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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایي: مدیر فني: مشاوران عالي:فیروز توفیق

 / نصیبه قاسمیانسونیا کریمي / سعید نجدعطایيآرمان خواجه برج سفیدی ، حسین آراميمجتبي رفیعیان 

 ها:گروه بررسي و تحلیل پیوندهای بین سکونتگاه و سازماني:گروه بررسي و تحلیل سیاسي اداری  گروه بررسي و تحلیل وضعیت منابع طبیعي:

 مدیر گروه: کوروش کمالي

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 معصومه شیخهامدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 محمدیمدیر گروه: حمید 

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 های زیربنایي:گروه تحلیل ویژگي گروه بررسي و تحلیل محیط زیست:

 مدیر گروه: صدیقه فیضي مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسي و تحلیل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی میثم نصیریه: مدیر گرو رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسي و تحلیل اجتماعي و فرهنگي:

 و گرافیک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی مدیر گروه: محمدعلي محمدی

 مدیر گروه:مرتضي بیدگلي سمیه زنگنه سویمیرطاهرمو

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 مهسا جالل وندی گروه بررسي و تحلیل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 رامین ساعد موچشيمدیر گروه:  علی رشیدی

 بهاره مستوفیان

 ریمیعلی ک

 زهرا محتشمی

 تینا گنجی

 بیتا شهیدی

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسي و تحلیل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 نگاری:یندهآگروه تلفیق و  های جمعیتي:گروه بررسي و تحلیل ویژگي

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حمید حسین نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 مجتبی رفیعیان بهزاد بهروزی اصفهانی

 آرمان خواجه برج سفیدی گروه بررسي و تحلیل نظام سکونتگاهي:

 صدیقه فیضی مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی ابط و مقررات:گروه بررسي و تحلیل ضو

 حسین آرامی عبداهلل زارعی پناه یدرحمدیر گروه: محمدباقر 

 کاردانهافشین  یحیی جعفری یحیی جعفری

 میرطاهرموسوی مرتضی بیدگلی حسین صادقی

 علی اصغر محمدی آذین باقرنیا سعید نجد عطایی

 رامین ساعد موچشی شعار نیلوفر دهقان زه بخش گردشگری:گروه بررسي و تحلیل حو

 طاها ربانی گروه بررسي و تحلیل مالحظات ایمني، دفاعي و امنیتي: ناصرپیرحیاتيمدیر گروه: 

 منصور مرشدی مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

 منصور صنیعی پناه یدرحمحمدباقر  مسعود جودت

  علی رشیدی   -یحسین صادق فریده آذربان
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 پیشگفتار

ی زیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1322برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد. استان بوشهر(

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

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

و  اهداف اندازچشمتدوین ی به پژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی 

 ارائهیاتی به عمل و سطح کندیمی مشخص المللنیبو  و جایگاه این استان را در سطح ملی پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدو برنامهدر  ازیموردنتداوم اقدامات  منظوربهعالوه بر این 

رح اصلی ش و ارکان.مراحل پردازدیم شدهینیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 تدوین سند آمایش مرحله اول:

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل میه آمایش میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولی

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

یش های مکانی آماایگاه دادهنیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

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

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در اولویت منظوربهاستان  مسائلبندی شناسی و طبقه مسئلهرساند. فصل پنجم به می

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

سناد های مطالعاتی الزم برای تهیه افصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

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

داری و سازمانی، ا -، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسیستیزطیمح

و  ررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسیبررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، ب

ها، بررسی و تحلیل تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

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

 دهد.ی قرار میموردبررس استان را
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ی توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی وهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

تدوین  ی توسعه فضایی استان ووهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.تان میراهبردهای توسعه اس

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

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

 شود.امل میتوسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را ش

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

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

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

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

 آمایش است.

 تهیه طرح عملیاتی آمایش مرحله دوم:

 گردد. ه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی میدر این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهی

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

، بررسی ک جدیدشده و مدارمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

مدخالن(،  های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذیها 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

 باشد.می

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

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

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

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

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

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 
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نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج استان و پیشنهادات اصالحی برنامههای توسعه بلندمدت ها و برنامهطرح

 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 وبرنامه، معیارها و شاخصپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری 

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 پایش و ارزیابی برنامه آمایش مرحله سوم:

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

توسعه و  پایش ازیموردنت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات گام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هف

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

 تان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت وهای اجرایی اسساله دستگاههای توسعه یکبرنامه 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 گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

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

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

ا عنوان ب آینده نگاری و تلفیق مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده  از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح خدمات است. -2-3-1بند  منطبق بر و تبیین چشم انداز کالن و ماموریت های استانگزارش 
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 استان یهاتیانداز کالن و مأمورچشم نییتبداوری ویرایش اول گزارش 

مسئول 

 گزارش:

ه نقط افتینامه در خیتار

 نظرات:

 نقطه افتیشماره نامه در

 نظرات:

 کد گزارش:
5002212B0021303019RE103971116 

 اول شیرایو یلینقطه نظرات و پاسخ تکم

1 

 : الزم است تا گزارشی از پنل ها آورده شود نقطه نظر

 پاسخ

 21نفر از نخبگان بومی و ذینفعان استان در تاریخ  65گزارش توضیح داده شده است که با حضور  21در صفحه 

ارگاه مشارکتی در محل مرکز مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگاری برگزار اردیبهشت یک ک

تیرماه سال جاری در محل  26گردید ، همچنین پانلی تخصصی با موضوع بررسی چشم انداز استان در تاریخ 

در کارگروه  16/6/21سازمان مدیریت برگزار شد . پس از آن نتیجه بیانیه چشم انداز و ماموریت های آن در جلسه 

 2آمایش سرزمین و محیط زیست با حضور استاندار و در محل استانداری ارائه گردید.  پانل های شهرستانی در 

دور با ذینفعان حاضر در هر یک از شهرستان ها برگزار گردید . پرسش نامه اینترنتی برای هر کدام از 

شد و بخشی از تخصص های شهرستانی با توجه به بخشهای)تدوین اهداف، چشم انداز وسناریوها(  طراحی 

 نظرات پاسخ دهندگان از این طریق بازنگری و اصالح شد. 

آدرس پرسش نامه 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf75WIhWyBBqRpQK5qpaاینترنتی)

9JY9nwHbX7cV0TOLrhwFg6Wk66HlQ/viewform?c=0&w=1 
داف بنیادین بازنگری شده و مبنای تدوین چشم انداز نهایی توسعه استان قرار همچنین در دور دوم پانل ها ، اه

 گرفت . ) مستندات برگزاری به تفصیل در پیوست های گزارش اهداف موجود است ( 

همچنین بنا به درخواست ناظر محترم گزارش مبسوطی از مشارکت جویی از ذینفعان و پیمایش میدانی و برگزاری 

اری ها و استماع نظرات و انتقادات ذینفعان در استان، در پیوست ویرایش دوم ارائه خواهد شد جلسات با فرماند

 . 

2 
 در ابتدای گزارش اصطالحات مورد استفاده تعریف شوند نقطه نظر

 در ویرایش بعدی اصالح می گردد پاسخ

3 

 شده است؟روش تدوین چشم انداز به چه شکل بوده است که این متن استخراج  نقطه نظر

 پاسخ

راهنمای شرح خدمات و شرح خدمات اصلی ، فرآیند رسیدن به چشم انداز را بصورت شفاف نشان می دهد که 

در ابتدای گزارش فرایند دستیابی به چشم انداز ذکر شده است. جهت تلفیق نتایج مطالعات در قالب بیانیه چشم 

ست. که اصل روش پیشنهادی ایشان را می توانید در سایت انداز از روش تدونی چشم انداز کلگار استفاده شده ا

 زیر ببینید.

 https://journals.ut.ac.ir/article_13878_1373.htmlمنبع :

2 
 دو بار ماخذ تکرار شده است . 1در جدول  نقطه نظر

 در ویرایش بعدی اصالح می گردد پاسخ

1 
 نقطه نظر

اساس نظرات نخبگان اصالح شده و مورد تایید قرار گرفت . چگونه ادعا شده که چشم انداز بر  2در انتهای ص 

 و در چه مرجع و جمعی و بر پایه چه روشی؟

 کارگاه مشارکتی در محل  مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری پاسخ
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مدیریت با  تیرماه سال جاری در محل سازمان 26پانلی تخصصی با موضوع بررسی چشم انداز استان در تاریخ 

 حضور دکتر رفیعیان و دکتر عوض پور

 جلسه تلفیق نهایی با حضور سرتیم های مطالعاتی مشاور 

 21/  11/  2جلسه پانل تلفیقی با رویکرد دریا پایه در تاریخ 

1 
 فرق شعاع و فاصله چیست؟ یکی حذف شود. 6در عنوان جدول شماره  نقطه نظر

 ه است .فاصله حذف شد –اصالح گردید  پاسخ

6 

 منظور از شاخص کارایی اقتصادی چیست ؟ مبهم است، روشن تر شود 23در ص  نقطه نظر

 پاسخ

 از  عبارت است اقتصادی ) بهره وری اقتصادی ( همانگونه که در متن گزارش نیز آمده است، کارایی شاخص

 ریال یک هر ازاء به دده می نشان که در همان بخش واسطه مصرف به ستانده در هر بخش اقتصادی نسبت

 .است شده تولید محصول ریال چند ای،واسطه خدمات و کاال مصرف

3 

 آورده شده است. 13مبنای محاسبه مزیت نسبی اشکار شده و تدوین جدول شماره  نقطه نظر

 پاسخ

دازد. رپبرای کاالی موردنظر می ملیدر مقابل ساختار صادرات  محلیاین شاخص به بررسی ساختار صادرات 

اگر در فاصله صفر تا یک قرار گیرد، نشان دهنده عدم مزیت نسبی است و اگر بزرگتر از یک  RCA شاخص

است. روند افزایشی این شاخص در طول  x باشد، نمایانگر وجود مزیت نسبی آشکار شده در صادرات کاالی

ب و یا های مناسای ایجاد فرصتزمان نشان دهنده بهبود موقعیت رقابتی یک کاال در یک منطقه خاص در راست

 .شودهای پیش آمده تلقی میاستفاده از فرصت

مبنای محاسبات این بخش داده های مرکز آمار ایران در مقیاس استانی و کشور در بخش های مختلف اقتصادی 

 بوده است.

2 
 ریال است یا ... ذکر شود 25مقیاس جدول شماره  نقطه نظر

 که در ویرایش بعدی اصالح می شود مقیاس به درصد است پاسخ

15 

 نقطه نظر
رسیده است؟  112.33به  31چه رفرم یا شرایطی ایجاد شده است که کارایی معدن در سال  25در جدول شماره 

 توضیح داده شود.

 پاسخ

است  هبه دلیل آنکه منابع گاز موجود استان به بهره برداری رسیده و چرخه استحصال آن آغاز شد 1331در سال 

به یک باره این عدد در بخش منابع معدنی افزایش پیدا کرده ولی در آمار سال های بعد کارایی ) بهره وری 

اقتصادی ( در بخش معدن به دلیل آنکه حجم زیادی از گاز به ارزش افزوده در بخش صنعت تبدیل شده است، 

ان بهره برداری از فازهای مختلف فازهای که زم 31تا  62مقدار ان کاهش می یاید. به عبارت دیگر در دوره 

پارس جنوبی می باشد در بخش های معدن این عدد نمود بیشتری می یابد ، ولی پس از آن و در سال های بعد با 

 احداث پتروشیمی ها که وظیفه تولید مشتقات گازی را دارند این آمار در بخش صنعت نمود می یابد.

 1331تقسیم ستانده بخش معدن به مصرف واسطه در همین بخش در سال  الزم به توضیح است که این عدد از

 مرکز های بدست آمده است که مطابق با آمار رسمی مرکز آمار ایران حاصل شده است . ) ماخذ این آمار داده

 ای می باشد (  منطقه های حساب جداول:  1321 الی 1362-ایران آمار

 حور عمودی/ کارایی اقتصادی/ مشخص شود.واحد سنجش م 1در نمودار  نقطه نظر 11
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 پاسخ

همانگونه که در بند هفتم توضیح داده شد ، شاخص کارایی اقتصادی عبارت است از  نسبت ستانده در هر بخش 

ای، که نشان می دهد به ازاء هر یک ریال مصرف کاال و خدمات واسطه در همان بخشاقتصادی به مصرف واسطه 

 "نسبت"شده است. بنابراین کارایی اقتصادی بر اساس این متد واحد ندارد و صرفا با  چند ریال محصول تولید

ایگزین اقتصادی ج بهره وریسنجیده میشود. در ضمن جهت تدقیق بهتر موضوع در متن گزارش، عبارت شاخص 

 اقتصادی گردید . کاراییشاخص 

12 

 در زیر جدول سطح محلی یا ملی؟ 2در سطر  36در ص  نقطه نظر

 پاسخ

در اینجا منظور قیاس مابین سطح استانی و سطح ملی بوده است که در جمله بندی گزارش به درستی اشاره شده 

وسی در استان بوشهر، انحراف از میانگین محس ی مختلف اقتصادهابخشتحلیل کارایی عملکرد استان در  "است 

و  و عامل تکنولوژی هایگذاراستیسرآیند از حیث ب هابخشو غالب  دهدینمنشان  سطح ملیرا نسبت به 

 ". کنندیمسطح تخصص نیروی انسانی فضای مشابهی را تجربه 

13 
 جمله شروع بحث نامفهوم است. -1-1-2-2-3-1در  11در ص  نقطه نظر

 در ویرایش بعدی اصالح می گردد پاسخ

12 
 حجم به میزان تغییر یابد 32و  26در جدول  نقطه نظر

 ویرایش بعدی اصالح می گردددر  پاسخ

11 
 ؟؟ 23چرا ادامه جدول  11در ص  نقطه نظر

 در ویرایش بعدی اصالح می گردد پاسخ

11 
 نام شاخص ذکر شود 12در ص  نقطه نظر

 نام شاخص مد نظر نیست ، منظور شاخص تخصصی شدن است  13در صفحه  پاسخ

16 
 ی انتخاب نشده است؟؟چرا برای دشتستان باغدار 31در جدول  نقطه نظر

 در ویرایش بعدی اصالح می گردد پاسخ

13 
 خدماتی به صنعتی تغییر یابد. 33در عنوان جدول شماره  نقطه نظر

 در ویرایش بعدی اصالح می گردد  پاسخ

12 
 چرا سطح تمرکز منفی شده است؟ 32در جدول  نقطه نظر

 ی اصالح می شوداشتباه تایپی رخ داده و در ویرایش های بعد پاسخ

25 
 نیاز به اصالح دارد. مثال عرصه اولویت دار بوشهر جنگلداری یا دشتی فقط زراعت؟؟ 22جدول شماره  نقطه نظر

 در ویرایش بعدی اصالح خواهد شد پاسخ

21 

 نقطه نظر
 چشم انداز در چه افقی طراحی گردیده است؟ 1در نقشه 

 

 پاسخ
 قانون 66 ماده اجرایی نامه آیین مطابق منطقه کالن گانه نه بندی تقسیم در 1 منطقه جغرافیایی این نقشه موقعیت

 توسعه نشان می دهد و بر اساس نقشه های تولیدی مشاور نمی باشد .  چهارم برنامه

22 
 های مهمترین قابلیت استان هستند؟،آیا حقیقتاً این محور11در ص نقطه نظر

 ذکرشده است.  1333ست که در نظریه پایه توسعه استان در برنامه امایش ملی سال موارد ذکر شده دقیقا مواردی ا پاسخ

 آیا شرکتی ورشکسته به اسم صدرا قابلیت توسعه استان است؟ نقطه نظر 23
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 پاسخ

با توجه به اینکه صنایع کشتی سازی به دلیل بسترهای محیطی الزم و وجود زیرساخت های فنی و تخصصی در 

د می تواند به عنوان یکی از تخصص های مهم استان که می تواند ارزش افزوده پایدار قابل بوشهر وجود دار

توجهی برای استان داشته باشد اشاره نمود . دراینجا اشاره به قابلیت های توسعه استان مدنظر است و شرکت صدرا 

 به عنوان نمونه ای معتبر در این بخش مورد اشاره قرار گرفته است . 

22 

 حجم تولید خرمایی که نسبتی با خرماهای تجاری دنیا به لحاظ شکل ، آیا قابلیت توسعه استان است؟ ه نظرنقط

 پاسخ
خرما نیز به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک استان همواره مطرح بوده و به دلیل داشتن پتانسل باال در ایجاد 

 وسعه در جهت رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال باشدخوشه صنعتی خرما در استان می تواند یکی از محورهای ت

21 

 نقطه نظر
-ا و شرکتههای توسعه استان است، چرا پتروشیمی جم نباشد؟ چرا کارخانهاگر پاالیشگاه فجر جم جزء قابلیت

 های دیگر نباشند؟

 پاسخ
یمیایی کلی صنایع شباید حذف بشود و به طور " پاالیشگاه نفت و گاز فجر جم  "کامال درست است ، عبارت 

 در استان به عنوان محوری که درای پتانسل و تخصصص است مد نظر می باشد  

21 

 منظور روشن شما از خدمات برتر چه حوزه ها و یا خدماتی است؟ 11ص 1در جدول نقطه نظر

 پاسخ

نقل ) درون خدمات پشتیبان حمل و  –آموزش عالی و فنی حرفه ای  -خدمات برتر شامل : خدمات درمانی 

خدمات ورزشی، فرهنگی و تفریحی و  –خدمات فرودگاهی  –شهری و برون شهری ( و خدمات بازرگانی 

 خدمات حقوقی . –خدمات فنی و مهندسی  –توریستی ) هتل داری و گردشگری ( 

زی کشور ی)تعریف خدمات برتر به تفصیل در سند نظریه پایه توسعه استان ها که توسط سازمان مدیریت و رنامه ر

 تهیه شده است اشاره شده است(

26 

 خط آخر، فوق تخصصی آیا با تخصصی متفاوت است؟ خدمات فرهنگی به چه مفهوم است؟12ص نقطه نظر

 پاسخ

 موارد ذکر شده در این بخش از گزارش بدون تغییر از سند توسعه بلند مدت استان فارس برگرفته شده است.

کی که در مورد شیراز اشاره شد ، اشاره به تخصص بسیار باالی این شهر در منظور از خدمات فوق تخصصی پزش

 ارائه تخصص های پزشکی در زمینه کلیه ، گوارش و چشم پزشکی می باشد که در سطح ملی مطرح است

 ، جشنواره های موسیقی و فیلم می باشد .  12منظور از خدمات فرهنگی مورد اشاره در خط انتهایی صفحه 

23 

 ها چیست؟توان گفت ولی مبنای استداللی آن، موارد مطروحه را می13در ص نظر نقطه

 پاسخ
مبنای استداللی ان استنتاج کارشناسان می باشد که در تدوین سند چشم انداز وبرنامه امایش استان فارس نیز 

 همکاری داشته اند.  

22 

 نقطه نظر

ن ا کشورهای منطقه و حتی کل جهان باشد؟ مبنای استداللی ایتواند مرکز مبادله مسافر کشور بچگونه بوشهر می

های خاورمیانه سواحل بوشهر بایستی انتخاب کند؟ استدالل آن کدام ادعا کدام است؟ چرا یک گردشگر کشور

 است؟

 پاسخ
ایی یبوشهر به دلیل موقعیت استراتژیک در کشور و منطقه و همچنین قرار گیری در مسیر کریدورهای هوایی و در

 و همچنین همجواری با ) خلیج فارس ( می تواند به هاب مسافر در منطقه تبدیل بشود . 

35 

 اند؟چرا بنادر خرمشهر و گناوه مورد اشاره قرار نگرفته 16ص 6در جدول نقطه نظر

 پاسخ
ومتری کیل 315عناصر لجستیکی در اطراف استان بوشهر که در شعاع  مهمتریندر این بخش قصد داشتیم تا 

 قرار دارند، به صورت نقشه ترکیبی  استان
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( نمایش داده شود . بنادر خرمشهر و گناوه در مقایسه با بنادر سطح یک امام  6و جدول ) جدول  3) نقشه شماره 

 خمینی و بندرعباس مقیاسی به مراتب کمتر دارند.

31 

 نقطه نظر
یرید؟ گای بندر بوشهر میای درباره نقش منطقهنتیجهها و اعداد، چه ، با توجه به این تحلیل22ص 12در جدول

 در افق برنامه چگونه خواهد بود؟

 پاسخ
بر اساس این جدول ضمن مشخص شدن اصلی ترین شرکای استان در زمینه صادارت و واردات نوع کاالهای 

 مبادله شده می تواند نشان دهنده تخصص و نقش های تجاری استان باشد. 

32 

 نقطه نظر
ه ها بای و آمارها است، چگونه آن دادههای ملی و منطقهانداز براساس اسناد فرا دست و نقشهگر طراحی چشما

 های چشم انداز وصل می شود؟این مؤلفه

 پاسخ

نقش های واگذار شده به استان و تخصص های اصلی  -1اسناد برسی شده و داده و اعداد وارقام نشنان دهنده: 

مزیت های اصلی استان می باشد که در چشم انداز ذکر شده  -3ملکردی فعالیت های استانمقیاس ع -2استان 

 است. 

33 
 نقطه نظر

رسد که مطالب این فصل انسجام و پیوستگی الزم را ندارد. دو سه صفحه آخر اگر در صحفحات اولیه به نظر می

نجام شده و رد پایی در طراحی چشم شود.گویی آن همه تحلیل ارسد، چیزی عوض نمیآورده شود به نظر می

 انداز ندارد.

 اگر مواردی برای استناد در مورد این گزاره ارائه شود به مشاور کمک خواهد کرد کیفیت گزارش ارتقا یابد.  پاسخ

32 
 گزارش طبق شرح خدمات کنار هم چیده شده است ولی پیوستگی بین کبری و صغرای بحث نیست. نقطه نظر

 به بحث و جلسه  حضوری داردنیاز  پاسخ

31 

 نقطه نظر

ر بند باشد، اما دمی  "های استان بوشهرانداز کالن و مأموریتتبیین چشم"از آنجاییکه موضوع اصلی گزارش 

باشد، خیلی کم و ناقص به این موضوع پرداخته شده است )در ( که اصل گزارش نیز می2-2-3-1آخر گزارش)

 شود بند مورد نظر به صورت مفصل مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.میحد سه صفحه(. لذا پیشنهاد 

 پاسخ
گل گزارش مشتمل بر محتوای این بند می باشد و خالصه نتایج در این بند آورده شده است. در این بند بصورت 

 معمول بیانیه چشم انداز و ماموریت ها بصورت خالصه ذکر می شود.  

31 
 المللی تعریف شود.های بوشهر وعسلویه باید با نماد بینودگاهنقشه فر نقطه نظر

 در ویرایش بعدی اصالح می گردد پاسخ

36 
 ، سهم فرودگاه اشتباه است22در صفحه نقطه نظر

 عبارت سهم فرودگاه در این صفحه مشاهده نشد پاسخ

33 

 نقطه نظر
به   تری دارد. به ویژه با توجهفیت مطالعه مفصلانداز توسعه استان، ظرآب به عنوان یک صنعت مجزا در چشم

 رشد ظرفیت تولید آب از آب شیرین کن.

 پاسخ

مبحث آب و آب شیرین کن ها ماهیت پروژه ای و عملیاتی دارد که در بخش پروژه های عملیاتی توسعه استان 

اال ان که دارای قطعیت بمطرح خواهد شد ولی مساله بحران آب و خشکسالی به عنوان یکی از پیشران های است

 می باشد مبنای تدوین سناریوها و همچنین راهبردهای توسعه استان قرار گرفته است . 

32 
 شود که پرورش آبزیان و صید در دوفصل مجزا تحلیل شود.در بخش شیالت پیشنهاد می نقطه نظر

 در مطالعات وضع موجود به تفکیک بررسی شده است   پاسخ
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 نقطه نظر

ف، های نفتی خارگ، سیراهای پتروشیمی، پایانهها ومجتمعوی ظرفیت های صنعتی حوزه انرژی)پاالیشگاهر

تان ایفا ی در اسانداز نیز نقش قابل توجهها در چشمعسلویه( تحلیل ناچیزی صورت گرفته است. این ظرفیت

ها اشاره شده است( گزارش همبه آنخواهد کرد و درحال حاضر نیز فعال است. در تماماسناد قبلی)که در همین 

از  داریونقشه جامع علمی کشور به این صنایع محوری اشاره شده است.ولی سند آمایش موجود به طور معنی

در رویکرد توسعه آینده استان حذف شده است که این با  "انرژی"این بخش عبورکرده است. طوریکه واژه 

 یستساله استان بوشهرسازگار ن 21چشم انداز 

 پاسخ

ایرادات ارسالی ناظر محترم به تلفیق و یکپارچگی نظریه پایه توسعه استان و بیانیه چشم  21از آنجایی که در بند 

انداز اشاره شده است ، و در متن بیانیه چشم انداز به مبحث انرژی اشاره ویژه ای شده است ، پاسخ این بند به 

 کول شده و در ویرایش بعدی اصالح خواهد شد تلفیق نظریه پایه و بیانیه چشم انداز مو

21 
 اضافه شود. "های موجود)ستون چهارم( و پیشنهادی)ستون پنجم(تخصص"، موارد 22در جدول نقطه نظر

 در ویرایش بعدی اصالح می گردد پاسخ

22 

 نقطه نظر
ی گیرانداز باید جهتشمانداز تدوین شده اصول یک چشم انداز واقعی برای استان را ندارد. زیرا که چچشم

 خاصی را مشخص کند. در حالیکه این چشم انداز چنین امری را محقق نمی کند

 پاسخ

تنوع توان های استان ایجاب می کند که استان در حوزه های مختلفی فعالیت نماید. تعیین جهت گیری مشخص 

ا ه ارائه چشم انداز در استانداری و بو متکی بر یک بخش می تواند توان سایر بخش را نادیده بگیرد. در جلس

حضور شخص استاندار این بحث مطرح شد و اشاره شد که استان در حوزه های مختلی دارای مزیت است؛ البته 

 این بیانیه در سری دوم پانل چشم انداز و با نظر حاضرین اصالح در تاریخ و ویرایش گردید . 

23 
 نقطه نظر

. از این رو باشدد اقدامات مورد نیاز برای توسعه استان در راستای چشم انداز نمیمأموریت نوشته شده نیز برآین

 شود فرآیند تدوین چشمانداز و مأموریت ترکیبیهر دو چشم انداز و مأموریت نیازمند بازنگری است. پیشنهاد می

 از فرصت و موقعیت را مد نظر قرار دهد

 در گزارش نهایی اصالح خواهد شد.  پاسخ

22 
 نقطه نظر

ن انداز و مأموریت( نیست. از ایهای پردازش شده ونتیجه اتخاذ شده)یعنی چشمدر این گزارش ارتباطی بین داده

رو به طور روشن ارتباط میان هر دو مفهوم ذکر شده در چشم انداز و داده های تحلیل شده مشخص شود. چشم 

 نوشتن بود. های ارائه شده قابلانداز ذکر شده بدون نیاز به داده

 در ویرایش دوم اصالح شده است.  –نیاز به بحث و جلسه حضوری دارد  پاسخ

21 

 نقطه نظر
ای ها نیز برکند.در سایر بخشاز فرآیند علمی تبعیت نمی 3-1-2-2-3-1روش مشارکتی استفاده شده در بخش 

 ها روش مشخص معرفی نشده است.استفاده از داده

 پاسخ
یری از روش های مجازی و شیوه های کامپیوتر مبنا جهت تعامل با طیف وسیع ذینفعان مد نظر در اینجا بهره گ

 می باشد . متدولوژی علمی به تفصیل در گزارش مشارکت شهروندی منعکس شده است . 

21 

 نقطه نظر
 22شده در جدول رسد که تاریخ ذکر ارائه شود. زیرا به نظر می 22گیری در جدول داده های مبنایی برای نتیجه

 نیز صدق می کند. 23و  22های استان همخوانی ندارد.. این موضوع دریاره جدول با واقعیت

 پاسخ
ماحصل و نتیجه مطالعات مشاور بر اساس اسناد فرادست  22و  23متن گزارش پشتیبان این جدول است . جدول 

 و اظهار نظرهای ذینفعان می باشد . 
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26 
 ه توسعه و چشم انداز استان یک کاسه و ادغام شده و در قالب سند چشم انداز آورده شود.رویکرد پای نقطه نظر

 در ویرایش بعدی اعمال خواهد شد  پاسخ

23 

 نقطه نظر

با عنایت به واژگانی که در بیانیه چشم انداز امده و تعابیر بکار رفته درآن و مجموعه بحث هایی که تا کنون حول 

توسعه پایدار آن در افق برنامه انجام گرفته است. پیشنهاد و تاکید می شود که در یک  وضعیت موجود استان و

پانل تخصصی و با حضور متخصصان مطلع و پس از جمع بندی و ارائه اسناد باالدستی و و پانل های شهرستانی و 

 ه تدوین شود.بخشی یک تلفیق جامع و مانع انجام گرفته و چشم انداز و ماموریت استان در افق برنام

 پاسخ
صورت گرفت . بیانیه چشم انداز در سری دوم در تاریخ  26/2/21این اقدام با حضور نماینده ناظر و در تاریخ 

 مطابق با مستندات پیوست در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ویرایش گردید .  52/11/21
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 استان یهاتیمأمورکالن و  اندازچشمفصل دوم : تبیین  -1-3-2

کارکرد  ییانتظام فضا ،یو نواح هاتیفعال یخرد، ارتباط منظم و منطق ینقش نواح لیتکم ها،تیفعال ییسازمان فضا

انسان،  انیو جر هیسرما انیخدمات، جر انیکاال، جر انیجر ییانتظام فضا ،ینواح ینسب تیاز مز نهیبه یبرداربهره ،ینواح

 یالن کشورک یگذاراستیس ،یزیربرنامه ،یگذارمستلزم هدف نیمجاور و کل سرزم یبا نواح یکارکرد نواح یمنطق وندیپ

خصص ت ،یو خصوص یدولت یگذارهیسرما طیصورت است که شرا نیتنها در ا رایکل منسجم است ز کیدر  یاو منطقه

 یسو زا .شودیمحقق م یخرد کشور یدر سطح نواح یکشور ینواح کپارچهیو توسعه  یمشخص نواح یو کارکردها یابی

و  هیناح گاهیدر بستر شناخت نقش و جا ییایجغراف یهالیو استفاده مناسب از امکانات و پتانس هاتیفعال یسازنهیبه گرید

 منطقه در سطح کالن محقق خواهد شد.

ی به ابدستی منظوربه، آینده آرمانی یک منطقه و یک ناحیه است که آحاد مردم بر آن اتفاق نظر دارند و اندازچشم

منطقه ی هالیپتانسو  هاتیمزتحلیل وضعیت، موقعیت،  بر اساس اندازچشم. کنندیمخود برای رسیدن به آن تالش  یهاآمال

، ایجاد وفاق جمعی، اندازچشمطور خالصه هدف از تدوین ه . بشودیمها و آرزوهای مردم ترسیم و نیز با توجه به خواسته

 یهایژگیو نیترمهم یطورکلبه کردن مسیر دستیابی به آرزوهای مردم در آینده است.شور و هیجان و مشخص  یریگشکل

 آورده شده است. 1جدول از نظر نویسندگان مختلف در  اندازچشم

 از دید نویسندگان مختلف اندازهاچشمهای : ویژگی 1جدول 

 اندازچشماصلی  یهایژگیو

 1331نی نوس، معتبر، جذاب و واقعی

 2555برین و همکاران، ییگراندهیآمطلوبیت و 

 1221کوزس و پرنز، و بدیع بودن ییگراندهیآبودن، فردمنحصربهگرایی، یگانگی و اندیشه

 1331مونرو، مشخص یدهایتأکدقیق با مرزهای قابل تعریف و 

 2555بال، یریپذانعطافگی و ارتباط،قدرت ارتباطی، ثبات و سازگاری، وضوح و شفافیت، وابست

 1331مونرو، بودن، طالب تغییر بودن، متمرکز بر آینده، مشارکتی فردمنحصربهساده، مکتوب و مستند، صریح، منطقی و 

مقصد و هدف،  کنندهروشنبلند و انسجام سازمان،  یهاله آدیا، مناسب بودن، منعکس کننده گراآرمان، گراندهیآ

 بودن، تبیین کننده اهداف فردمنحصربهاشتیاق و مشوق مشارکت، بلندپروازانه، منعکس کننده  بخشالهام
 1331نی نوس، 

 1223کیگلی،  )مشتریان، کارکنان و سهامداران( موفقیت، حاوی سه رکن اساسی شرکت بخشالهامپابرجا، 

، تولیدکننده انرژی و نیرو، آورنده زمان آینده به حال، زیبرانگچالش آفرین، ، معنینیتمرکز آفر، توجهجالب

 ایجادکننده هویتی مشترک، عاملی برای به خاطر سپردن مقصد

)با استناد به نی  1331ازگلی، 

 (1221نوس، 

 1333مأخذ: میرشاه والیتی،

های دارای گام هرکدامائه شده است که ار اندازچشممتفاوتی برای تدوین  یهاوهیشراهبردی  یزیربرنامهدر ادبیات 

، هاارزشذینفعان است که بیانگر  و دلخواهدرواقع همان آینده مطلوب  اندازچشم ینگارندهیآمتعددی است. از منظر 
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تدوین آن در  ینحوهنگرش به آینده مطلوب و  یهاوهیشو اهداف بنیادین یک جامعه و یا سازمان است.  هاتیمأمور

 مطلوب آورده شده است.  یهاندهیآمختلف به چگونگی ساخت  یهانگرش 2جدول نیز یکسان نیست ، در  یپژوهندهیآ

  ینگارندهیآدر  اندازچشم عنوانبه: شناسایی آینده)های( مطلوب  2جدول 

 رویکرد به آینده مطلوب  متفکرین

 کالینز و پوارس

(1222،1221) 

 تخیلی شامل دو بخش است: یهاندهیآشناسایی 

 ساله 35تا15 "متهورانه یهاهدف"

 شرحی پرطراوت، جذاب و صریح از وضعیت پس از تحقق هدف  "توصیف روشن"

 پاریک و نوبوئر

(1223) 

 :یادومؤلفهچشم اندازهای 

 "برسیم؟ میتوانیمما به چه چیزی  "ر جستجوی اینکهعقالیی، تحلیلی د اندازچشمانعکاسی:  اندازچشم

 "؟میخواهیمچه  یراستبهما  "غریزی، احساسی در جستجوی اینکه اندازچشمشهودی:  اندازچشم

 (1222شوماخر)
 یمحیط پیرامونی است با قطعات راهبردی همچون شناسای یندهیآحاصل کنار هم قرار دادن سناریوهای مربوط به  "اندازچشم"

  اندازچشمدر یک  هاآنمختلف کسب. کار، و ترکیب  یهابخشمحوری که در دنیاهای گوناگون برای  یهایستگیشا

 1333میرشاه والیتی،مأخذ: 

 اندازشمچدارای مراحل متفاوتی هستند و چگونگی دستیابی به  اندازچشمهر کدام از رویکردهای مطرح شده برای تدوین 

ازمانی و س اندازچشمو  هاسازمانبر  هاروشبیشتر این  دیتأکنیست. نکته حائز اهمیت در این میان یکسان  هاآننهایی در 

 در مقیاس منطقه به دالیل زیر متفاوت و دشوار است: هاآنفردی است و به همین دلیل پیاده کردن مراحل 

 بسیار متفاوت  هاآنامنه آرزوها و عالیق آن د تبعبهنفعان یک منطقه جغرافیایی)یک استان( بسیار متنوع هستند و  ذی

 است 

  ن مختلف فضا قابل قیاس با تبیی یهابخشدر  اندازچشمو چگونگی تبیین  اندازچشموارد شدن مقوله فضا در

 در مقیاس یک سازمان نیست  اندازچشم

 سازمان است  یک یهالیپتانسها و متفاوت با توانایی تاًیماهیک منطقه  یهاییتواناها و نوع داده 

  ازی صرف س اندازچشمبخش کوچکی از مطالعات گسترده در آمایش سرزمین در قیاس با  عنوانبه اندازچشمتبیین

 برای یک سازمان بسیار متفاوت است 

  ملی بسیار مبهم است و چگونگی ارتباط این دو بسیار دشوار است،  اندازچشممنطقه)استان( با  اندازچشمارتباط

 یق و آرزوهای ملی مشترک در سطح استانی و تحلیل آن نیز از دیگر مشکالت در این ارتباط است.انعکاس عال

  در سطح  رندهیگ میتصم یهاسازماناز  یاگستردهبه لحاظ در برگیری دامنه  یریگمیو تصمماهیت متفاوت مدیریت

ا آمایش سرزمین ر یزیربرنامهنی در سازی سازما اندازچشم یهاروش یریکارگبهاستان در مقابل با یک سازمان 

  کندیمدشوار 
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  متفاوت از  ملی نظامبهوابسته  یهاسازمانبا  یامنطقهدر مقیاس  اندازچشمو تدوین  یزیربرنامهساختار متمرکز نظام

 .ها استساختار یکدست سازمان

 بهره وریدر مورد  یطورکلبهاست.  یامنطقهسازی  اندازچشم یهاتفاوتموارد ذکر شده تنها بعضی از مشکالت و 

 یاهلیو تحلسرزمین مسائل زیادی مطرح است که نیازمند بررسی  شیو آما یامنطقه یزیربرنامهدر  یانداز سازچشم

آورده شده  یگذاراستیسبخشی از  عنوانبهسازی  اندازچشماست. در شرح خدمات جدید آمایش سرزمین،  یترقیعم

 از : اندعبارت اندشدهایی که در این ارتباط آورده محوره نیترممهاست و 

 که استان در آن قرار گرفته است یامنطقهتوسعه  اندازچشم -

 ملی  کارمیتقسنقش استان در  -

  یامنطقه کارمیتقسنقش استان در  -

 توسعه استان یهاتیاولوها و تخصص -

 توسعه دارتیاولو یهاعرصه -

 توسعه استان  یاهتیمأمور و اندازچشمتدوین سند  -

 سازی، و مرور تجارب اندازچشمو مبانی علمی  هاروشآینده استان بوشهر، ضمن بررسی  اندازچشمدر راستای تدوین 

دوین سند فرآیند ت 1نمودار شده است.  اندازچشمداخلی و خارجی سعی در تدوین چارچوب علمی برای طراحی و ارائه 

 استان ارائه شده است.  اندازچشم

 استان بوشهر  اندازچشم: مراحل تدوین  1نمودار 

 
 : مطالعات مشاور مأخذ

 کارگاه های مشارکتی شهرستانی  
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وشهر در که برای استان ب ییهاتخصصو تعیین نقش و عملکرد و  اندازچشم،  هایریگجهت نیترمهمجهت دستیابی به 

 یبررس وردمو بخشی و فرا بخشی تحلیل شده است. لیستی از اسناد  یامنطقهت در گام نخست اسناد ملی و نظر گرفته شده اس

 .باشدیممنعکس  3جدول در

 استان یهاتیمأمورو کالن  اندازچشمدر فرآیند تبیین  یبررس مورد: اسناد بخشی و فرا بخشی  3جدول 

 اسناد بخشی اسناد فرا بخشی

 سند توسعه آموزش عالی دریایی ( 1333آمایش جمهوری اسالمی ایران ) 

 سند راهبردی صنعت و معدن 22ضوابط ملی آمایش سرزمین سال 

 طرح ستیران
 طرح جامع بنادر بازرگانی کشور

 ساله کشور 25 اندازچشمسند 

 طرح کالبدی جنوب شرقی
 طرح جامع بنادر ایران

 طرح ناحیه کنگان

 طرح ناحیه بوشهر
  

 ( 1323توسعه استان )  اندازچشمسند   

 ( 1323نظریه پایه توسعه استان ) 

 
 ( 1323سند ملی توسعه استان بوشهر ) 

 : مطالعات مشاور بر اساس اسناد مذکور مأخذ

کشور) استان فارس و  1منطقه  اندازچشمدر منطقه جنوب کشور و  پس از مطالعه اسناد فرادست، ابتدا موقعیت استان

مشترک و  یهاتوانکه  دهدیمنشان  هایبررسمشترک این دو استان تحلیل شده است.  یهالیپتانسبوشهر( بررسی شده و 

. می شودانی ستمشترک باالیی برای توسعه در قالب همکاری بین ا یهاتیظرفاستان باعث خلق  عملکردهای مکمل این دو

شده و بر  محاسبه افزودهارزشملی، سهم استان از تولید ناخالص داخلی و  کارمیتقسجهت تحلیل نقش و جایگاه استان در 

ی مختلف هاخشبتعیین سطح رقابتی  منظوربهنسبی آشکار شده استان تعیین شده است.  یهاتیمزاساس مطالعات اقتصادی 

احی استان، بر اساس نو یهاتخصصو بکار گرفته شد، تعیین هفضای ملی نتایج مدل کاروال اقتصادی استان بوشهر نسبت به

خص نواحی مش یهاتخصصبر این اساس  استان صورت گرفته و یهاشهرستانمختلف اقتصادی در  یهابخشوضعیت 

 گردیده است. 

ن آ هیمادرونو درواقع  اندازچشم یهایورود نیترمهمدر کنار بررسی اسناد فرادست و مطالعات وضع موجود، یکی از 

داف شناسایی اه یهاپانل. این خواسته هم در قالب اهداف بنیادین که در دهدیمنفعان تشکیل  ذی یهاارزشو  هاخواستهرا 

د، تشکیل ش اندازچشمکارگاه مشارکتی مربوط به  ذینفعان که در یهاارزشو  هاتیارجحقالب  درشناسایی شد و هم 
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و  هاخصصتتوسعه استان اصالح شده و در قالب  یهاتیمزو  هالیپتانسایی شدند و با بررسی تناسب و اشتراک آن با شناس

 توسعه استان در گزارش منعکس شدند.  یهاتیاولو

ر ابتدا نتایج د می باشد. به طوری کهتوسعه استان، یک فرایند استقرایی  یهاتیاولوو  هاتخصصفرآیند دستیابی به 

ه بحث مشارکتی ب یهاکارگاهاستان در  یهاشهرستانپیشنهادی بر اساس مطالعات در  یهاتخصصمطالعات وضع موجود و 

 یهااهکارگمطرح شد. پس از اتمام  نفعان شهرستانی و اولویت پیشنهادی ذی هاتخصص هاکارگاهگذاشته شد و در این 

ب نفعان بود در قال و خواست ذی موردتوافقاستان  یهاتانشهرسکه در بیشتر  ییهاتیاولوو  هاتخصصشهرستانی 

 ارائه اندازچشمه بیانی تینها دربه بحث گذاشته شد.  اندازچشماستان مطرح شده و در کارگاه مشارکتی تلفیقی  یهاتخصص

 اساس نظرات نخبگان برتر استانی اصالح شد و مورد تائید قرار گرفت. بر شده و 

 استانتوسعه  یهایریگجهت -1-3-2-1

 که استان در آن واقع شده است( یامنطقهتوسعه منطقه ) اندازچشم -1-3-2-1-1

پهنه سرزمین ایران دارای تنوع جغرافیایی بسیار شدیدی بوده و عالوه بر تنوع جغرافیایی و آب و هوایی، به لحاظ 

ئه راهکارهای متعدد و ارا وناگونگاین مسئله فرصت توسعه در ابعاد  .باشدیمتوسعه نیز دارای تنوع بسیار زیادی  یهالیپتانس

توسعه را فراهم کرده است. همجواری با کشورهای مختلف، فرصت دیگری است که پیش روی ایران قرار گرفته و بستر 

کی از ی عنوانبهآزاد در جنوب کشور،  یهاآبوصل بودن به  بیرونی را فراهم کرده است. یهالیپتانستوسعه بر مبنای 

خایر جنوبی و کل کشور باشد، عالوه بر این وجود ذ یهااستانفرصت مناسبی برای  تواندیمتوسعه  یهاتیقابل نیتریاصل

جنوبی، امکان تبدیل این منطقه را به قطب تولید، فراوری و صادرات انرژی فراهم کرده است.  یهااستانعظیم نفت و گاز در 

 یزیربرنامهن در گوگونا یهاشاخصبر اساس معیارها و مختلف  یهایبنداین تنوع باعث شده است که امکان منطقه 

ارائه  مختلفی از پهنه سرزمینی ایران یهایبندتهیه شده است، منطقه  تاکنونمختلف که  یهابرنامهفراهم شود. در  یامنطقه

ررسی در ادامه به ب یکسان نیست. هایبندمتفاوت بوده و به همین دلیل این منطقه ها شده است. معیارهای این منطقه بندی

 .شودیمکه در اسناد اشاره شده است پرداخته  ییهایبنداسناد فرادست و جایگاه استان بوشهر در منطقه 
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 منطقه بندی کالن کشور و جایگاه استان بوشهر در منطقه بندی ذکر شده :  -1-3-2-1-1-1

 وبودجهبرنامهدرخواست سازمان توسط گروه مشاوران بتل به  1311طرح منطقه بندی بتل در سال  :1منطقه بندی بتل-1

ور شناخته شده کش یزیربرنامه، فقیرترین منطقه که استان بوشهر در آن قرار دارد . در این طرح منطقه یازدهانجام گرفته است

انجام شده توسط کارشناسان گروه بتل حاکی از آن است که امکانات رشد اقتصادی این منطقه بیش  هایبینییشپ، است اما

 یهاتیعالفطرح منطقه بندی بتل، ازدیاد تولید نفت و  یریگجهت؛ . نکته کلیدی در این طرحباشدیمر منطقه دیگر از ه

 . باشدیمو بهبود تسهیالت ارتباطی  و توسعهوابسته به آن 

کالن  یزیرمهبرناکه در دوره عمرانی کشور در  ییهایبررس :یامنطقهکالن  یزیربرنامهبر اساس  یبندمیتقس -2

طابق با گرفته م در این زمینه صورت ، نیروهای تولیدی ،جمعیت ،شهر گرایی و...وهواآببا توجه به شکل زمین،  یامنطقه

 :تقسیمات زیر است

همدان و کردستان  ،کرمانشاه ،لرستان ،ایالم -2مرکزی و سمنان  -3گیالن و مازندران  -2آذربایجان شرقی و غربی -1

بوشهر بنادر و جزایر  ؛فارس -3خراسان  -6و بختیاری  چهارمحال ؛زدی ؛اصفهان -1و خوزستان  احمدریبوکهگیلویه و  -1

سیستان و بلوچستان. در این منطقه بندی فارس و بوشهر  -15بنادر و جزایر دریای عمان  ؛بندرعباس ؛کرمان -2 فارسجیخل

 .اندشدهیک منطقه دیده  عنوانبه

له تجارب چند دهه اخیر در زمینه منطقه بندی ایران پژوهشی است که توسط گروه ازجممنطقه بندی ستیران:  -3

د. نامی توانیمصورت گرفته است اساس این منطقه بندی را در واقع آن را نوعی حوزه  1311مهندسین مشاور ستیران در سال 

 .ستان در یک منطقه قرار داردفارس ، بوشهر ، کرمان ، هرمزگان و سیستان و بلوچ یهااستاندر این منطقه بندی 

ی محققین توسط برخ هایبندهای مسئول منطقه بندی کشور، بعضی از منطقه عالوه بر سازمانمنطقه بندی میسرا:  -4

به کار میسرا اشاره نمود میسرا با یک بررسی مقدماتی از وضعیت  توانیمدانشگاهی انجام شده است که از آن جمله 

 دهدیممنطقه کالن تقسیم کرده است. وی احتمال  15عیت، شهرنشینی، نیروهای تولید و ... ایران را به فیزیوگرافی، اقلیم، جم

منطقه نیز کاهش داد. وی مرزهای مناطق خود را بر روی  3در این خصوص بتوان رقم مذکور را به  ترقیعمکه با مطالعه 

 یزیربرنامه اسبر اس یبندمیتقسبندی میسرا منطبق با محدوده مناطق رسمی)تقسیمات کشوری( منطبق کرده است. منطقه 

 . باشدیمذکر شد  قبالًکه  یامنطقهکالن 

                                                      
 1311تهران مهر ماه  موسسه بتل مموریان مرکز کلمبوس، یامنطقهگزارش کلی عمران ، یامنطقهطرح بحران  ،سازمان برنامه  - 1
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منطقه تقسیم کرده است الزم به ذکر است  1پروفسور اکارت اهلرز نیز در کتاب خود ایران را به  منطقه بندی اهلرز: -5

 پروفسور اهلرز است یبندمیتقسهمان  عمالًاسالمی  توسط بنیاد مسکن انقالب 1362روستاهای کشور در سال  یبندسطح

 منطقه تقسیم کرده است:  1که ایران را به 

 -1منطقه مرکزی و شرقی  -2منطقه آذربایجان،  -3ایکوهی البرز منطقه کوهستانی و پ -2منطقه پست ساحلی خزر،  -1

 عمان و دریای  فارسجیخلمنطقه ساحلی  -1منطقه کوهستانی و پایکوهی زاگرس، 

 منطقه بندی بر اساس طرح کالبدی ملی  -6

ارچوب ، چیاکالبدی ملی و منطقه یزیرطرح» نخستین بار طی گزارشی تحت عنوان یاکالبدی ملی و منطقه یهاطرح

اسفند 21این طرح بعداً در  در دستورکار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت.1312در سال «نظری و شرح خدمات

 .ب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدبه تصوی1361سال

 قرار گرفته است:تقسیم کشور به ده منطقه کالبدی مبنای معیار کلی  پنجدر طرح کالبدی ملی 

ی هاشهرستان :دومآن، هر حوزه از چند شهرستان یک استان تشکیل شده است.  بنا بر: رعایت تقسیمات کشوری که یکم

یی که هاشهرستان: تا جایی که میسر بوده است سوم. اندشدهی مجاور یکدیگر برگزیده هاشهرستانجزو یک حوزه از میان 

. انددهشدر یک حوزه گنجانده  اندهمگونموقعیت طبیعی همانندی دارند، یعنی جزو یک حوزه آبخیزند و از نظر فرهنگی 

: جمپنوضعیت متعادل داشته باشد و  ها از نظر مساحت: همچنین تا جایی که ممکن بوده کوشش شده است حوزهچهارم

 شهری باشد. مراتبسلسلهی چهارگانه هاردهکوشش شده است هر حوزه، زیر پوشش اداری یک شهر از 

 ریپذامکاندر میان معیارهای باال رعایت تقسیمات کشوری و مجاورت اولویت داشته و رعایت معیارهای دیگر همیشه 

دی قرار یی جزو یک حوزه طرح کالبهاشهرستاننیز این صادق است. یعنی بهتر است  ی طبیعیهایژگیونبوده است. درباره 

 گونهنیا کهآن ژهیوبه، و خطوط تقسیم آب فراگرفته و جزو یک حوضه باشند. هاتپهو  هاکوهرا  هاآنگیرند که گرداگرد 

 است . شده میتقسمنطقه  15رح ایران به این ط بر اساسنواحی اغلب روی یک آبرفت قرار داشته و آبخان مشترکی دارند. 

 دهیدمنطقه کالن تقسیم بندی شده است و استان بوشهر و هرمزگان با یکدیگر  15بر اساس مطالعات این طرح کشور به 

 ، اما این منطقه بندی در برنامه چهارم مورد بازنگری قرار گرفته و تغییراتی در آن رخ داده است. اندشده

 1 ریصوتی کشور در اسناد فرادست و موقعیت استان بوشهر در اسناد فرادست در بندمیتقسبین چگونگی مقایسه تطبیقی 

 نمایش داده شده است.
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  کالن و موقعیت استان بوشهر در مطالعات اسناد فرادست کشور یهایبند: منطقه  1 ریتصو

 یامنطقهکالن  یهایزیربرنامهبر اساس  یبندمیتقس اساس مطالعات بتل کشور برمنطقه بندی کالن 

  
 منطقه بندی طرح کالبدی ملی ایران اساس طرح ستیران کشور برمنطقه بندی کالن 

  

 : مطالعات مشاور بر اساس فاطمه وثوقیمأخذ
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 قانون برنامه چهارم  77ماده  -7

چهارم که دولت را موظف به منطقه بندی کشور بر اساس اهداف آمایشی کرده است،  یقانون برنامه 66 ماده بر اساس

رح ط یبندمیکه در آن تقس کالن منطقه تقسیم شده است 2اعالم کرد که کشور به  یاطی مصوبه 1332دولت در اسفند سال 

زگان ، ) هرم جنوب شرق یوشهر به فارس و هرمزگان به منطقهجز در دو مورد یعنی ضمیمه شدن بطور کامل بهکالبدی به

 را پذیرفته است.  سیستان و بلوچستان و کرمان (

بر این اساس با توجه به این مصوبه و بر اساس آخرین نظرات در مورد منطقه بندی کشور)برنامه ششم(، منطقه فارس و 

 .ردیگیمتوسعه این منطقه مورد بحث و بررسی قرار  اندازچشمه بعد ، یک منطقه در نظر گرفته شده و از این ب عنوانبهبوشهر 

 وشهراستان ب ،یعملکرد یبنداستان و بر اساس روش خوشه یوندهایدر بخش پنتایج مطالعات وضع موجود بر اساس 

 یهااستانبا  ترنییپاس و در مقیا خوزستانفارس، تهران ، اصفهان ،  یهابا استان بیبه ترتبیشترین پیوند مسافر و کاال را 

اند. رارگرفتهخوشه ق کیدر  پیوند عملکردی با استان بوشهر ازلحاظ هااستاندارد ، که این  راحمدیو بو هیلویهرمزگان و کهگ

 یلکردو ارتباط عم ییایاما مجاورت جغراف باشدیم گریها به همدمجموعه از استان نیا یعملکرد یوابستگ یایامر گو نیا

دو  نیا دیشد یوستگیمسافر و کاال دال بر پ انیدر جر یقو هیدوسو انیجر لیاستان فارس و استان بوشهر به دل نیب یقو

 منطقه است.  کیعنوان به

که مبنای تقسیم بندی کالن کشور می باشد ،کشور به نه کالن منطقه تقسیم شده است  1مطابق با آخرین آئین نامه ابالغی

فارس و  )  منطقه فارس که مشتمل بر استان های 1منعکس می باشد و همچنین موقعیت جغرافیایی منطقه  2جدول که در 

 منعکس شده است:  1 نقشهبوشهر می باشد ( در 

 ( قانون برنامه چهارم توسعه77نه کالن منطقه مطابق با آیین نامه اجرایی ماده ): تقسیم بندی کشور به  4جدول 
 کالن منطقه ردیف

 منطقه ساحل شمال : گیالن ، مازندران ، گلستان 1

 منطقه آذربایجان : آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل 2

 یالممنطقه زاگرس : همدان ، کرمانشاه ، کردستان ، لرستان ، ا 3

 منطقه خوزستان : خوزستان ، کهگیلویه و بویر احمد 2

 منطقه فارس : فارس و بوشهر 1

 منطقه البرز جنوبی : تهران ، مرکزی ، زنجان ، سمنان ، قم ، قزوین ، البرز 1

 منطقه مرکزی : اصفهان ، یزد ، چهارمحال و بختیاری 6

 ، هرمزگانمنطقه جنوب شرقی : کرمان ، سیستان و بلوچستان  3

 منطقه خراسان : خراسان جنوبی ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی  2

 5/12/1363مورخ  256633ماخذ : تصویب نامه هیئت وزیران  شماره 

                                                      
( قانون برنامه چهارم  توسعه اقتصادی ، اجتماعی  و 66، آیین نامه اجرایی ماده ) 6/12/1332مورخ  263325شماره تصویب نامه هیئت وزیران  مطابق با  - 1

 فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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ن برنامه قانو 77در تقسیم بندی نه گانه کالن منطقه مطابق آیین نامه اجرایی ماده  5: موقعیت جغرافیایی منطقه 1 نقشه

 چهارم توسعه 

: مطالعات  مأخذ

 قانون برنامه چهارم  55مشاور بر اساس طرح کالبدی ملی و ماده 
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 توسعه منطقه یهالیپتانسهمجوار و  یهااستان -1-3-2-1-1-2

 یهالیپتانسهمجوار( رویکرد اصلی و  یهااستانمنطقه جنوب کشور)بوشهر و  اندازچشم ترقیدقجهت بررسی بهتر و 

ر یهمجوار نظیر: فارس ، هرمزگان ، کهگیلویه و بو یهااستان اندازچشم همجوار نیز بررسی شده است. یهااستانتوسعه 

از عملکردهای مکمل است. چنانچه در جدول مشخص است  یامجموعهاحمد و خوزستان دال بر پتانسیل این منطقه در 

و  گری،دامداری، گردش-با نفت و گاز، کشاورزی صنعتی مرتبط یهاتخصصاز  یادامنهپتانسیل کلی توسعه منطقه را 

 .دهدیمخدمات برتر و بازرگانی تشکیل 

 همجوار  یهااستان: نظریه پایه توسعه استان بوشهر و  5جدول 

 نظریه پایه توسعه استان نام استان ردیف

 بوشهر 1
محصوالت  -2 یپروریآبز-3خدمات بازرگانی، -2مرتبط با آن،  یهاتیفعالتوسعه صنایع نفت، گاز و -1

   تخصصی کشاورزی

 1ارائه خدمات برتر -2کشاورزی  یهاتیقابلاستفاده حداکثر از -3گردشگری، -2توسعه صنایع پیشرفته،-1 فارس 2

 هرمزگان 3
ت و شیال -2توسعه بازرگانی ، صنعت ) با گرایش صنایع انرژی بر و تولید کاالهای صادراتی ( ،  -1

 یپروریآبز

 گردشگری-2بر توسعه زیربخش دامپروری و دامداری ،  دیتأکتوسعه کشاورزی با  -1 راحمدیبوکهگیلویه و  2

 یالمللنیببازرگانی -2 صنعت نفت-3 صنایع سنگین-2 توسعه کشاورزی-1 خوزستان 1

 1363: مطالعات مشاور و برگرفته از گزارش آمایش سرزمین مأخذ

یه که استان بوشهر در آن قرار گرفته است مشتمل بر کشورهای حاش یامنطقهصورت گرفته گرچه  یهایرسبربا توجه به 

وشهر با ، استان بردیگیمن قرار کال یزیربرنامهه بندی که مبنای . اما در منطقشودیمهمجوار نیز  یهااستانو  فارسجیخل

شابه و م یهایژگیوو  هالیپتانس. در این راستای شودیمنگریسته  )منطقه فارس(یزیربرنامه 1فارس در قالب منطقه  استان

 . شودیممکمل این دو استان آورده 

 ی توسعه استان بوشهر هاتیقابل نیتریاصل-1

درصد از ذخایر گاز طبیعی  15میلیارد مترمکعب و ذخایر اولیه گاز مهمی بیش از 13251استان بوشهر با ظرفیت معادل 

پاالیشگاه نفت خام و اسکله صادرات نفت خام در منطقه خارگ از استان  نیتربزرگاختصاص داده است.  کشور را به خود

 نیتربزرگپاالیشگاه گاز نیز در منطقه پارس جنوبی قرار دارد . عالوه بر این موارد، وجود  نیتربزرگبوشهر قرار دارد. 

گو، ی، استخرهای مهم پرورش میفرنگگوجهنخیالت و کشت در زمینه  ژهیوبهاسکله صیادی کشور، وجود اراضی مستعد 

                                                      
ات پشتیبان حمل و نقل ) درون شهری و برون شهری ( و خدمات بازرگانی خدم –آموزش عالی و فنی حرفه ای  -خدمات برتر شامل : خدمات درمانی  - 1

 خدمات حقوقی –خدمات فنی و مهندسی  –خدمات ورزشی، فرهنگی و تفریحی و توریستی ) هتل داری و گردشگری (  –خدمات فرودگاهی  –
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دی کشور قطب درآم عنوانبه تواندیمصنایع دریایی ایران )صدرا( و نیروگاه اتمی بوشهر موقعیتی به استان داده است که 

 ی ایجاد کند.امنطقهنقش ممتاز را در رشد و توسعه ملی و 

باشند از  مؤثری امنطقهدر رشد و توسعه ملی و  توانندیمدارد که ی محورهای زیادی در این استان وجود طورکلبه

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیماین موارد  نیترمهم

  ،ین تربزرگ عنوانبهیژه میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه وبهداشتن منابع و صنایع مختلفی نظیر نفت و گاز

 منبع مستقل گازی در جهان 

  سازی و یکشتن صنعتی از قبیل نیروگاه اتمی بوشهر، ی کالهاطرحاجرای... 

 اسکله صادرات و پاالیش نفت خام در فالت قاره و خشکی نیتربزرگ 

 تولید کننده خرما در کشور و صدور آن به کشورهای دیگر  نیتربزرگ 

  فارسجیخلی و صدور آن به کشورهای فرنگگوجهکشت سبزی جات و 

 اه گاز در پاالیشگ نیتربزرگخام و اسکله صادرات نفت خام در منطقه خارگ و پاالیشگاه نفت  نیتربزرگ

 (صنایع شیمیایینقش خاص و بی بدیل استان در تولید به طور کلی )منطقه پارس جنوبی 

 صید و صیادی و تکثیر و پرورش آبزیان 

  و سنگ گچ در استان  آهکسنگوجود ذخایر معدنی غنی 

  ی آزادهاآبدور کاالهای صنعتی با توجه به امکان دسترسی به ی مناسب جهت صهانهیزموجود 

 توسعه استان فارس  یهاتیقابل نیتریاصل –2

و سابقه تاریخی مرکزیت برقراری رابطه پولی، مالی، بیمه و مبادله کاال با آن  فارسجیخلنزدیکی با کشورهای حوزه  

سافر و انرژی بین شمال و جنوب کشور و کشورهای حوزه کشورها و برخورداری از موقعیت مناسب جابجایی کاال، م

 فارسجیخل

  یهانهیزمدر  ژهیوبهقابلیت توسعه صنعتی استان  : 

 ( با توجه به قطب بودن استان در کشورI.C.Tبرق، الکترونیک و فناوری اطالعات ) –الف

شیمیایی، صنایع فرآوری مواد معدنی  وجود میادین گاز طبیعی در مناطق آغار و داالن، صنایع گاز، پتروشیمی و –ب

 .یاواسطهتزئینی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع مصرفی و  یهاسنگ

 HTنانو تکنولوژی و  ازجملهنوین  یهایتکنولوژفراهم بودن زمینه ایجاد و توسعه  –ج
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  فردحصربهمنو تاریخی  گردشگری فرهنگی یهاجاذبهبرخورداری از پیشینه غنی فرهنگی، هنری و تاریخی و ،

منطقه  یریگشکلبا توجه به  یالمللنیبمختلف در سطح داخلی و  یهاجشنوارهاکوتوریسم، امکان برگزاری 

 در شهر شیراز هاتمدنویژه علم، فناوری و پارک گفتگوی 

  دمات تر مانند: خارائه خدمات بر ژهیوبهملی  کارمیتقسقطب همکار با تهران در  عنوانبهجایگاه ممتاز شیراز

نقش  ایو قابلیت این شهر در جهت ایف یفراملتخصصی پزشکی و فنی مهندسی و فرهنگی در سطح ملی و فوق 

  یامنطقه

  باارزش یطیمحستیزمستعد، منابع ژنتیکی و  یهادشتبرخورداری از شرایط اقلیمی متنوع و منابع طبیعی و 

 اعی، باغی و دامی با رویکرد صادراتیبرخورداری از قابلیت تولید محصوالت متنوع زر 

  همجواری با منطقه گاز پارس جنوبی، قابلیت توسعه صنایع و خدمات پشتیبان فعالیت مرتبط با این میادین و

 .آن ازیموردنتأمین نیروی انسانی 

  ی ورزشی، گرایش بخش خصوص یهاتیفعالقانونی برای توسعه ورزش، نگرش مثبت جامعه به  یهانهیزموجود

 در توسعه ورزش یرسانخدماتو  یگذارهیسرمابه N.G.O) ). یردولتیغداوطلب  یهاتشکلو 

 اصلی ترین قابلیت های مشترک توسعه استان فارس و بوشهر -1-3-2-1-1-3

آینده ای  مشترک را برای این دو  توانیمی مکمل در دو استان، هالیپتانسبا عنایت به وجود  شودیمچنانچه مشاهده 

لی کشور، اص قطبکهمکار و در قالب ی عنوانبه توانندیمدال بر این است که این دو استان  هایبررسو استان ترسیم نمود 

اشند. و صنایع مربوطه داشته ب هایفناورنقش عمده را در زمینه اقتصاد انرژی و مسائل استخراج ،فرآوری ، صدور انرژی و نیز 

-یدریایی در بوشهر و گردشگری تاریخ -استان)گردشگری طبیعی وجود ابعاد مکمل صنعت توریسم در دو نیبر اعالوه 

این منطقه را به قطب جذب گردشگران ملی و کشورهای خاورمیانه تبدیل کند. از طرف دیگر  تواندیممذهبی در فارس( 

دیل منطقه به تبی متعدد در دو استان و نیز موقعیت استراتژیک این دو استان پتانسیل مهمی برای هافرودگاهوجود بنادر و 

مرکز مبادله کاال و مسافر کشور با کشورهای منطقه و حتی کل جهان را داراست. از دیگر سو فرصت وجود نیروی متخصص 

و زیرساخت های مناسب در زمینه آموزش عالی در کنار پتانسیل های مناسب در زمینه نفت و گاز و پاالیشگاه ها بستر مناسبی 

را ایجاد کرده است. همچنین زیرساخت های تجاری  Hi Teckب تولید انرژی و فعالیتهای مکمل در جهت تبدیل منطقه به قط

و مالی مناسب در فارس و پتانسیل همجواری با دریای آزاد امکان تبدیل منطقه به قطب تجارت و لجستیک کاال را فراهم 

به یکی از مناطق مستعد توسعه کشور تبدیل  1منطقه نموده است. از این روی مجموعه پتانسیل های بالقوه و بالفعل سبب شده  

  .است نمایش داده شده 1جدول گردد . توان های مشترک و متناظر استان های بوشهر و فارس به صورت خالصه در 
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 رس و بوشهر: توان های متناظر و مشترک استان های فا 6جدول 

ف
دی
ر

 

 توان های مکمل  توان های بوشهر توان های فارس

 قطب تولید و صادرات انرژی با تامین نیروی متخصص بومی صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی متخصص 1

 دشگریتنوع بخشی به حوزه های مختلف گر گردشگری ساحلی گردشگری تاریخی و مذهبی و سالمت 2

 تولید صنایع غذایی دریایی شیالت و پرورش آبزیان دریایی صنایع غذایی 3

2 
تولید عمده محصوالت کشاورزی و صنایع 

 تبدیلی کشاورزی

امکان صادرات محصوالت 

 کشاورزی

 با توجه به وجود بنادر تجاری

 قطب تولید ، فرآوری و صادرات محصوالت کشاورزی 

 دارای مزیت مکانی برتر

 بنادر و امکان صادرات و واردات  رساختهای تجاری و مالیزی 1
قطب تجارت منطقه و لجستیک کاال و خدمات برتر بورس و 

 بانکداری

 صنایع الکترونیک و برق 1
پاالیشگاه ها و نیروگاه ها و انرژی 

 اتمی

 قطب صنایع ساخت نیروگاه ها و صنایع مربوط به نفت و گاز و 

 Hi Teckفعالیت های مکمل 

 معدن ) کانی های غیر فلزی ( 6
منابع نفت و گاز ) سوخت های 

 فسیلی ( 

 استقرار هاب فعالیت های معدن مبنا 

 ) با تاکید بر کانی های غیرفلزی و پردازش و عمل آوری آنها( 

 ماخذ : مطالعات مشاور

  (رسفاجیخلو کشورهای حاشیه  هااستاننواحی همجوار)وضعیت استان بوشهر در ارتباط با  

طقه اشاره به من عموماً ردیگیممنطقه مورد بحث قرار  عنوانبهدر ایران  یامنطقه یزیربرنامهآنچه که در ادبیات علمی 

زی مر یهااستانهمجوار است. اما در مورد  یهااستانکالن کشوری دارد و بیانگر موقعیت استان در ارتباط با سایر  یهایبند

وت باشد و به لحاظ تشابه و همگنی شرایط اقلیمی در جغرافیای کشورهای مجاور وجود دارد، متفا تواندیممفهوم منطقه 

جغرافیایی و  یهایژگیو. در جهان واقعیت، استان بوشهر هم به لحاظ ردیگیممفهوم منطقه فراتر از تقسیمات کشوری شکل 

با  دارد و روابط مردم استان بوشهر فارسجیخلبا کشورهای حاشیه  اجتماعی همگونی زیادی -هم به لحاظ شرایط اقتصادی 

 یهایژگیواین کشورها در بعضی موارد گسترده از روابط با همسایگان داخلی است. لذا اگر مفهوم منطقه به معنای وجود 

گاه بوشهر در از جای ترحیصحبرای درک  فارسجیخلمشترک و تجانس ذاتی در نظر گرفته شود، بررسی کشورهای حاشیه 

رای ب که کشورها کویت، بحرین، عربستان، امارات و قطر ییاندازهاچشمدر این راستا اسناد توسعه و  طقه ضروری است.من

رچه گ یطورکلبهاین کشورها مشخص شده است.  اندازچشممحورهای  نیترمهمبررسی شده و  اندنمودهآینده خود ترسیم 

ایجاد  اخیر تالش برای عدم وابستگی به اقتصاد نفت و یهاسالرند، اما در غالب این کشورها اقتصادی مبتنی بر نفت و گاز دا

ست. این قرار گرفته ا هاآناست که در دستور کار  یاقدامات نیتریاصلمالی و خدماتی یکی از  یهاتیفعالنوین  یهانهیزم

وشهر دارد، اما منفی عینی بر استان ب ریثتأیک تهدید در قالب رقیب برای ایران باشد، که  عنوانبه تواندیمتغییرات گرچه 

بستر مناسبی برای توسعه روابط تجاری و مالی استان بوشهر با کشورهای  تواندیمایجاد شده در این مناطق  یهارساختیز

 و کل جهان باشد. فارسجیخل هیحاش
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 وشهرو کشورهای مجاور استان ب هااستان اندازچشم:  2نقشه 

 
 : مطالعات مشاور بر اساس اسناد فرادست مأخذ
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 استان بوشهر یکیلجست تیموقع 

قش ها، نهای سازماندرآمده و در سبد هزینه ریناپذاجتنابعنوان موضوعی ها بهبرای سازمان کیلجست ریاخ هایدر دهه

ثیر چشمگیری بر کارایی و اثربخشی سازمان تواند تأهای لجستیکی میفعالیت کهیطوربهاست،  پیدا کرده یاکنندهتعیین 

ات )مرکز مطالع باشدسازمان با ایجاد مطلوبیت زمانی و مکانی برای کاال می هایهدف لجستیک حداقل کردن هزینه بگذارد.

(. با توجه به رسالت و جایگاه حساس بندرها در راستای غنا بخشیدن به توسعه اقتصادی 1332های لجستیکی، و پژوهش

 های لجستیکیسطح کیفی خدمات و استفاده از فعالیت المللی، ارتقاءبین بازارهای های ملی، هماهنگی بار، حفظ سرمایهکشو

 (.1332آرمان بلوکیان،  عنوان یک فرایند کلی حائز اهمیت است)های آن بهکرانهدر بندرها و پس لجستیکی و ایجاد مناطق

منجر به رشد  طورقطعهای لجستیکی هستند که بهزیربنای زنجیره، و اثربخشکارا  ونقلحملهای در دسترس بودن روش

 ها و زمان حمل، تحویل به هنگام، به وجود آمدن کمترین نوسان در زمان حمل، درشوند کاهش هزینهتجارت جهانی می

 الزامات ایجاد یک لجستیکو آماده بودن سامانه انبارها و تجهیزات مؤثر از  ونقلحملیکپارچه  یهاسیسروبودن  دسترس

 (. Eiichi,T,2556 مناسب است)

ممکن  خودیخودبهگرچه کشور همسایه است، این همسایگی  1استان و  2استان بوشهر با توجه به موقعیتی که دارد، با  

یژه برای صت واین منطقه، این مسئله را تبدیل به یک فر یهایژگیونباشد اما بعضی از  یاژهیواست دارای ارزش و اهمیت 

 یهایژگیورد. نام ب در ارتباط با کریدورهای موثر پیراموناز آن با عنوان موقعیت ایده آل  توانیماستان بوشهر نموده است که 

است. فاصله  رسفاجیخلمطرح شده ناشی از موقعیت و شرایط جغرافیایی، سابقه تاریخی پیوندهای ارتباطی استان در منطقه 

کان (، امعیو سرگ کشورهای مجاور، نبود موانع ارتباطی و امکان برقراری ارتباطات دریایی ) ارزان کم تا شهرهای بزر

 یالمللنیبرهای در کریدو یریو قرارگ یالمللنیبامکان دسترسی آسان و ارزان به بنادر  ،یالمللنیب یهافرودگاهدسترسی به 

 است. هایژگیواین  نیترمهم ازجمله ل کشوردر داخ هاآزادراه و دریایی و دسترسی به ریل و یهوای

با توجه به کشیدگی استان و امکان دسترسی گسترده به نقاط جمعیتی متنوع ) به عنوان بازار ( و کریدورهای زمینی، ریلی 

ست کیلومتر ترسیم شده ا 315کیلومتر و  215کیلومتر،  115و هوایی در شمال و جنوب استان ، حریم جغرافیایی به فواصل 

 . گردد باطی داخل و خارج کشور مشخصتا بر این اساس امکان دسترسی استان به کانون های اصلی جمعیتی ، فعالیتی و ارت

تری کیلوم 315بر اساس این بررسی در فاصله نشان داده شده است.  6جدول این موقعیت در  یهایژگیو نیترمهمبرخی از 

 .رندیگیمهوایی قرار  زمینی و ونقلحملکریدور  3مهم ،  1بندر  1، یالمللنیبفرودگاه  11 لیون نفر ،یم 25استان بوشهر بیش از 

 ی توسعه آینده استان قرار داده است. ی بسیاری را پیش روهافرصتن موقعیت ای

                                                      
 و فرودگاهعباس و همچنین شهر  رگان، فرودگاه ابوظبی،  فرودگاه بندهرمز 1کیلومتری استان بوشهر  بندر هاب جبل علی)دبی(، بندر سطح  513در فاصله  1

 .رندیگیمقرار  استان بوشهر عناصر لجستیکی نیترمهم عنوانبهاصفهان 
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 کیلومتری ( 350قعیت لجستیکی استان بوشهر )عناصر در شعاع مو دهندهنشانعناصر  نیترمهم:  7جدول 

 خارجی داخلی  

 یالمللنیب یهافرودگاه

1 1 

 اهواز

 بندرعباس

 شیراز

 آبادان

 الرستان

 کیش

 کویت

 قطر)دوحه(

 بحرین)منامه(

 امارات )دبی(

 امارات )ابوظبی(

 و کشورهای اطراف هااستان

6 1 

 خوزستان

 فارس

 احمدکهگیلویه و بویر

 هرمزگان

 اصفهان

 کرمان

 یزد

 عراق

 کویت

 عربستان

 بحرین

 قطر

 امارات

 میلیون نفر 63 میلیون نفر 25 کشورهای همجوارو  هااستانمجموع جمعیت 

 بنادر نیترمهم

2 2 

 بندرعباس

 امام خمینی

 الکویت

 ) امارات ( خورفکان

 الدمام

 امارات( -) دبی  جبل علی

 زمینی ونقلحملکریدورهای 

3 2 

 تهران-اهواز-بندر امام

 تهران-اصفهان-شیراز

تهران)کریدور شمال -اصفهان-یزد-بندرعباس

 جنوب ( 

 بصره )عراق( -الکویت ام قصر 

 الکویت -الخبر 

 الدمام )عربستان( -الخبر  -منامه 

 الهفوف-سلوی -کریدور دوحه 

 بنادری که هر سه نوع شبکه 

 دریایی -ریلی-هوایی ونقلحمل

 رندرا دا

 امام خمینی

 شهید رجایی
 الدمام

 : مطالعات مشاور مأخذ
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 فارسجیخلدر منطقه استان بوشهر در ارتباط با کریدورهای موثر پیرامون : موقعیت  3نقشه 

 
 مشاور:محاسبات مأخذ
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  یالمللنیبجریان کاالی  

  1333صادرات در سال 

کشور صورت گرفته  11کشوری، صادرات گمرکات از استان بوشهر مجموعاً به  1323بر اساس آمار گمرکات سال 

 11درصد، کشور هند با  12ها بیشترین میزان صادرات به لحاظ وزنی به کشور چین با سهمی معادل است. که از میان آن

کشورها ازجمله عراق، شده است. سایر درصد انجام 2درصد و ترکیه  1درصد، کویت  2درصد سهم، امارات متحده عربی 

 مصر، ایتالیا، برزیل، جمهوری کره، قطر، تایوان و پاکستان نیز به ترتیب در سطوح بعدی قرار دارند.

درصد سهم در  16دهد، کشور چین با ارزش صادرات )به دالر(، از گمرکات استان بوشهر به سایر کشورها نیز نشان می

نیز  هاآناز  در رتبه سوم قرار دارد. پس درصد سهم 6سهم در رتبه دوم و هند با درصد  11رتبه اول، امارات متحده عربی با 

 به ترتیب کشورهای عراق، جمهوری کره، ترکیه، مصر، پاکستان، تایوان و ایتالیا مطرح هستند . 

 نشان داده شده است.  3جدول در  یالمللنیبارزش وزنی و مالی صادرات از استان بوشهر در سطح 

 یالمللنیب: ارزش وزنی و مالی صادرات از استان بوشهر در سطح  8جدول 

 ردیف
 ارزش وزنی صادرات از استان

 1333در سال 

 سهم از کل )درصد(

  1333در سال 

ارزش مالی صادرات از استان 

 1333در سال  )دالر(

 صد(سهم از کل )در

  1333در سال 

 16 چین 12 چین 1

 11 امارات متحده عربی 11 هند 2

 6 هند 2 امارات متحده عربی 3

 - عراق 1 کویت 2

 - جمهوری کره 2 ترکیه 1

 : اداره کل گمرکات استان بوشهر مأخذ

  1333واردات در سال 

گمرک فعال در  151رصد است. از میان د 3مجموعاً 1323های گمرکات استان بوشهر در سال ارزش واردات از درگاه

بندر امام خمینی با  ازآنپسدرصد ارزش واردات در رتبه اول کشور،  32واردات، بندر شهید رجایی با  نهیدرزم 1323سال 

ام واردات در سطح کشور را به  1درصد ارزش واردات رتبه  6نیز با  1درصد در رتبه دوم قرار دارد. منطقه ویژه بوشهر  11

به گمرکات استان بوشهر از سوی جمهوری کره با سهمی  شدهانجامد اختصاص داد است. بیشترین حجم از میزان واردات خو

 12امارات متحده عربی با  درصد در رتبه دوم، 21کشور چین با سهمی معادل  ازآنپس، ردیگیمدرصد صورت  21معادل 

درصد سهم در رتبه پنجم واردات به استان بوشهر  1رم و فیلیپین با درصد در رتبه چها 15درصد سهم در رتبه سوم، هند با 

طرح آمریکا، تایلند، ترکیه، سریالنکا و ایتالیا م متحدهاالتیانیز با اختالف بسیار زیاد، کشورهای  هاآن از قرار دارند. پس

 هستند.



 استان یاهتی انداز کالن و مأمورچشم نییبت  سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 

 

5002212B0021303019RE103971116 م 
 

35 

 22ان واردات از سوی جمهوری کره با دهد، بیشترین میزبه گمرکات استان بوشهر نشان می شدهانجامارزش واردات 

آمریکا، کویت،  متحدهاالتیادرصد است.  2درصد و فیلیپین  1درصد، هند  22درصد، امارات متحده  22درصد سهم، چین 

 . انددادهبعدی را به خود اختصاص  یهارتبهسریالنکا، ایتالیا و ترکیه نیز به ترتیب 

 .  باشدیممنعکس  2جدول در  یالمللنیبهر در سطح ارزش وزنی و مالی واردات به استان بوش

 یالمللنیب: ارزش وزنی و مالی واردات به استان بوشهر در سطح  3جدول 

 ردیف
ارزش وزنی واردات به 

 1333در سال  استان

 سهم از کل) درصد( 

 1333در سال 

 مالی واردات به استان ارزش

 1333در سال 

 سهم از کل )درصد( 

 1333در سال 

 22 جمهوری کره 21 جمهوری کره 1

 22 چین 21 چین 2

 22 امارات متحده عربی 12 امارات متحده عربی 3

 1 هند 15 هند 2

 2 فیلیپین 1 فیلیپین 1

 : اداره کل گمرکات استان بوشهر مأخذ

  2و  1واردات گمرک بوشهر 

از گمرک شماره یک و دو در شهرستان بوشهر  یالمللنیببه دلیل آنکه عمده واردات و صادرات استان بوشهر در سطوح 

 به بررسی حجم آن در این گزارش پرداخته شده است.  رندیگیمصورت 

درصد  22.25از سوی کشور کره جنوبی با  1323بر اساس وزن در سال  2و  1به گمرک بوشهر  شدهانجامعمده واردات 

 درصد صورت گرفته است.  15.23درصد سهم و امارات متحده با  21.52چین با  ازآنپسسهم، 

از کویت  اندعبارت، کشورهای عمده مقصد صادرات 1325در سال  2و  1بر اساس آمار وزنی صادرات گمرک بوشهر 

درصد(، 6.16ها، کشورهای هند )اختالف زیاد از آندرصد( رتبه دوم و با  35.31درصد( در رتبه اول، امارات متحده ) 21.22)

 بعدی قرار دارند. یهارتبهدرصد( در  2.22درصد( و عراق ) 1.32قطر )

درصد آن نیز  3.32از این گمرکات مربوط به محصوالت معدنی و  شدهانجامدرصد از مجموع ارزش صادرات  31.23

ری عمده این صادرات به لحاظ ارزش دال مقصد. همچنین است ه آنمربوط به محصوالت صنایع شیمیائی یا صنایع وابسته ب

و  1، هند ، کویت، اندونزی و قطر نیز در میان پنج کشور عمده مقصد صادرات از گمرک بوشهر  کشور امارات متحده آن،

 ازآنسپه است. معدنی نیز در هر سه دوره باالترین سهم از ارزش صادرات را داشت مطرح هستند. گروه کاالیی محصوالت 2

 . اندرشدهصاداست که به سایر کشورها  یاعمدهکاالهای  ازجملهآن نیز  به وابسته صنایع یا شیمیائی صنایع محصوالت
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سال -2و  1گمرک بوشهر -ی کاالیی عمده بر اساس ارزش و وزن صادراتهاگروه: کشورهای عمده مقصد و  10جدول 

1385 ،1330، 1333 

 شرح

ارزش 

 صادرات

 کاالهای عمده:

 (%6.25) 1(، قسمت %3.32) (، محصوالت صنایع شیمیائی یا صنایع وابسته به آن%31.23ی )محصوالت معدن

 وزن صادرات

 کشورهای عمده مقصد صادرات: 

 (%2.22(، عراق )%1.32(، قطر )%6.16(، هند )%35.31(، امارات متحده )%21.22کویت )

 مده:کاالهای ع

 (%2.32) (، محصوالت صنایع شیمیائی یا صنایع وابسته به آن%22.22محصوالت معدنی )

 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 ی کاالیی عمده بر اساسهاگروهبر اساس کشورهای عمده مقصد و  11جدول  به همین ترتیب واردات انجام شده در

 .نشان داده شده است 1323، 1325، 1331های در سال 2و  1ارزش و وزن واردات به گمرک بوشهر 

کره  1323صورت گرفته است. اما در سال  1325و  1331 یهادورهعمده واردات به لحاظ وزنی از کشور امارات متحده در 

در  1325و  1331های کشور امارات متحده در سال .اندداشتهجنوبی رتبه اول و چین رتبه دوم واردات به این گمرکات را 

 داده است. 1323وزنی مطرح بوده که جای خود را به کشورهای کره و چین در سال  لحاظرتبه اول واردات به 

سال -2و  1گمرک بوشهر -ی کاالیی عمده بر اساس ارزش و وزن وارداتهاگروه: کشورهای عمده مقصد و  11جدول 

1385 ،1330 ،1333 

 شرح

ارزش 

 واردات

 کشورهای عمده مبدأ واردات: 

 (،%1.22(، هند )%16.25(، امارات متحده )%21.11(، چین )%21.21کره جنوبی )

 (%1.52) متحدهاالتیا(، %1.12(، )کویت )%2.53فیلیپین ) 

 کاالهای عمده

 (، %26.25آن ) قطعات و زااج برقی، ادوات مکانیکی، وسایل و ادوات و آالتماشین

 (، %11.61آن ) از شدهساخته اشیا و کائوچو آن، از شدهساخته اشیا و پالستیکی مواد

 (، %12.22آن ) به مربوط ترابری تجهیزات و آبی هوائی، زمینی، نقلیه وسایل

 (، %6.52آن ) مصنوعات و معمولی (، فلزات%12.13محصوالت نباتی )

 (، %1.51) .مقوا و کاغذ سلولزی، مواد سایر یا چوب خمیر

 (%3.12(، حیوانات زنده، محصوالت حیوانی )%2.12آن ) به وابسته صنایع یا شیمیائی صنایع محصوالت

وزن 

 واردات

 کشورهای عمده مبدأ واردات: 

 (%1.31) دهمتحاالتیا(، %1.63( فیلیپین )%2.62(، هند )%15.23(، امارات متحده )%21.52(، چین )%22.25کره جنوبی )

 کاالهای عمده

 (، %12.32آن ) از شدهساخته اشیا و کائوچو آن، از شدهساخته اشیا و پالستیکی (، مواد%31.32محصوالت نباتی )

 (، %12.35آن ) مصنوعات و معمولی (، فلزات%13.13مقوا ) و کاغذ سلولزی، مواد سایر یا چوب خمیر

 (، %2.22) آن قطعات و اجزا برقی، واتاد مکانیکی، وسایل و ادوات و آالتماشین

آن  به مربوط ترابری تجهیزات و آبی هوائی، زمینی، نقلیه (، وسایل%2.21آن ) به وابسته صنایع یا شیمیائی صنایع محصوالت

 (%2.62(، حیوانات زنده، محصوالت حیوانی )2.21%)
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 مآخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

پیوندها  نیترعمده، امارات متحده، قطر و کویت در امر صادرات فارسجیخلای حاشیه گفت کشوره توانیمی طورکلبه

 ترنییاپکشورهایی چون هند، چین و اندونزی نیز در پیوندهایی در سطوح  عالوهبه. اندکردهبرقرار  2و  1را با گمرک بوشهر 

 .است 1مت نیز مربوط به قس صادرشده. کاالهای عمده انددادهبا این گمرکات شکل 

، فیلیپین ی، چینکره جنوبمحدود نشده و کشورهای  فارسجیخلواردات نیز کشورهای مبدأ به کشورهای حاشیه  نهیدرزم

 لحاظبه  واردشده. عمده کاالهای انددادهشکل  2و  1بوشهر  گمرکواردات با  نهیدرزمی امالحظهقابلو تایلند نیز پیوندهای 

ه وزنی نیز مربوط ب ازنظرو  آن قطعات و اجزا برقی، ادوات مکانیکی، وسایل و ادوات و التآارزش دالری مربوط به ماشین

 نباتی بوده است.  محصوالت

 هاانیجردرصد از  61.32دهد، فرودگاه بوشهر نشان می 12جدول در  1322ی در سال المللنیبآمار جریان مسافر هوایی 

 و دوحهجده، دبی، مدینه  یالمللنیب یهافرودگاهبه خود اختصاص داده است. ها را درصد آن 23.11 فارسجیخلو فرودگاه 

بیشترین میزان از  هاانیجردرصد از سهم  61.3. فرودگاه دبی با پردازندیمبا استان بوشهر  یالمللنیبپروازهای  ردوبدلبه 

درصد و  12. در رتبه دوم و با اختالف زیاد از آن فرودگاه جده با شودیمان بوشهر را شامل است یالمللنیبهوایی  یهاانیجر

 درصد مطرح است.  23.2دوحه با سهم 

المللی بین هایبا فرودگاه ی استان بوشهرالمللنیبهای فرودگاه جاشدهجابههای شبکه جریان مسافر : شاخص 12جدول 

 1332در سال  ورها در سطح کشوردیگر کش

 مقاصد و مبادی استانی یالمللنیبمقاصد و مبادی 

 کل درصد
 درونی

 )واردشده(

 بیرونی

 (شدهخارج)
 کل درصد فرودگاه

 درونی

 )واردشده(

 بیرونی

 (شدهخارج)
 فرودگاه

 61.32 جده 1165 1321 2221 12.56
1325

2 
 بوشهر 2312 2515

 فارسجیخل 3111 2626 1312 23.11 دبی 2562 2611 13625 61.31

      مدینه 5 112 112 2.12

      دوحه 1513 1233 2331 2.23

 هوائی کشور  ونقلحملمأخذ: سالنامه آماری 

 کالن استان بوشهر در اسناد باالدستی و کالن توسعه  یهایریگجهت -1-3-2-1-2

 دهندهشاننایگاه استان در کشور و منطقه، بررسی اسناد کالن توسعه مرتبط با استان بوشهر، ضمن تدقیق نقش و ج

ناد کالن اس یهایریگجهتمختصر  صورتبهکالن در مورد موضوعات مختلف استان است. در این بخش  یهایریگجهت

و حفظ  و ساحلدریا  یهاتیظرفبر استفاده از  هایریگجهتدر مورد موضوعات مختلف استان آورده شده است. عمده 
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و توسعه  شدهاهمفردارند که از این طریق بستر توسعه بازرگانی و تجارت دریایی و گردشگری  دیتأکی ساحل ستیزطیمح

 نتیجه بررسی اسناد زیر است: 13جدول  استان شتاب یابد.

( ) غیر 1323ه استان بوشهر )وسعسند ملی ت –( 33آمایش جمهوری اسالم ایران ) سال  –(  15طرح ستیران )دهه  

(  23 شهریور ینیبازبنظریه پایه توسعه استان بوشهر )  ( )غیر مصوب ( و1323توسعه استان بوشهر ) اندازچشمسند  -(مصوب

 : دباشنیممنعکس  13جدول مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند که در  )غیر مصوب ( ،

 یامنطقهبر اساس اسناد فرادست ملی و  توسعه استان بوشهر اندازچشم:  13جدول 

 اندازچشم اسناد فرادست

 طرح ستیران

 15 دهه

سته قش برجبا توجه به ن و اهمیت آن از نظر منابع حساس و ارزشمند نفت و گاز یامنطقهاستان بوشهر به لحاظ موقعیت استراتژیک 

ی بر توسعه استان متک یهاهیو پاخاص قرار گرفته است  دیتأکاین منابع در توسعه اقتصادی کشور،توسعه این منطقه مورد 

گسترده از منابع آبزیان دریایی،بازرگانی و صنایع دریایی و شیالتی با عملکرد ملی خواهد بود. بوشهر باید به یکی از  یبرداربهره

دماتی یک (،و نیز مرکز خشیراز-بندر بوشهرتبدیل شود،این رشد بر روی وظیفه بندری آن ) فارسجیخلتوسعه در ساحل  یهاقطب

ه آن که کارهای اجرایی نظامی ب یاهیاول(و سرانجام حرکت یاهستهبه منابع انرژی)گاز،نفت و برق  اشیکینزدو  منطقه کشاورزی

 داده است متکی است.

آمایش جمهوری 

اسالمی ایران 

 (33 )سال

مرتبط  یهاتیالفعتوسعه استان بوشهر ،توسعه صنایع نفت، گاز و سند نظریه پایه  یریگجهت کالن آمایش کشور یهایریگجهت

 . باشدیم و محصوالت تخصصی کشاورزی یپروریآبزبا آن ، خدمات بازرگانی، 

  

سند ملی توسعه 

استان بوشهر 

 ریغ -( 1323)

 مصوب

تان در این سند موقعیت مکانی ویژه و مجاورت با دریا و امکان توسعه دریا محور ،انرژی ،بازرگانی و اس یهاتیقابل نیتریاصل

 تجارت ،توریسم ،شیالت ،آموزش عالی ،ذخایر معدنی شمرده شده است 

  

 اندازچشمسند 

توسعه استان 

 (1323بوشهر)

 (مصوب ریغ)  

 

،علم و فناوری ،صنایع دریایی و  یامنطقه یهایهمکار،  ی ، دریاییگردشگر یهاحوزهاستان در  اندازچشمسند  یریگجهت

 باشدیمو توسعه متوازن  فراساحل

 

نظریه پایه توسعه 

 استان بوشهر

) بازبینی شهریور 

23) 

 (مصوب ریغ)

 

 منطقه دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری درایرانی و -اسالمی بافرهنگ افتهیتوسعهبوشهر استانی است  -1

 پرورینفت،گاز، پتروشیمی، دریا و آبزیهای های نوآورانه در زمینهفعالیت -2 

 های گردشگری، تجارت و کشاورزی نوین برخوردار از جاذبه -3 

 فارستعامل سازنده در عرصه جهانی با تأکید بر کشورهای حوزه خلیج-2

 یهاحوزهدر  یالمللنیبنقش ویژه ملی و برتر و ایفای  یهایفناوربر کاربرد  دیتأکاستان با  محور ایدرو  هیپادانشدستیابی به توسعه 

 بود استوار خواهد پروری و محصوالت تخصصی کشاورزی، گردشگری، انرژی، شیالت و آبزیونقلو حملتجارت خارجی 

 

 : مطالعات مشاور بر اساس اسناد فرادست فوق مأخذ
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الن در محورهای ک یامنطقهتوسعه استان بوشهر بر اساس اسناد فرادست ملی و  یهایریگجهت نیترمهمبر این اساس 

 .انعکاس یافته است 12جدول متناظر با آن در  یهایریگجهتموضوعی و 

 باالدستی کالن استان بوشهر در اسناد یهایریگجهت نیترمهم:  14جدول 

 کالن موضوعی یریگجهت در موضوع یریگجهت نیترمهم

 نفت ، گاز و پتروشیمی و جلوگیری از خام فروشی نوین هاییفناوراز  یریگبهره

 ستیزطیمح صیانت از دریا و سواحل

ویژه بر قابلیت تجارت و صادرات و واردات در استان و منطقه آزاد  یدتأک

 استراتژیک منطقه تجاری با توجه به موقعیت
 تجارت و بازرگانی

 کشاورزی و شیالت تولیدات آبزیان و نخیالت با توجه به مزیت ویژه رقابتی استان

تقویت شبکه ارتباطی و نقش ترانزیتی با توجه به قرارگیری در کنار محور 

 جنوب،  –ترانزیتی شمال 
 و ارتباطات ونقلحمل

جنوب کشور و ورود و خروج  تبدیل بوشهر به کانون گردشگری دریایی

 گردشگران خارجی با توجه به سواحل زیبا و بکر
 گردشگری

بالقوه در  ایهیلپتانسصنعتی و علوم فنون دریایی با توجه به  یهادانشگاهایجاد 

 این زمینه
 علم و فناوری

 : مطالعات مشاور مأخذ

 ملی  کارمیتقسنقش استان در  -1-3-2-1-3

 ییهانقش ومتمرکز هستند، تا حد زیادی تعیین کننده حدود فعالیت  یزیربرنامهدارای که  ییهانظامملی در  کارمیتقس

رزمینی منطقه و نیازهای س ذاتی یهاتوانایفا کند. در تعیین این نقش عوامل مختلفی چون  ستیبایماست که یک استان 

اشته است. د است که در طول ییهانقشی منطقه و از سابقه تاریخ متأثر. با این وجود در بسیاری از مناطق این نقش اثرگذارند

. با این وجود در شودیمتاریخی  یهانقشجدید در کنار  یهانقشنوین منجر به ظهور  یهایآورفنعالوه بر این ظهور 

 لقمنجر به خ تواندیمساکنین منطقه  یهاارزش، خواست ذینفعان و ینگارندهیآ ازجمله یزیربرنامهرویکردهای نوین 

 و مطلوبیات ذینفعان است.  هاارزشکننده  نیتأمجدید شود که  یهانقش

وجه به تحوالت با ت گذشته مناطق است، یهانقشبازتعریف  عمدتاً افتدیمنوین اتفاق  یهایزیربرنامهآنچه که بر اساس 

اضافه شود. در ایران اصلی مناطق  یهانقشجدیدی به  یهانقشو یا تحوالت خاص آن کشور ممکن است  یجهان دیجد

ملی برنامه آمایش سرزمین است، بر اساس این برنامه پس از انجام مطالعات تفصیلی در مورد شرایط و منابع  کارمیتقسمبنای 

عات آمایش . در مطالشودیمملی تبیین  کارمیتقسدر  هااستانو منابع توسعه، نقش  هارساختیزکشور و بررسی  یهااستان

ملی در قالب نظریه پایه  کارمیتقسدر  هاآناز  هرکداممطالعات جامع کشوری، نقش  نیآخر عنوانبه 1333سرزمین سال 

مبنای  عنوانبهتبیین شده است. این سند  هااستان یهاتیفعالاصلی  یهانهیزم، مشخص شده است و هااستانتوسعه 
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ملی آمایش سرزمین مطالعه سایر اسناد چون ستیران و نیز . با این وجود در کنار سند شودیمملی شناخته  کارمیتقساصلی 

 2نمودار اشد. در ب مؤثرملی  کارمیتقسجایگاه استان در  ترقیدقدر تبیین  تواندیماسناد کالن استانی و اسناد ملی بخشی 

)  یریگهجینتنشان داده شده است که در بخش  مؤثربر اساس عوامل ملی  کارمیتقسدر  هاآنمناطق و جایگاه  یریپذنقش

عان جامعه و خواست نخبگان و ذینف اندازچشم( به تبیین رابطه این عوامل با واقعیات استان که بر اساس خروجی پانل  6نمودار 

  .شودیمآمده است پرداخته  به دستبومی 

 ملی  کارمیتقسدر  هاآن( و جایگاه  هااستانمناطق)  یریپذنقشبر  مؤثر: عوامل  2نمودار 

 
 : مطالعات مشاور مأخذ

 ملی بر اساس اسناد فرادست  کارمیتقسنقش استان در  -1-3-2-1-3-1

ن، سند از: سند ملی آمایش سرزمی اندعبارتدر سطح ملی است  هااستانو بیانگر نقش  کنندهنییتعاسنادی که  نیترمهم

 .اندنمودهن خاص تعیی یهانهیزمششم(و بعضی از اسناد بخشی که نقش استان را در  توسعه)پنجم و یهابرنامه،  اندازچشمملی 

تهیه شده است برای هرکدام  1333سرزمین در سال  شیآمابر اساس آخرین مطالعات آمایش سرزمین که در قالب سند ملی 

نقش ویژه برای استان بوشهر اشاره  2مشخص به  طوربهسند  نیدر ایک یا چند نقش ویژه اختصاص یافته است.  هااستان از

صوالت و مح یپروریآبزمرتبط با آن ، خدمات بازرگانی،  یهاتیفعالتوسعه صنایع نفت، گاز و  "شده است

 ."تخصصی کشاورزی

فعان ن ، ،آنچه که بیشتر دلخواه و مورد توجه ذیاندشده ینیبشیپان بوشهر که در این سند برای است ییهانقشاز میان 

ر با در حال حاض هانقشاین  هرکدامبومی استان است، خدمات بازرگانی، تولید محصوالت کشاورزی و شیالت است که 

رآوری و ف یهارساختیزخارج از فصل، کمبود منابع آبی و نبود  محصوالت. در بخش کشاورزی و و هستندمسائلی روبر 

ي سابقه تاریخ
مناطق 

ي  نیازهای کنون
سرزمین اصلي

توانهای  ذاتي
منطقه 

فناوریهای 
نوین و نقش 
های نوظهور  

خواست  
ذینفعان و 
ق  ساکنین مناط

سهم مناطق از 
جمعیت و 
مساحت 

وسایر توانها
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آنچه به  یپروریآبزموانع تحقق این نقش به نحو بهینه است. در ارتباط با شیالت و  نیتریاصلصادرات محصوالت از 

است  ر سواحلدتخریب اکوسیستم دریای و کاهش شدید آبزیان  شودیموجود پتانسیل دریا مانع توسعه این بخش  رغمیعل

ارت گمرکی و بسترهای تج یهارساختیزصنعتی است. در زمینه خدمات بازرگانی، ضعف  یهایآلودگناشی از  عمدتاًکه 

و خواست  دیأکتدریایی چون بنادر پیشرفته مانع اصلی ایفای نقش خدمات بازرگانی است. آنچه که در حال حاضر بیشتر مورد 

ت. که در این سند مورد توجه نبوده اسو گردشگری است  نوین و آموزش عالی یهایفناورذینفعان است توسعه مبتنی بر 

ر از سایر بیانگر این است که این دو محور بیشت اندازچشمونیز کارگاه مشارکتی  هاشهرستانمشارکتی در  یهاکارگاهنتایج 

ر هملی سهم استان بوشهر در این دو بخش ارتقا یابد و بوش کارمیتقسدر  ستیبایممورد توافق ذینفعان است و لذا  هانقش

 و گردشگری دریایی مورد توجه قرار گیرد.  یو فناورقطب علم  عنوانبه

ارای مزیت د هاآناستان بوشهر در اسناد فرادست بیشتر بر محورهایی که استان در  اندازچشم یبندجمعدر  یطورکلبه

ر دریا، شبکه مبتنی ب یهاتیلفعاشده است ، محورهایی همچون انرژی، تجارت، گردشگری،  دیتأک باشدیمرقابتی در منطقه 

بر تولید و صادرات نفت، گاز و  دیتأکو آموزش عالی استوار است. در اسناد مذکور  یامنطقه یهایهمکارارتباطی، 

مورد  هاقشنو نیز با توجه به نیاز کشور به انرژی در سطح ملی بیش از سایر  هاآنباالی  افزودهارزشپتروشیمی با توجه به 

شده  ینیبشیپنفت  و صادراتانرژی کشور و تولید  نیتأمملی  کارمیتقسنقش اصلی استان در  درواقعه است و بود دیتأک

 است.

نطقه و استان م اندازچشمشده برای تدوین  ینیبشیپاصول  عنوانبهاسناد بررسی شده ، موارد زیر را  از یادهیچکبر اساس 

 ه نمود : ارائ توانیمبوشهر بر اساس اسناد فرادست، 

 ملی ) بر اساس اسناد باالدست ( کارمیتقسبه استان بوشهر در  افتهیاختصاص یهانقش:  15جدول 

 ملی کارمیتقسنقش استان در  اسناد فرادست

 طرح ستیران

 نفت و گاز  نیتأم-1

 ملی نیاز در سطح نیتأمگسترده از منابع آبزیان دریایی و  یبرداربهره-2

 تجارت و بازرگانی دریایی-3

 صنایع دریایی و شیالتی -2

 مرکز خدماتی یک منطقه کشاورزی-1

 33سند آمایش سرزمین 

 از منابع گاز پارس جنوبی یبرداربهره-1

 ترانزیت کاال و مسافر و انرژی -2

 صادرات نفت ) جزیره خارک (  -3

 بازرگانی -2

 ا و پرورش آبزیان ) شیالت ( خرم ژهیوبهمحصوالت کشاورزی  نیتأم -1

 نقش استان در زمینه گردشگری -1

 تقویت مراکز جمعیتی و توسعه مناطق مناسب جهت اسکان جمعیت -6
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 ملی کارمیتقسنقش استان در  اسناد فرادست

ضوابط ملی آمایش سرزمین 

  1322سال 

 22.1.23لسه )مصوبه ج

 (آمایش سرزمین یشورا

ورهای کویت ، امارات ، عربستان سعودی و قطر جمله مرز جنوبی با کششت از میادین مشترک نفت و گاز ازاولویت بردا -1

 در حوزه مشترک پارس جنوبی  ژهیوبه

 نو ( یهایانرژایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی انرژی ) نفت ، گاز ، پتروشیمی و  -2

 یطیمحستیزحظات دریایی در جوار بنادر اصلی با رعایت مال ونقلحملتوسعه صنایع دریایی و تعمیر و خدمات وسایل  -3

محیط آسیای جنوب غربی با اولویت استقرار در  ژهیوبهکشورهای منطقه  ازیموردنتوسعه صنایع تولید کننده کاالهای  -2

 مرزی مرتبط یهااستان

 بر اساس هاآنو مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح کشور و جذب دانشجوی  هادانشگاهتوزیع جغرافیایی و ساماندهی  -1

 هر منطقه یهاژهیکاروو استانی و  یامنطقهتوسعه ملی ،  یهاتیاولوات و مقتضی

 

طرح جامع مدیریت یکپارچه 

مناطق ساحلی 

 (ICZMکشور)

 یالمللنیبدریایی ) تجارت دریایی ( ناشی از تجارت ملی و  ونقلحملارتباطات و  -1

 ناشی از نفت و گاز و توجه ویژه به صنایع انرژی یهاتیفعال -2

 ماهی و میگو ژهیوبهشیالت محصوالت بخش  نیتأم -3

 

سنـد ملی توسعه استان 

 (1323) بوشهر

 و صادرات نفت خام  تولید انرژی ) نیروگاه اتمی بوشهر،ذخایر عظیم نفت و گاز،منابع انرژی نو( -1

 سواحل در استان با رویکرد ملی و فراملی ایجاد محورهای گردشگری با اولویت -2 

در خاص  با توجه به موقعیت یامنطقه یهایهمکاربازرگانی خارجی ، ترانزیتی و  ژهیوبهبازرگانی  یهاتیفعال گسترش -3 

  کشور

 محصوالت دریایی در سطح ملی یو فرآورتبدیلی  عیو صناآبزیان  و پرورشتولید  -2

  گرمسیری یاگلخانهصوالت جات و انواع محتولید محصوالت کشاورزی همچون خرما ، کشت خارج از فصل صیفی -1 

 مرتبط با دریا، نفت ،گاز و پتروشیمی یهاحوزهبر  دیتأکتوسعه و تقویت مراکز علمی ، پژوهشی و فناوری با  -1

 ) مانند سیمان ( در سطح ملی یرفلزیغو صادرات مواد معدنی  نیتأم -6 

 

طرح جامع بنادر شیالتی 

 کشور

بندر  -ی بندر صیادی جالل -بندر صیادی عامری  -بندر صیادی دیر  -نخلی تقی  بندر صیادیبنادر شیالتی سطح یک :  -1

 بندر صیادی رستمی –بندر صیادی صلح آبادی  –صیادی بوشهر 

یادی محمد بندر ص -بندر صیادی الور ساحلی جدید  -بندر صیادی کنگان  -بندر صیادی پرک بنادر شیالتی سطح دو :  -2

 بندر دیلم -بندر صیادی گناوه  -بندر صیادی شیف  -اه بندر صیادی بندرگ -عامری 

 

طرح جامع بنادر بازرگانی 

 ایران

) بنادر امام خمینی و شهید رجایی جزو بنادر  باشدیمدر مقیاس ملی مطرح  2بندر سطح  عنوانبهدر این طرح بندر بوشهر -1

 (  باشندیم 1سطح 

بندر  - ربندر دی - بندر ریگ - بندر گناوه-بندر دیلمح سوم قرار دارند . )مابقی بنادر بازرگانی در استان بوشهر در سط-2

 (بندر نخل تقی-بندر طاهری - کنگان

 

 : مطالعات مشاور بر اساس اسناد فرادست مأخذ
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 ملی بر اساس اسناد  کارمیتقسنقش استان در  یبندجمع:  16جدول 

 هانقش 

نقش استان در 

لی م کارمیتقس

  اسناد بر اساس

 نقش استراتژیک در بخش انرژی شامل استحصال ، فرآوری و صادرات نفت ، گاز و مشتقات آن ) صنایع پتروشیمی (  -

 بازرگانی با توجه به موقعیت خاص بنادر استان یهاتیفعالنقش استراتژیک در بخش تجارت دریایی و  

 ) ماهی ، میگو و ...( حتاج غذایی کشور در بخش آبزیان نظیر مای نیتأمنقش ویژه استان در تولید و  -

 (  یاگلخانهو محصوالت  جاتیفیص،  یفرنگگوجهبرخی محصوالت کشاورزی نظیر ) خرما ،  نیتأمنقش استان در  -

 و دریا در سطح کشور  یانرژ بامرتبط  یهابخشنقش استان در تربیت نیروی متخصص و دانشگاهی در  -

 و ترانزیت در سطح ملی  ونقلحملتراتژیک استان بوشهر در بخش نقش اس -

 فارسجیخلحوزه  یکشورهابا  یامنطقه یهایهمکارنقش ویژه استان در  -

 دریا و نفت و گاز و انرژی یفناورستیز ژهیوبهنقش استان در زمینه علم و فناوری و  -

 : مطالعات مشاور بر اساس اسناد فرادست مأخذ

 مختلف اقتصادی استان در کشور یهاخشبجایگاه  -1-3-2-1-3-2

های عمده فعالیت، به گروه افزودهارزشای و در این بخش از گزارش با استفاده از آمار ارزش تولید، مصرف واسطه

ه اقتصادی، از نسبت ستانده ب بهره وریبررسی روند شاخص  منظوربهشود. اقتصادی پرداخته می 1بهره وریتحلیل شاخص 

ای، چند ریال محصول هر یک ریال مصرف کاال و خدمات واسطه یازابه  دهدیماستفاده شده که نشان مصرف واسطه 

 عمده فعالیت برای استان و کشور ارائه شده است.  یهاگروهتولید شده است. نتایج محاسبه این شاخص به تفکیک 

 اقتصادی وری بهرهو  عمده فعالیتی یهاگروه افزودهارزش یبندرتبهجایگاه استان در  

و کشور در  تولیدی استان افزودهارزشتولیدی کل کشور به بررسی تطبیقی  افزودهارزشجهت تحلیل رتبه استان در 

 افزودهارزشمشخص شده است ، روند سهم استان از کل  16جدول که در  طورهمانپرداخته شده است ،  22تا  62 یهاسال

 2.53به  62در سال  1.52سهم استان از  کهینحوبه داشتهروندی صعودی  1322تا  1362 یهاسالتولید شده در کشور طی 

م تولیدی به دلیل افزایش سه اقتصادی صورت گرفته این افزایش سهم احتماالً یهالیتحلرسیده است . مطابق با  22در سال 

 محصوالت گازی و شیمیایی بوده است.

 32تا  73 یهاسالکل کشور با استان بوشهر در  افزودهارزش: مقایسه  17جدول 

 سهم استان در کشور بوشهر کل کشور سال

1362 122٬613٬551 1٬121٬122 1٫52 

1335 631٬135٬332 2٬532٬123 1٫22 

1331 215٬353٬263 12٬225٬626 1٫36 

1332 1٬132٬221٬512 36٬133٬112 3٫16 

                                                      
ل اکه نشان می دهد به ازاء هر یک ری در همان بخشعبارت است از  نسبت ستانده در هر بخش اقتصادی به مصرف واسطه شاخص بهره وری اقتصادی  - 1

سنجیده میشود.  "نسبت"اقتصادی بر اساس این متد واحد ندارد و صرفا با ی بهره وربنابراین  ای، چند ریال محصول تولید شده است.مصرف کاال و خدمات واسطه

 (  inputبه نهاده یا  output) نسبت ستانده یا 
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 سهم استان در کشور بوشهر کل کشور سال

1333 1٬121٬231٬212 23٬351٬212 3٫12 

1332 1٬221٬212٬213 21٬153٬232 2٫12 

1331 2٬331٬511٬322 23٬136٬221 2٫52 

1331 3٬522٬512٬112 62٬626٬212 2٫21 

1336 3٬125٬532٬233 32٬132٬123 2٫33 

1333 3٬313٬212٬213 33٬232٬331 2٫16 

1332 2٬621٬613٬211 125٬165٬112 2٫23 

1325 1٬262٬252٬263 253٬131٬252 3٫32 

1321 6٬312٬131٬122 215٬232٬255 3٫11 

1322 2٬221٬331٬116 253٬231٬221 2٫53 

 32تا  53 یهاسالدر  یامنطقه یهاحساب –: مرکز آمار ایران  مأخذ

ریال بوده و سپس در  2.36برابر با  1362های اقتصادی استان در سال اقتصادی مجموع فعالیتبهره وری از سوی دیگر ، 

 کهیطوربهیافت. اما این روند افزایشی ادامه نیافت  یدر فزونریال  1.16و  1.16به حداکثر مقدار خود یعنی 1332و  1331سال 

 بهره وریریال کاهش یافت. از طرفی در کشور، شاخص  2.23به  1322این شاخص همراه با نوسانات اندکی در سال 

 215به  1362ریال در سال  2.35های اقتصادی همچون استان در طول این دوره کاهش یافته و از ی مجموع فعالیتاقتصاد

 هایی شامل:اقتصادی فعالیت بهره وریرسیده است. همچنین در این دوره  1322ریال در سال 

 جنگلداری و شکار کشاورزی، -

 ماهیگیری -

 معدن -

 صنعت -

  طبیعی گاز و برق آب، تأمین -

  تمانساخ -

 ... و یفروشخرده ،یفروشعمده -

 رستوران و هتل -

 ارتباطات و انبارداری ،ونقلحمل -

 مالی یهایگرواسطه -

 وکارکسب خدمات و کرایه مستغالت، -

 شهری خدمات و عمومی، امور اداره -
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 آموزش -

 اجتماعی مددکاری و بهداشت -

ر شاخص اند. از طرف دیگند منفی را تجربه کردههای اصلی استان رودیگر فعالیت کهیدرحالاند. شاهد رشد مثبت بوده

ده ها بیشتر و تعدادی کمتر بواقتصادی کل فعالیت بهره وریها در طول این دوره از شاخص تعدادی از فعالیت بهره وری

ی مهای استان دارای رقدیگر فعالیت رستوران و هتلهای ماهیگیری، صنعت، ساختمان و فعالیت رازیغبه درمجموعاست. 

 اند.ها بودهاقتصادی کل فعالیت بهره وریباالتر از شاخص 

 یهایگرهواسط، کاالها و نقلیه وسایل تعمیر ،یفروشخرده ،یفروشعمدههای ساختمان، فعالیت رازیغبهاز سویی دیگر 

ز متوسط ا اراترهای اقتصادی استان کهای فعالیتدیگر گروه خدمات سایرو  وکارکسب خدمات و کرایه مستغالت،، مالی

 اند.سطح ملی عمل کرده

 1373 سال در کشور و بوشهر استان در یاقتصاد بهره وری شاخص سهیمقا:  3نمودار 

 

 مطالعات مشاور بر اساس داده های آماری مرکز آمار ایران:  مأخذ
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 1332 سال در کشور و بوشهر استان در یقتصادا بهره وری شاخص سهیمقا:  4نمودار 

 
 : مطالعات مشاور بر اساس داده های آماری مرکز آمار ایران مأخذ

 عمده فعالیت یهاگروهبررسی مزیت نسبی آشکار شده  

برنامه آمایش استان ، روند است ،  منعکس شده 13جدول که در  محاسبات انجام شده در بخش مطالعات اقتصادی

ایان های دوره مورد بررسی را چنین نمسال تکتکهای عمده فعالیت، برای تغییرات شاخص مزیت نسبی آشکار شده گروه

زیت دارای م "تأمین آب، برق و گاز"و "صنعت"،"معدن"، "ماهیگیری"های فعالیتی گروه درکه، استان بوشهر  سازدیم

 1362های عمده فعالیت در دو سال در استان به تفکیک گروه1تغییرات شاخص مزیت نسبی آشکار شده  نسبی است. ضمناً

 نشان داده شده است.  1نمودار  در 1322و 

 تیفعال عمده یهاگروه کیتفک به بوشهر استان در شده آشکار ینسب تیمز شاخص تحوالت روند:  18جدول 
 1373 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1383 1330 1331 1332 

 5٫32 5٫21 5٫22 5٫22 5٫1 5٫23 5٫26 5٫13 5٫1 5٫31 5٫23 5٫31 5٫11 5٫62 کشاورزی، شکار و جنگلداری

 2٫31 2٫32 2٫12 2٫11 3٫12 2٫12 3٫11 2٫22 2٫21 3٫32 2٫21 3٫1 11٫51 13٫16 ماهیگیری

 1٫53 1٫11 1٫23 1٫22 1٫2 1٫61 1٫36 1٫22 1٫26 3٫53 3٫22 1٫22 5٫13 5٫21 معدن

 1٫3 2٫2 1٫61 1٫12 1٫12 1٫23 1٫1 5٫21 5٫22 5٫62 5٫33 1٫13 5٫22 5٫22 صنعت

 1٫12 2٫12 2٫11 1٫13 1٫26 1٫12 1٫12 2٫53 3٫13 1٫1 1٫33 1٫21 5٫22 2٫12 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 5٫33 5٫31 5٫21 5٫22 5٫11 5٫63 5٫26 5٫13 5٫63 5٫1 5٫11 1٫11 2٫36 2٫31 ساختمان

 ،یفروشخرده، یفروشعمده

 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
5٫23 5٫33 5٫62 5٫31 5٫33 5٫23 5٫11 5٫23 5٫21 5٫23 5٫26 5٫22 5٫23 5٫2 

                                                      
 پردازد. شاخصبرای کاالی موردنظر می یملدر مقابل ساختار صادرات  محلیاین شاخص به بررسی ساختار صادرات  - 1

RCA  اگر در فاصله صفر تا یک قرار گیرد، نشان دهنده عدم مزیت نسبی است و اگر بزرگتر از یک باشد، نمایانگر وجود مزیت

ال است. روند افزایشی این شاخص در طول زمان نشان دهنده بهبود موقعیت رقابتی یک کا x نسبی آشکار شده در صادرات کاالی

 .شودهای پیش آمده تلقی میهای مناسب و یا استفاده از فرصتدر یک منطقه خاص در راستای ایجاد فرصت

 مبنای محاسبات این بخش داده های مرکز آمار ایران در مقیاس استانی و کشور در بخش های مختلف اقتصادی بوده است.
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بوشهر کشور
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 1373 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1383 1330 1331 1332 

 5٫12 5٫22 5٫22 5٫26 5٫31 5٫33 5٫31 5٫22 5٫2 5٫26 5٫21 5٫11 5٫11 5٫63 هتل و رستوران

 5٫21 5٫22 5٫12 5٫1 5٫33 5٫12 5٫16 5٫3 5٫62 5٫12 5٫11 1٫21 1٫12 1٫26 ، انبارداری و ارتباطاتونقلحمل

 5٫16 5٫2 5٫2 5٫23 5٫32 5٫23 5٫31 5٫31 5٫32 5٫13 5٫16 5٫13 5٫12 5٫32 مالی یهایگرواسطه

 مستغالت، کرایه و خدمات

 وکارکسب 
5٫11 5٫11 5٫26 5٫31 5٫23 5٫22 5٫22 5٫26 5٫22 5٫21 5٫21 5٫21 5٫2 5٫2 

 5٫21 5٫13 5٫16 5٫13 5٫32 5٫62 5٫12 5٫61 5٫61 5٫12 5٫13 1٫2 1٫21 1٫13 اداره امور عمومی، و خدمات شهری

 5٫36 5٫33 5٫21 5٫12 5٫61 5٫12 5٫12 5٫6 5٫13 5٫23 5٫23 1٫56 1٫1 1٫36 آموزش

 5٫36 5٫2 5٫21 5٫23 5٫1 5٫13 5٫23 5٫11 5٫12 5٫36 5٫32 5٫21 1 1٫11 ددکاری اجتماعیبهداشت و م

 سایر خدمات عمومی، اجتماعی

 شخصی و خانگی
5٫61 5٫13 5٫23 5٫16 5٫13 5٫21 5٫22 5٫23 5٫31 5٫31 5٫21 5٫13 5٫12 5٫11 

 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران

 1332 و 1373 یهاسال در تیفعال عمده یهاگروه کیتفک به بوشهر استان در شده آشکار تیمز شاخص تحوالت:  5نمودار 

 
 : مطالعات مشاور مأخذ

 

شدن موضوع و ابعاد و جایگاه استان در سطح فضائی ملی از مدل تحلیلی استاندارد کاروالهو برای  ترروشندر ادامه برای 

ی هاسازمانو  است. این مدل توسط نهادها شدهاستفادهو نسبت آن با سطح ملی،  یامنطقهبتی کارکردهای مقایسه تطبیقی و رقا

 ی بکار گرفته شد. امنطقهی توسعه هاشاخصی و در ترکیب با سایر امنطقه

هت و جی مختلف هابخشدر این مطالعه به جهت وجود اختالف در نظام توزیع شاغلین و تولید ناخالص داخلی بین 

ردهای مختلف از این کارک عملکردکارکردهای استان نسبت به فضای ملی و دستیابی به برآوردی از مقیاس  ترقیدقشناسایی 

 ( 12جدول . ) گرددیممدل تحلیلی استفاده 

که  دهدیمان ی استاندارد کاروالهو نشبندطبقهاس تحلیل رقابتی کارکردهای اقتصادی استان نسبت به فضای ملی بر اس

کارکردهای معدن، زیرساخت در بخش گاز و برق و کارکرد صنعت در بخش محصوالت شیمیایی و ماهیگیری نسبت به 

 اقتصادی استان در کارکردهای مذکور نسبت به فضای بهره وریکه  گرددیمفضای ملی دارای مزیت رقابتی است. اضافه 

3

3

13

13

1379 1392
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 ی وفروشخردهی و فروشعمدهموقعیت مزیت دار استان در کارکرد  رغمیعلاست. همچنین  ترمطلوب راتبمبهملی 

و انبارداری و ارتباطات از ضریب مکانی این کارکردها هم نسبت به سطح ملی و هم نسبت به روندهای پیشین،  ونقلحمل

 ماتی( عمالً سطح فضایی استان نسبت به کشور بازندهکارکردهای خد ژهیوبهکاسته شده است. در بسیاری از کارکردها )

و استان در این کارکردها نقشی در فضای ملی ندارد و حداکثر نیاز درونی خویش را برطرف ساخته و با توجه  گرددیمتلقی 

 هابخشین ا سیستم کارکردی استان در ستیبایم، عمالً جوارهمی هااستاندر شهرهای اصلی  هابخشبه تمرکز شاغلین این 

ع ساختار ی شمالی استان دانست. تحلیل جامهاسکونتگاهبرای  ژهیوبهاول و استان خوزستان  وهلهرا وابسته به استان فارس در 

راهبردی هر  و شناسایی موقعیت تولیدی استان نسبت به فضای ملی بر پایه تحلیل ضریب مکانی و تحول آن، تغییر سهم

 است. شده ارائه 12جدول ر کارکرد نسبت به فضای ملی د

قرار گرفتند در تعیین  LEADINGصنایعی که در نهایت و در مرحله سوم یعنی مزیت های مقایسه ای کاروالهو در دسته  

می توانند در سطح  ند وسطح رقابتی کارکردهای مختلف اقتصادی استان بوشهر نسبت به فضای ملی دارای مزیت نسبی هست

 یفا کنند ، این صنایع عبارتند از:ملی نقش ا

  کشاورزی 

 صنعت 

  معدن 

 برق  برق گاز 

  حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 

ه سطح تولید در این بخش نسبت ب وجود ضریب مکانی ضعیف نسبت به سطح ملی، رشد رغمیعلدر کارکرد کشاورزی 

در  5.53است و میانگین رشد در این بخش نسبت به سطح ملی  دادهرخ 1321تا  1362ه در طول دور فزاینده صورتبهملی 

کارکرد معدن  باالتر است. مراتببهی هر شغل در استان نسبت به سطح ملی ازابه  افزودهارزشباالتر بوده است. نسبت  هرسال

یب مکانی این است. ضر افتهیتحول سطح ملینسبت به  با رشد فزاینده خود عمالً از یک بخش غیر پایه به یک بخش پایه

فضای ملی در این بخش رشد  این در حالی است که رشد داشته است. 1321در سال  1.12به  1362در سال  5.21بخش از 

جزو کارکردهای نوین و دارای مزیت مطلق استان دانست )تمرکز تولید  ستیبایممنفی را تجربه کرده است. این بخش را 

 رساختیزمنجر به تحریک دو بخش  تولید در بخش معدن کارکرد ادین گازی کشور در بخش جنوبی استان(.از می 15%

ان در ساختار تولید است وضوحبه)در بخش گاز( و بخش صنعت )در بخش تولید محصوالت شیمیایی( شده است و این 

است و بخش صنعت نیز از  افتهیشیافزا 2.13به  1362در سال  2.12ضریب مکانی بخش زیرساخت از  است. مشاهدهقابل

 کهیرصورتد گرددیمنسبت به سطح ملی پایه تلقی  بخش صنعت از حیث ساختار تولید .رسدیمدر همین دوره  2.16 به 5.22



 استان یاهتی انداز کالن و مأمورچشم نییبت  سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 

 

5002212B0021303019RE103971116 م 
 

22 

ومی، ی آموزش، اداره امور عمهابخشاست.  شدهیمدر تحلیل پیشین بر اساس ساختار اشتغال، این کارکرد بازنده شناخته 

ی هتل هابخش. دانافتهی خدماتی از وضعیت پایه به غیر پایه تنزل یهاتیفعالمان، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر ساخت

 وکاربکسی مالی، مستغالت، کرایه و خدمات هایگرواسطهجا و غذا(،  نیتأمخدماتی مربوط به  یهاتیفعالو رستوران )یا 

 ی غیر پایه کارکردیهابخش عنوانبهی مذکور هاسالی و..( در طی فرهنگشی، ی ورزهاتیفعال)شامل  هاتیفعال ریو سا

 1362 نسبی در سال طوربهی که فروشخردهی و فروشعمده، کارکرد افزودهارزش. از حیث ساختار شوندیماستان محسوب 

ت. رشد لکرد آن کاسته شده اسمقیاس عم به دلیل رشد سایر مناطق از جیتدربهمحسوسی در سطح ملی بوده که  دارای نقشی

(.  25جدول باالتر بوده است )  %5.53سطح ملی نسبت به سطح استان در این بخش 
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دهای مختلف اقتصادی استان بوشهر نسبت به فضای ملی )مدل چهار در تعیین سطح رقابتی کارکر Carvalho Classification ی کارکردهای بر اساس مدلبندطبقه:  13جدول 

 ی استراتژیکابیتیموقعبرآیند تحلیل اقتصاد پایه، تغییر سهم ، روند رشد و -ی(امرحله

 ISICی مختلف اقتصادی بر اساس هابخشی بندطبقه

 والهوی کاراسهیمقای هاتیمزمرحله سوم مدل تغییر  ی کاروالهواسهیمقای هاتیمزمرحله دوم مدل تغییر  یاسهیمقای هاتیمزمرحله اول مدل تغییر 

 سهم بخش اقتصادی تحلیل اندازه و روند ضرایب پایه عملکردهای اقتصادی
 ی اقتصادیهابخشتغییر سهم 

 ی کاروالهوبندطبقه میانگین رشد بخش

LQ 
ΔLQ 

 استانی ملی استانی ملی استانی ملی ی کاروالهوبندطبقه

 IM DS % استانی به ملی استانی ملی 1321 1362 1321 1362 1321 1362 1321 1362

 بخش اول 

 اقتصاد

 کشاورزی کشاورزی
 low low 11.12 15.32 3.36 2.12 -1.35 15.12 11.15 5.21 5.22 LAGGING LEADING 33.22- 5.21 5.62 کشاورزی،

 Very High high 5.31 5.21 2.12 5.26 3.32 -2.15 -1.23 5.21 5.25 LEADING LAGGING 32.13- 2.36 13.16 ماهیگیری

 صنعت

 low medium 13.53 15.15 2.16 11.11 -1.12 32.11 22.32 5.16 5.26 LAGGING LEADING 312.51 1.12 5.21 معدن

 بخش

 دوم اقتصاد 

 medium high 12.36 11.23 13.12 33.12 5.25 25.52 32.31 5.23 5.26 LEADING LEADING 131.65 2.16 5.22 صنعت

 high high 2.13 1.31 2.11 31.36 21.22 216.21 222.52 5.31 5.15 LEADING LEADING 113.16 2.13 2.12 آب، برق و گاز زیرساخت

 high low 2.22 1.32 12.32 1.66 2.21 -1.21 -3.35 5.22 5.11 LEADING LAGGING 33.21- 5.33 2.31 ساختمان ساختمان

 بخش 

 سوم 

 اقتصاد

 خدمات

 بازرگانی

ی، فروشعمده

 یفروشخرده
5.23 5.22 -66.36 medium low 12.32 12.23 12.51 3.21 5.13 -2.13 -2.12 5.23 5.25 LEADING LAGGING 

 medium low 5.21 5.23 5.61 5.22 5.11 -5.31 -5.22 5.23 5.23 LAGGING LAGGING 61.13- 5.22 5.63 هتل و رستوران

 high low 6.53 3.53 15.32 3.25 1.11 3.23 1.33 5.22 5.21 LEADING LEADING 11.21- 5.22 1.26 ، انبارداری و ارتباطاتونقلحمل

 خدمات مالی و بنگاهی
 medium low 1.62 2.31 1.26 5.11 1.13 3.56 -3.31 5.26 5.21 LEADING LAGGING 61.35- 5.12 5.32 ی مالیهایگرواسطه

 low low 11.13 12.16 6.51 2.12 1.52 3.16 2.22 5.22 5.21 LEADING LAGGING 11.33- 5.21 5.11 وکارکسبمستغالت، 

خدمات اجتماعی و 

 دولتی

 high low 1.61 2.21 2.16 2.31 -2.12 -1.21 5.31 5.25 5.21 LAGGING LAGGING 13.12- 5.13 1.13 اداره امور عمومی

 medium low 3.11 3.33 2.32 1.23 -5.15 -1.35 -5.13 5.22 5.22 LAGGING LAGGING 62.31- 5.33 1.36 آموزش

 medium low 2.61 3.13 3.25 1.21 1.11 3.35 1.25 5.22 5.21 LEADING LAGGING 11.61- 5.32 1.11 بهداشت و مددکاری

 low low 1.26 1.16 5.25 5.21 3.12 5.55 -3.13 5.21 5.23 LEADING LAGGING 66.11- 5.11 5.61 سایر خدمات عمومی

1331تا  1353سال - 1یامنطقهی اسهیمقای هالیتحل: محاسبات مشاور بر اساس مأخذ

                                                      
1. Regional Comparative Analysis 
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 ی مختلف اقتصادی در فضای استان و ملیهابخشاقتصادی  بهره وری:  20جدول 

 ISICبر اساس  های مختلف اقتصادیبندی بخشطبقه ردیف

 اقتصادی )نسبت ستانده به مصرف واسطه( بهره وری

 ) مقیاس به درصد می باشد ( 

 فضای ملی فضای استان

1362 1331 1321 1321 

 2.1 2.13 2.31 2.26 کشاورزی، شکار و جنگلداری 1

 2.11 2.21 2.12 2.36 ماهیگیری 2

 12.21 31.13 112.33 6.22 معدن 3

 1.26 1.12 2.22 2.21 صنعت 2

 3.21 11.36 2.22 2.22 تأمین آب، برق و گاز طبیعی 1

 1.62 1.61 1.63 1.62 ساختمان 1

 2.21 3.22 6.31 11.63 فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، خردهعمده 6

 2.22 2.23 2.11 2.31 هتل و رستوران 3

 3 3.53 2.22 3.22 ونقل، انبارداری و ارتباطاتحمل 2

 3.13 3.33 1.3 1.31 های مالیگریواسطه 15

 6.52 6.2 2.12 6.16 وکارمستغالت، کرایه و خدمات کسب 11

 2.31 2.32 2.13 2.16 اداره امور عمومی و خدمات شهری 12

 1.11 1.21 15.61 2.32 آموزش 13

 1.11 1.32 1.66 3.26 بهداشت و مددکاری اجتماعی 12

 3.11 2.11 2.21 3.22 اجتماعی شخصی و خانگیسایر خدمات عمومی،  11

 13311و  1353،1363-ایران آمار: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات مرکز مأخذ

ه در استان بوشهر ، انحراف از میانگین محسوسی را نسبت ب ی مختلف اقتصادهابخشعملکرد استان در  بهره وریتحلیل 

و عامل تکنولوژی و سطح تخصص نیروی انسانی  هایگذاراستیسیث برآیند از ح هابخشو غالب  دهدینمسطح ملی نشان 

ی پیشین، هاشبخاقتصادی و تحوالت تشریح شده در  بهره وری. بر اساس برآیند تحلیل کنندیمفضای مشابهی را تجربه 

الی، سایر ی مهایگرواسطهی، فروشخردهی، فروشعمدهی هابخشی خاصی در رشد مضاعف فضای ملی در ریگجهت

 بهره وری . بررسی رابطه بهشودیممشاهده  هابخشاین  بهره وریخدمات عمومی و رفاهی هم در اندازه اقتصاد و هم در 

 :سازدیمی مختلف اقتصادی موارد ذیل را آشکار هابخشاقتصادی در 

 اقتصادی بسیار باالتر استان نسبت به فضای ملی در بخش معدن بهره وری -

 ر بخش گاز طبیعی، مستغالت،ی کشاورزی، ماهیگیری، صنعت، زیرساخت دهابخشباالتر در  2ادیاقتص بهره وری -

 آموزش

                                                      
بخش ارائه گردیده است  11ی عمده فعالیت در رده اول در هاگروهبخش و ساختار تولید  21، ساختار اشتغال در 1325ایران در سال  . مطابق با مرکز آمار1

 .باشدیمو عناوین نیز متفاوت 

 منظور از کارای اقتصادی  - 2
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ی هابخشدر  ترنییپا بهره وریی ساختمان، هتل و رستوران و خدمات شهری،هابخشنسبی برابر در  بهره وری -

 الی و سایر خدمات عمومی و رفاهیی مهایگرواسطهی، فروشخردهی و فروشعمده

ی و فروشعمده"یهابخش رازیغبه هابخشاقتصادی در تمامی  بهره وریتحلیل روند  واقع در

 .گرددیممثبت ارزیابی "سایر خدمات عمومی، اجتماعی و خانگی"و "آموزش"،"ی مالیهایگرواسطه"،"یفروشخرده

 تصادی استان بوشهر و کشوری مختلف اقهابخش بهره وری: مقایسه تطبیقی  6نمودار 

 
 1331-ی از مرکز آمار ایرانامنطقهی هاحسابی هاداده: محاسبات مشاور بر اساس مأخذ

و از  رفطکیازچهارمین بخش از حیث رشد(  عنوانبهروند رو به تحول کارکرد کشاورزی از اقتصاد در سطح استانی )

سطح محلی بر استراتژیک بودن این بخش داللت دارد. کارکرد  نسبت به افزودهارزشطرفی دیگر رشد فزاینده تولید 

 1321و  1362ماهیگیری و شیالت دارای قدرت درونی به دلیل شاخص قوی اقتصاد پایه بر اساس ساختار تولید در دوره 

اخت و س. کارکرد معدن و زیرکندیمرا در توسعه این بخش دنبال  ترعیسر مراتببهفضای ملی روندی  هرچند باشدیم

از ساختار تولید در بخش محصوالت شیمیایی( در اقتصاد استان با اتکا به فرآیندهای درونی و اثرات  %23صنعت )با تمرکز 

ی ملی در حال تحول بوده و با توجه به ضعف فرآیندهای بیرونی، مزیت را در سطح استراتژیک و رقابتی هایگذاراستیس

ه ب یکی از کارکردهای نمایانگر توسعه، عنوانبه. کارکرد ساختمان دهدیمق نشان به یک مزیت مطل شدهلیتبدو در حال 

ی و فروشخردهی و فروشعمده. بخش گرددیمدلیل پایه ضعیف محیط داخلی و تضعیف شرایط رقابتی، معتدل ارزیابی 

ستاندارد کاروالهو ی ابندطبقهطابق با . مشودیمیکی از کارکردهای اصلی و پایه استان شناخته  عنوانبه و ارتباطات ونقلحمل

ح چالش و متنوعی از سط یاندازهاچشمنسبت به محیط بیرونی  ژهیوبهبه دلیل پایه قوی و روندهای رو به افول این کارکرد 

این  داشت نگه درواقعتصور نمود.  توانیمدر آینده را  دبخشیاماز دست دادن مزیت نسبت به مناطق دیگر کشور تا سطح 
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ارکرد در پیوند با اقتصاد ملی و منطقه نقش بسزایی در ماندگاری و رشد این کارکرد خواهد داشت. کارکرد هتل و رستوران ک

شرایط  فیعتضو در استان بوشهر به دلیل پایه ضعیف محیط داخلی و  شودیمشق دوم کارکرد بازرگانی شناخته  عنوانبه

 .گرددیمرقابتی، معتدل ارزیابی 

، اداره امور عمومی، آموزش و بهداشت و مددکاری اجتماعی، وکارکسبمستغالت، کرایه و خدمات  کارکردهای

ی در زیررنامهب. گرددیمشرایط رقابتی، معتدل ارزیابی  فیتضعی مالی به دلیل پایه ضعیف محیط داخلی و هایگرواسطه

تمرکز اقتصادی  حاًیترجبه الگوهای بیرونی بوده و  ااتکقابلاین بخش به دلیل شرایط رو به رشد محیط بیرونی )سطح ملی( 

 .رسدیمو فضایی در صورت انتخاب این بخش ضروری به نظر 
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 -ی(امرحلهدل چهار ی مختلف اقتصادی استان بوشهر نسبت به فضای ملی )مهابخشدر تعیین سطح رقابتی  Carvalho Classification: مدل استاندارد کاروالهو  21جدول 

 ISICی مختلف اقتصادی بر اساس هابخشی بندطبقه

 مرحله دوم و سوم مرحله اول

 یبندطبقه نرخ رشد یعملکرد اقتصادتحلیل اندازه ضرایب پایه  ی نهایی موقعیت استراتژیک عملکرد اقتصادیبندطبقهمرحله چهارم: 

 ی کاروالهوبندطبقه
 فضای استانی فضای ملی

 فضای استانی ی ملیفضا

1362 1321 IM DS موقعیت استراتژیک عملکرد 

بخش 

 اول 

 اقتصاد

 کشاورزی کشاورزی
 معتدل و محدود low low 5.21 5.22 LAGGING LEADING Moderate کشاورزی

 دبخشیام Very High high 5.21 5.25 LEADING LAGGING Promising-challenging ماهیگیری

 صنعت

 تغییر وضعیت-انتقالی low medium 5.16 5.26 LAGGING LEADING Transitional معدن معدن

 بخش

دوم  

 اقتصاد

 پیشتاز و محرک medium high 5.23 5.26 LEADING LEADING Driving صنعت صنعت

 پیشتاز و محرک high high 5.31 5.15 LEADING LEADING Driving تأمین آب، برق و گاز زیرساخت

 معتدل و دارای شرایط متوسط high low 5.22 5.11 LEADING LAGGING Modest ساختمان ساختمان

 بخش 

 سوم 

 اقتصاد

 خدمات

 بازرگانی
 دبخشیاممعتدل و رو به افول تا  medium low 5.23 5.25 LEADING LAGGING Modest-challenging یفروشخردهی، فروشعمده

 معتدل و دارای شرایط متوسط medium low 5.23 5.23 LAGGING LAGGING Modest هتل و رستوران

 معتدل و دارای شرایط متوسط high low 5.22 5.21 LEADING LEADING Modest-Driving-Challenging ، انبارداری و ارتباطاتونقلحمل

 خدمات مالی و بنگاهی
 معتدل و دارای شرایط متوسط medium low 5.26 5.21 LEADING LAGGING Modest ی مالیهایگرواسطه

 معتدل و دارای شرایط متوسط low low 5.22 5.21 LEADING LAGGING Modest وکارکسب مستغالت،

 خدمات اجتماعی و دولتی

 بحرانی high low 5.25 5.21 LAGGING LAGGING Marginal اداره امور عمومی

 بحرانی medium low 5.22 5.22 LAGGING LAGGING Marginal آموزش

 معتدل و دارای شرایط متوسط medium low 5.22 5.21 LEADING LAGGING Modest بهداشت و مددکاری

 معتدل و دارای شرایط متوسط low low 5.21 5.23 LEADING LAGGING Modest سایر خدمات عمومی

 : مطالعات مشاور مأخذ
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 مختلف اقتصادی استان در کشور یهابخشجایگاه  و تحلیل یبندجمع 

. باشدیم لفص از خارج یفرنگگوجه کشت مرکز نیترمهم و کشور مهم یهااستان از یکی خرما دیتول دراستان بوشهر 

 تنگستان و دشتستان شهرستان. است برخوردار پراکنده طوربه زین مرکبات کوچک و محدود یهاباغ از این استان نیهمچن

 تاناساند. در کنار موارد ذکر شده به خود اختصاص داده استان در را دوم و اول مقام مرکبات و خرما ساالنه دیتول ازلحاظ

 یسنت صورتبه موارد اغلب در که باشدیم رانیا در شتر پرورش مهم مراکز از یکی ی که در اختیار داردمیاقل لیدل به بوشهر

جایگاه استان در تولید محصول استراتژیک خرما، استان بوشهر  ازجملهها یتمامی این ویژگ وجود بااما . دنشویم ینگهدار

ان از این پیشین نش یهابخشمحاسبات  کهیطوربههای کشاورزی کشور مد نظر قرار داد یکی از قطب عنوانبهتوان را نمی

باشد. حتی سبی آشکار شده میدارند که استان بوشهر در گروه فعالیتی کشاورزی، شکار و جنگلداری دارای عدم مزیت ن

های ، در گروه فعالیتشودیمطبیعی استان محسوب  یهاشاخصهو  هایژگیودر بخش ماهیگیری و صیادی که یکی از 

اما علیرغم  باشد.می 1گیرد، چون در کل دوره مورد بررسی شاخص ضریب تمرکز مکانی آن کمتر از غیرتخصصی قرار می

 آزاد یهاآب به یدسترس ،یطوالن ساحل ازجمله یعیطب یائیجغراف ژهیو تیموقع لحاظ به وشهرب ستاننتایج مزیت نسبی ، ا

ت جایگاه مهمی را در صنع گویم ژهیوبه انیآبز پرورش به مربوط امکانات ،ییایدر یهافرآورده یغن منابع ،یالمللنیب

واهب الهی، بخش ماهیگیری، رقم چشمگیری را از ماهیگیری کشور در اختیار دارد. با توجه به برخورداری استان از این م

در این  یبررس موردهای صورت گرفته استان بوشهر در تمامی سال یهالیتحل بر اساس استان در اختیار دارد. افزودهارزش

نشان ا عددی باالتر از یک ر یهاسالباشد. یعنی این شاخص در تمامی این رشته فعالیت دارای مزیت نسبی آشکار شده می

باید توجه کرد که این شاخص طی این مدت همواره روندی نزولی را تجربه کرده است. یعنی مزیت  حالنیبااداده است. 

بوده  12این شاخص در استان برابر با  1362در سال  مثالعنوانبهاستان در این رشته فعالیت همواره در حال افول بوده است. 

 است.  کاهش یافته 2به  1322اما در سال 

فت خام باشد. گروه فعالیتی معدن از دو زیر بخش نهای فعالیتی مهم در استان بوشهر میگروه فعالیتی معدن یکی از گروه

شور داشته ای را در کو گاز طبیعی و سایر معادن تشکیل شده است. در زیربخش نفت خام و گاز استان بوشهر جایگاه ویژه

 ،یشمال پارس یگاز دانیم ،1یجنوب پارس میعظ پروژه و استان این در کشور یازگ منابع درصد 65 داشتن قراراست. 

 فالت نفت دیتول درصد 65 و یخشک مناطق در نفت دیتول تیظرف درصد 13 از یبرخوردار ،(کنگان عصریول)فجر شگاهیپاال

ز این اند. آمار و ارقام نیهمگی شواهدی هستند که بر اهمیت بخش نفت و گاز در اقتصاد استان صحه گذاشته کشور قاره

                                                      
 نیب یگاز دانیم نیا. شده است واقع قطر و رانیا ینیسرزم یاهآب در و فارسجیخل در که است، جهان یگاز دانیم نیتربزرگ ،یجنوب پارس یگاز دانیم 1

 .دارد نام یشمال گنبد یگاز دانیم قطر، کشور در و بوده مشترک قطر و رانیا
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استان و نیز سهم استان در این زیربخش از  افزودهارزشاین زیربخش از کل  افزودهارزشسهم  چراکهکنند. می دییتأمدعا را 

 بخش مربوطه در کشور همواره عددی باال را نشان داده است. افزودهارزش

درصد بوده است.  22درصد و  22شور در این دوره به ترتیب بخش معدن در استان و ک افزودهارزشمتوسط رشد ساالنه 

اند. چندان ها رشد مثبت داشتهدر تمامی سال 1321و  1333، 1336، 1332های سال جزبهبخش معدن در استان،  افزودهارزش

 وند.ی شهای نسبی آشکار شده استان تلقزیربخش نفت و گاز جزو مزیت ژهیوبهدور از ذهن نیست که بخش معدن و 

از  یتوجهقابلهای فعالیتی در سطح کشور و استان بوشهر است که همواره سهم گروه نیترمهمبخش صنعت یکی از 

تولید شده را به خود اختصاص داده است. البته در استان بوشهر به علت تمرکز صنایع مرتبط با نفت و  افزودهارزشاشتغال و 

 های صنعتی بخش بزرگی از سهم صنایع استان را در اختیار دارند.فعالیت هگوننیا افزودهارزشگاز و پتروشیمی، 

از  یامالحظهقابلهای مهم در استان بوشهراست سهم گروه فعالیتی تأمین آب، برق و گاز طبیعی که از فعالیت

بی کشور دارای مزیت نس در هاآن بوشهر درهایی است که استان استان را به خود اختصاص داده و جزو فعالیت افزودهارزش

باشد که این خود ناشی از های توزیع گاز در این استان میای از این مزیت نسبی مدیون فعالیتاست. بخش عمده

 های استان از منابع نفت و گاز است.برخورداری

ود. شسوب میهای مهم و کلیدی محهای بازرگانی هم در سطح کشور و هم در سطح استان همواره جزء فعالیتفعالیت

جزء  دهد و از این حیثاستان و کشور را به خود اختصاص می افزودهارزشاز  یتوجهقابلسهم  هرسالاین گروه فعالیتی در 

 شود. سه فعالیت عمده در استان و کشور محسوب می

شور این بخش در ک افزودهارزشاستان بوشهر از  یفروشخرده و عمدهبخش  افزودهارزشها نشان داد که سهم گفتهپیش

های مورد بررسی کوچک و تقریباً ناچیز است. شاخص مزیت نسبی آشکار شده نیز نشان از این دارد که تقریباً در تمامی سال

استان  ها رقم شاخص مذکور برایدر تمامی این سال چراکهاین رشته فعالیت دارای مزیت نسبی در استان بوشهر نبوده است. 

 باشد.وضعیت گروه هتلداری و گردشگری نیز به همین شکل بوده است.یبوشهر کمتر از یک م

درصد( کمتر از سهم آن از تولید ناخالص  1.2قرار دارد که سهم جمعیتی آن از کشور ) ییهااستاندر گروه  استان بوشهر

 چراکهد. باشت در این استان نمیوری باالتر جمعیمقایسه این دو عدد لزوماً به معنای بهره حالنیباادرصد( است.  2.1داخلی )

بر این استان ناشی از استخراج نفت و گاز و صنایع پتروشیمی است که عمدتاً صنایعی سرمایه افزودهارزشاز  یتوجهقابلسهم 

یتی ، ماهای و حاصل توسعه اقتصاد محلی تلقی باشندها بیشتر از آنکه منطقهاین فعالیت افزودهارزشهستند تا کاربر. ضمناً 

 ملی دارند. 
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 افتهیشیافزاهزار میلیارد ریال  21به  1362هزار میلیارد ریال در سال  1تولید ناخالص داخلی در استان بوشهر از  کهیدرحال

هزار و  1شیمیایی به ترتیب برابر با  محصوالت و شیمیایی مواد ساخت نفت و صنایع افزودهارزشاست، این رقم با حذف 

 ریال خواهد شد.هزار میلیارد  212

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان بوشهر در دوره مورد بررسی از رشد باالتری نسبت به کشور برخوردار بوده است. 

 کهیطورهببه همین منوال نیز رشد تولید سرانه با نفت و بدون نفت برای استان بوشهر بیش از تولید سرانه در کشور بوده است. 

همین  کهیدرحالدرصد بوده  32و  25شد تولید سرانه با و بدون نفت در استان بوشهر به ترتیب برابر با در این دوره متوسط ر

درصد بوده است. البته این شکاف میان بوشهر و متوسط استان بیشتر ناشی از  22.3و  22.3ارقام برای کشور به ترتیب برابر با 

 شدتبهایج در تحلیل، نت هاآنکردن از  نظرصرفاست که در صورت  تمرکز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر

 خواهند بود. متفاوت

و  1331ریال بوده و سپس در سال  2.36برابر با  1362های اقتصادی استان در سال اقتصادی مجموع فعالیت بهره وری

 این شاخص کهیطوربهافزایشی ادامه نیافت ریال فزونی یافت. اما این روند  1.16و  1.16به حداکثر مقدار خود یعنی 1332

 ریال کاهش یافت.  2.23به  1322همراه با نوسانات اندکی در سال 

های مورد بررسی برابر با صفر بوده است که نشان در استان بوشهر در کلیه سال آهنراهای و لوله ونقلحمل افزودهارزش

را در  افزودهرزشاآبی با اینکه بیشترین میزان  ونقلحملد. اما در سوی دیگر باشهایی در این استان میاز فقدان چنین فعالیت

ی آبی کشور مناسب ارزیاب ونقلحملدر استان بوشهر به خود اختصاص نداده است، اما سهم آن از  ونقلحملمیان سایر انواع 

های یان زیربخشباشد. در ممینبوشهر دور از انتظار شود. این مسئله نیز با توجه به وجود بنادر متعدد و البته بزرگ در استان می

های ابتدایی دارای مزیت نسبی بوده است. سال ژهیوبههای مورد بررسی در اغلب سال "هوایی ونقلحمل"استان بوشهر 

ستان بوشهر های دارای مزیت نسبی در اهمواره جزو فعالیت 1333سال  رازیغبه انبارداری و پشتیبانی خدمات همچنین فعالیت

 دو سال انتهایی دارای مزیت نسبی بوده است. رازیغبهآبی  ونقلحملنیز  هانیاشناخته شده است. در کنار 

میلیارد ریال  11225میلیارد ریال و  21های مالی استان و کشور به ترتیب گریبخش واسطه افزودهارزش 1362در سال 

. این ارقام در سال باشدیمهای مالی کشور گریبخش واسطه افزودهارزشز درصدی استان ا 5.31سهم  دهندهنشانبوده که 

باشد که بدان معنا هستند که سهم این درصد می 5.12میلیارد ریال و  212,122میلیارد ریال و  1.235به ترتیب برابر با  1322

 یافته است. ضمناً شاخص مزیت نسبیآن در کشور در طول دوره مورد بررسی کاهش  افزودهارزشبخش در استان بوشهر از 

 از یک بوده است. ترکوچکها استخراج شده برای این فعالیت در تمامی سال

میلیارد  62253میلیارد ریال و  212به ترتیب برابر با  1362گروه فعالیتی مستغالت در استان و کشور در سال  افزودهارزش

باشد. البته سهم استان از بخش مستغالت کشور می افزودهارزشاز درصدی استان 5.13سهم  دهندهنشانریال بوده که 
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درصد در 5.32افزایش یافته و به  تیدرنهابخش مستغالت کشور در طول این دوره با نوسان همراه بوده، اما  افزودهارزش

درصد و در کشور  23.3 گروه فعالیتی مستغالت در استان افزودهارزشمتوسط،  طوربهرسیده است. از سویی دیگر  1322سال 

دارای مزیت نسبی نبوده  1362-22های درصد در سال رشد داشته است. استان بوشهر در بخش مستغالت، در کلیه سال 22.2

 یهاسالدر  " یرمسکونیغ واحدهای خدمات"های بخش مستغالت استان بوشهر تنها زیربخش است. در میان زیر بخش

و دیگر  مذکور یهاسالهایی به غیر وده است. به بیانی دیگر برای این زیربخش در سالدارای مزیت نسبی ب 1332تا  1362

توان ریف میتع بنا براند. با این توصیف و مورد بررسی دارای مزیت نسبی آشکار شده نبوده یهاسالها در تمامی زیربخش

 های غیرتخصصی قرار داد.فعالیتاستان بوشهر را در گروه  وکارکسبهای مستغالت، کرایه و خدمات فعالیت

میلیارد ریال بوده که  22233میلیارد ریال و  325بخش آموزش استان و کشور به ترتیب  افزودهارزش 1362در سال 

مورد بررسی  یهاسال. در طول باشدیمبخش آموزش کشور  افزودهارزشدرصدی استان از  1.2سهم  دهندهنشان

میلیارد  262.113میلیارد ریال و  2.163و کشور روندی صعودی را طی کرده و به ترتیب به بخش آموزش استان  افزودهارزش

درصد رسیده  1.1بخش آموزش کشور نیز افزایش یافته و به  افزودهارزش. سهم استان از اندافتهیافزایش  1322ریال در سال 

میلیون بوده است.  5.3و  5.2به ترتیب برابر با  1362بخش آموزش در استان بوشهر و کشور در سال  افزودهارزشاست. سرانه 

میلیون افزایش یافته است. با این وصف آنچه که مشخص  3.1و  3.2به ترتیب به  1322افزایشی در سال  روندکیاین رقم در 

ه نمود ک توان استداللباشد. از این روی میروندی و نزدیک بودن این شاخص در استان به رقم آن در کشور میاست هم

 سرانه تولیدی در استان بوشهر تقریباً برابر با این شاخص در سطح ملی است. افزودهارزش

ش در سطح کشور را در زیربخ افزودهارزشهای بخش بهداشت، استان بوشهر بیشترین سهم از ایجاد در میان زیربخش

درصد  1.62با  "بهداشت و درمان دولتی"های شدر زیربخ ازآنپسباشد. درصد می 2.23داشته که برابر با  "دامپزشکی"

مان بهداشت و در" رازیغبههای بخش بهداشت استان بوشهر بیشترین سهم را داشته است. از طرفی در میان زیر بخش

ان بوشهر را توان استاند. با این توصیف نمیها دارای مزیت نسبی بودههای استان در برخی از سالمابقی زیربخش "خصوصی

 ر رشته فعالیت بهداشت و درمان دارای مزیت نسبی آشکار شده تلقی نمود.د

 اند:های زیر شاهد رشد مثبت بودهاقتصادی فعالیت بهره وریدر این دوره 

 جنگلداری و شکار کشاورزی، -

 ماهیگیری -

 معدن -

 صنعت -

  طبیعی گاز و برق آب، تأمین -
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  ساختمان -

 ... و یفروشخرده ،یفروشعمده -

 رستوران و هتل -

 ارتباطات و انبارداری ،ونقلحمل -

 مالی یهایگرواسطه -

 وکارکسب خدمات و کرایه مستغالت، -

 شهری خدمات و عمومی، امور اداره -

 آموزش -

 اجتماعی مددکاری و بهداشت -

آشکار  دارای مزیت نسبی "تأمین آب، برق و گاز"و "صنعت"،"معدن"، "ماهیگیری"های فعالیتی استان بوشهر در گروه

 شده است.

 ملی، چهارچوب کارمیتقسدر  هاآنسهم  و هااستان یریپذنقشبر اساس مدل مورد بحث در ابتدای این بخش در مورد 

 . شودیمملی تشریح  کارمیتقستبیین نقش استان در  یهانهیزمکلی استان بوشهر تبیین شده و 

ر تجارت جهانی بوده است. شه یهاکانوناز استان بوشهر بر اساس سابقه تاریخی که دارد همواره در طول تاریخ یکی 

ارتباطات  در این شهر نشان داده است که این بندر یشناسباستانسیراف نمود بارز رونق بازرگانی در این استان است. تحقیقات 

قش ن یکی از بنادر اصلی جنوب کشور عنوانبهتجاری با چین داشته است. عالوه بر این خود شهر بوشهر نیز همواره  قوی

ی بوده است ، نقشیو بازرگانمهمی در مبادله کاال و تجارت دریای ایفا کرده است. بر این اساس نقش استان در زمینه تجارت 

یکی  عنوانهبکه بر اساس سابقه تاریخی به آن اختصاص یافته است. در سند ملی آمایش سرزمین نیز نقش خدمات بازرگانی 

 ملی مورد توجه بوده است.  رکامیتقسنقش اصلی بوشهر در  2از 

ا دارا انرژی کشور است. این استان ب کنندهنیتأم یهااستاندر چارچوب تعیین نیازهای سطح ملی، استان بوشهر یکی از 

انرژی کشور و حتی جهان داشته است. اما این نقش استان  نیتأمبودن منابع عظیم نفت و گاز در چند دهه اخیر نقش مهمی در 

 خواست وکالن ملی مورد توجه و توسعه قرار گرفته است و ارتباطی با سابقه تاریخی  یهایریگمیتصمبر اساس  همچنان که

مناسبی بر توسعه استان نداشته است و کمتر مورد خواست و مطلوب ذینفعان در استان بوشهر است.  اثر درواقعمردم ندارد، 

اما عدم تناسب آن با خواست  شودیمحاضر محسوب حال در  نقش اصلی عنوانبهنفت و گاز کشور گرچه  نیتأمنقش 

 یانرژ ومین نفت و گاز أت عالوه بر ن بر استان است.آذینفعان نیازمند بازنگری جدی در مورد نحوه توسعه و اثرگذاری 
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ر محسوب وکننده بخشی از نیازهای غذایی دریایی کش نیتأمکشور، استان بوشهر با توجه به داران بودن سواحل طوالنی 

 گانه تعیین شده برای استان است. 2 یهانقشیکی از  یپروریآبز( نقش 1333و در سند ملی آمایش سرزمین) شودیم

ملی  قیاسممختلفی دارای قدرت ایفای نقش در  یهانهیزمذاتی، استان بوشهر در  یهالیپتانسطبیعی و  یهاتوانبر اساس 

و موقعیت خود  طبیعی یهاتوانکه استان بر اساس  ییهانهیزم نیترمهمملی است.  رکامیتقسو دستیابی به جایگاه بهتر در 

 ،تجارت و خدمات بازرگانی، گردشگری، یپروریآبز، انرژی نیتأمو  و گازنفت از:  اندعبارتداشته باشد  تواندیم

نه استان دام یهاتوانتنوع  ،شودیم. چنانچه مشاهده  صنایع دریایی و کشتیرانی، محصوالت کشاورزی خارج از فصل

 کارمیتقسر د تواندیماستان  هااز آن هرکداماز محورهای فعالیت اقتصادی را در اختیار استان قرار داده است که در  یاگسترده

 ملی سهم داشته باشد. 

ز، ه آموزش عالی نیدر استان وجود دارد. در زمین یو فناورتوافق جمعی در مورد اولویت علم ر اساس خواست ذینفعان، ب

آموزشی مناسب نیست اما این محور نیز مورد توجه و خواست ذینفعان قرار دارد.  یهارساختیزگرچه وضعیت کنونی 

 ،این دو محور در سابقه تاریخی استان ونیز در سند ملی آمایش مورد توجه نبوده است. عالوه بر این دو محور  وجودنیباا

 ستان در مورداست که ذینفعان ا ییهاتیاولو عنوانبه یو بازرگانه گردشگری و همچنین تجارت استان در زمین ذاتی پتانسیل

اجماع نظر دارند. محور نفت و گاز با توجه به اینکه پیامدهای مناسبی بر توسعه استان نداشته است، نسبت به سایر  هاآن

 محورها کمتر مورد توافق و خواست ذینفعان قرار دارد. 

و مطالعات وضع موجود در اثرگذاری بر  یامنطقهاصل شده از خواست ذینفعان و بررسی اسناد فرادست ملی و نتایج ح 

 1انعکاس یافته است.  6نمودار در  ملی کارمیتقسدر  هاآنمناطق و جایگاه  یریپذنقش

                                                      
 از نخبگان بومی و ذینفعان استان در 65،  با حضور  "توسعه آتی استان  اندازچشمکارگاه "ی از مشارکت ذینفعان ابتدا  ریگبهرهدر راستای  1

ی مختلف دولتی، خصوصی و هابخشی ذینفعان از هاخواستهبرگزار شد. در این کارگاه مسائل و مشکالت و همچنین   21اردیبهشت  21تاریخ 

پانل  تیرنهاددر  پانل تخصصی آماده شد.   اندازچشمی توسط کارشناسان جهت تبیین بندطبقهعمومی بیان شد. نتایج این کارگاه پس از تحلیل و 

ارائه شد.  دازانچشمی پیشنهادی تحلیل و تبیین شده و بیانیه هاتخصصو  هاتیاولوپانل   نیدر ابرگزار شد و  21اردیبهشت  21در تاریخ  اندازچشم

 ) ویرایش اولیه ( در پیوست مستندات آن ارائه شده است . 
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 ملی بر اساس رویکردهای مختلف  کارمیتقسش استان در : نق 7نمودار 

:سهم و نقش استان در تقسیم کار ملی

تجارت و بازرگانی-

نفت و گاز -

شیالت -

گردشگری -

علم و فناوری -

              
           

نفت و گازو انر ی -
ترانزیت کاال -

تامین مواد  ذایی  -
دریایی 

             
           

تجارت و بازرگانی -
ماهی گیری -

              
              

    

سهم استان از  -
1.41:مساحت
1.37: جمعیت 

تولید ناخالص داخلی

                  
                 

نفت و گاز -
شیالت -

تجارت و بازرگانی -
                 گردشگری-

               

فناوری زیست  -
دریایی

صنایع سرگرمی  -
دریایی

قط  تولید انر ی  -
های نوین

                
             

      

فناوری -
آموزش عالی -

گردشگری -
تجارت و بازرگانی -

 
 : مطالعات مشاور مأخذ

 بین استانی (  یهایهمکار)  یامنطقه کارمیتقسنقش استان در  -1-3-2-1-4

 پیوندهای کاال و مسافر  در خصوص بین استانی یهایهمکارنقش استان در  -1-3-2-1-4-1

 جریان کاال بین استانی  

استان جنوبی کشور دارای نقش مهم در  2 در همجواری یریقرارگور پیشین نیز بیان شد، استان بوشهر با طر سد چنانچه

دا پیوندهای ملی ابت کارمیتقساین منطقه بوده است و ایفا کننده چندین نقش در منطقه است. جهت بررسی نقش استان در 

  ملی بر اساس اسناد موجود بررسی شده است. کارمیتقسدر  همجوار بررسی شده و سپس نقش استان یهااستاناستان با 

فارس، اصفهان،  یهااستاندرصد از کاالهای واردشده از  32حدود  1323در ارتباط با پیوندهای کاالیی، در سال 

ن رضوی تهران، فارس، اصفهان، خوزستان و خراسا یهااستاندرصد کاالها نیز به  65خوزستان، تهران و یزد بوده و حدود 

پیوندهای کاالیی را با استان بوشهر  نیترفیضعخراسان جنوبی و شمالی  یهااستان 22جدول است. مطابق با  شدهارسال

شهر با انی بوبین است یی ) برآیند کاالهای ارسال شده و دریافت شده (کاالدرصد قدرت پیوندهای  35. در این سال اندداشته
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دو استان  نیبنیدرااست.  گرفتهشکل هرمزگانی و رضو خراسان، زدی، یمرکز، خوزستان، اصفهان، تهران، فارسی هااستان

 .انددادهیی بین استانی بوشهر را به خود اختصاص کاالی هایجائجابهدرصد از کل  15حدود  مجموعاًفارس و تهران 

 در این زمینه در گزارش پیوندها وجود دارد .  الزم به ذکر است اطالعات تکمیلی

 1333یی بین استانی بوشهر در سال کاال: قدرت پیوند  22جدول 

 ردیف استان ورودی به استان خروجی از استان کل درصد درصد تجمعی

 1 فارس 1316.113 1125.221 2263.152 21.12 21.12

 2 تهران 123.152 1653.226 2211.251 23.32 22.53

 3 اصفهان 631.153 322.636 1126.321 11.12 15.62

 2 خوزستان 135.321 313.325 222.131 15.31 61.56

 1 مرکزی 122.222 121.213 221.123 2.11 63.12

 1 یزد 113.125 11.221 225.112 2.23 61.25

 6 خراسان رضوی 21.221 161.611 212.213 2.21 63.11

 3 هرمزگان 113.121 35.361 123.123 2.51 35.11

 2 کرمانشاه 3.613 165.165 162.323 1.31 31.26

 15 البرز 31.121 132.123 161.112 1.33 33.35

 11 آذربایجان شرقی 32.261 125.265 162.621 1.62 31.12

 12 و بویراحمد هیلویکهک 12.212 112.212 116.333 1.62 36.33

 13 کرمان 63.331 31.252 115.621 1.16 32.55

 12 قزوین 12.262 22.112 121.333 1.12 25.12

 (1333ی استان بوشهر)اجاده ونقلحملمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سازمان راهداری و 

با سایر  وشهرپیوندهای میان استان ب ترینمهمجهت درک بهتر موقعیت استان بوشهر در شبکه مسافر کشوری نیاز است تا 

ی از توجهلقابدهد، سهم ی قرار گیرد. نتایج تحلیل پیوندها نشان میبررس موردی کشور فارغ از جهت پیوند نیز هااستان

ی فارس، خوزستان، تهران، اصفهان، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری است. این پنج استان هااستانبا  ارتباطات استان بوشهر

جدول . ندادادهی کشور را به خود اختصاص هااستانیی مسافر میان استان بوشهر با سایر جاهجابدرصد از کل  23 درمجموع

 .کشدیمی کشور به تصویر هااستانشدت پیوندهای استان بوشهر را با سایر  مراتبسلسله 23

 1333افر بین استانی بوشهر در سال : قدرت پیوند مس 23جدول 

 ردیف استان قدرت پیوند)درصد( ردیف استان قدرت پیوند)درصد(

 1 فارس 26.26231 11 سمنان 5.511122

 2 خوزستان 13.23151 16 ایالم  5.533122

 3 تهران 2.122112 13 قم 5.535326

 2 اصفهان 6.131311 12 کردستان 5.512656

 1 هرمزگان 3.612112 25 گلستان 5.512111

 1 چهارمحال و بختیاری 3.322226 21 مازندران 5.552233

 6 و بویراحمد هیلویکهک 2.353612 22 زنجان 5.556112
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 ردیف استان قدرت پیوند)درصد( ردیف استان قدرت پیوند)درصد(

 3 همدان 1.115332 23 سیستان و بلوچستان 5.556123

 2 کرمانشاه 1.221126 22 قزوین 5.551322

 15 لرستان 1.321221 21 گیالن 5.551362

 11 خراسان رضوی 1.512222 21 ردبیلا 5.552622

 12 مرکزی 5.222232 26 آذربایجان غربی 5.553636

 13 یزد 5.313223 23 آذربایجان شرقی 5.553352

 12 البرز 5.235133 22 خراسان شمالی 5.551333

 11 کرمان 5.25226 35 خراسان جنوبی 5.551211

 یاجاده ونقلحملمأخذ: سازمان راهداری و 

در عملکردهای  یاژهیوبوشهر در منطقه جنوبی کشور واقع شده و به لحاظ موقعیت استراتژیکی که داراست ، نقش  استان

ی ربرخوردا . باشدیمهمجوار دارای برتری نسبی  یهااستاندر قیاس با  هانهیزمدارد. عملکرد این استان در بسیاری از  یامنطقه

آزاد بهترین موقعیت برای تجار ، بازرگانان ، صیادان  یهاآبکیلومتر و دستیابی به 255به طول تقریبی  فارسجیخل از سواحل

ر دریا از دیگر مبتنی ب انیبندانش. توسعه صنایع قرار داده است، گردشگران و فعالین در حوزه صنایع غذایی در سطح منطقه 

 ورنواحی ساحلی جنوب کش در خودزمینه نقش در این  یقدمشیپبا  تواندیمخاص این استان است که استان  یهایژگیو

در  ویژه این استان یهانقشگاز مصرفی شهرها و صنایع مناطق همجوار از این استان ، از دیگر  نیتأمایفا نماید. همچنین 

 منطقه است . 

ر اساس ب گرفته ونام برده شد ( مورد بررسی و مطالعه قرار  هاآندر این بخش ، اسناد فرادست ) که در ابتدای فصل از 

منعکس  22جدول بررسی شده است که در  یامنطقه کارمیتقسسهم ، نقش و جایگاه استان بوشهر در  هاآنتحلیل محتوی 

 :  باشدیم

 ) بر اساس اسناد باالدست ( یامنطقه کارمیتقسبه استان بوشهر در  افتهیاختصاص یهانقش:  24جدول 

 یامنطقه کارمیتقسنقش استان در  اسناد فرادست

 پایه توسعه استان یهسند نظر

 ( 23بوشهر ) بازبینی 

بخشی از الرو و غذای میگوی  ینتأمنقش استان در  -2تبدیل استان به کانون گردشگری دریایی در منطقه جنوب . -1

 یهااستانگاز مصرفی  ینتأمنقش استان در  -3آبزیان مصرفی در منطقه .  ینتأمو هرمزگان و خوزستان  یهااستانپرورشی 

نقش  -1(.  باشدیمپذیرای گردشگران منطقه  سال سر فصول در که)  گردشگری ارتباطات در استان نقش – 2همجوار . 

 واگیردار هاییماریباچاق و کنترل همجوار در زمینه مبارزه با ق یهااستانبا  یامنطقه هاییهمکاراستان در 

 بوشهر یاهیناحطرح 

 

 ترانزیت کاالبازرگانی و  یهاتیفعالتوسعه  -1

  نیازهای منطقه در بخش شیالت و ماهیگیری نیتأم -2 

 اى(نیازهای خدماتی در منطقه )عمومی،اجتماعی ،مالى و بیمه نیتأم -3

 میایى و فلزات اساسى(شی بخش صنعتی و معدنی )صنایع غذایى ، نیتأم -2

 ، لیموترش، گندم ، جو و تا حدودى سبزیجات و هندوانه(التیو نخنیازهای کشاورزی)خرما  نیتأم -1

 آن و مشتقاتمنابع نفت و گاز  نیتأم -1

 جذب توریست  -6
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 یامنطقه کارمیتقسنقش استان در  اسناد فرادست

طرح کالبدی منطقه ساحلی 

 جنوب

 )هرمزگان و بوشهر(

 

 و(ن یهایانرژنوین ) یهایفناورتولید انرژی از  -1

 آن )صنایع شیمی و پتروشیمی( دستنییپا دستنییپاتوسعه فعالیت نفت و گاز و صنایع  -2

 مواد معدنی ) مصالح ساختمانی ( در سطح منطقه  نیتأم -3

 شیالت و نیازهای بازرگانی در منطقه (  نیتأمصیادی و تجاری ) بخش  -2

 سواحل زیبا ( بخش توریسم و گردشگری ) جذب گردشگران منطقه به دلیل  -1

 و ترانزیت کاال و مسافر از طریق دریا ونقلحملبخش  -1

 یامنطقهشیالت )ماهیگیری و پرورش میگو (در سطح ملی و  نیتأمبخش  -6

طرح جامع مدیریت یکپارچه 

 مناطق ساحلی کشور

 

 گردشگری ساحلی در منطقه  -1

 نظیر خرما در منطقه  محصوالت شیالت و ماهیگیری و محصوالت خاص کشاورزی نیتأم -2

 ویژه استان در استحصال نفت و گاز و تولید محصوالت پتروشیمی -3

علمی و فناوری در ایجاد و توسعه مراکز تخصصی با توجه به مزیت مطلق استان در زمینه انرژی و علوم مرتبط با دریا در  -2

 سطح منطقه و ملی

 پایه توسعه استان هیسند نظر

  (23بوشهر ) بازبینی 

 

 تبدیل استان به کانون گردشگری دریایی در منطقه جنوب -1

 آبزیان مصرفی در منطقه  نیتأمخوزستان و هرمزگان و  یهااستانبخشی از دارو و غذای میگوی پرورشی  نیتأم -2

 همجوار  یهااستانگاز مصرفی  نیتأم -3 

 ( باشدیم همنطق گردشگران پذیرای سال سر فصول در که)  گردشگری ارتباطات – 2

 واگیردار یهایماریبهمجوار در زمینه مبارزه با قاچاق و کنترل  یهااستانبا  یامنطقه یهایهمکار -1 

سنـد ملی توسعه استان 

 بوشهر

 

با توجه  یامنطقهنقش خدمات بهداشتی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی در شهر بوشهر تا سطح مراکز خدمات برتر  -1

 (یاهسته)اورژانس  یاتههسپتانسیل پزشکی 

  

دانشگاه صنعتی بوشهر با توجه به استقرار پارس جنوبی،پارس شمالی،نیروگاه اتمی و  سیتأسارائه خدمات آموزشی با  -2

 روند سریع صنعتی شدن استان در سطح منطقه

 کنگان یاهیناحطرح 

 

 گازی و پتروشیمی در سطح ناحیه یهاتیفعالتوسعه  -1

 و خرما یفرنگگوجه دیدر تول ناحیه اج کشاورزیمایحت نیتأم -2

 منطقه به دلیل وجود سواحل زیبا و بکر یهاستیتورجذب  -3

 ماهی و میگوی منطقه  نیتأم -2

 تجاری بازرگانی به دلیل موقعیت مناسب بنادر  یهاتیفعال -1

 شهرها ( استان و پتانسیل ایجاد نو بخش سکونتگاهی در منطقه ) پذیرش سرریز جمعیتی منطقه به دلیل جمعیت پایین -1

 نقشه جامع علمی کشور

 

وشهر استان ب یهامشخصهو  هایژگیوحوزه نفت و گاز )که از  یهایآورفندر این سند به تثبیت جایگاه کشور در علوم و 

 شده است دیتأکدستیابی به نقش محوری در منطقه  منظوربهاست (

 اد فوق: مطالعات مشاور بر اساس اسن مأخذ

همجوار  یهااستاناسناد باالدست در زمینه نقش استان بوشهر در سطح منطقه و در تعامل با  یبندجمعتحلیل محتوی و 

 :شودیمدر قالب هفت محور زیر خالصه 
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 وشهر بر اساس اسناد فرادست و کالن توسعه استان ب یامنطقه کارمیتقس: نقش استان در  25جدول 

 استان در سطح منطقه  یهانقش ردیف

 نیاز تجار و بازرگانان منطقه  نیتأمنقش استان در صادرات و واردات محصوالت تجاری و صنعتی در بخش دریایی و  1

2 
نه ، ، هندوا یفرنگگوجهماهی و میگو و محصوالت کشاورزی نظیر خرما ،  ژهیوبهشیالت  یهابخشمایحتاج منطقه در  نیتأمنقش استان در 

 ، گندم و جو موترشیل

 نفتی ) نفت ، گاز و مشتقات آن (  یهابخشمایحتاج منطقه در  نیتأمنقش استان در  3

2 
 -و ترانزیت در منطقه و تکمیل کریدور جنوبی و اتصال مناطق ویژه پارس جنوبی و شمالی و منطقه پارسیان به خوزستان  ونقلحملنقش استان در 

 ریدور شمالی کشور هرمزگان و ک

 نقش استان در بخش گردشگری ساحلی در منطقه و اکوتوریسم 1

1 
مناطق ویژه  و یو جنوبدر مناطق پارس شمالی  یگذارهیسرمانقش استان در پذیرش سرریز جمعیتی مناطق ویژه اقتصادی با توجه به حجم وسیع 

 انرژی بر در منطقه 

 بر دریا دیتأکا نقش استان در زمینه علم و فناوری ب 6

 بر اساس اسناد مطالعاتی : مطالعات مشاور مأخذ

 استان  یهاتیاولوو  هاتخصص -1-3-2-2

 درون استانی  کارمیتقسنواحی استان در  یهاتخصص -1-3-2-2-1

ضرورت پژوهش و بررسی درباره مقوله تخصص منطقه ای و ناحیه ای در ارتباط با فعالیت انسان، انتخاب مکانهای تولید 

و توسعه محیط زیست ایجاب می کند که به منظور حداکثر استفاده از قابلیت ها و امکانات سرزمین برای  و همچنین حفاظت

هدفهایی که جامعه در پیش خود دارد برنامه آمایش سرزمین تهیه و تنظیم شود.در عرصه سرزمین ملی، تشخیص توانمندیها 

 ر و اساسی در برنامه ریزی ملی است.و ضعف های مناطق و نواحی درون سرزمین، یکی از اقدامات موث

ماعی، طبیعی اجت با نگاهی بر هریک از مناطق و نواحی تشکیل دهنده سرزمین ملی که براساس معیارهای مختلف سیاسی،

 شود و با بررسی مزیتها وهای هریک از این سطوح آشکار میو اقتصادی مرزبندی شده اند، میزان توانمندی و پتانسیل

در قالب نظریه پایه توسعه ملی نقش هریک از نواحی « درون زا و برون نگر»آنها در چارچوب استراتژی توسعه های قابلیت

 و مناطق در توسعه یکپارچه ملی مشخص خواهد شد.

مجموعه تجهیز شده ای مرکب از چند مرکز جمعیتی و فعالیت که از نظر مقیاس نسبت به هم  ـ نواحی توسعه )سطوح(

قرب مکانی برخوردار باشند به عنوان نواحی توسعه قلمداد می شوند، نواحی توسعه برحسب آنکه مراکز تشکیل متعادل و از ت

دهنده آنها از توانمندی اقتصادی و روابط درونی و بیرونی کافی برخوردار باشند به صورت قطبهای غیرمتمرکز توسعه عمل 

  .1نمایندمی
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 ـ تخصص ناحیه ای 

ای نقش مهمی ت از جریان محدود ساختن تنوع تولید در ناحیه معین که در اقتصاد ملی و منطقهتخصص ناحیه ای عبارتس

، این تخصص وابسته به شرایط جغرافیایی و قابلیتهای عینی در منطقه یا ناحیه است که می تواند حتی موقعیت 1را ایفا می کند

 بین المللی را نیز دارا شود.

د، موضوع آیا ناحیه ای از کشور، صرفه جویی است که از این تخصص به دست میاهمیت اقتصادی تخصص در منطقه ی

 تخصص را می توان از لحاظ نوع تولید، تکنولوژی و آمایش مورد توجه قرار داد.

در بخش آمایش هزینه تولید محصول تخصصی و مقایسه آن با دیگر مناطق و نواحی کشور مطرح است هزینه حمل و 

ز مهمترین عواملی است که در بررسی و پژوهش باید مورد توجه قرار گیرد، بدین دلیل که رشد و نقل در تخصص نیز ا

توسعه تخصص در مناطق موجب می شود که نخست میزان مسافت برای مبادله کاسته شده و دوم همکاری میان صنایع 

 تخصصی برای به اتمام رسانیدن محصوالت پایانی افزایش یابد.

ینه تخصص به طور عمده به میزان هزینه تولید و هزینه حمل و نقل عالوه بر استعداد و قابلیتهای ناحیه بنابراین درجه به

 بستگی دارد.

موضوع تخصص ناحیه ای نباید یک امر دایم تلقی شود زیرا تغییر در ساختار اقتصاد ملی منجر به تغییر در ساختار تولید 

کشف مواد جدید و تغییر در زیربنای فنی و مواد خام نخستین، می تواند و در نتیجه تخصص در ناحیه می شود. همچنین 

تخصص های نوینی را به وجود آورد و یا برعکس به علت نداشتن دسترسی به موادی که در گذشته وجود داشته و حاال 

 تغییرات در نوع تخصص منطقه داده شود. وجود ندارد )منابع پایان پذیر(،

تخصص ناحیه ای باید منافع اقتصاد ملی باشد که این یا آن تخصص در این یا آن ناحیه دارای  عامل اساسی برای تعیین

، در اینجا باید به این مساله اشاره کرد که در بعضی از نواحی 2چه ارزش کاربردی و چه میزان کارایی برای اقتصاد ملی است

معدنی،  می تواند این ناحیه استراحتگاههای بزرگ آبکشور نیازی نیست که تنها مساله تخصص تولیدی مطرح باشد، بلکه 

عالیتهای ای توام با افزایش سهم بخش معینی از فکشت توام با صنعت، جنگل و نظایر آن باشد، نتیجه اینکه تخصص ناحیه

 اقتصادی و غیراقتصادی در ساختار فعالیتها در ناحیه، منطقه، سراسر کشور و حتی در مقیاس جهانی است.

  

                                                      

 

 



 استان یاهتی انداز کالن و مأمورچشم نییبت  مه و بودجه استان بوشهرسازمان برنا 

 

 5002212B0021303019RE103971116 م 
 

12 

 گاه آمایش سرزمین و ضرورت تعیین نقش پذیری ناحیه دید-

آمایش سرزمین به عنوان مهندسی ترتیبات بهره وری بهینه از ظرفیت های اجتماعی و طبیعی ضمن تدوین اصلی ترین 

جهت گیری های توسعه بلندمدت کشور، به تعیین امکانات و قابلیت ها و سوانح تنگنانها که تعیین کننده تخصص ها و 

کردهای اصلی اقتصادی و اجتماعی و منشاء انتخاب فعالیتها در سطح نواحی و مناطق هستند، می پردازد، همچنین باتلفیق عمل

بخشی  ـ بین های هریک از نواحی ومناطق کشور در جهت ایجاد هماهنگی های بین منطقه ایهای ملی و پتانسیلجهت گیری

ای سرزمینی مرحله توسعه یافتگی بخشهای مختلف در سطح ملی را آینده ه و بین ناحیه ای تالش کرده و تصویر بازتاب

 .1نگری می کند

یکی از عوامل عدم توسعه یافتگی در عرصه ملی، در نظر نگرفتن امکانات و قابلیتهای منطقه ای و ناحیه ای است که در 

رمایه تی شده است که به اتالف بیشتر ساثر عدم استفاده از یک سند ملی آمایش سرزمین به وجود آمده است و باعث مشکال

ها و منابع ملی انجامیده است که همین مسئله ضرورت تقسیم کار ملی بین نواحی و تعیین نقش پذیری آن را نمایان تر ساخته 

  .است، اهم این مشکالت بدین قرار است

گذشته و عدم اتخاذ استراتژی های  عدم تعادلهای موجود در سرزمین که ناشی از اتخاذ استراتژی قطب رشد در سالهای

 مناسب سازماندهی فضا می باشد که در آینده ساختار فضایی کشور را با مشکالت جدی روبرو خواهد ساخت.

ز هایی اعدم بهره برداری مناسب از امکانات و قابلیتهای برخی از مناطق و نواحی که موجب حاشیه ای شدن قسمت

 ه منابع و عرصه های محدود شده است.سرزمین و فشار فراتر از ظرفیت ب

های توسعه نادیده گرفتن شرایط اجتماعی، قومی و فرهنگی مناطق و نواحی کشور که در اثر آن در فرآیند تهیه برنامه

گیرند و یا در اثر عدم ادغام در ملی طرحهای عمرانی بزرگ در این نواحی یا در حد ظرفیت مطلوب مورد استفاده قرار نمی

 شوند.های انجام شده از کارآیی الزم برخوردار نمیاقتصادی نواحی، سرمایه گذاری ساختار

عدم ساماندهی نظام اسکان جمعیت و سطح بندی مراکز شهری و نواحی روستایی براساس توزیع فعالیتها و امکانات در 

 پهنه سرزمین با تعیین تخصص نواحی در قالب برنامه آمایش سرزمین

گونه متغیرها در برنامه ریزی های استراتژیک  بات و تعامالت جهانی و منطقه ای و لحاظ نشدن اینعدم توجه به مناس

 بلندمدت با توجه به اهمیت روزافزون مسائل ژئواکونومیک و ژئوپولتیک.
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 ضرورت تعیین تخصص نواحی از دیدگاه برنامه آمایش سرزمین: 8نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1363اخذ : مطالعات آمایش سرزمین، جهت ارائه به هیئت وزیران، تیرماه م

 جایگاه تخصص ناحیه ای در جهت گیری های اصلی نظریه پایه توسعه ملی

انتخاب الگوی توسعه درون زا و برون نگر یکی از راهبردهای اصلی در نظریه پایه توسعه ملی است در این راهبرد، در 

های ر، منشاء درونی عوامل تعیین کننده و مؤثر در توسعه، نظیر اراده انتخاب اهداف و جهت گیریسطح مناطق و نواحی کشو

یه توسعه ملی گیرِیهای نظریه پاگیرد، از دیگر جهتریزی قرار میاساسی با توجه به قابلیت ها و امکانات نواحی، مبنای برنامه

 ود :در تعیین تخصص نواحی می توان به موارد زیر اشاره نم

  گسترش ظرفیت و قابلیتهای رقابتی اقتصادی نواحی در سطح ملی به منظور حضور و تامین سهم مناسبی از

 بازارهای جهانی در کنار توجه به تامین نیازهای بازار داخل.

 فناوری و افزایش کیفیت تولیدات به منظور استفاده مناسب از فرصتهای بیرونی، همگامی با زمان و ارتقاء 

 بی به اشتغال کامل در سطح نواحی و مناطق کشور.دستیا

  تاکید بر ابعاد نوجویی و ترقی خواهی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت تضمین توسعه

 درون زا و برون نگر.

  استفاده بهینه از مزیت های نسبی(Comparative advantages) ی نواحی و اتخاذ راهبردهای مناسب جهت رقابت

کردن این مزیتها در تعامل با قلمروهای بیرونی با اولویت مزیتهای منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی، ذخایر انرژی 

 های نسبی کشور.و ذخایر معدنی به عنوان اصلی ترین مزیت

پذیری و تخصص ضرورت تعیین نقش

 نواحی

 عدم تعادل بین نواحی و مناطق کشور

موقعیت ژئوپولتیکی کشور و لزوم 

 ایتوجه به شرایط جهانی و منطقه

نظام اسکان جمعیت و سازماندهی 

 وروستاییمراتبی مراکزشهریسلسله

محیطی و مسائل زیستعدم توجه به 

 طبیعیازمنابعبهینهبرداریبهرهضرورت

عدم توجه به شرایط اجتماعی، قومی و 

 فرهنگی مناطق
های الزم بین بخشهای عدم هماهنگی

 اقتصادی

مناسب از امکانات و برداریعدم بهره

 های مناطق ونواحی کشورقابلیت
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  تقسیم بازار به جای رقابت با سایر کشورها در حوزه های اقتصادی مشترک که تخصص ناحیه ای و تقسیم کار

 ملی در سطح کشور یکی از مراحل اساسی در این راهبرد است. 

 یهاتیمزین و همچن یامنطقهاستان بوشهر در سطوح ملی و  یهایریپذنقشساختاری  یبندجمعو  ییبازشناسابا توجه به 

در ست. ا مختلف تشریح شده یهانهیزمآن در  یهاتخصصمطلق و نسبی نواحی مختلف ، موقعیت عملکردی این استان و 

وت و ، نقاط ق هالیپتانسو ملی ) اسناد بخشی و فرا بخشی ( ،  یامنطقه یهااسیمقاسناد فرادست در  بامطالعهبند  نیا

 ذکر شده است. لیتفصبههر شهرستان به تفکیک استخراج شده و  یهاتخصص

 :  ندشویمهمزمان در سه بخش ذیل بررسی و تحلیل  صورتبهشهرستانی  یهاتخصص ءاحصا

   بررسی و مطالعات اسناد فرادست 

   اقتصادی صورت گرفته است  یهالیتحلبررسی مطالعات وضع موجود مشاور که بر اساس 

 نی از استان که در واقع نمایندگا یهاشهرستانمیدانی بر اساس برگزاری جلسات با کانون توسعه  یهابرداشت

جازی م صورتبهنوین مشارکت شهروندی که  یهاوهیش از یریگبهرهذینفعان شهرستانی بودند، و همچنین 

 آمده است. به دست استفاده شده ،

فرا  یهاطرحاستان عمدتاً از  یهاشهرستان یهاتخصصو  یامنطقه مقیاس در هانقشکه احصاء  است نیا ذکرقابلنکته 

 شده است .کنگان ( استخراج  یاهیناحبوشهر و طرح  یاهیناحدر مقیاس منطقه )طرح  یبخش

 :  باشدیمکنونی ذیل  یهانقشارائه کننده  درمجموعکلی استان بوشهر  یبنددستهدر یک 

 نفت و گاز 

 ) تجارت و صنعت ) مبتنی بر دریا 

  ) گردشگری ) ساحلی 

  گرمسیری (  یهاوهیمکشاورزی ، باغداری ) خرما و 

 شیالت 

ه آن است ک دهندهنشاناقتصادی است اما  یهاتیفعالی تمام رندهیدربرگیاد شده ، در نگاه اول  یهاتخصص اگرچه

ریا ( قابلیت توسعه اقتصادی پایه )مبتنی بر د یهاتیفعالدر تمام  باًیتقرمذکور مبتنی بر دریا بوده و این استان  یهاتیفعالغالب 

 .باشدیمبالقوه دارا  طوربهرا 
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 بررسی اسناد فرادست -1-3-2-2-1-1

تخصص های نواحی استان مطالعه  احصایه گردید ، یکی از اقدامات در خصوص مانطور که در ابتدای این فصل اشاره

 و بررسی اسناد موجود می باشد . 

ان عمدتاً است یهاشهرستان یهاتخصصو  یامنطقه مقیاس در هانقشنکته حائز اهمیت در این رابطه این است که احصاء 

و  یامنطقه فرا یهااسیمقاسناد بخش و یا در  یهایبررس. فلذا در  بود استخراجقابلدر مقیاس استان  یفرا بخش یهاطرحاز 

 د : قرار گرفتن یموردبررسحاصل نگردید. بر این اساس اسناد ذیل  یاجهینتشهرستانی ،  یهاتخصصملی در زمینه 

 کنگان یاهیناح طرح 

 بوشهر یاهیناح طرح 

 بوشهر استان توسعه ملی سنـد 

 وب )هرمزگان و بوشهر (جن ساحلی منطقه کالبدی طرح 

 ساحلی مناطق یکپارچه مدیریت جامع طرح (کشورICZM) 

 :  باشدیممنعکس  21جدول کلی در  صورتبهنتایج بررسی اسناد فوق 

 دستاستان بوشهر بر اساس اسناد فرا یهاشهرستان یهاتخصص:  26جدول 

 تخصص سند

 کنگان یاهیناح طرح

 یامنطقه و ملی حدر سط پتروشیمی،صنایع انرژی بر،بازرگانی و گازی یهاتیفعال ، ستان کنگان و عسلویهشهر

 و ونقلملح اجاره، و مستغالت زیربخش فعالیت اکوتوریسم منطقه، را در توریسم و بند نای منطقه در زیبا ،سواحل

 انبارداری 

 طحس کشاورزی)باغات مرکبات و نخلستان( در سطح ناحیه و استان،صنایع انرژی بر و پتروشیمی در جمستان شهر

 انبارداری و ونقلحمل اجاره، و مستغالت زیربخش فعالیت ، یامنطقه و ملی

 تولید و رشپرو یفرنگگوجه، یامنطقهپتروشیمی،بازرگانی در سطح ملی و  و گازی یهاتیفعال شهرستان دیر

 ، یامنطقه سطح گو درمی

نایع در سطح منطقه،ص یفرنگو گوجهملی،خرما  و یامنطقه سطح میگو در تولید و پرورش شهرستان دشتی

 پتروشیمی ملی

 بوشهر یاهیناح طرح

نایع و ارتباطات،دامداری و ص ونقلحملبازرگانی و فروش و  یهاتیفعالکانون توسعه  عنوانبه شهرستان گناوه

 اکنساجی و پوش

برتر خدماتی و صنعتی نظیر خدمات عمومی،خدمات  یهاتیفعالکانون توسعه  عنوانبه شهرستان بوشهر

 یپروریآبز یهاکانون، فلزی و نیز  و چاپ،صنایع سنگین،صنایع شیمیایی ،کاغذ ،مقوا  ونقلحمل،  یامهیبمالی،

 یهایامداردو باغداری(نخیالت و خرما ، کشاورزی)زراعت یهاتیفعالکانون توسعه  عنوانبه شهرستان دشتستان

 ،صنایع تبدیل کشاورزی و صنایع غذایی،چوبی و نجارییصنعتمهینصنعتی و 
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 تخصص سند

نایع فلزی و نجاری،ص و غذایی،چوبی کانون توسعه صنایع تبدیلی و کشاورزی، صنایع شهرستان تنگستان

  خائیزتنگستان در منطقه شیرین آب یهاوجود چشمه ، یپروریآبز

 نگستانت -دشتستان -گناوه جنوب شمال محورهای راستای در صنعتی دامپروری کشاورزی تیمراکز فعال عهتوس

 2 حو سط(بوشهر)یک سطح شهری مراکز در یافرا منطقه و یامنطقه با نقش خدماتی تجاری مراکز عمده توسعه -

 (.گناوه – برازجان شهرهای)

 بوشهر استان توسعه ملی سنـد

مینه استان در ز در محدوده پایانه تریناصلی عنوانبه خارک و بهرگان نفتی تأسیسات و حوزه ، دمن نفتی حوزه

 صادرات نفتی

 أسیساتت شامل پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه و ناروکنگان ، شمالی و جنوبی پارس گازی عظیم حوزه قرارگیری

  پتروشیمی

  بوشهر هرش در برتر خدمات کیفیت و کمیت ارتقاء اولویت با استان شهری مراتبسلسله نظام بهبود و تقویت

 قطب نوانعبه مرکز،کنگان عنوانبوشهر به محوریت با استان در سطح پزشکی خدمات ارائه یبندقطب 

 شمال قطب عنوانبه و گناوه جنوب

جنوب  ساحلی منطقه کالبدی طرح

 )هرمزگان و بوشهر (

ذایی،محصوالت فلزی و فابریکی( ،توریسم) آبشار فاریاب،آب گرم دشتستان :صنعت)نساجی و پوشاک،صنایع غ

 برازجان(

 گناوه:صنایع نساجی و پوشاک،توریسم، 

 ریسمپاالیشگاه ، تو و شیمیایی پوشاک،صنایع و غذایی، نساجی موتوری، صنایع نقلیه وسایل صنایع: بوشهر

 و پرورش میگو،شیالت ونقلحمل و بازرگانی یهاتیفعال تنگستان توریسم، توسعه

 دشتی: معدن ،صنعت و ساختمان، 

صیادی و مسافری در شمال جزیره، اسکله مجتمع پتروشیمی،اسکله مخصوص  یهااسکلهشهر خارک :وجود 

 بارگیری نفت خام

 ،گچ،الشه،مارن،واریزه کوهی،سنگ نمک،نمک آبی،آهکسنگمعادن استان بوشهر)

 مسافر ییاججابه در یالمللنیب در سطح بندر بوشهر نقش

 مناطق یکپارچه مدیریت جامع طرح

 (ICZMکشور) ساحلی

 3.2.1332 مورخ وزیران هیات جلسه مصوب جنوبی پارس گازی حوزه از ریرپذیتأث نواحی آمایش طرح

 .ایپایه یهاتیفعال استقرار محل بوشهر حوالی تا چارک حدفاصل در( ساحلی محدوده) کیلومتر 2 تا 1

 شامل ار چارک تا جنوبی پارس اقتصادی ویژه منطقه شرق و چغادک تا جنوبی پارس طقهمن غرب تقریبی محدوده

 بر( انرژی صنایع و. )مسکونی ـ صنعتی.گرددیم

 ختلط،م بر، انرژی صنایع استقرار محل بوشهر تا بندرعباس از پارس گازی حوزه از ریرپذیتأث محدوده سراسر در

  .تولید پشتیبان خدماتی یهاتیالفع دریایی، صنایع و پتروشیمی دستنییپا

 و سکونیم مراکز و پشتیبان خدمات ـ مختلط صنایع بوشهر استان شمال مناطق و هرمزگان غرب و فارس استان جنوب

 .یافت خواهند استقرار کشاورزی یهاتیفعال

 : مطالعات مشاور بر اساس اسناد مذکور مأخذ

 ادی اقتص یهالیتحلبر اساس  اصلی استان یهاتخصص -1-3-2-2-1-2

ه با استخراج از فرآیندی ک بخشی است استانی، کارمیتقسنواحی در  یهاتخصصاحصاء  گفتهشیپبا توجه به مباحث 

وسعه ت و قلمروهای فضائی و غیر فضائی هاعرصهاز  یبندتیاولوبا  تیدرنهاو  شودیمملی آغاز  کارمیتقسنقش استان در 

به آن  ترشیپبوده که  گامسه. فرآیند تدوین شده برای این بخش در قالب ردیپذیمدر استان و نواحی در این بخش پایان 
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مطالعاتی است ،که تاکنون توسط تیم مطالعاتی برنامه  بر اساس هاتخصصو  هانقشاحصاء  درواقعاشاره شد. بخش دوم 

به نحوی در آن آمایش صورت گرفته است. مقصود از نقش و تخصص در این گزارش، تمامی عملکردهایی است که 

و  موجبات ایجاد اشتغال، آورده اقتصادی گریدانیببهشکل غالب اقتصاد محلی درآمده و یا  عنوانبهتخصص ایجاد شده و 

اقتصادی سنجش خواهد شد و تا حدودی فرمول  یهابخشاساس نقش و تخصص بر پایه  نیبر اتولید را فراهم آورده است. 

در سطح کشور برای  هادادهبخش اول و همچنین نحوه و مقیاس تولید  یهاگزارشجود در و آماری مو یادادهکم و کاستی 

 شدهیگردآور یهاداده صرفاًتولید داده صورت نخواهد گرفت و  اساساًاین بخش نیز صادق خواهد بود. چراکه در این بخش 

ی و همچنین محل یهادادهن بند، به دلیل مقیاس . همچنین مقصود از ناحیه در ابردیگیمپیشین مورد تحلیل قرار  یهابخشدر 

 مدیریتی در سطح استان، تقسیمات سیاسی شهرستانی است. یهاحوزه

در  آمایش استانی یهابرنامه، بررسی که توسط تیم مطالعات در سایر هاتخصصو  هانقشدر خصوص روش استخراج 

اده رد استفخاصی مو یهاکیتکنبوده و  توصیفی صرفاًش کشور صورت گرفته، نشان از این دارد که رو یهااستاندیگر 

از موارد مشارکتی در کار نبوده و نظرات بازیگران عرصه محلی مورد بررسی و اعمال  یاریدر بسقرار نگرفته است. حتی 

 ذب، حجم جیزائاشتغالسه شاخص اصلی سطح  یهادادهقرار نگرفته است. اما در گزارش پیش رو، هدف دستیابی به 

 در مقیاس شهرستانی به تصویر هاآنهستند که خروجی  ییهاشاخص عنوانبهو سهم تولید است. این سه شاخص  سرمایه

د در موجو یهادادهاز  کدامچیهاستانی منجر خواهد شد. اما نکته اینکه، در  کارمیتقسدر  یهاشهرستاننقش و تخصص 

فکیک اقتصادی به ت یهابخشریزو تولید در تمامی  یگذارهیسرماحجم مربوط به  یهادادهسطح کشور و استان، نشانی از 

 کشاورزی(، اما به یهابخشریز)همانند  موجود هستند هادادهاین  یهابخشگرچه در برخی زیرموجود نیست. ا هاشهرستان

اشتغال  یادادهجز استفاده از  یاچارهخاصی کرد. بنابراین  یبرداربهره هاآناز  توانینمدلیل عدم یکپارچه بودن اطالعات 

 .ماندینمباقی  یانقطهروندی و  یهالیتحل صورتبه

غییر ت یهاروشاز  اندعبارتکرد  استفادهنواحی  یهاتخصصبرای تحلیل  هاآناز  توانیممشخصی که  یهاکیتکن

الش در ادامه این بخش تسهم، داده ستانده و ضریب مکانی، شاخص تخصصی شدن ، سنجش سطح تمرکز، ضریب توزیع. 

 خواهد شد تا از چند تکنیک تخصصی شدن ، سنجش سطح تمرکز و ضریب توزیع استفاده و بهره گرفته شود.

 بخش کشاورزی  

رزی ومربوط به بخش کشا یهابخشیرنواحی شهرستانی استان بوشهر در ز یهاتخصصتصویری است از  26جدول 

در  توانیم، دو شاخص تولید و اشتغال در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج را شودیممشاهده  همچنان که

 قالب موارد زیر بیان کرد:
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  دیر، دشتستان و دشتی بیشترین حجم و سهم تولید استان را به خود یهاشهرستاندر زیر بخش زراعت به ترتیب 

درصد سهم تولید محصوالت زراعی استان(. بنابراین تمرکز شدیدی در این بخش  63ز )بیش اانددادهاختصاص 

 خوردیمدر سه شهرستان یاد شده به چشم 

  در زیربخش زراعی را دارا هستند و کمترین سهم  دیاز تولدرصد  25شهرستان دیگر سهمی کمتر از  6مجموع

 نیز به شهرستان دیلم اختصاص دارد

  خش دشتستان و دشتی از زیر ب یهاشهرستانیز، نکات حائز اهمیت سهم باالی اشتغال ن اشتغالدر بخش جذب

سهم باالی تولید شهرستان دیر از این زیر بخش، میزان جذب اشتغال به نسبت تولید کمتر  باوجودزراعت است. 

یشتر اعت بسیار بگناوه، دیلم و بوشهر سهم ایجاد اشتغال در زیر بخش زر یهاشهرستاناز سایر شهرستان و در 

 از سهم در حجم تولید بوده است.

  و . این دشودیمجم و گناوه مشاهده  یهاشهرستاندر بخش باغداری وضعیت تمرکز در حجم تولید به نفع

 ژهیوبه هاشهرستان. دیگر انددادهدرصد حجم تولید استان را به خود اختصاص  35قریب به  درمجموعشهرستان 

 .یر و عسلویه سهم ناچیزی از این بخش دارنددیلم، د یهاشهرستان

  درصدی در  12شهرستان جم علیرغم سهم  اینکه توجهجالبدر بخش سهم اشتغال زیر بخش باغداری ، نکته

تنگستان و  یهاشهرستاندرصد از اشتغال را در این بخش متمرکز کرده است. همچنین  1.16تولید، فقط 

. بنابراین اندادهدحجم تولید، سهم چندین برابری از اشتغال را به این بخش دشتستان علیرغم سهم نسبی پایین از 

وجود ندارد. اگر شاخص حجم تولید باشد، بخش  ییهمگراکه در ساختار این دو شاخص  شودیممشاهده 

ا تجم و گناوه خواهد بود و اگر شاخص بررسی سهم اشتغال، توزیع  یهاشهرستانتخصص  عنوانبهباغداری 

 .دمتخصصین در این حوزه مطرح خواهند بو عنوانبهتنگستان و دشتستان  یهاشهرستانبوده و  ترمتعادل یحد

  دشتستان، دشتی، بوشهر و گناوه  یهاشهرستاندرصد سهم تولید به  35در زیر بخش دامپروری، بیش از

که سهم  ر حالی است. این دشودیماختصاص یافته است. بیشترین سطح تولید در شهرستان دشتستان دیده 

 دیگر بسیار پائین است.  یهاشهرستان

  در بخش اشتغال زیر بخش دامپروری نیز دو شهرستان دشتستان و دشتی سهم بیشتری از اشتغال را به این زیر

بیشترین شاغالن بخش کشاورزی در شهرستان دشتستان در این زیر  رسدیم. به نظر انددادهبخش اختصاص 

 الیت باشندبخش مشغول به فع

  حجم تولید استان کم بوده و در این میان شهرستان  درمجموعوابسته به آن،  داتیو تولدر زیر بخش زنبورداری

 در این بخش بوده است.  یهاتیفعالدشتستان محل تمرکز 
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  ،نفر  22شاغل در این بخش داشته است که  121استان  درمجموعبه لحاظ اشتغال در زیر بخش زنبورداری نیز

 . بنابراین به لحاظ تمرکز این شهرستان، بیشترین تمرکز زیر بخشاندبودهدر شهرستان دشتستان مستقر  هاآن

 زنبورداری در استان را دارا بوده است

  درصد سهم دو  12هزار تن تولید، بیش از  22وابسته به آن، از مجموع  یهاتیفعالدر زیربخش مرغداری و

 .اندداشتههم ناچیزی در حجم تولید این زیربخش ه و سایر شهرستان سو گناوه بود شهرستان دشتستان

  22بوده اما بازهم شهرستان دشتستان بیش از  ترمتعادل یتا حدوددر بخش اشتغال زیر بخش مرغداری توزیع 

 بخش را به خود اختصاص داده است. نیدر ادرصد تمامی اشتغال ایجاد شده 

  درصد از سهم  25دیگر است. چراکه شهرستان بوشهر به تنهائی بیش از  یاگونهبهشیالت وضعیت  بخش ریزدر

درصد  65تولید استان را در خود جای داده است و با احتساب سهم دو شهرستان دیر گناوه و تنگستان، بیش از 

ار ، عسلویه ، دیلم بسی ساحلی یهاشهرستانمتمرکز بوده است. سهم پائین  انستشهرتولیدات در این سه 

 است.  توجهقابل

  ختصاصاپیش گفته بیشترین سهم را به خود  یهاشهرستاندر بخش اشتغال مربوط به زیر بخش شیالت نیز 

 .اندداده

  یده بوشهر و دشتستان د یهاشهرستاندر  وابسته به آن نیز تمرکز کامل یهاتیفعالدر بخش جنگلداری و

 .شودیم
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 تیفعال یهابخش ریدر ز ی( در بخش کشاورزی)شهرستانینواح یهاتخصص یابیارز:  27جدول 

 شهرستان 

 با داری زراعت
 دامپروری

 عسل-تخم مرغ-گوشت مرغ-گوشت قرمز-شیر.)تن(

 ایجاد اشتغال تولید میزان ایجاد اشتغال تولید)تن( میزان ایجاد اشتغال تولید)تن( میزان

 سهم)درصد(   میزان سهم)درصد(   میزان سهم)درصد(   میزان سهم)درصد(   میزان درصد(سهم)   میزان سهم)درصد(   میزان

25.2 22521 بوشهر  312 13.1  3252 11.1  152 31.1  1.3162  23.15  221 12.1  

6.12122 تنگستان  25.1  331 11.12  2.12321  15.1  1231 16.11  11.2225  51.1  223 61.1  

1.23311 جم  12.2  132 22.1  133223 11.12  126 16.1  1.2216  11.3  212 21.1  

1.322522 دشتستان  26.22  2216 23.31  13131 51.3  3212 25.21  1.33226  23.21  3255 13.22  

2.123251 دشتی  13.16  1213 21.13  1.2323  12.2  1212 13.11  22.2231  22.11  1223 25.11  

1.322132 دیر  31.31  212 11.1  1322 15.5  123 12.1  2.1262  11.1  212 62.2  

31.5 2331 دیلم  253 36.1  212 12.5  25 21.5  11.3112  32.3  351 33.3  

1.13221 عسلویه  31.1  25 31.1  325 32.5  165 35.1  2522 21.2  115 21.1  

1.31221 کنگان  31.2  151 12.1  1316 13.2  251 16.2  2.1235  11.1  222 33.2  

1.12551 گناوه  62.1  661 22.11  22232 21.12  261 52.1  1.15113  63.12  216 32.1  

5.155 1522321 استان  1316 5.155  221316 5.155  2215 5.155  3.32236  5.155  6315 5.155  

 مرکز آمار و محاسبات مشاور 1333آماری سال  یهادادهمأخذ: 
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 تیفعال یهابخش ریدر ز ی( در بخش کشاورزی)شهرستانینواح یهاتخصص یابیارز: 26 جدولادامه 

 رستان شه

 عسل-زنبورداری )تن(
 مرغداری

 تخم مرغ-گوشت مرغ.)تن( 

 شیالت

 میگوی پرورشی-صید میگو-صید ماهی.)تن( 
 جنگلداری

 ایجاد اشتغال تولیدمیزان   ایجاد اشتغال تولیدمیزان   ایجاد اشتغال تولیدمیزان   ایجاد اشتغال تولید میزان

 سهم)درصد( میزان   سهم)درصد( میزان   سهم)درصد( میزان   سهم)درصد( میزان   سهم)درصد( میزان   سهم)درصد( ن  میزا سهم)درصد( میزان   سهم)درصد(   میزان

1.1 بوشهر  32.2  2 11.1  3223 61.13  122 31.11  35232 22.21  3122 33.32  13555 31336.1133  22 12.1  

11.33 تنگستان  31.12  2 31.3  2233 13.6  21 13.15  3112 63.11  1113  12.12  5 5 133 32.12  

1.33 جم  62.12  3 11.1  152 31.5  11 61.1  5 5.5      5 5     

1.121 دشتستان  25.11  22 12.66  11313 31.33  225 63.22  5 5.5  113 21.1  13555 226151.1331  2116 53.23  

22.11 دشتی  11.2  2 22.6  3512 11.15  151 35.11  3331 26.1  221 61.2  5 5 316 23.11  

2.2 یرد  35.3  1 33.5  16 25.5  22 31.2  3221 12.12  1653 36.13  5 5 232 53.1  

11.5 دیلم  21.5    5.5  1161 53.2  3 31.5  1523 32.1  211 15.2  5 5 135 22.3  

5.5 5 عسلویه    5.5  32 11.5    5.5  2113 36.2  151 12.1  155 35225251.13  25 12.1  

2.2 کنگان  12.1  1 33.5  112 13.5  12 22.1  1635 66.6  1552 13.11  5 5 316 23.1  

1.2 گناوه  66.1  2 11.1  1221 52.22  113 51.12  3255 32.11  132 21.1  5 5 333 52.1  

3.215 استان  5.155  121 5.155  22126 5.155  233 5.155  63615 5.155  2526 5.155  61155 151262.6122  1113 5.155  

 و محاسبات مشاور مرکز آمار 1333آماری سال  یهادادهمأخذ: 
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 ارزیابی تکنیک شاخص تخصصی شدن -1-3-2-2-1-2-1-1

به ها را در یک منطقه محاسبه کرد. برای محاستوان درجه تخصصی شدن فعالیتبا استفاده از شاخص تخصصی شدن می

 شود: این شاخص از فرمول ذیل استفاده می

I = √𝑃
1

2
+ 𝑃

2

2
+ 𝑃

3

2
+ … +  𝑃𝑛

2
 

های بخش کشاورزی از کل شاغالن ، سهم درصدی هر یک از فعالیتPnو ...  P2و  P1و شاخص تخصصی  Iکه در آن 

همواره بین صفر تا صد است و هرچه عدد به  Iدر یک محدوده جغرافیایی مشخص است. مقدار شاخص  بخش کشاورزی

جدول در  هر به ترتیبی کهدر محدوده مورد نظر دارد.برای استان بوش هاتیفعالباشد نشان از تخصصی شدن  ترکینزد 155

خصصی ، بیشترین میزان تشودیمدیده   شدن) بر اساس محاسبه سهم اشتغال از خدمات استان( یمحاسبه شاخص تخصص:  23

دشتی هم  ر، تنگستان وبوشه یهاشهرستاناز  توانیم. در کنار این شهرستان خوردیمشدن در شهرستان دشتستان به چشم 

در بخش  یهاتیفعالو همچنین در سطح استان، شاخص تخصصی شدن  هاشهرستاناز  کدامچیهنام برد. اما نکته اینکه در 

 یا حدودتتنها شهرستانی که استان دارد. یهاشهرستاندر میان  هاآنو توزیع  هاتیفعالو نشان از تنوع  ستیباال نکشاورزی 

وضعیت  22.جدول شماره باشدیمتخصص جلوه کرده است، شهرستان دشتستان  عنوانبهرزی در آن کشاو یهاتیفعال

 .دهدیم شیرا نما هاشهرستانبررسی شاخص تخصصی شدن در سطح 

 شدن) بر اساس محاسبه سهم اشتغال از خدمات استان( یمحاسبه شاخص تخصص:  28جدول 

 شاخص تخصصی شدن جنگلداری شیالت مرغداری زنبورداری دامپروری اریباغد زراعت شهرستان 

33.5 بوشهر  21.1  11.1  51.5  31.5  25.6  22.5  31.11  

15.2 تنگستان  15.3  13.1  51.5  22.5  22.3  63.1  21.11  

33.5 جم  32.1  16.1  52.5  52.5  55.5  55.5  13.3  

25.1 دشتستان  21.2  35.2  22.5  51.1  23.5  65.1  11.35  

11.3 تیدش  12.3  13.3  52.5  26.5  12.5  11.2  11.11  

12.1 دیر  11.1  11.5  55.5  51.5  23.2  61.5  23.3  

51.1 دیلم  23.5  61.5  55.5  52.5  52.1  21.5  15.3  

23.5 عسلویه  23.5  33.5  55.5  55.5  26.1  23.5  66.2  

26.5 کنگان  11.5  11.5  55.5  52.5  13.2  25.5  51.1  

21.1 گناوه  12.1  11.1  51.5  23.5  21.1  31.5  32.1  

21.16 استان  61.23  62.12  35.5  31.2  16.22  21.13    

 مرکز آمار و محاسبات مشاور 1333آماری سال  یهادادهمأخذ: 
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 : محاسبه شاخص تخصصی شدن ) بر اساس محاسبه سهم اشتغال از خدمات استان ( 3نمودار 

 
 : محاسبات مشاور مأخذ

 یک سنجش سطح تمرکزتکن -1-3-2-2-1-2-1-2

ر پهنه یکسان در نقاط مختلف یک منطقه یا د صورتبهدهد یک فعالیت تا چه حد تکنیک سنجش سطح تمرکز نشان می

سرزمین توزیع شده است و یا تا چه حد گرایش به تمرکز دارد. سنجش میزان توزیع فضایی یک فعالیت یا کارکرد از طریق 

 گیرد: معادله زیر انجام می

𝐶 =  
∑|(𝑋 − 𝑌)|

2
 

 در این معادله:

C میزان تمرکز یک فعالیت یا کارکرد = 

X  منطقه ریز= سهم درصدی مساحت هر منطقه یا  

Y  منطقه ریز= سهم درصدی شاغالن یک فعالیت یا کارکرد در هر منطقه یا 

 دهندهنشانه باالتر باشد، محاسبه شد Cدر این تکنیک همواره بین صفر و صد در نوسان است. هر چه میزان  Cمیزان 

نشان از این دارد که  22جدول نگاهی به نتایج توزیع نامناسب یا تمرکز شدید آن فعالیت یا کارکرد در نقاط خاصی است. 

نوعی توزیع  خصصی شدنکشاورزی در سطح استان چندان متمرکز نیست و در تأیید تکنیک شاخص ت یهابخشتوزیع زیر

ه در زیربخش باغداری دید و البته زیربخش جنگلداری ک توانیماما بیشترین تمرکز را  دهدیمو تنوع را در این بخش نشان 

مالک مشخصی برای قضاوت در استان با پوششش گیاهی کم بوشهر قرار  تواندینمکم در این عرصه  یهاتیفعال واسطهبه

 گیرد.
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 زیر بخش کشاورزی بر اساس تکنیک سطح تمرکز یهاتیفعالارزیابی میزان تمرکز :  23جدول 

 شاخص سنجش سطح تمرکز شرح فعالیت رده فعالیت

 31.22 زراعت چ

 25.15 باغداری ح

 32.21 دامپروری خ

 32.56 عسل-زنبورداری )تن( د

 31.13 مرغداری ذ

 35.21 شیالت ر

 25.21 جنگلداری ز

 مرکز آمار و محاسبات مشاور 1333آماری سال  یهادادهمأخذ: 

 کشاورزی بر اساس تکنیک سنجش سطح تمرکز یهابخشمحاسبه سطح تمرکز زیر:  10نمودار 

 
 مرکز آمار و محاسبات مشاور 1333آماری سال  یهادادهمأخذ: 

 تکنیک ضری  توزیع -1-3-2-2-1-2-1-3

 ستفادهاکند. این شاخص با تولیدی، خدماتی یا کارکردی، میزان تمرکز واحدها را محاسبه می ضریب توزیع واحدهای

 شود: از فرمول زیر محاسبه می

𝐷𝑄 =  
𝑌

𝑋
 

 که در این معادله: 

DQ ضریب توزیع = 

Y سهم درصدی شاغالن واحد تولیدی هر ناحیه = 

X سهم درصدی مساحت هر ناحیه = 
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های خدماتی در آن نواحی وجود دارد توان مطرح کرد، تراکم واحدهای تولیدی یا فعالیتیبا محاسبه ضریب توزیع م

شان از این دارد مربوط به محاسبه این شاخص ن 11نمودار و  35جدول ها بیشتر از یک است.نگاهی به که میزان ضریب آن

 دهدیمکه نتایج این مدل را تحت تأثیر قرار  یانکتهدشتستان و بوشهر وجود دارد اما  یهاشهرستانکه ، سطحی از تمرکز در 

 مثالنعنوابهمحاسبه میزان سهم هر زیربخش اقتصادی بر اساس سهم هر شهرستان از مساحت استان است که باعث شده 

تایج مدل را ن توانیموسعت کم در ساختار ترسیم شده نشانی از خود داشته باشد. در سایر موارد  واسطهبهشهرستان کنگان 

 پیشین دید. یهامدلو همگرا با نتایج  عرضهم

 استان یهاشهرستانسنجش ضری  توزیع در زیربخش کشاورزی برای :  30جدول 

 گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم نتنگستا بوشهر  

322.5 زراعت  232.1  356.5  315.1  333.5  132.5  622.5  251.5  613.5  323.1  

231.5 باغداری  621.1  325.5  123.1  613.5  132.5  123.5  116.5  563.1  122.5  

231.5 دامپروری  161.5  221.5  312.1  635.5  232.5  116.5  122.5  251.1  621.5  

زنبورداری 

 عسل-)تن(
225.5  321.5  516.1  333.2  321.5  531.5  555.5  555.5  211.5  251.5  

123.2 مرغداری  122.1  263.5  133.1  112.5  223.5  111.5  555.5  622.5  223.1  

115.1 شیالت  612.1  555.5  521.5  121.5  212.1  125.5  633.1  113.1  622.5  

226.5 جنگلداری  211.1  555.5  611.1  652.5  121.5  236.5  152.5  126.3  612.5  

 مرکز آمار و محاسبات مشاور 1333آماری سال  یهادادهمأخذ: 

 استان یهاشهرستانسنجش ضری  توزیع در زیربخش کشاورزی برای :  11نمودار 

 
 مرکز آمار و محاسبات مشاور 1333آماری سال  یهادادهمأخذ: 
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شاورزی نشان از این دارد که در سطح استان توزیع و تنوعی از صورت گرفته در بخش ک یهایبررسحاصل  درمجموع

. خوردیمنبخش کشاورزی به چشم  یهاتیفعالبخش کشاورزی وجود دارد و تخصصی شدن به معنای واقعی در  یهاتیفعال

رد که در سطح ام بن ییهاشهرستان عنوانبهدشتستان ، بوشهر، دشتی و تنگستان را  یهاشهرستان توانیماما در همین شرایط 

 تا حدودی آن را به نمایش گذاشته است. 31جدول  کشاورزی را در خود دارند که یهاتیفعالاستان سطحی از تمرکز در 

 کشاورزی به تفکیک شهرستان یهابخشنواحی در زیر یهاتخصص:  31جدول 

 با داری زراعت ان شهرست
 دامپروری

 
 زنبورداری 

 مر داری

  

 شیالت

  
 جنگلداری

               بوشهر

               تنگستان

               جم

        √      دشتستان

               دشتی

               دیر

               دیلم

               عسلویه

               کنگان

               گناوه

 نبع : محاسبات مشاورم

 بخش خدمات  -1-3-2-2-1-2-1-4

نواحی مورد بررسی قرار گرفته است.برخالف بخش  یهاتخصصدومین بخش برای سنجش  عنوانبهبخش خدمات 

دماتی خ یهاتیفعالزمین محور و مردمی است،  یهاتیفعالبر اساس  یتا حدود کهآنمربوط به  یهابخشریزو  کشاورزی

ا که در بخش این معن ، نشان از وضعیت بسیار متفاوتی دارد. بهشودیم محسوبسطح استانی در  یزیربرنامهکه برآیندی از 

مرکز . این سطح از تخوردیممربوط به آن نوعی استقرار متمرکز بر اساس شاخص اشتغال به چشم  یهابخشخدمات و زیر

جدول . اندگرفتهقرار  نگاندشتستان و ک یهاتانشهرسدر شهرستان بوشهر بسیار بیشتر از سایر نقاط استان بوده و در درجه بعد 

 هاخشبزیرشهرستان بوشهر در تمامی  باًیتقر. دهدیممربوط به آن وضعیت توزیع در این بخش را نمایش  12نمودار و  32

 قرار دارند. یترنییاپدیلم، دیر و عسلویه در وضعیت بسیار  ژهیوبهدیگر  یهاشهرستانانگین استانی دارد و وضعیتی باالتر از می

دو زیربخشی هستند که وضعیت بسیار متمرکزی را بر اساس آمار  عنوانبهاداره امور عمومی و دفاع و همچنین مستغالت 

 تحلیل شده در سطح استان دارا هستند.
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 وضعیت توزیع اشتغال در زیر بخش خدمات به تفکیک شهرستانی:  32جدول 

 شهرستان 

فروشی، تعمیر وسایل نقلیه فروشی، خردهعمده

 موتوری و کاالها
 رستوران و هتلداری

ونقل و حمل

انبارداری ، 

اطالعات و 

 ارتباطات

   مستغالت های مالی و بیمهگریواسطه 

 ایجاد اشتغال ایجاد اشتغال ایجاد اشتغال جاد اشتغالای ایجاد اشتغال

 سهم)درصد(   حجم سهم)درصد(   حجم سهم)درصد(   حجم سهم)درصد(   حجم سهم)درصد(   حجم

13.21 6631 بوشهر  325 11.32  3211 23.26  2526 21.21  313 16.26  

12.2 1321 تنگستان  62 13.3  2623 11.3  211 51.1  11 23.1  

62.3 1123 جم  122 61.1  363 12.2  133 53.3  11 23.1  

26.25 1153 دشتستان  226 23.11  1562 12.11  635 11.11  121 22.12  

55.1 1353 دشتی  112 22.1  1126 22.2  221 15.1  32 22.2  

13.2 1321 دیر  32 33.3  1151 12.2  136 26.2  21 66.2  

32.2 1263 دیلم  22 63.3  1136 32.2  151 25.2  3 51.1  

66.1 1632 ویهعسل  162 32.1  2151 52.3  111 21.3  36 36.2  

23.6 2163 کنگان  263 32.15  3162 62.2  222 56.1  12 11.6  

12.16 1112 گناوه  216 12.15  2313 35.13  322 31.6  63 12.2  

55.155 35135 استان  2122 55.155  32233 55.155  2333 55.155  612 55.155  

 و محاسبات مشاور 1333مأخذ:مرکز آمار ایران سال 
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 30ادامه جدول 

 شهرستان 

اداره امور 

 عمومی و دفاع و
  آموزش 

بهداشت و 

 مددکاری اجتماعی
 

های خدمات سایر فعالیت

 عمومی
   سایر 

 ایجاد اشتغال ایجاد اشتغال ایجاد اشتغال ایجاد اشتغال ایجاد اشتغال

 سهم)درصد( حجم   سهم)درصد( جم  ح سهم)درصد( حجم   سهم)درصد( حجم   سهم)درصد( حجم  

 12.23 2266 12.21 2532 33.26 2211 32.11 1132 15.31 12512 بوشهر

 1.31 2316 2.23 112 1.13 212 1.62 1115 1.61 2121 تنگستان

 3.11 1222 3.21 1631 1.12 213 1.31 1555 2.61 1531 جم

 12.51 2322 6.65 1125 21.11 1112 22.15 3313 13.21 1253 دشتستان

 2.26 1522 3.51 132 6.13 112 3.23 1121 1.22 2535 دشتی

 2.11 622 2.55 225 3.23 232 1.51 312 2.21 1151 دیر

 2.21 611 2.21 212 3.13 211 2.11 212 1.15 115 دیلم

 13.33 2122 21.35 1226 1.12 112 1.11 211 2.13 1552 عسلویه

 33.31 11133 22.23 1211 6.21 122 1.11 212 2.23 1115 کنگان

 1.26 2221 2.21 331 2.22 631 3.31 1221 2.21 1122 گناوه

 155 32362 155 21532 155 6253 155 16521 155 36232 استان

 و محاسبات مشاور 1333مأخذ:مرکز آمار ایران سال 
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 ت به تفکیک شهرستانیوضعیت توزیع اشتغال در زیر بخش خدما:  12نمودار 

 
 : مطالعات مشاور  مأخذ
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گناوهكنگانعسلویهدیلمدیردشتيدشتستانجمتنگستانبوشهر

عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و كاالها رستوران و هتلداری

حمل ونقل و انبارداري ، اطالعات و ارتباطات واسطه گری های مالي و بیمه

مستغالت اداره امور عمومي و دفاع و تأمین اجتماعی اجباری

آموزش بهداشت و مددكاري اجتماعي

سایر فعالیت های خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي سایر
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 شاخص تخصصی شدن -1-3-2-2-1-2-1-5

، دشتستان و های بوشهرهای خدماتی، میزان تخصص در شهرستانبر اساس نتایج تکنیک شاخص تخصصی شدن فعالیت

دمات به چشم خها، تمرکز بیشتری در استقرار ها بیشتر است. این بدان معناست که در این شهرستانکنگان از سایر شهرستان

 اند.در یک یا چند فعالیت خاص، تخصصی شده . و احتماالًخوردیم

 الیتدر شهرستان کنگان، و سهم باالی فع« وکارمستغالت، کرایه و خدمات کسب» این نتیجه حاصل سهم باالی فعالیت

دشتستان از کل اشتغال خدماتی درصد( در شهرستان بوشهر و همچنین  36« )یاجتماع نیاداره امور عمومی و دفاع و تأم»

و  33جدول استان بوشهر در  یهاشهرستانخدماتی در  یهاتیفعالشاخص تخصصی شدن های مذکور است. شهرستان

 نمایش داده شده است .  13نمودار 

 

 1330 بوشهر در سال استانی هاشهرستان دری خدماتی هاتیفعال شدنی تخصص شاخص:  33جدول 

 شاخص تخصصی شدن شهرستان ردیف

00.29 بوشهر 1  

87.92 تنگستان 2  

52.95 جم 3  

51.82 دشتستان 2  

25.92 دشتی 1  

52.51 دیر 1  

55.55 دیلم 6  

21.52 عسلویه 3  

27.28 کنگان 2  

ناوهگ 15  15.52  

 : مطالعات مشاور مأخذ

 1330سال  بوشهر در استانی هاشهرستان دری خدماتی هاتیفعال شدنی تخصص شاخص:  13نمودار 

 
 و محاسبات مشاور 1333مأخذ:مرکز آمار ایران سال 
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 تکنیک سنجش سطح تمرکز -1-3-2-2-1-2-1-6

محاسبه شده است. این شاخص  1325های خدماتی استان در سال شاخص سنجش سطح تمرکز برای فعالیت 32ول جددر 

دهد است که نشان می 15، کمتر از «وکارمستغالت، کرایه و خدمات کسب» جزبههای خدماتی استان برای تمامی فعالیت

 ها در استان بوشهر، چندان باال نیست. تمرکز این فعالیت

 1330 سال دربوشهر  استانی خدماتی هاتیفعال تمرکز سطح سنجش شاخص:  34ول جد

 شاخص سنجش سطح تمرکز شرح فعالیت رده فعالیت

 %31.1 فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، خردهعمده چ

 %21.1 هتل و رستوران ح

 %32.1 ونقل، انبارداری و ارتباطاتحمل خ

 %23.1 های مالیگریواسطه د

 %13.2 وکارمستغالت، کرایه و خدمات کسب ذ

 %21.3 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی ر

 %23.2 آموزش ز

 %32.2 بهداشت و مددکاری اجتماعی ژ

 %31.3 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی س

 1333لنامه آماری کشور و استان بوشهر سال منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سا

 های خدماتی استان بوشهر، نمایش داده شده است:شاخص سطح تمرکز فعالیت 12نمودار 

 1330 سال دربوشهر  استان دری خدماتی هاتیفعال تمرکز سطح سنجش شاخص:  14نمودار 

 
 و محاسبات مشاور 1333مأخذ:مرکز آمار ایران سال 
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 تکنیک ضری  توزیع -1-3-2-2-1-2-1-7

ص های استان محاسبه شده است. شاخهای خدماتی به تفکیک شهرستانشاخص مورد نظر برای کلیه فعالیت 31جدول 

دهنده تمرکز تر از یک است که نشانو کنگان، بزرگ بوشهر یهاانشهرستهای خدماتی در ضریب توزیع برای کلیه فعالیت

های شود شاخص ضریب توزیع کلیه فعالیتکه مشاهده می طورهمانها است. های خدماتی در این شهرستانکلیه فعالیت

 ت. ها استانهای خدماتی در این شهرسها کمتر از یک بوده که نشان از عدم تمرکز فعالیتخدماتی در اغلب شهرستان

 1330 سال دربوشهر  استانی خدماتی هاتیفعال عیتوز  یضر شاخص:  35جدول 

 شهرستان

فروشی، عمده

فروشی، خرده

تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

هتل و 

 رستوران

ونقل، حمل

انبارداری و 

 ارتباطات

های گریواسطه

 مالی

مستغالت، 

کرایه و 

خدمات 

 اروککسب

اداره امور 

عمومی و 

دفاع و 

تأمین 

 اجتماعی

 آموزش

بهداشت و 

مددکاری 

 اجتماعی

سایر 

خدمات 

عمومی، 

اجتماعی 

شخصی و 

 خانگی

 1.33 1.12 1.12 3.12 2.61 6.32 2.11 1.11 2.31 بوشهر

 5.16 5.63 5.31 5.35 5.13 5.62 1.52 5.36 5.11 تنگستان

 5.31 5.23 5.22 5.22 1.21 5.22 5.23 5.22 5.11 جم

 5.11 5.66 5.33 5.13 5.25 5.11 5.16 5.12 5.62 دشتستان

 5.31 5.31 5.21 5.21 5.53 5.21 5.23 5.35 5.23 دشتی

 5.21 5.33 5.12 5.35 5.13 5.22 5.23 5.32 5.23 دیر

 5.22 5.23 5.31 5.25 5.22 5.32 5.11 5.15 5.11 دیلم

 1.61 1.62 1.36 1.31 11.61 1.13 3.22 3.33 2.22 کنگان

 1.11 1.22 1.52 5.12 5.22 5.25 1.13 1.35 2.15 گناوه

 و محاسبات مشاور 1333مأخذ:مرکز آمار ایران سال 

مر مبنای تحلیلهای صورت گرفته مشخص می شود که شهرستان بوشهر تقریبا در تمام زیر بخش خای خدماتی دارای 

  31دول جی خدمات به تفکیک شهرستان های استان بوشهر در تخصص می باشد ، که این جمع بندی در زیر بخش خا

 نمایش داده شده است :

 : تخصص های نواحی در زیربخش های خدمات به تفکیک شهرستان36جدول 

 شهرستان 
فروشی، عمده

 فروشی، خرده

هتل و 

 رستوران

 ونق،حمل

 انبارداری 

های گریواسطه

 مالی

مستغالت

 ، کرایه

اداره 

امور 

عمومی 

 و دفاع 

 آموزش

بهداشت 

و 

مددکار

 ی 

سایر 

خدمات 

 عمومی

 سایر

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ بوشهر

           تنگستان

           جم

   √ √ √     √ √ √ √ √ دشتستان
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 شهرستان 
فروشی، عمده

 فروشی، خرده

هتل و 

 رستوران

 ونق،حمل

 انبارداری 

های گریواسطه

 مالی

مستغالت

 ، کرایه

اداره 

امور 

عمومی 

 و دفاع 

 آموزش

بهداشت 

و 

مددکار

 ی 

سایر 

خدمات 

 عمومی

 سایر

           دشتی

           دیر

           دیلم

  √         سلویهع

  √         کنگان

        √  √ گناوه

 ماخذ : مطالعات مشاور

 بخش صنعت 

ین . اباشدیممعدن، ساختمان و تأمین آب و برق و گاز  استخراجساخت،  -صنعتی هاربخشیزبخش صنعت شامل 

به نمایش درآمده است. این جدول و  36جدول استان بوشهر در  یهاشهرستانبه تفکیک  هاآنو وضعیت  هاربخشیز

کنگان و عسلویه دست باال را دارند و  یهاشهرستاننمودارهای مربوط به آن نشان از این دارد که، در بخش استخراج معدن 

 دشتستان وبوشهر، کنگان  یهاشهرستانساخت  -. در بخش صنعتانددادهتمرکز نسبی اشتغال در استان را به خود اختصاص 

ش تأمین آب باالی شهرستان جم در زیربخ نسبتاًسهم  توجهقابل. در دو بخش دیگر نیز نکته اندربودهگوی سبقت از سایرین 

 بوشهر و کنگان و دشتستان و البته عسلویه خود را مطرح ساخته است. یهاشهرستانو برق و گاز است و در کنار 

 فعالیت یهابخشنواحی)شهرستانی( در بخش صنعت در زیر  یهاتخصصارزیابی :  37جدول 

 شهرستان 

 استخراج معدن

 
 ساخت -صنعت 

 آب و برق و ... نیتأم

 

 ساختمان

 

 ایجاد اشتغال ایجاد اشتغال ایجاد اشتغال ایجاد اشتغال

 سهم)درصد(   حجم سهم)درصد(   حجم سهم)درصد(   حجم سهم)درصد(   حجم

21.1 661 بوشهر  1513 21.25  1111 32.11  1152 61.11  

15.1 131 تنگستان  1211 51.2  325 21.3  1216 11.2  

15.15 1313 جم  2522 33.1  1121 11.11  1616 13.3  

63.1 652 دشتستان  1533 22.11  1525 53.11  1621 21.11  

11.2 213 دشتی  1133 21.1  131 25.1  2222 33.2  

131 دیر  11.2  1253 52.2  111 23.1  1661 12.3  

66.1 212 دیلم  326 33.1  36 33.5  1161 53.2  

31.32 2556 عسلویه  3211 13.11  232 51.15  3323 61.11  
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 شهرستان 

 استخراج معدن

 
 ساخت -صنعت 

 آب و برق و ... نیتأم

 

 ساختمان

 

 ایجاد اشتغال ایجاد اشتغال ایجاد اشتغال ایجاد اشتغال

 سهم)درصد(   حجم سهم)درصد(   حجم سهم)درصد(   حجم سهم)درصد(   حجم

23.32 2511 کنگان  6221 32.22  2123 32.21  23121 12.21  

51.1 121 گناوه  1323 11.2  222 56.1  2222 35.2  

55.155 12332 استان  22223 55.155  2325 55.155  11215 55.155  

 و محاسبات مشاور 1333مأخذ:مرکز آمار ایران سال 

 شاخص تخصصی شدن در بخش صنعت -1-3-2-2-1-2-2-1

تان مربوط به صنعت بیشترین تمرکز استان در شهرسی هاربخشیزبر اساس نتایج تکنیک شاخص تخصصی شدن، در 

بوده و نشان از تمرکز دارد. اگرچه رقم  15از  ر باالتربوشه، شهرستان هاشهرستان. در میان سایر خوردیمکنگان به چشم 

نیز شرایط با عدم  یهاشهرستانپائین تر بوده و در سایر  15باالست اما از عدد  نسبتاًبرای دو شهرستان دشتستان و عسلویه نیز 

صی شده نعت تخصاذعان کرد که در سطح شهرستان کنگان ص توانیمنتایج این مدل  بر اساستخصصی شدن مواجه است. 

 ردی خدماتی هاتیفعال شدنی تخصص شاخص .خوردیماین وضعیت در شهرستان بوشهر نیز به چشم  یتا حدودو 

 منعکس شده است .  33جدول بوشهر در  استانی هاشهرستان

 1330 بوشهر در سال استانی هاشهرستان در صنعتیی هاتیفعال شدنی تخصص شاخص:  38جدول 

 شاخص تخصصی شدن شهرستان  ردیف

22.11 بوشهر 1  

16.11 تنگستان 2  

33.23 جم 3  

36.22 دشتستان 2  

11.11 دشتی 1  

51.12 دیر 1  

13.1 دیلم 6  

53.23 عسلویه 3  

26.26 کنگان 2  

26.11 گناوه 15  

 و محاسبات مشاور 1333مأخذ:مرکز آمار ایران سال 
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 استان یهاشهرستانشاخص سطح تخصصی شدن در بخش صنعت به تفکیک :  15نمودار 

 
 و محاسبات مشاور 1333مأخذ:مرکز آمار ایران سال 

 بخش صنعت در تمرکزتکنیک سنجش سطح  -1-3-2-2-1-2-2-2

تان سبت سهم مساحت هر شهرستان از مساحت اسبه ن هاربخشیزدر تکنیک سطح تمرکز، که برآیندی از سهم اشتغال در 

ه خود اختصاص استان ب یهاشهرستاناست، بازهم شهرستان کنگان رتبه نخست را داشته و بیشترین تمرکز را در میان دیگر 

. خوردیمم به چش دیرو  تنگستان، گناوه  یهاشهرستانبخش صنعت نیز در  یهاتیفعالداده است. کمترین سطح تمرکز 

اس سنجش سطح بر این اس نیز نام برد.و بوشهر ، عسلویه کنگان یهاشهرستانباالی میانگین در  نسبتاًاز سهم تمرکز  وانتیم

  .منعکس شده است 32جدول در  هاشهرستانتمرکز در بخش صنعت به تفکیک 

 هاشهرستانح تمرکز در بخش صنعت به تفکیک سنجش سط:  33جدول 

 سطح تمرکز شهرستان ردیف

516.11 بوشهر 1  

312.1 تنگستان 2  

511.3 جم 3  

132.1 دشتستان 2  

252.1 دشتی 1  

322.1 دیر 1  

262.1 دیلم 6  

362.12 عسلویه 3  

222.33 کنگان 2  

111.5 گناوه 15  

 مشاورو محاسبات  1333مأخذ:مرکز آمار ایران سال 
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 استان یهاشهرستانسنجش سطح تمرکز در بخش صنعت به تفکیک :  16نمودار 

 
 و محاسبات مشاور 1333مأخذ:مرکز آمار ایران سال 

 محاسبه ضری  توزیع در بخش صنعت -1-3-2-2-1-2-2-3

ز تمرکز بخش ا دو تکنیک دیگر حکایت همانندی بخش صنعت هاربخشیزنتایج مربوط به تکنیک ضریب توزیع در 

این وضعیت و نتایج را  25جدول ه و بوشهر دارد. عسلوی یهاشهرستاندر  یتا حدودصنعت در شهرستان کنگان و البته 

 .دهدیمنمایش 

 1330ان استان سال محاسبه تکنیک ضری  توزیع در بخش صنعت در میان شهرست:  40جدول 

 ضری  توزیع شهرستان ردیف

225.2 بوشهر 1  

322.5 تنگستان 2  

231.5 جم 3  

216.5 دشتستان 2  

251.5 دشتی 1  

313.5 دیر 1  

232.5 دیلم 6  

211.2 عسلویه 3  

522.16 کنگان 2  

112.5 گناوه 15  

 : مطالعات مشاور مأخذ
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 ه ضری  توزیع در بخش صنعت به تفکیک شهرستانمحاسب:  17نمودار 

 
 : مطالعات مشاور مأخذ

 1330ر زیربخش صنعت در سال دشهرستانی  یهاتخصصوضعیت توزیع :  41جدول 

 تأمین آب و برق و ...  ساخت -صنعت استخراج معدن شهرستان 
 ساختمان

  

         بوشهر

      تنگستان

       جم

       دشتستان

     دشتی

     دیر

      دیلم

       عسلویه

         کنگان

       گناوه

 منبع : مطالعات مشاور

 مشارکتی  یهاروشپیشنهادی بر اساس  یهاتیاولوو  هاتخصص -1-3-2-2-1-3

ضروری است از دانش و تخصص  بر این اساس، هاتخصصاقتصادی و مشخص شدن  یهاشاخصعالوه بر بررسی 

ه این منظور و نقش استان استفاده شود. ب هاتخصصو آرزوهای ذینفعان در تبیین  هاخواستهخصصین بومی ونیز ذینفعان و مت

گزاری راستان ابتدا مشارکت در سطح محلی شروع شد. ب یهاتخصصو  هانقشبر اساس رویکرد استقرایی در تبیین و تعیین 

انجام  نظورمدگانی از ذینفعان شهرستانی بودند به همین ماینن درواقعاستان که  یهاشهرستانجلسات با کانون توسعه 
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بسترهای مشارکت مجازی و از طریق  یسازفراهممشارکتی شهرستانی،  یهاکارگاهعالوه بر مشارکت در قالب  گرفت.

ین اساس در ا استان بوشهر بود. بر یهاتخصصو  هانقشابزارهای اینترنتی یکی دیگر از رویکردهای مورد استفاده در تعیین 

 یهاپرسشنامه،  1و بر اساس چارچوب مشارکت مجازی و شیوه کامپیوتر مبنا قالب سایت تخصصی آمایش استان بوشهر،

تهیه شد و از ذینفعان خواسته شد تا نظرات خود را از طریق این سایت  هاشهرستاناز  هرکدامبرای  تخصصی برای استان و

 .2چون تلگرام استفاده شد یجمعارتباطی هانمجازی در اپلیکش یهاگروهچون  هاروش ریسامنعکس نمایند. همچنین از 

 خالصه آورده شده است. صورتبهنتایج مشارکت ذینفعان در جداول زیر 

  توسعه دارتیاولوو قلمروهای درون استانی  کارمیتقسنواحی استان در  یهاتخصص یبندجمع -1-3-2-2-1-4

 فرادست درونی استان، ابتدا اسناد کارمیتقسنواحی و  یهاتخصص یبندجمع منظوربهدر ابتدای گزارش اشاره شد  چنانچه

با  تیرنهادبررسی و تحلیل شد،  هاو شهرستانتخصصی استان  یهانهیزمبررسی شد، سپس بر اساس مطالعات وضع موجود 

از  هرکدام یهالیپتانسبا ذکر  در این بخش شد. یبندتیاولوارائه شده تکمیل و  یهاتخصصاستفاده از نظرات ذینفعان 

خص مش هاشهرستاناز  هرکدام یهاتخصص،  الذکرفوق گانهسهمنابع  بر اساسمشخص شده  یهاتخصصو  هاشهرستان

ر د دارتیاولو یهاشهرستانآورده شده است. لذا بر این اساس  هاشهرستاندر  هاتخصصاز  هرکدام یبندتیاولوشده و 

 مشخص گردیده است. هاتخصصاز  هرکدامنیز مشخص شده و قلمروهای  ایی شدهشناس یهاتخصص زمینه

و نقاط قوت شهرستان ، در نواحی استان بوشهر بر اساس نتایج مطالعات وضع موجود ، پیشنهادهای ذینفعان که  هالیپتانس

 منعکس شده است. 22جدول استان بوشهر در  یهاشهرستانبه تفکیک  و همچنین مطالعات اسناد فرادست

                                                      
 متدولوژی علمی وتشریح روش های مشارکتی به تفصیل در گزارش مشارکت شهروندی لحاظ شده است .  - 1

 ی شهرستانیهاتخصصمشارکت مجازی شهروندان جهت احصاء  - 2

 رکت شهروندی که جهت تعامل حداکثری با ذینفعانی در گزارش بررسی و تحلیل مشاشنهادیپی هامدلیی و دخالت حداکثری ذینفعان بر اساس جومشارکتبر این اساس و جهت 

 ی سایت اینترنتی برنامه آمایش استان بوشهر به نشانی : اندازراهی کامپیوتر مبنا پیشنهاد داده بود ، در کنار هاکیتکنی مشارکت مجازی و بر اساس هامدلاستان 

r.irhttp:..amayeshbousheh  ی کانال تلگرامی به نشانی لینک زیر نموده است : اندازراهاقدام بهhttps:..telegram.me.joinchat.CZREcAckTsq2G3cHw3a2bQ  . 

نفر رسیده است . در این گروه و مطابق با برنامه  135( به 11.1.21تا زمان نگارش این گزارش )  هاآنه و اعضای فعالیت خود را آغاز نمود رسماً 21خرداد ماه  22این گروه از تاریخ 

  منعکس شده است. 22جدول ی نظرات صورت گرفت ، که در بندو طبقهی بندجمع تیو درنهای یک شهرستان صورت گرفته هالیپتانس  هاتخصصی هر دو روز بحث در مورد بندزمان

 

http://amayeshboushehr.ir/
https://telegram.me/joinchat/CZREcAckTsq2G8cHw3a4bQ
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 ، اسناد و خواست ذینفعان  موجود شهرستانی در استان بوشهر بر اساس مطالعات یهاتخصص:  42جدول 
بر اساس اسناد  هاتخصص

 فرادست

بر اساس  هاتخصص

 پیشنهادهای ذینفعان

بر اساس نتایج  هاتخصص

 جودوضع مو
 ردیف شهرستان پتانسیل و نقاط قوت شهرستان

 بازرگانی-

 و ارتباطات ونقلحمل-

 شیالت -

 توریسم-

 بازرگانی-

گردشگری تجاری و  –

 دریامحور

خدمات پشتیبان گردشگری -

 و بازرگانی

کشاورزی با تاکید بر خوشه -

 خرما

صنایع پایین دستی نفت و -

 گاز

 بازرگانی  متمرکز و غیرمتمرکز-

 دشگری دریاییگر –

خدمات پشتیبان گردشگری و -

 بازرگانی

 و انبارداری ونقلحمل -

 کشاورزی-

 خدمات پشتیبانی صنعت نفت-

های آزاد و قابلیت دسترسی به آب -

 توسعه بنادر 

زیمنه مناسب گردشگری تجاری و  -

 تفریحی

 

 1 دیلم

 بازرگانی-

 و ارتباطات ونقلحمل-

 صنایع نساجی و پوشاک-

 یدامدار -

 توریسم-

 گردشگری -

 و ارتباطات ونقلحمل -

 تجارت و بازرگانی -

و  نفت یدستنییپاصنایع  -

 گاز

بازرگانی متمرکز و تخصصی -

 در گناوه

-گردشگری ساحلی)دریایی-

 ورزشی(

 خدمات متمرکز-

 کشاورزی صادرات محور-

نفت  یدستنییپاصنعت ) صنایع -

 و گاز(

 توسعه بنادر و سواحلقابلیت -

نه مناسب در بازرگانی و جذب زمی-

گردشگر )جهت خرید و تفریحات 

 ساحلی(

 

 2 گناوه

 کشاورزی)خرما(-

 یصنعتمهیندامداری صنعتی و -

صنایع تبدیلی کشاورزی و -

 چوب

 صنایع غذایی-

 صنایع نساجی و پوشاک-

فاریاب و آب  آبشارتوریسم ) -

 گرم برازجان (

 بازرگانی -

 خدمات لجستیک و -

 یاادهج ونقلحمل

 کشاورزی -

صنایع باالدستی و  -

 نفت و گاز یدستنیپائ

 گردشگری تخصصی -

خدمات شهری)خدمات -

-درمانی -بازرگانی-مالی

 آموزشی(

 بازرگانی متمرکز -

 انیبندانشکشاورزی  -

 ونقلحمل خدمات لجستیک و -

 یاجاده

 گردشگری تخصصی -

خدمات شهری )خدمات  -

-درمانی -بازرگانی-مالی

 شی(آموز

 گردشگری)آثار تاریخی(-

 معدن-

 نقلوحملخدمات پشتیبان بندرگاهی و -

 مستعد در کشاورزی -
 

 3 دشتستان

خدماتی )کانون توسعه -

 برتر ( یهاتیفعال

 شیالت-

 بازرگانی -

صنعت ) صنایع غذایی، صنایع  -

نساجی و پوشاک، صنایع شیمیایی 

 و پاالیشگاه (

 توریسم -

 و ارتباطات ونقلحمل -

خارک ) صادرات و واردات  -

 نفت (

محور علم و فناوری در -

 بخش زیست فناوری دریا

تجارت و بازرگنی مبتنی بر -

 دریا ) بندر بوشهر ( 

گردشگری با توجه به -

 زیرساختهای مناسب

 ارتباطی و –نقش ترانزیتی -

 حمل و نقل

خدمات برتر و پشتیبان نفت -

 و گاز

 

مرکزیت علم و فناوری در  -

دریا  یآورفنزیست  یهاهحوز

 یوتکنولوژیب و

 خدمات برتر-

 بازرگانی تجاری و تخصصی-

 گردشگری-

 دریا محور ونقلحمل-

 نفت و گاز  بانیپشتخدمات -
 

آزاد و قابلیت  یهاآبدسترسی به -

 توسعه بنادر و سواحل

 یاهعرصهدر کلیه  انیبندانشصنایع  -

مزیتی شیالت، برق و الکترونیک، مواد و 

 تالوژی، صنایع دریاییم

 و ارتباطات ریلی و دریایی ونقلحمل-

 قطب صادرات نفتی منطقه-
 

 2 بوشهر

صنایع تبدیلی  -کشاورزی-

کشاورزی )صنایع غذایی، چوب 

 و نجاری (

 صنایع فلزی -

 شیالت و میگو -

) به دلیل وجود  یمعدنآب -

 آب شیرین ( یهاچشمه

 میدا-صنایع کشاورزی -

 گردشگری-

 شیالت -

 -خدمات لجستیک -

و  یانباردار و ونقلحمل

 خدمات شهری

 کشاورزی و صنایع مربوطه -

 صنایع دریایی -

 گردشگری -

و  ونقلحملخدمات: ) -

 فرهنگی ( -خدمات توریستی

آزاد و قابلیت  یهاآبدسترسی به -

 توسعه بنادر و سواحل

گردشگری )رئیسعلی و چشمه آبگرم  -

 (و دلوار

 تجارت دریایی-

 کشاورزی و صنایع تبدیلی-

 (یسازیکشتصنعت)-

 1 تنگستان
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بر اساس اسناد  هاتخصص

 فرادست

بر اساس  هاتخصص

 پیشنهادهای ذینفعان

بر اساس نتایج  هاتخصص

 جودوضع مو
 ردیف شهرستان پتانسیل و نقاط قوت شهرستان

   دامداری صنعتی -
 

 شیالت و میگو-

 صنعت ) معدنی ( -

 یهاسنگصنایع معدنی) -

 تزئینی و تولید سیمان (

 زراعت -کشاورزی -

 خدمات) در بخش فرهنگی( -

 کاال ونقلحمل -خدمات-

 گردشگری-

-)صنایع معدنی (-صنعت -

 از (نفت و گ یتدسنییپا)صنایع 

 کشاورزی-

 کاال ونقلحمل خدمات:-

 گردشگری-
 

وجود خاک مناسب جهت توسعه 

کشاورزی و محصوالت )خرما، 

 ( یفرنگگوجه

 پرورش میگو-

 وجود مراکز توریستی-

 آزاد یهاآبدسترسی به -

 1 دشتی

 گاز و پتروشیمی-

 بازرگانی-

 (یفرنگگوجهکشاورزی) -

 پرورش میگو-

 شیالت  -

 ورزیکشا -

 گردشگری  -

 خدمات برتر  -

 صنایع پتروشیمی -

 خدمات  -

 شیالت و صنایع وابسته  -

علم و فن آوری  -

 ( یفناورستیز)

 گردشگری -

  انیبندانشکشاورزی  -

 از، نفت و گ یمیپتروشصنایع  -

آزاد و قابلیت  یهاآبدسترسی به -

 توسعه بنادر و سواحل

 کشاورزی : در زمینه محصوالت،-

 فرنگیجهگو

 محصوالت تخصصی میگو-

گازی و قابلیت رشد صنایع  ریذخا-

 مرتبط با گاز

 مراکز توریستی -

 6 دیر

 نفت گاز و یهاتیفعال-

 صنایع انرژی بر-

 بازرگانی-

 گردشگری )منطقه نای بند (-

 و انبارداری ونقلحمل-

توسعه و تجارت دریا  -

 بازرگانی  -محور:شیالت

 گردشگری  -

 کشاورزی  -

 گاز وصنایع نفت و  -

 پتروشیمی

 -خدمات برتر در زمینه درمانی -

 مالی و خدمات پشتیبان تولید 

 گردشگری دریایی  -

) مرکز علم و یو فناورعلم  -

 فناوری جنوب استان(

  صنایع پتروشیمی -

آزاد و قابلیت  یهاآبدسترسی به -

 توسعه بنادر و سواحل

ذخایر عظیم گازی و قابلیت رشد و  -

 گاز وسعه صنایع مرتبط بات

 اکوتوریسم ساحلی-

 بازرگانی یهاتیقابل-

 3 کنگان

 کشاورزی-

 پتروشیمی-

 وخدمات لجستیک )نفت و گاز -

و اسکان مدیران  یمیپتروش

 عسلویه (

 و انبارداری ونقلحمل-

 امکانات  نیتأمقطب  -

اسکان نیروهای شاغل در  -

 صنایع نفت و گاز 

 کشاورزی و باغداری -

خدمات پشتیبان گردشگری  -

 و آموزش عالی 

 صنایع پشتیبان نفت و گاز  -
 

خدمات پشتیبان گردشگری و  -

 آموزش عالی 

 گردشگری  -

 کشاورزی و باغداری  -

علم و فناوری با محوریت  -

 انرژی 

 یمیپتروش یدستنییپاصنایع  -

ذخایر گازی و قابلیت رشد و توسعه -

 گاز صنایع مرتبط با

به دلیل  یسکونتگاه یاهتیقابل -

 مناسب یوهواآب

 
 

 2 جم

 گاز ریذخا-

 پتروشیمی -

 بازرگانی-

 شیالت-

 توریسم )نای بند( -

 تجارت و بازرگانی  -

 گردشگری -

 پتروشیمی  گاز ونفت و  -

 صورتبهعلم و فناوری و  -

 تخصصی در زمینه نفت و گاز

 گردشگری دریایی -

خدمات برتر با محوریت  -

 نی، مالی، بیمه و...خدمات درما

 علم و فناوری  -

 خدمات ویژه روستایی -

عظیم گازی و قابلیت رشد  ریذخا--

 صنایع مرتبط با گاز

آزاد و قابلیت  یهاآبدسترسی به -

 توسعه بنادر و سواحل

 زمینه مناسب گردشگری ساحلی-

 15 عسلویه

 : مطالعات مشاور مأخذ

 استان بوشهر بر اساس مطالعات مشاور یهاشهرستان یهاتخصص:  43جدول 

 یهاشهرستان

تجارت و 

 بازرگانی
  

کشاورزی و 

 دامپروری
 صنایع غیر دریایی

علم و فناوری در زمینه )شیالت،صنایع 

 نفت و گاز و پتروشیمی ( -دریایی
 گردشگری

 ونقلحمل

 خدمات پشتیبانی 

و لجستیک 

 بندری

صنایع  –ی صنایع دریایی ) صنایع غذای

 و صنایع نفت و گاز(  یسازیکشت

صنایع غذایی 

 دریایی )شیالت( 

صنایع نفت و 

 گاز و انرژی

صنایع 

 یسازیکشت

 √  √ √ √ √ √     √ بوشهر

   √ √ √ √ √   √ √ دیر

   √   √  √  √  √ √ √ دشتستان

     √ √ √ √  √ √ √ دشتی
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   √ √ √ √ √     √ کنگان

   √ √ √ √   √    √ گناوه

   √   √ √ √   √   جم

   √ √ √ √ √ √   √ عسلویه

 √ √ تنگستان
√ 

 
√ √ √ √   √ 

   √ √ √ √     √ √ دیلم

 : مطالعات مهندسین مشاور مأخذ

و خدمات دریای  ونقلحملگری، استان در زمینه گردش یهاشهرستان، غالب شودیممشاهده  23جدول چنانچه در 

 صورتبه تواندیمبه شرایطی که دارند  با توجهنفت و گاز دارای پتانسیل هستند و  عیو صناگردشگری پشتیبانی بندری، 

روشیمی، استان پت گاز وو سایر صنایع غیر از نفت و  یسازیکشتفعالیت نمایند . در زمینه صنایع  هانهیزمتخصصی در این 

در اولویت دوم و سوم استان قرار گیرند. در ارتباط با علم و  تواندیم هاتخصصتخصص کمتری است و این  ن ودارای توا

ژیک وابسته به توان اکولو خودیخودبهفناوری با توجه با عزم جدی که در استان در این ارتباط وجود دارد و این تخصص 

جدی و دقیق  یزیربرنامهزیاد و  یهانهیهزان قرار گیرد اما نیازمند صرف اولویت است عنوانبه تواندیمطبیعی نیست،  طیو شرا

 است. 

 توسعه در نواحی استان  دارتیاولو یهاعرصه -1-3-2-3

 هاتخصصفعالیتی در  یهاعرصه، الزم است هاشهرستاناز  هرکداماصلی استان و  یهاتخصصپس از مشخص شدن 

ین امر اتعیین شده فعالیت نمایند.  یهاتخصصخاصی از  یهانهیزمدر  هاشهرستانبر این اساس هرکدام از  مشخص شود و

تلف در همه مخ یهانهیزمتوسعه در  یهافرصتوفور  لیبه دلو نیز  یاستان بوشهر با توجه به تشابه شرایط جغرافیایدر 

 یهاشهرستان در هرکدام از دارتیاولو یهاعرصه:  22جدول در این زمینه در  نتایج مطالعات دشوار است. بسیار هاشهرستان

 شده است.  آورده استان بوشهر بر اساس مطالعات مشاور

 استان بوشهر بر اساس مطالعات مشاور یهاشهرستان در هرکدام از دارتیاولو یهاعرصه:  44جدول 

 اهشهرستان
 گانی و خدماتتجارت و بازر

  
 صنایع غیر دریایی

 

 

 کشاورزی
علم و فناوری در زمینه )شیالت،صنایع 

 نفت و گاز و پتروشیمی ( -دریایی
 گردشگری

ع صنای –صنایع دریایی ) صنایع غذایی 

 و صنایع نفت و گاز(  یسازیکشت

صنایع غذایی 

دریایی 

 )شیالت( 

صنایع نفت 

و گاز و 

 انرژی

صنایع 

 یسازیکشت

 بوشهر

 بانیپشتخدمات  -خدمات برتر تجاری 

خدمات برتر شهری،مالی و  –نفت و گاز 

 اجتماعی و آموزش نیتأم

 نساجی و پوشاک 

  یزنبوردار

  التیش

  یجنگلدار

زیستی دریایی و  یهایفناور

ساخت  یهایفناور -بیوتکنولوژی

 کشتی تجاری و صنایع جانبی

تاریخی و 

 تجاری و دریایی 
√ √  √ 

 صنایع کشاورزی   - دیر

زیستی دریایی و  یهایفناور  التیش -زراعت 

ا مرتبط ب یهایفناور -بیوتکنولوژی

 کشاورزی

 -  √ √ دریایی 
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 دشتستان
 -یاجاده ونقلحمل خدمات لجستیک و

 بازرگانی و آموزش 

صنایع نساجی و  

صنایع  -پوشاک 

 -کشاورزی 

 یدامپرور -زراعت 

 بط با کشاورزیمرت یهایفناور یمرغدار -
تاریخی و 

 تجاری
 - -  - 

 - دشتی

صنایع معدنی) 

تزئینی و  یهاسنگ

 تولید سیمان (

 -زراعت 

 -  √  √ دریایی همرتبط با کشاورزی پیشرفت یهایفناور 

 کنگان
امالک ،  -خدمات برتر در زمینه درمانی

 و خدمات پشتیبان تولید ونقلحمل
- - √ 

دریایی و 

 تاریخی
√ √ -  

 وهگنا
 خدمات –بازرگانی متمرکز و تخصصی 

 برتر شهری

صنایع نساجی و  

 پوشاک

 یدامپرور - یباغدار

 - التیش -
 -  - √ تجاری و دریایی - 

 صنایع کشاورزی    -نفت و گاز بانیپشتخدمات  جم

 - یباغدار

 - یزنبوردار

 -یمرغدار

 -  √ -  ژئوتوریسم -

 - نفت و گاز بانیپشتخدمات  عسلویه
 

- 
 اوری مرتبط با نفت و گازفن

گردشگری 

 صنعتی و دریایی 
√ √  - 

 - تنگستان
 و صنایع یسازیکشت 

 تبدیلی کشاورزی

 - یباغدار

 - یزنبوردار

 - التیش - یمرغدار

ساخت کشتی تجاری و  یهایفناور

 صنایع جانبی

گردشگری 

تاریخی و 

  -دریایی 
√ -  √ 

 -  خدمات پشتیبان گردشگری و بازرگانی دیلم
 

- 
 - 

 یگردشگر

 تجاری و دریایی
√ -  - 

 : مطالعات مهندسین مشاور مأخذ
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 آن یهاتیمأمورتوسعه استان و  اندازچشمسند  -1-3-2-4

خود در راستای دستیابی به آن  اقدامات یسازهماهنگآینده آرمانی یک جامعه است که همگان موظف به  اندازچشم

 یهاانلپکه در این مطالعات با برگزاری  دهدیمرزوهای ذینفعان تشکیل و آ هاخواسترا  اندازچشمهستند. شاکله اصلی 

رات ذینفعان در و نظ هاخواستتخصصی در استان و برگزاری دلفی اینترنتی، -تلفیقی یهاپانلو  هاشهرستانمشارکتی در 

 را مطالعات وضع موجود و ندازاچشمشد. دو مبنای مهم دیگر از  یبندو طبقهو مطلوبیات دریافت  هاتوان، هاتخصصمورد 

 . دهدیمتشکیل  یامنطقهملی و  کارمیتقساستان و نقش استان در  یهاتیمزتحلیل موقعیت و 

به منظور ساختار دهی به مطالعات این بخش و تدوین چارچوب چشم انداز از مدل چشم انداز گلکار استفاده شده است. 

ر و سلسله مراتب مشخصی است که تبیین کننده بیانیه چشم انداز و در بر گیردنده بر اساس این مدل هر چشم انداز دارای عناص

 منعکس شده است .  21جدول است که در مولفه های هویت، عملکرد، ساختار و معنا 

 نظم سلسله مراتبی عناصر در بیانیه چشم انداز 

قب یا محله و منطقه هستند که شامل معنای ضمنی ل .این نکته یا نکات همان معنای شهر  :نکته یا نکات لنگرگاهی -1

 محله یا استان که به صورت نمادین محل را نام گذاری می کند( و معنای صریح )نقش اقتصادی منطقه( می گردد .کنیه شهر 

ت که کات لنگرگاهی می گردد و شرح آنها اسن .این نکات شامل بقیه موارد به غیر از نکته  نکات فرعی )جزئیات(: -2

 در بند زیر ارائه شده است.

 مولفه های سازنده بیانیه چشم انداز 

بیانیه چشم انداز باید بر مبنای سنجش وضعیت جامعی که صورت می گیرد مرفولوژی اقتصادی، فرهنگی و  هویت: -1

 کالبدی متمایز استان را بیان نماید.

بیانیه چشم انداز باید برحسب مورد جایگاه استان را در سطوح گوناگون ملی، منطقه ای،  (:ساختار )جایگاه نسبی -2

 بین المللی ترسیم نماید.

 بیانیه چشم انداز باید نقش و پایه اقتصادی استان را تصویر سازی کند. معنای صریح )پایه اقتصادی(: -3

ژگی شم انداز با تاکید بر جنبه های متمایز استان )مثالً ویمرجح است بیانیه چ معنای ضمنی )لق  و عنوان نمادین(: -4

 های کالبدی، فرهنگی و...( عنوان نمادینی را برای استان پیشنهاد نماید.
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 : چارچوب و محتوای بیانیه چشم انداز 45جدول 

 چارچوب بیانیه چشم انداز محتوای چشم انداز استان

 رینه تجارت  از قرون دی

 صید و صیادی هموراه با تاریخ 

 فرهنگ و ادب

 معنای صریح

 معنا

 

 

 نکات لنگر گاهی

ANCHOR point 

 مبنای توسعه اقتصادی: 

 تجارت وبازرگانی 

 شیالت و صنایع غذایی دریایی

 علم و فناوری

 معنای ضمنی

 پاک ترین سواحل دنیا 

 ویا انی گسترده و پسازمان فضایی یکپارچه، متعادل و توسعه یافته بازرگ

 نظام سیاسی و مدیریت کارآمد

 قطب گردشگری ملی و منطقه ای 

 کانون علم و فناوری حوزه انرژی و دریا

 وحدت و پیوستگی اجتماعی

 بزرگ

 متهورانه

 بی باکانه

 اهداف بنیادین

BHAG 

 ارزشها

value 

 متعادل)توزیع بهینه جمعیت و فعالیت(

 و روابط قوی شهر و روستایی (یکپارچه)سلسه مراتب شهری بهینه 

 پیوندهای توسعه یافته درون وبرون استانی  

 ساختار فضایی

 هویت

 مشخصه ها

properties 

 دریامحور

عدم اتکا به نفت و گاز، رونق گردشگری وصنایع غذایی دریایی ،  -متنوع

 توسعه تجارت وبازرگانی 

 منعطف در برابر تحوالت بازار و پیشرفت -پویا

 گرایش به اقتصاد دانش بنیان –نوآور 

 ساختار اقتصادی

 به هم پیوسته

 ساختاریافته 

 توانمند

 ساختار اجتماعی

 جایگاه جهانی  انرژی)نفت و گاز(

 ساختار

 قطب ملی انرژی 

 قطب  ملی علم و فنار انرژی و دریا 

 بازرگانی -قطب ملی تجارت

 جایگاه ملی

 قطب منطقه در گردشگری ساحلی

 شاورزی خارج از  فصلقطب ک

 قطب فرهنگ و هنر جنوب کشور-

 جایگاه منطقه ای

 : مطالعات مهندسین مشاور مأخذ
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 )ویرایش اولیه(رویکرد پایه توسعه استان و بیانیه چشم انداز بیانیه  -1-3-2-4-1

 : در ادامه ذکر شده است  1212رویکرد پایه توسعه آینده استان و بیانیه چشم انداز استان بوشهر در افق 

رب   اوری اهی  و   و ار  ای         ار  ای    ا         ند  ا        ز             ر ا   ور  ا دار  د  و    

 و    آی د  استانرو   د  ا  

سا   وا     ا            و   و  رام    م    ا   و   اری       ا     و     ا       ا   ا    و ا       استا   ا            بوشهر 

و  ار   ا   دا     .    ای   د   ان 

ا  ی  و   اوری    وز   م  دارای  ا  ا  رب     ر  بوشه استان  سا   ا    ا    )    ز    ور     ور (       ا ا   و   ا    اهی   

و . ا    دارای  وان  ا ی      ای    ا       اد       ار  و  و     ا    ا      و   استان   سا   سازمان   ا   

اه    ور   اد      آن  ور        ا    ا     ا     و  وز     بود   .   دا               

ر   سا   بوشه ان  بو           ا    است د  کارآ  و   اداهی  زما    ار سا رب وردار         سا ت  ا    ای ا   سا م    وا   د و 

وری و       زند   د    ا    ا   .  ا          هر  

  ا    چشم انداز

 

 چشم انداز  هیانیتوسعه استان و ب هیپا کردیرو -1-3-2-4-2

به منظور   استان بوشهر یذات یهالیو پتانس یعیطب یهاتوانبهره مندی از که بر اساس ) ویرایش نخست (  فوق هیانیب

آن ی تدوین شده است، به دلیل اهمیت راهبرددر افق چشم انداز  یمل کارمیدر تقس استان بهتر گاهیجاارتقا اعتالی استان و 

 -بکه اجتماعیشبارها در کارگروه تخصصی برنامه آمایش ، فضای مجازی ) پرسش نامه اینترنتی و گفتگو نخبگان در گروه 

مات بحث و بار معنایی کل زمینه های توسعهپنل های استانی پیرامون همچنین  (آینده نگاری مشارکتی استان بوشهر مجازی

 تبادل نظر شد. و

دارای قابلیت توسعه در آینده استان مطابق مطالعه صورت گرفته در اسناد فرادست و اجماع  یها نهیزم خصوص در

 یاورزمحصوالت کش ،یتجارت و خدمات بازرگان ،یگردشگر ،یپروریآبز ،یانرژ نینفت و گاز و تأمذینفعان محورهای 
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و محیطی   یعیطب یهااستان بر اساس توان ی شکوفاییهانهیزم نیترمهمجمله  ی ازرانیو کشت ییایدر عیخارج از فصل، صنا

 است.

یت توسعه یافتگی استان علی رغم وضع تسریع درو عالوه بر زمینه های مطرح ، حوزه علم و فناوری  به دلیل اثرگذاری  

به  یتوافق جمع در استان یو فناور علم تیدر مورد اولو1 نفعانیبر اساس خواست ذ کنونی زیرساخت های آموزشی استان،

 ریت به سابر توسعه استان نداشته است، نسب یمناسب یامدهایپ نکهیمحور نفت و گاز با توجه به االزم به ذکر است  .آمدوجود 

و بحث در خصوص چگونگی  بهره مندی از مواهب نفت و گاز رفت گقرار  نفعانیمحورها کمتر مورد توافق و خواست ذ

است  ییهاتیوعنوان اولبه یتجارت و بازرگان نیو همچن یگردشگر نهیاستان در زم یذات لیپتانسن بود از طرفی برای استا

 ها اجماع نظر دارند.استان در مورد آن نفعانیکه ذ

ا رویکرد توسعه ب با همفکری تیم آینده نگاری و کارگروه تخصصی برنامه آمایش چشم اندازنتیجه آنکه ویرایش اولیه  

دوین و در ت ایدار دریا محور در پیوند با پهنه سرزمین ، مبتنی بر فناوری های نوین و ارتقای شبکه همکاریهای بین المللیپ

به دلیل اهمیت بار لغوی ، بیانیه  جهت گیری  رویکرد و یرش مطرح گردید که ضمن پذ 1321دی  35 پنل استانی مورخ

 بحث و تبادل نظر شد.بعضی از کلمات  افزودن ای حذفپیرامون کلمات به کار رفته در بیانیه، 

ان گو واژ واژه امن به دلیل خطای ادراکی در برداشت مفهوم نا امن بودن در زمان نگارش بیانیه حذف گردیدچنانکه 

ز تغییرات س اسر انجام پبه بیانیه افزوده شدند.سرمایه انسانی جامعه پوبا و منزلت خالق، توانمند ،کارآفرین به منظور اهمیت 

 1321بهمن  2چشم انداز استان بوشهر در نشست مورخ  هیانیبو اصالحات صورت گرفته با خواست ذینفعان و نخبگان استان ،

ای پنل اعضارائه و مورد توافق  د؛یگرد لیبوشهر تشک یزیو برنامه ر تیریدر سالن اجتماعات سازمان مد 2 قیبا عنوان پنل تلف

 قرار گرفت.

                                                      
 برگزار شد.  21 بهشتیارد 21 خیاستان در تار نفعانیو ذ یاز نخبگان بومنفر  65،  با حضور  "استان  یانداز توسعه آتکارگاه چشم" 1

 جیم دانشگاه خلمحتر استیان بوشهر، دکتر مصلح راست یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد استیدکتر عوض پور ر انیمحترم پنل آقا یبا حضور اعضا2

 یدس کرممهن ،یمهندس ثامن ،یمحترم سازمان برنامه و بودجه مرکز)تهران( مهندس آرام ندگانیفارس، نما جیمعاونت محترم دانشگاه خل یانیفارس، دکتر حاج

ناسان حاضر در جلسه به و کارش رانیمد ریفر و سا یمیدکتر سل زه،یکار، دکتر پاکپور، دکتر دانه  یاستان بوشهر, دکتر نب شیبرنامه آما ریمد انیودکتر رضا احمد

 .عضا محترم پنل آن را امضا نمودندو ا دیرس بیتصو
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 1336بهمن  4مورخ : نشست پنل تلفیق 2 ریتصو

 
چشم انداز آینده استان بوشهر گامی برای شروع حرکتی است که ادامه آن باید اهداف بنیادین، راهبردها، سیاست ها و 

به فرجام  خاب و تحلیلاقدامات را معین نماید.به عبارتی چشم انداز با خالقیت، آرزو و رویا شروع می شود اما با عقالنیت، انت

 می رسد.

 :چشم انداز استان بوشهر 3 ریتصو
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 استان  یهاتیمأمور

، عبارت شودیموجودی، اهداف بنیادین و یا مقصود اصلی نیز یاد  فلسفهکه از آن با عناوینی چون مأموریت، "رسالت"

، وردنظرمتا با ایفای آن و ارائه خدمات  گرفتهبرعهدهخود،  جامعهدر قبال وجودی و یا نقشی که یک مجموعه  فلسفهاست از 

که با  دباشیماز نیّت مجموعه  یکلگفت، مأموریت یک بیان  توانیم گریدعبارتبهنیازهایی از جامعه را برآورده سازد. 

 گرد. مجموعه، ارائه می« مأموریت هیانیب»استفاده از نقطه نظرات مدیران ارشد آن مجموعه، تعریف و تصریح شده و در قالب 

الگوهای مدیریت  بر اساس.نامندیممأموریت را گاهی گزارة اعتقادات، بیان فلسفه، بیان باورها و بیان اصول مجموعه نیز  هیانیب

 .روشن تهیه کرد یاوهیش، باید مأموریت مجموعه را به هایاستراتژ، پیش از تدوین کیاستراتژ یزیربرنامهو 

سعه تو یهاتیمأمور دودستهدر  هاتیمأمورشود. به این منظور ارائه می اندازچشممتناسب با  یهاتیمأمورر این بخش د

 . شودیمارائه  یاتوسعهکالن  یهاتیمأمور فضایی آینده استان و

 توسعه فضایی: یهاتیمأمور

  فضایی  یهایرابرنابمتعادل و متوازن در کل فضای استان و رفع  یاتوسعهدستیابی به 

   محیطی و لجستیکی  یهاتوانهمه مناطق متناسب با  یافتگیتوسعهارتقای سطح 

  سکونتگاهی متعادل نظامبهتوسعه شهرهای کوچک و دستیابی  
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  ی یکپارچه و چندوجهی )دریایی، ریلی، هوای ونقلحملسازی استان از شبکه  برخوردارو  یاستانبرونتقویت پیوندهای

 و زمینی(

  ونقلحمل سیستم به دریایی بوشهر ونقلحملدریایی در سراسر سواحل و تبدیل  ونقلحمل یهارساختیزتوسعه متعادل 

 دریایی برتر کشور.

 استان بوشهر  بخشی یهاتیمأمور

  برتر پرورش میگو و دستیابی به جایگاه اول در زمینه صنایع غذایی دریایی جایگاه حفظ 

  یامنطقهدریایی و تبدیل بوشهر به هاب  ونقلحملو  تجارت یهارساختیزارتقای  

  گیری در بین سه استان برتر کشور در زمینه گردشگری ساحلی و دریاییگری و قرارگردش یهارساختیزتوسعه 

  ی دریای یهایفناورو مناطق ویژه علم و فناوری و دستیابی به جایگاه ملی در زمینه تحقیقات و  هاپارکتوسعه 

  خدمات آموزشی و درمانی و نزدیک کردن استانداردهای کیفیت خدمات به سطح جهانی یهارساختیزارتقای 

  ایده آل برای عموم مردم  یهایدسترسو برخورداری از سواحلی پاک و آرام با  محیطی یآورتابارتقای 
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  :پیوست شماره

یانیه چشم انداز بچشم انداز در دور نخست که منجر به نگارش ویرایش اولیه  مستندات برگزاری کارگاه مشارکتی و پانل

  .گردید در ادامه منعکس می باشد

 21/52/21مشارکتی ( در بوشهر مورخ :  –مستندات برگزاری همایش استانی ) آموزشی 

سعه تو یشده برا ییناسااهداف شمحورهای توسعه و رنامه، در بخش دوم بدر این  یبخش آموزش افتنی انیاز پا پس

 نمودند. انیب محورهای اهداف مذکوراستان به بحث گذاشته شد و هر کدام از حضار نظر خود را در مورد  ندهیآ
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 رتوسعه استان بوشه ندهیآ کردیبا رو یمنطقه ا ینگار ندهیکارگاه آلیست شرکت کنندگان در : 2 ریتصو
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 رتوسعه استان بوشه ندهیآ کردیبا رو یمنطقه ا ینگار ندهیکارگاه آ: 5 ریتصو
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 : 2شماره  وستیپ

 :ور نخبگان و ذینفعان استانیاول شناسایی چشم نداز استان با حضدور 

 نداز آتی استان در ادامه این پیوستمستندات پانل های تخصصی برگزار شده در استان به جهت احصای اهداف و چشم ا

  .ارائه شده است

 72/40/59پانل تبیین چشم اندازکالن و ماموریت های استان مورخ: 6 ریتصو
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 72/40/59پانل تبیین چشم اندازکالن و ماموریت های استان مورخلیست شرکت کنندگان در : 7 ریتصو
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 ن بوشهراستاآمایش  ور  لس      اهنگ  ربانهم 
 

   

تاریخ:  33شماره:  

25/34/1333 

 36:33ساعت:

 13:33الی

 1از  1صفحه:  سازمان برنامه وبودجه استان بوشهر: مکان

 موضوع جلسه: پانل تبیین چشم اندازکالن و ماموریت های استان

 
 اهم موارد مطرح شده

ستان و ا ندهیآ تیاستان، وضع تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

 دکتر ربانی مدیر بخش آینده نگاری درخصوص اهداف و چشم انداز استان مواردی را مطرح  سپسصحبت نمود. شهرستان 

ه و به تشریح توضیحاتی بیان نمود در خصوص مبانی نظری و مفاهیم چشم انداز توسعه منطقه ای در فرآیند آینده نگاری  در ادامه دکتر رفیعیان

 رفرآیند تدوین چشم انداز  استان و عناصر آن در پروسه مطالعاتی برنامه آمایش استان بوشهر پرداختند. سپس چشم انداز های استان بوشهر ب

آمده برای  صص های به دستاساس اسناد فرداست و همچنین نقش استان در سطح ملی و منطقه ای بر اساس بیشترین تکرار ارائه گردید و تخ

استان بوشهر که بر اساس مطالعات اسناد فرادست و گزارشات وضع موجود بود ارائه گردید. در جمع بندی تخصص های استان ، پیش نویس 

 ت : ر گرفبیانیه چشم انداز قرائت گردید که با اعمال تغییراتی در برخی موارد آن متن نهایی آن به قرار ذیل مورد اجماع حاضرین قرا

 توسعه آینده استانرویکرد پایه 

 یبین المللملی و  های  بر فناوری های نوین و ارتقای شبکه همکاری در پیوند با پهنه سرزمین ، مبتنی  ریا محور پایدار  د توسعه 

 بیانیه چشم انداز

از گردشگران  ملومفراملی و سواحلی پاک و  مقیاس ملی و در  پیشرفتهبا بنادر  توسعه یافته و پایداراستان بوشهر منطقه ای است  1212در سال 

  .خارجی و داخلی

 .نفت و گاز و صنایع پتروشیمی را داراست ،در زمینه انرژی آموزش و توسعه فناوریدر  در این سال استان بوشهرجایگاه اول منطقه خاورمیانه

 سرتاسر فضای استان شکل خواهد گرفت .در این سال توزیع عادالنه فعالیت و خدمات و توسعه ای متعادل در 

ب و برخوردار که در سایه توسعه تجارت، فناوری ، صنایع و خدمات پیشرفته همواره  اجامعه ای است سالم، شاد1212جامعه استان بوشهر در 

 .دکنداری و کامیابی میراحساس برخو

 اسامی حاضرین : 

 طبق لیست ذکر شده در باال

 

 دستور جلسه آتی: 

 

  

 و بودهج  ربانهمسازمان 

 استان   بوشهر
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 :  3پیوست شماره 

 یه و چشم انداز نهایی توسعه استان: اپایدر قیپنل تلف

 .و در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار گردید 21/  11/  52این پانل در تاریخ 

 یه و چشم انداز نهایی توسعه استاناپایدر قیپنل تلف: 8 ریتصو

 
 

 


