرونی درونی شهر

 46011311 46011311 55045416 94031513 4453126 13964450541 15112950165 بوشهر

 61031616 11063644 11055221 14051111 1113632 11415960126 15411650392 عسلویه
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 درصد تجمعی درصد کل درصد بیرونی درصد درونی کل بیرونی درونی شهر

 25025111 60196511 40391146 30151129 65351904 1611250119 931941013 برازجان

 11059945 50111169 10313516 30116911 55351901 1559140551 4541130219 بندر کنگان

 16016564 50112135 10145945 10254313 43465309 119651055 9115520231 بندر گناوه

 11019142 10525111 10511631 10652914 13321203 141150155 1156610612 خورموج

 13015224 10616125 50319529 10451236 15613301 515560161 1541410113 جم

 31093546 10591215 10213524 50526616 14212102 144592035 99940252 بادوله

 3101161 10436941 10495321 50953111 144964 111216019 156920241 بردخون

 39034452 10552164 10555911 50451991 15155109 11952022 136440555 آبدان

 34015512 50356155 10459211 50955392 12411041 249950195 195310121 آبپخش

 35065291 50152111 50162661 104694 22161013 141290215 696340421 بندر دیر

 36091551 50652639 50512215 10414114 69451069 146101 613140594 چغادک

 36035231 50641191 50125141 1011532 61511021 39110911 512520469 بندر دیلم

 32059511 50522121 50234113 50919991 55639063 41555031 196920224 کاکی

 32013529 50965555 50496419 5016111 94215044 191110359 116210591 شبانکاره

 31019553 50993954 50569616 50566559 91245 131450449 1134056 وحدتیه

 31056325 50994651 50951531 50929661 91112051 165190955 161690656 دالکی

 31016132 50139115 50559366 50645191 11113061 115 11523061 امام حسن

 33056616 50159131 50519669 50499224 13659051 21905 111150519 اهرم

 33015531 5019325 50559116 50955323 19411024 165 19912024 نخل تقی

 33094916 50192343 50194534 5051592 19951036 11411092 1160515 دوراهک

 33042212 50199453 50136153 50556122 11121051 15411055 14430461 بوشکان

 33065113 50119314 50551119 50121152 11355014 11104 111490449 خارک

 33061111 50515319 50519613 5052263 21190519 44910543 99110464 تنگ ارم

 33025312 50522634 50515561 50153953 24350214 55306 63960114 دلوار

 33011616 50566931 50515134 5019464 64550915 54501 51650115 بندر ریگ

 33012912 50542651 50551523 50541162 4539051 1252024 1195094 کلمه

 33035911 50513196 50594236 50511421 1115061 1141055 321052 شنبه

 33039115 50511249 50551151 5056191 12290541 61 12110541 ریز

 33036512 5051191 50552191 50559145 12910116 414025 19120426 آباد

 33031191 50511151 50556559 50593646 15460159 91505 12150659 انارستان

 33033421 50519992 5055113 50511116 11160255 69 11190255 سعد آباد

 155 50555115 5 50511215 55303 5 55303 بنک

 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 

 )واحد:هزار تن(1393استانی شهرهای بوشهر در سال  بینهای کاالیی ترین جریان: مهم28 جدول

   ردیف مبدا مقصد توان درصد درصد تجمعی
 1 فارس عسلویه 551041 11019 11019

ن 
تری

هم
م

ی
 ها

ان
جری

ده  
 ش

رد
وا

ی 
رها

شه
به 

ن 
ستا

ا

هر
وش

ب
 1 اصفهان بوشهر 551011 11061 14051 
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   ردیف مبدا مقصد توان درصد درصد تجمعی
 9 تهران بوشهر 911011 2091 91019

 4 فارس بندر کنگان 111013 6041 91091

 5 خوزستان بندر گناوه 196051 5041 49024

 6 فارس بوشهر 152011 4026 4105

 2 تهران عسلویه 111011 1029 51019

 1 خوزستان برازجان 119016 1061 59015

 3 خوزستان بوشهر 159029 1091 56019

 15 فارس برازجان 21025 1011 51054

 11 اصفهان عسلویه 21062 1011 53015

 11 اصفهان برازجان 61061 1044 61013

 19 خوزستان عسلویه 52096 1091 6106

 14 هرمزگان عسلویه 55054 1011 69011

 15 یزد بوشهر 5901 1011 6501

 1 بوشهر تهران 1152033 11011 11011
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 1 بوشهر فارس 293042 19036 96021

 9 عسلویه تهران 121055 5015 41031

 4 بوشهر اصفهان 122035 9096 45013

 5 بوشهر کهکلویه و بویراحمد 196021 1051 42012

 6 عسلویه خوزستان 116051 1091 55015

 2 عسلویه فارس 111014 101 51095

 1 برازجان فارس 31062 1016 54011

 3 بوشهر البرز 35099 101 56051

 15 بوشهر خراسان رضوی 39041 1026 52021

 11 عسلویه اصفهان 23041 105 53011

 11 عسلویه آذربایجان شرقی 25034 1094 65061

 19 بوشهر مرکزی 25031 1094 61035

 14 بندر گناوه تهران 63022 1091 69012

 15 بوشهر قزوین 61044 1011 64045

 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 

بیرونی کاالیی  پیوندهایترین مهم 13شماره نشان داده شد، جدول  11شماره که در جدول   جریان هافارغ از جهت 

ن ترین ارتباطات بیمهم شوددهد که مشاهده میاستان بوشهر و سهم هرکدام در شبکه جریان کاالی کشوری را نشان می

ر هستند ها شریک اصلی تجاری استان بوشههای تهران ، فارس، اصفهان و خوزستان است، به عبارتی این استانبوشهر با استان

های مذکور به تفکیک پیوند دریافتی و ارسالی به استان بوشهر نشان داده شده است. مقادیر سهم استان 11که در جدول 

که در طی دوره مورد بررسی نقش تهران در ارتباط با بوشهر افزایش داشته است که این افزایش در دریافت بیانگر آن است 

کاال از بوشهر رخ داده است و سهم میزان کاالی ارسالی تهران کاهش یافته است .سهم استان فارس نیز در ارسال 
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افزایش یافته است. سهم  1939-1915شته به طور کلی از هایی که داو دریافت کاال از شهرهای استان بوشهر با وجود نوسان

استان بوشهر  یشهرها یکاالئ یاستان نیب یوندهایقدرت پ 13نقشه  خوزستان و اصفهان نیز به طور کلی کاهش یافته است.

 را نمایش می دهد. 1939در سال 

 )واحد: تن(1393 بوشهر در سالیی شهرهای استان کاال پیوندهای: مهمترین 29 جدول

 ردیف پیوند قدرت پیوند درصد درصد تجمعی

 1 تهران بوشهر 15161510166 150115 150115

 1 فارس بوشهر 3466110514 30111 150691

 9 اصفهان بوشهر 6161160535 20111 910255

 4 فارس عسلویه 6632190311 60341 930631

 5 تهران عسلویه 9314130566 40552 490243

 6 فارس بندر کنگان 9511260624 90191 460111

 2 خوزستان بندر گناوه 1441120525 10591 430411

 1 خوزستان عسلویه 1199210143 10355661154 51091129

 3 فارس برازجان 1224110153 10191333551 59015129

 15 خوزستان برازجان 1661320121 10211651332 54012491

 11 اصفهان عسلویه 1515250114 10691465361 56051115

 11 خوزستان بوشهر 1455560943 1055125669 51051155

 19 کهکلویه و بویراحمد بوشهر 1495130325 10411416151 53055932

 14 مرکزی بوشهر 1111250311 10155343119 65025331

 15 خراسان رضوی بوشهر 1155410261 10131413266 61035194

 16 البرز بوشهر 1193650521 10111119113 69019955

 12 هرمزگان عسلویه 341950555 50311311111 64011642

 11 قزوین بوشهر 314330264 50351263699 65052514

 13 تهران بندر گناوه 315120141 50354431269 66051324

 15 اصفهان برازجان 351460694 50395415252 66036515

 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 
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 (یرون استاند یوندهایهای عمده ورودی به تفکیک کاال بر حسب وزن)پجریان -1-2-9-2-2

کاالیی میان شهرهای استان بوشهر مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور با توجه به  در این بخش پیوندهای

اطالعات موجود، حجم جابه جایی کاال میان شهرهای استان استخراج و ماتریس ارتباطات کاالیی میان شهرها ترسیم گردید. 

 ی معرفی شده ، آنالیز می گردد.کهسپس پیوندهای کاالیی بین شهرها با استفاده از شاخص های تحلیل شب

ای رشد قابل مالحظه 1915-15های دهد توان جابه جایی کاال در شبکه طی سالنشان می 95شماره همانطور که جدول 

افزایش یافته است که این امر بیانگر افزایش  1915 میلیون تن در سال 109به   1915تن در سال  119611داشته به طوریکه از 

میلیون تن  1توان شبکه روند نزولی داشته و به حدود  1939.  اما در سال 1کاال میان شهرهای استان بوشهر می باشد ترانزیت

ای هدهد. شاخص مرکزیت نیز در طول سالمیانگین توان هر رأس نیز روند مشابهی را نشان میاما در مجموع رسیده است. 

تعداد ارتباطات  1939تری در شبکه برقرار شده است اما در سال تباط بیشدهد تعداد ارافزایش یافته و نشان می 15-1915

 تری پیرامون این شاخص ارائه خواهد شدکاهش یافته است که در ادامه توضیحات بیش

نسبی شهرهای استان  ( گویای گرایش1939-1915های روند تحوالت شاخص آنتروپی در طی دوره مورد بررسی)سال

 1939در سال  5051به  1915در سال  502ی متمرکز در جریان کاال است، به طوریکه مقادیر شاخص از بوشهر به ساختارها

درصد است، این رقم بیانگر  93، 1939کاهش یافته است. مقدار تراکم بدست آمده برای شبکه شهری استان بوشهر در سال 

ریکه مرکزی تا فرم کامال شبکه است. به طوشدت شبکه ای شدن و وضعیت ساختار گراف در طیفی پیوسته از فرم تک 

درصد برای این شاخص، حضور تعامالت میان تمامی رئوس را نشان می دهد. بنابراین از نقطه نظر  155بدست آمدن رقم 

 توپولوژیکی گراف استان بوشهر کم تراکم و دارای تعداد پیوندهای کمی با یکدیگر می باشد.

ال دهند. از سکه شهرهای استان بوشهر در جریان کاال دو روند کلی را نشان میهای شببه طور کلی تحوالت شاخص 

ین دهد اشاهد افزایش تعداد و حجم ارتباطات میان شهرهای استان هستیم اما مقادیر شاخص آنتروپی نشان می 15-1915

های تمامی شاخص 1915-39ال افزایش منجر به ایجاد ساختاری متعادل نشده و ساختار شبکه متمرکزتر شده است. و از س

دهنده کاهش ارتباطات شهرهای استان با یکدیگر و تضعیف و متمرکز شدن پیوندها مورد بررسی کاهش یافته است که نشان

 در شبکه جریان کاال است.

                                                      
و نقل و  لاین افزایش فاحش در وزن مبادالت کاالئی بین شهرهای استان تامل بر انگیز است. بررسی اطالعات مستخرج از سالنامه های آماری سازمان حم 1

تا  1915فاصله سالهای  راهداری جاده ای که وزن کل کاالی مبادله شده درون و بیرون استانی را فارغ از شهرها بحث می نماید نیز موید این تغییر چشمگیر در

 می باشد. ضرورت دارد در بخش دوم برنامه آمایش استان بوشهر در علل این امر واکاوی شود.  1915
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 (1393و  1385، 1381: مقایسه شاخص های کلی شبکه جریان کاالی درون استانی )سال های 31 جدول

 1393 1385 1381 سال

 1514315 1953152 11961106 توان شبکه

 13151096 41439031 955502 میانگین توان هر رأس

 491 446 955 مرکزیت شبکه

 1102 19039 3059 میانگین درجه مرکزیت هر رأس

 5051 506 502 آنتروپی شبکه

 5093 5045 5091 تراکم شبکه

 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 

 ی تعداددهندهنشان اولی که شود محاسبه می گره یک خروجی برای و  ورودی درجه دو دار جهت های گراف در

 های بیرونی برای شهردهد. درجه مرکزیت درونی و  نشان می را گره خارج شده از پیوندهای دومی و واردشده پیوندهای

شود. رئوسی که در مرکز گراف قرار دارند مشاهده می  11و  15محاسبه شده است که تصاویر  1939در سال  1استان بوشهر

همانطور که در  اند کمترین مقادیر مرکزیت را دارند.ترین مرکزیت و رئوسی که در حاشیه گراف واقع شدهدارای بیش

ند، کدیگر جریان دریافت می هایترین درجه درونی متعلق به شهر بوشهر است که از شهرشود بیشتصویر مالحظه می

باشد و کمترین مقادیر مربوط به شهرهای آباد، سعدآباد ( می11( وعسلویه )15های بعدی مربوط به شهرهای برازجان)جایگاه

( و 91( ، بوشهر)91نی نیز مربوط به برازجان)ترین درجه بیروکنند. بیششهر دیگر جریان دریافت می 5و بنک است که از 

 کنند.باشد و کمترین آن مربوط به خارک و بنک است که به هیچ شهری جریان ارسال نمی( می95عسلویه)

ها و خدمات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، درمانی آموزش علی القاعده شهر بوشهر امروزه مرکز ثقل فعالیت

ی اان می باشد. شهر برازجان نیز دارای ارتباط قوی با نواحی اطراف است و نقش گذرگاهی بسیار برجستهعالی و نظامی در است

عالیت فکه در باال بودن درجه مرکزیت آن تاثیرگذار بوده است.  ای بخشیده استدر استان دارد که به این شهر موقعیت ویژه

سرمایه  ای و ملی به همراهبه عنوان مرکز رشد منطقه عسلویهستان انرژی پارس جنوبی به مرکزیت عسلویه در شهر های حوزه 

قه وارد ای بر ساختار فضایی منطگذاری عظیمی که در صنایع پتروشیمی و گاز در این منطقه انجام شده است تاثیرات عمده

 ساخته است. 

                                                      
 الزاما محاسبات از،یاطالعات مورد ن تیاستخراج شده است. با توجه به ماه یجاده ا یاستان بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهدار یتعدا شهرها   1

 که اطالعاتشان وجود داشت لحاظ شده است. یآن شهرهائ یافتد بلکه برا یاستان اتفاق نم یتمام شهرها یصورت گرفته برا



 سوم  شی اریو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303014RE103960802 م 

 
34 

 1393: گراف درجه مرکزیت درونی جریان کاال سال 11 تصویر

 
 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 

 1393: گراف درجه مرکزیت بیرونی جریان کاال سال 11 تصویر

 
 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 

ین مقدار میانگین و انحراف معیار محاسبه شده است. میانگ ساختار شبکه کاالئی استان بوشهربرای مقایسه و درک بهتر 

باشد. مقایسه میانگین، حداکثر، حداقل می 15095و  5031و انحراف معیار درجه درونی و درجه بیرونی به ترتیب  1102عدد 

رئوس در شبکه وجود دارد، در واقع تعداد کمی از  دهد که توزیع نسبتا غیر یکنواختی از درجهو انحراف معیار نشان می

ها دارای درجه متوسط و پایینی هستند. انحراف معیار در هر دو شاخص عدد رئوس دارای درجه باال  و تعداد زیادی از آن

تر د. دلیل بیشرنادیر درجه درونی دادهد به طوریکه مقادیر درجه بیرونی پراکنش بسیار باالتری نسبت به مقبزرگی را نشان می
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بودن درجه مرکزیت بیرونی شهرها نسبت به مرکزیت درونی در این است که نسبت تعداد پیوندهای خارج شده از یک شهر 

ر بودن تنظر نقش فرستندگی در شبکه را دارد و در صورت بیش تر است و شهر موردعداد پیوندهای واردشده به آن بیشاز ت

،شهرهای آبپخش،  1939نقش گیرندگی را در شبکه به عهده دارد. در محاسبات سال درجه درونی نسبت به بیرونی شهر 

بادوله، کاکی، شبانکاره، عسلویه، برازجان، بندر گناوه، خورموج، بندر کنگان، شنبه، بوشهر، بردخون، چغادک و آبدان 

حسن،  سعدآباد، انارستان، بنک، امام نقش فرستنده و شهرهای بندر دیلم، دوراهک،  بوشکان، آباد، دالکی، بندر ریگ، ریز،

کلمه، جم، اهرم، نخل تقی، بندر دیر، دلوار، تنگ ارم و خارک نقش گیرنده را در شبکه جریان بار به عهده داشتند، شهر 

 دوحدتیه نیز به طور همزمان دریافت کننده و ارسال کننده بوده است. الزم به ذکر است دسته بندی که ارائه شد بر اساس تعدا

ها در گراف ها نیز گویای این مطالب است. بر اساس توان)حجم ارتباطات( شهرهای برازجان، ارتباطات بود و جهت فلش

(، %16032ترین سهم توان درونی متعلق به شهرهای بوشهر)باشند. بیشبوشهر و آبپخش فرستنده و مابقی شهرها گیرنده می

حجم کاالی جابه جا  %66شهر حدود  4( است به طوریکه این %2013گناوه) ( و بندر%11012(، بندر کنگان)%15014عسلویه)

جریان کاال  %35ایکه  کنند. در ارسال کاال به شهرهای استان شبکه بسیار متمرکز است به گونهشده در استان را دریافت می

 4031و  49036، 46041دارای سهم  شود که به ترتیبدر استان تنها توسط سه شهر بوشهر، برازجان و بندر کنگان ارسال می

 15نقشه شماره توان شهرهای استان را در برقراری پیوندهای کاالئی استانی نشان می دهد.  91جدول شماره  درصدی هستند.

 قدرت پیوند بار استانی شهرهای استان بوشهر را نمایش می دهد.

 برقراری پیوندهای کاالئی استانیتوان شهرهای استان را در  :31 جدول

 درصد تجمعی درصد کل درونی بیرونی شهر ردیف

 96063 96063 2441190111 12919501 42155104 بوشهر 1

 65059 19099 4296250639 12441046 44619901 برازجان 1

 21053 11056 1144630536 15545501 13514051 عسلویه 9

 23014 1055 1694510611 119425 43391061 بندر کنگان 4

 11036 9011 225630555 29524055 44340352 بندر گناوه 5

 16013 9094 622940641 64115015 954305 خورموج 6

 11035 1066 593610554 51131091 1621019 بندر دیر 2

 35034 1031 451310493 93412014 15401 جم 1

 31011 1012 1922102 1149909 199104 چغادک 3

 39053 5031 133520115 13653011 941 دلوار 15

 39031 5013 123210151 16956 161601 کاکی 11

 34026 5021 151340126 15525011 913 دالکی 11

 35041 5021 146350331 19664043 151605 بندر دیلم 19

 36011 5069 112260451 11929041 459 اهرم 14

 36065 5054 153910613 35410113 191301 بردخون 15
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 درصد تجمعی درصد کل درونی بیرونی شهر ردیف

 32011 5045 31110629 16310129 51905 آبدان 16

 32041 5091 26640546 11310156 4221024 آبپخش 12

 32016 5092 25320345 66160615 321099 شبانکاره 11

 31019 5092 2531042 2531042 5 خارک 13

 31055 5091 65690114 61520114 456 وحدتیه 15

 31011 5012 54560613 51610113 19105 بندر ریگ 11

 33052 5015 51190193 91150193 1199 شنبه 11

 33011 5011 41140111 41560111 11 ریز 19

 33042 5013 9144042 1361012 111101 بادوله 14

 33053 5011 19590516 13590516 455 دوراهک 15

 33066 5052 15530259 14250159 9405 تنگ ارم 16

 33024 5052 14510295 11310295 161 امام حسن 12

 33015 5052 19160316 19690316 19 سعد آباد 11

 33016 5056 11510124 15290924 11305 بوشکان 13

 33031 5055 15110319 3310319 19 کلمه 95

 33034 5059 6140536 5310536 19 انارستان 91

 33032 5059 5350651 5110151 205 نخل تقی 91

 330336 5051 4620635 4950635 91 آباد 99

 155055 5055 1505 1505 5 بنک 94

 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 

شود که نشان داده شده است. مشاهده می 91فهرستی از مهمترین ارتباطات میان شهرهای استان در جدول در ادامه 

درصد  51013بندر کنگان شکل گرفته است که  -عسلویه و بوشهر -بوشهر، بوشهر-ترین پیوندها بین شهرهای برازجانقوی

ترین ویشود قتر توضیح داده شد و در جدول مذکور نیز مشاهده میشود. همانطور که پیشکل پیوندهای شبکه را شامل می

ر کنگان قرار دارد و این موضوع از تسلط این سه شهر بر نظام جریان پیوندها در اتصال با شهرهای بوشهر، برازجان و بند

 زمینی کاال در استان حکایت دارد. 

 )واحد:هزار تن(1393کاالیی شهرهای استان بوشهر در سال  جریان: مهمترین 32 جدول 

 درصد تجمعی درصد توان مقصد مبدا ردیف

 15092 15092 152051 بوشهر برازجان 1

 41014 15022 165054 عسلویه بوشهر 1

 51013 15015 151033 بندر کنگان بوشهر 9

 55045 4016 41019 بندر گناوه برازجان 4

 53049 9031 45093 بندر دیر بوشهر 5

 6101 9092 9401 جم بوشهر 6

 66011 9091 99064 خورموج برازجان 2
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 درصد تجمعی درصد توان مقصد مبدا ردیف

 6103 1023 11094 بندر گناوه بوشهر 1

 21053 1063 1209 خورموج بوشهر 3

 2401 1061 16041 عسلویه بندر کنگان 15

 26015 1034 13021 برازجان بوشهر 11

 21059 1011 13011 چغادک برازجان 11

 23059 105 15019 عسلویه برازجان 19

 15011 1013 19056 دالکی برازجان 14

 11022 5036 3063 کاکی بوشهر 15

 11021 5035 3061 دلوار برازجان 16

 19069 5031 3016 دلوار بوشهر 12

 14049 501 1051 بندر دیلم برازجان 11

 15011 5063 6032 آبدان بوشهر 13

 15023 5062 6014 بردخون بوشهر 15

 16045 5062 6022 بندر دیر بندر کنگان 11

 12051 5056 5065 اهرم برازجان 11

 12055 5059 5049 کاکی برازجان 19

 11052 5051 5091 بوشهر بندر کنگان 14

 11053 5051 5091 وحدتیه برازجان 15

 13011 5051 5014 اهرم بوشهر 16

 13061 5051 5014 شبانکاره برازجان 12

 35051 5046 4061 بندر کنگان عسلویه 11

 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای 

پس از بررسی مهمترین جریان های کاالئی میان شهرهای استان بوشهر به تفکیک مبدا و مقصد، در نهایت مهمترین 

-شهر، بوشهربو-پیوندهای میان شهرهای استان بوشهر استخراج شده است. از میان پیوندهای استان بوشهر سه پیوند برازجان

ل جابجائی های کاالئی استانی بوشهر را شامل می شوند. جدول درصد از ک 55کنگان مجموعا بیش از -عسلویه و بوشهر

 مهمترین پیوندهای کاالئی استانی میان شهرهای استان بوشهر را بیان می دارد. 99شماره 

 )واحد: تن(1393بوشهر در سال استانی کاالیی  پیوندهای: مهمترین 33 جدول

 درصد درصد شدت پیوند ردیف

 12091 12091 12214606 بوشهر برازجان 1

 49051 16015 16445202 عسلویه بوشهر 1

 54013 15062 15195105 بوشهر بندر کنگان 9

 51055 4091 49251091 بندر گناوه برازجان 4

 61055 4055 4111505 بوشهر بندر دیر 5

 65039 9091 94951044 جم بوشهر 6

 63011 9095 94545041 خورموج برازجان 2
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 درصد درصد شدت پیوند ردیف

 21096 9052 91161056 عسلویه بندر کنگان 1

 25013 1039 13245011 بوشهر بندر گناوه 3

 21052 1023 11126093 خورموج بوشهر 15

 23032 1035 13165093 چغادک برازجان 11

 11015 1019 11523033 عسلویه برازجان 11

 19053 1013 19519044 دالکی برازجان 19

 14056 5032 31950111 کاکی بوشهر 14

 15051 5035 3611013 دلوار برازجان 15

 15031 5031 31160415 دلوار بوشهر 16

 16021 5015 1199016 بندر دیلم برازجان 12

 12049 5021 2122021 بندر کنگان بندر دیر 11

 11011 5063 25110299 بوشهر آبدان 13

 11011 5063 25530113 بوشهر بردخون 15

 13092 5056 5214059 برازجان اهرم 11

 13031 5054 5422041 کاکی برازجان 11

 35045 5054 54550151 بوشهر اهرم 19
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 تحلیل پیوندهای کاالیی بین المللی -1-2-9-2-3

مبادالت انجام شده از طریق گمرکات استان بوشهر پرداخته شده است. بر اساس صادرات و در این بخش به بررسی 

 .هایی میان این استان و کشورهای دیگر برقرار شده استواردات صورت گرفته از درگاه گمرکات بوشهر جریان

 ویژه منطقه کگمر عبارت است از: گمرک آن 19گمرک است که  15در حال حاضر تعداد گمرکات استان بوشهر 

، هعسلوی، دیر، کنگان، دلوار، بوالخیر، ریگ، دیلم، گمرک گناوهبوشهر، 1 گمرک منطقه ویژه اقتصادیبوشهر،  1اقتصادی 

ایجاد گمرک الور ساحلی و ک. در ارتباط با گمرک خارتقی و  ، نخلگمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی

 باشد هم اکنون مراحل احداث پایان یافته اما به دلیلجمهوری به استان بوشهر می امام حسن نیز که از مصوبات سفر ریاست

در ادامه به ارائه شرح مختصری از گمرکات استان بوشهر  است.های ذیربط غیر فعال های موجود توسط ارگاننبود زیرساخت

رین تزیادی دارد که در طی گزارش فعالهای پرداخته شده است. میزان کارکرد و اهمیت گمرکات مذکور با یکدیگر تفاوت

 موقعیت گمرکات استان را نمایش می دهد. 11شماره نقشه  گمرکات استان در زمینه برقراری پیوندها شناسایی شده است.

 بندر گناوه  گمرک

ناوه در گ بندرمطرح است.  ترین گمرکات استان بوشهر در زمینه صادرات و وارداتعنوان یکی از فعالهگمرک گناوه ب

 .است کیلومتر 195 مرکزاستان تا آن فاصله وبین بندر بوشهر و دیلم واقع شده ، در شمال استان بوشهر ،فارسساحل خلیج

 گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

 رداربرخو کشور گمرکات میان در را اول رتبه گازی میعانات صادرات در پارس گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی

و شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی در سال  دولت هیأت مصوبه براساس پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه است.

 .است های نفت و گاز و پتروشیمی تأسیس شدهنفت و گازپارس جنوبی و انجام فعالیت در زمینه و به منظور استفاده از1922

کیلومتر با حوزه  155کیلومتری شرق بندربوشهر و حدود  955راین منطقه در شرق استان بوشهر در حاشیه خلیج فارس د

درصد از  1/6تریلیون فوت مکعب گازو حدود  455حوزه پارس جنوبی  .گازپارس جنوبی واقع در خلیج فارس فاصله دارد

از میدان  کم آنکل منابع گازی جهان را در اختیار دارد. این منطقه از نظر جایگاه و موقعیت بسیارحائز اهمیت است. فاصله 

زیرساختی  های تأسیساتآب دریا، عمق مناسب، سواحل مناسب، برخورداری از شبکه بهدسترسی مستقیم  ،گازپارس جنوبی

دازهای و چشم ان ای، وجود نیروهای کاربالقوه درشهرها و روستاهای اطراف، طبیعت سرسبزهای ارتباطی فرامنطقهو شریان

 .جهت سرمایه گذاری پدید آورده استطبیعی زیبا موقعیت مناسبی را 

 گمرک دیلم

ری که گردید. به طوترین گمرکات منطقه جنوب ایران محسوب میترین و قدیمیگمرک دیلم روزگاری یکی از فعال

یم و های عظهای جدید و پهلوگیری کشتیبا ایجاد اسکله شد.گمرک گناوه به عنوان مجموعه گمرک دیلم محسوب می
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و حجم فعالیت گمرکی در آن کاهش یافته است. شده مناطق آزاد و تجاری جدید از رونق این بندر کاسته همچنین ایجاد 

 .ها کمتر شده استضمن اینکه به علت عدم الیروبی دهانه خور نیز امکان پهلوگیری و تردد لنج

 دلوار گمرک 

  .ش از نیم قرن می رسدپیشه گمرک این بندر به بی قراردارد. بوشهرکیلومتری  45 بندر دلوار در

 گمرک بوالخیر 

. ستها یکی از بنادر فعال منطقه بوده اکیلومتری شرق بندر بوشهر قراردارد. این بندر در زمان بلژیکی 25ر دربوالخی بندر

بوالخیر فاقد حوضچه و اسکله و امکانات تخلیه و بارگیری مناسب است و به علت وضعیت منطقه در هنگام طوفانی شدن 

 .های منطقه اقدام به پهلوگیری در اسکله بندر عامری می نمایندا لنجدری

 گمرک بندر کنگان 

ن های بندر سیراف در غرب ایابهخردارد.  شهرکنگان در منتهی الیه جنوب شرق استان در نوارساحلی خلیج فارس قرار

د شده از طریق وار خلیج فارس بود و تمام کاالهایترین بندر ایران در بنا به نوشته تاریخ نویسان بزرگقرار داشته و ناحیه 

کیلومتری دیر قرارگرفته  15کیلومتری مرکز استان و  155. کنگان در فاصله ه استشدآن بندر توزیع می در دریا به ایران

  نماید.گمرک کنگان در زمینه کاالهای ملوانی و مرزنشینی فعالیت می .است

 بندر دیر  گمرک

ده تجاری و بازرگانی مهمی بوده است. عم مرکز بنادر قدیمی سواحل خلیج فارس است که در گذشتهبندر دیر یکی از 

است و با مرکز این بندر در جنوب استان بوشهر واقع شده .فعالیت گمرک دیر دربخش ملوانی و صادرات و واردات است

 کنندهأمینت و کننده صادر  لیه و بارگیری کاال،سه اسکله اصلی معروف آن، عالوه بر تخ. کیلومتر فاصله دارد 155استان 

 .است کشور خارج و داخل به  میگو و ماهی

 گمرک نخل تقی

 گمرک حاضر الح در .قراردارد عسلویه کیلومتری یک در که باشدمی کنگان شهرستان تابعه روستاهای از یکی تقی نخل

گمرک نخل تقی در  با شروع به کار منطقه ویژه و استقرار .یدنمامی فعالیت مرزنشینی و ملوانی هایبخش در تقی نخل

 .افزایش یافته است های گمرک مذکور نیزمجموعه گمرک منطقه ویژه حجم فعالیت

 گمرک بندر ریگ 

 گردد. می بر 1165 سال  به آن تأسیس  رود وشمار میترین گمرکات استان بوشهر بهگمرک بندر ریگ یکی از قدیمی

 کیلومتری مرکز بوشهر واقع شده است. 195در فاصله  کیلومتری شرق گناوه و12فاصله بندر ریگ در 

 گمرک عسلویه 
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کیلومتری  25و بند نای خلیج کیلومتری 11 در شهر این. باشدمی عسلویه شهرستان تابعه شهرهای از یکی بندرعسلویه

 اناست گانه سه و قدیمی بنادر از یکی بندر واقع ایندر  .است کیلومتر 125 حدود بوشهر تا عسلویه فاصله. قراردارد کنگان

کار منطقه هفعالیت گمرک مزبور در امور ملوانی و مرزنشینی می باشد. باشروع ب .باشدمی( عسلویه ، طاهری ، کنگان) بوشهر

حدوده انی در مهای خارجی و ایرویژه اقتصادی انرژی پارس و قرارگرفتن عسلویه در محدوده منطقه ویژه و استقرار شرکت

طوری که پرسنل گمرک عسلویه با حجم وسیعی از واردات هب ؛مذکور حجم فعالیت گمرک مزبور نیز افزایش یافته است

 .باشندکاال از طریق اسکله عسلویه مواجه می

 کخار  گمرک جزیره

جزیره خارک به علت سواحل قراردارد.  گناوه بندر کیلومتری 91 بوشهرو غربی شمال کیلومتری 52 فاصله در جزیره این 

فعالیت آن  عمده ،ای بهره مند است و به علت وجود تأسیسات عظیم نفتعمیق برای ایجاد لنگرگاه از مزیت های نسبی ویژه

  باشد.ورود تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت در منطقه میو صادرات نفت 
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 1393تا   1385عملکرد گمرکات استان بوشهر در بازه زمانی  -1-2-9-2-3-1

در زمینه واردات و صادرات در  1939و  1935، 1915در این بخش به بررسی جایگاه استان بوشهر در سه دوره مطالعاتی 

درصد صادرات انجام شده  15 ،1915ماهه سال  11ت کشوری، در کشور پرداخته شده است. بر اساس آمار سازمان گمرکا

درصد از کل  1به لحاظ وزنی از کشور از درگاه گمرکات استان بوشهر انجام شده است، سهم واردات در این سال معادل 

درصد از کل صادرات  19افزایش یافته و به  1935کشور برآورد شده است که سهم ناچیزی است. مقدار صادرات در سال 

های منطقه ویژه پارس جنوبی و عسلویه سهمی معادل یک چهارم صادرات کشور توجه به فعالیتکشوری رسیده است که با 

درصد افزایش یافته و همچنان سهم اندکی در کشور داشته  4از طریق استان بوشهر صورت گرفته است، میزان واردات نیز به 

 16دهد و به سهمی معادل اهشی را نشان مینیز به نسبت دوره پیشین مورد بررسی میزان صادرات ک 1939است. در سال 

 درصد رسیده است . سهم واردات نیز ثابت مانده است. 

نیز مشخص است میزان صادرات در کشور طی سه دوره مطالعاتی افزایش یافته، بیشترین  91چناچه در نمودار شماره 

 برآورد شده است.  1939میزان صادرات استان بوشهر نیز مربوط به سال 

روند افزایشی  1939دچار کاهش شده اما از سال  1935نیز میزان واردات در کشور در سال   99اساس نمودار شماره بر 

 حفظ نموده است. 1939و  1935خود را ادامه داده است، استان بوشهر نیز سهم اندک میزان واردات را طی دو دوره 

ای هصادرات انجام شده از طریق گمرکات استان بوشهر در مقایسه با کشور )در سال : میزان  وزنی واردات و34 جدول

 برحسب تن -(1393، 1391، 1385

 سال
 استان بوشهر کشور

 سهم واردات استان به کشور واردات سهم صادرات استان به کشور صادرات واردات صادرات

1915 12265521 49431552 1251216 15 1541632 1 

1935 66411516 91923135 15954963 19 1611151 4 

1939 11694411 49515213 19513555 16 1111694 4 

 مآخذ: سازمان گمرکات کشور
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 : مقایسه وزنی صادرات انجام شده از کشور و استان بوشهر32نمودار 

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

 ات انجام شده از کشور و استان بوشهررد: مقایسه وزنی وا33نمودار 

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

نیز نمایانگر ارزش واردات و صادرات انجام شده از استان بوشهر )بر حسب دالر( در مقایسه با کشور   95جدول شماره 

، 1915باشد. در سال ها میتناسب با وزن آنشود روند افزایش و کاهش ارزش مبادالت مبینی میاست. همانطور که پیش

درصد از ارزش واردات کشوری را به خود  1درصد از ارزش صادرات کشوری و   2گمرکات استان بوشهر سهمی معادل 

درصد از واردات  5نین چدرصد سهم از صادرات و هم 95افزایش یافته و به  1935اند، این میزان در سال اختصاص داده

کاهش ارزش صادرات انجام شده )متناسب با وزن آن( نسبت به دوره پیشین اتفاق افتاده است  1939در سال رسیده است. 

 درصد از کل واردات کشور افزایش یافته است. 1درصد( و اما سهم ارزشی واردات به  15)میزان 
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، 1385های استان بوشهر در مقایسه با کشور )در سال : ارزش واردات و صادرات انجام شده از طریق گمرکات35 جدول

 برحسب دالر -(1393، 1391

 سال
 استان بوشهر کشور

 سهم واردات استان به کشور واردات سهم صادرات استان به کشور صادرات واردات صادرات

1915 11336311151 41211646562 319991311 2 1551169256 1 

1935 99111641159 61151135552 15561211195 95 1315291625 5 

1939 96555132135 59563411191 3111161131 15 4442114499 1 

 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

 دالر(1111: مقایسه ارزش واردات انجام شده به کشور و استان بوشهر )34 نمودار

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

 گمرکات استان بوشهر در میان سایر گمرکات کشوریعملکرد  -1-2-9-2-3-2

در این بخش از گزارش با توجه به آمار تفصیلی در دسترس به بررسی وضعیت صادرات و واردات از گمرکات استان 

ساختن جایگاه و اهمیت گمرکات استان ه شده است. این امر در راستای روشنپرداخت 1939و  1935های بوشهر در دوره

 یرد.گترین گمرکات آن در عرصه واردات و صادرات کشور صورت میسطح کشور و همچنین شناسایی فعال بوشهر در

 1391عملکرد گمرکات استان بوشهر در میان سایر گمرکات کشوری در سال 

 1391صادرات در سال  -

صادرات انجام شده که تن  66411516گمرک در سطح کشور،    191از مجموع 1935بر اساس آمار گمرکات در سال 

درصد  13مربوط به بندر شهید رجایی با وشهر است. بیشترین حجم از صادرات درصد آن مربوط به گمرکات استان ب 19

 2کشور است. پتروشیمی بندر امام خمینی ) درصد سهم از کل میزان صادرات 11ا سهم و پس از آن منطقه ویژه عسلویه ب

 های بعدی صادرات کشور هستند.درصد( نیز رتبه5د( و شهید باهنر )درص 6درصد(، بندر امام خمینی )
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درصد سهم  1با  1رتبه سایر گمرکات استان بوشهر در زمینه صادرات در کشور نیز عبارت است از: منطقه ویژه بوشهر 

و دیر  111، ریگ 119م ، دیل115، گناوه 14در رتبه  1، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 11، کنگان 11ام، خارک رتبه  1در رتبه 

 .191رتبه 

 1391گمرک اول کشور در زمینه صادرات، سال  11: سهم از وزن 35نمودار 

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

درصد آن مربوط به گمرکات استان بوشهر است. بر اساس  95، 1935دالر صادرات کشور در سال  99111641159از  

درصد ارزش  16گمرک فعال در زمینه صادرات در کشور با سهمی معادل  191، منطقه ویژه عسلویه از میان 1935آمار سال 

درصد در رتبه دوم و پتروشیمی بندر امام خمینی  11صادرات در رتبه اول قرار دارد. پس از آن نیز گمرک شهید رجایی با 

 د.درصد سهم از ارزش صادرات در رتبه سوم مطرح هستن 11با 

، 24، کنگان 11، خارک رتبه 11رتبه  1رتبه سایر گمرکات استان بوشهر در این زمینه عبارت است از: منطقه ویژه بوشهر 

 ام. 112و ریگ  115، دیر 111، دیلم 151، گناوه رتبه 12در رتبه  1منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 
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 1391، سال صادراتکات اول کشور در زمینه : سهم از ارزش )دالر( گمر36نمودار 

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

 1391واردات در سال  -

درصد از آن به بنادر استان بوشهر  4تن برآورد شده است که  91923135معادل  1935مجموع واردات کشور در سال 

درصد سهم رتبه اول واردات را در کشور 99 بندر فعال در امر واردات، بندر شهید رجایی با 159وارد شده است. از میان 

درصد سهم در رتبه دوم قرار دارد. منطقه آزاد بندر انزلی، امیرآباد و منطقه ویژه  95داراست، پس از آن بندر امام خمینی با 

 اند.های سوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهنیز به ترتیب رتبه 1بوشهر 

 1391: سهم از وزن گمرکات اول کشور در زمینه واردات، سال 37نمودار 

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور
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درصد مربوط به  5دالر وارد شده  61151135552دهد از آمار ارزش واردات انجام شده از گمرکات کشور نیز نشان می

 11درصد در رتبه اول، بندر امام خمینی با  41گمرکات استان بوشهر است. در این میان بندر شهید رجایی با سهمی معادل 

درصد سهم در رتبه سوم کشور مطرح است. منطقه ویژه بوشهر  15درصد در رتبه دوم و معاونت واردات و ترانزیت تهران با 

 .(91)نمودار ام کشوری در امر واردات قرار دارد 6درصد سهم در رتبه  4نیز با  1

 1391: سهم از ارزش )دالر( گمرکات اول کشور در زمینه واردات، سال 38نمودار 

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

 1393عملکرد گمرکات استان بوشهر در میان سایر گمرکات کشوری در سال 

 1393صادرات در سال  -

درصد سهم از  16، گمرک شهید رجایی با 1939گمرک کشور طی سال  192بر اساس آمار جمع صادرات به تفکیک 

درصد سهم از  19وزن کل صادرات کشور در رتبه اول قرار دارد، رتبه دوم متعلق به منطقه ویژه عسلویه )انرژی پارس( با 

های سوم و چهارم نیز به ترتیب به بندر امام خمینی و شهید باهنر اختصاص یافته است. وزن صادرات کل کشور است. رتبه

 دهد.گمرک صادرکننده اول کشور نشان می 15رک منطقه ویژه عسلویه را در میان جایگاه گم 93نمودار شماره 
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 1393گمرک اول کشور در زمینه صادرات، سال  11: سهم از وزن 39 نمودار

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

عبارت است  1939کاال در کشور در سال گمرک فعال در امر صادرات  192رتبه سایر گمرکات استان بوشهر در میان 

و ریگ در رتبه  199در رتبه  1، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 151، دیلم 35، گناوه، 11، خارک 11از: منطقه ویژه بوشهر رتبه 

درصد وزن  16، سهمی معادل 1939ام. به طور کلی مجموع گمرکات فعال در امرصادرات دراستان بوشهر طی سال 196

 اند.ور را به خود اختصاص دادهصادرات کش

درصد سهم در میان تمام گمرکات  11براساس ارزش دالری صادرات در میان گمرکات کشور، منطقه ویژه عسلویه با 

درصد از مجموع  195کشور بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. رتبه بعدی مربوط به بندر شهید رجایی با ارزش 

نیز با سهمی  1درصد مطرح است. منطقه ویژه بوشهر  11سوم نیز پتروشیمی بندر امام خمینی با سهم  گمرکات کشور، در رتبه

درصد از مجموع ارزش صادرات در سطح کشور را به  15قرار دارد. از گمرکات استان بوشهر،  11درصد در رتبه  1معادل 

 اند.خود اختصاص داده
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 1393گمرک اول کشور در زمینه صادرات ، سال  11از ارزش )دالر( : سهم 41 نمودار

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

کشور صورت گرفته  51کشوری، صادرات گمرکات از استان بوشهر مجموعاً به  1939بر اساس آمار گمرکات سال 

 11درصد، کشور هند با  51معادل  ها بیشترین میزان صادرات به لحاظ وزنی به کشور چین با سهمیاست. که از میان آن

درصد انجام شده است. سایر کشورها از جمله عراق،  4درصد و ترکیه  5درصد، کویت  3درصد سهم، امارات متحده عربی 

 مصر، ایتالیا، برزیل، جمهوری کره، قطر، تایوان و پاکستان نیز به ترتیب در سطوح بعدی قرار دارند.

  دهد.نشان می 1939ل مقصد صادرات گمرکات استان بوشهر )از نظر وزن کاال( در سال کشور او 6،   41نمودار شماره 

 1393:شش کشور اول مقصد صادرات گمرکات استان بوشهر )از نظر وزن کاال( ، سال 41نمودار 

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

درصد سهم در  52دهد، کشور چین با به سایر کشورها نیز نشان میارزش صادرات )به دالر(، از گمرکات استان بوشهر 

درصد سهم در رتبه سوم قرار دارد. پس  2درصد سهم در رتبه دوم و هند با  15رتبه اول، امارات متحده عربی با 
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نمودار شماره . )ها نیز به ترتیب کشورهای عراق، جمهوری کره، ترکیه، مصر، پاکستان، تایوان و ایتالیا مطرح هستنداز آن

41) 

 1393 :کشورهای اول مقصد صادرات گمرکات استان بوشهر )از نظر ارزش دالری کاال( ، سال42 نمودار

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

 1393واردات در سال  -

زمینه واردات در سطح کشور، بندر گمرک فعال در  151، از میان 1939بر اساس آمار سازمان گمرکات کشور در سال 

درصد در رتبه دوم  11درصد سهم از وزن کل واردات در رتبه اول و پس از آن گمرک شهید رجایی با  49امام خمینی با 

درصد سهم از وزن کل واردات کشور پس از منطقه آزاد  4با  1قرار دارد. از میان گمرکات استان بوشهر، منطقه ویژه بوشهر 

درصد  4ام را به خود اختصاص داده است. به عالوه با توجه به محاسبات انجام شده، در مجموع  5ی و امیرآباد، رتبه بندر انزل

 از واردات کشور از طریق گمرکات استان بوشهر صورت گرفته است.

 ر حسب تن، ب1393گمرک اول کشور در زمینه واردات، سال  11: سهم از وزن 43نمودار 

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور
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گمرک فعال در  151درصد است. از میان  1مجموعاً 1939های گمرکات استان بوشهر در سال ارزش واردات از درگاه

درصد ارزش واردات در رتبه اول کشور، پس از آن بندر امام خمینی  94در زمینه واردات، بندر شهید رجایی با  1939سال 

ام واردات در سطح کشور را  5درصد ارزش واردات رتبه  2نیز با  1ر رتبه دوم قرار دارد. منطقه ویژه بوشهر درصد د 15با 

  به خود اختصاص داد است.

 1393گمرک اول کشور در زمینه واردات، سال  11: سهم از ارزش )دالر( 44نمودار 

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

درصد  41حجم از میزان واردات انجام شده به گمرکات استان بوشهر از سوی جمهوری کره با سهمی معادل بیشترین 

درصد سهم در  11درصد در رتبه دوم،  امارات متحده عربی با  16گیرد، پس از آن کشور چین با سهمی معادل صورت می

هم در رتبه پنجم واردات به استان بوشهر قرار دارند. پس از درصد س 5و فیلیپین با  درصد در رتبه چهارم 15سوم، هند با رتبه 

 ها نیز با اختالف بسیار زیاد، کشورهای ایاالت متحده آمریکا، تایلند، ترکیه، سریالنکا و ایتالیا مطرح هستند.آن
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 1393 کاال( ، سال : عمده کشورهای وارد کننده به گمرکات استان بوشهر )از نظر وزن45نمودار 

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

 41دهد، بیشترین میزان واردات از سوی جمهوری کره با ارزش واردات انجام شده به گمرکات استان بوشهر نشان می

درصد است. ایاالت متحده آمریکا، کویت،  1و فیلیپین  درصد 6، هند درصد 11درصد، امارات متحده  11درصد سهم، چین 

 اند.های بعدی را به خود اختصاص دادهنکا، ایتالیا و ترکیه نیز به ترتیب رتبهسریال

 1393:عمده کشورهای وارد کننده به گمرکات استان بوشهر )از نظر ارزش دالری کاال( ، سال 46نمودار 

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

ر سطح ترین گمرکات استان بوشهر دگمرکات در سطح کشور مشخص است مهمهای مربوط به با در نظر گرفتن تحلیل

 . 1کشور عبارت است از: منطقه ویژه عسلویه و منطقه ویژه بوشهر 
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 در مقایسه با استان بوشهر 2و  1های بوشهر صادرات و واردات انجام شده از گمرک -1-2-9-2-3-3

، 1939و  1935، 1915های در سال 1 و 1گمرکات بوشهر در ادامه ضمن بررسی آمار صادرات و واردات انجام شده از 

ها ذارترین آنترین و تاثیرگبه شناسایی پیوندهای شکل گرفته از این گمرکات با سایر کشورها و همچنین شناسایی قوی

تنها  1صورت گرفته و گمرک بوشهر  1ها از گمرک بوشهر ییجاپرداخته شده است. بر اساس اطالعات موجود عمده جابه

 است.  1های دیگر تنها مربوط به گمرک بوشهر در امر صادرات فعالیت داشته است و آمار مربوط به سال 1935در سال 

در مقایسه با مجموع گمرکات استان  1و  1میزان وزنی صادرات و واردات انجام شده از گمرک بوشهر  96جدول شماره 

درصد  3504درصد از سهم صادرات استان و  1906، این گمرکات 1915ال دهد. بر اساس آمار موجود، در در سرا نشان می

این سهم در زمینه صادرات کاهش داشته و به  1939و  1935های اند. در سالاز سهم واردات آن را به خود اختصاص داده

خ داده است. با این درصد از مجموع صادرات استان رسیده است، در زمینه واردات نیز این کاهش ر 105و  301ترتیب به 

 باشد.تر از صادرات میرنگدهد جایگاه این گمرکات در سطح استان در زمینه واردات بسیار پروجود آمار نشان می

های در مقایسه با استان )در سال 2و  1: میزان  وزنی واردات و صادرات انجام شده از طریق گمرک بوشهر 36 جدول

 برحسب تن -(1393، 1391، 1385

 سال
 2و  1گمرک بوشهر  استان بوشهر

 سهم واردات از استان واردات سهم صادرات از استان صادرات واردات صادرات

1915 1251216 1541632 69154201 1906 33519503 3504 

1935 15954963 1611151 1455351 301 1121123 21 

1939 19513555 1111694 1151515 105 1513953 1504 

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

دهد. چنانچه در را نشان می 1و  1نیز میزان وزنی صادرات و واردات انجام شده از گمرک بوشهر  42نمودار شماره 

صادرات بیشتر از  1939و  1915نمودار نیز قابل مالحظه است میزان واردات انجام شده از درگاه این گمرکات در دوره زمانی 

بوده است. همچین وزن واردات طی دوره های زمانی افزایش یافته است. بیشترین میزان صادرات انجام شده مربوط به سال 

 است. 1939و بیشترین واردات انجام شده نیز مربوط به سال  1935

 برحسب تن – 2و  1: میزان وزنی صادرات و واردات انجام شده از گمرک بوشهر 47نمودار 
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 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

در مقایسه با مجموع گمرکات استان را  1و  1ارزش صادرات و واردات انجام شده از گمرک بوشهر  92جدول شماره 

درصد از کل استان و در زمینه واردات  9209معادل  1915ل درسا 1و  1دهد. سهم ارزش صادرات گمرک بوشهر نشان می

در هر دو زمینه واردات و صادرات کاهش داشته  1939و  1935های درصد بوده است. این سهم در سال 3109نیز معادل 

 است.

، 1385های مقایسه با استان )در سالدر  2و  1: ارزش واردات و صادرات انجام شده از طریق گمرک بوشهر 37 جدول

 برحسب هزار دالر -(1393، 1391

 سال
 2و  1گمرک بوشهر  استان بوشهر

 سهم واردات از استان واردات سهم صادرات از استان صادرات واردات صادرات

1915 3199910311 15511690256 944959 9209 31421402 3109 

1935 15561211014 1315291062 53124404 503 125163402 6501 

1939 31111610131 44421140499 65154506 606 951411306 1506 

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

دهد، چنانچه در نمودار نیز را نشان می 1و  1نیز ارزش صادرات و واردات انجام شده از گمرک بوشهر  41نمودار شماره 

 که میزان صادرات تغییراتطی سه دوره مطالعاتی افزایش چشمگیری یافته است،  حال آنشود میزان واردات مشاهده می

 باشد. می 1939چندانی نداشته است. بیشترین میزان واردات انجام شده نیز مربوط به سال 

 دالر 1111برحسب  – 2و  1: ارزش صادرات و واردات انجام شده از گمرک بوشهر 48نمودار 

 
 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

در سطح استان پرداخته  1و  1در این بخش به بررسی میزان ارزش و وزن صادرات و واردات انجام شده از گمرک بوشهر 

شده است و نتایج در دو دسته شناسایی کشورهای عمده مرتبط با این گمرکات و همچنین گروه های عمده کاالیی در 

که نتایج تفصیلی مربوط  1939و  1935، 1915ها ارائه شده است. دوره های زمانی مورد مطالعه عبارتند از برقراری این پیوند

های کاالیی در هر دوره پرداخته شده است. ترین کشورها و همچنین گروهارائه شده و همچنین به بررسی عمده 1939به سال 

گانه کتاب مقررات  11رد تشریح شود، جریان های انواع کاال بر اساس قسمت ها پیش از پرداختن به موضوع ضرورت دا
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 گانه کاالئی به شرح ذیل است. 11صادرات و واردات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این گروه های 

 قسمت اول: حیوانات زنده، محصوالت حیوانی 

 قسمت دوم، محصوالت نباتی 

 روغن های حیوانی یا نباتی و فراورده های آن قسمت سوم: جربی ها و 

 قسمت چهارم: محصوالت صنایع غذائی، نوشابه ها و ... و توتون و تنباکو 

 قسمت پنجم: محصوالت معدنی 

 قسمت ششم: محصوالت صنایع شیمیائی یا صنایع وابسته به آن 

 ته شده از آنقسمت هفتم: مواد پالستیکی و اشیا ساخته شده از آن، کائوچو و و اشیا ساخ 

 قسمت هشتم: پوسا خام، چرم و و اشیا ساخته شده از آن 

 قسمت نهم: چوب و اشیا چوبی، زغال چوب، چوب پنبه، محصوالت حصیر بافی یا سبد بافی 

 .قسمت دهسم: خمیر چوب یا سایر مواد سلولزی،  کاغذ و مقوا 

 قسمت یازدهم: مواد نسجی و مصنوعات از این مواد 

 ش، کاله، چتر، عصا و ....قسمت دوازدهم: کف 

 ...قسمت سیزدهم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پرده نسوز و میکا و 

 .... قسمت چهاردهم: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گران بها، فلزات گران بها و 

 قسمت پانزدهم: فلزات معمولی و مصنوعات آن 

 دوات برقی، اجزا و قطعات آن قسمت شانزدهم:ماشین االت و ادوات و وسایل مکانیکی، ا 

 قسمت هفدهم: وسایل نقلیه زمینی، هوائی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آن 

 قسمت هجدهم: آالت و دستگاه های اپتیک، عکاسی و ....؛ آالت و دستگاه های طبی 

 قسمت نوزدهم: اسلحه، مهمات، اجزا و قطعات و متفرعات آن 

 ناگونقسمت بیستم: کاالها و مصنوعان گو 

 .قسمت بیست و یکم: اشیا هنری، اشیا کلکسیون و عتیقه 

 2و  1صادرات گمرک بوشهر  -

، کشورهای عمده مقصد صادرات عبارتند از کویت 1935در سال  1و  1بر اساس آمار وزنی صادرات گمرک بوشهر 

ها، کشورهای هند از آندرصد( رتبه دوم و با اختالف زیاد  95011درصد( در رتبه اول، امارات متحده ) 45043)

 (43های بعدی قرار دارند. )نمودار شماره درصد( در رتبه 4031درصد( و عراق ) 5091درصد(، قطر )2052)
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 1393سال -بر حسب وزن-به تفکیک کشورهای مقصد – 2و 1: سهم صادرات انجام شده از گمرکات بوشهر 49نمودار 

 
 گمرکات استان بوشهرمآخذ: اداره کل 

 31041دهد، های کاالیی نشان مینیز میزان صادرات انجام شده از این گمرکات را به تفکیک گروه 55نمودار شماره 

 4بوده و پس از آن و با اختالف فاحشی از رتبه اول حدود  5درصد از مجموع وزن کاالهای صادر شده مربوط به قسمت 

 باشد.یم 6درصد از وزن مربوط به قسمت 

 1393سال -بر حسب وزن-به تفکیک گروه های کاالئی – 2و 1: سهم صادرات انجام شده از گمرکات بوشهر 51نمودار 

 
 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

رصد آن نیز د 1093و  5درصد از مجموع ارزش صادرات انجام شده از این گمرکات مربوط به گروه کاالیی  11049

 61091باشد. همچنین مقصده عمده این صادرات به لحاظ ارزش دالری آن،  کشور امارات متحده )می 6مربوط به قسمت 

گروه های  51کشورهای مقصد و نمودار شماره  51درصد( بوده است. نمودار شماره  15054درصد( و پس از آن هند )

 دهد.نشان می 1و  1گمرک بوشهر  کاالیی را بر اساس ارزش صادرات انجام شده از
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 1393سال -بر حسب ارزش-به تفکیک کشورهای مقصد – 2و 1: سهم صادرات انجام شده از گمرکات بوشهر 51 نمودار

 
 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 1393سال -بر حسب وزن-به تفکیک گروه کاالیی – 2و 1:سهم صادرات انجام شده از گمرکات بوشهر 52 نمودار

 
 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

کشورهای عمده مقصد و گروه های کاالیی عمده بر اساس ارزش و وزن صادرات از گمرک بوشهر  91جدول شماره 

 دهد. ن میرا نشا1939، 1935، 1915های در سال 1و  1

چنانچه در جدول نیز قابل مشاهده است، در هر سه دوره مطالعاتی کشورهای امارات متحده و هند مقصد عمده صادرات 

اند. کشورهای دیگری مانند کویت، اندونزی و قطر نیز در میان پنج کشور عمده مقصد به لحاظ ارزش دالری کاالها بوده

نیز در هر سه دوره باالترین سهم از ارزش صادرات  5ند. گروه کاالیی قسمت ح هسترمط 1و  1صادرات از گمرک بوشهر 

 اند. به طور عمده به کشورها صادر شده 6را داشته است. پس از آن نیز  کاالهای قسمت 

های مطالعاتی، کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده، بر اساس آمار صادرات بر اساس وزن در این دوره

اند. کشور مطرح دیگر در این زمینه کشور بوده 1و  1ترین مقاصد صادرات گمرکات بوشهر ت و قطر در زمره عمدهکوی

به  های مطالعاتی نیزهند است که به برقراری پیوند با این گمرکات پرداخته است. عمده وزن کاالهای صادراتی در دوره

 ص دارد.در رتبه دوم اختصا 6در رتبه اول و  5گروه کاالیی 
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سال -2و  1گمرک بوشهر -: کشورهای عمده مقصد و گروه های کاالیی عمده بر اساس ارزش و وزن صادرات38 جدول

1385 ،1391 ،1393 
 شرح سال

1915 

 ارزش صادرات

 کشورهای عمده مقصد صادرات: 

 (%5011(، قطر )% 5059) (، اندونزی% 2011( کویت )%16061(، هند )%44016امارات متحده )

 کاالهای عمده:

 (%9035) 1(، قسمت %15046) 6(، قسمت %11093) 15(، قسمت %66035)5قسمت 

 وزن صادرات

 کشورهای عمده مقصد صادرات: 

 (%9019(، اندونزی )9053(، بحرین )%15051(، هند )%11054(، قطر )%11095(، کویت )%94051امارات متحده )

 عمده:کاالهای 

 (%4012) 15(، قسمت %4013) 19(، قسمت %2069) 6(، قسمت % 1) 1(، قسمت %21033) 5قسمت 

1935 

 ارزش صادرات

 کشورهای عمده مقصد صادرات: 

 (%1045(، ایتالیا )%9052(، ترکیه )%9095(، کویت )%9046(، قطر )%11026(، اندونزی )%16061(، هند )%91054امارات متحده )

 عمده:کاالهای 

 (%1091) 1(، قسمت % 15062) 6(، قسمت %62035) 5قسمت 

 وزن صادرات

 کشورهای عمده مقصد صادرات: 

 (%9041(، اندونزی )%9025(، عربستان )%3044(، هند )%15034(، امارات متحده )%11056(، کویت )%9905قطر )

 کاالهای عمده:

 (%3052) 6(، قسمت %11011) 5قسمت 

1939 

 صادراتارزش 

 کشورهای عمده مقصد صادرات: 

 (%4055(، ویتنام )% 4092(، قطر )% 535(، چین )%15054(، هند )%61091امارات متحده )

 کاالهای عمده:

 (%2015) 1(، قسمت %1093) 6(، قسمت %11049) 5قسمت 

 وزن صادرات

 کشورهای عمده مقصد صادرات: 

 (%4031(، عراق )%5091(، قطر )%2052هند )(، %95011(، امارات متحده )%45043کویت )

 کاالهای عمده:

 (%4091) 6(، قسمت %31041) 5قسمت 

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 2و  1واردات گمرک بوشهر  -

درصد  41035از سوی کشور کره جنوبی با  1939بر اساس وزن در سال  1و  1عمده واردات انجام شده به گمرک بوشهر 

درصد  91013درصد صورت گرفته است. در این میان  15019درصد سهم و امارات متحده با  16051پس از آن چین با سهم، 

مربوط بوده  15درصد نیز به قسمت  19061و  2درصد مربوط به قسمت  14013، 1از وزن مجموع کاالها مربوط به قسمت 

اند. )نمودار های از مجموع وزن واردات را شامل شدهدرصد  3044درصد و  11095نیز به ترتیب  16و  15است. قسمت 

 (54و  59شماره 
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 1393سال -بر حسب وزن-به تفکیک کشورهای مبدأ  – 2و 1واردات انجام شده به گمرکات بوشهر لگاریتم : 53 نمودار

 
 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر
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 1393سال -بر حسب وزن-به تفکیک گروه کاالیی – 2و 1: سهم واردات انجام شده به گمرکات بوشهر 54 نمودار

 
 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

درصد سهم،  1204با  16دهد کاالهای گروه به همین ترتیب ارزش دالری واردات انجام شده به این گمرکات نشان می

درصد سهم از مجموع ارزش واردات بیشترین  14011با  1درصد و قسمت  14044با  12قسمت درصد ،  16025با  2قسمت 

 11061درصد(، چین ) 45035اند. کشورهای عمده مبدأ این واردات نیز به ترتیب کره جنوبی )میزان را به خود اختصاص داده

 (56و  55باشند. )نمودارهای شماره درصد( می 12045درصد( و امارات متحده )
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 1393سال -بر حسب ارزش-به تفکیک کشورهای مبدأ – 2و 1واردات انجام شده به گمرکات بوشهر  لگاریتم: 55 نمودار

 
 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر
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 1393سال -بر حسب ارزش-به گروه های کاالیی – 2و 1: سهم واردات انجام شده به گمرکات بوشهر 56 نمودار

 
 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 1کشورهای عمده مقصد و گروه های کاالیی عمده بر اساس ارزش و وزن واردات به گمرک بوشهر  93جدول شماره 

 دهد.را نشان می 1939، 1935، 1915های در سال 1و 

 1935و  1915بوده است. در دو دوره  16دالری در هر سه دوره مربوط به گروه  عمده کاالهای وارد شده به لحاظ ارزش

 بوده است. 2، رتبه دوم مربوط به گروه کاالیی 1939های دوم و سوم را داشته اما در سال به ترتیب رتبه 12و  1قسمت 

 1939فته است. اما در سال صورت گر 1935و  1915های عمده واردات به لحاظ وزنی از کشور امارات متحده در دوره

اند. عمده وزن واردات انجام شده نیز در هر سه دوره کره جنوبی رتبه اول و چین رتبه دوم واردات به این گمرکات را داشته

در رتبه اول واردات به لحظ وزنی  1935و  1915های کاالیی صورت گرفته است. کشور امارات متحده در سال 1از گروه 

 داده است. 1939جای خود را به کشورهای کره و چین در سال مطرح بوده که 

سال -2و  1گمرک بوشهر -: کشورهای عمده مقصد و گروه های کاالیی عمده بر اساس ارزش و وزن واردات39 جدول

1385 ،1391 ،1393 

 شرح سال

1915 

ارزش 

 واردات

 کشورهای عمده مبدأ واردات: 

 (%9023(، چین )% 5015(، کویت )%11091(، فیلیپین )%12011(، فدراسیون روسیه )%43019) امارات متحده

 کاالهای عمده

 (%4041) 11(، قسمت %1099) 4(، قسمت %19019) 12(، قسمت %19051) 1(، قسمت %45021) 16قسمت 

 وزن واردات

 کشورهای عمده مبدأ واردات: 

 (%1043(، چین )%1066(، پاکستان )%9051(، آفریقای جنوبی )%9091(، تایلند )%96021)(، فیلیپین %49015امارات متحده )

 کاالهای عمده

 (%1096) 11(، قسمت %1011) 12(، قسمت %2035) 16(، قسمت %15013) 4(؛ قسمت %61011) 1قسمت 

1935 
ارزش 

 واردات

 کشورهای عمده مبدأ واردات: 

 (%1011(، فدراسیون روسیه )%9015(، کویت )%4032(، هند )%14063)(، چین %65035امارات متحده )

 کاالهای عمده

 (%4091) 2(، قسمت %4064) 11(، قسمت %5056) 15(، قسمت %11025) 12(، قسمت %14012) 1(، قسمت %95019) 16قسمت 
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 شرح سال

 وزن واردات

 کشورهای عمده مبدأ واردات: 

 (%1031(، تایلند )%1015هند )(، %19029(، چین )%66034امارات متحده )

 کاالهای عمده

(، %9091) 19(، قسمت %4021) 12(، قسمت %5064) 15(، قسمت % 11056) 4(، قسمت %14056) 16(، قسمت %46014) 1قسمت 

 (%9011) 2(، قسمت %9015) 15قسمت 

1939 

ارزش 

 واردات

 کشورهای عمده مبدأ واردات: 

(، ایاالت متحده %1011(، )کویت )%1059(، فیلیپین )%5043(، هند )%12045(، امارات متحده )%11061)(، چین %45035کره جنوبی )

(1051%) 

 کاالهای عمده

(، %5051) 15(، قسمت %2053) 15(، قسمت %14011) 1(، قسمت %14044) 12(، قسمت %16025) 2(، قسمت %12045) 16قسمت 

 (%9064) 1(، قسمت %4063) 6قسمت 

 وارداتوزن 

 کشورهای عمده مبدأ واردات: 

 (%1015(، ایاالت متحده )%5021( فیلیپین )%3023(، هند )%15019(، امارات متحده )%16051(، چین )%41035کره جنوبی )

 کاالهای عمده

(، %4046) 6(، قسمت %3044) 16(، قسمت %11095) 15(، قسمت %19061) 15(، قسمت %14013) 2(، قسمت %91013) 1قسمت 

 (%1024) 1(، قسمت %4045) 12قسمت 

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

ن تریتوان گفت کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات متحده، قطر و کویت در امر صادرات عمدهبه طور کلی می

اندونزی نیز در پیوندهایی در سطوح اند. به عالوه کشورهایی چون هند، چین و برقرار کرده 1و  1پیوندها را با گمرک بوشهر 

 باشد.می 5اند. کاالهای عمده صادر شده نیز مربوط به قسمت پایین تر با این گمرکات شکل داده

یلیپین جنوبی، چین، فدر زمینه واردات نیز کشورهای مبدأ به کشورهای حاشیه خلیج فارس محدود نشده و کشورهای کره

اند. عمده کاالهای وارد شده به شکل داده 1و  1ای در زمینه واردات با گمرگ بوشهر حظهو تایلند نیز پیوندهای قابل مال

جداول مربوط به صادرات  پیوست در  بوده است. 1و از نظر وزنی نیز مربوط به گروه  16لحظ ارزش دالری مربوط به گروه 

های به تفکیک کشورها و همچنین گروه 1939و  1935، 1915های در سال 1و  1و واردات انجام شده از گمرک بوشهر 

 کاالیی ارائه شده است.

 پیوندهای مالی -1-2-9-3

ار ها مورد شناسایی قرای میان سکونتگاهها و تعامالت مالی و سرمایهشود وابستگیمالی تالش می در بخش پیوندهای

ررسی ساختار اقتصادی استان تنها به ب های شهری وگیرد. الزم به توضیح است این بخش فارغ از علل وجود سرمایه در کانون

وان شبکه تپردازد. از این طریق میها میها از طریق مبادالت وجوه بانکی میان سکونتگاهپیوندهای مالی میان سکونتگاه
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های مورد دای و مالی استان را شناسایی نمود. چنین است که با بررسی پیوندهای مالی در کنار سایر انواع پیونجریانات سرمایه

 ای از شهرها مورد شناسایی و تحلیل قرار داد.تواند ساختار نظام سکونتگاهی استان بوشهر را در قالب شبکهمطالعه می

ماهیت ارتباطی بودن نیازهای اطالعاتی بخش پیوندها و عدم ارائه هرگونه اطالعات تعاملی میان شهرهای استان و همچنین 

نهادی مشاور های استان، روش پیشتار شبکه جریانات سرمایه و پیوندهای مالی میان سکونتگاهاهمیت شناسایی و تحلیل ساخ

 .1نمایدهای جایگزین به شرح زیر ارائه میجهت استفاده از شاخص

 :2ها در گراف کامل شبکهروش شبیه سازی جریان

 افتد و از هر نقطه به تمام نقاطق میدر این روش فرض اساسی بر این است که جریان میان نقاط در گرافی کامل اتفا

الی نماید. شدت جریان ارسشود و بالعکس هر نقطه در شبکه از سایر نقاط جریان دریافت میشبکه جریان فرستاده می

)دریافتی( هر شهر از نقطه دیگر متناسب با سهم آن شهر از کل جریان ارسالی)دریافتی( شبکه و سهم آن نقطه از کل جریان 

دهد. در این شکل قدرت جریان وارد بیانی شماتیک از این روش را نشان می 52شماره نموداری)ارسالی( شبکه است. دریافت

شده و خارج شده هر نقطه )در روش پیشنهادی مشاور حجم حوالجات بانکی مد نظر بوده است( مالک برآورد شدت جریان 

 باشد.ش بدین شرح میو سایر نقاط بوده است. بیان ریاضی این رو Bمیان نقطه 

𝑎𝑖𝑗 = 𝑂𝑖 × 𝐼𝑗 ÷ (∑ 𝐼𝑗

𝐿

𝑗=1

− 𝐼𝑖) 

 که در آن: 

aij شدت پیوند از نقطه :i  به نقطهj 

Ii:های وارد شده به نقطه  تعداد جریانi 

                                                      
 جهت دریافت -صورت رسمی و غیررسمی(ها و جلسات متعدد مشاور )بهها، هماهنگیها، تماسنگاریشامل نامه-های متعدد صورت گرفته نظر به اقدام1

رغم تمامی مقصدی(، و با توجه به اینکه علی-صورت مبدأهای استان با سایر شهرهای کشور )به تفکیک شهر و بهاطالعات مرتبط با مبادالت وجوه میان بانک

ر است، اقدام نمود. الزم به ذک اقدامات مذکور، اطالعات مدنظر مشاور ارائه نشده است، مشاور با استفاده از شاخص جایگزین به شناسایی و تحلیل پیوندها مالی

 ل است.جلسات و اقدامات مشاور به شرح ذیای اصالحات تصویب شد. روش جایگزین در کمیته راهبری و تلفیق برنامه آمایش استان بوشهر مطرح و پس از پاره

 جلسه با معاونت طرح و برنامه بانک رفاه -

 ور شعب بانک ملیریت امجلسه با نماینده بانک مرکزی در محل مدی -

 تجربه جلسات متعدد در خصوص پیوندهای مالی آمایش استان فارس با نمایندگان بانک های استان -

 تجربه جلسات متعدد در خصوص پیوندهای مالی آمایش استان فارس با بانک مرکزی در تهران -

 مختلف کمیته راهبری بحث در خصوص شیوه های جایگزین در جهت تحلیل قدرت پیوندهای مالی در جلسات -

صورت های پیش روی روش مورد استفاده و برای تعدیل ضریب خطای محاسبات نتایج قدرت پیوندهای بهالزم به ذکر است، با توجه به محدودیت

 مورد تحلیل  قرار گرفته است. GISافزار یابی در نرمای و با استفاده از توابع درونپهنه

 
 c Metropolis; Hall, P., Pain, K. and Green, NPolicentri.نگاه شود به 1
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Ij : های وارد شده به نقطه  تعداد جریانi 

Oi:های خارج شده از نقطه  تعداد جریانi 

:L( پیوند موجود در شبکهl= 1,2,3,…, L) 

 : طریقه محاسبه جریان میان نقاط در روش گراف کامل شبکه57نمودار 

 
 مأخذ: مشاور

پرده بانکی ، حجم س واحدهایهای تعداد از شاخص استان بوشهر با سایر استان های کشور برای بررسی پیوندهای مالی

ساس حجم سپرده تعیین شده است و ماتریس ضرایب جذب بانکی استفاده شده است. بدین شرح که شدت ارتباطات بر ا

در  ستاناضرب شدت ارتباطات هر بر اساس تعداد شعب بانکی استخراج شده است. در نهایت حاصل ها جریان مالی استان

برای محاسبه قدرت پیوند مالی شهرستان های استان دهد. را به دست می ایب جذب، ماتریس جریان مالی کشورماتریس ضر

بوشهر به روشی مشابه اقدام شده است. با این تفاوت که در این بخش مبلغ سپرده نزد بانک ها مالک شبیه سازی پیوندهای 

علت این امر عدم دسترسی به اطالعات مکفی در مورد سایر شاخص های مورد بحث می مالی میان شهرستان ها بوده است. 

های قدرت پیوندهای مالی بر اساس روش مذکور و همچنین پهنه بوشهرتان های اسدر نهایت قدرت پیوندهای شهرستانباشد. 

 ارائه شده است. 

دهد. در این بخش از مطالعات نیز مانند بخش مراحل مطالعه پیوندهای مالی استان بوشهر را نشان می 51نمودار شماره 

 "پیوندهای خارج شده از مراکز جمعیتی"و  "پیوندهای وارد شده به مراکز جمعیتی"پیوندهای کاالیی، مطالعات در قالب 

ه های فصل تحلیل پیوندها درونی و بیرونی بودن نوع روابط مالک تفکیک قرار گرفتصورت نگرفته است و مانند سایر بخش

اب نباشد. زیرا با توجه به اینکه اطالعات بخش پیوندها اساساً اطالعات های مورد مطالعه میاست. علت این امر ماهیت داده

های جایگزین استفاده شده است، تفکیک اطالعات بر اساس جهت جریان )وارد اند، و از شاخصمقصد( نبوده-جریانی)مبدأ

های این بخش از تواند ضریب خطای تحلیل را افزایش دهد. به همین دلیل در تحلیلشده و خارج شده( می
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د ی پیوند مالی و همچنین شناسایی ساختار ارتباطات مالی تأکیهامطالعات جهت پیوندها بررسی نشده است و بر تعیین پهنه

 شده است. 

 

 : فرایند بررسی پیوندهای مالی استان فارس58نمودار 

 
 شرح خدمات برنامه آمایش استان بوشهرمطالعات مشاور بر اساس مأخذ: 

 

 های صادره از مراکز اصلی جمعیتیجریان میزان سپرده -1-2-9-3-1

ای هدر این بخش به بررسی پیوندهای مالی برون استانی و شناسایی جایگاه استان بوشهر در سطح کشور بر اساس شاخص

جریان سرمایه میان  1935مالی پرداخته شده است. به این منظور براساس اطالعات مستخرج از مرکز آمار ایران در سال 

فراوانی  45جدول شماره   1های کشور استخراج شده است.ی میان استانهای کشور به دست آمده ماتریس ارتباطات مالاستان

 دهد.های مختلف کشور نشان میهای مورد مطالعه در استانشعب بانکی را به تفکیک نوع بانک

 1391به تفکیک استان در سال  واحدهای بانکی:تعداد 41جدول 

 جمع ملی مسکن کشاورزی تصادرا رفاه کارگران سپه استان ردیف

 1912 415 19 19 536 95 115 تهران 1

 341 193 19 149 191 14 161 اصفهان 1

 114 133 21 145 115 21 112 خراسان رضوی 9

 236 111 16 146 111 53 155 فارس 4

 626 122 25 31 131 65 15 خوزستان 5

                                                      
اطالعات بانک های تجارات، صادرات، ملت، صنعت  در سطح بین استانی الزم به توضیح است، در بررسی پیوندهای مالی 1

 اند. از محاسبات کنار گذاشته شده و معدن به علت عدم دسترسی به اطالعات مورد نیاز بانک های فوق
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 جمع ملی مسکن کشاورزی تصادرا رفاه کارگران سپه استان ردیف

 565 144 65 15 119 42 151 آذربایجان شرقی 6

 545 155 51 34 111 61 66 مازندران 2

 519 194 41 31 115 46 21 کرمان 1

 425 116 41 25 116 41 51 گیالن 3

 965 31 16 55 34 13 61 یزد 15

 941 31 13 65 21 44 59 آذربایجان غربی 11

 915 13 91 55 21 14 51 کرمانشاه 11

 134 23 15 59 66 99 49 سیستان و بلوچستان 19

 121 15 15 69 59 11 96 مرکزی 14

 125 22 13 93 16 11 96 هرمزگان 15

 121 61 94 55 51 14 55 همدان 16

 196 26 95 91 46 11 95 البرز 12

 194 55 11 95 21 11 91 بوشهر 11

 113 54 11 91 64 15 92 قزوین 13

 114 41 11 91 23 11 95 چهارمحال وبختیاری 15

 115 51 12 41 42 11 91 گلستان 11

 153 12 93 95 15 14 14 لرستان 11

 151 54 11 45 93 12 91 اردبیل 19

 152 59 11 45 93 11 91 کردستان 14

 125 51 13 91 13 11 15 زنجان 15

 165 43 11 15 99 11 94 قم 16

 152 95 14 94 45 11 19 خراسان جنوبی 12

 141 95 16 91 12 15 11 ایالم 11

 116 16 11 15 12 3 12 سمنان 13

 114 15 11 15 12 3 16 خراسان شمالی 95

 151 15 11 15 15 11 3 کهگیلویه و بویراحمد 91

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

ام را به خود اختصاص داده، که نسبت به  3ها، استان بوشهر رتبه های بانکی استانحجم سپرده 41بر اساس جدول شماره 

 با توجه به این امر که تعداد شعب بانکی تابعی از جمعیت است و ها ارتقاء یافته است.تعداد واحدهای بانکی و تعداد سپرده

عداد ت حجم سپرده های بانکی تابعی از توان اقتصادی و یا نقش اقتصادی منطقه، این اختالف فاحش در جایگاه استان از نظر

شعب بانکی و حجم سپرده توجیه پذیر می نماید. از سوئی دیگر، قرار گیری استان بوشهر در جایگاه نهم کشور از نظر حجم 

وجه به موقعیت این امر با تسپرده های بانکی استان های کشور، بیانگر نقش مهم استان در مناسبات اقتصادی کشور می باشد. 

 های عظیم اقتصادی در آن قابل توجیه است. استان بوشهر به واسطه نقشعالیتگیری فاستراتژیک استان و شکل
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عداد ها در میان تهای کالن قرار گرفته است. در واقع این حجم از سپردهگذاریو جایگاهی که در کشور دارد مقصد سرمایه

 کمتری از شعب و سپرده در سطح استان توزیع شده است.

 1391های کشور به تفکیک استان در سال :حجم سپرده41جدول 

ردی

 ف
 استان

توسعه 

 صادرات
 سپه

صنعت و 

 معدن

رفاه 

 کارگران

کشاورز

 ی
 جمع ملی

 5415555 تهران 1
11951155

5 
11151555 15341555 

4452355

5 

52135555

5 

22913155

5 

 19144653 12196956 5216113 9119165 59413 15412691 915993 آذربایجان شرقی 1

 6231131 426259 14615124 314292 اصفهان 9
1539461

6 
91615511 21445159 

 54214416 13139262 3551515 4311416 162224 11152314 194355 خراسان رضوی 4

 51111119 11255159 1519551 5416399 163515 3521469 111446 فارس 5

 49652163 19251495 2216642 4361116   2154521   خوزستان 6

 93545555 19955555 2542555 9359555 155555 4425555 115555 مازندران 2

 96953139 15649515 2141133 6134996 62269 1529646 91993 کرمان 1

 13125931 11312945 1656914 1151161 51561 9419151 3315 بوشهر 3

 11491366 11112335 9631313 9512161 155551 9915515 64654 گیالن 15

 12111655 1431911 1155555 1326541 161165 9531325 119593 یزد 11

 16955651 1623141 9411961 1241111 119451 1932413   مرکزی 11

 16113555 1293555 6621555 1652555 926555 4213555   البرز 19

 15651556 6161615 9591559 9455225 61111 1251252 41621 سیستان و بلوچستان 14

 15415555 3123555 1251555 1564555 135555 1361555 51555 قم 15

 14555993 6615446 9653111 1561962 41641 1524155 16441 هرمزگان 16

 19539255 1594111 1569156 219266 45526 1192359 11511 گلستان 12

 11363146 6311515 1191112 1953461 26161 1445611 96516 کرمانشاه 11

 11112595 5131551 1549523 1616553 113542 1464134   قزوین 13

 15624549 5514192 1911615 364555 23511 1254343 13615 لرستان 15

 3111121 9136554 1941535 1145114 91216 1196491 14442 چهارمحال وبختیاری 11

 1141655 4115563 1551461 315613 15122 311131 151961 زنجان 11

 1196111 9224254 1211542 1954535   1451343 12541 اردبیل 19

 2556519 9142634 1166554 655511 11591 1915116   خراسان جنوبی 14

 5912941 1131393 1266315 455541 11961 435112 966195 ایالم 15

 5151511 1943164 1131191 615425 14414 359941 2155 خراسان شمالی 16

 4351461 1114655 1964239 525369 14123 261121   کردستان 12

 4115433 9545121 1936442 331311 3353 1235211 3441 آذربایجان غربی 11

 4161116 1191296 311915 463313 44115 139146 4415 سمنان 13
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ردی

 ف
 استان

توسعه 

 صادرات
 سپه

صنعت و 

 معدن

رفاه 

 کارگران

کشاورز

 ی
 جمع ملی

95 
کهگیلویه و 

 4154593 1194361 315531 211155 1219 911932   بویراحمد

 1155512       1155512     همدان 91

 مأخذ: مرکز آمار ایران

شود در سطح کشور دهد. چنانچه مشاهده میهای کشور را نشان میمالی میان استان پیوندهای قدرت 41شماره  جدول

ترین پیوند ها قویاست. به طوری که اغلب استاندر زمینه پیوندهای مالی، ساختاری به مرکزیت مطلق تهران شکل گرفته 

این استان در هد، دبررسی موقعیت استان بوشهر در شبکه ارتباطات مالی کشور نشان میاند. را با استان تهران شکل دادهمالی 

 ام از نظر قدرت پیوند مالی در کشور قرار دارد.  15رتبه 

 مالی استان های کشور قدرت پیوندهای:42جدول 

 ردیف استان قدرت پیوند ردیف استان قدرت پیوند

 1 تهران 250159 12 گلستان 50111

 1 اصفهان 50511 11 قزوین 50155

 9 آذربایجان شرقی 90465 13 قم 50111

 4 خراسان رضوی 90113 15 لرستان 50165

 5 فارس 90565 11 چهارمحال وبختیاری 50159

 6 خوزستان 10124 11 اردبیل 50116

 2 مازندران 10525 19 زنجان 50111

 1 کرمان 10926 14 آذربایجان غربی 50151

 3 گیالن 50249 15 خراسان جنوبی 50511

 15 بوشهر 50516 16 کردستان 50526

 11 یزد 50469 12 ایالم 50556

 11 سیستان و بلوچستان 50991 11 همدان 50544

 19 مرکزی 50995 13 خراسان شمالی 50549

 14 کرمانشاه 50911 95 سمنان 50596

 15 هرمزگان 50134 91 کهگیلویه و بویراحمد 50591

 16 البرز 50111   

 محاسبات مشاور بر اساس اطالعات مرکز آمار ایرانمأخذ: 

در گام بعد بر اساس نتایج ماتریس پیوندهای مالی میان استان های کشور سلسله مراتب پیوندهای مالی استان های کشور 

درصد از کل  26حدود منعکس شده است.  49 محاسبه شده است. نتایج این محاسبات در جدول شمارهبا استان بوشهر 

اسان های اصفهان، آذربایجان شرقی، خرپس از تهران با استانده است. براورد ش تهرانارتباطات مالی استان بوشهر با استان 

 رضوی، فارس و خوزستان شکل گرفته است.  
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 استان بوشهر با سایر استان های کشورمالی  ارتباطات:سلسله مراتب 43جدول 

 ردیف استان نرمال ردیف استان نرمال

 1 تهران 260611 16 گلستان 50159

 1 اصفهان 40342 12 قزوین 50113

 9 آذربایجان شرقی 90131 11 قم 50121

 4 خراسان رضوی 90131 13 لرستان 50151

 5 فارس 10325 15 چهارمحال وبختیاری 50141

 6 خوزستان 10512 11 اردبیل 50116

 2 مازندران 10439 11 زنجان 50151

 1 کرمان 10951 19 آذربایجان غربی 50151

 3 گیالن 50255 14 خراسان جنوبی 50515

 15 یزد 50491 15 کردستان 50525

 11 سیستان و بلوچستان 50914 16 ایالم 50551

 11 مرکزی 50915 12 همدان 50541

 19 کرمانشاه 50113 11 خراسان شمالی 50545

 14 هرمزگان 50121 13 سمنان 50599

 15 البرز 50153 95 کهگیلویه و بویراحمد 50511

 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران
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 های وارده به مراکز اصلی جمعیتیجریان سپرده -1-2-9-3-2

های مختلف است. بر این اساس تعداد شعب بانک میان شهرستان های استان بوشهر هدف این بخش بررسی ارتباطات مالی

های بانکی برای هر بانک استخراج شده است و در نهایت از مجموع این محاسبات، پیوندهای مالی و همچنین مبلغ سپرده

وشش یی که پهاهای مورد ارزیابی، آن بانکهای استان برآورد شده است. الزم به توضیح است، در تعیین بانکمیان شهرستان

 . 1از محاسبات خارج گشتند و یا اطالعاتشان در اختیار نبود های استان بوشهر نداشتندنسبی در سطح شهرستان

درصد( و  95حدود های بوشهر )دهد، شهرستانهای استان بوشهر نشان میبررسی فراوانی واحدهای بانکی در شهرستان

پس از آن شهرستان های کنگان و گناوه به ها را دارا هستند. درصد( بیشترین تعداد شعب بانک 15حدود سپس دشتستان )

ها در مقایسه با سایر زونی جمعیت این شهرستانفدرصد از کل تعداد شعب استان را دارا هستند.  15و  11ترتیب حدود 

 دهای بانکیواحداد توان گفت تعباشد. می واحدهای بانکی در آنهاکننده برتری تعداد تواند توجیههای استان میشهرستان

مترین کارتباط مستقیمی با عامل جمعیت دارد. اگرچه این ارتباط الزاماً خطی نبوده و عوامل دیگری نیز بر آن اثرگذارند.

تعداد واحدهای بانکی در  44(. جدول شماره 53 دیلم مربوط است )نمودار شماره تعداد واحدهای بانکی نیز به شهرستان

شهرستان عسلویه مستقل نشده بود بنابراین  1935الزم به توضیح است در سال  دهد.هر را نشان میهای استان بوششهرستان

 اطالعات مستقلی برای این شهرستان در دسترس نبود.

 1391های استان در سال : تعداد واحدهای بانکی شهرستان44جدول 

 جمع انصار توسعه تعاون ملی مسکن کشاورزی پست بانک صادرات رفاه کارگران سپه شهرستان

 11 2 1 13 1 6 1 13 6 11 بوشهر

 11 1 1 1 1 4 1 6 1 9 تنگستان

 14 1 1 1 1 1 1 4 1 1 جم

 54 1 1 11 5 15 1 14 9 5 دشتستان

 12 1 1 4 1 9 1 9 1 1 دشتی

 11 1 1 1 1 9 1 6 1 1 دیر

 11 1 1 1 1 1 1 9 1 1 دیلم

 91 1 1 5 1 4 1 15 9 4 کنگان

 12 1 1 2 1 9 1 2 1 4 گناوه

 1593سال-مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر

                                                      
 انیپارس، پاسارگاد، توسعه صادرات، هیسرما، سامان، صنعت و معدن، تجارتاین بانک ها عبارتند از:  1
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 های استان بوشهر از تعداد واحدهای بانکیسهم شهرستان: 59نمودار 

 
 1593سال-مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر

باشد. برای تعیین قدرت اقتصادی یک منطقه می یکی از شاخص های مهم های بانکی عالوه بر موارد مذکور، حجم سپرده

درصد( و شهرستان  15درصد( و سپس شهرستان دشتستان ) 45بوشهر ) دهد، شهرستاننشان می 65شماره  نمودارچنانچه 

 11ه با شهرستان گناو ها نیزهای بانکی استان را در بردارند. پس از آندرصد( با اختالف بیشترین حجم سپرده 11کنگان )

ها مطرح است. با توجه به اطالعات موجود این چهار شهرستان در تمام موارد مورد بررسی از درصد سهم از حجم سپرده

ند. اهای اول تا چهارم را درسطح استان به خود اختصاص دادههای بانکی رتبهجمله تعداد واحدهای بانکی و تعداد سپرده

 شوند. های بانکی استان را شامل میدرصد از حجم سپرده 22نزدیک به  ای که مجموعاًگونهبه

 1391های استان در سال های بانکی شهرستان: حجم سپرده45جدول 

 توسعه تعاون انصار شهرستان
رفاه 

 کارگران
 جمع سپه ملی پست بانک مسکن کشاورزی صادرات

 3511533 1944633 1113259 61356 1155131 214412 1259541 413121 41511 219113 بوشهر

 9493351 915593 351653 66124 939991 555342 151226 114611 15519 165116 دشتستان

 1111643 452561 261131 55149 155513 144564 392113 114961 91241 165669 کنگان

 1141653 131421 639241 93133 156151 129963 552145 159525 19621 151315 گناوه

 1435252 93193 111999 55556 32115 35421 265635 92116 15116 121156 جم

 1991119 54619 969511 65151 22129 196151 165429 49451 16556 914413 دشتی

 1562611 44113 111951 91551 43325 145951 449992 91361 11225 111594 دیر

 314511 21535 153995 53961 91151 193252 913519 11145 3919 191569 تنگستان

 553254 51559 115112 91552 45152 19454 141133 95543 1261 49312 دیلم

 1593سال-مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر
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 های بانکیهای استان بوشهر از تعداد سپردهسهم شهرستان: 61نمودار 

 
 1593سال-مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر

ریس شناسی مطرح شده، ماتهای استان بوشهر، با استفاده از روشدر نهایت، برای تحلیل پیوندهای مالی میان شهرستان

ی تک مرکز توان ساختاریهای استان تهیه شده است. ساختار ارتباطات مالی استان بوشهر را میارتباطات مالی میان شهرستان

نگان های دشتستان، کدرصد( تلقی نمود. پس از بوشهر نیز به ترتیب شهرستان 6904به مرکزیت شهر بوشهر با قدرت پیوند )

و گناوه مطرح هستند. در واقع عمده ترین پیوندهای مالی درون استانی با شهرستان بوشهر شکل گرفته و بیش از نیمی از 

های استان قدرت پیوندهای مالی شهرستان 46است. جدول شماره ستان برقرار شدهپیوندهای مالی در سطح استان با این شهر

 کند. را بوشهر را  می

 1391های استان در سال : قدرت پیوندهای مالی شهرستان46جدول 

 ردیف شهرستان نرمال قدرت پیوند

 1 بوشهر 69045

 1 دشتستان 16051

 9 کنگان 2035

 4 گناوه 4033

 5 دشتی 1035

 6 جم 1015

 2 تنگستان 1062

 1 دیر 1066

 3 دیلم 5051

 1593سال-سالنامه آماری استان فارسمحاسبات مشاور بر اساس مأخذ: 
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41%
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 1391های استان در سال : قدرت پیوندهای مالی شهرستان61نمودار 

 
 1593سال-آماری استان فارسمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سالنامه 

های قدرت پهنه ARCGISافزار یابی نقاط در نرمهای استان و با استفاده از درونبا توجه به قدرت پیوندهای میان شهرستان

مشخص است، در زمینه پیوندهای مالی، شهرستان  19پیوندهای مالی در استان شناسایی شده است. چنانچه در نقشه شماره 

بوشهر به عنوان قدرت مسلط در سطح استان مطرح بوده، با اختالف زیاد پس از آن نیز شهرستان دشتستان قرار دارد. در واقع 

وشهر، ب ها به ترتیب با شهرستانترین پیوندها در تمامی شهرستانقوی هاس ارتباطات مالی میان شهرستانبر اساس ماتری

 دشتستان، کنگان، گناوه شکل گرفته است. ضعیف ترین پیوندها نیز با شهرستان دیلم برقرار شده است.
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  پیوندهای جمعیتی -1-2-9-4

. و خارج شده استفاده شده است به منظور بررسی پیوندهای جمعیتی در طرح آمایش استان بوشهر از مهاجرین وارد شده

 کند و سکونتگاه هادهند، چه تعداد جمعیت از یک نقطه به نقطه دیگری عزیمت میمهاجرین ورودی و خروجی نشان می

وان به تهای بین استان و همچنین درون استانی میکند. در واقع  ضمن در دست داشتن اطالعات مهاجرترا به هم مرتبط می

شکل  های کشور و همچنین پیوندهای درون استانیگرفته میان استان بوشهر و سایر استانای جمعیتی شکلدرکی از پیونده

 های جمعیتی دست یافت.جاییگرفته و همچنین ساختار فضایی حاصل از جابه

د و اتی مهاجرت می باشد؛ که ازمهمترین عوامل خارجی تغییر تعدعیاز جمله عوامل موثر بر تغییرات و تحوالت جم

است. پدیده مهاجرت موضوع جدیدی نبوده بلکه در اولین لحظه های حضور انسان بر کره زمین وجود داشته  جمعیتساخت 

است. این موضوع سابقه ای کهن در تاریخ زندگی بشر دارد. انسان های مستقردر یک مکان جغرافیایی خاص بعد از کسب 

ره بر آن بوده اند که در جهت رفع آنها بر آیند. یکی از بهترین شیوه های آگاهی و شناخت نسبی نسبت به نیازهای خود هموا

 .دست یابی به خواسته های بشر در طول تاریخ، مهاجرت افراد از محل سکونت خود به مکان های دیگر بوده است

جدید  یا محل اقامت این تحرک باید به تغییر محل اقامت معمولی فرد از مبدأ یا محل اقامت قبل از مهاجرت وی به مقصد

چه های این انتخاب هربینجامد. به نظر برخی، مهاجرت نوعی انتخاب است که از طرف مهاجر انجام می گیرد. علل و انگیزه

وان تباشد، نتیجه ملموس آن، تغییر محل اقامت معمولی فرد از یک محدوده جغرافیائی به محدوده دیگر است. گرچه نمی

دهد که خارج های اضطراری بر اثر عواملی رخ میی انتخابی تلقی کرد و این وضع درباره مهاجرتمهاجرت را همواره اقدام

توان مهاجرت را نوعی انتخاب از طرف مهاجر ب موارد میو اراده فرد بوده و بر وی تحمیل می شود، در اغل از خواست

 .اصلی دانست

اران و گذترین عواملی است که توجه سیاستاساسیمهاجرت و چگونگی توزیع مجدد جمعیت در هر منطقه یکی از 

ه های جمعیتی و نیز هدایت جمعیت باجتماعی را به منظور کنترل جمعیت، جهت دادن به جابجایی –ریزان اقتصادی برنامه

از طریق مقایسه  ژهیوبههای اقتصادی، به خود معطوف کرده است. لذا مطالعه تغییرات حاصل از مهاجرت، سوی قطب

 ها، کاربردی ارزشمند خواهد داشت. ریزیمهاجرین وارد شده با مهاجرین خارج شده از هر منطقه، در اکثر برنامه

اصوالً مهاجرت جمعیت ابعاد مختلفی دارد؛ مهاجرت ممکن است در داخل یک کشور یا بین کشورهای مختلف 

 نامند و اگر مبدأ ومهاجرت داخلی می آن رای یک کشور انجام شود جابجایی جمعیت در داخل مرزهای سیاس چنانچهباشد.

های های جمعیتی چه از طریق مهاجرتشود.تحرکالمللی خوانده میمقصد مهاجرت دو کشور مختلف باشد مهاجرت بین

 . شودمی های مرکزی با مناطق پیرامونیگیری ارتباط بین مکاندائم و چه از طریق مهاجرت موقت باعث شکل
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های انهای استان بوشهر و سایر شهرستدر این بخش از مطالعات پیوندها، روند تغییرات و جابجایی جمعیت بین شهرستان

 شود.های کشور بررسی میهمجوار و استان بوشهر با سایر استان

فکیک ت به یتیجمعهای در گزارش حاضر تالش شده است عالوه بر بررسی پیوندهای جمعیتی میان نقاط و جابجایی

تایج ها پرداخته شود.تلفیق ندرون استانی و برون استانی، به بررسی منشأ و مقصد حرکت مهاجران و همچنین علل مهاجرت

ع خصوص پیوندهای حاصل از جریان بار و مسافر( نگاهی وسیها )بهبخش حاضر در کنار سایر انواع پیوندهای میان سکونتگاه

ی مردم هاجابجایی دهندهشکلهای میان نقاط و الگوهای دایت چگونگی و میزان وابستگیو جامع را در راستای سنتز و ه

نماید. بنابراین در این بخش از گزارش با استفاده از اطالعات قابل دسترسی از نتایج سرشماری عمومی در استان میسر می

های استان بررسی استان و شهرستانپیوندهای جمعیتی ناشی از مهاجرت در 1915-35نفوس و مسکن در مقطع زمانی 

گردد. در این بررسی مهاجرین وارد شده از خارج از کشور نیز در آمار مهاجرین وارد شده منظور نشده است. عناوین می

 اصلی بررسی شده در این بخش عبارت است از:

 جایگاه استان بوشهر در کشور به لحاظ میزان مهاجرت

 صورت گرفتههای دائم و موقت جریان مهاجرت

 های کشوربوشهر و سایر استان های برون استانی صورت گرفته میان استانمهاجرت

 های آنهای درون استانی صورت گرفته در سطح استان بوشهر و میان شهرستانمهاجرت

 های کشورخالص مهاجرت در استان بوشهر در مقایسه با سایر استان

مانی ها در دوره زسطح کشور و جایگاه استان بوشهر در میان سایر استاندر این بخش به بررسی وضعیت مهاجرت در 

نشان  1935-65های کشور در دوره زمانی خالص مهاجرت را در استان 61پرداخته شده است.نمودار شماره  1965-1935

ان و یزد دارای خالص های تهران، اصفهان خوزستان و قم، سمنتنها استان 1925-65دهد. با توجه به نمودار در دوره می

. استان بوشهر دهندهای کشور خالص مهاجرتی منفی نشان میاند و سایر استانماجرت مثبت و به همین ترتیب مهاجرپذیر بوده

 1915-25استان کشور به خود اختصاص داده است. در دوره  16را درمیان  11در این دهه با خالص مهاجرتی منفی رتبه 

استان کشور قرار گرفته  95غییر نموده و تبدیل به استانی مهاجرپذیر شده است و در رتبه نهم از میان جایگاه استان بوشهر ت

ها در سطح کشور و نیز با توجه به آمار مهاجران وارد شده و خارج شده هر یک از استان 1935-15است. در بازه زمانی 

ر های مهاجرپذیر با خالص مهاجرتی مثبت قرادر دسته استانمحاسبه خالص مهاجرتی از تفاضل این دو مقدار، استان بوشهر 

 گرفته است استان بوشهر در این دوره رتبه ششم را در کشور به خود اختصاص داده است.

ند های صنعتی بزرگ مانهای بزرگ نفتی واجرای طرحنطقه بوشهر به لحاظ موقعیت سوق الجیشی و وجود شرکتم

های مجاور و مناطق دیگر را به خود جذب زی، نیروی انسانی فعال استاننیروگاه اتمی بوشهر و کشتی سا
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است، زیرا به علّت کمبود امکانات کشاورزی بویژه کمبود  است. در داخل منطقه نیز جابجایی جمعیّت افزایش یافتهکرده

 مهاجرت روستائیان به شهرهای های مورد نیاز و نبودن امکانات رفاهی و نیز پایین بودن سطح درآمد کشاورزان،آب و زمین

 .استاستان شدت گرفته

 1391-65کشور در بازه زمانی استان های خالص مهاجرت  از نظر: جایگاه استان بوشهر 62 نمودار

 
 مآخذ: مرکز آمار ایران

دهد. چنانچه نشان می 1935-65زمانی ها در دوره ای از نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استانمقایسه 69نمودار شماره 

های اول تا سوم و استان بوشهر های قم، سمنان، تهران به ترتیب رتبهاستان 1925-65در نمودار مشهود است در دوره زمانی 

جایگاه استان بوهر به رتبه چهارم در  1915تا  1925های ام( را به خود اختصاص داده است. طی سال 16نیز آخرین رتبه )

نیز استان  1935تا  1915های کشور ارتقاء یافته و پس از سه استان اول تهران، یزد و قم قرار گرفته است. در دوره یان استانم

 . (14)نقشه های البرز و سمنان مطرح استبوشهر در رتبه سوم پس از استان
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ت مربوط های مهاجرفرسد استانضمن مقایسه این شاخص در سه دوره مطالعاتی با یکدیگر مشخص است، بیشترین تعدا

های پیشین افزایش های مهاجرپذیر کشور نسبت به دورهنیز تعداد استان 1935-15است.  در دوره  1925-65به دوره 

 ها دارد.اجتماعی استان-چشمگیری یافته است. این امر نشان از بهبود وضعیت اقتصادی

 1391-65ها کشور در بازه زمانی نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان از نظرن بوشهر : جایگاه استا63 نمودار

 
 مآخذ: مرکز آمار ایران
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 بوشهرروند تغییرات حجم مهاجرت استان 

های مشخص در بازه 1935تا  1955با توجه به اطالعات در دسترس در ابتدا به مقایسه حجم مهاجرت استان بوشهر از سال 

مهاجرپذیر بوده است.  1925-65های مطالعاتی به غیر از دوره شده است. استان بوشهر در تمامی دوره 42در جدول شماره 

و کمترین  1915-25ها مربوط به دوره حظه است بیشترین حجم از مجموع مهاجرتقابل مال 64چه در نمودار شماره چنان

 است.  1935-15میزان آن مربوط به دوره پایانی یعنی 

درصد از حجم کلی مهاجران را شامل شده است؛  21تعداد مهاجران وارد شده به استان سهمی معادل  1965-55در دوره 

-65مهاجرپذیری استان بوشهر در دوره جنگ تحمیلی اشاره نمود. اما در دوره توان به از دالیل مهم این موضوع می

درصد از کل حجم مهاجران را به خود اختصاص داده است؛ که دلیل  66مهاجران خارج شده از استان سهمی معادل 1925

 توان بازگشت مهاجران جنگی به شهرهای خود دانست. آن را می

 1391-55ساله  35حجم مهاجرت های انجام شده استان بوشهر در دوره  :47جدول 
 دوره زمانی  نوع مهاجرت

 1935 - 15 1915 -25 1925 - 65 1965 -55 دوره

 23131 162611 119115 31943 حجم مهاجر

 51159 31536 41513 21151 مهاجران واردشده به استان

 12691 26516 11516 15532 مهاجران خارج شده از استان

 مآخذ: مرکز آمار ایران

 1391-55ساله  35: حجم مهاجرت های انجام شده استان بوشهر در دوره 64 نمودار

 
 مآخذ: مرکز آمار ایران

  های دائمهای مهاجرتجریان -1-2-9-4-1

انجام پذیرد مهاجرت دائم نامیده مهاجرت تغییر محل اقامت از مبدأ به مقصد است، چنانچه این امر به صورت دائم 

 شود:های دائم به دالیل زیر انجام میشود. بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران مهاجرتمی

 انتقال شغلی 
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  ترمناسبدسترسی به مسکن 

 پیروی از خانوار 

 جستجوی کار 

 جستجوی کار بهتر 

های کشور به استان بوشهرمورد بررسی قرار های موقت از استانهای دائم و سپس مهاجرتدر این بخش ابتدا مهاجرت

دهای جمعیتی های کشور و همچنین پیونگرفته است. پس از آن نیز به بررسی پیوندهای جمعیتی استان بوشهر با سایر استان

 های استان با یکدیگر پرداخته شده است.شهرستان

ا، هدهد در تمامی بخشها نشان میاز سایر استان ها بر اساس آمار مهاجرت دائم وارد شده به استان بوشهرنتایج بررسی

ا و همچنین هاستان فارس بیشترین تبادل را با استان بوشهر داشته و در رتبه اول قرار دارد. فاصله مکانی مطلوب میان این استان

تواند جرتی میای مهاههای اشتغال دلیل اصلی این حرکتموقعیت استراتژیک استان بوشهر به خصوص در زمینه ارائه موقعیت

 باشد. 

 آمار مهاجرت دائم در سطح استان

ها به استان بوشهر و سپس به بررسی این نوع از مهاجرت های دائم از سایر استاندر این بخش ابتدا به ارائه نتایج مهاجرت

 زیر است. علت به شرحها پرداخته شده است. نتایج مهاجرت دائم وارد شده به استان بوشهر به تفکیک در سطح شهرستان

 جست و جوی کار 

اند. با اختالف درصد( به استان بوشهر در جست و جوی کار وارد شده 9505حجم عظیمی از مهاجران از استان فارس )

 602درصد( در رتبه سوم، اصفهان ) 101درصد( در رتبه دوم، چهارمحال و بختیاری ) 1901زیاد و پس از آن استان خوزستان )

 (65درصد( در رتبه پنجم مطرح هستند.)نمودار شماره  504رتبه چهارم و تهران ) درصد( در
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 1391-85ساله  5در دوره  کار جوی و : مهاجرت دائم استانی با هدف جست65 نمودار

 
 مآخذ: مرکز آمار ایران

 جست و جوی کار بهتر:

ر اند. دن فارس و در جست و جوی کار بهتر به استان بوشهر مهاجرت کردهدرصد از افراد از استا 9404به همین ترتیب 

درصد( و در رتبه چهارم استان چهارمحال و  201درصد(، در رتبه سوم استان اصفهان ) 1904رتبه دوم استان خوزستان )

درصد از مهاجران را به خود  601استان تهران نیز  پنجمدرصد قرار دارد. در این میان در رتبه  201بختیاری با سهمی معادل 

 (66اختصاص داده است. )نمودار شماره 

 1391-85ساله  5در دوره  کار بهتر جوی و : مهاجرت دائم استانی با هدف جست66 نمودار

 
 مآخذ: مرکز آمار ایران
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 انتقال شغلی:

درصد از افراد از استان فارس و پس از آن و در  9401دهد میآمار مربوط به علت مهاجرت با موضوع انتقال شغلی نشان 

درصد مربوط  201درصد مربوط به خوزستان و رتبه چهارم با سهمی معادل  301درصد نیز از تهران، رتبه سوم  1204رتبه دوم 

 (62به اصفهان است.)نمودار شماره 

 1391-85ساله  5در دوره  هدف انتقال شغلی: مهاجرت دائم استانی با 67 نمودار

 رانیمآخذ: مرکز آمار ا

 تر:دستیابی به مسکن مناسب

درصد از اصفهان و در راستای دستیابی به مسکن  102درصد از خوزستان و  1403درصد از مهاجران از استان فارس،  9105

 (61اند.)نمودار شماره تر به استان بوشهر مهاجرت داشتهمناسب

 1391-85ساله  5در دوره  مناسب تر مسکن به : مهاجرت دائم استانی با هدف دستیابی68 نمودار

 
 مآخذ: مرکز آمار ایران
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 پیروی از خانوار:

نیز درصد  604درصد از اصفهان و  201ها از استان خوزستان، درصد از آن 1904درصد از مهاجران از استان فارس،  9309

 (63اند.)نمودار شماره از استان تهران به استان بوشهر مهاجرت کرده

 1391-85ساله  5در دوره  : مهاجرت دائم استانی با هدف پیروی از خانواده69 نمودار

 
 مآخذ: مرکز آمار ایران

ه ها مربوط باستان بوشهر، بیشترین حجم از مهاجرتها به های دائم انجام شده از سایر استانبا توجه به آمار مهاجرت

های فارس و خوزستان به عنوان همسایگان اشتغال )انتقال شغلی و جست و جوی کار( بوده است. چنانچه مشاهده شد استان

استان  زیاد های بعدی و با اختالفهای اول و دوم مهاجرتی قرار دارند، در رتبهها در رتبهصلی استان بوشهر در تمامی بخش

اصفهان و چهارمحال و بختیاری مطرح هستند. البته بر اساس آمار مهاجرت در زمینه انتقال شغلی رتبه دوم مهاجرتی مربوط 

اندازی پارس جنوبی و عسلویه بسیاری از متخصصان و همچنین افراد جویای کار روانه استان به استان تهران است که با راه

 اند.بوشهر شده

 هاجرت دائم در سطح شهرستانآمار مها

رت شود. بررسی علل مهاجهای دائم هر شهرستان به تفکیک علت مهاجرت پرداخته میدر این بخش به بررسی مهاجرت

برای هر شهرستان بیانگر نیاز و عامل محرک برای تشدید یا کاهش گرایش مردم به مهاجرت از هر نقطه کشور به شهرستان 

 مربوطه خواهد بود.

 59گیرند. از این تعداد نفر در دسته مهاجران دائم قرار می 32231یان مجموع مهاجران وارد شده به استان بوشهر از م

اند. درصد در جست و جوی کار بهتر به استان مهاجرت داشته 2درصد در جست و جوی کار و  14درصد به پیروی از خانوار، 

 (25)نمودار شماره 
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 1391-85ساله  5در دوره  مهاجرت های دائم انجام شده به استان : سهم71 نمودار

 
 مآخذ: مرکز آمار ایران

دهد. با سهم مهاجران دائم را به تفکیک علت و شهرستان مقصد مهاجرت نشان می 21و نمودار شماره  41جدول شماره 

درصد از مهاجران در جست و جوی  6104و جوی کار  توجه به آمار مهاجرت موجود در میان کلیه مهاجران با علت جست

اند، با توجه به موقعیت این شهرستان در مجاورت منطقه پارس جنوبی این شهرستان کار به شهرستان کنگان مهاجرت داشته

ز به درصد نی 1درصد از مهاجران به شهرستان بوشهر و  1901آید. پس از آن جاذب عمده نیروی کار در استان به شمار می

اند درصد از مهاجران در جست و جوی کار بهتر به کنگان مهاجرت کرده 1109اند. به همین ترتیب شهرستان جم وارد شده

 اند.درصد نیز به گناوه مهاجرت داشته 15درصد نیز به شهرستان بوشهر و پس از آن و با اختالف زیادی  1402و و 

های درصد را به خود جذب نموده و پس از آن شهرستان 5901بوشهر  از کل مهاجران با علت انتقال شغلی، شهرستان

 درصد( مطرح هستند.  1509درصد( و کنگان ) 1105دشتستان )

درصد  1103درصد به شهرستان بوشهر به عنوان مرکز استان و  95از مجموع مهاجران با هدف دستیابی به مسکن مناسبتر، 

 اند.نیز به دشتستان مهاجرت داشته

درصد نیز  1106درصد به دشتستان و  19درصد از مهاجران به پیروی از خانوار به شهرستان بوشهر،  9604مین ترتیب به ه

 اند.به شهرستان کنگان وارد شده

 1391-85ساله  5در دوره  ها به تفکیک علت: سهم مهاجران دائم وارد شده به شهرستان48 جدول
 شهرستان پیروی از خانوار تردستیابی به مسکن مناسب انتقال شغلی جوی کار بهترجست جستجوی کار

 بوشهر 9604 95 5901 1402 1901

 تنگستان 503 203 101 401 109

 جم 1505 1905 101 503 1

 دشتستان 19 1103 1105 303 909

 دشتی 606 604 406 501 401

 دیر 405 905 905 1 101
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 شهرستان پیروی از خانوار تردستیابی به مسکن مناسب انتقال شغلی جوی کار بهترجست جستجوی کار

 دیلم 105 1 101 902 104

 کنگان 1106 405 1509 1109 6104

 گناوه 1 1101 902 1501 903

 مآخذ: مرکز آمار ایران

 1391-85ساله  5در دوره  ها به تفکیک علت: سهم مهاجران دائم وارد شده به شهرستان71 نمودار

 
 مآخذ: مرکز آمار ایران

هر های استان بوشهای دائم انجام شده به تفکیک علت در هر یک از شهرستاننمایانگر میزان مهاجرت 21نمودار شماره 

-های بوشهر، کنگان و دشتستان بیشترین اثرگذاری را بر ارقام مهاجرت داشتهشود شهرستانطور که مشاهده میباشد.همانمی

در  است و تنهاوی از خانوار به عنوان دلیل عمده مهاجرت مطرح بودهها، پیراند. با توجه به نمودارها، در میان تمام شهرستان

کنگان دلیل عمده جذب جمعیت جست و جوی کار بوده است که این موضوع با توجه به موقعیت این شهرستان  شهرستان

 و پایگاه گازی عسلویه قابل پیش بینی است.

درصد در جست و  12درصد به دلیل انتقال شغلی و  19ار، درصد از مهاجران به پیروی از خانو 61در شهرستان بوشهر 

 اند.جوی کار و کار بهتر مهاجرت کرده

درصد نیز  11تر و درصد به منظور دستیابی به مسکن مناسب 19درصد به پیروی از خانوار،  65در شهرستان تنگستان نیز 

 در جست و جوی کار و کار بهتر وارد شده اند.

درصد افراد درجست و جوی  14درصد(،  51دهد پس از علت پیروی از خانوار )ن جم نشان میآمار مربوط به شهرستا

 کار و کار بهتر مهاجرت داشته اند. 
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درصد نیز در جست و جوی کار و کار بهتر  14تر و درصد در راستای دستیابی به مسکن مناسب 15شهرستان دشتستان 

درصد در جست و جوی کار و  14درصد و گناوه  11درصد، دیلم  16شهرستان دیر درصد،  14دشتی اند. در شهرستانبوده

 اند.کار بهتر وارد شده

درصد، در جست و جوی کار و کار بهتر  63ها، سهمی معادل و اما سهم عمده مهاجران به کنگان و بیش از نیمی از آن

 اند.به این شهرستان مهاجرت داشته
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 1391-85ساله  5در دوره  : سهم مهاجران دائم وارد شده به هر شهرستان به تفکیک علت72 نمودار

 
 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 های موقتجریان مهاجرت

 ی موقت و علل آنهامهاجرت انیجر

ت هاجرت موقشود. متغییر محل اقامت از مبدأ به مقصد چنانچه به صورت موقت انجام پذیرد مهاجرت موقت نامیده می

گیرد. مهاجرت فصلی کشاورزان و یا اقامت دانشجویان تواند با هدف تجارت، اشتغال، تحصیالت و مانند آن صورت میمی

 شود:های موقت به دالیل زیر انجام میگردد. مهاجرتی به منظور تحصیل از انواع مهاجرت موقت محسوب میربومیغ

 تحصیل 

  پایان تحصیل 

  خدمت وظیفهانجام یا پایان 

در این بخش ابتدا آمار مهاجرت موقت به تفکیک علت در سطح استان ارائه شده است و پس از آن به بررسی پیوندهای 

 مهاجرتی موقت شهرستانی پرداخته شده است.

 تحصیل

ویه و بویر های کهگلدرصد از مهاجران در رتبه اول قرار دارد و استان 6901در ارتباط با علت تحصیل، استان فارس با 

 های دوم و سوم مهاجرفرستی به استان بوشهر مطرح هستند.درصد در رتبه 201درصد و خوزستان با  205احمد با 

 1391-85ساله  5در دوره  : جریان مهاجرت موقت استانی با هدف تحصیل73 نمودار

 
 مأخذ: مرکز آمار ایران

 پایان تحصیل

درصد از خوزستان  1103اند، مهاجران با پایان یافتن تحصیل از استان فارس به استان بوشهر مهاجرت داشتهدرصد از  4501

 اند.درصد نیز از تهران مهاجرت داشته 1501و 
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 1391-85ساله  5در دوره  : جریان مهاجرت موقت استانی با هدف پایان تحصیل74 نمودار

 
 آمار ایرانمأخذ: مرکز 

 انجام یا پایان خدمت وظیفه

 ند.ادرصد نیز از استان فارس بدین منظور به استان بوشهر مهاجرت داشته 1603درصد از مهاجران از استان خوزستان،  1301

 نچتانچه مشاهده شد و با توجه به آمار موجود استان فارس به عنوان تأثیر گذارترین استان در مهاجرت نوع موقت به استا

بوشهر  مطرح است و اما استان خوزستان در مهاجرت از نوع انجام یا پایان خدمت وظیفه در رتبه اول مهاجر فرستی به استان 

 بوشهر قرار دارد.

 1391-85ساله  5در دوره  : جریان مهاجرت موقت استانی با هدف انجام یا پایان خدمت وظیفه75 نمودار

 
 مرکز آمار ایرانمأخذ: 

 آمار مهاجرت موقت در سطح شهرستان

های تحصیل، پایان تحصیل و انجام یا پایان خدمت ، با علت1935-15نفر در بازه زمانی  13211با توجه به آمار موجود 

ند یرگها که در دسته مهاجرت موقت قرار میاند. سهم درصدی این نوع از مهاجرتوظیفه به استان بوشهر مهاجرت کرده
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درصد نیز به منظور انجام یا پایان خدمت وظیفه  91درصد پایان تحصیالت و  4درصد به منظور تحصیل،  64عبارت است از 

 اند.مهاجرت داشته

 1391-85ساله  5در دوره  : سهم مهاجرت های موقت انجام شده به استان76 نمودار

 
 مأخذ: مرکز آمار ایران

ای هدهد، با توجه به امکانات آموزشی در شهرستان بوشهر نسبت به سایر شهرستانمهاجرت از نوع موقت نشان می آمار

درصد( به خود جذب کرده است. در رتبه دوم شهرستان دشتستان با  5201استان، این شهرستان بیشترین میزان از مهاجران را )

 اند.درصد از مهاجران با هدف تحصیلی قرار گرفته 2 .15ا درصد مهاجر و در رتبه سوم شهرستان دشتی ب 1501

اند. درصد نیز به شهرستان دیر مهاجرت داشته 1201درصد از مجموع مهاجران با پایان تحصیل به شهرستان گناوه و  1201

 است.درصد( مربوط بوده  6501بیشترین آمار مهاجران با علت انجام یا پایان خدمت وظیفه به شهرستان بوشهر )

 1391-85ساله  5در دوره  ها به تفکیک علت: سهم مهاجران موقت وارد شده به شهرستان49 جدول
 انجام یا پایان خدمت وظیفه پایان تحصیل تحصیل شهرستان

 6501 1409 5201 بوشهر

 402 509 1 تنگستان

 106 5 101 جم

 501 301 1501 دشتستان

 601 11 1502 دشتی

 402 1201 1 دیر

 106 901 109 دیلم

 504 509 102 کنگان

 109 1201 401 گناوه

 مأخذ: مرکز آمار ایران

64%

4%

32%

تحصیل

پایان تحصیل

انجام یا پایان خدمت وظیفه
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 1391-85ساله  5در دوره  ها به تفکیک علت: سهم مهاجران موقت وارد شده به شهرستان77 نمودار

 
 مأخذ: مرکز آمار ایران

های موقت وارد شده به هر شهرستان به تفکیک علت ارائه شده است. از میان مهاجران آمار مهاجرت 21در نمودار شماره 

درصد نیز به دلیل انجام یا پایان خدمت وظیفه   94ها به منظور تحصیل و درصد آن 65موقت وارد شده به شهرستان بوشهر، 

 اند. به این شهرستان وارد شده

ال در اند؛ به عنوان مثبیشترین مهاجران به دلیل تحصیلی جذب شهرستان مربوطه شدههای استان، در اغلب شهرستان

درصد از مهاجران به دلیل تحصیل وارد  56درصد و دیلم  21درصد، دشتی  12درصد، دشتستان  65های بوشهر شهرستان

 اند. شده

به دنبال انجام یا پایان خدمت وظیفه درصد مهاجران  56درصد و کنگان  59درصد، دیر  55های تنگستان در شهرستان

 اند.مهاجرت کرده

درصد  41درصد به منظور انجام یا پایان خدمت وظیفه، در گناوه نیز  46درصد به دلیل تحصیل و  49جم نیز   در شهرستان

 اند.درصد به منظور انجام یا پایان خدمت وظیفه مهاجرت داشته 41به دلیل تحصیل و 
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 1391-85ساله  5در دوره  : مهاجران موقت وارد شده به هر شهرستان به تفکیک علت78 نمودار

 
 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 پیوندهای جمعیتی برون استانی -1-2-9-4-2

 های کشورپیوندهای جمعیتی استان بوشهر با سایر استان -1-2-9-4-2-1

های دهای جمعیتی میان استانبررسی پیون به 1915-35در این بخش با در دست داشتن آمار مهاجرتی در مقطع زمانی

 توان به شناخت مطلوبی از روند مهاجرتیو استان بوشهر پرداخته شده است. ضمن شناسایی این نوع از پیوندها می کشور

 ریزی در استان تاثیر گذار است.های برنامهموجود در استان دست یافت، روندی که بر تمامی زمینه

ها به استان بوشهر ارائه شده است. با توجه های انجام شده از سایر استانمهاجرت 23ودار شماره و نم 55در جدول شماره 

ارس ها، استان فشود در میان این استانهای کشور، مشاهده میهای وارد شده به استان بوشهر از سایر استانبه حجم مهاجرت

تعداد مهاجران را داشته است. پس از آن و با اختالف قابل ها، بیشترین درصد از میزان مهاجرت 91053با سهمی معادل 

( و کهگلویه %6051(، اصفهان )%6061های تهران )درصد و به ترتیب استان 19011ای استان خوزستان با سهمی معادل مالحظه

اند ردهقرار کمعیتی برهایی که با استان بوشهر پیوند جترین استاننیز مهم 11( مطرح هستند. در تصویر %4014و بویراحمد )

 (.15)نقشه شماره نشان داده شده است

-85ساله  5در دوره  های کشور به استان بوشهرهای وارد شده از سوی استان: نمایش شماتیک شدت مهاجرت12 تصویر

1391 
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 1391-85ساله  5در دوره به استان بوشهر  کشور هایهای انجام شده از استان: مهاجرت51 جدول

 استان
میزان مهاجرت 

 )نفر(
سهم از میزان مهاجرت 

 )درصد(
 استان

میزان مهاجرت 

 )نفر(
سهم از میزان مهاجرت 

 )درصد(
 1091 631 کرمان 91053 15169 فارس

 1091 611 مازندران 19011 2151 خوزستان

 5035 435 البرز 6061 9459 تهران

 5012 451 قم 6051 9451 اصفهان

کهگیلویه 

و 

 بویراحمد

 5021 415 مرکزی 4014 1112

چهارمحا

ل 

 وبختیاری

 5059 123 ایالم 9031 1545

 5059 126 گلستان 9019 1551 هرمزگان

آذربایجان 

 شرقی
 5043 156 اردبیل 1015 1125

 1015 1114 همدان
کردست

 ان
199 5045 

 5041 119 یزد 1013 316 گیالن

 1025 319 لرستان
خراسان 

 شمالی
125 5099 

خراسان 

 رضوئ
 5019 113 سمنان 1065 196

 5019 111 قزوین 1045 252 کرمانشاه

سیستان 

وبلوچست

 ان

 5019 62 زنجان 1091 219

آذربایجان 

 غربی
635 1099 

خراسان 

 جنوبی
45 5053 

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 1385-91دوره در های ایران به استان بوشهرهای انجام شده از استان: مهاجرت79 نمودار

  
 مأخذ: مرکز آمار ایران
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ه های کشور است. ضمن محاسبدهنده میزان مهاجرت برون استانی، از استان بوشهر به سایر استان نشان 51جدول شماره 

( تعلق دارد. پس از استان فارس و با اختالف زیادی از % 94051سهم از میزان مهاجرت، بیشترین مقدار آن به استان فارس )

( در این %4043( و گیالن )%6061(، هرمزگان )%6032ان )(، خوزست3051(، تهران )%15016های اصفهان )آن به ترتیب استان

 .(16)نقشه شماره انددسته بندی قرار گرفته

های کشور به صورت شماتیک نمایش های خارج از استان بوشهر به سایر استان، شدت مهاجرت19در تصویر شماره 

استان فارس در رتبه اول و سپس استان اصفهان در  داده شده است. بر اساس آمارهای موجود در این زمینه قوی ترین پیوند با

 رتبه دوم برقرار است.

-85ساله  5در دوره های کشور های خارج شده از سوی استان بوشهر به استان: نمایش شماتیک شدت مهاجرت13 تصویر

1391 
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 1385-91های ایران در دورهز استان بوشهر به استانهای انجام شده ا: مهاجرت51 جدول

 استان
میزان مهاجرت 

 )نفر(
سهم از میزان مهاجرت 

 )درصد(
 استان

میزان مهاجرت 

 )نفر(
سهم از میزان مهاجرت 

 )درصد(
 1012 951 گلستان 94051 3451 فارس

 15016 9551 اصفهان

چهارمحا

ل 

 وبختیاری

994 1011 

 5031 121 کرمانشاه 3051 1434 تهران

 6032 1316 خوزستان

سیستان 

وبلوچست

 ان

112 5011 

 5021 115 مرکزی 6061 1195 هرمزگان

 4043 1141 گیالن
آذربایجان 

 غربی
152 5025 

کهگیلویه 

وبویراحم

 د

 5065 111 کردستان 106 211

خراسان 

 رضوی
611 1046 

خراسان 

 شمالی
161 5053 

 505 192 ایالم 1016 532 البرز

 5046 111 اردبیل 1011 515 قم

 5049 115 لرستان 101 511 مازندران

 5041 115 سمنان 1051 556 همدان

 5013 23 زنجان 1021 431 کرمان

آذربایجان 

 شرقی
 5014 62 قزوین 1062 461

 1056 495 یزد
خراسان 

 جنوبی
42 5012 

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 1385-91دوره درهای ایران های انجام شده از استان بوشهر به استان: مهاجرت81 نمودار

 
 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 های کشور به تفکیک شهرستاناستانپیوندهای جمعیتی استان بوشهر با سایر  -1-2-9-4-2-2

وشهر های بها به استان بوشهر، به طور عمده به شهرستانهای مرکز آمار، مهاجران وارد شده از سایر استانبا توجه به داده

 ( وارد شده اند. در واقع این دو شهرستان بیش از نیمی از سهم کل مهاجران استانی را%91052( و شهرستان کنگان )91011%)

درصد مهاجران را به سوی خود  15045ها و با اختالف زیادی شهرستان جم با سهمی معادل اند. پس از آندر خود جای داده

ها کیک شهرستانها به استان بوشهر به تفها از سایر استانمهاجرت 11و نمودار شماره  51جذب کرده است. در جدول شماره 

 (.12 )نقشه شمارهقابل مشاهده است

 1385-91دوره  در هاها به استان بوشهر به تفکیک شهرستانها از سایر استان: مهاجرت52 جدول
 سهم از میزان مهاجرت )درصد( میزان مهاجرت )نفر( شهرستان

 91011 13313 بوشهر

 91052 16436 کنگان

 15045 5465 جم

 5052 1351 دشتستان

 4031 1651 گناوه

 1014 1415 دشتی

 1092 1191 دیر

 1051 1511 دیلم

 1051 1552 تنگستان

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 1385-91دوره  در هاها به استان بوشهر به تفکیک شهرستانها از سایر استان: مهاجرت81 نمودار

 
  مأخذ: مرکز آمار ایران
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. های کشور استهای استان بوشهر به سایر استانهای افراد از شهرستاننیز نمایش دهنده آمار مهاجرت 59جدول شماره 

درصد در رتبه اول قرار دارد.  25شود شهرستان بوشهر با ها مشاهده میبا توجه به جدول و میزان سهم از مهاجرت شهرستان

 (.11)نقشه شماره های استان را ارائه داده استتانهای برونی از شهرسای از سهم مهاجرتنیز مقایسه  11نمودار شماره 

 1385-91دوره  در هاها به تفکیک شهرستانها از استان بوشهر به سایر استان: مهاجرت53جدول 
 سهم از میزان مهاجرت )درصد( میزان مهاجرت )نفر( شهرستان

 25053 13921 بوشهر

 3044 1653 کنگان

 6042 1211 دشتستان

 6054 1663 گناوه

 905 362 جم

 1062 461 دیلم

 101 955 دشتی

 1053 951 دیر

 506 162 تنگستان

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 1385-91دوره  در هاها به تفکیک شهرستاناز استان بوشهر به سایر استان ها: مهاجرت82نمودار 
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 پیوندهای جمعیتی درون استانی -1-2-9-4-3

 1915-35های استان بوشهر در دوره زمانی ان شهرستانهای صورت گرفته درون استانی، میدر این بخش جریان مهاجرت

 مورد بررسی قرار گرفته است. 

های درون استانی صورت گرفته به شهرستان بوشهر با سهمی معادل بیشترین تعداد مهاجرت 54با توجه به جدول شماره 

اند. درصد وارد شده 1106با  کنگانن درصد  و شهرستا 1102با  جمدرصد و پس از آن در رتبه دوم و سوم به شهرستان  4106

 102با  شود شهرستان دیلمهای بعدی قرار دارند. چناچه مشاهده میهای دشتی، تنگستان و دشتستان نیز در رتبهشهرستان

 اند.درصد از جذب مهاجران درون استانی رتبه آخر را به خود اختصاص داده

 (1391-85ها )رون استانی، مهاجران وارد شده به شهرستانهای د: مهاجرت54 جدول

 شهرستان وارد شده سهم درصدی

 بوشهر 15562 4106

 جم 1261 1102

 کنگان 1293 1106

 دشتی 1332 105

 تنگستان 1651 205

 دشتستان 1539 602

 گناوه 1934 503

 دیر 1511 409

 دیلم 451 102

 جمع 19615 155

 ایرانمأخذ: مرکز آمار 

 (1391-85ها )های درون استانی، مهاجران وارد شده به شهرستان:مهاجرت83نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مأخذ: مرکز آمار ایران
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پیوندهای جمعیتی شهرستان های استان  92تا  13نقشه های شماره  باشد.(ها مینمایانگر سهم هر یک از شهرستان 14شماره 

 نمایش می دهد.بر اساس مهاجران وارد شده با سایر شهرستان ها را 

درصد( را با شهرستان بوشهر برقرار کرده  49ترین پیوند )های استان، دشتستان قویاز میان شهرستان شهرستان بوشهر:

درصد( است. ضعیف  11درصد( و گناوه ) 11درصد(، تنگستان ) 14است. سطوح بعدی به ترتیب مربوط به شهرستان دشتی )

 ترین پیوند نیز مربوط به شهرستان دیلم است.

درصد( بوده است سطح  59عمده مهاجران وارد شده به این شهرستان از سوی شهرستان بوشهر ) تان تنگستان:شهرس

 باشد. ضعیف ترین پیوند نیز مربوط به شهرستان دیلم است.درصد سهم از مهاجران می 15بعدی نیز مربوط به دشتستان با 

ترین درصد( وارد شده و قوی 43سوی شهرستان کنگان ) نیمی از مهاجران وارد شده به این شهرستان از شهرستان جم:

اند. ضعیف درصد( پیوندهای بعدی را تشکیل داده 16های بوشهر و دشتستان )پیوند را تشکیل داده است. پس از آن شهرستان

 ترین پیوند نیز مربوط به شهرستان دیلم است.

 12درصد( و  51اند )ن از سوی بوشهر مهاجرت کردهنیمی از مهاجران وارد شده به این شهرستا شهرستان دشتستان:

 اند. ضعیف ترین پیوند نیز مربوط به شهرستان دیلم است.درصد از مهاجران نیز از شهرستان گناوه وارد شده

های درصد( پس از آن نیز شهرستان 41ترین پیوند این شهرستان نیز با بوشهر شکل گرفته است )قوی شهرستان دشتی:

ها ضعیف ترین پیوند نیز مربوط به شهرستان دیلم درصدی مطرح هستند. همانند سایر شهرستان 19دشتستان با سهم دیر و 

 است.

اند. در درصد( به آن وارد شده 12درصد( و همچنین بوشهر ) 99عمده مهاجران دیر از سوی کنگان ) شهرستان دیر:

 یف ترین پیوند نیز مربوط به شهرستان دیلم است.درصد( قرار دارد. ضع 16سطح بعدی نیز شهرستان دشتی )

اند، سطح بعدی نیز به درصد( وارد شده 42عمده مهاجران وارد شده به این شهرستان از سوی گناوه ) شهرستان دیلم:

 درصد( اختصاص دارد. ضعیف ترین پیوند نیز مربوط به شهرستان جم است. 15بوشهر )

درصد( وارد  11درصد( و پس از آن بوشهر ) 13ن شهرستان از سوی دشتستان )عمده مهاجران به ای شهرستان کنگان:

 اند. در سطح بعدی نیز دشتی مطرح بوده، ضعیف ترین پیوند نیز مربوط به شهرستان دیلم است.شده

ایجاد شده ترین پیوند درصد( و قوی 43اند )نیمی از مهاجران به این شهرستان از سوی بوشهر وارد شده شهرستان گناوه:

باشد. ضعیف ترین پیوند نیز مربوط به درصد( می 11درصد( و دیلم ) 11باشد. سطوح بعدی به ترتیب متعلق به دشتستان )می

 شهرستان دشتی است.
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 1391-85ساله  5در دوره  : مبدا مهاجرت های انجام شده به شهرستان ها84 مودار
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 مأخذ: مرکز آمار ایران
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ها های درون استانی، خارج شده از هرکدام از شهرستاندهنده میزان مهاجراتنیز نشان 55به همین ترتیب جدول شماره 

درصد از مهاجران خارج شده بیشرین تعداد را در این زمینه داراست. پس  1105است. بر اساس جدول شهرستان دشتستان با 

درصد( رتبه های بعدی را به خود  1502درصد( و دشتی ) 1105درصد(، کنگان ) 1306از دشتستان نیز، شهرستان بوشهر )

درصد سهم از مهاجران خارج شده آخرین رتبه را در سطح استان به خود اختصاص  104اند. شهرستان دیلم با اختصاص داده

 داده است.

 (1391-85ها )های درون استانی، مهاجران خارج شده از شهرستان: مهاجرت55جدول 
 شهرستان خارج شده دیسهم درص
 دشتستان 6656 1101

 بوشهر 4511 1304

 کنگان 1311 1104

 دشتی 1519 1503

 گناوه 1535 103

 تنگستان 1623 201

 دیر 1434 609

 جم 1541 404

 دیلم 556 104

 جمع 19615 155

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 (1391-85ها )استانی، مهاجران خارج شده از شهرستانهای درون : مهاجرت85نمودار 

 
 مأخذ: مرکز آمار ایران

های استان پرداخته شده است. )نمودار در ادامه به بررسی مقاصد مهاجران خارج شده درون استانی از هریک از شهرستان

 ارجخپیوندهای جمعیتی شهرستان های استان با سایر شهرستان ها را بر اساس مهاجران  46تا  92نقشه های شماره . (16شماره 

 شده نمایش می دهد.
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 11درصد به دشتستان و  11درصد از مهاجران خارج شده از این شهرستان به تنگستان وارد شده،  13 شهرستان بوشهر:

شدت پیوند میان سه شهرستان اول دریافت کننده مهاجران شود درصد دیگر نیز به دشتی وارد شده اند. چنانچه مالحظه می

 شهرستان بوشهر تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.ضعیف ترین پیوند نیز با شهرستان دیلم برقرار شده است.

درصد(، در واقع 21اند )عمده مهاجران خارج شده از این شهرستان به شهرستان بوشهر وارد شده شهرستان تنگستان:

پیوند خارج شده از این شهرستان تنها با شهرستان بوشهر برقرار شده است. در سطح دوم نیز و با اختالف فاحشی از  قویترین

درصد جذب مهاجران تنگستان مطرح است.ضعیف ترین پیوند نیز با شهرستان گناوه برقرار  2سطح اول، شهرستان کنگان با 

 شده است.

ترین درصد( و قوی 46اند )این شهرستان به سوی شهرستان بوشهر روانه شده عمده مهاجران خارج شده از شهرستان جم:

درصد جذب مهاجر و سومین آن مربوط به دشتی با  11پیوند را شکل داده است،  دومین پیوند مربوط به شهرستان کنگان با 

 درصد جذب مهاجران جم است. ضعیف ترین پیوند نیز با شهرستان دیلم برقرار شده است. 16

درصد(  66ترین پیوند بر اساس مهاجران خارج شده از این شهرستان نیز با شهرستان بوشهر )قوی شهرستان دشتستان:

درصد( مطرح است.ضعیف ترین پیوند  11برقرار شده است، در سطح دوم و با اختالف زیاد از سطح اول شهرستان کنگان )

 نیز با شهرستان دیلم برقرار شده است.

درصد(، در سطح  55اند )بیش از نیمی از مهاجران خارج شده ازین شهرستان نیز به بوشهر جذب شده: شهرستان دشتی

 درصد جذب مهاجرین مطرح است.ضعیف ترین پیوند نیز با شهرستان دیلم برقرار شده است. 13بعدی نیز شهرستان کنگان با 

 92)با  شده از این شهرستان نیز با شهرستان بوشهرترین پیوند شکل گرفته بر اساس مهاجران خارج قوی شهرستان دیر:

درصد( قرار دارد. ضعیف ترین پیوند نیز  14درصد جذب مهاجران( شکل گرفته است در سطح بعدی نیز شهرستان دشتی )

 با شهرستان دیلم برقرار شده است.

ایر شده از آن، بر خالف سترین پیوند شکل گرفته در این شهرستان بر اساس مهاجران خارج قوی شهرستان دیلم:

درصد( شکل گرفته است.  91درصد( و سطح دوم با شهرستان بوشهر ) 46ها در سطح اول با شهرستان گناوه )شهرستان

 ضعیف ترین پیوندها نیز با شهرستان جم و تنگستان برقرار شده است.

و در سطح بعدی نیز شهرستان بوشهر درصد( شکل گرفته است،  46ترین پیوند با شهرستان جم )قوی شهرستان کنگان:

درصد مهاجران خارج شده از شهرستان کنگان را به خود جذب کرده است. ضعیف ترین پیوند نیز با شهرستان دیلم  15

 برقرار شده است.
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درصد( شکل گرفته است. در سطح دوم نیز  55ترین پیوند این شهرستان با شهرستان بوشهر )قوی  شهرستان گناوه:

رار شده برق و تنگستان درصد جذب مهاجران قرار دارد.ضعیف ترین پیوند نیز با شهرستان دشتی 19ن دشتستان با شهرستا

 است.
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 1391-85ساله  5در دوره  های درون استانی انجام شده به تفکیک شهرستان ها: مقصد مهاجرت86نمودار 
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 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 های استانخالص مهاجرت شهرستان -1-2-9-4-4

و محاسبه خالص مهاجرت در هر شهرستان، دو شهرستان بوشهر و جم با خالص مهاجرت  56با توجه به جدول شماره 

 شوند.ها مهاجرفرست تلقی میهایی مهاجرپذیر مطرح هستند و سایر شهرستانمثبت به عنوان شهرستان

های هرستانن به ششود بیشترین تعداد مهاجران درون استانی به شهرستان بوشهر در رتبه اول و پس از آچناچه مشاهده می

ند. ااند. به عالوه بیشترین تعداد مهاجران از شهرستان دشتستان و پس از آن بوشهر و کنگان خارج شدهوارد شده و کنگان جم

 ود.ششهرستان دیلم تنها شهرستانی در سطح استان است که کمترین مهاجر وارد شده و کمترین مهاجر خارج شده را شامل می

 1385-91های استان بوشهر در دوره : خالص مهاجرت به تفکیک شهرستان56جدول 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 مأخذ: مرکز آمار ایران

ترین شهرستان نفر موازنه منفی مهاجر فرست 5569های استان، شهرستان دشتستان با بر اساس موازنه مهاجرتی بین شهرستان

میزان موازنه  نفر مطرح هستند. کمترین 419نفر، دیر با  516نفر، دشتی با  251ه با شود، پس از آن شهرستان گناومحسوب می

 باشد.نفر می 12جمعیتی نیز مربوط به شهرستان تنگستان با 

 

مهاجر فرست مهاجرپذیر موازنه مهاجرتی بین شهرستانی  خارج شده وارد شده شهرستان


5485 4582 10067 بوشهر


1719 1042 2761 جم


-27 1679 1652 تنگستان


-155 556 401 دیلم


-189 2928 2739 کنگان


-483 1494 1011 دیر


-586 2583 1997 دشتی


-701 2095 1394 گناوه


-5063 6656 1593 دشتستان
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 1385-91های استان بوشهر در دوره :خالص مهاجرت به تفکیک شهرستان87نمودار 
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 گیری تحلیل پیوندهانتیجه -1-2-9-5

 توانمندی پیوندهای فیزیکی و خدمات حمل و نقل -1-2-9-5-1

 تبیین الگوی حمل و نقل و ارتباطات استان -1-2-9-5-1-1

در این بخش تالش می شود موقعیت استان در سازمان فضائی راه و ترابری کشور بررسی می شود. چنانچه در تصویر 

استان بوشهر در سه زمینه جاده ای، ریلی، هوائی تعریف شده است که  مشخص است، شبکه حمل و نقل کشور در 14شماره 

-در این میان دو نوع حمل و نقل جاده ای و هوائی فعال می باشد. از نظر حمل و نقل جاده ای چهار ارتباط اصلی شمالی

ه این است که بل توججنوبی در کشور قابل شناسائی است که استان بوشهر یک سوی یکی از این ارتباط ها است. نکته قا

جنوب کشور دانست که شهرهای مهمی چون انزلی و رشت، تهران و قزوین، -این ارتباط را می توان کریدور اصلی شمال

ی کشور که غرب-اصفهان،  شیراز، عسلویه و بوشهر را به یکدیگر متصل می نماید. این ارتباط با مهمترین ارتباط شرقی

 تهران، قزوین، زنجان و تبریز را به یکدیگر اتصال می دهد تقاطع دارند.شهرهای مهمی چون مشهد، سمنان، 

به جز این ارتباط اصلی، دو ارتباط اصلی دیگر سازمان فضائی کشور از دو استان خوزستان و بندر عباس که در مجاورت 

 استان بوشهر قرار دارند، امتداد یافته است.

 نشاه، ارومیه،اول؛ مسیر بندر امام و خرمشهر، اهواز، کرما

 و دیگر؛ بندرعباس، سیرجان، یزد، کاشان، قم و تهران.

وجود مسیر ارتباطی جاده ای از شهرهای استان بوشهر به این کریدورها نیز از دیگر مزیت های پیش روی استان بوشهر 

ضائی بر اساس سلسله ( هیچکدام از این سه ارتباط اصلی سازمان ف1934می باشد. الزم به ذکر است، در حال حاضر )سال 

 مراتب آزاد راهی پیشنهاد شده به طور کامل تحقق نیافته است. 
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 : جایگاه استان بوشهر در سازمان فضایی راه و ترابری کشور 14 ریتصو

 
 1565مأخذ: طرح آمایش ملی ایران، 

ده کشور می باشد. در سازمان فضائی کشور پیشنهاد شاز دیگر موارد قابل ذکر تعریف ارتباط ساحلی جنوبی و شمالی 

است در به موازات ساحل ارتباطی تعریف شود که بتواند استخوانبندی اصلی ارتباطی شبکه نوار ساحلی جنوب و شمال 

د. هکشور را شکل دهد. این مسیر چابهار، جاسک، بندر عباس، عسلویه، بوشهر، گناوه، بندر امام را به یکدیگر پیوند می د

بندر  -چابهار شبکه راه اصلی و برای نیمه غربی بندر عباس -سلسله مراتب پیشنهادی برای نیمه شرقی این مسیر از بندرعباس

امام )از در امتداد طولی استان بوشهر نیز عبور می نماید( آزاد راهی و بزرگراهی می باشد. در استان بوشهر این ارتباط 

ر این می توان انتظار داشت در صورت تحقق ارتباط آزادراهی تعریف شده در طرح آمایش بزرگراهی تحقق یافته است. بناب

  ملی ایران، استان بوشهر در سطح باالئی از برخورداری از شبکه حمل و نقل جاده قرار گیرد.

محورهای اصلی  .طورکلی، استقرار شبکه راه های استان بوشهر منطبق با ساختار زمین شناختی منطقه گسترش یافته استبه

استان ارتباط میان شهرهای بزرگ و اصلی استان را فراهم نموده است. توزیع نسبتا متعادلی از شبکه راه در کل استان مشهود 

ساختار فضائی حمل و نقل استان بوشهر را در ارتباط با انواع شبکه حمل و نقل به تصویر می کشد. به  43است. نقشه شماره 

رغ از کیفیت شبکه راه از نظر حمل و نقل جاده دسترسی مناسبی میان استان بوشهر با استان های وضوح مشخص است، فا

شیراز می تواند متضمن جابجائی های فضائی میان این دوشهر مهم شود.  -مجاور وجود دارد. البته، تقویت کریدور بوشهر
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ی نماید. از سوئی دیگر، به نظر می رسد محور اصل مضافا اینکه نقش ترانزیت استان های فارس و بوشهر را نیز تقویت می

دیلم( تعدد عملکردهای مختلف شبکه ارتباطی را به خود می بیند. بعبارتی دیگر، نقش ترانزیت  -طولی استان )عسلویه

و  یدسترسی به بندر، تامین مواد اولیه و یا توزیع محصوالت صنایع استان و بخصوص در ناحیه جنوبی و عسلویه، نقش عبور

همچنین ارتباط میان شهرهای استان و تعامالت متناوب ناشی از جریان های خدماتی، همگی توسط محور مذکور ایفاد می 

دیر و -ونبرد خ-دلوار-بوشهر، بوشهر -گردد. به نظر می رسد می توان با امتداد مسیرهای ساحلی چند پاره مانند بندر ریگ

 عملکردی میان شبکه راههای استان را به وجود آورد. تعریف محور ساحلی یکپارچه بتوان تفکیک 

از دیگر نکات قابل تامل در ساختار فضائی حمل و نقل استان، وجوه تفاوت میان محورهای عرضی آن است. محور 

فارس غالبا جریان های صنعتی و کاالئی ناشی از روابط پایین دستی یا باالدستی صنعت را شامل می شود. محور  -عسلویه

شیراز را می توان محور مختلط عملکردی استان دانست. این محور به طور بالقوه می تواند جابجائی های فضائی  -شهربو

های پرجمعیت ناحیه بوشهر در مجاورت این جاده ارتباطی قرار استان های بوشهر و فارس را سبب گردد. اغلب سکونتگاه

و محور گناوه برازجان اهرم به عنوان یک محور داخلی و با نقش غالب برازجان با نقش غالب صنعتی،  -دارند. محور بوشهر

جم  نیز از دیگر محورهائی است که می توان -کشاورزی از جمله محورهای ارتباطی مطرح در سطح استان هستند. سیراف

 از آن به عنوان محور عملکردی استان یاد نمود.

که از دیلم تا تنگستان امتداد دارد عامل مؤثری دیگری در جذب شیراز، جاده ساحلی -عالوه بر جاده ارتباطی بوشهر

 خورموج سومین محور پرجمعیت ناحیه است. -کنگان، چغادک-جمعیت در هر ناحیه است. جاده ساحلی بوشهر

های فاریاب و طلحه در شهرستان دشتستان و دشت لیراوی در شهرستان دیلم پراکنده های کم جمعیت در دشتسکونتگاه

ای پرجمعیت هگیری سکونتگاهاند. عدم ارتباط مناسب با نواحی پرجمعیت ناحیه و استقرار در حاشیه یکی از موانع شکلشده

 در این بخش محسوب می شود.

تی( تر از سایر نواحی )شهرستان دشهای کنگان، دیر، جم( به صورتی متراکمجمعیت در سطح ناحیه کنگان )شهرستان

های منطقه ویژه پارس جنوبی است. محدودیت عرضه زمین ده تراکم جمعیت در این بخش، فعالیتاند. دلیل عمتوزیع شده

 د.ها آن کامال منطبق با ساحل و در جوار آن شکل گیرنهموار در مراکز سکونتی شهرستان کنگان سبب شده تا سکونتگاه

ته ندگی نقاط جمعیتی به ویژه مراکز شهری داشهای درون استانی تأثیر زیادی بر ایجاد، رشد و پراکدر ناحیه کنگان راه

ای هاند. محورهای مذکور ارتباط ناحیه جنوبی را با استانهای ارتباطی را به خود اختصاص دادهو نسبت قابل توجهی از شبکه

ه شمال ترین این محورها از چاه مبارک شروع شده و تا خورموج و ناحیکند. عمدههمجوار )هرمزگان و فارس( برقرار می

یابد. این محور نقش مهمی در حمل کاال، خدمات و مسافر میان نواحی شمالی و جنوبی استان و همچنین استان امتداد می

 های همجوار، هرمزگان، فارس و خوزستان دارد.استان
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تان(، اس های تردد شماری بوشهر )به عنوان مرکزبر اساس آمار حاصل از ترددشماری در سطح استان بوشهر، ایستگاه

دشتستان و کنگان با توجه به اهمیتشان در سطح استان در رتبه اول بیشترین سهم از مجموع ترددها هستند. در سطح بعدی 

توان به عسلویه، دوراهک، دلوار، امام حسن جم، خورموج، سعدآباد و دیلم مطرح هستند و پس از آن و در سطح سوم می

 اشاره نمود.

توان گفت شهرهای به طور کلی می (43)نقشه شماره  شهرها نسبت به سلسله مراتب شبکه معابر با توجه به نقشه موقعیت

 اند؛ پهنه مرکزی استان )شهرستان بوشهر و دشتستان( و پهنه جنوبی استان )شهرستاناستان به طور عمده در دو پهنه متمرکز شده

 ها در دودسته کلی نیز دسته بندی کرد:ستقرار آنهای اتوان شهرها را بر اساس ویژگیکنگان(. در این میان می

ا، ههای تردد شماری و همچین موقعیت شهرها درنسبت با سلسله مراتب راهبا توجه به نقشه مقصدی:-شهرهای مبدأ

 رد.مقصدی به حساب آو-توان در دسته شهرهای مبدأشهرهای مهم استان از جمله، بندر بوشهر، برازجان و بندر کنگان را می

ها و مندی از خدمات و امکانات، حجم باالی تردد در آنبه واسطه موقعیت قرارگیری این شهرها در سطح استان و بهره

نند. کها این شهرها به عنوان مبادی ورود و خروج مسافر در سطح استان عمل میهمچنین عبور معابر بزرگراهی و اصلی از آن

نند. در کستان محسوب شده و خود نیز حجم باالیی از سفرها را تولید میشهرهایی که مقصد سفرهای مختلف از سطح ا

 توان در این دسته به حساب آورد.سطح  بعدی بندر گناوه را نیز می

فته های استان استقرار یاها در استان زیاد است در مجاورت شبکه راهاین قبیل شهرها که تعداد آن شهرهای بین راهی:

 شده را ندارند. شهرهایی چون خورموج، جم، اهرم، آباد، بندر ریگ، عالی شهر، دلوار و ... . مقصدی ذکر-و نقش مبدأ
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از دیگر نکات قابل توجه تقویت ارتباطات پیوندهای فیزیکی استان بوشهر با استان های مجاور است. هرچند از نظر 

آنچه  وجود دارد اما -بندر امام–یعنی بندر چابهار تا غرب –ساختاری وجود شبکه ای یکپارچه از شرق ساحل خلیج فارس 

متضمن کارائی هرچه بیشتر این محور است، وجود زیرساخت های ارتباطی قوی می باشد. این محور غالبا بزرگراهی است 

حور را با و در نیمه غرب استان بوشهر سلسله مراتب آن در زمره راه های اصلی است. اما آنچه که می تواند نقش این م

 انتظاراتش هماهنگ گرداند شبکه ای آزاد راهی می باشد. 

نکته مهم دیگر ارتباطات عملکردی موثر و دوجانبه استان های فارس و بوشهر است. وابستگی این دو استان و نقش 

یجاب می کند ند، ابوشهر ایفا نمای -مکملی که می توانند در ارتباط با یکدیگر و در راستای تحقق چشم انداز منطقه فارس

زمینه سازی برای تقویت پیوندهای فیزیکی میان این دو استان بیش از پیش مهیا شود. با توجه به نقش اقتصادی نواحی جنوبی 

فارس و شرقی بوشهر، تقویت پیوندهای فیزیکی این منطقه می تواند زمینه تکمیل شکاف های کارکردی احتمالی نظام شهری 

فیروزآباد نیز می تواند دسترسی به خدمات برتر منطقه ای را برای  -بوشهر و جم-ماید. کریدور شیرازشرق استان را ایجاد ن

استان بوشهر و خدمات تخصصی خاص را برای مردم استان فارس بخصوص ساکنان حاشیه مرز جنوبی استان فارس و همچنین 

 ا برای استان در پی داشته باشد.فرصت سرمایه گذاری ، تبادل سریع افراد و کاالها و نیز گردشگری ر
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مسیر ارتباطی  5و   بزرگراه 9جوار و مناطق اطراف های همترین مسیرهای ارتباطی استان بوشهر از طریق با استانمهم

 باشد:اصلی  به شرح زیر می

 سردشت -رامهرمز–بندر دیلم  .1

 بندر امام خمینی -بندر دیلم .1

 مسیر فرعی که پس از گذر از خوزستان به دوگنبدان ختم می شود .9

 کنار تخته -برازجان .4

 فراشبند-بوشکان .5

 فیروز آباد -جم .6

 خوزی و مهر-عسلویه .2

 بندر عباس -عسلویه .1

ی استان جنوب شرق -بیای استان بوشهر بصورت خطی در امتداد کشیدگی شمال غرهای جادهبندی شبکه راهاستخوان

گسترش یافته است. این محور اصلی که می توان از آن به عنوان ستون فقرات شبکه ارتباطی استان بوشهر یاد کرد، استان 

 هرمزگان را به استان خوزستان متصل می نماید و از شهرهای عسلویه، کنگان، خورمج، گناوه و دیلم عبور می نماید. 

ان بوشهر با استان فارس و همچنین ارتباط میان سایر شهرهائی که در فاصله نسبت به محور محورهای عرضی ارتباط است

طولی استان قرار دارند را تامین می نمایند. در این بین محور بوشهر، برازجان که امتداد آن به کازرون و شیراز میرسد، یکی 

ر عالوه بر نقش مهمی که در جابجائی کاال و خدمات از مهمترین شبکه ارتباطات عرضی استان را تشکیل میدهد. این محو

استان بر عهده دارد. بر اساس مطالعات ارزیابی سریع صورت گرفته، کریدور اصلی ارتباط جاده ای استان بوشهر منطبق بر 

 این مسیر می باشد.سایر محورهای ارتباطی عرضی استان بوشهر به شرح ذیل است:

 رسمسیر عسلویه منتهی به استان فا 

 جم منتهی به فیروز آباد-سیراف 

 انارستان-دوراهک -دیر 
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 شبکه جریان مسافر استانتبیین الگوی  -1-2-9-5-1-2

 13می توان گفت در طول دوره های مورد مطالعه افزایش  در مجموع جریان مسافر جابجا شده از شبکه هوائی کشور

 99درصدی در کل حجم مسافر جابجا شده از طریق شبکه حمل و نقل هوائی استان مشاهده می شود. با این حال  کاهش 

جم درصدی ح 65. این روند بر خالف روند افزایش درصدی در تعداد مسافر بین المللی در استان از نکات قابل توجه است

بنابراین می توان گفت پیوندهای مسافر هوائی استان بوشهر . 1مسافر بین المللی جابجا شده از طریق شبکه هوائی کشور است

اتفاق روندی  اینتضعیف شده است.  -که به طور کلی مهمترین نوع حمل و نقل بین المللی می باشد -در سطح بین المللی 

شور به عنوان یکی از مبادی پیوندهای بین المللی کیک استان بندری که د توسعه نامطلوب تلقی می شود. چراکه در فراین

روند تغییرات حجم مسافر  11و نمودار شماره  52مطرح است، تقویت پیوندهای بین المللی مورد انتظار است. جدول شماره 

 را نشان میدهد. 1931و  1915جابجا شده در سال های 

 تعداد مسافر جابه جا شده از طریق شبکه حمل و نقل هوائی استان :57جدول 

 1385 1392 سال

 1555195 1119994 مسافر کشوری

 11195 13636 مسافر استانی

 92511 14221 مسافر بین المللی

 1553321 1162151 کل

 سالنامه آماری حمل و نقل هوائی کشور محاسبات مشاور بر اساس مأخذ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ریشه یابی علت این امر می توان یکی از موضوعات مورد بحث در جلسات تخصصی سیاست گذاری بخش دوم باشد. 1
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 مسافر جابه جا شده از طریق شبکه حمل و نقل هوائی استانتعداد : 88نمودار 

 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سالنامه آماری حمل و نقل هوائی کشور 

، در هر دو میدهدنشان  1931و  1915های جایی مسافر در سالها از میزان جابهمقایسه سهم فرودگاهبررسی پیوندهای 

رهای تهران، شهاند. ها را به خود اختصاص دادهدوره به ترتیب فرودگاه خلیج فارس، بوشهر و خارک بیشترین حجم از جریان

اصفهان شیراز، مشهد، اهواز و تبریز قوی ترین پیوندهای هوائی استان بوشهر را به خود اختصاص داده اند. این شش شهر در 

 را شامل می شوند.صد از کل حجم مسافر هوائی بین استانی بوشهر در 35مجموع بیش از 

از نظر پیوندهای بین المللی مسافر نیز باید گفت دبی مهمترین پیوند بین المللی استان بوشهر محسوب می شود به گونه ای که 

ودگاه اه های استان تنها دو فردرصد از کل جریان بین المللی مسافر هوائی استان با دبی می باشد. در میان فرودگ 26حدود 

سلسله مراتب پیوندهای مسافر هوائی استان را به تفکیک انواع  51خلیج فارس و بوشهر پرواز بین المللی دارند. جدول شماره 

 پیوندها نمایش می دهد. 

 1392در سال  : سلسله مراتب پیوندهای مسافر هوائی استان58جدول 

 درصد کل شهر-فرودگاه نوع پیوند درصد کل شهر-فرودگاه پیوندنوع 

ی بین استانی
ب پیوندها

سلسله مرات
ی   650653 236553 مهرآباد تهران 

ب پیوندها
سلسله مرات

استان
 

 540492 631192 هعسلوی-خلیج فارس

 120153 946132 بوشهر 30349 115641 اصفهان 

 150125 139193 خارک 20215 39665 شیراز

 10161 19611 حسنامام-بهرگان 50311 21521 مشهد

 10911 16221 جم 40622 56249 اهواز

 14919 تبریز
سلسله  10555

ب 
مرات

ی  
پیوندها

بین المللی
 

 25015419 11235 دبی
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 درصد کل شهر-فرودگاه نوع پیوند درصد کل شهر-فرودگاه پیوندنوع 

 1105246 1331 جده 10555 11111 رشت

 30495911 1996 دوحه 50325 11262 کرمانشاه

 10645114 654 مدینه 50113 15211 ساری

     50133 1419 سیری
     50121 1522 کیش
     50111 1494 آبادان

     50115 1455 گچساران
     50555 655 بندرعباس

     50551 13 الوان

 مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سالنامه آماری حمل و نقل هوائی کشور 

تان الزم است در ابتدا موقعیت اسمسافر جاده ای پرداخته می شود.  جریان مسافر هوائی، به بررسی جریانپس از بررسی 

بوشهر در شبکه مسافر کشور بررسی می شود. برای این منظور کل جریان مسافر استان فارغ از نوع مبدا و مقصد با کل جریان 

 1915در مقایسه با سایر استان های کشور نشان می دهد،  در سال  مسافر کشور مقایسه می شود. بررسی جایگاه استان بوشهر

استان در کشور  11را در بین  11استان بوشهر از نظر حجم جابه جایی مسافر)شامل سفرهای درون استانی و برون استانی( رتبه 

شور را به خود اختصاص داده از کل جابه جایی مسافر در ک 101نفر مسافر سهمی معادل  6165555دارا است و با جابه جایی 

 103،  1915شود سال مشاهده می  13و نمودار  53( کمتر بوده است. همانطور که در جدول 9011است که از مقدار میانگین)

دهد در سال را در کشور داراست. اطالعات موجود نشان می 12درصد از مسافران کل کشور به بوشهر سفر داشته اند و رتبه 

هزار نفر  6194درصد تنزل یافته است و از میانگین کشور که  105نفر مسافر به سهمی معادل  1151555تبادل نیز با  1939

 تر بوده است. است بسیار پایین

 ، )واحد:1393،  1385، 1381های : مسافرین جابه جا شده  استان بوشهر به تفکیک درون و برون استانی در سال59جدول 

 هزار نفر(

 1381 1385 1393 

 1591 1361 5926 درون استانی

 1122 1126 114 برون استانی

 1151 4191 6165 کل

 105 103 101 سهم از کشور

 مأخذ: سالنامه آماری حمل و نقل و راهداری جاده ای
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، )واحد: 1393،  1385، 1381های درون و برون استانی در سال: مسافرین جابه جا شده  استان بوشهر به تفکیک 89نمودار 

 هزار نفر(

 
 مأخذ: سالنامه آماری حمل و نقل و راهداری جاده ای

 : روند تغییرات حجم مسافر وارد شده و خارج شده به استان91نمودار 

 
 حمل و نقل و راهداری جاده ایسالنامه آماری مأخذ: 

ی استان در مجموع پیوندهای مسافر بین استان بوشهر با سار ل ساختار شبکه مسافر استان بوشهر نشان میدهد،بررسی روند تحو

های کشور، ارتباطات بیشتر و پیوندهای قوی تری میان استان بوشهر با سایر استان ها برقرا می باشد. با توجه به نقش استان 

های توسعه کشور تبدیل شود، می توان گفت   Gatekeeperاین پتانسیل را دارد که به یکی از بوشهر و نظر به اینکه این استان

روند تقویت ارتباطات بین استانی بوشهر در مجموع مطلوب تلقی می شود. البته باید در نظر داشت که در حالت ایده آل این 

 ر ضعف نظام خدمات رسانی استان بوشهر. روابط باید به روابطی تخصصی و دوسویه تبدیل شود و نه روابطی از س

 35جموعا م یاریچهارمحال و بختو  هرمزگان، اصفهان، تهران، خوزستان، فارساز نظر پیوندهای بین استانی شش استان 

 11درصد و استان خوزستان  42درصد از کل جریان مسافر  بین استانی بوشهر را در بر می گیرند. استان فارس به تنهائی 
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ز جریان مسافر بین استانی فارس را به خود اختصاص داده است. شدت روابط مسافر میان استان بوشهر با استان های درصد ا

 فارس و خوزستان که در مجاورت آن قرار دارند به دو شکل می تواند مورد تفسیر قرار گیرد.

شور، کاالئی با تهران به عنوان مرکز اصلی ک  ود بنادر متعدد و پیوندهایجاول اینکه علی رغم موقعیت ویژه استان از نظر و

پیوندهای مسافر بطور قابل توجهی با استان های همجوار برقرار می باشد. این استان ها هریک دارای کالنشهرهائی می 

ز این اباشند)شیراز و اهواز( که از نظر سلسله مراتب نظام شهری کشور در سطحی باالتر از شهرهای استان بوشهر قرار دارند. 

روی حجم جریان مسافر استان بوشهر با این استان ها ناشی از ضعف خدمات برتر منطقه ای استان و یا قدرت خدمات رسانی 

 استان های مجاور می باشد.

وجود زمینه های شکل گیری روابط مکمل در سطح منطقه باعث تقویت جریان های مسافر میان استان های مجاور دوم؛ 

خصوص توجه به چند نکته ضروری می نماید. اول اینکه این پدیده در مورد نظام های فضائی توسعه یافته می شود. در این 

مصداق می یابد. دوم؛ این پدیده برای استان های بوشهر و فارس توجیه پذیری می نماید چراکه نقش و عملکردی متفاوت 

ای فیزیکی و عملکردهای مکمل منطقه ای متعددی دارند. از یکدیگر را دارند و در عین حال وابستگی های فضائی، پیونده

حوزه های مشترک فعالیتی در بخش جنوبی استان فارس به خصوص شهرستان های المرد و الر، وجود خدمات برتر منطقه 

ه ک ای در شیراز، نزدیک ترین مسیر ارتباطی استان فارس با دریا و بنادر جنوبی کشور و همچنین تعدد مسیرهای ارتباطی

اما در مورد شدت جریان مسافر  .شاهدی بر این مدعا استارتباط دو استان را از نواحی های مختلف مقدور ساخته است، 

 بوشهر با خوزستان چنین تفسیری کمتر صحت می یابد. 

ده است شبنابراین به نظر می رسد آنچه که باعث شدت جریان مسافر میان استان بوشهر با استان های فارس و خوزستان 

 بیشتر ناشی از وابستگی ها می باشد تا پدیده هائی چون رقابت پذیری، تخصص و یا روابط مکمل فضائی.

ساختار شبکه به سمت تعادل بیشتر میل نموده است. در این خصوص می از نظر جریان مسافر بین شهرهای استان بوشهر 

افزایش نسبی نقش مرکزیت شهرهای گناوه و خورموج  توان به کاهش محسوس نقش مرکزیت شهرهای بوشهر و برازجان،

و همچنین تقویت نقش دوشهر عسلویه و جم اشاره نمود. تعدد کانون های مرکزی استان و همچنین پراکندگی روابط میان 

 شهرهای مختلف همگی از نتایج افزایش تعادل در شبکه جریان مسافر استان می باشد.

فر استان بوشهر ترسیم می شود. برای این منظور ایتدا شهرهای استان بر اساس برایند شبکه جریان مسا در نهایت الگوی 

سطح بندی شهرهای استان بر اساس  65قدرت پیوند مسافر بین استانی و استانی شان سطح بندی می شوند. جدول شماره 

 قدرت پیوند مسافر را نشان می دهد.
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 هرهای استان بر اساس قدرت پیوند مسافرسطح بندی ش :61جدول 

رد

 یف
 شهر

سطح قدرت 

 پیوند بین استانی

سطح قدرت 

 پیوند استانی

سطح 

قدرت 

 پیوند 

رد

 یف
 شهر

سطح قدرت 

 پیوند بین استانی

سطح قدرت 

 پیوند استانی

سطح 

قدرت 

 پیوند 

1 
بوش

 هر
1 1 1 15 

برد

خو

 ن

5 4 4 

 11 1 1 9 جم 1
آبدا

 ن
5 4 4 

9 
براز

 جان
9 1 1 11 

بندر 

ری

 گ

4 5 4 

4 
بندر 

 گناوه
1 9 1 19 

سعد 

 آباد
4 5 4 

5 
عسلو

 یه
1 9 1 14 

امام 

ح

 سن

4 5 4 

6 
نخل 

 تقی
 5 5 5 آباد 15 1 9 1

2 
خور

 موج
4 1 9 16 

خار

 ک
5 5 5 

1 

بندر 

کنگا

 ن

9 9 9 12 
انار

 ستان
5 5 5 

3 
بندر 

 دیر
9 9 9 11 

برد

 ستان
5 5 5 

 13 9 9 4 اهرم 15
سیرا

 ف
5 5 5 

11 
بندر 

 دیلم
9 4 9 95 

عالی

 شهر
5 5 5 

 5 5 5 شنبه 91 9 4 4 دلوار 11

19 
آبپخ

 ش
4 4 9 91 

دال

 کی
5 5 5 

 99 4 5 4 ریز 14
کلم

 ه
5 5 5 

15 
دوراه

 ک
5 4 4 94 

تن

گ 

 ارم

5 5 5 
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رد

 یف
 شهر

سطح قدرت 

 پیوند بین استانی

سطح قدرت 

 پیوند استانی

سطح 

قدرت 

 پیوند 

رد

 یف
 شهر

سطح قدرت 

 پیوند بین استانی

سطح قدرت 

 پیوند استانی

سطح 

قدرت 

 پیوند 

16 
چغاد

 ک
5 4 4 95 

بادو

 له
5 5 5 

12 
شبان

 کاره
5 4 4 96 

ب

وش

 کان

5 5 5 

11 
ک

 اکی
 5 5 5 بنک 92 4 4 5

13 
وحد

 تیه
5 4 4      

 مأخذ: محاسبات مشاور 

 ود. براینتان های کشور تعیین می شدر گام بعد، مهمترین پیوندهای مسافر میان شهرهای استان با یکدیگر و با سایر اس

در سطحی متفاوت از سایر پیوندهای بررسی شده قرار دارند انتخاب و پیوند مربوطه  از نظر قدرت پیوند اساس شهرهائی که

الزم به ذکر است این پیوندها برایند پیوندهای جاده ای و همائی می باشد. به عنوان پیوندی ساختاری در شبکه رسم می شود. 

 ان بوشهر را نمایش می دهد. تمهمترین پیوندهای اس  61جدول شماره 

 مهمترین پیوندهای مسافر استان بوشهر: 61جدول 

 سطح پیوند نوع پیوند سطح پیوند نوع پیوند

ی استانی
پیوندها

 

 1 خورموج بوشهر

 
ی  بین المللی

پیوندها
 

 1 دبی

 1 جده 1 بوشهر برازجان

 1 دوحه 1 عسلویه جم

 9 مدینه 1 بوشهر بندر گناوه

 1 نخل تقی جم

 
ی  بین استانی

پیوندها
 

 1 فارس

 9 خوزستان 9 بوشهر اهرم

 1 تهران 9 جم بوشهر

 4 اصفهان 9 بندر گناوه برازجان

 5 هرمزگان 4 خورموج برازجان

 5 مشهد 4 دوراهک بندر کنگان

 5 تبریز 4 نخل تقی بندر دیر

       4 بوشهر بندر دیر
       4 بندر گناوه بندر دیلم

       5 جم بندر کنگان
       5 چغادک برازجان
       5 کاکی خورموج
       5 بوشهر خارک

 مأخذ: محاسبات مشاور 
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نکته دیگر تعیین نقش هریک از انواع جریان مسافر بررسی شده در استان و در کشور می باشد. برای این منظور به طور 

اجمالی جریان مسافر هوائی و جاده ای استان بوشهر به تفکیک جریان مسافر بین المللی، بین استانی و استانی با یکدیگر 

برابر حمل و نقل هوائی می  101و نقل جاده ای از جریان مسافر کشور حدود  مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد سهم حمل

باشد. البته این نسبت در مقایسه با میانگین کشوری رقم پایین تری را نشان میدهد. این امر بیانگر ضرورت تقویت حمل و نقل 

 تصویر شده است. 55شه شماره نقدر الگوی شبکه جریان مسافر استان بوشهر در نهایت جاده ای استان می باشد.  

 مقایسه سهم انواع حمل و نقل از جریان  مسافر استان: 62جدول 

 (1393جاده ای) (1392هوائی) 

 1122 111909 مسافر بین استانی

 1591 1302 مسافر استانی

  1401 مسافر بین المللی

 1151 116201 کل

 105 9051 سهم از کشور

 سالنامه آماری حمل و نقل و راهداری جاده ای -مأخذ: سالنامه آماری حمل و نقل هوائی کشور
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 تبیین الگوی پیوندهای کاالئی استان -1-2-9-5-1-3

سهم فرودگاه بوشهر از مجموع جریان  1931تا  1915در طی سالهای بار چنانچه مشاهده شد  هوائی در ارتباط با جریان

بجا شده اما میزان بار جا جا شده افزایش  سهم دو برابری داشته و سهم فرودگاه خلیج فارس نیز کاهش داشته است.بار جابه

خارج می  که عمال از محاسباتاز طریق شبکه هوائی در مقایسه با شبکه جاده ای و دریائی بسیار ناچیز می باشد به گونه ای 

 شود.

شان است، نتایج بررسی ها ننقش گمرکات بوشهر  مورد پیوندهای بین المللی استان که عمدتا ناشی از عملکرد ودر 

سهم بسیار ناچیزی از  واردات کشور از این استان  میدهد استان بوشهر بهطور قابل مالحضه ای در صادرات کاال نقش دارد و

یش حمل و نقل دریائی بیانگر افزاروند تغییرات شدت صادرات و واردات صورت گرفته از استان از طریق رد. انجام می گی

می باشد.این روند  1939و  1915،1935قابل توجه میزان صادرات و واردات کاال از نظر ارزش دالری و وزن در سالهای 

منجر به افزایش حجم کاالی جابه جا شده در شبکه بار جم صادرات و واردات در سال های مورد بررسی صعودی افزایش ح

ش شدر مجموع می توان گفت کشورهای چین، هند، امارات متحده عربی، کویت، ترکیه و عراق  کشوری نیز می شود.

ه به طریقی مشابه کشورهای کر از نظر وزن کاالی وارد شده محسوب می شوند. کشور اول مقصد صادرات گمرکات استان

هند، فیلیپین، ایاالت متحده آمریکا و تایلند عمده کشورهای وارد کننده کاال به استان  امارات متحده عربی،چین، جنوبی، 

  بوشهر محسوب می شوند.

تان به منظور تحلیل پیوندهای کاالیی اسنوع سوم پیوندهای کاالئی مطالعه شده مربوط به حمل و نقل جاده ای می باشد. 

ی کشور در هاگاه استان از نظر حجم جابه جایی کاال در سطح کشور و ارتباطات آن با سایر استانبوشهر در سطح ملی، جای

بررسی حجم جابه جایی کاال در سطح کشور نشان می دهد که  مورد مطالعه قرار گرفته است. 1935و 1915، 1915های سال

بیشترین میزان جابه جایی کاال در کشور را به خود  های مورد بررسی هموارهدر سال و تهران های اصفهان و خوزستاناستان

اختصاص داده اند. در این میان با وجود سهم بسیار اندک استان بوشهر در جابه جایی کاال در سطح کشور، جایگاه آن در 

ه طوریکه ب تری را به خود اختصاص دهد،های کشور ارتقاء یافته و توانسته سهم بیشهای مورد بررسی در بین استانطی سال

با  1939و در سال  15درصدی رتبه  105با سهم  1915در سطح کشور ،در سال  16درصدی رتبه  506با سهم  1915در سال 

جابه جایی کاال در سطح کشور را دارا بوده  11درصد از کاالی کشور را حمل کرده که رتبه  103هزار تن ، 2129جابه جایی 

و  69جدول شماره  هزارتن است فاصله نسبتا زیادی دارد. 11411میانگین کشوری که  است. این حجم جابه جایی از مقدار

نمایش  1931و  1915،1915سهم و موقعیت استان بوشهر را در جمل و نقل کاال در کشور در سالهای  31و  31نمودارهای 

 میدهد.
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، )واحد: 1393،  1385، 1381های تفکیک درون و برون استانی در سال: مسافرین جابه جا شده  استان بوشهر به 63جدول 

 (تنهزار 
 1381 1385 1393 

 1519 1141 155 درون استانی

 4645 1119 245 برون استانی

 6654 4565 355 کل

 102 105 506 سهم از کشور

 مأخذ: سالنامه آماری حمل و نقل و راهداری جاده ای

، )واحد: 1393،  1385، 1381های جابه جا شده  استان بوشهر به تفکیک درون و برون استانی در سال کاالی: 91نمودار 

 (تنهزار 

 
 مأخذ: سالنامه آماری حمل و نقل و راهداری جاده ای

 ، )واحد: هزار تن(1393،  1385، 1381های در سال وارد شده و خارج شده به استان: روند تغییرات وزن کاالی 92نمودار 

 
 مأخذ: سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای
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بررسی شبکه جریان کاالی بین استانی بوشهر نشان میدهد شدت مبادالت کاالئی استان بوشهر در طول دوره مورد 

روند صعودی در میزان کاالی وارد شده به طور کلی ( افزایش محسوسی داشته است(. 1915،1915،1939بررسی)سال های 

به استان و خارج شده از استان بیش از هرچیز ناشی از تقویت نقش استان در صادرات و واردات کاال و همچنین تشدید 

فعالیت های صنعتی استان به خصوص در حوزه انرژی)شامل نفت، گاز و نیروگاه اتمی( می باشد. از سوئی دیگر تغییر در 

االی وارد شده و خارج شده استان بوشهر نشان میدهد در گذر زمان حجم کاالهای وارد شده به استان در نسبت وزن ک

مقایسه با کاالهای خارج شده از استان به سایر استان های کشور غلبه یافته است. این امر بیانگر تغییر در ساختار استان از نظر 

توان به تغییر در شدت صادرات و واردات کاال از گمرکات استان اشاره  به موازات این تغییرات میمبادالت کاالئی است. 

 نمود که در ادامه همین بحث مطرح می شود.

بر این اساس نتیجه می شود ساختار شبکه کاالی بین استانی بوشهر به سمت تقویت و  تعدد در پیوندهای برون استانی 

 پیوند های کاالئی بین استانی شهرهای بوشهر و به طور ویژه عسلویهافزایش سهم  قدرت  از سوئی دیگر گرایش داشته است.

یت به عبارتی دیگر شاهد ظهور و تقواز کل جابجائی کاالی بین استانی در طول دوره مورد بررسی شاهد این ادعا می باشد. 

می باشیم که به طور گسترده ای با سایر کانونهای فرستنده و گیرنده کشور ارتباط برقرار می نمایند.  در استانکانون هائی 

ان بوشهر و بندرگاهی استنظر می رسد با توجه به ماهیت  هعلی رغم تبیین عمومی تشدید روابط مرکزگرا در این ساختار، ب

مقایسه با جریان های ناشی از تولیدات یا پردازش محصوالت سهم عمده جریان های کاالئی وارداتی و صادراتی استان در 

 روند تغییرات ساختار شبکه جریان بین استانی مطلوب ارزیابی می شود. 

از منظر شبکه جریان کاالئی استانی بوشهر، نتایج نشان میدهد مانند ارتباطات بین استانی، شدت و تعداد پیوندهای میان 

زایش یافته و درعین حال تمرکز بیشتری در کانونهای اصلی از نظر قدرت پیوند مشاهده شهرهای استان در گذر زمان اف

شاهده شده متشدید در سهم شهرهای بوشهر، برازجان و عسلویه از کل جابجائی بار استانی بوشهر میشود. به گونه ای که 

افزایش یافته  1939درصد در سال  21به  1915درصد در سال  53سهم این سه شهر از کل جریان بار استانی بوشهر از است)

الزم به توضیح است با توجه به اینکه وزن کاالی جابجا شده در شبکه جاده ای کاالی استان در گذر زمان افزایش  (است.

یافته است این تغییر سهم به طور عام به مفهوم کاهش شدت مبادالت کاالئی از سایر شهرهای استان نمی باشد بلکه به مفهوم 

ان به طریقی مشابه آنچه که در مورد جری شکل گیری کانون های مرکزی و تخصصی تولید و توزیع کاال در استان است.

  کاالی بین استانی مطرح شد، می توان گفت روند تغییرات جریان کاالی استانی بوشهر در مجموع مطلوب ارزیابی می شود.

در  استان های فارس، تهران، خوزستان، اصفهان می توان گفت،وشهر بو استانی بررسی پیوندهای بین استانی در مجموع 

تمامی ادوار مورد مطالعه یک سوی قوی ترین پیوندهای بین استانی بوشهر را تشکیل می دهند. در میان شهرهای استان 

درصد از کل قدرت  35حدود  جمو  خورموج، بندر گناوه، بندر کنگان، برازجان، عسلویه، بوشهرشهرهای 
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پیوندهای کاالئی بین استانی بوشهر را شامل می شوند. این شهرها در سه دسته قابل تقسیم می باشند. شهرهای بندری که به 

واسطه بندی بودنشان مستعد برقراری پیوندهای کاالئی قوی میباشند. شهرهای بین راهی مانند خورموج و برازجان که به 

بته تا حدی هم تولیدات کشاورزی شان نقش مهمی در شبکه کاالئی بین استانی واسطه موقعیتشان در شبکه حمل و نقل و ال

بوشهر ایفا می نمایند و در آخر شهرهائی چون عسلویه و جم که به علت حجم شدید فعالیت های صنعتی در اینها حجم باالئی 

 از جریان کاال و مسافر را شامل می شوند. 

ان بوشهر ترسیم می شود. برای این منظور ایتدا شهرهای استان بر اساس برایند است کاالئیشبکه جریان  در نهایت الگوی 

سطح بندی شهرهای استان  64سطح بندی می شوند. جدول شماره در انواع حمل و نقل مطالعه شده شان  کاالئیقدرت پیوند 

 را نشان می دهد. کاالئیبر اساس قدرت پیوند 

 کاالئی: سطح بندی شهرهای استان بر اساس قدرت پیوند 64جدول 

رد

 یف
 شهر

سطح قدرت 

 پیوند بین استانی

سطح قدرت 

 پیوند استانی

قدرت 

پیوند 

 کاالئی

رد

 یف
 شهر

سطح قدرت 

 پیوند بین استانی

سطح قدرت 

 پیوند استانی

قدرت 

پیوند 

 کاالئی

 15 1 1 1 بوشهر 1
خار

 ک
5 5 5 

1 
برازجا

 ن
9 1 1 11 

وحد

 تیه
5 5 5 

9 
عسلو

 یه
1 9 1 11 

بندر 

 ریگ
5 5 5 

4 
بندر 

 کنگان
 5 5 5 شنبه 19 9 9 9

5 
بندر 

 گناوه
 5 5 5 ریز 14 9 4 9

6 
خورم

 وج
4 4 4 15 

دوراه

 ک
5 5 5 

2 
بندر 

 دیر
4 4 4 16 

تنگ 

 ارم
5 5 5 

 12 4 4 4 جم 1
امام 

 حسن
5 5 5 

3 
بردخو

 ن
4 4 4 11 

سعد 

 آباد
5 5 5 

15 
چغاد

 ک
5 4 4 13 

بوش

 کان
5 5 5 

 5 5 5 کلمه 95 4 4 5 دلوار 11
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رد

 یف
 شهر

سطح قدرت 

 پیوند بین استانی

سطح قدرت 

 پیوند استانی

قدرت 

پیوند 

 کاالئی

رد

 یف
 شهر

سطح قدرت 

 پیوند بین استانی

سطح قدرت 

 پیوند استانی

قدرت 

پیوند 

 کاالئی

 91 4 4 5 کاکی 11
انار

 ستان
5 5 5 

 91 4 4 5 دالکی 19
نخل 

 تقی
5 5 5 

14 
بندر 

 دیلم
 5 5 5 آباد 99 4 4 5

 5 5 5 بنک 94 4 4 5 اهرم 15

 95 4 5 4 آبدان 16
برد

 ستان
5 5 5 

12 
آبپخ

 ش
4 5 4 96 

سیرا

 ف
5 5 5 

 92 4 5 4 بادوله 11
عالی

 شهر
5 5 5 

13 
اشبانک

 ره
5 5 5      

 مأخذ: محاسبات مشاور 

میان شهرهای استان با یکدیگر و با سایر استان های کشور تعیین می شود. براین  کاالئیدر گام بعد، مهمترین پیوندهای 

اساس شهرهائی که از نظر قدرت پیوند در سطحی متفاوت از سایر پیوندهای بررسی شده قرار دارند انتخاب و پیوند مربوطه 

می باشد.  ائیو دری رایند پیوندهای جاده ایبه عنوان پیوندی ساختاری در شبکه رسم می شود. الزم به ذکر است این پیوندها ب

 مهمترین پیوندهای اسنان بوشهر را نمایش می دهد.   65جدول شماره 

 استان بوشهر کاالئی : مهمترین پیوندهای 65جدول 

 سطح پیوند نوع سطح پیوند نوع پیوند

استانی
 

 1 بوشهر برازجان

بین استانی
 

 1 فارس

 1 تهران 1 عسلویه بوشهر

 1 اصفهان 1 بوشهر بندر کنگان

 1 خوزستان 9 بندر گناوه برازجان

 9 مرکزی 9 بوشهر بندر دیر

 4 جم بوشهر

بین المللی
 

 1 امارات

 1 هند 4 خورموج برازجان

 1 چین 4 عسلویه بندر کنگان

 9 کره 4 بوشهر بندر گناوه

 4 فیلیپین 4 خورموج بوشهر

 4 کویت 5 چغادک برازجان
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 سطح پیوند نوع سطح پیوند نوع پیوند

 4 ایاالت متحده 5 عسلویه برازجان

 مأخذ: محاسبات مشاور 

 

 

 

نکته دیگر تعیین نقش هریک از انواع جریان مسافر بررسی شده در استان و در کشور می باشد. برای این منظور به طور 

اجمالی جریان مسافر هوائی و جاده ای استان بوشهر به تفکیک جریان مسافر بین المللی، بین استانی و استانی با یکدیگر 

برابر حمل و نقل هوائی می  101و نقل جاده ای از جریان مسافر کشور حدود  مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد سهم حمل

باشد. البته این نسبت در مقایسه با میانگین کشوری رقم پایین تری را نشان میدهد. این امر بیانگر ضرورت تقویت حمل و نقل 

 تصویر شده است. 51شه شماره جاده ای استان می باشد.  در نهایت الگوی شبکه جریان مسافر استان بوشهر در نق

 کاالی استان: مقایسه سهم انواع حمل و نقل از جریان  66جدول 
  1381 1385 1393 

 جاده ای
 151905 1141 155 درون استانی

 464505 1119 245 بین استانی

 14311193 16319122 9244419 بین المللی دریائی

 سالنامه آماری حمل و نقل و راهداری جاده ای -سازمان گمرکات کشور مأخذ:  
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پس از استخراج و بررسی شدت جریانات کاالئی استان، ضرورت دارد نوع ارتباطات کاالئی نیز به تفکیک تعیین شود. 

این امر می تواند منعکس کننده نقش استان در تولید یا ترانزیت نوع کاال و همچنین زمینه های تخصص و رقابت پذیری 

تگی، انواع کاالهای وارد شده به هر منطقه گواه نیاز، کمبود، زمینه های وابساستان باشد. از سوئی دیگر تعیین شناسائی و تدقیق 

شکاف های موجود در زنجیره تامین می باشد. برای مطالعه جریان کاالئی به تفکیک نوع کاال، مبادالت کاالئی بین استان 

 شهرستان های استان بوشهر و سایر استان های کشور بررسی می شود. 

به طور کلی از نظر وزنی ت جابجائی کاال که از سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای تهیه شده است، بر اساس اطالعا

درصد از وزن کاالی مبادالتی میان استان بوشهر و سایر استان های  55حجم کاالهای خارج شده بیشتر از وارد شده است. 

ه کاالهای وارد شده به استان می باشد. بر اساس اطالعات درصد در زمر 45کشور در زمره کاالهای خارج شده از استان و 

کاغذ ، یفلز، ساختمانی ومعدنی، خرده بار ضایعات متفرقهسازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای کاالها در نه تیپ کاالئی 

 یاییممواد شی، پوشاک منسوجات چرم و، محصوالت سبک، ماشین االت وقطعات یدکی، غذایی-دامی-کشاورزى، و چوب

 دسته بندی می شوند.

غذائی و ساختمانی -دامی-مواد شیمیائی، کشاورزیسازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای در میان گروه های کاالئی 

به ترتیب بیشترین حجم مبادالت کاالئی را از لحاظ تناژ در استان به خود اختصاص داده اند. این یه دسته کاالئی به ترتیب 

ی وارد شده به استان را نیز شامل می شوند. در مورد حجم کاالهای خارج شده از استان به سایر استان بیشترین حجم کاال

 غذائی محصوالت سبک در رتبه سوم قرار-دامی-های کشور، عالوه بر دو گروه کاالئی اول یعنی مواد شیمیائی، کشاورزی

 ه تفکیک گروه های کاالئی فوق الذکر نمایش می دهد.حجم مبادالت کاالئی استان بوشهر را ب 39دارد. نمودار شماره 

 : حجم مبادالت کاالئی استان بوشهر93نمودار 

 
 مآخذ: سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای
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رود وبررسی تفصیلی نسبت حجم ورود و خروج کاالی استان بوشهر به سایر استان های کشور بیانگر سهم بسیار زیاد  

کاالهای ساختمانی و معدنی از سایر استان های کشور به استان بوشهر است. این مقدار معادل نود درصد کل حجم مبادالت 

این گروه کاالئی می باشد. حجم باالی توسعه صنعتی در استان می تواند به عنوان یکی از دالیل عمده این امر محسوب شود. 

قطعات یدکی نیز از دیگر گروه های کاالئی است که حجم کاالی ورودی به استان گروه کاالئی فلزی و ماشین آالت و 

برای آنها به طور قابل مالحضه ای بیشتر از حجم خروجی از استان آنها است. این نسبت حدود شصت درصد ورود کاال به 

 تلویحی می توان اظهار داشت نیازاستان در مقابل چهل درصد خروج این نوع کاال از استان می باشد. بر این اساس به طور 

استان در زمینه کاالهای ساختمانی و معدنی، فلزی و ماشین آالت و قطعات یدکی بیشتر از سایر استان ها تامین و برآورده 

 می شود. این گروه کاالها غالبا قائل به وجوه توسعه صنعتی فزاینده استان می باشند.

غذائی، مواد شیمیائی -دامی-ذ و چوب، خرده بار و ضایعات، کشاورزیپوشاک، کاغ-چرم -گروه کاالئی منسوجات

حجم قابل توجهی از خروج کاال از استان را در مقابل ورود کاال دارا می باشند. این کاالها در چند قالب مختلف جای می 

شور سایر استان های کگیرند. یک دسته کاالهائی را شامل می شود که از طریق بندر به استان وارد می شود و سپس به 

ترانزیت می گردند. این کاالها مصادیق فرصت های پیش روی استان می باشند. زیرا تقویت نقش بندر و ترانزیت کاال می 

تواند فرصت های متنابهی را در اختیار استان به عنوان یک استان بندری و البته ترانزیتی  قرار دهد. دسته دیگر کاالهائی می 

ستان تولید و ارسال می شوند. این کاالها مصادیق مزیت های استان می باشند. زیرا از طریق برنامه ریزی و باشند که در ا

 توسعه این نوع فعالیت های غیر پایه می توان مزیت های منطقه ای بسیاری را کسب نمود.

تنوع  ه کاالهائی هستند کهاز سوئی دیگر،  گروه های کاالئی از قبیل محصوالت سبک، با توجه به ماهیتشان در زمر

زیادی از محصوالت را در بر می گیرند. از این روی میان نسبت ورود و خروج کاالی این گروه تناسب نسبی وجود دارد. 

و به تفکیک گروه های نه گانه کاالئی  ژنسبت حجم ورود و خروج کاالی استان بوشهر را بر حسب تنا  34نمودار شماره 

 نمایش می دهد.
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 1393: نسبت حجم ورود و خروج کاال به تفکیک گروه های نه گانه کاالئی در سال 94نمودار 

 
 حمل و نقل و راهداری جاده ایمآخذ: سازمان 

در ادامه به تفصیل حجم کاالی ورودی و خروجی شهرستان های استان بوشهر به تفکیک گروه کاالئی بررسی می شود. 

بررسی ها نشان می دهد در مجموع کل کاالی ورودی و خروجی استان بوشهر، شهرستان بوشهر و عسلویه با اختالف بیشترین 

و نقشه  35ابجا شده به خود اختصاص داده اند. نمودار شماره سهم را در حجم کاالی ورودی، خروجی و کل تناژ بار ج

 جابجائی کاال میان شهرستان های استان را به تفکیک نوع کاال نشان می دهد. 51شماره 

 1393: جابجائی کاال میان شهرستان های استان به تفکیک نوع کاال در سال 95نمودار 

 
 و نقل و راهداری جاده ای مآخذ: سازمان حمل 

همچنین بررسی سهم شهرستان ها از ورود و خروج کاال نشان می دهد شهرستان های دیلم، گناوه، کنگان و تنگستان 

سهم بیشتر به ورود کاال به داخل شهرستان از سایر استان های کشور اختصاص داده شده است تا خروج کاال. در شهرستان 
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سهم ورود )خروج( کاال را از )به( سایر  54و نقشه شماره  36بر عکس می باشد. نمودار شماره  های دیر، بوشهر این قضیه

 استان های کشور را نمایش می دهد.

 1393: سهم ورود )خروج( کاال از )به( سایر استان های کشور در سال 96نمودار 

 
 ایمآخذ: سازمان حمل و نقل و راهداری جاده 

در آخر ورود و خروج نوع کاال به تفکیک گروه کاالئی در شهرستان های مختلف بررسی می شود. نمودار های شماره 

مبادالت کاالئی میان استان های کشور و شهرستان های استان بوشهر به تفکیک نوع گروه کاالئی به تصویر می  31و  32

 ید.کشد. در این خصوص چند نکته کلی قابل توجه می نما

 بطور کلی در تمام شهرستان ها سهم کاالی ورودی به شهرستان های استان بیشتر از کاالی خروجی می باشد.

در تمامی انواع کاال شهرستان های بوشهر و عسلویه در زمره مهمترین شهرستان های وارد کننده و ارسال کننده نوع کاال 

ی شهرستان های دشتستان، کنگان و گناوه، در گروه کاالئ نی ومعدنیساختمامی باشند. مضافا اینکه در مورد گروه کاالئی 

ماشین االت وقطعات یدکی و مواد شیمیایی شهرستان گناوه، در گروه کاالئی محصوالت سبک شهرستان کنگان، گروه 

رستان هغذایی شهرستان های دشتستان، دشتی، دیر و گروه کاالئی خرده بار ضایعات متفرقه ش-دامی-کاالئی کشاورزى

 دشتستان در رتبه بعدی قرار می گیرند.

غذایی، ماشین االت وقطعات یدکی، محصوالت -دامی-در شهرستان بوشهر گروه های کاالئی مواد شیمیائی، کشاورزى

 سبک بیشترین میزان جابجائی کاال را به خود اختصاص داده اند.

غذایی، مواد شیمیایی سهم مهمی از -دامی-رزىدر شهرستان تنگستان گروه های کاالئی ساختمانی ومعدنی، کشاو

مبادالت کاالئی را به خود اختصاص داده اند. در مورد گروه کاالئی مواد شیمیائی باید متذکر شد، این حجم قابل توجه این 

 نوع محصوالت مربوط به ورود کاال به شهرستان است.
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 بیشترین غلبه جابجائی کاال را دارا می باشد.غذایی -دامی-در شهرستانهای دشتی و دیر گروه کاالئی کشاورزى

غذایی، ساختمانی ومعدنی، مواد شیمیایی به ترتیب مهمترین -دامی-در شهرستان دشتستان گروه های کاالئی کشاورزى

 گروه های کاالئی استان از نظر جریان کاال می باشند.

  غذایی و ساختمانی و معدنی-دامی-ىدر شهرستان کنگان گروه های کاالئی منتصب به محصوالت سبک، کشاورز

 مهمترین نقش را دارا است.

در شهرستان گناوه گروه های کاالئی مواد شیمیائی، ماشین االت وقطعات یدکی، محصوالت سبک، ساختمانی و معدنی 

و ساختمانی و  یبیشترین سهم را از تناژ کاالی جابجا شده دارا هستند. الزم به توضیح است، گروه های کاالئی مواد شیمیائ

 معدنی سهم بسیار زیادی از کاالی وارد شده به شهرستان را به خود اختصاص داده اند.

در شهرستان دیلم نیز مانند شهرستان گناوه گروه های کاالئی مواد شیمیائی و ساختمانی و معدنی سهم بسیار زیادی از 

 کاالی وارد شده به شهرستان را به خود اختصاص داده اند.

شهرستان جم تنوع بسیار زیادی از نظر نوع کاال و جریان ورود و خروج کاال میان شهرستان جم و سایر استان های در 

غذایی، محصوالت سبک، مواد شیمیایی -دامی-کشور مشاهده می شود. گروه های کاالئی ساختمانی و معدنی، کشاورزى

 ن حائز اهمیت شناخته شده اند.و ماشین االت وقطعات یدکی همگی در مبادالت کاالئی شهرستا

گروه کاالئی مواد شیمیایی مهمترین نوع کاالی ورودی و خروجی شهرستان عسلویه می باشد. پس از این گروه مواد 

 ساختمانی و معدنی حجم قابل توجهی از کاالی وارد شده به شهرستان را به خود اختصاص داده است. 
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 1393ورود و خروج کاال به تفکیک گروه کاالئی در سال : 97نمودار 

 
 مآخذ: سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای



 سوم  شی اریو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303014RE103960802 م 

 
195 

 1393: ورود و خروج کاال به تفکیک شهرستان در سال 98نمودار 

 
 مآخذ: سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای
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 توانمندی پیوندهای مالی -1-2-9-5-2

 تای و اطالعاتی در زمره ارتباطاهای سرمایههای شهری، جریانهای سیستمبر اساس ادبیات نظری حوزه تحلیل جریان

و  ها ماهیت ارتباطات میان نقاط فراتر از قوانین مرکز پیرامونیشود. به گفته کاستلز، در فضای جریانبی مکان تلقی می

اقتصادی  درتقتوجهی از ارتباطات مالی بین نقاط بیانگر گردد. وجود حجم قابلهای خدماتی و فعالیتی تعریف میوابستگی

 دهد. های کارکردی آن نقطه را نشان میادی یک نقطه پتانسیل آن نقطه و وجود زمینهباشد. بالتبع قدرت اقتصآن نقاط می

پیوندهای مالی استان بوشهر در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است، تعیین نقش و جایگاه استان در کشور و همچنین 

های حجم سپرده وهااخص تعداد شعب بانکش دوها. به این منظور شناسایی پیوندهای درون استانی شکل گرفته میان شهرستان

خالصه  62جدول شماره  و بر اساس سالنامه آماری استخراج شده و مبنای تحلیل قرار گرفته است. 1935 سالهر بانک در 

 دهد.نتایج به دست آمده را نشان می

 1391دوره های پیوند مالی بر اساس اطالعات بندی شاخص: جمع67جدول 

 شرح عنوان

جایگاه استان در 

 کشور

 11رتبه استان در کشور بر اساس تعداد واحدهای بانکی: 

 3های بانکی: رتبه استان در کشور بر اساس حجم سپرده

 های اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان و فارسترین پیوندهای مالی استان با: استان پس از تهران با استانقوی

 استانیدرون 

(، جم %6(،  دشتی )%6(، ، دیر )%1(، تنگستان )%15(،  گناوه )%11(، کنگان )%15(، دشتستان )%13تعداد واحدهای بانکی: بوشهر )

 (%4(، دیلم )5%)

(، %4)(، تنگستان %5(، دیر )%6(، دشتی )%6(، جم )%3(، گناوه )%19(، کنگان )%15(، دشتستان )%45های بانکی: بوشهر )حجم سپرده

 (%1دیلم )

 (%1(، دیلم )%1(، تنگستان )%1(، دیر )%1(، دشتی )%1(، جم )%5(، گناوه )%1(، کنگان )%16(، دشتستان )%64قدرت پیوندها: بوشهر )

 اور بر اساس سالنامه آماری استانمحاسبات مشمآخذ: 

 ام( 11)میانیهای بانکی استان بوشهر در ردههای های تعداد واحدهای بانکی و همچنین تعداد سپردهدر ارتباط با شاخص

ام در کشور به این استان اختصاص یافته است.  3های بانکی جایگاه که در زمینه حجم سپردهدر کشور قرار دارد، حال آن

ری در زمینه رود جایگاه بهتالبته ضمن در نظر داشتن موقعیت استان در حاشیه خلیج فارس و جایگاه اقتصادی آن انتظار می

 پیوندهای مالی در کشور داشته باشد. 

ترین پیوندهای مالی خود را با استان تهران در سطح اول شکل داده است، پس از آن و در سطح کشور استان بوشهر قوی

ب ستند که به ترتیهایی ههای اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان از جمله استانبا اختالف زیاد از تهران استان

 است.  ترین پیوندها را با بوشهر برقرار کردهقوی

ته درون استان، کل گرفترین پیوندهای ش، قویاختار ارتباطات مالی استان بوشهربر اساس پیوندهای مالی درون استانی، س

یه نیز لط جذب جریان سرمابرقرار شده است، در واقع شهرستان بوشهر به عنوان مرکز استان، مرکز مسبوشهر با شهرستان
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ترین پیوندهای مالی نیز در سطح استان با شهرستان دیلم برقرار شده است. با توجه به بررسی صورت شود. ضعیفمحسوب می

یوندها را با سایر ترین پهای مطالعاتی ضعیفگرفته این شهرستان به واسطه موقعیت قرارگیری در سطح استان در تمامی زمینه

 شکل داده است. هاشهرستان

در انتها برای سطح بندی شهرهای استان بر اساس قدرت پیوند مالی، نیاز است تا به طریقی قدرت پیوندهای محاسبه برای 

شهرستان ها به شهرهای آن تناظر داده شوند. برای این منظور حاصلضرب قدرت پیوند مالی هر شهرستان در نسبت جمعیت 

سطح بندی قدرت پیوندهای مالی شهرهای استان  61اسبه قرار گرفته است. جدول شماره شهر به جمعیت شهرستان مورد مح

 را نشان میدهد. بوشهر

  سطح بندی قدرت پیوند مالی شهرهای استان : 68جدول 

 امتیاز شهر نام شهر ردیف امتیاز شهر نام شهر ردیف

 4 سیراف 15 1 بوشهر 1

 4 دالکی 11 1 برازجان 1

 4 بندر دیلم 11 1 بندر کنگان 9

 4 بندر ریگ 19 1 چغادک 4

 5 تنگ ارم 14 1 نخل تقی 5

 5 دلوار 15 1 بندر گناوه 6

 5 آباد 16 1 عالی شهر 2

 5 آبدان 12 1 عسلویه 1

 5 بردستان 11 9 خارک 3

 5 انارستان 13 9 آبپخش 15

 5 بوشکان 95 9 خورموج 11

 5 کلمه 91 9 جم 11

 5 ریز 91 9 وحدتیه 19

 5 دوراهک 99 9 اهرم 14

 5 بردخون 94 4 کاکی 15

 5 بادوله 95 4 بنک 16

 5 شنبه 96 4 بندر دیر 12

 5 امام حسن 92 4 سعد آباد 11

    4 شبانکاره 13

 مآخذ: محاسبات مشاور

محاسبات، با توجه به موقعیت اقتصادی و المللی مالی در رغم منظور نشدن پیوندهای مالی بینشایان ذکر است علی

مشاور  شود. اطالعاتی در این خصوص دردسترسجغرافیایی استان پیوندهای مالی در سطوح بین المللی با این استان برقرار می

تان سقرار نگرفت. اما نتایج جریان های بین المللی کاال می تواند شاخص مناسبی برای براورد پیوندهای مالی بین المللی ا

مطالعات مربوط به جریان های کاالئی به تفکیک وزن و ارزش کاال به دالر  -9-1-1-1-3بوشهر باشد. در بند 
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صورت گرفته است. بالتبع آن بخش از نتایج که بر اساس ارزش کاال طرح شده است می تواند تصویری از ارتباطات مالی 

 استان بوشهر با سایر کشورها باشد. 

حجم پیوندهای مالی بین المللی استان بوشهر هم از نظر جریان  1939تا  1915به طور کلی می توان گفت در طی سالهای 

قدرت پیوندهای مالی بین المللی استان بوشهر را در طی  33وارد شده و هم خارج شده افزایش یافته است. نمودار شماره 

 به تصویر می کشد.  1939تا  1915سالهای 

 (1385،91،93: قدرت پیوندهای مالی بین المللی استان بوشهر)در سالهای 99ار نمود

 
 مآخذ: سازمان گمرکات کشور

بررسی مهمترین مقاصد و مبادی جریان های مالی استان بوشهر نشان میدهد در تمام سالها کشورهای امارت متحده عربی 

مهمترین جریان های  63وندهای مالی بین المللی استان بوشهر بوده اند. جدول شماره و هند و چین یک سوی قوی ترین پی

 مالی ورود و خروجی بین المللی استان بوشهر را بیان می کند.

 :مهمترین جریان های مالی ورود و خروجی بین المللی استان بوشهر69جدول 

ارزش صادرات)جریان 

 خروجی(
 (%4.15(، ویتنام )% 4.37(، قطر )% 591(، چین )%15.54(، هند )%61.32حده )امارات مت

 ارزش واردات)جریان ورودی(
(، %1011(، )کویت )%1059(، فیلیپین )%5043(، هند )%12045(، امارات متحده )%11061(، چین )%45035کره جنوبی )

 (%1051ایاالت متحده )

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 توانمندی پیوندهای جمعیتی -1-2-9-5-3

اصلی ترین مؤلفه بررسی پیوندهای جمعیتی در یک منطقه،  میزان و شدت مهاجران وارد شده و خارج شده به آن منطقه 

های موقت و دائم یکی از ابعاد تعامالت میان شهرها و مناطق را های مردم شامل جریان مهاجرتاست. جابجایی

1385 1390 1393
درونی 1001.863706 2910.73267 4447.284433
بیرونی 923.332921 10062.78814 9128.861198
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های مورد مطالعه ماهیت وابستگی عملکردی و یا همکاری سایر انواع جریان برخالفز جریان شود. البته این نوع اشامل می

دهد، بلکه بیانگر ساختارهای نامتعادل موجود در منطقه )به دالیل مختلف اجتماعی و اقتصادی( است. میان نقاط را نشان نمی

 یباطات عملکردارت یباشد و کمتر به معناشهرها به شهر مرکز می یوابستگ انگریب مهاجرت انیجر تیماه، گرید یعبارت به

 هاس زیر ارائه شده است:نتایج مطالعات انجام شده در بخش شود.در نظر گرفته می

 بررسی جایگاه استان بوشهر در سطح کشور به لحاظ مهاجرت

 1935تا  1965در بازه زمانی  های انجام شده مشخص گردید جایگاه استان بوشهر در سطح کشوربر اساس بررسی

-65دوره  ردستخوش تغییرات زیادی بوده است، به نحوی که این استان از استانی مهاجر فرست، با خالص مهاجرتی منفی د

های کشور مطرح شده تبدیل شده و در رتبه ششم خالص مهاجرت میان استان 1935-15یر در دوره به استانی مهاجرپذ 1925

ها ناشی از جنگ در دوره اولیه مورد بررسی توان به طور عمده به عوامل بیرونی چون مهاجرتایگاه را میاست. این تغییر ج

ندازی مجموعه اهای کشور و به خصوص استان بوشهر به واسه راهاجتماعی استان-و همچنین بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی

 پارس جنوبی و عسلویه مربوط دانست.

 قتهای دائم و مومهاجرت

علل گوناگونی زمینه های مهاجرت از یک منطقه به منطقه دیگر را فراهم می کنند. عوامل جاذبه جمعیت در مقصد و 

دافعه در مبدا سبب می شود تا افراد و خانوارها اقدام به مهاجرت نمایند. آمار مربوط به مهاجرت به تفکیک علت در سطح 

درصد اتفاق افتاده  93ها به پیروی از خانوار با سهمی معادل عمده مهاجرتدهد، نشان می 1935-15استان در بازه زمانی 

های سهم درصدی مهاجرت 155درصد سهم مطرح است. نمودار شماره  11است. پس از آن نیز جست و جوی کار بهتر با 

، در پیروی از خانوارهای استان نیز پس از دهد. در سطح شهرستانانجام شده در سطح استان به تفکیک علت را نشان می

 ها به علت جست و جوی کار بهتر و کار انجام شده است.ها، عمده مهاجرتاغلب شهرستان

 های انجام شده در استان بوشهر به تفکیک علت: مهاجرت111نمودار 
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 مآخذ: مرکز آمار

 پیوندهای جمعیتی برون استانی

ابد. از یدر استان بوشهر، توجه به دو نوع مهاجرت برون استانی و درون استانی اهمیت میدر بررسی پیوندهای جمعیتی 

ین بررسی کنند. همچنتری با استان بوشهر برقرار میها پیوندهای جمعیتی قویتوان پی برد که کدام استاناین طریق، می

 سازد.ها را آشکار میو ضعف آن ها و شدتوضعیت مهاجرت در درون استان، پیوندهای جمعیتی بین شهرستان

 91053دهد که بخش عمده مهاجران وارد شده به استان بوشهر مربوط به استان فارس در رتبه اول )نتایج مطالعات نشان می

درصد( و  6061های تهران )های بعدی نیز مربوط به استاندرصد( است. رتبه 19011درصد( و پس از آن استان خوزستان )

درصد( تنها از دو استان همجوار آن  51درصد( است. در واقع نیمی از مهاجران وارد شده به استان بوشهر ) 6051اصفهان )

 اند. استان دیگر کشور به این استان مهاجرت داشته 11اند. مابقی مهاجران نیز از )فارس و خوزستان( وارد شده

های شود. استاننجام شده از استان بوشهر نیز محسوب میهای ا( مقصد عمده مهاجرت94051عالوه بر این استان فارس )

ها نیز استان های بعدی جذب مهاجران استان بوشهر هستند. پس از آندرصد( رتبه 3051درصد( و تهران ) 15016اصفهان )

 درصد( مطرح هستند.  6061درصد( و هرمزگان ) 6032خوزستان )

های بین استانی پیوندهای قوی تری با استان بوشهر برقرار می کنند اجرتهایی را که به لحاظ مهاستان 15تصویر شماره 

 نشان می دهد.

 : استان های دارای پیوند جمعیتی قوی با استان بوشهر15 ریتصو

 
 مرکز آمار ایرانبر اساس اطالعات   مأخذ: مشاور

ستان شود، پیوند میان استان فارس و اهای کشور مشخص میاستان با توجه به پیوندهای مهاجرتی استان بوشهر با سایر

تی استان گفت عمده اثرگذاری تبادل مهاجرتوانهای جمعیتی است. بنابراین میترین سطح پیوند در زمینه تبادلبوشهر قوی

 گیرد.های همجوار آن و به خصوص استان فارس صورت میبوشهر در محدوده استان



 سوم  شی اریو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303014RE103960802 م 

 
191 

شان می دهد هاست که نای قابل بررسی، بررسی مهاجران وارد شده به استان بوشهر به تفکیک شهرستانهاز دیگر مولفه

نفر  51159تری برقرار می کنند. از میان هایی که پیوند جمعیتی با استان بوشهر دارند با کدام شهرستان ارتباط قویاستان

درصد( و کنگان  91011های بوشهر )ها به شهرستاندرصد آن 25، های دیگرمهاجران وارد شده به استان بوشهر از سوی استان

درصد جذب مهاجران رتبه سوم را در سطح استان به  15045ها نیز شهرستان جم با اند. پس از آندرصد( وارد شده 91011)

شهرستان بوشهر به ها از درصد آن 25مهاجر خارج شده از استان بوشهر،  12691همچنین از میان  خود اختصاص داده است.

 .اندهای دیگر کشور روانه شدهدرصد از مهاجران نیز از شهرستان کنگان به استان 305اند. های دیگر مهاجرت کردهاستان

 : مقاصد عمده جذب مهاجران برون استانی16 ریتصو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران  مأخذ: مشاور

 های  فرستنده  مهاجران برون استانی: شهرستان17 ریتصو

 
 بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران  مأخذ: مشاور

 پیوندهای جمعیتی درون استانی

های درون استانی است. جدول شماره های اصلی بررسی پیوند جمعیتی، مهاجرتهمانطور که اشاره شد، یکی از مؤلفه

 دهد.های درون استانی بوشهر را نشان میمیزان مهاجرت 25
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 های درون استانی شهرستان های استان بوشهر: مهاجرت71جدول 

شهرستا

 ن
خارج 

 شده

وارد 

 شده

خالص 

 مهاجرت

کل 

 مهاجرت

سهم خروجی 

 مهاجرت

سهم ورودی 

 مهاجرت

سهم مهاجرت از 

 کل

 1205 1309 1502 1143 -5569 1539 6656 دشتستان

 9105 6102 9109 14643 5415 15562 4511 بوشهر

 1105 4109 5102 5662 -113 1293 1311 کنگان

 302 4906 5604 4515 -516 1332 1519 دشتی

 204 4505 6505 9413 -251 1934 1535 گناوه

 201 4306 5504 9991 -12 1651 1623 تنگستان

 509 4504 5306 1555 -419 1511 1434 دیر

 101 2106 1204 9159 1213 1261 1541 جم

 105 4103 5101 352 -155 451 556 دیلم

 ایران مآخذ: مرکز آمار

های مهاجرپذیر و سایر های بوشهر، جم به عنوان شهرستاننیز قابل مشاهده است، شهرستان 25 طور که در جدولهمان

-انکنند. بیشترین سهم از تحرکات و جریهای مهاجر فرست عمل میشهرستان ها با خالص مهاجرتی منفی به عنوانشهرستان

درصد( است که با توجه به موقعیت و جایگاهی  9105های مهاجرتی صورت گرفته در سطح استان مربوط به شهرستان بوشهر )

ت که ان دشتستان مطرح اسباشد. در سطح بعدی نیز شهرستهای بسیاری از سطح استان میکه در استان دارد جاذب مهاجرت

درصد(، عمده این تحرکات به واسطه حجم باالی مهاجران خارج شده ازین  1205بیشترین تحرکات را انجام داده است )

 درصد( است. 11شهرستان شکل گرفته است. رتبه سوم نیز مربوط به شهرستان کنگان )

ای ههای جمعیتی در سطح استان )در نظر گرفتن مهاجرتهای درون استانی و شناسایی پیوندبا توجه به ماتریس مهاجرت

نفر مهاجرت میان دشتستان و بوشهر اتفاق افتاده  4921ترین پیوند با های استان به عنوان پیوند( قویانجام شده میان شهرستان

ه سطح ها سمنه نوسان آنهای انجام شده و دادیلم اتفاق افتاده است. با توجه به حجم مهاجرت-ترین آن نیز میام جمو ضعیف

نفر و سطح  1555-555های نفر، سطح میانی مهاجرت 5555ها بیش از در استان در نظر گرفته شده است. سطح اول مهاجرت

 شوند.نفر را شامل می 555های زیر سوم مهاجرت

وده، سطح میانی نیز در برگیرنده نفر ب 555تر سطح و با قدرت پیوند کمتر از به این ترتیب عمده پیوندهای جمعیتی در پایین

ح اول نیز باشد. تنها پیوند موجود در سطبوشهر می-بوشهر و گناوه -جم، تنگستان –بوشهر، کنگان -پیوندهایی چون دشتی

 بوشهر است.-مربوط به دشتستان

ها در وهله اول شهرستانترین پیوندها در استان و میان ها، قویگیری پیوندها و شدت آنهای فضایی شکلبا توجه به نقشه

نوان مثال اند. به عهای همجوار خود شکل دادهبا شهرستان بوشهر برقرار شده است و پیوندهای سطوح بعدی نیز با شهرستان

رین پیوند مربوط تاز میان پیوندهای جمعیتی شکل گرفته از سوی شهرستان تنگستان پس از شهرستان بوشهر، قوی
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ای گناوه هاظ موقعیت جغرافیایی نیز با یکدیگر همجوار هستند. همین امر در مورد شهرستانبه دشتستان است که به لح

)برقراری دومین پیوند قوی آن با دشتستان(، به همین ترتیب شهرستان دشتستان با گناوه و دشتی با دیر پیوند برقرار کرده 

 است.

های جم و دیر عمده مهاجران خود را در شهرستانها وضعیت به صورت دیگری است، اما در مورد بعضی از شهرستان

یوندهای ها پاند؛ این سه شهرستان در بخش جنوب شرقی استان و دور از سایر شهرستانسطح اول از کنگان دریافت کرده

 اند.تری با یکدیگر برقرار کردهمهاجرتی قوی

ها آن است که پس از بوشهر، دومین ز شهرستاننکته مهم دیگر در ارتباط با پیوندها براساس از مهاجران خارج شده ا

ها شهرستان کنگان است، به صورتی که این شهرستان مقصد مهاجرانی از سوی تنگستان، جم، دشتستان و مقصد مهاجرت

های شغلی در این شهرستان )به دلیل وجود عسلویه و منطقه انرژی دشتی واقع شده است؛ این امر به واسطه وجود موقعیت

 جنوبی( قابل تحلیل است.پارس 

ترین ا ضعیفههای استان، شهرستان دیلم با کمترین میزان تبادالت مهاجرتی انجام شده با سایر شهرستاندر میان شهرستان

توان ناشی از موقعیت جغرافیایی این شهرستان و فاصله پیوندها را در سطح استان به خود اختصاص داده است. این امر را می

وه در ای برقرار کرده است، شهرستان گناها دانست. تنها شهرستانی که با آن پیوند قابل مالحظهسایر شهرستان زیاد آن با

همجواری آن است. پویاترین شهرستان در سطح استان نیز چنانچه ذکر آن رفت شهرستان بوشهر است که مقصد عمده 

-ها به خصوص در زمینه حجم مهاجرتیوندها میان شهرستانترین پهای صورت گرفته در استان بوده و همچنین قویمهاجرت

 های وارد شده با این شهرستان برقرار شده است.

 :  شدت پیوندهای بین شهرستانی71جدول 
 مهاجر_تعداد مقصد مبدا شدت پیوند

 4921 بوشهر دشتستان 1سطح 

 1سطح 

 1411 بوشهر دشتی

 1941 جم کنگان

 1113 بوشهر تنگستان

 1152 بوشهر گناوه

 121 تنگستان بوشهر

 115 دشتی بوشهر

 153 دشتستان بوشهر

 156 کنگان دشتستان

 212 بوشهر کنگان

 611 گناوه بوشهر

 529 کنگان بوشهر
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 مهاجر_تعداد مقصد مبدا شدت پیوند

 554 بوشهر دیر

  مأخذ: مشاور

 شکل گرفته در سطح استان  2 و 1: شدت پیوندهای سطح 111نمودار 

 
  مأخذ: مشاور
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ترین نتایج حاصل از بررسی پیوندهای جمعیتی بر اساس مهاجرت پرداخته به طور خالصه به ارائه مهم 21جدول شماره 

 است.

 1391-85های پیوند جمعیتی بر اساس اطالعات دوره بندی شاخصجمع: 72 جدول

 شرح عنوان
جایگاه استان بوشهر در 

 کشور
 های کشوراستان بوشهر استانی مهاجرپذیر در رتبه ششم خالص مهاجرت میان استان

 درصد( 1جوی کار )درصد(، جست و  12درصد(، جست و جوی کار بهتر ) 93پیروی از خانوار ) مهاجران دائم و موقت

 پیوند های برون استانی

 نفر 51159حجم مهاجران وارد شده به استان بوشهر: 

درصد( و  6061درصد(، تهران ) 19011درصد(، خوزستان ) 91053های عمده مبدأ مهاجرت به استان بوشهر: استان فارس )استان

 درصد( 6051اصفهان )

 درصد( 15045درصد(، جم) 91052درصد(، کنگان ) 91011شده: شهرستان بوشهر )های عمده جاذب مهاجران وارد شهرستان

 نفر 12691حجم مهاجران خارج شده از استان بوشهر: 

درصد(، خوزستان  3051درصد( ، تهران ) 15016(، اصفهان )94051های عمده مقصد مهاجران استان بوشهر: استان فارس )استان

 درصد( 6061درصد( و هرمزگان ) 6032)

 درصد( 305درصد(، کنگان ) 25های عمده فرستنده مهاجران: شهرستان بوشهر )شهرستان

 ترین پیوند برون استانی: با استان فارسقوی

 پیوندهای درون استانی

 های مهاجر پذیر به ترتیب شدت مهاجرپذیری: بوشهر، جمشهرستان

 مهاجرفرستی: دشتستان، گناوه، دشتی، دیر، کنگان، دیلم، تنگستانهای مهاجر فرست به ترتیب شدت شهرستان

 درصد( 1106) کنگاندرصد( و  1102) جمدرصد(،  4106های عمده جاذب مهاجران درون استانی: بوشهر )شهرستان

درصد(، دشتی  1104درصد(، کنگان ) 1304درصد(، بوشهر ) 1101های عمده فرستنده مهاجران درون استانی: دشتستان )شهرستان

 درصد( 1503)

 بوشهر -ترین پیوندهای درون استانی: سطح اول: دشتستانقوی

 بوشهر-بوشهر و گناوه -جم، تنگستان –بوشهر، کنگان  -سطح میانی: دشتی

  مأخذ: مشاور

 برای براورد قدرت پیوندهای اقدام می شود. بوشهردر پایان به سطح بندی قدرت پیوندهای جمعیتی شهرهای استان 

استفاده شده است. بنابراین بر اساس این فرض  بنیادین که مهاجرپذیری  میزان مهاجرت شهرستانهاجمعیتی شهرهای استان از 

یک نقطه به مفهوم قدرت آن نقطه در برقراری پیوندهای جمعیتی می باشد، نسبت به سطح بندی قدرت پیوندهای جمعیتی 

 اقدام شده است.  تناسب با جمعیتشان در هر شهرستان مشهرهای استان 

 شهرهای استان   جمعیتی: سطح بندی قدرت پیوند 73جدول 

 سطح نام شهر ردیف سطح نام شهر ردیف

 4 بوشکان 15 1 بوشهر 1

 4 بردستان 11 1 جم 1

 4 آبدان 11 9 چغادک 9

 4 عسلویه 19 9 عالی شهر 4

 5 تنگ ارم 14 9 انارستان 5
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 سطح نام شهر ردیف سطح نام شهر ردیف

 5 نخل تقی 15 9 ریز 6

 5 بندر دیلم 16 9 خارک 2

 5 بندر کنگان 12 4 آباد 1

 5 دالکی 11 4 دلوار 3

 5 بندر دیر 13 4 سیراف 15

 5 شبانکاره 95 4 امام حسن 11

 5 سعد آباد 91 4 اهرم 11

 5 کاکی 91 4 بنک 19

 5 وحدتیه 99 4 شنبه 14

 5 خورموج 94 4 بردخون 15

 5 آبپخش 95 4 دوراهک 16

 5 بندر گناوه 96 4 بادوله 12

 5 برازجان 92 4 بندر ریگ 11

    4 کلمه 13

 

  مأخذ: مشاور
 

 جمع بندی نهایی و طبقه بندی سکونتگاه ها بر حسب قدرت پیوندها -1-2-9-6

ها هی شهرهای استان از نظر قدرت پیوندها تعیین شود. قدرت پیوندهای سکونتگابندرتبهشود نسبت به در این بند تالش می

ن ها بر حسب قدرت پیوندهای میای سکونتگاهبندطبقهباشد. جهت متأثر از دو عامل تنوع پیوندها و شدت پیوندها می

 ل قرار گرفته است.ها، شاخص استاندارد قدرت پیوندهای شناسائی شده برای شش متغیر ذیل مالک عمسکونتگاه

 قدرت پیوند مسافر استانی 

 قدرت پیوند مسافر بین استانی 

 قدرت پیوند کاالئی استانی 

 قدرت پیوند کاالئی بین استانی 

 قدرت پیوند مالی 

 قدرت پیوند جمعیتی 

 استاندار قدرت پیوند شهرهای استان بوشهر بر اساس شش متغیر فوق را نشان میدهد.  24جدول شماره 

 : استاندار قدرت پیوند شهرهای استان بوشهر74جدول 

 مالی مهاجرت کاالی استانی کاالی بین استانی مسافر استانی مسافر بین استانی نام شهر

 5 50935161 5055135 50556944 50551529 50555124 امام حسن



 سوم  شی اریو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303014RE103960802 م 

 
145 

 مالی مهاجرت کاالی استانی کاالی بین استانی مسافر استانی مسافر بین استانی نام شهر

 5055914 50411411 50555114 50555453 5 5 انارستان

 50513692 50913324 50512151 50554936 50526129 50515969 اهرم

 1055E-05 5 50555619 50555611 50931211 50554121 آباد

 50595191 50911421 5051513 50513656 50553964 5055564 آبپخش

 50559611 50911621 5051191 50511125 50556416 5 آبدان

 50551132 50915921 50555161 50599161 50555153 5 بادوله

 50125212 5 50695356 50142359 50951622 50512239 برازجان

 104E-05 50552995 50591925 50514626 50915514 50551191 بردخون

 50559512 50911121 5 5 5 5 بردستان

 50514142 50965334 50521444 50512461 50524916 50591153 بندر دیر

 50551261 50929111 50513219 50519351 50519196 50544911 بندر دیلم

 50556554 5091419 50552151 50551496 50551513 50555441 بندر ریگ

 50113294 50921121 50113965 50114161 50525115 5051111 بندر کنگان

 50515621 50956231 50154196 50115391 50159316 50151125 بندر گناوه

 6012E-05 50555114 50555115 50913115 50512111 5 بنک

 50559111 50911353 50551615 50551116 50555111 5 بوشکان

 1 1 1 1 1 1 بوشهر

 50554236 50923149 50551512 50551251 50555916 5 تنگ ارم

 50514216 50565211 50554531 50595116 50452141 50519599 جم

 50531529 50441523 50591319 5051419 50512529 50555161 چغادک

 1031E-05 5 50551611 50515131 50416969 50591431 خارک

 50595112 50916134 50535399 50544154 50441324 50513693 خورموج

 1054E-05 50551415 50552141 50511991 50962451 50515199 دالکی

 50554424 50931634 50516231 50551611 50511142 50555114 دلوار

 50551153 50915462 50559153 50551315 50595991 5 دوراهک

 50551216 50412351 50555251 50555611 5 50551559 ریز

 50519451 50965519 50551161 50555113 50551462 50551613 سعد آباد

 50515131 50935441 5 5 5 5 سیراف

 1025E-05 50515516 50552151 505151 5096512 50519526 شبانکاره

 50551165 50912543 50556164 50555699 50551659 5 شنبه

 5056464 50491191 5 5 5 5 عالیشهر

 50565546 50911112 50951943 50431554 50133192 50929511 عسلویه

 50512219 50955511 50514112 5051143 5051596 50555119 کاکی

 104E-05 50555293 5055159 50551921 50919491 50551351 کلمه

 50511114 50922445 505551 50559514 50115635 50115131 نخل تقی

 50515549 50945411 50551111 50552941 50551413 5 وحدتیه

 مآخذ: محاسبات مشاور



 سوم  شی اریو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303014RE103960802 م 

 
146 

جهت سطح بندی قدرت پیوندهای میان سکونتگاه های استان بوشهر از دو روش استفاده می شود. ابتدا با تحلیل خوشه 

شهرهای استان در چهار دسته طبقه بندی می شوند. الزم به ذکر است با توجه به اینکه شهر  SPSSای با استفاده از نرم افزار 

 1رهای استان از نظر متغیرهای مورد مطالعه است بنابراین به عنوان داده ی پرتبوشهر به طور فاحشی در اختالف با سایر شه

از محاسبات کنار گذاشته می شود و سپس تحلیل خوشه بندی صورت می گیرد.  براین اساس مشخص می شود به جز شهر 

وشه جداگانه قرار شهرهای عسلویه و برازجان هریک در یک خ ،بوشهر که به عنوان یک خوشه منفرد شناخته می شود

در یک خوشه و سایر شهرهای استان در یک خوشه قرار می گیرند.  نخل تقی، خورموج، جم، بندر گناوهمیگیرند. شهرهای 

در واقع این دسته بندی بهترین دسته بندی توجیه کننده شباهت شهرهای استان از نظر مجموع قدرت پیوندهایشان در شش 

رهائی که در یک خوشه قرار می گیرند ویژگی های مشابهی از نظر توانمندی شان در برقراری متغیر مورد بررسی می باشد. شه

قدرت پیوندهایشان دارند. شهر بوشهر به عنوان مرکز اصلی ساختار شبکه جریان های استان معرفی میشود. پس از آن شهر 

 می گیرد. عسلویه به عنوان مرکز ثانویه مطرح است که به تنهائی در رتبه دوم قرار 

براورد قدرت پیوندهای جمعیتی نشان میدهدبرازجان بیشترین مهاجر فرستی را میان شهرهای استان دارد. این شهر با وجود 

مهاجر فرستی زیادش که باعث شده است در آخرین رتبه پیوندهای جمعیتی تعریف شود، توانمندی قابل توجهی از نظر سایر 

ن شهر ینچه در مطالعات پیوندهای فیزیکی و ساختار فضائی حمل و نقل استان مطرح شد، اانواع قدرت پیوندهایش دارد. چنا

قش مفصلی را ایفا می نماید. در واقع می توان این شهر را مرکز ثقل پیوندهای فیزیکی و کانون از نظر موقعیتش در شبکه ن

 ن شهر مفصلی در استان نامید. بالقوه مبادالت ترانزیتی دانست. بنابراین می توان این شهر را به عنوا

به فراخور توانمندیشان و تنوع پیوندشان در یک خوشه قرار می گیرند.  نخل تقی، خورموج، جم، بندر گناوهشهرهای 

 این شهرها بدون اینکه نقش مرکزی ایفا نمایند در زمره بازیگران اصلی شبکه جریانات استان بوشهر تلقی می شود.

زمره شهرهائی می باشند که در شبکه نقش فعال کمتری دارند. مداقه در مشخصات این شهرها سایر شهرهای استان در 

شهرهائی  تنگ ارم، کلمه، بوشکان، آباد، بنک، انارستان، بردستان، 1نشان میدهد، در این میان شهرهای عالیشهر، سیراف

 گیری آنها در خوشه چهارم به علت شدت پیوندهایهستند که در شبکه بار و مسافر استان عمال نقشی بر عهده ندارند و قرار 

جمعیتی و مالی آنها است که البته از این حیث نیز قدرت پیوندهای آنها بسیار کمتر از حد میانگین استان می باشد. بنابراین 

                                                      
1 OUTLIER 
ستخراج نشده ا اطالعاتی برای جریان مسافر استانی و بین استانی و همچنین بار بین استانیدر مجموع پیوندهای بررسی شده و سیراف عالیشهر برای شهرهای  1

 است از این روی عالی شهر به عنوان یک کانون ایزوله در محاسبات لحاظ نمی شود.
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ششان در شبکه شهرهای استان بوشهر را بر اساس نق 25این شهرها به عنوان کانون های ایزوله معرفی می شوند. جدول شماره 

 جریان استان بیان می کند.

 : نقش شهرهای استان بوشهر در شبکه جریان های استان75جدول 

 شهرها نقش

 بوشهر مرکز اصلی شبکه

 عسلویه مرکزی ثانویه شبکه

 ، برازجانجم، خورموج، بندر گناوه، نخل تقی سایر بازیگران کلیدی شبکه

 تنگ ارم، کلمه، بوشکان، آباد، بنک، انارستان، بردستان ایزولهکانون های 

 مآخذ: محاسبات مشاور 

در نهایت نسبت به سطح بندی شهرهای استان بر اساس قدرت پیوندشان اقدام می شود. برای این منظور حاصل جمع 

 اتریس به دست آمده از این تحلیل، شدتشود. ماستاندارد قدرت پیوند در هر یک از انواع پیوندهای مورد مطالعه محاسبه می

دهد. سپس بر اساس نسبت مجموع قدرت پیوندهای مختلف در چهار دسته تمامی تعامالت میان شهرهای استان را نشان می

رهای های دارای پیوند بسیار ضعیف در گراف تعامالت میان شهی، متوسط، ضعیف و سکونتگاهقو وندیپ یدارا یهاسکونتگاه

چهار نوع پیوند مسافر، بار، مالی و جمعیتی عددی از یک تا دو   آمده ازشوند. چنانچه امتیاز به دست ی میبندبقهطاستان، 

ی دو تا  سه باشد. به همین ترتیب اگر میانگین محاسبه شده در بازههای دارای پیوند قوی میباشد، مربوط به گروه سکونتگاه

ها با قدرت ی سه تا چهار و چهار تا پنج نیز به ترتیب سکونتگاههابازهمتوسط خواهد بود. قرار گیرد مربوط به گروه پیوندهای 

الزم به توضیح سطح بندی ارائه شده فارغ از نوع پیوندها است. دهند. پیوند ضعیف و بسیار ضعیف را در خود جای می

ی اعم از جریان های درون استانی و برون استانبنابراین این سطح بندی حاصل کل مطالعات صورت گرفته همه انواع جریانها 

 دهد. قدرت پیوندهای شهرهای استان و برآیند آن را نشان می 26جدول شماره و بین المللی است. 
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 ی شهرها بر حسب قدرت پیوندشانبندطبقه: 76جدول 

 شهر
سطح قدرت پیوند 

 مسافر

سطح قدرت پیوند 

 کاالئی

پیوند سطح قدرت 

 مالی

سطح قدرت پیوند 

 جمعیتی

سطح بندی 

 نهائی

 1 1 1 1 1 بوشهر

 1 4 1 1 1 عسلویه

 1 5 1 1 1 برازجان

 1 1 9 4 1 جم

 1 5 1 9 1 بندر گناوه

بندر 

 کنگان
9 9 1 5 9 

 9 9 1 4 4 چغادک

 9 4 9 4 9 اهرم

 9 5 1 5 1 نخل تقی

 9 5 9 4 9 آبپخش

 9 5 9 4 9 خورموج

 9 9 1 5 5 عالیشهر

 9 5 4 4 9 بندر دیر

 9 5 4 4 9 بندر دیلم

 9 9 9 5 5 خارک

 9 4 5 4 9 دلوار

 4 4 5 4 4 آبدان

 4 4 5 4 4 بردخون

 4 4 4 5 4 بندر ریگ

 4 9 5 5 4 ریز

 4 5 4 4 4 کاکی

 4 5 9 5 4 وحدتیه

 4 4 5 5 4 امام حسن

 4 9 5 5 5 انارستان

 4 4 5 4 5 بادوله

 4 4 4 5 5 بنک

 4 5 4 4 5 دالکی

 4 4 5 5 4 دوراهک

 4 5 4 5 4 سعد آباد

 4 4 4 5 5 سیراف

 4 5 4 5 4 شبانکاره

 4 4 5 5 5 آباد

 4 4 5 5 5 بردستان

 4 4 5 5 5 بوشکان
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 شهر
سطح قدرت پیوند 

 مسافر

سطح قدرت پیوند 

 کاالئی

پیوند سطح قدرت 

 مالی

سطح قدرت پیوند 

 جمعیتی

سطح بندی 

 نهائی

 4 4 5 5 5 شنبه

 4 4 5 5 5 کلمه

 4 5 5 5 5 تنگ ارم

 های دارای پیوند قویگاهتسکون -1-2-9-6-1

استان بوشهر تنها شهری است که از نظر تمام انواع پیوندهای مطالعه شده در رتبه اول جای شهر بوشهر به عنوان مرکز 

گرفته است. این شهر با وجود برخورداری از انواع شبکه حمل ونقل جاده ای و دریائی وهوائی و خدمات برتر ناحیه ای و 

می شود.  از نظر پیوندهای درون استانی و برون  کانون شهری استان شناخته -و شاید مهمترین-منطقه ای به عنوان یکی از 

استانی شهر بوشهر مهمترین مبدا و مقصد انواع جریانهای میان شهرها و استان های مختلف است. روابط رو یه مرکز و تشدید 

 از وجوه تفوق شهر بوشهر در شبکه جریان های استان است. -به طور عمومی-یافتن این روابط 

و سهم بسیار  1و 1مرکز اصلی شبکه جریان های استان شناخته شده است. همچنین وجود بنادر بوشهر این شهر به عنوان 

 باالی این بندر از مبادالت کاالئی استان از دیگر نکات قابل ذکر است. 

 های دارای پیوند متوسطسکونتگاه -1-2-9-6-2

مین شهر استان از نظر قدرت پیوندهای می باشد. شهر عسلویه دو بندر گناوه، جم، برازجان، عسلویهاین شهرهای شامل 

بررسی شده است. این شهر مرکز ثانویه استان از نظر برایند قدرت پیوند میان سکونتگاه ها می باشد. عسلویه در تمام انواع 

پیوندهای مطالعه شده به عنوان شهر سطح دوم شناسائی شد اما از نظر پیوند جمعیتی ناشی از مهاجرت این شهر در زمره 

 هرهای سطح چهار است. وجود منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس یکی از دالیل اصلی قدرن پیوندهای عسلویه می باشد. ش

قدرت مبادالت کاال و مسافر استان متناسب با توان فعالیتی این ناحیه و شدت فعالیت های در این ناحیه افزایش یافته است 

 استان قرار دارد. به گونه ای که از این حیث نیز در سطح دوم 

در رابطه با برازجان و موقعیت مرکزیت ثقلی آن و همچنین نقش آن به عنوان مرکز شعاع های استان از نظر شبکه جاده 

ای و همچنین توان تولیدات کشاورزی آن پیشتر به تفصیل صحبت شده است. در مجموع می توان گفت این شهر ارتباطات 

وندهای کاالئی و به خصوص مسافر دارد. اما این شهر از نظر پیوندهای جمعیتی بر اساس بسیار قوی با بوشهر از لحاظ پی

براورد مهاجرت شهرهای استان در زمره شهرهای مهاجر فرست شدید محسوب می شود. تعارض میان فعالیت های کشاورزی 

 محصوالت کشاورزی این شهرستان در شهرستان برازجان و بحران آبی موجود در منطقه منجر به عملکرد در هکتار پایین

می شود که می تواند از دالیل مهاجر فرستی شهرستان برازجان باشد. البته ضرورت دارد این مسئله در جلسات تخصصی 

 مورد کنکاش قرار گیرد.
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شهر جم از دیگر شهرهای مهم استان در شبکه حمل و نقل می باشد. شدت فعالیت های صنعت نفت و همچنین استقرار 

نیروی کار متخصص در این شهر و همچنین استقرار خدمات شهری مناسب در این شهر از دالیل قرارگیری این شهر در 

جایگاهی ممتاز از نظر قدرت پیوندهای میان سکونتگاه ها است. با توجه به ویژگی های اقلیمی و همچنین نظام استقرار 

اش در سطح دوم پیوندهای جمعیتی توجیه پذیر می نماید. شهر جم خدمات در این شهر مهاجرپذیری این شهر و قرار گیری 

 همچنین از نقطه نظز پیوندهای مسافر میان سکونتگاه ها نیز در رتبه دوم قرار گرفته است.

شهر گناوه دیگر شهر دارای قدرت پیوند متوسط در استان است. این شهر بندری به سبب ماهیت بندری بودنش از نظر 

سافر و کاالئی در سطوح فوقانی سلسله مراتب قدرت پیوندهای استان قرار دارد. در میان انواع پیوندهای قدرت مالی و م

مطالعه شده، مشخص می شود این شهر در زمره شهرهای مهاجر فرست شدید استان براورد شده است. حال آنکه از نظر سایر 

 انواع پیوندهای مطالعه شده در جایگاهی مطلوب قرار دارد.

 های دارای پیوند ضعیفکونتگاهس -1-2-9-6-3

 بندر ،دیر بندر، شهریعال، خورموج، آبپخش، نخل تقی، اهرم، چغادک، بندر کنگاندر میان شهرهای استان یازده شهر 

در زمره شهرهای سطح سوم قدرت پیوندهای استان قرار دارند. این شهرها در مجموع حدود سی درصد  دلوار، خارک، دیلم

استان را شامل می شوند. الزم به توضیح است، این شهرهای غالبا توانمندی های غیر قابل اغماضی در  از کل تعداد شهرهای

برخی از انواع پیوندهای مورد مطالعه دارند که می توانند در شبکه تعامالت استان ایفای نقش نمایند. آنچه حائز اهمیت می 

 ه در رستای انسجام بخشی به شبکه شهری استان می باشد. درنماید تعیین عوامل تقویت کننده نقش این شهرهای در شبک

 ادامه ویژگی هریک از این شهرها در شبکه تعامالت استان به اختصار تشریح شده است.  

 بندر کنگان از نظر قدرت پیوندهای مطالعه شده اختالف بسیار کمی با شهرهای سطح دوم بندر کنگان :

سط( دارد. این شهر از نقطه نظر قدرت پیوندهای کاالئی، مسافر و مالی استان)شهزهای دارای قدرت پیوند متو

در سطوح میانی سلسله مراتب قدرت پیوند شهرهای استان ارزیابی شده است. اما آنچه که سبب می شود این 

 شهر از نظر برایند قدرت پیوندهای مطالعه شده تنزل رتبه بیابد، مهاجر فرستی آن است. 

  جمله شهرهائی هستند که از نظر سلسله مراتب خدماتی شهرهای استان در زمره شهرهای چغادک و اهرم از

فوقانی نظام خدماتی استان قرار گرفته است. از این روی از نظر شاخص چندگانگی پیوندها این شهر در زمره 

 شهرهای سطح سومی تلقی می شوند که از تنوع نسبی پیوندهای مورد مطالعه را در خود دارند. 
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  بر اساس نتایج مطالعات این بخش مشاهده شد که شهر چغادک از نظر قدرت پیوند مالی و جمعیتی در سطوح

میانی سلسله مراتب قدرت پیوند شهرهای استان قرار دارد. اما از نظر قدرت پیوند کاالئی و مسافر در سطح 

ار ره کانونهای مهم استان می باشد. قرچهارم قرار گرفته است. این شهر همچنین از نظر پیوندهای فیزیکی در زم

 گیری در کریدور ارتباطی غرب به شرق استان جایگاه ویژه ای به این شهر بخشیده است. این شهرها 

 نخل تقی در کنار عسلویه، کنگان و جم در زمره شهرهای متاثر از وجود منطقه ویژه اقتصادی انرژی نخل تقی :

ک و اهرم تنوع پیوندهای این شهر پایین ارزیابی می شود. این شهر از پارس می باشد. بر خالف شهرهای چغاد

نظر قدرت پیوندهای مسافر و مالی در سطح دوم و از نظر قدرت پیوندهای کاالئی و جمعیتی در سطح پنجم 

 قرار گرفته است. 

 ح سوم و طودیگر شهرهائی هستند که تنوعی نسبی پیوندهای مسافر، کاال و مالی را درس خورموجو  آبپخش

چهارم سلسله مراتب قدرت پیوند سکونتگاه ها دارند. بررسی موقعت استقرار این دو شهر نسبت به شبکه جاده 

شرق استان و در دوطرف -ای استان شباهت نسبی آنها را نشان میدهد.این دو شهر در مسیر کریدور غرب

دی نقش شهرها در شبکه جاده ای استان هر کریدور بوشهر، برازجان، شیراز قرار گرفته اند. از نظر دسته بن

 دوشهر شهرهای واسطه ای معرفی شده اند.

  حال آنکه بررسی ساختار فعالیت استان نشان دهنده نقش قابل توجه علیاشهر از نظر فعالیت های آموزش عالی

مالی و  وندمی بشد. برخورداری نسبی فعالیت های خدماتی و نزدیکی به شیراز این شهر را از نظر قدرت پی

 جمعیتی در سطوح میانی سلسله مراتب قدرت پیوند استان قرار داده است. 

 از نظر پیوندهای مالی، کاالئی و مسافر در سطوح میانی سلسله مراتب قدرت پیوند استان قرار  دیلمو  دیر درابن

ناوه این بندر مانند بندرگ دارند. بندری بودن این شهرها یکی از دالیل اصلی این امر می تواند باشد. حال آنکه

 از نظر قدرت پیوندهای جمعیتی در سطح پنجم ارزیابی شده است.  

  به سبب محدودیت های جغرافیائی اش و نوع فعالیت های مستقر در آن از نظر جریان مسافر و  خارکجزیره

 کاال قدرت کمی دارد. 

 از نظر براورد قدرت مالی این شهر در زمره شهرهای از شهرهائی است که تنوع نسبی انواع پیوندها را دارد.  دلوار

 سطح پنج اتان ارزیابی شده است. 
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 های دارای پیوند بسیار ضعیفسکونتگاه -1-2-9-6-4

، نکب، بادوله، انارستان، امام حسن، وحدتیه، کاکی، ریز، بندر ریگ، بردخون، آبداندر میان شهرهای استان شهرهای 

یار ضعیفی قدرت پیوند بس تنگ ارم، کلمه، شنبه، بوشکان، بردستان، آباد، شبانکاره، سیراف، سعد آباد، دوراهک، دالکی

دارند. این بیست و یک شهر در مجموع حدود پنجاه و هفت درصد از کل شهرهای استان را شامل می شوند. این شهرهاغالبا 

 ان نیز کمتر نقش مهمی ایفا میدر زمره شهرهای کوچک و متوسط استان هستند که در سلسله مراتب نظام خدماتی است

قرار  در زمره کانون های ایزوله استان تنگ ارم، کلمه، بوشکان، آباد، بنک، انارستان، بردستاننمایند. در این بین شهرهای 

 دارند. سایر شهرها نیز در معرض تهدید بالقوه جدا افتادگی از ساختار شبکه تعامالت استان قرار دارند. 

 ها بر حسب قدرت پیوند سکونتگاهیی پهنهتشخیص و طبقه بند -1-2-9-6-5

های قدرت نهبند په نیدر ا شان،یوندهایقدرت پ کیها به تفکفوق و شناسایی سکونتگاه یبندها جیبا توجه به نتا

ل دهد، بخش مرکزی استان بوشهر و به طور خاص پهنه شامنتایج نشان می گیرد.استان مورد شناسایی قرار می یهاسکونتگاه

یوندهای ی نواحی حاشیه و غربی استان بوشهر پطورکلبهشهر بیشترین قدرت پیوندهای برقرار شده را در استان دارند. شهر بو

 یوندهایقدرت پهای پهنه 55نقشه شماره  استان دارا هستند. تریدرونو  تریمرکزی را در مقایسه با نواحی ترفیضع

 دهد.می شیاستان را نما یهاسکونتگاه

 یابیدرون  قیها از طرشهرستان ینهائ وندیقدرت پ  در نهایت قدرت پیوند شهرستان های استان بوشهر تعیین شده است. 

آن  یشهرها یوندهایپ ازیامت نیانگیهر شهرستان برابر م وندیقدرت پ ازیها محاسبه شده است. امتسکونتگاه ینهائ وندیقدرت پ

 دهد.می شیاستان را نما یهاشهرستان یوندهایقدرت پی پهنه بند 56نقشه شماره  شهرستان است.
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 1393و  1391، 1385های در سال 2و  1صادرات و واردات انجام شده از گمرک بوشهر  پیوست:

 1385سال  -به تفکیک کشورهای مبدأ-2و 1: صادرات گمرک بوشهر 77 جدول
 ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( کشور ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( کشور

 11565 115655 سنگاپور 15555 1555 آذربایجان

 411165 115169 عراق 1195566 5561551 آرژانتین

 6623916 3152465 عربستان 246611 955993 افغانستان

 564452 9261219 عمان 151551111 112645559 امارات

 15155 45555 روسیه 13541953 13366555 اندونزی

 6991615 2551521 فیلیپین 5 5 آنگوئیال

 12531313 26125565 قطر 6341525 3323451 ایتالیا

 14432451 141415121 کویت 1911141 11351315 بحرین

 52152463 62591464 هند 91344 134345 بنگالدش

 141512 316141 یمن 9629 96295 پاکستان

 16635351 5655159 سکوهای نفتی 4142 164 ترکیه

 11353131 99911113 پارس جنوبی  4221 1561 ترکمنستان

       11312141 15911541 چین

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 1385سال  -به تفکیک گروه کاالیی-2و 1: صادرات گمرک بوشهر 78 جدول
 ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( گروه کاالیی ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( گروه کاالیی

 114541 22135 11قسمت 4191515 1216191 1قسمت

 5446245 91119911 19قسمت 19493151 51511533 1قسمت

 5 5 14قسمت 12565 11525 9قسمت

 93119165 91113149 15قسمت 1132446 1511512 4قسمت

 1215115 646551 16قسمت 195433195 466159621 5قسمت

 6211943 4923151 12قسمت 96555151 41245315 6قسمت

 11164 1363 11قسمت 1391361 291351 2قسمت

 5 5 13قسمت 15411 12211 1قسمت

 415946 22413 15قسمت 115113 111995 3قسمت

 13112 9255 11قسمت 196154 46221 15قسمت

       1592541 931529 11قسمت

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 1391سال  -به تفکیک کشورهای مبدأ-2و 1: صادرات گمرک بوشهر 79 جدول

 کشور
وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(
 کشور

وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(
 کشور

وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(

امارات 

 متحده 
 114656 191514 بلژیک 196555 93555 تونس 111464669 134996659
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 کشور
وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(
 کشور

وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(
 کشور

وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(

آفریقای 

 جنوبی
1931114 311565 

کره 

 جنوبی
31352 142162 

آفریقای 

 مرکزی
1111151 631291 

 956911 63116 سوریه 51355 61555 اکراین 4551391 5131411 چین

 55241 113115 تانزانیا 115555 15555 الجزایر 111445 15155 مصر

 91443 655156 سیشل 416555 145155 آلمان 14596424 3446453 ایتالیا

 1555216 323516 کنگو 63155 96155 انگلستان 13545553 915119345 کویت

 41396 15215 لیبریا 45555 15555 بوسنی 132351 119535 اسپانیا

 11539529 19521351 مالزی 45555 15555 تویاگو 163533 1593619 عمان

 121145 599625 مراکش 96664 94969 سوئد 15419991 425365116 قطر

 51915 94955 موریتانی 165555 15555 روسیه 6316226 51259452 عربستان

 31513 195154 ونزوئال 25555 15555 فرانسه 1165252 115465 تایلند

 23624 911922 فیلیپین 65112 21365 کلمبیا 525515 115626 لبنان

 95355 11555 مالی 494555 155145 لهستان 4495353 1659552 ویتنام

 9122 11255 قبرس 155315 164355 لیتوانی 164155 115611 بحرین

 955591 116622 ایرلند 991151 115555 مراکش 15334412 6552915 اندونزی

 2965 2965 دانمارک 1664655 1293613 هلند 152251959 191251665 هند

 1529145 6124415 افغانستان 52325 62195 کنیا 1211215 15161116 عراق

 9661115 9552119 نام بدون 56412 99535 نیجریه 11113151 13151631 ترکیه

       63251529 41533625 اندونزی 6511 19935 گینه

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 1391سال  -به تفکیک گروه کاالیی-2و 1: صادرات گمرک بوشهر 81 جدول
 ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( گروه کاالیی ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( گروه کاالیی

 155395 66215 11قسمت  19633134 6915914 1قسمت 

 51455 13355 11قسمت  11534161 16113541 1قسمت 

 436335 351551 19قسمت  525 525 9قسمت 

 2642351 5466915 15قسمت  1936942 1634114 4قسمت 

 495521 15132 16قسمت  451211641 1193239113 5قسمت 

 11541 1335 12قسمت  151152929 194523254 6قسمت 

 961 1915 11قسمت  1191155 921551 2قسمت 

 3952 4512 15قسمت  9595 9595 3قسمت 

       153615 913151 15قسمت 

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 1393سال  -به تفکیک کشورهای مبدأ-2و 1: صادرات گمرک بوشهر 81 جدول
 ارزش )دالر( وزن )کیلو گرم( کشور ارزش )دالر( وزن )کیلو گرم( کشور

 15555 11555 سنگاپور 1964 3145 آلمان
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 ارزش )دالر( وزن )کیلو گرم( کشور ارزش )دالر( وزن )کیلو گرم( کشور

 111555 14155 سوریه 451955 11536 اسپانیا

 9513314 54111653 عراق 1365119 1953534 استرالیا

 1914511 1136523 عربستان 963146595 993111351 امارات متحده 

 125912 116251 عمان 6145522 6559651 اندونزی

 111155 14555 فیلیپین 25655 11555 ایتالیا

 16991152 51554465 قطر 1962696 261324 بحرین

 12992224 555111115 کویت 95255 15555 برزیل

 553155 115555 لبنان 1119541 962153 تایلند

 12555 15555 مالزی 19135315 3599961 ترکیه

 111155 14555 مصر 1 11 تیمور

 14919639 2999533 ویتنام 144115 12555 چایل

 39521125 19965295 هند 95545113 12631512 چین

 123236 1145551 کره جنوبی 96135 53555 روسیه

 135542 111115 هنگ کنگ 1141623 511951 ژاپن

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 1393سال  -به تفکیک گروه کاالیی-2و 1:  صادرات گمرک بوشهر 82 جدول
 ارزش )دالر( وزن )کیلو گرم( گروه کاالیی ارزش )دالر( وزن )کیلو گرم( گروه کاالیی

 159215 11915 3قسمت  49925411 11451121 1قسمت 

 11112 1315 11قسمت  3169112 19121912 1قسمت 

 94155 19255 11قسمت  625 455 9قسمت 

 1952214 6599936 19قسمت  9415551 4514651 4قسمت 

 316912 416165 15قسمت  435113111 1512564943 5قسمت 

 1524151 114596 16قسمت  55512546 46595955 6قسمت 

 51435 14515 12قسمت  1121136 316956 2قسمت 

 92413 11411 15قسمت  12622 5155 1قسمت 

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 1385سال  -به تفکیک کشورهای مبدأ-2و 1: واردات گمرک بوشهر 83 جدول

 کشور
وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(
 کشور

وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(
 کشور

وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(

 1516616 1121141                                       فرانسه                                             1554155 1525219 ترکیه                                                                                    51595 96555 اتریش                                                                                   

 965161162 فیلیپین                                                                                  1159 1653 جمهوری  چک                                                                               163633 115565 اسپانیا                                                                                 
11156121

1 

 25269 15342 اسلوونی                                                                                 
جمهوری  عربی  

 سوریه                                                                     
 1694191 151161 قطر                                                                                      951439 625915

 5 5 کانادا                                                                                   1196916 9194351 جمهوری  کره                                                                              5523523 15651619                                         اکوادور                                         
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 کشور
وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(
 کشور

وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(
 کشور

وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(

امارات  متحده  

 عربی                                                                     
413459111 

45594546

1 
 16151 1555 کنیا                                                                                     94641349 14211265 چین                                                                                     

 59553155 4353199 کویت                                                                                     121116 29215                                   رومانی                                                 15553 61525 اندونزی                                                                                 

 5 5 لهستان                                                                                   5 5 زیمبابوه                                                                                 1123196 114111 انگلستان                                                                                

 5445655 3231532 مالزی                                                                                    1641119 661119 ژاپن                                                                                     1929142 1155116 ایتالیا                                                                                 

 1953355 6112515 مصر                                                                                      912355 164115                                              سری النکا                                   14255296 95669114 آفریقای  جنوبی                                                                          

 9612252 1594594 آلمان                                                                                   
سکوهای نفتی 

 ابوذر                                                                       
 5 5 مکزیک                                                                                    11563 11595

 955199 914149 سنگاپور                                                                                  5 5 آنگوئیال                                                                                
منطقه  

                             آزادکیش                                              
666123 1619122 

 1115555 69551 هلند                                                                                     299942 12114 سوئد                                                                                     11493565 1119914 بحرین                                                                                   

 6195639 15132155 هند                                                                                      11696 1516 سوئیس                                                                                    126515 65511 بلژیک                                                                                   

 96415 11135 هنگ کنگ                                                                                  1399335 6994545 شیلی                                                                                     1111956 16511515                                        پاکستان                                          

 12113 55112 ویتنام                                                                                   35615 296555 عراق                                                                                     131213 1313619 پرو                                                                                     

 15341 99523 یوگسالوی                                                                                 6229531 1623613 عربستان  سعودی                                                                           11241999 99512591 تایلند                                                                                  

تایوان  ایالت 

                                        چین                                
 6996141 فدراسیون  روسیه                                                                          216434 541241

15655315

1 
 36141 164561 یونان                                                                                   

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 1385سال  -به تفکیک گروه کاالیی-2و 1: واردات گمرک بوشهر 84 جدول
 ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( گروه کاالیی ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( گروه کاالیی

 1623444 1529699 11قسمت 14313 45623 1قسمت

 6251431 3325965 19قسمت 111111511 615139252 1قسمت

 11651 15945 14قسمت 6213541 11569911 9قسمت

 19552125 3614159 15قسمت 26115111 155364991 4قسمت

 921911561 21535252 16قسمت 1123311 1951152 5قسمت

 116425611 11515125 12قسمت 12151351 15113551 6قسمت

 3141666 1641155 11قسمت 3119114 6199131 2قسمت

   5 13قسمت 1151514 1136945 1قسمت
 14121595 1265219 15قسمت 1543991 1551951 3قسمت

 216164 115319 11قسمت 4411114 1551124 15قسمت

       45135269 19563591 11قسمت

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر
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 1391سال  -به تفکیک کشورهای مبدأ-2و 1واردات گمرک بوشهر : 85 جدول

 کشور
وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(
 کشور

وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(
 کشور

وزن 

 )کیلوگرم(

ارزش 

 )دالر(

 911446 136353 اتریش
تایوان ایالت 

 چین
 16151 155 فنالند 9416263 1951511

 6315161 15551411 فیلیپین 4314151 1555311 ترکیه 9416 4212 اریتره

 9155944 1311625 قطر 5 5 تونس 441111 1194551 آروبا

 11292 5655 جزایر آنتیل هلند 9916955 1111949 اسپانیا
کاستاری

 کا
5 5 

 64952 31555 ازبکستان
جزیره 

 کریسمس
 5 5 کالدونیا 5 5

 5 5 کامرون 5 5 جمهوری چک 153151 163411 استونی

 951111 441342 کانادا 1551112 1922141 جمهوری سوریه 1563169 455913 اسلواکی

 5 5 کنیا 11153951 5129342 جمهوری کره 1251241 1551545 اسلوونی

 1955944 1113664 آفریقای جنوبی
جمهوری 

 مقدونیه
 54191135 4423519 کویت 29413 11534

 165351225 چین 16352 11655 اکراین
15292262

4 
 39291 13354 لبنان

 49411 2321 لهستان 155111 55655 دانمارک 12534522 4495543 آلمان

10154E+0 214291121 امارات متحده
9 

 9991344 4655513 مالزی 31511 45112 رومانی

 56591 29555 مجارستان 5 5 زالندنو 9564 1114 آنتارکتیکا

 21111 13615 مراکش 5235254 1165264 ژاپن 616241 166914 اندونزی

 6311156 15256512 مصر 1235115 1195439 سریالنکا 11464 16231 انگلستان

ایاالت متحده 

 آمریکا
15555 51155 

سکوهانی نفتی 

 ابوذر
 114546 99363 مکزیک 91423 51555

 9313635 1112915 1منطقه 1111153 1191952 سنگاپور 15546243 9935125 ایتالیا

 5 5 نامیبیا 1132996 113122 سوئد 156434 91414 ایرلند

 5 5 نروژ 149316 9621 سوئیس 1551252 413155 بحرین

 15615994 211514 هلند 1313539 9115322 شیلی 36321 61699 برزیل

 16311522 36514341 هند 121639 2245 عمان 614141 951365 بلژیک

 2223265 15223592 عربستان 11239 11953 بلغارستان
هنگ 

 کنگ
14634 112253 

 612549 293911 ویئتنام 5 5 غنا 3599226 15194442 پاکستان

 93166515 311135 فدراسیون روسیه 92214 11162 پرتقال
یوگسالو

 ی
141591 195216 

 435541 1911191 یونان 6595111 1596556 فرانسه 15521223 94126115 تایلند

 گمرکات استان بوشهرمآخذ: اداره کل 
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 1391سال  -به تفکیک گروه کاالیی-2و 1: واردات گمرک بوشهر 86 جدول
 ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( گروه کاالیی ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( گروه کاالیی

 5421341 1112154 11قسمت 113165 116212 1قسمت

 99161116 93659411 19قسمت 419421516 545111142 1قسمت

 215563 111936 14قسمت 5641392 9612452 9قسمت

 11693625 66564142 15قسمت 46315115 113616319 4قسمت

 612666991 125692111 16قسمت 9355125 5196659 5قسمت

 119915341 55161111 12قسمت 94141159 11994939 6قسمت

 11149916 9625165 11قسمت 25491421 92191569 2قسمت

 5 5 13قسمت 6135155 6965251 1قسمت

 66112526 92411925 15قسمت 1291459 16392416 3قسمت

 35155 55911 11قسمت 2192954 4535956 15قسمت

       11323155 95544165 11قسمت

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 1393سال  -به تفکیک کشورهای مبدأ-2و 1بوشهر : واردات گمرک 87 جدول
 ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( کشور ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( کشور ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( کشور

 1561115 152613 ایرلند 21651113 12192121 فیلیپین 619611965 155441546 امارات

 1322359 62925 عمان 1511414 1194315 پاکستان 112645 15199 اتریش

 56915 51555 آفریقای جنوبی 111135 41953 لهستان 999631 61156 برزیل

 9651 1115 اردن 1614611 149924 قطر 1412616 1231345 کانادا

 11945 1565 کره شمالی 1553553 64441 روسیه 224413351 935913351 چین

 445115 52243 لوگزامبورگ 4145631 642594 عربستان 163155 145124 جمهوری چک

 13555 13555 سومالی 1115149 1511156 سنگاپور 6499225 1951432 آلمان

 915934 459269 چایل 9415954 9435552 تایلند 1399952 1545519 اسپانیا

 15291 32439 استونی 4536131 1196312 تیمور 6126599 1553553 فرانسه

 55499 16122 لیتوانی 95914615 1949395 ترکیه 914451 146536 هنک کنگ

 412551 661533 پرتقال 3321616 9955511 تایوان 51521 46555 هندوراس

 911929 515113 سوئد 96291411 11561115 ایاالت متحده 551353 111351 مجارستان

 11193 4441 بلژیک 1113221 122955 ویئتنام 1321132 194146 اندونزی

 56315 11655 اسلوونی 112351 91541 نروژ 136251114 141252115 هند

 993523 145433 اسلواکی 16355194 9212515 نیوزیلند 91111113 9695961 ایتالیا

 134536 119331 مصر 453516 415161 آرژانتین 15615314 1521151 ژاپن

 96511 11655 بلغارستان 943461 469555 اتیوپی 1441539 994495 کنیا

 11155 9131 بریتانیا 16921 6155 گواتماال 14455 1555 قرقیزستان

 156196 95534 رومانی 111562 115555 ایران 1642544119 651244565 کره جنوبی

 96193 3415 مناطق ویژه 33635 51211 ماداگاسکار 45565212 1159259 کویت

 49369 1555 بحرین 16265 14555 نیجریه 65292 11191 لبنان

 1555 1916 قبرس 15615 13555 اوکراین 16561115 5613511 سری النکا
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 ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( کشور ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( کشور ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( کشور

 41145 5916 سائوتومه 219966 135155 سوریه 1111451 1141115 مالزی

       939312 141113 دانمارک 155114 11121 هلند

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 1393سال  -به تفکیک گروه کاالیی-2و 1بوشهر : واردات گمرک 88 جدول
 ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( گروه کاالیی ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( گروه کاالیی

 1411391 511512 11قسمت 195435315 41522264 1قسمت

 15111611 19935659 19قسمت 551115211 414554155 1قسمت

 15615 16691 14قسمت 1636561 4539312 9قسمت

 154145415 116166131 15قسمت 11395359 11155592 4قسمت

 311311156 149411191 16قسمت 15231355 5513511 5قسمت

 512512114 62662151 12قسمت 161196616 62111524 6قسمت

 15133961 1549144 11قسمت 655955695 116142619 2قسمت

 115915 49962 13قسمت 215116 145423 1قسمت

 43511423 12663121 15قسمت 9112165 4165555 3قسمت

 54465636 5453154 11قسمت 123525652 152111161 15قسمت

       21522114 12591511 11قسمت

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر
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