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 ح

 پیشگفتار

ی زیربرنامهت و از طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیری 1394برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 مشاور مآب ابالغ شد.استان بوشهر(  به شركت مهندسین 

ي آن در نیآفرنقشی خاص این استان و هايژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

متفاوت است، از آن جمله تدوین  هااستاناست كه در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکمقیاس ملي از مراحل مختلفي  

اهداف و  اندازشمچي به تدوین پژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیاني است. سطح راهبردی با الگوی 

عملیاتي به  و سطح كنديمي مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملي  و  پردازديم در استاناقدامات كلیدی 

 .پردازديمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  اهطرح ارائه

مشخص به  طوربهطالعات مآمایش مرحله سوم این  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

اصلي شرح  و اركان.مراحل زدپردايم شدهينیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابي اقدامات و تحوالت ناشي از 

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

اسناد ول این گام، اباشد. در فصل پردازد، مشتمل بر هشت فصل ميگام اول این مرحله كه به تدوین سند اولیه آمایش مي

و تجربیات جهاني  هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسي مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسي و ارزیابي مي فرادست

های مکاني آمایش نیازها و تشکیل بانک اطالعاتي پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

مي را به انجام ی عمواجماع سازي همکاری و  دهسازمانر، ، تدوین ساختانفعیذی هاگروهیي شناسااست.فصل چهارم، 

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در ولویتا به منظوراستان  مسائلبندی شناسي و طبقه مسئلهرساند. فصل پنجم به مي

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

های مطالعاتي الزم برای تهیه اسناد فصل هشتم نیز به معرفي و هدایت طرحارزیابي سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتي استان

ع طبیعي و اببررسي و تحلیل وضعیت منگام دوم تحت عنوان بررسي و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

ماني، اداری و ساز -، بررسي و تحلیل اجتماعي و فرهنگي، بررسي و تحلیل اقتصادی، بررسي و تحلیل سیاسيستیزطیمح

ررسي و بررسي و تحلیل مشاركت شهروندی، بررسي و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسي و تحلیل بخش گردشگری، ب

ها، بررسي و تحلیل آن، بررسي و تحلیل پیوندهای اصلي بین سکونتگاهتحلیل نظام سکونتگاهي استان و ساختار فضایي 

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتي در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمني، دفاعي 

 دهد.ي قرار ميموردبررساستان را 



 

 خ

ل با عناوین: شناسایي ضایي اختصاص داشته و شامل چهار فصی توسعه فوهایسنارو طراحي  اندازچشمگام سوم به تبیین 

سعه فضایي استان و تدوین ی تووهایسناری استان، شناسایي هاتیمأموركالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان مي

ها و في طرحصل سازمان فضایي توسعه، معرگام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار ف

های كالن (، شامل توزیع مکاني سیاستPolicy Mapها )ائه نقشه سیاستهای ویژه موضعي و موضوعي توسعه، ارپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومي توسعه را شامل مي

گذاری در یي و برآورد منابع مالي سرمایهاساگردد و شامل چهار فصل شندر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه مي

 باشد.يو برنامه راهبردی توسعه م ریزی مشاركتي، برنامه شراكتتوسعه استان، كلیات بودجه

ظام ارزیابي و گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: كلیات نظام مدیریت توسعه استان، ن

افزار پایش و ارزیابي برنامه اركان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحي و تهیه نرمپایش آمایش استان، پیشنهاد 

 آمایش است.

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتي آمایش

 گردد. مه طراحي ميدر این مرحله طي پنج گام، طرح عملیاتي آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابي و بازنگری برنا

تایج مطالعات تفصیلي نو شامل پنج فصل با عناوین تلفیق  پردازديمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلي آمایش 

شده و مدارک جدید، بررسي مطالعات انجام بر اساسموضوعي و موضعي در برنامه آمایش، بررسي تفصیلي قابلیت اراضي 

خالن(، مد اجرایي استان، بررسي تجربه مشاركت شهروندی ) مشتمل بر كلیه ذیهای ها و منابع مالي دستگاهها، برنامهطرح

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

 باشد.مي

بازنگری و  ل اهداف كالن،گام دوم به بازنگری و كنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و كنتر

های كالن و تدوین كنترل اهداف خرد، بازنگری و كنترل راهبردهای دستیابي به اهداف، بازنگری و كنترل سیاست

 های اجرایي توسعه است.سیاست

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

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتي توسعه ميهای ویژه موضوعي و موضعي توسعه، نقشه سیاستمعرفي طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلي طرح گردديمدر گام چهارم برنامه عملیاتي توسعه تهیه 

، روش اجراکرد طرح، مشخصات كلي، برآورد كلي هزینه های توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملو پروژه

ها، بندی زماني و مالي پروژههای توسعه، اولویتمنابع مالي و سازماني برای اجرای پروژه نیتأممالي(، بررسي  نیتأمپیشنهادی 



 

 د

ادی، اجتماعي و فرهنگي ساله ششم توسعه اقتصپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحي برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

ازمان و ساختار گام پنجم نیز كه به طراحي نظام پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل س

های های ارزیابي برنامه و سیاستپایش، ارزیابي و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.رایي پایش، ارزیابي و بازنگری مستمر برنامه مياج

 مرحله سوم:پایش و ارزیابي برنامه آمایش

 شود. در این مرحله طي دو گام، پایش و ارزیابي برنامه آمایش استان انجام مي

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

رسي پایش توسعه و ارزشیابي برنامه، بر دستورالعملو ارزشیابي برنامه، تهیه و ابالغ  افزار پایش توسعهارزشیابي برنامه، تهیه نرم

تان با برنامه عملیاتي آمایش، بررسي تحوالت و های اجرایي اسساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، كنترل برنامه

ای آمایش استان دورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیممحیطتغییرات در 

 باشد.مي

های معیارها و شاخص بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابي برنامه دارای پنج فصل: بررسي پیشرفت برنامه پنج

 وچکكهای موضعي و مبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریكمایش، بررسي پذیری برنامه آشده، بررسي تحققتعیین

 ست.های اساسي در برنامه آمایش امقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری

عنوان گزارش  استان با اقتصادی مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است كه دربرگیرنده  از مجموعهگزارش حاضر 

 ست.شرح خدمات ا 6-3-2-1و بند فعالیت ها  سازمان فضایيتحلیل 

  



 

 ذ

 ای بر ویرایش سوممقدمه

ل و بررسي سازمان این بخش از مطالعات به عنوان زیرمجموعه مطالعات بخش اقتصاد شناخته مي شود و بر این مبنا تحلی

في بخش های های توصیفضایي فعالیت ها نیز از این منظر مورد بررسي قرار گرفته است. این در حالي است كه ویژگي 

ین بررسي فعالیت مختلف اقتصادی از جنبه های مختلف در بخش های پیشین مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. بنابرا

ای این بخش بر اقتصاد ههای استان در قالب مکان و نحوه ی توزیع آن در پهنه سرزمیني انجام مي شود. در واقع مبنای تحلیل 

 كند. گذاری بر حوزه مکان تاكید دارد و اقتصاد را از منظر مکان تحلیل ميمکان و نحوه ی اثر

ت ها( نیز نظام زیربخش فعالی-شایان ذكر است كه در مجلد ساختار سکونتگاه ها )بند توصیف عناصر نظام سکونتگاهي

رو در این بخش به  ت. از اینفضایي فعالیت های استان به عنوان یکي از عناصر نظام سکونتگاهي مورد توجه قرار گرفته اس

ضایي آنها انجام منظور جلوگیری از تکرار مکررات، تحلیل های فضایي براساس ویژگي های اقتصادی و با تاكید بر اثر ف

 شده اند. 

جه به جایگاه این با توبلکه نیست. در زمینه های مختلف این بخش از مطالعات بررسي اجزای  تیمأموررسالت و در واقع 

بررسي  مثالعنوانبه. پردازديمز مطالعات در شرح خدمات، این مطالعات به بررسي ارتباط فضایي اجزا در بستر فضا بخش ا

ی آن در هايژگیوهدف انجام مطالعات این بخش نیست و در مطالعات پیشین رودخانه و  هارودخانهو توصیف جزئیات 

وجه به ارتباط با ت در سازمان فضایي حال برخي اجزا مطرح شده با اینمورد بررسي قرار گرفته است.  به تفصیل منطقه

حت تاثیر این تحلیل تاست و نبایستي اصل موضوع و سازمان فضایي فعالیت ارائه شده  هانقشهموضوعي با فعالیت اصلي در 

 قرارگیرد. 

پیرو  است. مرزهای سیاسينکته حائز اهمیت دیگر بررسي یکپارچه و كلي استان در یک قالب و بدون در نظر گرفتن 

شناخت قراردارد  از آنجایي كه مطالعات پیش رو در مرحله و توافق به عمل آمده،  01/08/96جلسه برگزار گردیده مورخ 

ر به نادیده و رسالت اصلي بررسي سازمان فضایي وضع موجود است، در نظر گرفتن مرزهای سیاسي )مرز شهرستاني( منج

نجام مي شود. ااست. چرا كه اصوال فعالیت های اقتصادی فرامرزی و فارغ از مرزهای سیاسي گرفتن ارتباطات اقتصادی 

ازمان سپروری از بخش كشاورزی جدا و به صورت یک بخش مستقل به همچنین سازمان فضایي فعالیت شیالت و آبزی

 فضایي و اجزاء آن پرداخته شد.

یص این اجزا بستگي . مالک عمل و تشخدهديمطات خود را نشان شماتیک اجزا و ارتبا صورتبه اصوالًسازمان فضایي 

 اثرگذاری هاقطب ی اثرگذاری فضایي این اجزا دارد. هدف از بررسي سازمان فضایي نشان دادن مراكز ونحوهبه اهمیت و 

عي شده است تا با استفاده از سی سازمان فضایي هانقشهی ارتباطشان با یکدیگر است. در نحوهآن  تبعبهدر هر نوع فعالیت و 

 داده شوند. شماتیک نشان صورتبه هاآنی ارتباط نحوهموقعیت اجزای اثرگذار و  هانشانهو  هامبلیس



 

 ر

 ISICفکیک كد گردد كه تحلیل سازمان فضایي بخش صنعت مطابق با توزیع دقیق مکاني واحدهای صنعتي به تاضافه مي

این لحاظ امکان  ت اخذ شده از اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر انجام پذیرفته است و بهو بر پایه اطالعا

 باشد.بندی مجدد و استخراج طبقه خاص فعالیتي مانند كشت و صنعت و ... امکانپذیر نميطبقه
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 هاسازمان فضایي فعالیتتحلیل  -6-3-2-1

است  سوم نجها كشورهای اكثر بارز مشخصه های از جغرافیایي، نقطه چند یا یک در امکانات و جمعیت شدید تمركز

 عالي وحسط اكثر كوچک، و میاني شهرهای با كامل پیوستگي عدم با بزرگ شهرهای رشد كشورها این به طوری كه در

 پایین تر وامعج با ضعیف ارتباط با میاني و كوچک شهرهای و داده اند اختصاص خود به را اقتصادی و اجتماعي خدماتي،

است كه در استان  . این در حالي( 1375، 21 باقری) اند آمده در وابسته و حاشیهای پیراموني، فضاهای صورت به خود از

بب شده است تا نظام بوشهر شهرها هم از نظر توزیع جمعیت و هم از نظر توزیع مکاني دارای تعادل نسبي هستند. این امر س

با تحوالت اخیر نظام  فعالیتي در بخش های مختلف نیز به صورت متعادل در سطح استان توزیع یابد. البته شایان ذكر است كه

ضایي را دچار دگرگوني فیتي در استان كه ناشي از برنامه های ملي بوده است، نظام فعالیتي و گرایشات حاكم بر ساختار فعال

 كرده است. 

یافته اند و مراكز  اما با حال هر یک از بخش های فعالیتي با توجه به مزیت های استاني در مناطق مختلف استان توزیع

لیتي را مشخص ی كه در برخي از بخش های فعالیتي به صورت مشخص مي توان مرزهای فعااصلي را شکل داده اند. به طور

شیوه های سازمان  از این رو در این بخش از مطالعات به منظور بررسي سازمان فضایي فعالیتي، ویژگي های مکاني وكرد. 

 فضایي فعالیت های مختلف در استان مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته است. 

 )کشاورزی، صنایع ، خدمات( های اصليل سازمان فضایي بخشتحلی -1-6-3-2-1

دارد. عوامل طبیعي  به طور كلي عوامل شکل دهنده ی نظام فعالیتي در یک منطقه تحت تاثیر عوامل انساني و طبیعي قرار

اني از نظر استقرار ی مکبه دلیل ایجاد محدودیت ها و مزیت های مکاني كه اصوال قابل تغییر نیز نیستند سبب ایجاد تفاوت ها

انسیل هایي را در فعالیت های مختلف هستند. به عنوان مثال نواحي كوهستاني، دشتي و ساحلي به دلیل ویژگي های خود پت

مي توان شکل گیری  منطقه ایجاد مي كند كه مي تواند در شکل گیری نظام فعالیتي در منطقه تاثیرگذار باشد. به طوری كه

ه ویژگي های طبیعي مي ر یک از پهنه های طبیعي را از دیگر پهنه ها متمایز كرد. این در حالي است كفعالیت های ویژه در ه

یان مناطق خشکي و آبي، تواند مزیت های اقتصادی نیز ایجاد كنند. به عنوان مثال مناطق ساحلي به دلیل برخورداری از مرز م

 م از نظر ویژگي های اقتصادی است. دارای مزیت مکاني هم از نظر ویژگي های حمل و نقلي و ه

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر نظام فعالیتي عامل انساني است كه در قالب سکونتگاه های انساني شکل گرفته و به واسطه 

 در. را تعریف مي كند استان سطح در یافته نظام مجموعه یک در كار تقسیم و اجتماعي تولید ی نیروی جمعیتي خود شرایط

نظام  نسبي موقعیتهای تابع بلکه نیست ثابت همیشه استان سطح در پراكندگي آن نظام فعالیتي و فضایي توسعه واقع،
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نظام فعالیتي به دلیل وابستگي به جمعیت و نظام  .است دستخوش تغییرات زمان طول در كه سکونتگاهي و نظام جمعیتي است

 غییرات در ویژگي های سکونتگاه های انساني قرار دارد. شکل گرفته ی آن در سطح استان، در ارتباط مستقیم با ت

جمعیتي( مورد توجه )از این رو در ارتباط با بررسي نظام فضایي فعالیتي در منطقه بایستي ویژگي های طبیعي و انساني 

نبع تاثیرگذار در دو م قرار گیرد. براین مبنا در بررسي و شناسایي اجزای سازمان فضایي در هر یک از بخش های فعالیتي این

دمات، ساختار خنظر گرفته خواهد شد. با توجه به تاكید شرح خدمات بر سه بخش فعالیتي عمده شامل كشاورزی، صنعت و 

 بررسي ها در این بخش از مطالعات بر این پایه انجام خواهد شد. 

 سازمان فضایي در هر بخش یشناسایي اجزا -1-1-6-3-2-1

ي تواند در یک سازمان ها با توجه به ابعاد نیاز های خود دارای اجزای متفاوتي هستند كه منظام فعالیتي هر یک از بخش 

وابطشان با یکدیگر رفضایي بخشي مورد بررسي قرار گیرند. از این رو در این بررسي هر بخش با توجه به اجزای خود و نوع 

 در فضای جغرافیایي استان مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته اند. 

زای سازمان فضایي به طور كلي از چند نوع عارضه تشکیل شده است كه نظام های مختلف مي توانند در قالب آنها اج

شناسایي و بررسي اجزای سازمان فضایي و نحوه ی ارتباط اجزای مختلف با یکدیگر در نهایت به تعریف و بررسي شوند. 

 جر خواهد شد. سکانس بندی فضایي و شناسایي الگوهای توسعه ی فضایي من

بیان تصویری عناصر سازمان فضایي و تركیب آنها در قالب سلسله مراتب و ارتباطات منجر به شکل گیری سازمان فضایي 

منطقه  خواهد شد كه در مکانهای مختلف، اشکال متفاوتي به خود خواهد گرفت. تبدیل داده های مرتبط با هركدام از عناصر 

ه تحلیل یکپارچه سازمان فضایي را فراهم مي كند. جهت تحلیل یکپارچه سازمان فضایي صاحب سازمان فضایي به عالئم، زمین

واحدهای سازمان فضایي و  1 ریتصونظران علوم جغرافیایي و علوم برنامه ریزی فضایي مدلهای مختلفي را ارائه داده اند. 

 صر و ویژگیها نشان داده شده اند.الت ناشي از تركیب عنااح
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 الت ناشي از ترکیب عناصراواحدهای سازمان فضایي و ح: 1 ریتصو

 
(KLAPKA, FRANTÁL, HALÁS, & KUNC, 2010) 

ائه شده را ندارند انواع مختلف اجزای ارالبته شایان ذكر است كه اجزای سازمان فضایي بخش های مختلف الزاما تمامي 

 . و بسته به ماهیت هر یک از بخش های فعالیتي و همچنین منطقه ی مورد بررسي مي تواند متفاوت باشد
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 بخش کشاورزی -1-1-1-6-3-2-1

قتصادی مناطق دوران كهن در ایران رونق داشته است و پایه ی ابخش كشاورزی یکي از بخش های اقتصادی است كه از 

ه عنوان یکي بمختلف براساس نوع محصوالت كشاورزی مشخص مي شده است. استان بوشهر نیز از این امر مستثني نیست و 

عاریف موجود ه تباز مناطق ساحلي سهم عمده ای از اقتصادش در ارتباط با اقتصاد كشاورزی توسعه یافته است. با توجه 

دو بخش  بخش كشاورزی شامل دو بخش  اصلي زراعت و شیالت است كه استان بوشهر به دلیل موقعیت ساحلي خود این

 را در خود جای داده است. 

ن فضایي این بخش با توجه به ویژگي های استان بوشهر هم از نظر محیط طبیعي و هم از نظر محیط انساني اجزای سازما

 ارد زیر است.اجزای در نظر گرفته شده برای این بخش فعالیتي شامل موبررسي و تحلیل قرار داد.  را مي توان مورد

 كاربری اراضي 

 گونه شناسي فیزیوگرافي منطقه 

  ی دامداری هامحدوده 

 محدوده های مرغداری 

 محدوده های پرورش زنبور عسل 

  محدوده های پرورش كرم ابریشم 

  محدوده ی پرورش آبزیان 

 نتقال آبشبکه ی ا 

 سدها 

 شبکه ی آبیاری و زهکشي 

 دریا و دریاچه ها 

 رودخانه ها 

 و انبارهای عمومي پراكندگي سیلوها 

 ها پراكندگي سردخانه 

قبل از پرداختن به سازمان فضایي بخش كشاورزی ویژگي های هر یک از اجزای سازمان فضایي در استان مورد بررسي 

قرار مي گیرد. با توجه به اطالعات موجود در این زمینه مي توان سطح استان را از نظر تراكم هر یک از اجزا مورد بررسي 

رزی شامل دامپروری، شیالت و اراضي كشاورزی است، نحوه ی پخشایش از آنجایي كه سازمان فضایي بخش كشاوقرار داد. 
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مختلف در شهرستان های مختلف استان وضعیت سطح زیر كشت محصوالت فضایي آنها مورد بررسي قرار گرفته است. 

نمایش داده شده است. آمار جدول براساس داده های دریافتي از سازمان جهاد كشاورزی استان بوشهر  1جدول بوشهر در 

 تنظیم شده است. 

 90-89آمار سطح زیر کشت محصوالت  زراعي و باغي استان بوشهر سال زراعي : 1جدول 

 شهرستان
 جمع  سطح زیر کشت باغي )هكتار(  سطح زیر کشت زراعي  )هكتار( 

 جمع دیم آبي جمع دیم آبي جمع دیم آبي

 12043 8890.6 3152.44 610.04 28.6 581.44 11433 8862 2571 بوشهر

 15474.8 7451 8023.8 3767.8 586 3181.8 11707 6865 4842 تنگستان

 5612.8 211 5401.8 4188.8 61 4127.8 1424 150 1274 جم

 83671 39098 44573 30152 342 29810 53519 38756 14763 دشتستان

 28187.7 16995 11193 2201.7 923.7 1278 25986 16071 9915 دشتي

 21490.6 11745 9745.3 746.6 250.3 496.3 20744 11495 9249 دیر

 28434.3 28321 113.3 204.3 104 100.3 28230 28217 13 دیلم

 4322.3 1169 3153.3 572.3 235 337.3 3750 934 2816 كنگان

 34811 30134 4677 2140 527 1613 32671 29607 3064 گناوه

 234048 144015 90032.9 44583.54 3057.6 41525.9 189464 140957 48507 استان

 1390ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی، سال 

براساس تحلیل داده های موجود مشاهده مي شود كه شهرستان دشتستان بیشترین سهم را در سطوح باغي و زراعي به خود 

اختصاص داده است. این در حالي است كه در مجموع سطح كل زمین های زیر كشت در این شهرستان به مراتب بیشتر از 

ي در شهرستان دشتستان و شهرستان جم بیشترین مقدار را به خود دیگر شهرستان های استان است. نسبت سطوح باغي به زراع

وضعیت اختصاص داده است. با این حال شهرستان جم تنها شهرستاني است كه سهم سطوح باغي از سطوح زراعي بیشتر است. 

 نمایش داده شده است.  1نمودار استان بوشهر از نظر شاخص های مورد بررسي در 
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 90-89: سهم شهرستان های استان بوشهر از سطح زیرکشت محصوالت زراعي و باغي 1نمودار 

 
 1390ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی، سال 

مقایسه ی سهم شهرستان های مختلف در برخورداری از زمین های كشاورزی نشان میدهد كه اختالف شدید میان 

شهرستان ها از این نظر وجود ندارد و تنها شهرستان های كنگان و جم از الگوی متفاوتي پیروی مي كنند كه مي تواند 

ن حال موقعیت مکاني و توزیع فضایي این سطوح از نظر ناشي از تغییرات عمکردی آنها در دهه های اخیر باشد. با ای

عملکردی دارای اهمیت هستند. از این رو وضعیت مکاني این شاخص در سطح استان مورد توجه قرار گرفته است. این 

بررسي ها نشان میدهد كه زمین های كشاورزی و سطوح زیر كشت عمدتا در مناطق مركزی و شمالي متمركز شده اند 

نمایش  1نقشه استان بوشهر از این منظر در ناطق بیشترین سهم كشاورزی را به خود اختصاص مي دهند. وضعیت و این م

 داده شده است.
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عالوه بر شاخص سطوح كشاورزی میزان عملکرد در هکتار )تولید در واحد سطح( به عنوان یکي از شاخص های سنجش 

میزان تخصص یابي در این فعالیت به شمار مي رود. در واقع مي توان گفت كه سهم بیشتر زمین های كشاورزی به تنهایي 

 لکردهای مختلف در فعالیت های كشاورزی باشد. از این رو از شاخص عم نمي تواند نشان دهنده ی وضعیت شهرستان

در واحد سطح استفاده شده است كه میزان تولید در واحد سطح را نشان میدهد. با توجه به این شاخص مي توان موقعیت 

وضعیت شهرستان های مختلف را از نظر  2جدول شهرستان های استان را با یکدیگر مقایسه و مورد ارزیابي قرار داد. 

 شاخص عملکرد در هکتار نشان میدهد.

 : عملكرد در هكتار بر حسب کیلوگرم در شهرستان های استان بوشهر2جدول 

 استان گناوه کنگان دیلم دیر دشتي دشتستان جم تنگستان بوشهر شهرستان

 عملکرد در هکتار 
 21544 1073 35420 9462 49243 19119 14090 29888 9216 2389 آبي

 59 28 77 95 70 84 44   115 10 دیم

 1390ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی، سال 

بررسي اولیه شاخص عملکرد در هکتار نشان میدهد كه اراضي آبي كارآمدتر از اراضي دیمي عمل كرده اند و در مقایسه 

با زمین مصرفي تولید بیشتری داشته اند. البته بایستي به این نکته توجه داشت كه دیگر عوامل تولید موثر بر كشاورزی در این 

حال بررسي ها نشان میدهد كه شهرستان دیر، كنگان و جم بیشترین عملکرد را در شیوه با این تحلیل نادیده گرفته شده است. 

در مقابل شهرستان های گناوه، دشتستان، دیر و جم بیشترین میزان عملکرد در تولیدات به خود اختصاص داده اند.ی تولید آبي 

دشتستان با آنکه بیشترین سطح زمین های كشاورزی را به خود شهرستان كشاورزی با دارا هستند. در واقع مي توان گقت 

سهم شهرستان  2نمودار اختصاص داده است اما عملکرد آن در مقایسه با دیگر شهرستان ها در رده ی اول قرار نگرفته است. 

 را نشان مي دهد. 1390ای مختلف استان را از نظر عملکرد در تولیدات كشاورزی در سال ه
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 1390عملكرد تولیدات کشاورزی در سال شاخص در : سهم شهرستان های مختلف استان بوشهر 2نمودار 

 
 1390ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی، سال 

ی عالوه بر محصوالت زراعي و باغي در ارتباط با پرورش دام نیز هست، در این بخش از با توجه به اینکه بخش كشاورز

استان بوشهر در هر یک از شهرستان مطالعات به بررسي ساختار پرورش دام در استان پرداخته شده است. میزان تولیدات دامي 

شهرستان دشتستان و دشتي بیشترین سهم را در تولیدات دامي به بیان شده است. براساس آمارهای موجود  3جدول ها در 

 خود اختصاص داده اند. 

 1390در سال  استان بوشهردام پرورش یافته شهرستان های انواع : تعداد 3جدول 

 شهرستان
گوسفند و بره 

 )رأس(

بز و بزغاله 

 )رأس(

 گاو  و گوساله)رأس(
 جمع شتر)نفر(

تك سمیان 

 جمع اصیل دورگ بومي )رأس(

 2147 47914 441 7715 65 4774 2876 10955 28803 بوشهر

 0 119617 22 1479 128 850 501 64619 53497 تنگستان

 1274 167709 0 2198 0 666 1532 118363 47148 جم

 9828 1020722 19 29614 377 17473 11764 479551 511538 دشتستان

 11 411629 973 3299 8 1631 1660 224643 182714 دشتي

 600 75845 1027 2676 43 707 1926 56552 15590 دیر

 1165 75278 30 2527 13 772 1742 30708 42013 دیلم

 2096 131957 188 3007 0 823 2184 114104 14658 كنگان

 1128 90528 0 3565 306 1904 1355 36692 50271 گناوه

 18249 2141199 2700 56080 940 29600 25540 1136187 946232 استان

 1390ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی، سال 
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با اختالف زیاد بیشترین سهم را به بررسي سهم شهرستان های استان در تولیدات دامي نشان میدهد كه شهرستان دشتستان 

به طوری كه شهرستان دشتي در رده ی دوم كمتر از نیمي از تولیدات شهرستان دشتستان را خود اختصاص داده است. 

تولیدات آنها در مجموع از دیگر شهرستان های استان تقریبا در یک رده قرار دارند و  این در حالي است كهداراست. 

متر است. از این رو مي توان گفت كه قدرت اصلي تولیدات دامي در استان بوشهر مربوط به شهرستان شهرستان دشتستان ك

 شده است. نمایش داده  3نمودار دشتستان است. وضعیت شهرستان های مختلف استان از این نظر در 

تولید محصوالت گسفند و بز است كه سبب افزایش سهم در نکته ی دیگر در تولیدات دامي استان بوشهر تخصص یابي 

 محصول نسبت به دیگر محصوالت در استان شده است. این دو نوع 

 1390: سهم شهرستان های استان بوشهر از پرورش انواع دام در سال 3نمودار 

 
با توجه به داده های موجود مي توان كیفیت فضایي توزیع تولیدات دامي را مورد بررسي قرار داد. بررسي مکاني این 

شاخص در استان نشان مي دهد كه بخش های میان استان سهم بیشتری از تولیدات محصوالت دامي را به خود اختصاص 

دام در سطح استان متفاوت است. وضعیت مکاني و توزیع فضایي  داده است. این در حالي است كه سهم تولید انواع

 نمایش داده شده است.  2نقشه محصوالت دامي استان در 
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موارد مورد بررسي توزیع فضایي زیرساخت های زیربنایي شامل سدها، چاه ها، قنوات و بنادر صیادی بوده است كه مي 

تواند به عنوان یک عامل ضروری در تولیدات كشاورزی، این نوع فعالیت را تغییر دهد. سدها در بخش های میاني استان 

رزی برای منطقه برازجان را به عهده دارند.این در حالي است كه توزیع شده اند كه وظیفه تامین آب مورد نیاز كشاو

 بخش های جنوبي استان بهره ی بیشتری از توزیع قنوات برده اند و كشاورزی این مناطق وابستگي بیشتری به قنوات دارند. 

یرساخت ها بررسي توزیع فضایي زیرساخت های زیربنایي توسعه ی كشاورزی در سطح استان نشان میدهد كه این ز

بیشتر در بخش های میاني استان توسعه یافته اند.با توجه به اینکه این زیرساخت ها و زیربناها وابسته به ظرفیت های طبیعي 

مانند رودخانه ها، آبهای زیرزمیني، توان زمین و غیره است، این زیرساخت ها در مناطقي توزیع شده اند كه این ظرفیت 

ن رو مي توان گفت كه این گونه از زیرساخت ها در تناسب با ظرفیت های محیطي توسعه ها وجود داشته است. از ای

 یافته اند. 

در توزیع فضایي بخش فعالیت های كشاورزی مي توان اجزای سازمان فضایي این بخش با توجه به موارد مطرح شده 

نمایش داده شده  5نقشه ی در استان در فعالیتي را بررسي كرد. نتیجه ی در نظر گرفتن عناصر فضایي فعالیت كشاورز

 است. 
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فضایي سازمان فضایي این فعالیت و الگوی روابط بین پروری، اجزا با توجه به تخصصي بودن عملکرد شیالت و آبزی

 گردد. اجزاء سازمان فضایي بخش شیالت و آبزی پروری عبارتند از:اجزاء آن به صورت مجزا ارایه مي

 بندی آنمزارع پرورش میگو و سطح-

 بندی آنبنادر صیادی و سطح-

 های اصلي صید حوزه-

 مراكز اصلي صید-

 هیگیریشاغلین بخش شیالت و ما-

 واحدهای فرآوری آبزیان-

 مراكز تکثیر میگو-

 های اصلي خدمات توزیع و پشتیبانكانون-

های اصلي انوندهد كه هر یک از كپروری در هر شهرستان نشان ميبررسي میزان تولید و عملکرد بخش شیالت و آبزی

یربخش ماهیگیری، صید زبررسي میزان تولید در سه   كنند.این فعالیت چه نقش و سطحي را در ارتباط با این فعالیت ایفا مي

ر، دیر، دلوار )از های تخصصي این فعالیت عبارتند از كانون بوشهترین كانوندهد كه اصليمیگو و پرورش میگو نشان مي

 د.رونمار ميششهرستان تنگستان( و كنگان. كانون گناوه و بوشهر نیز مهمترین مراكز تخصصي تولید میگو پرورشي به

ي بخش دلوار، منطقه توان گفت مهمترین پهنه فضایي تمركز این فعالیت كریدور پیرامون بوشهر تا مناطق جنوبدر مجموع مي

خدمات پشتیبان نیز  گردد. عمده خدمات مرتبط، واحدهای فرآوری و سایرپیرامون دیر تا كنگان و كانون گناوه را شامل مي

 اند.ها متمركز شدهدر این عرصه

 1393های استان بوشهر در سال : میزان و سهم صید ماهي و میگو و پرورش میگو در شهرستان 4جدول 

 شهرستان
 میزان صید ماهي

 ) تن ( 

 سهم 

 ) درصد ( 

 میزان صید میگو

 ) تن ( 

 سهم 

 ) درصد ( 

 میزان تولید میگوی پرورشي

 ) تن ( 

 سهم 

 ) درصد ( 

 18.4 2667 61.6 932 47.3 27335 بوشهر
 9.2 1338 14.7 223 12.3 7093 تنگستان
 17.3 2505 0.1 1 2.4 1379 دشتي
 2.4 351 14 212 14.6 8428 دیر 
 13.1 1900 3.9 59 5.3 3089 دیلم

 0 0 0 0 3.7 2118 عسلویه
 0 0 2.6 40 9.9 5690 كنگان
 39.6 5739 3 46 4.5 2615 گناوه
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 100 14500 100 1513 100 57747 كل استان

 1393ماخذ: اداره کل شیالت استان بوشهر، 

 1393پرورش میگو در سال -3صید میگو و -2صید ماهي، -1های استان بوشهر از سه تابع تولید؛ : سهم شهرستان 4نمودار 

 
 1393بوشهر، های اداره کل شیالت استان ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده

 این فعالیت در استان های صید ماهي متناسب با شاخص تولیدمهمترین كانون، تنگستان و كنگان %15، دیر با %47بوشهر با 

شهر، دلوار و بندی آن كامالً مشهود است كه بنادر اصلي شهر بوباشند. با توجه به موقعیت بنادر صیادی و سطحمي

یربخش صید شوند. تمركز فضایي زهای فضایي عرصه این فعالیت محسوب ميكانون محمدعامری، كنگان و دیر مهمترین

د میگو نسبت به تولید باشند. قابل ذكر است كه سهم صیهای واقع در شهرستان بوشهر و دلوار مي، كانون%77میگو به میزان 

 است.   %10میگو پرورشي 
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بررسي سازمان فضایي فعالیت های كشاورزی و دامپروری استان نشان میدهد كه فعالیت های كشاورزی در استان بوشهر 

به صورت متمركز در بخش های میاني استان انجام مي شود و دیگر مناطق استان سهم كمي را از فعالیت های استان بوشهر 

الگوی تمركز هم در برخورداری از امکانات طبیعي و هم در برخورداری  به خود اختصاص داده اند كه این امر نشان دهنده ی

از زیرساخت های انساني است. براساس سکانس بندی های فضایي انجام شده در استان مشاهده مي شود كه استان بوشهر هم 

به طوری كه براساس است سکانس بندی یکساني دارای از نظر فعالیت های كشاورزی و هم از نظر فعالیت های دامپروری 

 این سکانس بندی استان بوشهر به چهار قسمت قابل تقسیم است.

از نظر ظرفیت  در جنوبي ترین سکانس، استان بوشهر كمترین ظرفیت فعالیت های كشاورزی را داراست. به طوری كه هم

ركت به سمت حداراست. با  ها و پتانسیل های محیطي و هم امکانات زیربنایي در بخش كشاورزی كمترین بهره مندی را

ضایي در این شمال استان دومین سکانس شکل گرفته است كه تا شهرستان تنگستان ادامه دارد. بررسي وضعیت سازمان ف

د سکانس میاني سکانس نشان میدهد كه این منطقه در مقایسه با سکانس جنوبي از وضعیت بهتری برخوردار است اما در ح

 ان در نظر گرفت. را داراست، نبوده و مي توان آن را به عنوان دومین سطح از كشاورزی است كه بیشترین ظرفیت كشاورزی

ا از نظر با عبور از سکانس دوم و حركت به سوی شمال استان سکانس بعدی شکل گرفته است كه بیشترین ظرفیت ر

ر اختیار دارد كه دن های كشاورزی را پتانسیل های محیطي و زیربنایي به خود اختصاص داده است. این ناحیه بیشترین زمی

كه این سکانس  این امر سبب شده است تجمعي از زیرساخت های كشاورزی را در این منطقه ایجاد كند. این در حالي است

ر نطقه ی استان بوشهر از نظمبیشترین تولیدات دامي را با بیشترین تنوع در اختیار دارد. از این رو این بخش از استان مهمترین 

 سازمان فضایي فعالیت های كشاورزی و دامپروری است. 

حیطي و هم از مشمالي ترین سکانس در سازمان فضایي كشاورزی و دامپروری نیز دارای پتانسیل های نسبي هم از نظر 

ز نظر وم استان ادنظر زیرساختي است اما در مقایسه با سکانس سوم قادر به رقابت نیست. در واقع این سکانس با سکانس 

هم بیشتری را به دامپروری سکانس دوم از این سکانس ستولیدات فعالیت های كشاورزی در یک رده قرار دارد اما از نظر 

 خود اختصاص داده است.

 بخش صنعت -2-1-1-6-3-2-1

كه به تازگي در استان بوشهر توسعه یافته است و به دلیل سرمایه  است بخش صنعت یکي از بخش های مهم اقتصادی

دیگر  تغییر یافته و ین ملي در منطقه ی عسلویه در بخش صنایع گازی، نظام فعالیتي این بخش به طور كليگذاری های سنگ

م سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های جنوبي ج. به طوری كه حداده است تحت تاثیر قراررا نیز نظام های فضایي 
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ان بوشهر است و این امر سبب شده تا توزیع فضایي نیروی استان چندین برابر كل سرمایه گذاری های صورت گرفته در است

كار تحت تاثیر این عامل به سمت جنوب استان گرایش داشته باشند. این در حالي است كه استان های مجاور نیز از این 

 ده و سهم عمده ای از نیروی كار این منطقه را به خود اختصاص داده اند. تغییرات بي نصیب نبو

این بخش مورد  اهمیت این نوع صنایع در ساختار فعالیت استان و سهم اقتصادی آن اجزای سازمان فضایيبا توجه به 

 بررسي قرار گرفته است. اجزای مورد بررسي در این بخش شامل موارد زیر است. 

 پراكندگي واحدهای بزرگ صنعتي 

 پراكنده معادن 

 پراكندگي شهرک ها و نواحي صنعتي 

 انرژی پراكندگي زیرساخت های 

 پراكندگي زیرساخت های حمل و نقلي 

در استان به تفکیک نوع مهمترین شاخص در بررسي فعالیت های صنعتي شناخت حجم سرمایه گذاری های انجام شده 

بررسي ها نشان صنعت است كه مشخص كننده ی ظرفیت و نوع عملکرد صنعتي هر یک از شهرستان ها به حساب مي آید. 

نفت و گاز، كاني های غیرفلزی و غذایي بیشترین سهم را در كل استان به خود اخصاص داده اند. میدهد كه سهم صنایع 

نشان داده شده  5جدول میزان سرمایه گذاری های صنعتي انجام شده در شهرستان های استان بوشهر در صنایع مختلف در 

 است. 
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 حجم سرمایه های ثابت به تفكیك صنایع در شهرستان های استان بوشهر )میلیون ریال(: 5جدول 

 بازیافت شهرستان
 برق و 

 الكترونیك
 جمع شهرستان نفت و گاز نساجي ماشین سازی کشاورزی کاني غیر فلزی فلزی غذایي شیمیایي سلولزی دارویي چرم

 2172485 385344 39055 24944  84673 631350 282351 374809 250551  9420 88176 1812 بوشهر

 257236   120577  33850 31189 64072 4898 2650     تنگستان 

 95221     30202  62980 535 1504     جم

 1282153 5950 30281  1530 763274 58307 288585 95439 32054 1586  5147  دشتستان

 348352  400   256700 2473 78589 7970 2220     دشتي 

 1302548 1276910    7327 8000 3494 6817      دیلم

 108355     39499 23438 32505 8630 4283     دیر

 85994725 85729172    50197 35360 39996      140000 عسلویه

 2372820     2227965 9841 120378 11516 3120     كنگان

 143649     33843 15033 57330 8749 19111   9583  گناوه

 94077544 87397376 69736 145521 1530 3527530 814991 1030280 519363 315493 1586 9420 102906 141812 استان بوشهر

 1390ماخذ: سازمان صنایع و معادن استان بوشهر، سال 
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بررسي ها نشان مي دهد كه شهرستان عسلویه بیشترین حجم سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده است كه با توجه 

به اینکه این سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز متمركز شده و جزو سرمایه گذاری های ملي به حساب مي آید، نمي توان 

ان در نظر گرفت. از این رو بدون در نظر گرفتن این سرمایه گذاری مي استبومي این سرمایه گذاری را سرمایه گذاری های 

نشان  توان درک بهتری از شرایط استان ایجاد كرد. بررسي سرمایه گذاری های صنعتي بدون در نظر گرفتن شهرستان عسلویه

 میدهد كه شهرستان كنگان و بوشهر بیشترین حجم سرمایه گذاری را در خود جای داده اند. 

و سهم سرمایه گذاری ها در صنایع مختلف نشان میدهد كه در برخي از شهرستان ها یک یا دو صنعت  تسي نسببرر

این نقش اصلي را ایفا میکنند. این در حالي است كه در برخي دیگر تنوعي از سرمایه گذاری های صنعتي انجام شده است. 

بیشترین سهم را در یک نوع صنعت دارا هستند. با توجه به بررسي نشان میدهد كه شهرستان های عسلویه، دیلم و كنگان 

اینکه در محدوده ی این شهرستان ها سرمایه گذاری های شدید نفت و گاز در مقیاس ملي انجام شده است، این شهرستان 

و پراكنش  5نمودار ها در این حوزه تخصص یافته اند. سهم سرمایه گذاری های صنایع مختلف در شهرستان های مختلف در 

 نمایش داده شده است. 7نقشه فضایي این شاخص در سطح استان در 

 صنایعسهم شهرستان های استان بوشهر در حجم سرمایه گذاری : 5نمودار 

 
  1390ماخذ: سازمان صنایع و معادن استان بوشهر، سال 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

بازیافت برق و الکترونیک چرم دارویی سلولزی شیمیایی غذایی

فلزی کانی غیر فلزی کشاورزی ماشین سازی نساجی نفت و گاز





تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 اه تی فعال  ییسازمان فضا لی 

 

 5002212B0021300306RE103960820 م 

 
24 

میدهد كه تجمع این سرمایه گذاری های در دو منطقه جنوبي و  بررسي پراكنش فضایي صنایع در استان بوشهر نشان

مركزی متمركز شده اند. بخش جنوبي استان شاهد سرمایه گذاری های شدید و متمركز است كه به منطقه ی ویژه ی پارس 

كوچک  این در حالي است كه بخش های مركزی به ویژه در اطراف شهر بوشهر سرمایه گذاری های ،جنوبي محدود مي شود

 مقیاس با تعداد باال مشاهده مي شود. 

نکته ی حائز اهمیت دیگر در این زمینه، تنوع صنایع در سرمایه گذاری های انجام شده است. به طوری كه در جنوب 

ع نفت و گازی توسعه یافته اند و سهم عمده ی این سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده است. این در حالي یاستان صنا

 ست كه در بخش های مركزی تنوعي از صنایع در زمینه های مختلف وجود دارد. ا

عالوه بر صنعت، معادن و نوع سرمایه گذاری های انجام شده دارای اهمیت است. بررسي معادن موجود در استان بوشهر 

سرمایه گذاری است. وضعیت میزان دارای بیشترین هر در دو زمینه ی سنگ الشه و واریزه كوهي نشان میدهد كه استان بوش

 بیان شده است.  6جدول استان بوشهر در سرمایه گذاری های معدني در شهرستان های مختلف در 

 در شهرستان های استان بوشهر )میلیون ریال( معادنحجم سرمایه های ثابت به تفكیك : 6جدول 

 جمع شهرستان واریزه کوهي مارن سنگ نمك سنگ الشه سنگ گچ سنگ آهك آلویوم شهرستان

 8112.33 313.5   7642.83 156   تنگستان

 2322.1    2322.1    جم

 75936.65 23911.1 15293.5  22865.78 12569.9  1296.37 دشتستان

 38407.1 28102.8   9452.3 852   دشتي

 43736.31 24641.91  2551 16543.4    دیر

 2351    2351    دیلم

 11384.1 3193.1   8191    عسلویه

 54608.86 3505.6 16936  6981.26 0 27186  كنگان

 1992    1992    گناوه

 238850.45 83668.01 32229.5 2551 78341.67 13577.9 27186 1296.37 استان بوشهر

 1390ماخذ: سازمان صنایع و معادن استان بوشهر، سال 

بررسي میزان سرمایه گذاری در معادن استان نشان میدهد كه شهرستان دشتستان بیشترین حجم سرمایه گذاری ها را به 

خود اختصاص داده است. این در حالي است كه شهرستان های دشتي، دیر و كنگان در رده ی بعدی قرار گرفته اند و در 

 اختصاص داده اند.  درصد از سرمایه گذاری های معدني را به خود 57حدود 

بررسي سهم و نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در انواع معدن در شهرستان های استان نشان میدهد كه شهرستان 

های گناوه، جم، تنگستان و دیلم تنها در معادن سنگ الشه سرمایه گذاری انجام داده اند و دارای تنوع نیستند. با آنکه اكثر 
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تنوع معدني در سرمایه گذاری برخوردار نیستند اما شهرستان كنگان و دشتستان از دیگر شهرستان ها شهرستان های استان از 

 نمایش داده شده است. 6نمودار تنوع بیشتری دارند.سهم سرمایه گذاری های معدني در استان بوشهر به تفکیک شهرستان در 

 معادنحجم سرمایه گذاری در سهم شهرستان های استان بوشهر : 6نمودار 

 
 1390ماخذ: سازمان صنایع و معادن استان بوشهر، سال 

همانطور كه از نمودار سهم سرمایه گذاری های معدني مشخص است عمده شهرستان های استان بوشهر در زمینه ی سنگ 

 الشه و واریزه كوهي سرمایه گذاری كرده اند و مي توان گفت استان بوشهر در این زمینه تخصص یافته است. 

ام شده برای آنها، مي توان توزیع فضایي این نوع از با توجه به موقعیت معادن معدني و میزان سرمایه گذاری های انج

رسته ی فعالیتي را مورد بررسي قرار داد. این بررسي نشان میدهد كه مناطق مركزی و جنوبي استان بیشتر از دیگر مناطق استان 

یستند، گونه های توزیع فعالیت های معدني انجام میدهد. با توجه به اینکه معادن موجود در استان از تنوع زیادی برخوردار ن

شده در فضای جغرافیایي، قابلیت جداسازی فضایي ندارند. وضعیت استان بوشهر از نظر توزیع فضایي معادن استان بوشهر 

 مایش داده شده است. ن 8نقشه براساس میزان سرمایه گذاری در 
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بررسي توزیع فضایي و پخشایش مکاني معادن در سطح استان نشان میدهد كه عمده سرمایه گذاری های صورت گرفته 

بخش های جنوبي استان كشیده مي شود. با این حال سه به صورت نواری از بخش های میاني شروع شده و تا در استان 

ن محدوده ی كانوني در این سرمایه گذاری ها مشاهده مي شود كه شهرستان كنگان، خورموج و دشتستان مركزیت این كانو

ه پیوند در واقع این سه محدوده به عنوان مراكز معدني استان شناخته مي شود كه به واسط ها را به خود اختصاص داده اند.

فضایي با یکدیگر مي تواندد كریدور توسعه ی صنعتي در منطقه ایجاد كنند. این در حالي است كه با توجه به زیرساخت 

های مناسب حمل و نقلي در ناحیه ی میاني و جنوبي استان و همچنین تنوع شیوه ی حمل و نقلي به واسطه ی نزدیکي به دریا، 

نمایش داده  7نمودار تغییرات ذخایر معدني در محورهای مختصاتي در  سعه داشته باشد.تومي تواند پتانسیل مناسبي برای 

 شده است.

 یيتغییرات ذخایر معدني استان در محورهای جغرافیا: 7نمودار 

 
 ماخذ: محاسبات مشاور

با توجه به اهمیت زیرساخت ها در توسعه ی صنعتي یک منطقه هم از نظر ایجاد پیوندهای فیزیکي میان عناصر و اجزای 

یک ساختار فعالیت صنعتي و هم از نظر ایجاد پیوندهای جریاني میان كل ساختار با دیگر ساختار های موجود، وضعیت 

د مانند زیرساخت های حمل ونقلي، زیرساخت های انرژی، زیرساخت های صادراتي و زیرساخت های مختلف موجو

نمایش داده شده  9نقشه دیگر زیرساخت های موثر مورد توجه قرار گرفته است. وضعیت استان بوشهر از این نظر در 

  است.

 

Trend Analysis
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ی حمل و نقلي،  ، شبکهزیرساخت های صنعت و معدن شامل خطوط انتقال انرژی )نفت و گاز(موارد مورد بررسي در 

، نیروگاه های برقي و خطوط انتقال برق مي باشد. بررسي توزیع فضایي این زیرساخت ها در سطح بنادر تجاری و صنعتي

استان نشان میدهد كه بخش های جنوبي و شمالي استان دارای بیشترین مزیت های مکاني از این نظر هستند. به ویژه در زمینه 

كه این تفاوت بیشتر دیده مي شود به طوری كه بخش های جنوبي استان زیرساخت های  ی زیرساخت های نفت و گازی

 نفتي را به خود اختصاص داده اند.گازی و بخش های شمالي استان زیرساخت های 

نیروگاه های برقي استان نیز با آنکه در سطح استان توزیع شده اند اما باز هم تراكم نیروگاه ها در دو بخش جنوبي و 

این امر به دلیل وجود صنایع انرژی بر در این منطقه است كه سهم زیادی در مصرف انرژی هم به الي بیشتر وجود دارد. شم

 صورت سوخت و هم به صورت خوراک را دارا هستند. 

با توجه به عناصر مورد بررسي در زمینه های مختلف درباره ی سازمان فضایي صنعت و معدن مي توان سازمان فضایي این 

 نمایش داده شده است. 10نقشه بخش از فعالیت ها ارائه داد. سازمان فضایي مورد بررسي در 

  





تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 اه تی فعال  ییسازمان فضا لی 

 

 5002212B0021300306RE103960820 م 

 
31 

بررسي سازمان فضایي فعالیت های صنعت و معدن در استان بوشهر نشان مي دهد كه از نظر پتاسیل های طبیعي، شمال 

ازی است. به طوری كه این امر سبب تغییر نظام فعالیتي استان دارای ظرفیت های نفتي و جنوب استان دارای ظرفیت های گ

استان به ویژه در بخش نفت و گاز شده است. این بررسي نشان مي دهد كه تقریبا از میانه ی استان سرمایه گذاری های ملي 

ای بهره برداری در راستایي بهره برداری های صنعتي در زمینه ی نفت و گاز تغییر میکند. سرمایه های ملي صورت گرفته بر

از منابع گازی در جنوب استان به حدی است كه سبب شده است منطقه ی جنوب استان به عنوان یک منطقه ی ویژه ی 

انرژی در كشور شناخته شود. این در حالي است كه سرمایه گذاری های صورت گرفته در زمینه ی نفت در شمال استان 

 در این استان تنها به نقاط خاصي محدود مي شود. بسیار كمتر از این میزان است و تولید نفت

خارک ری كه جزیره با این حال شمال استان زیرساخت های مناسبي برای انتقال و صادارت نفت را در اختیار دارد به طو

 ان فضایي نشاناین در حالي است كه بررسي نوع صنعت در سازمبه عنوان مركز اصلي صادرات نفت كشور شناخته مي شود. 

طوری كه بخش  دهنده ی گروه های مختلف صنعتي در سطح استان و توزیع های متفاوت آنها در پهنه ی سرزمیني است. به

ن و بخش شمالي های جنوبي استان بیشتر به صنایع گازی اختصاص دارد و بخش های میاني گروه های صنایع مرتبط با معد

سازمان فضایي  مل مي شوند. این در حالي است كه توزیع معادن درگروه های صنایع مرتبط با صنایع كوچک غذایي را شا

 استان نشان میدهد كه این عامل نیز بیشتر در بخش های جنوبي و میاني توزیع شده اند. 

 بخش خدمات -3-1-1-6-3-2-1

نظام خدمات  از آنجایي كه خدمات در هر منطقه با توجه به نیازهای انساني و سرانه های خدماتي صورت مي گیرد،

كه نظام خدمات  رساني در ارتباط با نظام سکونتگاهي و نظام توزیع جمعیت در سطح منطقه قابل تعریف است. به طوری

این مهمترین عامل در جمعیتي در استان توسعه یافته است. بنابررساني كامال متناسب با توزیع فضایي نظام سکونتگاهي و 

 سازمان یابي فضایي بخش خدمات نظام سکونتگاهي و جمعیتي در سطح استان است. 

 با این مالحظات اجزای در نظر گرفته شده برای سازمان فضایي بخش صنعت شامل موارد زیر است. 

  نقاط سکونتگاهي شهری و روستایيپراكندگي 

 نقاط عمده ی جمعیتياكندگي پر 

 پراكندگي مراكز تخلیه و توزیع كاال 

 بنادر پراكندگي 

 بازارچه های مرزی پراكندگي 
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 مناطق آزاد پراكندگي 

 گمركات پراكندگي 

 محدوده های گردشگری 

 پراكندگي زیرساخت های ارتباطي 

 پراكندگي زیرساخت های حمل و نقلي 

 پراكندگي خدمات درماني 

 خدمات آموزشي پراكندگي 

 خدمات مالي و پولي پراكندگي 

مهمترین مراكز خدمات رساني در هر منطقه در نقاط جمعتي به ویژه سکونتگاه های شهری انجام مي شود. چرا كه شهرها 

و به واسطه ی تمركز جمعیتي و دارا بودن آستانه های جمعیتي ظرفیت ارائه ی خدمات پیشرو در هر منطقه را دارند. از این ر

در استان بوشهر به بررسي توزیع فضایي نقاط شهری براساس مدل رتبه اندازه در گام نخست بررسي سازمان فضایي خدمات 

پرداخته شده است. با توجه به اینکه این مدل نقاط شهری را براساس قدرت جمعیتي رتبه بندی مي كند، نتیجه ی این تحلیل 

قاط شهری در نظر گرفت كه یا بالقوه شده اند یا به صورت ظرفیت باقي مانده را مي توان به عنوان قدرت خدمات رساني ن

همانطور كه مشاهده مي شود شهرهای بوشهر، برازجان، كنگان، نشان داده شده اند.  7جدول اند. وضعیت شهرهای استان در 

گناوه و خورموج در رده های اول تا پنجم قرار گرفته اند كه مي توان نتیجه گرفت كه این شهرها وظیفه ی ارائه ی خدمات 

 اصلي و پیشرو را در استان به عهده دارند. 

 اندازه-مدل رتبهن بوشهر از نظر سطح بندی شهرهای استا 7جدول 

 1390رتبه  1390جمعیت  نام شهر
 قانون مارشال- zipfمدل  

 كمبود یا مازاد جمعیت مدل

 0 195222 1 195222 بوشهر

 2162- 97611 2 95449 برازجان

 11255 65074 3 76329 بندر كنگان

 15305 48806 4 64110 بندر گناوه

 4100- 39044 5 34944 خورموج

 10144- 32537 6 22393 بندر دیلم

 7138- 27889 7 20751 جم

 4246- 24403 8 20157 بندر دیر

 3619- 21691 9 18072 چغادک

 2284- 19522 10 17238 آبپخش
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 1390رتبه  1390جمعیت  نام شهر
 قانون مارشال- zipfمدل  

 كمبود یا مازاد جمعیت مدل

 3969- 17747 11 13778 اهرم

 3449- 16269 12 12820 عالیشهر

 3502- 15017 13 11515 بنک

 2441- 13944 14 11503 نخل تقي

 1601- 13015 15 11414 وحدتیه

 2045- 12201 16 10156 كاكي

 3600- 11484 17 7884 عسلویه

 2987- 10846 18 7859 سعد آباد

 2553- 10275 19 7722 خارک

 2108- 9761 20 7653 شبانکاره

 2159- 9296 21 7137 سیراف

 2663- 8874 22 6211 آبدان

 2410- 8488 23 6078 بردستان

 2090- 8134 24 6044 دالکي

 2190- 7809 25 5619 بندر ریگ

 3096- 7509 26 4413 دوراهک

 2854- 7230 27 4376 بردخون

 3268- 6972 28 3704 دلوار

 3052- 6732 29 3680 بادوله

 3004- 6507 30 3503 آباد

 3114- 6297 31 3183 تنگ ارم

 3366- 6101 32 2735 انارستان

 3388- 5916 33 2528 شنبه

 3244- 5742 34 2498 امام حسن

 3173- 5578 35 2405 ریز

 3144- 5423 36 2279 بوشکان

 3112- 5276 37 2164 كلمه

 84716- 820242   735526 جمع كل

 1394ماخذ: آمایش استان بوشهر، گزارش توصیف عناصر سکونتگاهی 

با توجه به رتبه شهرهای استان بوشهر و موقعیت مکاني آنها مي توان سطح استان را از نظر كیفیت توزیع شهرها براساس 

همانطور كه مشاهده مي شود نشان داده شده است.  11نقشه رتبه ی جمعیتي مورد تحلیل قرار داد. نتیجه ی این بررسي در 

توزیع فضایي شهرهای استان بوشهر براساس رتبه به صورت متوازن توزیع شده اند. این در حالي است كه شهرهای بزرگ 
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خوردار زیادی با میانگین استاني نیستند و تقریبا سطح استان به صورت یکپارچه از نظام شهری بر یاستان دارای تفاوت ها

 است.

معیتي در استان جبا این حال در سطح استان شاهد تجمع های جمعیتي در برخي از نقاط هستیم. در واقع سه نقطه ی اصلي 

گر توزیع فضایي در استان شناخته مي شوند. از سوی دیشکل گرفته است كه مي تواند به عنوان نقاط اصلي خدمات رساني 

به جود دارد. ودهد كه انسجام نسبي میان شهرهای كوچک تر با شهرهای بزرگ استان دیگر نقاط شهری در استان نشان می

خش های بالبته این ویژگي در  طوری كه هر شهر كوچک در فاصله ی مناسب با شهرهای بزرگ استان واقع شده است.

 جنوبي استان كمرنگ تر است.
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با آنکه بزرگای جمعیت به عنوان یک شاخص میانجي مي تواند نشان دهنده ی نظام خدمات رساني در منطقه باشد و 

پتانسیل های ظرفیت پذیری را نشان میدهد؛ اما به منظور بررسي دقیق این نظام از آمارهای خدمات موجود در منطقه استفاده 

توجه به اینکه خدمات در انواع مختلف و در مقیاس های متفاوتي ارائه مي شوند، خدمات مهمي كه در هر  شده است. با

 منطقه تاثیرگذار است مورد بررسي قرار گرفته است. 

در زمینه ی نظام خدمات  "پیچیدگي كاركردی و مركزیت سکونتگاهي"با توجه به مطالعات صورت گرفته در بخش 

وگیری از تکرار مکررات از نتایج این بخش مطالعاتي استفاده شده است. براساس این مطالعات خدمات رساني، به منظور جل

رفاهي، خدمات بانکي و بیمه ای، خدمات زیربنایي و خدمات -درماني، خدمات اقامتي-آموزشي عالي، خدمات بهداشتي

در هر یک از نقاط شهری با استفاده از شاخص ورزشي مورد توجه قرار گرفته اند و براساس میزان خدمات موجود -فرهنگي

 بیان شده است.  8جدول مركزیت به سطح بندی شهرهای استان پرداخته است. نتایج این تحلیل در 

 مرکزیت در خدمات مختلف شهرهای استان بوشهر از نظر شاخص: سطح بندی 8جدول 

 پنج چهار سه دو یك شاخص مرکزیت

آموز ش  خدمات

 عالي
 برازجان بوشهر

بندر  -بندر دیلم

 -اهرم -گناوه

بندر  -خورموج

 ندر كنگانب -دیر

  -دلوار -عالي شهر -شبانکاره

 عسلویه -جم

 -نخل تقي -بنک -آبپخش -چغادک

سیراف  -خارک -سعدآباد -كاكي -وحدتیه

 -دالکي -بردستان -آبدان -)بندر طاهری(

 -انارستان -تنگ ارم -بردخون -بندر ریگ

-بادوله-آباد -كلمه -ریز -امام حسن -شنبه

 دوراهک-بوشکان

-بهداشتي خدمات

 درماني
 مج -بندر گناوه برازجان بوشهر

  -اهرم  -خارک -بندر دیلم

ندر ب -ندر دیرب -خورموج

 كنگان

نخل  -بنک -عالي شهر -آبپخش -دکچغا

 -سعدآباد -عسلویه -كاكي -وحدتیه -تقي

 -آبدان -طاهری( سیراف )بندر -شبانکاره

 -بردخون -بندر ریگ -دالکي -بردستان

 -ریز -امام حسن -شنبه -انارستان -تنگ ارم

 دوراهک-وشکانب-ادولهب-بادآ -كلمه

 خدمات

 اقامتي/رفاهي
 بندر گناوه بوشهر

بندر  -كنگانبندر 

 سلویهع -دیلم
 رموجخو -برازجان

 -اهرم -جم -آبپخش -چغادک -بندر دیر

 -وحدتیه -نخل تقي -بنک -عالي شهر

سیراف  -شبانکاره-خارک -سعدآباد -كاكي

 -دالکي -بردستان -آبدان -)بندر طاهری(

 -انارستان -تنگ ارم -بردخون -بندر ریگ

-بادوله-آباد -كلمه -ریز -امام حسن -شنبه

 دوراهک-بوشکان
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 پنج چهار سه دو یك شاخص مرکزیت

یمه ب -بانکيخدمات 

 ای
 بوشهر

ندر ب -برازجان

 گناوه

 -اهرم -بندر دیلم

بندر  -خورموج

 سلویهع -كنگان

 -بندر دیر -جم -نخل تقي

عالي  -دلوار -كاكي  -بردخون

 -تنگ ارم -چغادک -شهر

 -آباد دسع -حدتیهو -دالکي

 ندر ریگب -ارکخ -آب پخش

 -نبردستا -نکب -سیراف )بندر طاهری(

امام   -شبانکاره -شنبه -آبدان -ریز -انارستان

-وشکانب-ادولهب-بادآ -لمهك-حسن

 دوراهک

 خدمات زیربنایي
 -خارک

 عسلویه

بندر  -بندر دیر

بندر   -گناوه

مام ا -دیلم

 حسن

 -كنگان -بوشهر

 خل تقين -جم

 -بندر سیراف )طاهری(

بندر  -برازجان -دلوار -خورموج

 ریگ

آب  -سعدآباد -دالکي -تیهوحد -شبانکاره

 -عالي شهر -چغادک -تنگ ارم -پخش

 -بردخون -كاكي -شنبه -كلمه -اهرم

 --بردستان -بنک -انارستان -ریز -آبدان

 دوراهک-وشکانب-ادولهب-آباد

 -خدمات فرهنگي

 ورزشي
 بوشهر

بندر  -برازجان

بندر  -گناوه

ندر ب -دیر

 جم -كنگان

 -خارک -دیلم

 -عالي شهر

 ورموج خ -دلوار

 -بندر ریگ  -امام حسن

 -سعدآباد -وحدتیه -شبانکاره

 -اهرم -چغادک -آب پخش

 عسلویه -نکب -كاكي

 -ریز -بردستان -بندر سیراف)طاهری(

 -دالکي -كلمه -بردخون -آبدان -انارستان

-بادوله-آباد -نخل تقي-شنبه -تنگ ارم

 دوراهک-بوشکان

 1394 سکونتگاه ها تیو مرکز یکارکرد یدگیچیپماخذ: آمایش استان بوشهر، 

شود و تنها  سطح یک شناخته مياین تحلیل نشان میدهد كه در تمامي خدمات مورد بررسي شهر بوشهر به عنوان شهر 

شهر اول ارائه  در خدمات زیربنایي است كه شهر بوشهر در این رده ی قرار نمي گیرد. این بدان معناست كه شهر بوشهر

 ر است كه بدون رقیب در تمامي خدمات نقش اصلي را به عهده دارد. كننده ی خدمات اصلي در شهر بوشه

این در حالي است كه شهر برازجان و بندر گناوه در اكثر خدمات در رده ی دوم واقع شده اند. بررسي دقیق تر نشان 

ر نشان دهنده ی میدهد كه تقریبا در تمامي خدمات، شهرهای بزرگ استان در رده ی یک تا سه قرار مي گیرند كه این ام

نکته ی حائز اهمیت دیگر در این تحلیل تعدد باالی شهرهای در سطح اهمیت این شهرها در نظام خدمات رساني استان است. 

از آنجایي كه شهرهای این گروه در رده ی شهرهای كوچک دسته پنجم است  كه در كلیه ی خدمات قابل مشاهده است. 

 كرد كه شهرهای كوچک موجود در استان سهم اندكي در نظام خدمات رساني دارند. بندی مي شوند، مي توان نتیجه گیری

اهمیت نظام خدمات رساني در استان و كیفیت دسترسي به آنها سبب شده است تا موقعیت مکاني ارائه ی خدمات و نحوه 

ات به عنوان یکي از شاخص های ی توزیع آنها در فضایي جغرافیایي دارای اهمیت باشد. به طوری كه میزان دسترسي به خدم

عدالت فضایي در مطالعات منطقه ای شناخته مي شود. از این موقعیت و نحوه ی توزیع فضایي نظام خدمات رساني كه توسط 

 نمایش داده شده است. 12نقشه نظام شهری در استان انجام مي شود در 
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بررسي توزیع مراكز شاخص مركزیت در سطح استان مشاهده مي شود كه مراكز اصلي خدمات رساني در دو بخش 

استان متمركز شده اند. بخش میاني استان كه حوزه ی پیراموني شهر بوشهر و برازجان را شامل مي شود و مركز اصلي خدمات 

ی شهر كنگان و ناحیه ی جنوبي آن را پوشش مي دهد. این  رساني استان را تشکیل میدهد. و بخش جنوبي استان كه حوزه

دو منطقه ای اصلي سبب شکل گیری دو قطب خدمات رساني در استان شده است. البته شایان ذكر است كه این دو مركز 

ستان اصلي در مقایسه ی نسبي با وضعیت استان دارای جایگاه اول هستند و ممکن است در مقایسه با نظام خدمات رساني ا

 های همجوار مانند استان فارس در رده های بعدی قرار گیرند. 

در بخش میاني و جنوبي استان و شکل گیری یک ناحیه ی حاشیه ای در میان آن دو دو ناحیه ی خدمات رساني  وجود

وضعیتي را سبب شده اند تا پتانسیل های زیادی برای ناحیه ی دارای ضعف خدماتي ایجاد شود. در و اقع ناحیه ی حاشیه ای 

فهوم اقتصاد حركت را داشته و از این به دلیل موقعیت مناسب نسبت به دو مركز خدمات رساني استان، ظرفیت استفاده از م

 نظر دارای مزیت مکاني است. 

یکي از خدمات مهم در شکل گیری سازمان فضایي خدمات منطقه ای خدمات زیربنایي است كه موقعیت مکاني آن مي 

وه بر اینکه مي تواند در دسترسي به دیگر خدمات و كیفیت آنها تاثیر گذارد. در واقع نحوه ی توزیع فضایي این خدمات عال

تواند اثرات توسعه ای در حوزه ی پیراموني خود داشته باشد، نحوه ی كیفیت دسترسي به دیگر خدمات را نیز تغییر مي دهد. 

از این رو ویژگي های مکاني این خدمات در سطح استان مورد توجه قرار گرفته است. این درحالي است كه برخي از 

ت دیگر هستند. مانند زیرساخت های آبرساني كه تمامي دیگر خدمات و به طور كلي زیرساخت ها مبنای ارائه ی خدما

وضعیت استان بوشهر از نظر زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایي در بخش نظام خدمات  زندگي شهری به آن وابسته است.

 نمایش داده شده است.  13نقشه رساني در 
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بررسي شاخص مركزیت به عنوان مبنای نظام خدمات رساني استان در فضای جغرافیایي نشان مي دهد كه توزیع فضایي 

جنوب از تعادل نسبي برقرار است و با آنکه در گذار از جنوب به شمال استان مقداری این میزان -خدمات در نیمرخ شمال

خدمات در ارتباط با تغییرات جمعیتي نظام جمعیتي بوده است. در واقع افزایش میابد اما مي توان گفت  تغییرات دسترسي به 

غرب میزان خدمات ارائه شده در -متناسب با جمعیت خدمات نیز تغییر كرده است. این در حالي است كه در نیمرخ شرق

هتری به نظام خدماتي استان متفاوت است. در واقع بخش های غربي استان از بخش های شرقي بهره مند تر هستند و دسترسي ب

 استان دارند. 

-بررسي مکاني نظام خدمات رساني در استان گویای تمركز نسبي خدمات در بخش مركزی استان هم از نظر نیمرخ شرقي

 نمایش داده شده است.  8نمودار جنوبي است. وضعیت استان از این نظر در -غربي و هم از نظر نیمرخ شمالي

 تغییرات شاخص مرکزیت در محورهای جغرافیایي: 8نمودار 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

تاكید سازمان فضایي بخش خدمات مي توان سازمان فضایي این بخش از با توجه به موارد بررسي شده و عناصر مورد 

فعالیت ها را مورد توجه قرار داد. با توجه به اینکه در این بررسي موقعیت های مکاني عوارض مختلف و تاثیرات فضایي آنها 

ان فضایي بخش فعالیتي مورد تاكید است، نقشه ی سازمان فضایي به صورت كانسپت های فضایي ارائه خواهند شد. سازم

 نشان داده شده است.  14نقشه خدماتي در 
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در نقاط شهری به ساكنین استان ارائه مي شود، از این رو سازمان فضایي این با توجه به اینکه نظام خدمات رساني عمدتا 

بخش از فعالیت وابسته به سازمان فضایي نظام شهری دارد. از این رو توزیع فضایي نظام شهری تاثیر مستقیم بر نظام 

دكه بخش های میاني و خدماتي استان داشته است. بررسي سازمان فضایي این بخش از فعالیت در استان نشان مي ده

 جنوبي استان بیشترین سهم از عناصر سازمان فضایي در این بخش را به خود اختصاص داده اند. 

ستان شناخته وجود شهر بوشهر به عنوان شهر اول در بخش میاني استان سبب شده است تا مركز اصلي خدمات رساني ا

مر باعث تمركز انیز در همین منطقه واقع شده است كه این  شود. این درحالي است كه شهر دوم استان )شهر برازجان(

ی جنوبي استان  بیشتر خدمات در این ناحیه خواهد شد. با این حال شهر كنگان به عنوان یکي از شهرهای بزرگ ناحیه

ود نطقه به خكه در سال های اخیر شاهد رشد چشم گیری بوده است، توانسته نقش اصلي مركز خدمات رساني در سطح م

ز اصلي خدمات اختصاص دهد. براین اساس مي توان دو ناحیه ی جنوبي و میاني را برای استان بوشهرقائل شد كه مرك

 رساني منطقه ای شناخته مي شود.

رتباط داده است شبکه ی ارتباطي كه منسجم استان كه دارای سابقه ی تاریخي است این نظام خدمات رساني را به هم ا

ه در منطقه ی ایجاد مي كند. وجود فعالیت های صنعتي و معدني گستردرا برای ساكنین استان  به خدمات و دسترسي 

اخت های ارتباطي جنوبي استان سبب شده است تا نظام خدمات رساني در این منطقه دچار تغییر گردد. به طوری كه زیرس

معیتي و فعالیتي را و توانسته ارتباطات میان نقاط ج و خدمات حمل و نقلي در این منطقه كامال تحت تاثیر قرار گرفته

 بهبود دهد. 

خدمات رساني  با توجه به جمیع عوامل و موقعیت عناصر فضایي موجود در منطقه مي توان چهار سکانس فضایي از نظر

و شامل  ستادر استان را مشخص كرد. بخش میاني استان سطح اول خدمات رساني در استان را به خود اختصاص داده 

 شهرهای بوشهر و برازجان است. 
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 های مختلفسازمان فضایي در هر بخش و بین بخش یتحلیل روابط اجزا -2-1-6-3-2-1

به منظور بررسي اجزای سازمان فضایي در بخش های مختلف از مدل های شماتیک استفاده شده است. بعد از شناسایي 

یي هر یک از این بخش ها، عوامل مهم و تاثیرگذار شناسایي اجزای سازمان فضایي بخش های فعالیتي و ارائه ی سازمان فضا

ارتباط با آنها مورد تاكید قرار گرفته است. در واقع در این بخش از مطالعات با استفاده از شناسایي اجزا و نحوه ی و نحو ی 

 گردد.  ارتباطشان با هم، الگوهای فضایي شناسایي و شیوه ی استقرار فضایي در پهنه ی استاني مشخص مي

نقشه با توجه به اجزا و عوامل مهم و تاثیرگذار در هرسازمان فضایي فعالیت، الگوی فضایي شناسایي شده است. از این رو 

با توجه به اینکه اجزای سازمان فضایي با استفاده از نشان مي دهد. الگوی سازمان فضایي بخش فعالیت های كشاورزی را  15

نقطه، خط و مساحت ارائه مي شود، بایستي سیستم و الگوهای فضایي را در قالب این سه مجموعه مورد بررسي  سه نوع عنصر

ه مراتبي، مکان های مركزی، قرار داد. الگوهای فضایي مي توانند شکل های مختلفي مانند الگوهای شبکه ای، پراكنده، سلسل

چند هسته ای، محوری و غیره داشته باشد. براین اساس شناسایي الگوهای فضایي مستلزم بررسي اجزای فضایي در در قالب 

 فضاست كه الگوهای مختلفي را شامل مي شود. 

حاصل شده است در ویژگي های الگوی فضایي بخش فعالیتي كشاورزی كه از توزیع فضایي عناصر در پهنه ی استان 

نمایش داده شده است. با توجه به اینکه اصوال فعالیت های كشاورزی وابسته به زمین است و ویژگي های زمین  15نقشه 

قه ای در تعیین كننده ی موقعیت مکاني تولیدات كشاورزی است، عناصر موجود در سازمان فضایي كشاورزی در هر منط

 ارتباط با زمین تعریف مي شود و پویایي و تغییر مکان در گذر زمان در این نوع فعالیت مورد انتظار نیست.

الیت های مختلف منابع اولیه برای تولید زمین و آب است و اصوال میان فعاین در حالي است كه در فعالیت كشاورزی 

مد نظر است تا  بررسي الگوی فضایي فعالیت كشاورزی بیشتر پهنه هااز این رو در كشاورزی داده ستانده وجود ندارد. 

 میان این پهنه ها در الگوی فضایي.ارتباطات 

پهنه ی كشاورزی به صورت محوری از شمال بررسي الگوی فضایي فعالیت كشاورزی در استان بوشهر نشان میدهد كه 

را در خود جای داده است. این محور در طور مسیر خود از تا جنوب استان كشیده شده است كه بیشترین فعالیت كشاورزی 

شمال به جنوب در نقاطي دارای نقاط عطف فعالیتي است كه مي تواند به صورت قطب های كشاورزی استان در نظر گرفته 

ده واقع در میانه ی این محور بیشترین سهم تولیدات محصوالت كشاورزی را به خود اخصاص دا دشتستانشود. شهرستان 

ستان در رده ی دوم فالیت كشاورزی پهنه های اصلي كشاورزی است. این در حالي است كه شهرستان دیلم و شهرستان تنگ

را به خود اختصاص داده اند. براین مبنا مي توان الگوی سازمان فضایي فعالیتي كشاورزی را الگویي خطي با سه گره در نظر 

   گرفت.
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در بررسي الگوی فضایي بخش فعالیت های صنعتي و معدني به دلیل دو بخشي بودن )صنعت و معدن( از عناصر صنعت 

و معدن با یکدیگر استفاده شده است. با توجه به ارتباط توسعه ی صنایع با معادن موجود در استان، بررسي یکپارچه ی آنها 

از فعالیت های استان ایجاد كند. بررسي الگوی فضایي فعالیت های صنعتي  مي تواند الگوی واقعي تری در ارتباط با این بخش

و معدني در استان نشان میدهد كه این فعالیت به صورت محوری از بخش های میاني استان تا جنوب استان توسعه یافته است. 

 در واقع این محور بیشترین سهم تولیدات صنعتي و معدني را به خود اختصاص داده است. 

در ابتدا و انتهای این محور دو مركز و گره ی اصلي شکل گرفته است كه الگوی خطي را در ذهن ایجاد مي كند. این 

وجود این محور . شامل مي شونددو مركز دارای قدرت های متفاوتي هستند و از نظر نوع صنعت نیز گونه های مختلفي را 

ند، سبب توسعه ی زیرساخت های انرژیکي و حمل و نقلي شده است. كه ارتباط دو مركز اصلي صنعتي استان را مهیا مي ك

 به طوری كه این محور برخوردارترین منطقه ی استان از نظر این گونه زیرساخت هاست. 

 نمایش داده شده است.  17نقشه فعالیت های صنعت و معدن در وضعیت الگوی فضایي 
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نظام خدمات رساني منطقه ای و وابستگي آن به نظام شهری سبب شده است تا الگوی سازمان فضایي فعالیت های خدماتي 

با نقاط شهری تعریف گردد. این در حالي است كه شکل گیری خدمات در هر منطقه به جمعیت شهری و آستانه های شکل 

های مختلف متناسب با جمعیت شهری در منطقه توزیع مي شوند.  گیری آن وابسته است. از این رو انواع خدمات در مقیاس

بنابراین هر نقطه ی جمعیتي رسته ای از خدمات را با توجه به جمعیتش در خود جای میدهد كه این امر لزوم ارتباط میان نقاط 

 شهری و اهمیت ارتباط در نظام خدمات رساني را نشان میدهد. 

ه یکي از آنها را در مقیاس منطقه ای متصور شد ك ر شناسایي الگوی فضایي خدماتبنابراین مي توان دو عامل مهم د

ی بر گره ها نقاط شهری و دیگری ارتباط میان آنهاست. از این رو الگوی فضایي خدمات برخالف الگوی فضایي كشاورز

لگوی چند اان بوشهر از و خطوط ارتباطي استوار است. بررسي الگوی فضایي فعالیت های خدماتي نشان میدهد كه است

لط در منطقه جنوب مركزی تبعیت میکند كه بیشتر مراكز اصلي در منطقه ی شمالي استان واقع شده اند و تنها یک مركز مس

ده اند و این امر سبب قرار دارد. مراكز خدماتي منطقه ی شمالي به دلیل نزدیکي به یکدیگر ارتباطات قوی با هم برقرار كر

ستان )شهر اوی این بخش به سوی الگوی شبکه ای گرایش داشته باشد. این در حالي است كه شهر اول شده است تا الگ

 بوشهر( همچنان نقش مركز اصلي خدمات رساني در این منطقه را بازی میکند. 

و نقش براساس این الگو، پهنه های خدمات رساني در استان به دو بخش قابل تقسیم است كه بدلیل فاصله ی از یکدیگر 

شرقي استان شده است.این منطقه حاشیه ای به دلیل های متفاوت در استان سبب بروز منطقه ای حاشیه ای در بخش های 

فاصله ی زیاد از مراكز اصلي خدمات رساني و همچنین نبود نقطه ی شهری مهم به صورت یک منطقه با سطح دسترسي 

 پایین به خدمات شناخته مي شود. 

یت در این الگو وابستگي نظام خدمات رساني استان به استان های همجوار است و این امر تنها در مناطق نکته ی حائز اهم

مرزی دیده نمي شود. مناطق مرزی هر منطقه ممکن است به دلیل مزیت های مکاني و صرفه های زماني به مناطق همجوار 

همجوار به ویژه استان فارس و شهر شیراز دارای وابستگي و وابسته شوند اما استان بوشهر در برخي از خدمات به استان های 

حتي مراكز اصلي خدمات رساني در استان بوشهر ارتباط قوی با استان های همجوار برقرار كرده اند. وضعیت الگوی فضایي 

 نمایش داده شده است. 18نقشه خدمات در 
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 سازمان فضایي در هر بخش یبندی اجزاسطح -3-1-6-3-2-1

قیاس های مپیشتر نیز مطرح شد سازمان فضایي هر یک از بخش های فعالیتي شامل اجزایي است كه در  كههمانطور 

ای فعالیتي مهم مختلف عمل مي كنند و كاركرد دارند. از این رو بعد از شناسایي الگوهای فضایي هر یک از این بخش ه

وجه داشت كه مقایسه با یکدیگر است. بایستي تترین عامل بررسي مقیاس عملکردی هر یک از اجزای سازمان فضایي در 

لکردی، سطوح و منظور از مقیاس عمبررسي مقیاس در این گام از مطالعات در ارتباط با روابط دروني تعریف مي شود 

 مقیاسي در رده های مدیریتي نیست. 

با توجه به این امر برای تحلیل مقیاس اجزای سازمان فضایي از سلسله مراتب این اجزا در درون استان استفاده شده است. 

بنابراین اجزای اصلي تعیین كننده در سازمان فضایي و الگو فضایي مبنا قرار گرفته و سطوح مختلفشان نسبت به هم ارزیابي 

زمان فضایي دارای انواع مختلفي است، این سطوح در انواع مختلف اجزا مانند نقاط، شده اند. با توجه به اینکه اجزای سا

 مختلف هر یک از اجزا مورد توجه قرار گرفته است. براین مبنا سطوح خطوط و سطوح قابل بررسي هستند. 

داده  بررسي قرار بررسي سطوح اجزای سازمان فضایي در بخش پیشین كه الگوهای فضایي را مورد در با توجه به اینکه

سطح اجزای سازمان فضایي به عنوان یکي از عوامل شناسایي الگوی فعالیت در نظر گرفته شده است، از بررسي مجدد  است،

و تکرار مکررات در این بخش پرهیز شده است. سطوح مختلف اجزای سازمان فضایي در هر بخش به صورت نقشه ارائه 

 نشان داده شده اند.  21نقشه ، و 20نقشه ، 19نقشه شده است كه در 
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 مقیاس تولید، تكنولوژی، بازار و... ها با فضا از نظرتعیین میزان تناسب و یا تعادل فعالیت -4-1-6-3-2-1

دیگر همچون  نیاز است تا سازمان فضایي فعالیت های مختلف در استان با عواملدر تحلیل این بخش از شرح خدمات 

ایي مورد بررسي قرار ر های و نظام های استان از نظر فضتوان اكولوژیک سرزمیني، نظام فناوری، نظام بازار و دیگر ساختا

تان است كه یکي مستلزم بکارگیری رویکردی تلفیقي به مباحث مختلف اسگیرد. از این رو بررسي این بند از شرح خدمات 

 از الزامات آن استفاده از نتایج تحلیلي مطالعات دیگر بخش هاست. 

ی مختلف به تحلیل لعات گام دوم آمایش با استفاده از نتایج مطالعات بخش هااین در حالي است كه در فصل یازدهم مطا

ی مطالعات تمامي بخش تلفیقي هم از نظر توصیفي و هم از نظر مکاني پرداخته مي شود. با توجه به اینکه این فصل در انتها

ر بخش مطالعات د از شرح خدمات دها قرار دارد و به نوعي جمعي بندی مطالعات اولیه به حساب مي آید، بررسي این بن

 .خواهد گرفتتلفیق )فصل یازدهم( مورد توجه قرار 

 جمع بندی و نتیجه گیری سازمان فضایي فعالیت -2-6-3-2-1

مشخص فضایي و  بررسي نظام فضایي فعالیت های اقتصادی در سطح استان تبیین كننده ی جایگاه اجزا و عناصر سازمان

ن میدهد كه سازمان ست. بررسي های صورت گرفته در این زمینه در استان بوشهر نشاكننده اقتصاد مکان در عرصه سرزمیني ا

از نظر فعالیت و عملکرد  عناصر فعالیتي دارای دو ناحیه مركزی )ناحیه میاني و ناحیه جنوبي( است كهفضایي استان تحت تاثیر 

مقیاس ملي هستند  عالیت های صنعتي كه دارایدارای تفاوت های محتوایي هستند. ناحیه ی جنوبي استان تحت تاثیر شدید ف

یاني استان شاهد واقع شده و جریان های مالي و سرمایه ای را به سمت خود كشانده است. این در حالي است كه در بخش م

ر در استان تمركز جمعیت، خدمات و فعالیت های كشاورزی هستیم. یکي از دالیل این امر سابقه ی مركزیت شهر بوشه

ی و دامداری و شکل گیری خدمات سطح اول استان در این ناحیه است. این در حالي است كه فعالیت های كشاورزبوشهر 

 دشتستان در این ناحیه قرار گرفته است. استان به واسطه ی شهرستان 

ام فعالیت تي و نظنکته ی حائز اهمیت دیگر در نظام و سازمان فضایي استان عدم ارتباط میان اجزای نظام فعالیت صنع

نعتي استان خدمات و حتي كشاورزی است. عدم ارتباط میان اجزا در سطوح مختلف منجر به منفک شدن نظام فعالیتي ص

ارتباط با درون استان  )بیشتر صنایع ملي و فراملي( از دیگر نظام ها شده است. به طوری كه بررسي ها نشان مي دهد این عدم

هم عمده ی دریافت سن با استان های همجوار )استان فارس و استان هرمزگان( شده است. منجر به تقویت ارتباط جنوبي استا

ز طریق استان اخدمات در زمینه های مختلف )خدمات حمل و نقلي، خدمات كاالهای مصرفي، بازارهای معامالتي و غیره( 

 فارس و استان هرمزگان انجام مي شود. 
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در استان كه در تناسب با فعالیت های كشاورزی است بیشتر در بخش های میاني این در حالي است كه صنایع توسعه یافته 

شکل گرفته است كه ارتباط تنگاتنگ این صنایع با فعالیت های بومي استان دارد. توسعه این گونه از صنایع عالوه بر اینکه 

ده این بخش را به دنبال خواهد سبب حمایت از فعالیت های كشاورزی مي شوند، كاهش خام فروشي و افزایش ارزش افزو

با این حال به دلیل افزایش سرمایه گذاری های ملي در بخش صنعت نفت و گاز، توجه به اینگونه صنایع را كاهش داشت. 

داده است و بایستي در راستای حمایت از بخش كشاورزی ارتباط میان صنعت و كشاورزی را به ویژه در سطوح پایین و 

 میاني تقویت كرد. 

ي استان تعریف مي توزیع فضایي نظام فعالیت خدماتي، توسعه آن و مقیاس عملکردی اش كامال در ارتباط با نظام جمعیت

ننده در ارائه كشود. مقیاس جمعیتي شهرهای استان به عنوان مراكز اصلي ارائه خدمات گاها به عنوان یک عامل محدود 

یت صنعتي مقیاس ملي( ود را با شرایط جدید استان )توسعه شدید نظام فعالخدمات سطح اول بوده است و این نظام نتوانسته خ

ز در این زمینه دارای منطبق كرده و پاسخگو باشد. این در حالي است كه عالوه بر آستانه های جمعیتي نوع سرمایه گذاری نی

 اهمیت است. 
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