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 پیشگفتار

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1331برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

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

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

و  اهداف اندازچشمبه تدوین  یپژوهندهیآسطح راهبردی با الگوی  برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است.

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

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنین به منظور تداوم اقدامات عالوه بر ا

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

 خدمات به شرح زیر است :

 آمایشمرحله اول:  تدوین سند 

اسناد ام، . در فصل اول این گباشدمیپردازد، مشتمل بر هشت فصل گام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

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

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهیت پیشاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیر

ی عمومی را به انجام اجماع سازهمکاری و   یدهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناسااست.فصل چهارم، 

دامات موردنیاز اختصاص دارد. در بندی اقاولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقه مسئلهرساند. فصل پنجم به می

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

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

 اختصاص دارد. ردی و عملیاتی استانتوسعه راهب

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

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

ت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و بررسی و تحلیل مشارک

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.قرار می یموردبررساستان را 



 

 س

توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی  یوهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

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

 .باشدمیراهبردهای توسعه استان 

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 )سیاست های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشهپروژه

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

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

 .باشدمیو برنامه راهبردی توسعه  مه شراکتریزی مشارکتی، برناتوسعه استان، کلیات بودجه

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

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

 ایش است.آم

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

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

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

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

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

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

 .باشدمی

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

ین های کالن و تدوراهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاستکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل 

 های اجرایی توسعه است.سیاست

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

 .باشدمیضوابط و مقررات عملیاتی توسعه ها و های ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

ها و 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 



 

 ش

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

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

های سیاست های ارزیابی برنامه وپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 .باشدمیاجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه 

 سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایشمرحله 

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

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

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

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

ایش استان ای آمدورههای میانن و ارائه گزارشگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استاهای تصمیمتغییرات در محیط

 .باشدمی

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

 عی و کوچکوضهای مپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

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

 اقتصادی بررسی و تحلیل از مطالعاتبرگیرنده بخشی  مطالعات برنامه آمایش استان است که در از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح خدمات است. -2-3-3-2-1و  1-3-3-2-1 هایو بندزیربنایی  یهایژگیوتحلیل با عنوان گزارش 

 



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 
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 ایرادات ناظر بر ویرایش اول گزارش 

 (ونقلحمل و ارتباطات شبکه هایویژگی تحلیل) اقتصادی وضعیت تحلیل و بررسی  عنوان گزارش:

 13/22/1331ات : نظرنقطهدریافت  نامهخیتار پرنیان نورائی مسئول گزارش:
ات : نظرنقطهشماره نامه دریافت 

31313 
کد گزارش: 

5002212B0021303011RE101941118 
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 نشده است.  یااشارهاستان هیچ  ونقلحملجابجا شده توسط شبکه  کاالهای نوع و حجم میزان، مورد در نظرنقطه

 در گزارش پیوندها بررسی شده است.  لیتفصبهمذکور  یهاداده پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی
 بررسی میزان ، حجم و نوع کاالهای جابجاشده در شبکه حمل و نقل در گزارش پیوندها بررسی و دیده شده است.

2 

 نظرنقطه
مورد  ونقلحملرا با وضعیت مطلوب شبکه  موجود وضعیت است الزم صادراتی و وارداتی کاالهای جابجایی خصوص در استان موقعیت به توجه با

 نیز برآورد گردد. هایکاستگذاری مورد نیاز جهت مرتفع ساختن بررسی قرار داده، کمبودها ارزیابی و سرمایه

 پاسخ
دیده خواهد  ونقلحملکه در قالب گزارش ساختار و الگوی  شودیمانجام  ییهاشاخصتحلیل مربوط به سنجش وضعیت موجود با مطلوب در قالب 

 شد. 

 
پاسخ 

 تکمیلی
 صادراتی( در شبکه حمل و نقل در گزارش پیوندها بررسی و دیده شده است. –بررسی میزان ، حجم و نوع کاالهای جابجاشده ) وارداتی 

3 

 گزارش معادل مناسبی برای واژه واریانت انتخاب شود. 12در ص نظرنقطه

 در ویرایش آتی اصالح شده است.  پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی
 استفاده شد.. "گزینه  "اصالح گردید و بجای کلمه واریانت از کلمه  

4 

 نظرنقطه
آن بر جابجایی مسافر و کاال را مورد بررسی قرار  ریتأث، ارائه نموده و شود اجرایی استان در است قرار که آهنراه هایپروژه خصوص در مناسبی ارزیابی

 دهید.

 پاسخ
بعدی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند  یهابخشآتی در  یهاپروژهبنابراین  پردازدیموضع موجود  یهادادهبا توجه به اینکه این گزارش صرفاً به 

 گرفت. 

پاسخ 

 تکمیلی

ستان ابحث راه آهن یکی از مسائل اساسی استان برای توسعه آینده می باشد و یکی از نیازهای اساسی استان در  در ساختار فضایی و آینده نگاری 

 می شود.دیده 

3 

 خواهد داشت. ونقلحملهای بر سایر بخش تأثیریدر صورت اجرایی شدن این پروژه چه  نظرنقطه

  مورد نظر قابل پاسخ خواهد بود. سؤالبدیهی است که با توجه به تدوین سناریوهای مختلف حاصل از تحوالت،  پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی
 می شود.در  ساختار فضایی و آینده نگاری استان بررسی 

3 

 چیست؟ ییزااشتغالهای اقتصادی به لحاظ بر سایر بخش آهنراهاجرای پروژه  ریتأث نظرنقطه

 است .  3مشابه بند  پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی
 در گزارش آینده نگاری  و پیوندها دیده  می شود.

5 

 شود؟بینی میآن پیش برای یاندازچشم چه و چیست کشور و منطقه اقتصاد کل در استان بنادر از یک هر نقش نظرنقطه

 پاسخ
 یهالیتحلاقدام به  یوسازیسناربعدی و خصوصًا  یهابخشاست و در  شده بنادر  یبندسطحدر وضع موجود اقدام به  ونقلحملدر گزارش شبکه 

  .انجام می شودمرتبط 

پاسخ 

 تکمیلی
 .شده استدر سناریو سازی و ساختار فضایی بررسی 

6 
 قرار دهید.بندی نمایید و دالیل آن را مورد بررسی استان را اولویت ونقلحملها بر کریدور از یک هر اهمیت نظرنقطه

 در گام سوم فصل چهارم موضوع طراحی الگوی کالن شبکه اصلی زیر بنائی و کریدورهای ارتباطی به این موضوع توجه خواهد شد.  پاسخ



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یات و شبکهارتباط یشبکه یاهیگ ژیو لی 
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2 

 (ونقلحمل و ارتباطات شبکه هایویژگی تحلیل) اقتصادی وضعیت تحلیل و بررسی  عنوان گزارش:

پاسخ 

 تکمیلی
 کریدورهای ارتباطی بررسی می شود. ،در ساختار فضایی و آینده نگاری عالوه بر بند مربوط به طراحی الگوی کالن شبکه اصلی 

3 

 .داد قرار فاصله یک باید آن از پس و نوشت( فاصله بدون) کلمه از پس باید را نقطه و کاما نگارشی، نظر از نظرنقطه

 در ویرایش آتی اصالح گردیده است. پاسخ

پاسخ 

 تمیلی
 اصالح شد.

13 

 نظرنقطه
از واژه  یاگونهبهکه در عنوان جدول  الزم استمتوسط بوده است،  طوربهباشد. اگر اعداد کشور ، اعداد مربوط به کشور کمتر از استان می3 جدول در

 استفاده شود.« میانگین»و« متوسط»

 اعمال خواهد شد.  پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی

میانگین نبوده بلکه  بزرگتر از اعداد استانی می باشند  به  طوریکه در ستون معرفی استان و کشور نشان داده شده است که ،اعداد مربوط به کشور

 .  "کشور) هزار(  "ضرب شوند  1333اعداد کشوری می بایست با واحد عدد 

11 

 نظرنقطه
سعی شود به علت یا علل آن «. دهدیمکاهشی را نشان  نسبتاًتعداد .........روند  1333از سال  کهیدرحال»شده است:  نوشته 11نمودار باالی در 21 صفحه در

 نیز اشاره شود.

 در گزارش مربوطه ) گام سوم ، فصل سوم( دیده خواهد شد.  یدهشکلموضوع تحلیل روندها و عوامل اصلی  پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی

به بعد در واقع افزایش  1333است که دلیل روند نسبتا کاهشی در خصوص آمار تلفن ثابت اسنان از سال این توضیح اضافه شده  11در باالی نمودار 

 نشان داده شده است. 11استفاده او ضریب نفوذ تلفن همراه بوده است که در نمودار 

12 

 نیز ذکر گردد.« واحد» 11و  13 جداول برای نظرنقطه

 است.در ویرایش آتی اصالح گردیده  پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی
 که اصالح شده است. دواحدها بر حسب متر و دقیقه بوده ان

13 
 .شود اصالح 11 جدول «ردیف» ستون در هاشماره نظرنقطه

 در ویرایش آتی اصالح گردیده است. پاسخ

 
پاسخ 

 تکمیلی
 اصالح گردید.

14 

  اضافه شود. 12نیز به جدول  "بندر شهید رجایی  " نظرنقطه

 پاسخ
بنادر بوده است که در این جدول عنوان  تجهیزات خشکیجدول اعالم شده مربوط به ،  1333دریایی سال  آمارنامهبر اساس اطالعات اخذ شده از 

  بندر شهید رجایی ذکر نشده است.

پاسخ 

 تکمیلی
 بندر شهید رجایی به جدول اضافه گردید

13 

 !دارد؟ وجود یشکنموج چنین واقعاً آیا. است شده برده نام «جائینک مردمی شکنموج» از 11 ردیف در 31 صفحه و 13 جدول در نظرنقطه

 پاسخ
مردمی جائینک در روستای جائینک در شهرستان  شکنموج ، 1334سازمان بنادر و دریانوردی کشور در سال  بر اساس اطالعات اخذ شده از

 نبیا بوده است.قرارگاه ختم اال شکنموج( واقع شده است. متولی این Y: 3183769.97و  X: 502615.59تنگستان با مختصات )

13 

 نظرنقطه
فهوم جمله نام«. در هر دو بندر نامطلوب است یرسانسوختدر بندر دیلم شناورها بایستی به ضلع شمالی اسکله برای : »است آمده 11 سطر 33 صفحه در

 . تصحیح گردد.باشدیم

 ویرایش آتی اصالح گردیده است.در  پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی
 جمله نامفهوم اصالح گردید.

 نظرنقطه 15
 مثالً تطابق و همخوانی ندارد.  31آمده است با سطوح بیان شده در پاراگراف آخر صفحه  11برخی از بنادر که در جدول  یهاسطحمربوط به  اعداد

 عامری، رستمی، جاللی اسکله بوشهر، صلح آباد، پرک الور و محمد عامری و ..... بررسی و اصالح شود.



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 
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3 

 (ونقلحمل و ارتباطات شبکه هایویژگی تحلیل) اقتصادی وضعیت تحلیل و بررسی  عنوان گزارش:

 توضیحات درست است. 33جدول  اطالعاتبر اساس  پاسخ

16 

 نظرنقطه
 ارتباط زیرا. است شده اخذ قدیمی منبع یک از و نیست بروز که است آمده مطالبی کرمان-زاهدان ریلی ارتباط مورد در112 صفحه آخر پاراگراف در

 ار است. بازنگری و اصالح شود.برقر اکنونهم استان دو این بین ریلی

 اصالح خواهد شد.  پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی
 اصالح شده است.

13 
 نظرنقطه

....... مردم دارای تلفن ثابت و خط اینترنت نیستند که این موضوع یکی از  و بهمنی دواس، مانند حومه مناطق خصوصبه بوشهر محالت از بسیاری

 های فناوری اطالعات در بوشهر به این موضوع و علل آن اشاره شود.هاست. سعی شود در بخش زیرساختمعضالت مهم این محله

 با توجه به اینکه مطالعات آمایش در مقیاس استان و شهرستان است. بررسی معضالت محالت خارج از چارچوب انتظارات آمایش است.  پاسخ

23 
 ایرادات شکلی نظرنقطه

 اصالح خواهد شد. پاسخ

 بررسي اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان

1 

 نظرنقطه
اداره کل  "به  "اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان بوشهر  "در بخش خدمات مخابراتی و فناوری اطالعات و در بخش مآخذ و منابع ، نام 

 اصالح گردد.  "ارتباطات و فناوری اطالعات استان بوشهر 

 در ویرایش آتی اصالح گردیده است. پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی
 اصالح گردید.

2 

 قسمت حوزه امنیت، تاریخ مصوبه هیئت محترم وزیران نیز درج گردد.  36در صفحه  نظرنقطه

 در ویرایش آتی اصالح گردیده است. پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی
 اصالح گردید.

3 

 کلمه مشکالت  یجابه "فناوری اطالعات استان  رساختیزدر  رگذاریتأثموارد مهم و " فناوری ، استفاده از  یهاساختقسمت زیر 36در صفحه  نظرنقطه

 در ویرایش آتی اصالح گردیده است. پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی
 اصالح گردید

4 

  "از مرکز داده استانی  یبرداربهره "با عبارت  "افزایش مرکز داده ملی اینترنت کشوری  "اصالح عبارت  نظرنقطه

 در ویرایش آتی اصالح گردیده است. پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی
 اصالح گردید

3 

 نظرنقطه

ذیل آورده شده است که موارد  " یاجادهارتقا پوشش تلفن همراه در نقاط روستایی و  "اطالعات عبارت  فناوری یهارساختیزقسمت  36در صفحه 

ضمن اینکه با  دهدیمدرصد را نشان  63الی که رقم با باشدیمروستا دارای پوشش تلفن همراه  336روستا  323در این خصوص قابل ذکر است : از 

خانوار استان دارای پوشش  23( توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ، تمامی روستاهای باالی USOاجرای طرح خدمات اجباری روستایی )

تحت پوشش تلفن ثابت عمومی  33خانوار که ارتباط مخابراتی ندارند تا آخر سال  23تا  3و همچنین آن دسته از روستاهای بین  باشندیمارتباطی 

 قرار خواهند گرفت . 

 در گزارش اصالح خواهد شد. پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی
 توضیحات به متن گزارش اضافه گردید

3 
 نظرنقطه

شبکه  "آورده شده که بهتر است از عبارت  "شبکه ارتباطی فناوری اطالعات استان  "فناوری اطالعات عبارت  یهارساختیزقسمت  36در صفحه 

 استفاده شود .  "اینترانت استان 

 در ویرایش آتی اصالح گردیده است. پاسخ



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 
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1 

 (ونقلحمل و ارتباطات شبکه هایویژگی تحلیل) اقتصادی وضعیت تحلیل و بررسی  عنوان گزارش:

پاسخ 

 تکمیلی
 اصالح گردید

5 

 ICP یجابه ISDPاستفاده از  نظرنقطه

 اصالح گردیده است.در ویرایش آتی  پاسخ

پاسخ 

 تکمیلی
 اصالح گردید

6 
 در خصوص ضریب نفوذ اینترنت نظرنقطه

 اخذ شده است.  23/12/34مورخ  133334/5/33اطالعات مذکور از اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان بوشهر طی نامه شماره  پاسخ

3 
 ICT DEVELOPMENT INDEXافزودن بخش  نظرنقطه

 در ویرایش آتی اضافه شده است پاسخ

 

  



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 
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1 

 

 مقدم ای بر ویرایش سوم گزارش 

هنگی جلسه جهت هما و پیرو  گزارشویرایش دوم در خصوص نظرات ناظر محترم آمایش استان بوشهر  با توجه به نقطه

 سرگروه ،صورت گرفت بحث ها و تبادل نظری که  مقرر گردید با توجه به   21/23/1331در تاریخ با ناظر محترم برنامه 

دقیقا مشخص نماید که ایراد ناظر بر روی گزارش در کدام و اعالم گزارش موارد اصالحی را در یک جدول به شرح زیر 

صفحه)اعالم ذکر صفحه( اصالح و توضیحات تکمیلی مربوط به کدام بند و  گزارش است)ذکر شماره بند وگزارش های 

 .(با گزارش ارسالی مرتبط

 ناظر بر روی ویرایش دوم گزارش و مقایسه با ویرایش اولایرادات 

 (ونقلحمل و ارتباطات شبکه هایویژگی تحلیل) اقتصادی وضعیت تحلیل و بررسی  گزارش:عنوان 

 13/21/1331ات : نظرنقطهدریافت  نامهخیتار مسعود جودت مسئول گزارش:
ات : نظرنقطهشماره نامه دریافت 

222313 
 کد گزارش: 

5002212B0021300307RE102960403 

1 

نقطه نظر در 

 ویرایش اول

 ی نشده است.ااشارهاستان هیچ  ونقلحملجابجا شده توسط شبکه  کاالهای نوع و حجم میزان، مورد در -1

ه را با وضعیت مطلوب شبک موجود وضعیت است الزم صادراتی و وارداتی کاالهای جابجایی خصوص در استان موقعیت به توجه با -2

 نیز برآورد گردد. هایکاستگذاری مورد نیاز جهت مرتفع ساختن مورد بررسی قرار داده، کمبودها ارزیابی و سرمایه ونقلحمل

 نظرنقطه

 ویرایش دوم
 ادعا می شود که در گزارش پیوندها بررسی و دیده شده که الزم است این گزارش بررسی شود 2و1مواردی از جمله مورد 

 پاسخ تکمیلی

پیوندهای فیزیکی و  -1-3-2-1بند بررسی میزان ، حجم و نوع کاالهای جابجاشده در شبکه حمل و نقل در گزارش پیوندها  -1

تحلیل جریان بار و مسافر شبکه حمل و نقل استان) جاده ای ، ریلی ، هوایی ، دریایی  و برحسب فراملی ،  -2-1-3-2-1زیربند 

 .بررسی و دیده شده استملی و استانی ( 

-2-3-2-1بند  صادراتی( در شبکه حمل و نقل در گزارش پیوندها –بررسی میزان ، حجم و نوع کاالهای جابجاشده ) وارداتی  -2

جریان های عمده -2-2-3-2-1جریانهای عمده خروجی کاال برحسب وزن و زیربند -1-2-3-2-1 پیوندهای کاالیی و با زیربند 

 و دیده شده است.بررسی ورودی به تفکیک کاال بر حسب وزن 

2 

 نظرنقطه

 اولویرایش 

 بندی نمایید و دالیل آن را مورد بررسی قرار دهید.استان را اولویت ونقلحملها بر کریدور از یک هر اهمیت -3

نقطه نظر در 

 دومویرایش 

 در گام سوم فصل چهارم انجام خواهد شد شودیادعا م 6مثل مورد  یموارد

 پاسخ تکمیلی
کریدورهای و اولویت بندی سطح بندی محورهای توسعه، -2-3-3-3-3-1تعریف سناریوهای توسعه فضایی استان زیربند -3-3-3-1در بند 

 توسعه به تفکیک نقش و کارکرد هریک از کریدورها انجام شده است.

3 

 نظرنقطه

 اولویرایش 

سعی شود به علت یا «. دهدیمکاهشی را نشان  نسبتاًتعداد .........روند  1333از سال  کهیدرحال»شده است:  نوشته 11نمودار باالی در 21 صفحه در

 علل آن نیز اشاره شود.

نقطه نظر در 

 دومویرایش 
 ادعا میشود در گام سوم فصل سوم انجام خواهد شد11مواردی مثل مورد
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 (ونقلحمل و ارتباطات شبکه هایویژگی تحلیل) اقتصادی وضعیت تحلیل و بررسی  گزارش:عنوان 

 پاسخ تکمیلی

به بعد در واقع  1333روند نسبتا کاهشی در خصوص آمار تلفن ثابت اسنان از سال این توضیح اضافه شده است که دلیل  11در باالی نمودار 

که به ترتیب مربوط به  11و  11درواقع مقایسه دونمودار  نشان داده شده است. 11افزایش استفاده او ضریب نفوذ تلفن همراه بوده است که در نمودار 

می دهد  افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در استان همسطح با کشور افزایش داشته است و بر ضریب نفوذ تلفن ثابت در وضعیت ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه می باشند نشان 

 استان تاثیرگذاشته است و باعث کاهش ضریب نفوذ تلفن ثابت شده است.

جمعیت استان و عدم هماهنگی میزان توسعه زیرساختی در خطوط درواقع عامل اصلی که می توان برکاهش ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان مطرح نمود افزایش نرخ رشد 

 ارتباطات تلفن با میزان رشد جمعیت استان ذکر نمود. 

 درصد می باشد. 1123درصد و نرخ رشد کشور در این دوره  3111برابر با  1332-1331الزم به توضیح است نرخ رشد جمعیت استان بوشهر در دوره 

 گزارش ارائه شده است. 33این توضیح عینادر صفحه 

4 

 نظرنقطه

 اولویرایش 

 ونقل خواهد داشت.های حملچه تأثیری بر سایر بخش در صورت اجرایی شدن این پروژه ) خط آهن( -1

 یی چیست؟زااشتغالهای اقتصادی به لحاظ بر سایر بخش آهنراهاجرای پروژه  ریتأث -1

نقطه نظر در 

 دومویرایش 
 انجام خواهد شد وندهایو پ ینگار ندهیدر گزارش آ شود یادعا م 3و   3موارد

 پاسخ تکمیلی

اشد. اثر این بتاثیر پروژه راه آهن متناسب  با اهداف برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و سازمان فضایی توسعه مالک عمل برنامه ریزی تلفیقی می

جمع بندی پویایی -3-3-3-1اصلی شکل دهی به وضع موجود استان و بند تحلیل روندها وعوامل -1-3-3-1برنامه در سطح راهبردی در بندهای 

تببین جهت گیری ها وراهبردهای کلی توزیع جمعیت وفعالیت دراستان قابل  -1-1-3-1های توسعه و نیروهای پیشران توسعه فضایی استان و بند

 .بررسی می باشد

پهنه -2-1-1-3-3-1تعریف سناریوهای توسعه فضایی استان زیربند  -1-3-3-1ند در باثر پروژه خط آهن در سازمان فضایی توسعه ضمن اینکه  

پهنه بندی خطر افول فعالیت های تولیدی در نواحی صنعتی پرداخته شده -1-1-1-3-3-1بندی کالن کاربری اراضی در مقیاس و همچنین  زیربند 

ه های اصلی زیربنایی با توجه به ساختار فضایی قلمروها ومراکز زیست طراحی شبک -1-1-1-1در نهایت این پروژه در گام چهارم و بند است. 

 وفعالیت قابل بررسی می باشد.
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 زیربنایی یهایژگیوتحلیل  -1-2-3-3

ی سرزمینی ها در پهنهبر طبق تعاریف موجود یکی از اهداف مطالعات سند آمایش استانی توزیع مناسب جمعیت و فعالیت

صلی های اای و الزامات آن یکی از دغدغهی منطقهتوسعه رونیازای منطقه است. وری و رشد و توسعهدر راستای بهبود بهره

بر این  انداز و برنامه پنجم توسعهشود. این در حالی است که سند چشمهای کالن استانی شناخته میریزیو بنیادی در برنامه

ریت ه این مقصود مستلزم مدیبایستی جایگاه علمی و اقتصادی را از آن خود کند. نیل ب 1121دارند که کشور در افق  دیتأکامر 

های های مختلف است. یکی از جنبهمدت و بلندمدت در حوزهریزی کوتاه مدت، میانآن برنامه تبعبههوشمند و آگاهانه و 

های کی از مؤلفهی چراکهها و تأسیسات زیربنایی استان است. ای توجه به زیرساختی منطقهمدیریت منابع در راستای توسعه

 . های زیربنایی آن منطقه استتر، ویژگیهای نسبی و مطلق هر منطقه در مقایسه با مقیاس بزرگر در مزیتتأثیرگذا

 های گسترده ودهد وجود زیرساختای نشان میی منطقهرشد اقتصادی و توسعه ینهیدرزممطالعات صورت گرفته 

توان ، نمیمنطقه ازیموردنهای که بدون ایجاد زیرساختای است. به طوری پذیری میان منطقهی رقابتکارآمد، نیروی محرکه

ها و رفیتهای زیربنایی استان و بررسی ظبررسی ویژگی رونیازاای به موفقیتی دست یافت. پذیری منطقهی رقابتدر عرصه

 ای استان باشد. ی نقش توسعهکنندهتواند تبییننقاط ضعف استان در این زمینه می

بندی دسته ی انرژیونقل، شبکهی حملی ارتباطات، شبکهی کلی شبکهدسته سهتوان در ی را میهای زیربنایویژگی

جاد تواند تأثیرات متفاوتی بر محیط پیرامونی خود ایها با توجه به نقش و جایگاه خود در استان میکرد. هر یک از این دسته

 است .  شدهیبررسشهر در استان بو ونقلحملارتباطات و  یهاشبکهدر ادامه کند. 

 شبکه ارتباطات -1-2-3-3-1

ود یافته هاست که در اشکال مختلفی نمو گسترش فرهنگ جوامع، پیوند میان انسان گیری، توسعهترین عنصر شکلمهم

تواند ثبات ن میی آکه نتیجه ابدییمی ارتباطات، انباشته و توسعه های مادی، انسانی و فرهنگی انسان به واسطهاست. سرمایه

 های جدیدهای اخیر شاهد گسترش شیوهای آن باشد. این در حالی است که در دهههای توسعهفرهنگی یا ارتقا شاخص

ها و آوریتوان مدیون فنها و ابزارهای جدید ارتباطی را میهای مختلف هستیم. این روشها در مقیاسارتباطی میان انسان

 های زمان و مکان و کاهشنوین اطالعاتی و ارتباطاتی، با رفع محدودیت هایآوریهای جدید بشر دانست. فنتکنولوژی

های مختلف ناشی از ارتباطات سنتی، سعی دارد تا عالوه بر تسهیل، گسترش و سرعت بخشیدن به ارتباطات، در راستای هزینه
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 عی میان ساکنین استان را فراهمفردی و جم یرابطهارتباطات،  یشبکههای مادی و معنوی انسان گام بردارد. رشد سرمایه

 آگاهی فرهنگی ، اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه و نشر اطالعات میان جوامع و اقوام مختلف است. سازنهیزمکه  کندیم

 شدهرفتهگاستان در نظر ای شرایط منطقهو استان بوشهر ارتباطی  مختلف یهاروش ،زیربنایی یهایژگیودر بررسی 

کید شده أاز خدمات ارتباطی تکارگیری های استان در برخورداری و بهها و ظرفیتها بر پتانسیل. در تحلیل این ویژگیاست

خدمات  و مخابراتی، خدمات فناوری اطالعات بر این مبنا ابزارهای ارتباطی استان بوشهر شامل خدمات پستی، خدمات است.

 گرفته است. قرار یررسموردبهریک که به صورت مجزا است  مایصداوس

تحلیل میزان دسترسی ، زمان ارسال و هزینه انجام خدمات پستی در نقاط شهری و  -1-2-3-3-1-1

 روستایی

ترین ابزارهای ارتباطی میان مردم جهان و به عنوان یک وسیله ارتباطی ساده، ارزان و مطمئن، پست به عنوان یکی از کهن

های تپیشرف رغمیعلی این نوع خدمات ارتباطی، به دلیل جایگاه ویژهنقش مهمی در برآوردن نیازهای جامعه داشته است. 

ای دارد. به طوری که در جریان مناسبات اقتصادی، در ارتباطات منطقه یمؤثراطالعاتی و ارتباطی، امروزه نیز پست نقش 

اشد. با ب مؤثری کشور عهتواند در رشد و توسای برخوردار است و میاجتماعی و فرهنگی، خدمات پستی از جایگاه ویژه

های جامع ای طوالنی و با اجرای برنامهگیری از تجربههای جدید و افزایش سرعت تبادل اطالعات، پست نیز با بهرهفناوری

 دهد. و زیربنایی امکانات وسیع و خدمات متنوعی را باکیفیت و سرعت مطلوب در دسترس عموم قرار می

شده به واحدهای سکونتگاهی در سطح استان در استان، میزان و کمیت خدمات ارائه رسانیعالوه بر سطح کیفی خدمات

ر سطح شده درسانی در سطح استان، روند تغییرات خدمات ارائهبه منظور بررسی سطح خدمات رونیازا. ابدییمنیز اهمیت 

 است.  قرارگرفتهبا میانگین کشوری مورد تحلیل  هاآن سهیو مقا  1332تا  1333 هایسالاستان در بین 

 1352 - 1383در دوره زمانی  یبرداربهرهپستی مورد  یواحدهابررسی  -1-2-3-3-1-1-1

روند ا در این راست .باشدمیپستی  یواحدهادسترسی به مطرح در زیر بخش پست میزان  یهاشاخص نیترمهمیکی از 

 با عناوین  دسته 3واحدهای پستی در  .شودیممقایسه  سطح کشوربا پستی استان  یواحدها( تعداد 1332-1333ساله  ) 12

 نمایندگی پستی، دفتر پست روستایی، دفتر پست وپست شهری،  یباجه، ، دفتر پست شهریاداره پستکل یا  یاداره

 - 1333)سالنامه آماری کشور و استان،  است شدهمیتقسمخابرات، آژانس شهری، صندوق پستی و سایر واحدهای پستی 

 .دهندیمنشان  1332-1333 هایسالاستان را طی  پستی کشور و یواحدهاتعداد و روند  1نمودار و  1جدول . ( 1332
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 1352-1383 هایسالو استان طی  در کشورپستی واقع  یواحدها: تعداد  1جدول 

 پستي واحدهای
 اداره کل 

 و اداره

دفتر پست 

 شهری 

 و روستایي

 نمایندگي

 پستي 

 دفتر ارتباطي

شهری و  

 روستایي

 آژانس 

 شهری

 صندوق پستي 

 روستایي شهری و
 جمع سایر

1363 
 23323 3 13663 431 3323 3361 1141 334 کشور 

 536 13 336 3 153 136 26 3 استان

1364 
 23631 1323 13334 435 2326 3535 1132 313 کشور 

 536 12 411 3 65 136 31 3 استان

1363 
 25131 3443 13333 431 1553 3323 333 323 کشور 

 513 62 432 3 31 132 25 3 استان

1363 
 23136 5343 13331 331 1344 2313 633 323 کشور 

 513 3 433 143 3 32 24 3 استان

1365 
 33333 11433 15336 332 323 2433 631 324 کشور 

 513 3 432 2 243 14 15 3 استان

1366 
 33335 13333 16353 231 134 1624 631 332 کشور 

 2324 1343 432 3 253 43 15 3 استان

1363 
 33515 6353 11322 4551 1523 36 13433 336 کشور 

 533 23 433 3 233 14 15 3 استان

1333 
 31412 6233 13341 33 1336 33 13443 343 کشور 

 534 3 366 1 255 23 33 3 استان

1331 
 33332 3135 16325 11 1313 36 13352 332 کشور 

 336 3 333 15 233 13 215 3 استان

1332 
 33534 3135 16335 22 1422 26 13553 363 کشور 

 531 33 333 12 234 12 13 9 استان

 1332 -1363: سالنامه آماری کشور و استان ،  مأخذ

پستی کشور در  واحدهایو کمترین تعداد 1333پستی کشور مربوط به سال  واحدهایتعداد  ترینبیش، 1جدول طبق 

پستی  واحدهایو کمترین تعداد 1333در سال  در استانپستی واقع  واحدهایتعداد  ترینبیشبوده ، همچنین  1333سال 

در بازه زمانی مختلف دچار تغییراتی شده و استان  در کشورپستی  واحدهایروند تعداد  .باشدمی 1331استان مربوط به سال 

  کاهش داشته است. هاسالافزایش و برخی  هاسالاست که در برخی 

 (%122-%32شده است) ارائهتنها بخشی از نمودار  یسازخالصهبه دلیل 
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 1352-1383 هایسالپستی کشور و استان طی  واحدهای: روند جمع  1نمودار 

 
 1332-1363: سالنامه آماری کشور و استان ،  مأخذ

در راستای سنجش سهم استان از کشور در حوزه پست از شاخص نسبت مجموع تعداد واحدهای پستی استان به کشور 

این  . برکندیمنسبت واحدهای پستی استان به کشور را بیان  2نمودار و  2جدول استفاده شده است.  1332الی  1333از سال 

نقاط شکست و تغییرات را  2نمودار اساس روند نسبت واحدهای پستی استان نسبت به کشور دچار تغییرات بوده است که 

واحد بوده است که دلیل عمده افزایش 2321پستی استان ، واحدهایجمع  1333الزم به ذکر است در سال . دهدیمنمایش 

 احدهایوپستی در این سال باعث تغییر چشمگیر  نسبت جمع کل  واحدهایتعداد  .استپستی  واحدهایآن ، تعداد سایر 

  .باشدمی پستی استان به کشور

 1352-1383 هایسال یکشور ط کلبهپستی استان   واحدهایجمع کل  نسبت : روند 2جدول 

 1352 1351 1351 1385 1388 1387 1381 1381 1382 1383 سال

پستی  واحدهایمجموع 

 استان بوشهر
133 123 113 112 113 2321 131 131 323 131 

پستی  واحدهایمجموع 

 کشور
21121 21331 21111 23123 33222 31311 31111 31112 31332 31131 

نسبت جمع کل 

پستی استان  واحدهای

 )درصد( به کل کشور

213 211 211 211 212 111 212 213 211 212 

 1332-1363استان،  : سالنامه آماری کشور و مأخذ

23323 23631 25131 23136 33333 33335 33515 31412 33332 33534

536 536 513 513 513 2324 533 534 336 531

33%

31%

32%

33%

34%

33%

33%

35%

36%

33%

133%

1363 1364 1363 1363 1365 1366 1363 1333 1331 1332

جمع واحد های پستی کشور جمع واحد های پستی استان
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 )درصد(1352-1383 هایسال کشور طیپستی استان به کل  واحدهاینسبت جمع کل  : روند 2نمودار 

 
 1332-1363استان،  : سالنامه آماری کشور و مأخذ

 1352 -1383پستی در دوره زمانی  واحدهایبررسی پوشش جمعیتی و مساحتی مجموع  -1-2-3-3-1-1-1-1

دو  در هاشاخص. با بررسی این  باشدمیمهم در بخش پست  یهاشاخصپوشش جمعیتی و مساحتی جزء  یهاشاخص

 سؤالد به دو در این بخش بای پستی در استان را شناسایی کرد. واحدهایچگونگی پراکندگی  توانمیمقیاس کشور و استان 

 زیر جواب داده شود:

 ش جمعیتی هر واحد پستی در استان چقدر است؟پوش 

  است؟ لومترمربعیکپوشش مساحتی هر واحد پستی در استان چند 

ستی پ واحدهایتعداد جمعیت محدوده منتخب به مجموع  میاز تقسشاخص پوشش جمعیتی در سطح کشور و استان 

 اینبنابر باشدینمت همان سال موجود هر سال جمعی، برای موردنظرساله  12با توجه به روند  .گرددمیهمان محدوده محاسبه 

 برآورد شده است موردنظر هایسالنرخ رشد محاسبه گردیده و جمعیت  1332و  1331،  1311 هایسالبا توجه به جمعیت 

 3جدول ) .برآورد شده است( 1332- 1331ساله  1از دوره زمانی  شدهمحاسبهبا نرخ رشد  1332و  1331 هایسال)جمعیت 

ستی پ واحدهایتقسیم مساحت محدوده منتخب به مجموع  و استان ازوشش مساحتی در سطح کشور همچنین شاخص پ( 

 است. آمدهدستبه

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲

نسبت جمع کل واحد های پستی استان به کل کشور
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 1351-1381 - 1371و استان بوشهر، رشد کشور: مساحت ، جمعیت و نرخ  3جدول 

 استان  کشور مقیاس

 23212 1113131 مساحت

 113111 12211222  1311جمعیت سال

 331211 12131132 1331جمعیت سال 

 1232313 11113113 1332جمعیت سال 

 1111 1112 31-11ساله  12نرخ رشد 

 3111 1123 32-31ساله  1نرخ رشد 

 1332-1363سالنامه آماری کشور و استان،( و 1333-1363-1353، سرشماری عمومی نفوس و مسکن )مشاوربرآورد : مأخذ

 است. شدهارائه 1جدول و در  شدهمحاسبهپستی کشور و استان  واحدهایپوشش جمعیتی و مساحتی ، 3جدول با توجه به 

 1352-1383 هایسالپستی نسبت به پوشش جمعیتی و مساحتی طی  واحدهای: مجموع  2جدول 

 عنوان
 جمعیت

 کشور 

 جمعیت 

 استان

جمع 

 واحد 

پستي 

 کشور

جمع 

 دواح

پستي 

 استان

پوشش 

 جمعیتي 

 واحدهای

 پستي 

 کشور

پوشش 

 جمعیتي 

 واحدهای

 پستي

 استان  

 پوشش مساحتي 

 پستي  واحدهای 

 کشور

پوشش  

 مساحتي

 واحدهای 

 پستي

 استان  

 لومترمربعیک لومترمربعیک نفر نفر واحد واحد نفر نفر یریگاندازهواحد 

1363 33433363 653663 23323 536 2513 1163 33 31 

1364 53324352 663333 23631 536 2533 1232 34 33 

1363 53433562 663235 25131 513 2333 1243 31 32 

1363 51433156 313633 23136 513 2433 1265 35 32 

1365 52323334 342233 33333 513 2132 1311 33 32 

1366 53233314 351334 33335 2324 2335 416 43 13 

1363 54234333 1331533 33515 533 2321 1233 43 23 

1333 53143333 1332324 31412 534 2332 1435 32 31 

1331 53131163 1333346 33332 336 2332 1153 43 23 

1332 55113252 1336151 33534 531 2134 1332 43 32 

 1332-1363کشور و استان،( و سالنامه آماری 1333-1363-1353برآورد مشاور، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ): مأخذ

با توجه به افزایش جمعیت استان بوشهر  و مدنظر بودهساله  12پستی استان ، روند  واحدهایجهت تحلیل پوشش جمعیتی 

جمعیت در سطح  نفر 1122، به ازای هر1332. در سال ایمبودهپستی  واحدهایشاهد روند یکنواخت سطح پوشش جمعیتی 

وضع  انگر، نش1333به جز سال که واحد پستی وجود دارد  1نفر جمعیت  2111ر به ازای هر کشو و در واحد پستی 1استان 

 هایسالتان ( طی پستی )کشور ، اس واحدهایپوشش جمعیتی مجموع  3نمودار  نسبی بهتر در استان نسبت به کشور است.

 .دهدمیرا نشان 1333-1332
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 1352-1383 هایسالپستی )کشور ، استان( طی  واحدهای: پوشش جمعیتی مجموع  3نمودار 

 
 1332-1363( و سالنامه آماری کشور و استان،1333-1363-1353برآورد مشاور، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ): مأخذ

که نشان واحد پستی وجود دارد.  1 در کشور کیلومترمربع 11هر  در استان و  کیلومترمربع 32، به ازای هر 1332در سال 

پستی )کشور ، استان ( را طی  واحدهای، پوشش مساحتی مجموع 1نمودار  .دهنده بهبود وضع نسبی استان به کشور است

 .دهدمینشان 1332 -1333 هایسال

 1352-1383 هایسالپستی )کشور ، استان (طی  واحدهای: پوشش مساحتی مجموع  2نمودار 

 
 1332-1363سالنامه آماری کشور و استان،( و 1333-1363-1353برآورد مشاور، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ): مأخذ

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲

پوشش جمعیتی 
واحد های پستی 

کشور

پوشش جمعیتی 
واحد های پستی

استان 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲

پوشش مساحتی
واحد های پستی 

کشور

پوشش مساحتی
واحد های پستی

استان 
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 پستی استان به کل کشور واحدهاینسبت  -1-2-3-3-1-1-1-2

آژانس شهری ، دفتر  واحدهای .است شدهارائه پستی استان به کشور واحدهاینسبت هر یک از  1نمودار و  1جدول  طبق

هری و روستایی و نمایندگی پستی در حد بسیار مطلوب در سطح استان وجود دارند و این نشان دهنده این امر ارتباطی ش

 پستی صورت پذیرد. واحدهایپستی ،باید این توسعه  در سایر  واحدهایکه در صورت ایجاد توسعه در  باشدمی

 1352پستی استان به کل کشور واحدهایدرصد نسبت هر یک از :  1جدول 

 پستی استان به کل کشور واحدهایدرصد نسبت هر یک از  تعداد کل )کشور( تعداد کل )استان( پستی واحدهای

 213 333 3 اداره کل و اداره

 211 12111 13 دفتر پست شهری و روستایی

 1213 23 12 نمایندگی پستی

 1113 1122 211 دفتر ارتباطی شهری و روستایی

 1111 22 12 آژانس شهری

 212 13221 331 صندوق پستی شهری و روستایی

 211 1111 31 سایر

 212 31131 131 جمع

 1332: سالنامه آماری کشور و استان،مأخذ

 1352پستی استان به کل کشور واحدهایدرصد نسبت هر یک از :  1نمودار 

 
 1332و استان، : سالنامه آماری کشورمأخذ

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

اداره کل و 
اداره

دفتر پست 
شهری و 
روستایی

تینمایندگی پس ی دفتر ارتباط
شهری و 
روستایی

آژانس شهری ی صندوق پست
شهری و 
روستایی

سایر

درصد نسبت هر یک از واحد های پستی استان به کشور
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 1353سال  در بوشهرپستی در سطح استان  واحدهایبررسی  -1-2-3-3-1-1-1-3

 واحدهاکه این  بر اساس آمار اخذ شده از سالنامه آماری وجود دارد 1333در سال پستی در استان بوشهر  واحد 121تعداد 

نمایندگی مستقل  12ارتباطی و  دفتر خدمات13نمایندگی پستی و  12و دفتر پست شهری  13اداره پست مرکزی ،  3شامل 

 سایر  31صندوق پستی منصوبه روستایی و 211صندوق پستی منصوبه شهری ،  111، روستایی ICTواحد  111روستایی ،

شهرستان عسلویه با واحد پستی باالترین رتبه و 113با مجموع  در استان بوشهر  . شهرستان دشتستان باشدمی واحدهای پستی

درصد از کل 1131سهم خدمات پستی استان ، معادل   .برخورداری از واحد پستی را دارد واحد پستی کمترین 23مجموع  

شده است. ارائهاستان   یهاشهرستانبه تفکیک  یبرداربهرهرد پستی مو واحدهای تعداد 1جدول در  .باشدمیکشور 
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 1353به تفکیک شهرستان در سال  یبرداربهرهپستی مورد  واحدهای:  1جدول 

 1353وضعیت کالن خدمات پستی استان در سال 

ل 
 ک

ع
جم

ی
ها

د
ح

وا
 

ی
ست

پ
 

 شهرستان

 سایر  پستی یهاصندوق پستی روستایی واحدهای پستی شهری واحدهای

ع 
جم

ی
دها

اح
و

 
ی

هر
 ش

تی
پس

 

 شهری واحد شهری )دولتی(

یی
ستا

رو
ی 

ست
ی پ

دها
اح

ع و
جم

 

 یردولتیغروستایی  واحدهای  دفتر پست روستایی

ی 
هر

 ش
وبه

ص
من

یی 
ستا

رو
ی 

به 
صو

من
 

بار
ی ان

ود
وج

م
 

ه، 
خلی

ت
مع

ج
ور

آ
 ی

یع
وز

و ت
 

مل
ح

قل
ون

 
دله

مبا
و 

زی 
رک

ت م
پس

ره 
ادا

 

 دفتر شهری

ول
 قب

گی
ند

مای
ن

طی 
تبا

 ار
ت

دما
 خ

فتر
د

 

ال
فع

ال 
رفع

غی
 

ت
برا

خا
و م

ت 
پس

ک 
شتر

ر م
دفت

تی 
پس

تر 
 دف

در
قر 

ست
ی م

دگ
این

نم
 

تر 
 دف

در
قر 

ست
ی م

دگ
این

نم

ت
برا

خا
م

 

قل
ست

ی م
دگ

این
نم

 

IC
T

 
یی

ستا
رو

 

کی
مل

ی 
جار

ستی
ا

ی 
ذار

اگ
و

 

 23 2 2 2 12 1 12 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 2 1 2 1 عسلویه

 11 2 2 2 11 2 13 2 2 2 2 2 2 13 3 1 2 2 1 2 1 جم

 13 1 2 2 23 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 کنگان

 13 1 1 2 11 3 12 1 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 1 1 3 دیر 

 31 1 2 2 33 12 21 1 2 2 2 2 2 21 1 2 2 2 1 1 3 دشتی

 13 2 1 2 31 1 21 2 2 2 2 2 2 21 1 1 2 2 1 1 1 تنگستان

 113 2 3 2 11 33 33 1 2 2 2 2 2 13 21 2 2 2 1 1 32 دشتستان

 33 2 2 2 3 11 3 2 2 2 2 2 2 3 11 1 2 2 2 2 21 بوشهر

 13 2 2 2 22 11 13 2 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 1 1 12 گناوه

 13 3 1 2 13 3 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 دیلم

 121 3 23 2 211 111 111 12 2 2 2 2 2 111 13 12 2 2 13 3 113 جمع

 1333: اداره کل پست استان بوشهر،مأخذ
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 1353استان بوشهر در سال  هایشهرستانپستی  واحدهایبررسی پوشش مساحتی مجموع  -1-2-3-3-1-1-1-2

 هاستانشهرپستی هر یک از  واحدهایتعداد  از توانمین صرفاً راوضعیت خدمات پستی در مناطق شهری استان بوشهر 

 نظر گرفتند سطوح خدماتی با توجه به در تفاوت میان تعدا 1نمودار و  1جدول به این ترتیب  . قراردادمالک برخورداری 

 دهند.جمعیت و مساحت هر شهرستان را نشان می

 1353استان بوشهر سال  هایشهرستانپوشش سطوح خدماتی به تفکیک : 7جدول 

 پوشش مساحتی مساحت)کیلومترمربع( پستی واحدهایجمع  نشهرستا

 21 111 23 عسلویه

 32 1111 11 جم

 11 111 13 کنگان

 11 2232 13 دیر

 13 1221 31 دشتی

 21 1312 13 تنگستان

 31 1321 113 دشتستان

 13 1311 33 بوشهر

 21 1312 13 گناوه

 31 1112 13 دیلم

 32 23212 121 جمع

 1333اداره کل پست استان بوشهر، و برآورد مشاور: مأخذ

 1353سال  استان بوشهر هایشهرستانپوشش مساحتی خدمات پستی :  1نمودار 

 
 1333اداره کل پست استان بوشهر، و برآورد مشاور: مأخذ

  کهیدرحال اشدبمیرا دارا ترین پوشش مساحتی خدمات پستی کمترین مساحت در سطح استان باال شهرستان کنگان با

3

13

23

33

43

33

33

53

پوشش مساحتی
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ان قرار پستی در این شهرست واحدهایتعداد  ترینبیشو  در استان دارد یاژهیوشهرستان دشتستان به لحاظ وسعت سهم 

به ازای هر  و باشدمیاستان بوشهر  هایشهرستانولی این شهرستان به لحاظ پوشش مساحتی در حد متوسط بین سایر  دارد.

 .دهدمییک واحد پستی را پوشش  کیلومترمربع31

 1352-1383بررسی مرسوالت پستی در دوره زمانی  -1-2-3-3-1-1-2

، ربه مقصد داخل کشو صادرشدهپستی ، مرسوالت واردشدهبه مرسوالت پستی داخلی  توانمیمرسوالت پستی را 

با توجه  رد.کاز مبادی خارج از کشور تقسیم  هواردشدبه مقصد خارج از کشور ، مرسوالت پستی  صادرشدهمرسوالت پستی 

 شدهرداختهپو استان بوشهر  دن شاخص مرسوالت پستی در بخش پست، به بررسی این شاخص در سطح کشوربه مهم بو

تعداد مرسوالت پستی در  3جدول  است. شدهپرداخته به مقایسه مرسوالت پستی استان با میانگین کشور تیدرنهااست و 

 سطح کشور و استان بوشهر را نشان داده است.
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 1352 -1383 هایسال: مرسوالت پستی در سطح کشور و استان طی  8جدول 

 مرسوالت پستی

مرسوالت پستی 

 داخلی

 واردشده 

مرسوالت پستی 

 به  صادرشده

 مقصد داخل کشور

مرسوالت پستی 

 به صادرشده

 مقصد خارج از کشور 

مرسوالت پستی 

 از واردشده

مبادی خارج از  

 کشور

جمع 

 مرسوالت 

 پستی

1333 
 133331 12122 2113 131332 333131 کشور)هزار(

 1113311 21133 11111 1111111 1331232 استان

1331 
 131132 11211 2112 111312 121311 کشور)هزار(

 11111223 12132 11231 2231123 11311213 استان

1331 
 333113 12131 2113 112131 111121 کشور)هزار(

 11131133 11223 11113 1312211 11312113 استان

1331 
 1211111 12312 3111 132231 311331 )هزار(کشور

 11132222 13112 3111 2111131 11132111 استان

1331 
 1221232 3112 2221 221111 133232 )هزار(کشور

 11131222 12111 11311 2213131 12231213 استان

1333 
 321313 1133 2321 112232 121111 )هزار(کشور

 11213111 11131 12333 2311312 12211331 استان

1333 
 321131 1113 1122 111113 132313 )هزار(کشور

 11231212 11111 12231 2311212 12233232 استان

1332 
 111232 1213 1311 111131 112311 )هزار(کشور

 13213211 13112 1113 3133111 3313313 استان

1331 
 1131331 2311 1111 111331 121211 )هزار(کشور

 11312233 331 1121 1223211 3131111 استان

1332 
 ... ... ... ... ... )هزار(کشور

 12121113 12332 1312 1131131 1311313 استان

 1332-1363سالنامه آماری کشور و استان،: مأخذ

به خارج از کشور و کاهش رشد و آغاز سیر نزولی این روند در  صادرشدهدالیل کاهش شاخص مرسوالت پستی 

 اطالعات  که سرعت و سهولت بیشتر و هزینه مالی کمتری دارد دانست . آوریفنفراگیری  به توانمیاخیر را  هایسال

روند مجموع مرسوالت پستی در  .باشدمیموجود ن 1332اطالعات مربوط به مرسوالت پستی در سطح کشور در سال 

مرسوله 1131331222 تعداد 1331در سال  آمدهعملبه هایبررسیطبق  بوده است . متغیر 1332-1333 هایسالکشور طی 

-1333 هایسالبوشهر طی  در استانشده است. همچنین روند مجموع مرسوالت پستی  جاجابهپستی در سطح کشور 

 متغیر است.1332
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 1352سال  در بوشهربررسی مرسوالت پستی در سطح استان  -1-2-3-3-1-1-2-1

 استان بوشهر هایشهرستانبه تفکیک  صادرشدهمرسوالت پستی داخلی 

 بعدازآنمرسوله پستی اختصاص داشته و 1232131به شهرستان بوشهر با حدود  ، 1332در سال میزان  مرسوالت  ترینبیش

.شهرستان دیر با  انددادهمرسوالت را به خود اختصاص  ترینبیش 112111و 132131کنگان و دشتستان با   هایشهرستان

تعداد مرسوالت پستی  3جدول شماره ت.مرسوله پستی کمترین مرسوالت را در سطح استان به خود اختصاص داده اس31112

 .دهدمی ارائهرا  1332در سال  صادرشدهداخلی 

 1352 صادرشدهمرسوالت پستی داخلی :  5جدول 

 پست ویژه امانات کوچک یهابسته مطبوعات هانامه جمع سال و شهرستان

 13111 1133 13313 121 1311133 1232131 بوشهر

 2111 113 2211 12 31131 11121 تنگستان

 31 111 312 2 11121 11231 جم

 2312 2113 1313 1 111112 112111 دشتستان

 1322 132 1211 3 11113 11313 دشتی

 1111 321 1211 2 23221 31112 دیر

 1133 2111 1121 3 11113 12121 دیلم

 323 313 2123 2 13132 11133 عسلویه

 3121 121 3211 2 111333 132131 کنگان

 1213 1121 1132 2 13132 31313 گناوه

 31111 11111 31212 113 1133211 1131131 جمع

 1332: سالنامه آماری استان، مأخذ

 1352استان بوشهر صادرشدهتعداد مرسوالت پستی داخلی :  7نمودار 

 
 1332: سالنامه آماری استان، مأخذ
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 به استان بوشهر به تفکیک شهرستان واردشدهمرسوالت داخلی 

،  باشدمیمرسوله متعلق به شهرستان بوشهر 2131111به استان   1332در سال  واردشدهاز کل مرسوالت داخلی 

قرار دارند. شهرستان گناوه نیز با در رتبه دوم و سوم مرسوله پستی  112221و 111333دشتستان و دشتی با   هایشهرستان

 3نمودار و 12جدول  را به خود اختصاص داده است. استان بوشهر واردشدهی مرسوله کمترین میزان مرسوالت داخل 31111

 .دهدمیرا نشان  1332به استان در سال  واردشدهعداد مرسوالت پستی داخلی ت

 1352استان بوشهر  واردشدهمرسوالت پستی داخلی :  11جدول 

 مطبوعات هانامه جمع سال و شهرستان
  یهابسته

 کوچک
 امانات

 111113 11111 323211 2133131 2131111 بوشهر

 2311 1133 1312 11112 11123 تنگستان

 1331 1311 3112 131122 113121 جم

 2311 11133 111331 322131 111333 دشتستان

 2322 1221 12322 332122 112221 دشتی

 133 1111 3213 31111 33323 دیر

 131 1211 1231 33321 13112 دیلم

 2111 1112 11313 111213 133311 عسلویه

 113 1131 13111 221122 222111 کنگان

 111 1311 1132 21131 31111 گناوه

 121231 111123 121231 3132231 1311313 جمع

 1332: سالنامه آماری استان، مأخذ

 1352استان بوشهر واردشدهتعداد مرسوالت پستی داخلی :  8نمودار 

 
 1332: سالنامه آماری استان، مأخذ
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 استان بوشهر هایشهرستانبه خارج از کشور به تفکیک  صادرشدهمرسوالت پستی 

مرسوله  11 ، شهرستان دشتستان باباشدمیمتعلق به شهرستان بوشهر  مرسوله1211به استان    صادرشدهاز کل مرسوالت 

را به خود اختصاص داده  صادرشدهمرسوله کمترین میزان مرسوالت  1قرار دارد. شهرستان دشتی نیز با در رتبه دوم پستی 

تعداد مرسوالت  11جدول  .باشندیمبه مقصد خارج از کشور  صادرشدهتنگستان و جم فاقد مرسوالت  هایشهرستاناست. 

 .دهدمی نشانرا  1332به مقصد خارج از کشور در سال  صادرشدهپستی 

 1352به مقصد خارج از کشور صادرشدهمرسوالت پستی :  11جدول 

 مطبوعات هانامه جمع سال و شهرستان
  یهابسته

 کوچک
 امانات

 1212 2 122 133 1211 بوشهر

 2 2 2 2 2 تنگستان

 2 2 2 2 2 جم

 2 1 2 12 11 دشتستان

 2 2 2 1 1 دشتی

 2 2 2 1 1 دیر

 1 2 1 1 3 دیلم

 1 2 1 3 12 عسلویه

 1 2 2 1 3 کنگان

 2 2 2 3 3 گناوه

 1211 3 122 112 1312 جمع

 1332: سالنامه آماری استان، مأخذ

 استان بوشهر هایشهرستاناز خارج از کشور به تفکیک   واردشدهمرسوالت پستی 

لویه با و در رتبه دوم شهرستان عس بودهمتعلق به شهرستان بوشهر  بسته پستی 1111، 1332در سالحجم مرسوله  ترینبیش

تعداد  3نمودار و  12جدول  .باشدمیمرسوله مربوط با شهرستان گناوه  3مرسوله قرار دارد کمترین مرسوله نیز با  1112

 .دهدمیرا نشان  1332از مبادی خارج از کشور در سال  واردشدهمرسوالت پستی 

 1352از مبادی خارج از کشور واردشدهمرسوالت پستی :  12جدول 

 مطبوعات هانامه جمع سال و شهرستان
  یهابسته

 کوچک
 امانات

 213 2132 2131 132 1111 بوشهر

 2 2 23 12 31 تنگستان

 1 2 2 2 3 جم

 23 2 112 213 113 دشتستان

 2 3 11 12 31 دشتی

 2 2 13 13 121 دیر
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 مطبوعات هانامه جمع سال و شهرستان
  یهابسته

 کوچک
 امانات

 1 1 12 13 32 دیلم

 12 31 2211 2231 1112 عسلویه

 22 1 13 11 111 کنگان

 2 2 2 3 3 گناوه

 323 2131 1121 2331 12332 جمع

 1332: سالنامه آماری استان، مأخذ

 1352از مبادی خارج از کشور استان بوشهر واردشدهمرسوالت پستی :  5نمودار 

 1332: سالنامه آماری استان، مأخذ

 و مقایسه با میانگین کشوری محاسبه سرانه مرسوالت پستی استان بوشهر -1-2-3-3-1-1-2-2

 ستیزطیحمعالوه بر کاهش آلودگی هوا و  چراکه .باشدمی کشورها یافتگیتوسعه یهاشاخصسرانه مرسوالت پستی از 

و در  231و در اروپا  13. میانگین سرانه مرسوالت پستی در جهان دهدمیرا نیز کاهش  یرضروریغو هزینه  ، ترافیک و تردد

.طبق کندیمعنای آن است که هر فرد در طول سال چقدر از خدمات پستی استفاده ز سرانه به ما.منظور  باشدمی  3ایران حدود 

 مرسوله برسد.  23و  21برنامه چهارم و پنجم سرانه مرسوالت پستی کشور باید به 

به مقصد خارج از کشور و  صادرشدهو مرسوالت پستی  صادرشده داخلی پستی مرسوالتاز مجموع  سرانه مرسوالت

ساله از جمعیت  12است. در روند  شدهحاصلبه جمعیت کل استان  از مبادی خارج از کشور واردشدهمرسوالت پستی 

ساله رو به افزایش بوده است و در  12استفاده شده است . سرانه مرسوالت پستی در استان طی روند  1332و  1331 هایسال

شده  111برابر با  1332ر سال و د باشدمی 1ر این سال این سرانه به اوج خود رسیده است.سرانه مرسوالت پستی د 1331سال 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

بوشهر

تنگستان

جم

دشتستان

دشتی

دیر

دیلم

عسلویه

کنگان

گناوه

5471
35
9

443
34
106
30

4650
151
3

مرسوالت پستی وارد شده از مبادی خارج از کشور استان بوشهر



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 

 

 5002212B0021303011RE203960802 م 

 

21 

پستی در استان در زمینه پست الکترونیک و  یهاتیفعال. تحول اداری و اجرای مقدمات دولت الکترونیک و است

 ترنییپاکشور سرانه است.سرانه موجود از سطح  افتهیشیافزاساله  12آن در ابعاد گوناگون طی روند  یهارساختیز

 .دهدمیرا نشان 1332-1333استان طی دوره زمانی  سرانه مرسوالت پستی کشور و 12نمودار و  13جدول .باشدمی

 1352-1383طی دوره زمانی  و استان: سرانه مرسوالت پستی کشور 13جدول 
داخلی مرسوالت پستی  

 صادرشده

مرسوالت پستی 

به مقصد  صادرشده

 خارج از کشور

مرسوالت پستی 

 واردشده

از مبادی خارج از  

 کشور

 سرانه  جمعیت جمع

 مرسوالت

1333 
22212 13122331 111311 12122 2113 131332 کشور)هزار(  

21212 312331 1131231 21133 11111 1111111 استان  

1331 
22212 12121112 113331 11211 2112 111312 کشور)هزار(  

12112 331322 2322311 12132 11231 2231123 استان  

1331 
22212 12131132 113331 12131 2113 112131 کشور)هزار(  

21112 331211 1331121 11223 11113 1312211 استان  

1331 
22312 11121113 221111 12312 3111 132231 کشور)هزار(  

12112 313332 2131313 13112 3111 2111131 استان  

1331 
22312 12321321 211222 3112 2221 221111 کشور)هزار(  

23212 312212 2121121 12111 11311 2213131 استان  

1333 
22212 13213311 132121 1133 2321 112232 کشور)هزار(  

21113 311111 2313111 11131 12333 2311312 استان  

1333 
22212 11221313 111112 1113 1122 111113 کشور)هزار(  

33212 1221113 2331312 11111 12231 2311212 استان  

1332 
22212 11113113 113111 1213 1311 111131 کشور)هزار(  

11313 1232321 3113332 13112 1113 3133111 استان  

1331 
22312 11131132 112133 2311 1111 111331 کشور)هزار(  

32311 1211213 1221121 331 1121 1223211 استان  

23111 1233111 1111231 12332 1312 1131131 استان 1332  

 1332-1363و سالنامه آماری کشور و استان، برآورد مشاور: مأخذ
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 1352تا  1383 هایسالمرسوالت پستی استان طی  سرانه روند:  11نمودار 

 1332-1363و سالنامه آماری کشور و استان، برآورد مشاور: مأخذ

 نرخ خدمات پستی و زمان ارسال آن -1-2-3-3-1-1-3

و زمان حداقل که در د باشدمینامه و بسته زمینی و دریایی  ،مرسوالت پستی شامل پیشتاز هوایی، امانات زمینی بندیزمان

 هااستانساعت بین مراکز  21ی در حداقل زمان طی است. مرسوالت پیشتاز هوای قرارگرفته یموردبررساکثر به تفکیک و حد

 1الی  3اقل زمان امانات زمینی در حد .شودیمساعت از یک واحد به واحد دیگر در سطح کشور توزیع  12الی  13و طی 

روز  22اکثر زمان روز و حد 1اقل زمان ین مرسوالت دریایی و زمینی در حدو همچن روز 12-1 اکثر زمان در حد و روز

 است. شدهدادهمرسوالت زمینی ، هوایی و دریایی نشان  بندیزمان 11جدول  در توزیع خواهد شد.

 1352مرسوالت زمینی ، هوایی و دریایی  بندیزمان:  12جدول 

 مالحظات حداکثر زمان حداقل زمان مرسوالت

 پیگیری مرسوله ساعت از یک واحد به واحد دیگر در سطح کشور 12الی  13 هااستانساعت بین مراکز 21 پیشتاز هوایی

 از روز تحویل به پست 

 است ریپذامکان 

 روز 12-1  روز 1الی  3 امانات زمینی

 روز 22 روز1 زمینی-دریایی

 اداره کل پست استان بوشهر: مأخذ

مورخه  111جلسه شماره  1خدمات پستی از شرکت پست جمهوری اسالمی ایران که بر اساس مصوبه  شماره  یهاتعرفه

برای محاسبات گردش مالی مرسوالت  است. گردیدهاخذ  ، شدهمیتنظ 1332کمیسیون مقررات ارتباطی در سال  1/1/1332

نرخ  11جدول ر د و نوع مرسوله صورت گرفته است.به تفکیک شهرستان استان وزن مرسوالت پستی ، پستی استان بوشهر

 شده است. ارائه مرسوالت تعداد مرسوالت پستی استان به تفکیک انواع مرسوالت پستی  و وزن 
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 1352در سال  و وزن مرسوالتان به تفکیک انواع مرسوالت پستی تعداد مرسوالت پستی است و : نرخ11جدول 

 رده وزنی نوع مرسوله و خدمات
 جمع کل جوارهمبرون استانی غیر  جوارهمبرون استانی  درون استانی شهری

   نرخ کل نرخ تعداد نرخ کل نرخ تعداد نرخ کل نرخ تعداد نرخ کل نرخ تعداد

 پیشتاز -پاکت 

 11،113،322،112 1،313،113،332 11،111 113،111 2،111،311،131 11،111 11،113 1،112،331،132 12،232 123،231 3،312،123،322 31،332 121،323 گرم 212تا 

 312،322،311 111،232،111 13،131 3،311 121،133،231 13،131 2،111 231،111،111 11،111 1،133 21،113،332 11311 112 گرم 122تا  211از 

 11،321،223،333 323،131،311 12،131 1،121 13،231،131 12،131 1،321 213،311،222 13،221 1،232 11،213،332 11312 233 گرم 1222تا  121از 

 313،331،113 131،221،112 13،121 2،111 11،211،311 13121 113 113،211،132 11،211 1،111 1،331،111 12131 123 گرم 2222تا  1221از 

 13232331 23،111،222 13121 311 1،212،112 13121 11 3،311،122 11211 123 132،312 12131 3 گرم 32222تا  2221از 

 پیشتاز -بسته 

 122،113،111 311،111،312 11،112 11،311 233،133،111 11،131 1،111 111،123،112 13،131 12،332 331،111،112 11،111 3،313 گرم 212تا 

 121111113 313،121،322 32،132 1،111 11،332،131 12،211 1،223 111،311،111 12،131 2،113 21،111،132 11312 111 گرم 122تا  211از 

 323111331 112،233،312 33،112 1،113 32،131،122 11،312 1،232 231،111،232 12،131 3،212 11،132،212 13111 311 گرم 1222تا  121از 

 1111123211 112،323،312 132،332 1،311 12،111،231 3،311 1،223 123،311،112 31،221 1،232 21،111،312 32132 231 گرم 2222تا  1221از 

 111332312 321،212،331 23،131 11،111 11،113،133 3،311 1،111 31،131،221 31،221 1،221 3،113،221 22211 121 گرم 32222تا  2221از 

 سفارشی -نامه 

 111332312 213،212،322 31،112 3،121 111،211،122 23،112 1،313 233،232،122 21،311 11،312 113،111،132 21،322 11،133 گرم 212تا 

 12111112 13،112،212 12232 331 1،313،122 31312 111 11،232،122 33112 111 1،111،312 32131 113 گرم 122تا  211از 

 13121133 12،131،122 13131 212 2،111،222 11312 12 31،223،122 12232 323 21،321،112 31321 121 گرم 1222تا  121از 

 21113121 13،311،322 11112 212 2،113،112 13221 11 1،311،112 11311 121 2،331،112 12112 13 گرم 2222تا  1221از 

 سفارشی -بسته 

 3213212 2،121،332 13332 111 112،112 11332 32 1،333،221 11321 331 1211112 11112 32 گرم 212تا 

 11131311 2،313،212 23212 121 122،322 21122 13 1،222،122 22211 12 12311221 11331 123 گرم 122تا  211از 

 31112221 11،331،112 23131 111 3،111،232 21322 111 3،111،112 21211 333 1323331 22111 311 گرم 1222تا  121از 

 11131231 11،331،222 31332 322 1،311،322 33112 11 223،331 32121 1 111122 23112 1 گرم 2222تا  1221از 

 مطبوع

 31331311 21،122 3131 1 12،112 3111 1 1،211،311 2313 111 132322 2321 32 گرم 212تا 

 13،111 13،111 1131 3 2   2 132،111 3132 133 11121 2313 23 گرم 122تا  211از 

 131،311 21،311 1131 1 2   2 113،222 1222 11     2 گرم 1222تا  121از 

 21،131 11،132 1131 2 2   2 11،331 1131 2     2 گرم 2222تا  1221از 

 Mکیسه 
 233،121 2   2 2   2 2 1222 2 3132 3132 1 گرم 2222تا  1221از 

 32،311 32،311 1131 1 2   2 2   2     2 گرم 32222تا  2221از 

 امانات
 133،322 111،212 11112 12 12،112 12112 1 2   2     2 گرم 1222تا  121از 

 222،311 3،111،112 11112 233 211،222 12112 11 121،111 11121 3 311 311 1 گرم 2222تا  1221از 
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 رده وزنی نوع مرسوله و خدمات
 جمع کل جوارهمبرون استانی غیر  جوارهمبرون استانی  درون استانی شهری

   نرخ کل نرخ تعداد نرخ کل نرخ تعداد نرخ کل نرخ تعداد نرخ کل نرخ تعداد
 221333111 212،121،112 11112 11،312 3،311،122 12112 112 1،332،122 11121 122 3121 311 3 گرم 32222تا  2221از 

 311،123 333،112 11112 23 2   2 2   2 2   2 گرم 32222باالی 

 پاکت ویژه

 222233213 311،111،112 11،321 1،112 13،313،312 121111 112 1،131،322،232 113،312 3،333 2332323112 113،312 13،331 گرم 212تا 

 31111113 33،121،211 11،321 113 1،312،231 121111 13 21،111،132 113،312 113 11331332 113312 13 گرم 122تا  211از 

 13331112 21،111،232 11،321 311 3،331،332 121111 31 12،131،232 113،312 33 11132212 113312 121 گرم 1222تا  121از 

 111113323 2،312،112 12112 213 211،322 21122 13 1،111،322 31112 11 31112 31112 1 گرم 2222تا  1221از 

 1313321 132،212 12112 11 12،222 21122 2 113،122 31112 13 31112 31112 1 گرم 32222تا  2221از 

 بسته ویژه

 1313321 11،111،212 121211 132 1،113،312 322122 13 11،132،121 211111 11 11111332 211111 322 گرم 212تا 

 12113321 11،113،121 121211 121 2،111،112 322122 3 1،123،312 211111 31 2333312 211111 11 گرم 122تا  211از 

 13122111 13،123،122 121211 131 1،131،122 322122 11 1،212،321 211111 1 3212111 211111 11 گرم 1222تا  121از 

 123313112 3،111،111 11111 113 131،211 13321 3 113،321 13211 11 31112 13211 2 گرم 2222تا  1221از 

 11233223 13،133،123 11111 212 133،111 13321 13 132،232 13211 11 13211 13211 1 گرم 32222تا  2221از 

 211111 2 11111 2 2 13321 2 2 13211 2 13211 13211 1 گرم 32222باالی 

 11،131،111 13،133،123 123،233 212 133،111 121،112 13 132،232 31،112 11 31،112 31،112 2 جمع

1334، استان بوشهر کشور و : اداره کل پستمأخذ
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 تحلیل خدمات مخابراتی در نقاط شهری و روستایی -1-2-3-3-1-2

مخابراتی  یهاشاخصجدید داشته است.  یهاشرفتیپکه نقش محوری در  باشدمیمخابرات یکی از ارکان مهم ارتباطات 

درجه  یهاشاخصمخابراتی و ارتباطی به عنوان یکی از  یهاشاخص. امروزه باشدمی یافتگیتوسعه یهاشاخصیکی از 

 ترعیرسکشورها مطرح است. بنابراین هر چه ضریب پوشش مخابراتی در کشوری باالتر باشد، گردش اطالعات  یافتگیتوسعه

ش ر، معیارهای اقتصادی و ... دارد. مبنای این گزاهافرصتهمچون آزادی فردی، برابری،  ییهاشاخصمهمی بر  ریتأثبوده و 

وبه ، انواع ص، نسبت تلفن دایر به منتلفنی ثابت و همراه یهاتماسقیت ضریب موف یهاصشاخاین است که  به بررسی 

ظرفیت شبکه با  نی و، تلفن همگافوذ سیستم پیام کوتاه، ضریب ن، ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراهمخابراتی یهاچییسو

، وضعیت زیر بخش مخابرات را در سطح استان و موقعیت آن را نسبت به متوسط کشور بپردازد و در ادامه با میانگین کشور

لعات مطا را نشان دهد. موردمطالعهازمان فضایی محدوده در استان تعادل موجود را در س هاآنتحلیل چگونگی پراکندگی 

 ورت گرفته است.ص دسترسقابلصورت گرفته در این بخش با توجه به اطالعات 

 1383طی دوره زمانی بوشهر  استان وبررسی نسبت تلفن دایر به منصوبه کشور  -1-2-3-3-1-2-1

_1352 

ساله تعداد تلفن منصوبه  12جهت بررسی شاخص نسبت تلفن دایر به منصوبه کشور و استان بوشهر در ابتدا به مطالعه روند 

در سطوح  از تقسیم تعداد تلفن دایر به تلفن منصوبه تیدرنهااست و  شدهپرداختهو تلفن دایر در سطح کشور و استان بوشهر 

و نمودار  11ل وجدمقایسه شده است.. با یکدیگر کشوری وو این شاخص استانی  شدهمحاسبهکشور و استان این شاخص 

 .باشدمیدر مقیاس کشور و استان بوشهر نسبت تلفن دایر به منصوبه روند  دهندهنشان 11

 هایسالهر طی و استان بوش کشورو نسبت تلفن دایر به منصوبه مشغول به کار ) دایر(  وتعداد تلفن منصوبه :  11جدول 

 1352تا  1383

 1332 1331 1332 1333 1333 1331 1331 1331 1331 1333 سال

تعداد تلفن 

 منصوبه

 32311121 31121221 31311123 31123333 31212312  - 23111213 21113132 21131131 21133113 کشور

 312312 332113 333113 313313 333313 331332 313131 311112 321111 212212 استان

تعداد تلفن 

مشغول به 

 کار)دایر(

 23112312 21113113 21112221 21111112 21323323 21321111 23311132 22121311 22233321 11133323 کشور

 312333 231312 231133 213331 212111 313111 311121 233213 213313 232223 استان

نسبت تلفن 

دایر به 

 منصوبه 

 2133 2131 2131 2132 2132  - 2131 2133 2133 2133 کشور

 2133 2113 2131 2111 2131 2131 2131 2132 2131 2133 استان

 1332-1363،استانسالنامه آماری کشور و برآورد مشاور و :  مأخذ
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 1352تا  1383 هایسالنسبت تلفن دایر به منصوبه کشور و استان بوشهر طی :  11نمودار 

 1332-1363،سالنامه آماری کشور و استان و: مشاور  مأخذ

استان بوشهر در که  است شدهدادهنشان  11نمودار در ساله  12روند طیو استان بوشهر  نسبت تلفن دایر به منصوبه کشور

و به ر بوده ولی در کل متغیرنسبتاً  نیز روند کشوریکاهش یافته است.  1331و  1333 هایسالدر  بوده و ریمتغاین نسبت 

 افزایش بوده است. 

 وشهراستان ب هایشهرستانبررسی نسبت تلفن دایر به منصوبه به تفکیک  -1-2-3-3-1-2-2

پس از بررسی شاخص نسبت تلفن دایر به منصوبه در سطح کشور و استان بوشهر به بررسی همین شاخص در سطح استان 

د توانمیهر وشواقع در استان ب هایشهرستاناست.بررسی این شاخص به تفکیک  شدهپرداختهبوشهر به تفکیک شهرستان 

 11جدول  اشد.استان ب هایشهرستان در سطحتوسعه یافته تر بودن یا عدم توسعه یافتگی این شاخص مخابراتی  دهندهنشان

 .باشدمی1332ر )دایر( استان  در سال نشان دهنده تعداد تلفن منصوبه و تلفن مشغول به کا

 1352تعداد تلفن منصوبه و مشغول به کار )دایر( استان بوشهر در سال : 17جدول 

 تلفن منصوبه شهرستان 
 تلفن مشغول به کار مشترکین )دایر(

 واحد دولتی و صنعتی واحد تجاری مسکونی واحد جمع

 333 3113 13112 33333 31221 بوشهر

 132 211 13111 22132 21132 تنگستان

 113 213 11131 11232 11331 جم 

 1313 111 11233 13233 31113 دشتستان

 321 1211 13111 22113 22211 دشتی

 111 1312 13111 11132 11111 دیر

0.83 0.83 0.83 0.81

0.00

0.82 0.82 0.85 0.87 0.88

0.89 0.85 0.82 0.86 0.84 0.81 0.77 0.85 0.78
0.88

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

نسبت تلفن دایر به منصوبه کشور نسبت تلفن دایر به منصوبه استان
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 تلفن منصوبه شهرستان 
 تلفن مشغول به کار مشترکین )دایر(

 واحد دولتی و صنعتی واحد تجاری مسکونی واحد جمع

 111 1111 3221 11122 13111 دیلم

 122 2123 11121 13121 13223 عسلویه

 111 1132 13111 21111 21313 کنگان

 1112 1112 22111 23311 23331 گناوه

 3211 23212 213222 312333 312312 جمع 

  1332 ،: سالنامه آماری استان بوشهر مأخذ

 تلفن ثابت منصوبه

شماره بوده است   312312منصوبه تا پایان سال یهاتلفن که تعداد دهدمیاستان بوشهر نشان  1332 سال بررسی آمارهای

درصد کمترین  313شماره معادل  13111و شهرستان دیلم با  ترینبیشدرصد  2111شماره معادل  31221که شهرستان بوشهر با 

شماره 23331، شهرستان گناوه با  2111شماره معادل  31113دشتستان با  هایشهرستان داشته است.در استان تلفن منصوبه را 

، درصد 113شماره معادل  22211، شهرستان دشتی با درصد 113شماره معادل  21313شهرستان کنگان با  ،درصد  311معادل 

، شهرستان جم درصد 111شماره معادل 13223، شهرستان عسلویه با درصد  111شماره معادل  21132شهرستان تنگستان با 

 یاهتلفندرصد تلفن منصوبه داشته است. بررسی  111شماره معادل  11111، شهرستان دیر با درصد 113شماره معادل 11331

مقایسه تعداد  .دهدمیرشد را نشان د رو به شماره ( رون 312312) با  1332شماره( تا سال  12111)با 1311منصوبه از سال 

درصدی استان از کل کشور را  1123 شماره سهم  312312شماره و استان بوشهر با 32311121 ور باتلفن ثابت منصوبه کش

 .دهدمیرا نشان  1332سال  را در استان بوشهر هایشهرستانتلفن ثابت منصوبه به تفکیک  تعداد 12نمودار . دهدیمنشان 

 1352استان بوشهر سال  هایشهرستانتلفن ثابت منصوبه به تفکیک :  12نمودار 

 
  1332ن ،سالنامه آماری استا : مأخذ
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 تلفن ثابت مشغول به کار)دایر(

معادل  1332، در سال  شودیممسکونی و دولتی و تجاری و صنعتی  واحدهایتعداد تلفن ثابت دایر استان که شامل 

،  درصد 2113، دشتستان با درصد  2311شماره معادل  33333بوشهر با  یهاشهرستانشماره بوده است در این سال  312333

 111اره معادل شم 22113، دشتی با درصد 113شماره معادل  21111، کنگان با درصد 311شماره معادل  23311گناوه با 

شماره معادل 11132دیر با ، درصد  112 شماره معادل 13121، عسلویه با درصد 111شماره معادل  22132، تنگستان با درصد

 .رصد تلفن مشغول به کار داشته استد 311شماره معادل  11122، دیلم با درصد  113شماره معادل 11232، جم با  درصد 1

   کل کشور را نشان  درصد از 1123شماره سهم 312333شماره استان بوشهر با  23112312با مقایسه تلفن ثابت دایر کشور 

شماره  11122و شهرستان دیلم با  ترینبیشدرصد 23112شماره معادل 33333 با در این سال شهرستان بوشهر .دهدیم

 هایشهرستانتلفن ثابت مشغول به کار)دایر( به تفکیک تعداد  13نمودار  کمترین تعداد را داشته است.درصد  311معادل

 .دهدمیرا نشان  1332سال در استان بوشهر 

 1352استان بوشهر سال  هایشهرستانتلفن ثابت مشغول به کار)دایر( به تفکیک تعداد :  13نمودار 

  1332ن ،سالنامه آماری استا : مأخذ

 

بر این  ده است .ش نشان دادهاستان بوشهر  هایشهرستاننسبت تلفن دایر به منصوبه به تفکیک  11نمودار و  13جدول در 

 کمترین نسبت را برخوردار است.شهرستان دشتستان  و ترینبیششهرستان عسلویه  اساس
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و تعداد 1333ایرانسل در سال  کارتسیمفقره 11222222) تعداد  1333-1333-1332 هایسالدر الزم به ذکر است که 

در سرجمع (  1332ایرانسل در سال  کارتسیمفقره 21211213و تعداد  1333ایرانسل در سال  کارتمیسفقره 13132222

 منظور شده است.

تعداد خطوط مشغول به کار ، ضریب نفوذ تلفن ثابت کشور و استان بوشهر  مربوط بهشده  یآورجمع یهادادهبر اساس 

 نشان داده شده است. 22جدول در  1332تا  1333 هایسالطی 

 )درصد( 1352تا سال  1383از سال ضریب نفوذ تلفن ثابت کشور و استان :  21جدول 

 1352 1351 1351 1385 1388 1387 1381 1381 1382 1383 سال

 31131 31123 31132 31121 31111 31111 33111 32112 23113 21111 رکشوضریب نفوذ تلفن ثابت 

 23121 21133 21132 21113 21131 33133 31123 32112 23122 21123 ضریب نفوذ تلفن ثابت استان

 1332-1363،سالنامه آماری و مشاوربرآورد : مأخذ

جه که با تو باشدمیرشد افزایشی داشته است و این رشد به این معنا  ساله، 12ضریب نفوذ تلفن ثابت کشوری  طی روند

 یالح، تعداد خطوط مشغول به کار تلفن ثابت کشور افزایش بیشتری داشته است . در  هاسالبه رشد جمعیت کشور در این 

 کاهشی سبتاًنبوده و روند تعداد خطوط مشغول به کار تلفن ثابت استان همسو با رشد جمعیت استان بوشهر ن1333از سال  که

این روند  11 نمودار در افزایش استفاده از تلفن همراه در استان بوده است. ، تاثیرگذارترین عامل در واقع که  دهدمیرا نشان 

  .باشدمیقابل مشاهده 

 ان می دهد می باشند نش که به ترتیب مربوط به وضعیت ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه 11و  11درواقع مقایسه دونمودار 

ستان ضریب نفوذ تلفن ثابت در ا بر افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در استان همسطح با کشور افزایش داشته است و

 .تاثیرگذاشته است و باعث کاهش ضریب نفوذ تلفن ثابت شده است

ان و فزایش نرخ رشد جمعیت استکه می توان برکاهش ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان مطرح نمود ا اصلیعامل درواقع 

 عدم هماهنگی میزان توسعه زیرساختی در خطوط ارتباطات تلفن با میزان رشد جمعیت استان ذکر نمود. 

درصد و نرخ رشد کشور در این  3111برابر با  1332-1331الزم به توضیح است نرخ رشد جمعیت استان بوشهر در دوره 

 درصد می باشد. 1123دوره 
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 1352تا  1383 هایسالضریب نفوذ تلفن ثابت کشور و استان بوشهر طی :  11نمودار 

 
 1332-1363،سالنامه آماری و مشاوربرآورد : مأخذ

 .دهدمیسال متوالی نشان  12را طی  نفوذ تلفن همراه کشور و استان بوشهر بیروند ضر 21جدول 

 1352تا  1383 هایسالضریب نفوذ تلفن همراه کشور و استان بوشهر طی :  21جدول 

 1352 1351 1351 1385 1388 1387 1381 1381 1382 1383 سال

 32113 13123 13111 11111 12131 13131 31132 21132 12121 1131 ضریب نفوذ تلفن همراه کشور

 31121 13113 13113 13113 13112 13122 33112 23131 12133 1111 ضریب نفوذ تلفن همراه استان

 1332-1363،سالنامه آماری و مشاوربرآورد : مأخذ

این روند قابل مشاهده  11نمودار یکسان با کشور داشته است که در  باًیتقرضریب نفوذ تلفن همراه استان بوشهر روندی 

 .باشدمی

 1352تا  1383 هایسالضریب نفوذ تلفن همراه کشور و استان بوشهر طی :  11نمودار 

 
 1332-1363،سالنامه آماری و : مشاورمأخذ
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 1352استان بوشهر سال  هایشهرستاننسبت تلفن دایر به منصوبه به تفکیک  : 18جدول 

 جمع کل گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم  انتنگست بوشهر شهرستان

 312312 23331 21313 13223 13111 11111 22211 31113 11331 21132 31221 منصوبهتلفن 

 312333 23311 21111 13121 11122 11132 22113 13233 11232 22132 33333 تلفن دایر

 21331 21333 21131 21331 21313 21332 21311 21131 21331 21313 21311 هنسبت تلفن دایر به منصوب

 1332 ر،سالنامه آماری استان بوشه ومشاور  برآورد:  مأخذ

 1352استان بوشهر سال  هایشهرستاننسبت تلفن دایر به منصوبه به تفکیک :  12نمودار 

 
 1332 ر،سالنامه آماری استان بوشه ومشاور  برآورد:  مأخذ

-1383بوشهر طی دوره زمانی بررسی ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه کشور و استان  -1-2-3-3-1-2-3

1352 

ت و همراه تعداد خطوط  مشغول به کار تلفن ثاب ابتدا، جهت بررسی ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه کشور و استان بوشهر

بر جمعیت کشوری  هادادهو بر اساس تقسیم  این شد بررسی  1332- 1333ساله  12در سطح کشور و استان بوشهر در روند 

تعداد خطوط مشغول به کار تلفن ثابت و همراه کشور و استان  دهندهنشان 13جدول  .محاسبه شد هاآننفوذ  و استانی ضریب

 .باشدمی1332تا  1333 هایسالطی 

 1352تا  1383 هایسالتعداد خطوط مشغول به کار تلفن ثابت و همراه کشور و استان طی :  15جدول 
 1352 1351 1351 1385 1388 1387 1381 1381 1382 1383 سال

 23112312 21113113 21112221 21111112 21323323 21321111 23311132 22121311 22233321 11133323 تعداد خطوط مشغول به کار تلفن ثابت کشور

 312333 231312 231133 213331 212111 313111 311121 233213 213313 232223 تعداد خطوط مشغول به کار تلفن ثابت استان

 13331113 13122331 11121231 12221331 11221313 31133112 21123111 11331233 3112113 1211113 تعداد خطوط مشغول به کار تلفن همراه کشور

 332231 333113 113231 133313 113311 111131 312221 221333 32121 11212 خطوط مشغول به کار تلفن همراه استانتعداد 

 1332-1363،: سالنامه آماری کشور و استان مأخذ
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 بوشهر استان هایشهرستانبررسی ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه به تفکیک  -1-2-3-3-1-2-2

ناوری از اداره کل ف اخذشدهاستان بوشهر طبق اطالعات  هایشهرستانضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه به تفکیک 

 ه است .تغییراتقرار گرفت یموردبررس1331 -1332-1332 هایسالاطالعات و ارتباطات استان بوشهر طی سه دوره زمانی 

مذکور به تفکیک ضریب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه برای هر شهرستان محاسبه گردیده است که  یهادورهروند در 

 آورده شده است.13نمودار  و 11نمودار و  22جدول در  هاآناین اطالعات و مشاهده روند 

 1352 -1351-1381 هایسالاستان بوشهر طی  هایشهرستانضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه به تفکیک : 22جدول 
 گناوه کنگان دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر واحد شاخص سال

1332 
 31123 33121 21113 21133 21121 22123 - 21113 31113 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت

 13111 1111 2113 1121 2111 1121 - 2131 1121 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه

1332 
 3211 3211 3213 2111 2111 2112 3113 2313 3211 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت

 23133 31122 23111 12112 21111 11113 21112 1313 111113 درصد همراه ضریب نفوذ تلفن

1331 
 32132 23111 33133 21131 21131 21112 21121 21113 32121 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت

 13121 11111 12121 33133 2113 33121 11133 11131 213131 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه

 1334،اطالعات و ارتباطات استان بوشهر: اداره کل فناوری مأخذ

بعد از سرشماری  هیشهر عسلواست.  شدهیبررسشهرستان  12ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در سه دوره زمانی ، در هر 

 و در آمار فعلی در شهرستان کنگان محاسبه شده است.از شهرستان کنگان جدا شده  1332سال 

افزایش داشته است به جز  1332نسبت به دوره زمانی 1332استان در سال  هایشهرستان اکثر ضریب نفوذ تلفن ثابت در

مشهود بوده است  .این کاهش در شهرستان کنگان بیشتردهدمیکنگان و گناوه که روند کاهشی را نشان  هایشهرستاندر 

توجه به رشد جمعیت در این شهرستان  موج مهاجرت سریع به این شهرستان ذکر کرد . با توانمیکه از دالیل مهم این امر 

نیز همین روند برای  1331تعداد خطوط مشغول به کار تلفن ثابت متناسب با رشد جمعیت افزایش نداشته است و در سال 

 توانمی یلطورکبهتنگستان و جم دیده شده است.  هایشهرستان، این روند کاهشی برای  باشدمیشهرستان کنگان صادق 

افزایش داشته ولی این توزیع متناسب با رشد  1332تا  1332 هایسالطوط مشغول به کار تلفن ثابت استان طی گفت تعداد خ

نشان داده  11دار نمودر  استان بوشهر هایشهرستانضریب نفوذ تلفن ثابت به تفکیک  نبوده است. هاشهرستانجمعیت در 

 شده است.
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 1352 -1351-1381 هایسالاستان بوشهر طی  هایشهرستانضریب نفوذ تلفن ثابت به تفکیک : 17نمودار 

 
 1334،: اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان بوشهرمأخذ

این استنباط  توانمیهمسو با کشور داشته است ،  همراه استان بوشهر روندی یکسان و با توجه به اینکه  ضریب نفوذ تلفن

ای اثبات این است. بر شدهعیتوزمتناسب  هاشهرستانرا داشت که تعداد خطوط مشغول به کار تلفن همراه نسبت به جمعیت 

مورد بررسی قرار داده که نتیجه آن روند قابل مالحظه  و رو  1331 -1332-1332 هایسالمهم ، این شاخص را در سه دهه 

سیار برخوردار بوده ب هاشهرستانبه افزایش در این شاخص بوده است. البته قابل ذکر است که شهرستان بوشهر نسبت به سایر 

 هایهرستانشفوذ تلفن همراه به تفکیک ضریب ن در مرکز استان بودن این شهرستان دانست. توانمیاست که د لیل آن را 

 نشان داده شده است. 13نمودار در  استان بوشهر
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 1352 -1351-1381 هایسالوشهر طی استان ب هایشهرستانضریب نفوذ تلفن همراه به تفکیک :  18نمودار 

 
 1334،: اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان بوشهرمأخذ

 بررسی ضریب موفقیت تماس های تلفنی استان بوشهر به تفکیک شهرستان -1-2-3-3-1-2-1

- 1332-1332استان بوشهر در سه دوره زمانی  هایشهرستانتلفن ثابت و همراه به تفکیک  یهاتماسضریب موفقیت 

به دلیل عدم وجود  1332مورد بررسی قرار گرفته است.اطالعات مربوط به ضریب موفقیت تماس تلفن همراه در سال 1331

به تفکیک شهرستان بیان شده  1331و  1332این شاخص در دو سال  که یحالمرکز موبایل در استان، اندازه گیری نشده در 

تفکیک شهرستان  و بهرا برای کل استان نشان داده  31131رقم کلی  1332موفقیت تماس تلفن ثابت در سال  بیو ضراست 

 استان محاسبه شده است. هایشهرستاناین شاخص به تفکیک  1331و  1332 هایسالاما در  باشدمیاطالعاتی موجود ن

 -1332-1332 هایسالطی  بوشهر راتلفن ثابت و همراه به تفکیک شهرستان استان  یهاتماسضریب موفقیت  23جدول 

 .دهدمینشان  1332

 -1351-1381 هایسالتلفن ثابت و همراه به تفکیک شهرستان استان بوشهر طی  یهاتماسضریب موفقیت : 23جدول 

1351 

 گناوه کنگان هعسلوی دیلم دیر دشتی دشتستان جم انتنگست بوشهر واحد شاخص 

1332 
  31131 درصد ضریب موفقیت تماس تلفن ثابت

 نشده است یریگاندازهعدم وجود مرکز موبایل در استان،  لیبه دل درصد ضریب موفقیت تماس تلفن همراه

1332 
 13121 11123 - 13122 11112 12111 13132 12111 11131 12122 درصد ضریب موفقیت تماس تلفن ثابت

 11121 درصد ضریب موفقیت تماس تلفن همراه

1331 
 12133 13 - 1211 1311 1111 1311 1112 1113 1113 درصد ضریب موفقیت تماس تلفن ثابت

 11111 درصد ضریب موفقیت تماس تلفن همراه

 1334،: اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان بوشهرمأخذ
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محاسبه نشده است و تحلیل  1332تا  1332سال  12ضریب موفقیت تماس تلفن همراه طی  آمدهعملبه هایبررسیطبق 

 11111به  11121بوده که این شاخص طی این دوره از  مدنظر 1331تا  1332 سالز اسال آخر،  1روند این شاخص طی 

است. که این افزایش و رشد محسوسی را نشان نداده است البته قابل ذکر است که تحلیل بیشتر منوط به اطالعات  افتهیرییتغ

تا  1332ساله از  1طی روند  .در رابطه با شاخص ضریب موفقیت تماس تلفن ثابتباشدمیاستان  هایشهرستانمربوط به 

دلیل این افزایش در این دو  نمود. بیانتوان رشد و افزایش این شاخص را در دو شهرستان بوشهر و دشتستان می 1331

 ریتأثیت تلفن ثابت قضریب موف در شاخصتوان در افزایش تعداد تلفن ثابت دانست زیرا که تعداد تلفن ثابت شهرستان را می

 آورده شده است.1331 - 1332 هایسالضریب موفقیت تماس تلفن ثابت در  13نمودار در  .مستقیم دارد

 1352 - 1351 هایسالضریب موفقیت تماس تلفن ثابت در :  15نمودار 

 
 1334،: اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان بوشهرمأخذ

 1352تا  1383کشور و استان بوشهر طی دوره زمانی  تعداد تلفن همگانیبررسی  -1-2-3-3-1-2-1

ساله تعداد تلفن همگانی در سطح کشور و  12به منظور مطالعه  بیشتر در حوزه خدمات  تلفن همگانی  ، به بررسی روند 

سه شده همگانی استان بوشهر با میانگین کشوری  مقای یهاتلفنپوشش جمعیتی ده است و در نهایت استان بوشهر پرداخته ش

جدول  .همگانی همان سال محاسبه شده است( یهاتلفنتعداد جمعیت به کشوری و استانی از تقسیم  پوشش جمعیتی ) است.

 .دهدمیرا نشان  1332تا  1333  هایسالطی  استان بوشهر و همگانی کشور یهاتلفنو میانگین  تعداد   21

 1352تا  1383ساله  11روند  یبوشهر طاستان  کشور وهمگانی  هایتلفنو میانگین  : تعداد  22جدول 

 1352 1351 1351 1385 1388 1387 1381 1381 1382 1383 سال

 113111 221111 211333 211222 223222 211313 131331 113212 111111 121111 تعداد تلفن همگانی کشور

 2112 2311 3211 3121 3131 3331 2313 2123 2231 1323 نهمگانی استا تلفن تعداد
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 1352 1351 1351 1385 1388 1387 1381 1381 1382 1383 سال

 112 313 313 231 211 213 321 311 123 113 جمعیتی)استان(پوشش 

 111 311 311 323 321 332 311 113 133 112 پوشش جمعیتی)کشور(

 1332-1363،سالنامه آماری کشور و استان مشاور و  برآورد:  مأخذ

شهری و هم در تلفن هم در تلفن همگانی  1332های کارتی به علت استفاده مشترک از سال تلفنالزم به ذکر است 

های همگانی شهری منظور شده های همگانی راه دور در آمار تلفنآمار مربوط به تلفن 1332سال   از و همگانی راه دور

 .دهدمیکشور را نشان پوشش جمعیتی  همگانی استان بوشهر با هایتلفن پوشش جمعیتی ، مقایسه 22است. نمودار 

 1352-1383 هایسال کشور طی پوشش جمعیتیهمگانی استان بوشهر با  هایتلفن پوشش جمعیتیمقایسه :  21نمودار 

 
 1332-1363،سالنامه آماری کشور و استان مشاور و  برآورد:  مأخذ

 1331سال زا یکسانی را نشان می دهند،در سطح کشور و استان  با نوعی روند  هاآنتعداد تلفن همگانی و میزان گستردگی 

ادی و امری عکاهش تعداد تلفن همگانی که البته .باشدمیروند افزایشی  بعدازآنو  دهدمیرا نشان  کاهشیروند  1333تا 

با روی کار آمدن تلفن همراه و گسترش ضریب نفوذ آن دیگر تمایل چندانی  برای استفاده از  چراکه  شودمیطبیعی تلقی 

. به منظور ارتقای هر چه بیشتر این خدمات و نزدیک شدن این تعداد با میانگین کشوری  عمومی باقی نمانده است هایتلفن

ولین، تمامی اماکن عمومی از قبیل آسایشگاه معل) همگانی رایگان شهری شوند هایتلفنبایستی تمامی اماکن عمومی مجهز به 

و غیره در صورت وجود درخواست  هادادگاهخیریه، کالنتری،  یهادرمانگاهدولتی، خصوصی،  هایبیمارستانسالمندان، 

 (همگانی رایگان شهری شوند. هایتلفنمجهز به 
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همگانی شهری و راه دور استان بوشهر به تفکیک شهرستان ،  هایتلفنبررسی تعداد  -1-2-3-3-1-2-7

 1352سال 

شوری ه آن با میانگین کو مقایسهمگانی در سطح استان  هایتلفنالزم در خصوص تعداد  هایبررسیبا توجه به اینکه 

همگانی در سطح استان لزوم بررسی این تعداد به تفکیک  هایتلفن ، جهت پخشایش و توزیع متناسب تعدادشدهانجام

از  رگذشتهدتلفن همراه،  یشبکهکم  یتوسعههمگانی به دلیل  هایتلفناین امر که  استان بوشهر  وجود دارد. هایشهرستان

 هایتلفن  21جدول  .گیردمیهمگانی کمتر مورد استفاده قرار  هایتلفنرخوردار بوده است اما در حال حاضر اهمیت زیادی ب

 .دهدمیرا نشان  1332همگانی مشغول به کار 

 1352همگانی مشغول به کار  هایتلفن:  21جدول 

 شهرستان   سال و

 تلفن همگانی مشغول به کار

 راه دور شهری

 111 11 بوشهر

 111 2 تنگستان

 31 2 جم 

 111 1 دشتستان

 113 1 دشتی

 111 1 دیر

 123 1 دیلم

 13 2 عسلویه

 122 3 کنگان

 111 1 گناوه

 2121 13 جمع

  1332 ر،: سالنامه آماری استان بوشه مأخذ

 تلفن همگانی شهری

 11دستگاه بوده و به لحاظ توزیع شهرستان بوشهر با  13در استان بوشهر  1332همگانی شهری در سال  هایتلفنتعداد 

 ایهشهرستانو  و در شهرستان جم هیچ دستگاه تلفن همگانی شهری وجود ندارد ترینبیشدرصد  3313دستگاه معادل 

دستگاه ،  2دستگاه ، تنگستان با  3دستگاه  ، کنگان با  1دستگاه ، دشتی با  1دستگاه ، دیر با  1دستگاه ، دیلم با 1دشتستان با 

درصد از  2123،  1111،  1111،  1121،  3133،  1211،  11113،  11113دستگاه به ترتیب  1دستگاه ، گناوه با  2عسلویه با 

 .انددادهلفن همگانی شهری استان را به خود اختصاص ت هایدستگاه
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 ،طبقه برخوردار 3به  توانمیهری  استان بوشهر را بر اساس برخورداری از تلفن همگانی ش آمدهعملبه هایبررسیطبق 

، یر ، دشتید هایشهرستانخوردار و نمود. بوشهر ، دشتستان ، دیلم در گروه بر یبندمیتقسنیمه برخوردار و کم برخوردار 

نمودار  .رندیگیمتنگستان ، عسلویه ، گناوه ، جم در گروه کم برخوردار قرار  هایشهرستانکنگان در گروه نیمه برخوردار و 

 .دهدمی مایشنرا  1332استان بوشهر در سال  هایشهرستانتعداد تلفن همگانی شهری به تفکیک  21

 1352استان بوشهر در سال  هایشهرستان همگانی شهری به تفکیک هایتلفنتعداد :  21نمودار 

 
  1332: سالنامه آماری استان بوشهر  مأخذ

 همگانی راه دور هایتلفن

دستگاه بوده و به لحاظ توزیع شهرستان بوشهر با 2121در استان بوشهر 1332همگانی راه دور در سال  هایتلفنتعداد 

درصد کمترین تعداد را داشته  3111دستگاه معادل 13و در شهرستان عسلویه با  ترینبیشدرصد 3111دستگاه معادل 111

 123 دستگاه ، دیلم با111دستگاه  ، گناوه با  113ا دستگاه، دشتی ب111دشتستان با  هایشهرستاناست. الزم به ذکر است 

،  1111،  13111دستگاه ، به ترتیب  31دستگاه ، جم با  111دستگاه ، دیر با  111دستگاه ، تنگستان با  122، کنگان با دستگاه

را به خود اختصاص استان تلفن همگانی راه دور  هایدستگاهدرصد از 3111،  1113،  1121،  1121،  1113،  1131،  1133

 .اندداده

طبقه برخوردار ، نیمه برخوردار و  3به  توانمیستان را بر اساس برخورداری از تلفن همگانی راه دور  ا  21جدول طبق 

در گروه برخوردار و  و دشتستانبوشهر  هایشهرستانر اساس سطح برخورداری نمود. ب یبندمیتقسکم برخوردار 

ه در گروه جم و عسلوی هایشهرستاندشتی ، گناوه ، دیلم ، کنگان ، تنگستان ، دیر در گروه نیمه برخوردار و  هایشهرستان
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را  1332استان بوشهر در سال  هایشهرستانتعداد تلفن همگانی راه دور به تفکیک  22نمودار . گیرندمیکم برخوردار قرار 

 .دهدمینشان 

 1352ال استان بوشهر در س هایشهرستانهمگانی راه دور به تفکیک  هایتلفنتعداد :  22نمودار 

 
  1332: سالنامه آماری استان بوشهر  مأخذ

 تحلیل خدمات فناوری اطالعات -1-2-3-3-1-3

با آن  مختلف اقتصادی و اجتماعی یهاتیفعالو  وندهایپمتنوع آن ، به نحوی  یکاربردهابا گسترش فناوری اطالعات و 

، ماهیتی اطالعاتی به خود گرفته است این روند تحولی ساختاری  هانهیهزعجین شده که عالوه بر افزایش سرعت و کاهش 

مختلف اجتماعی با فناوری اطالعات برای باقی  یعملکردهارا در تمام سطوح اجتماع ایجاد نموده است که تطبیق و تقارن 

 است. ریناپذامکانماندن در جهان شتابان به سمت یکسانی فرهنگی ضرورتی 

 بوشهر ری اطالعات در استانبررسی ضرورت توسعه فناو -1-2-3-3-1-3-1

ات و های ارتباطهای بسیار زیادی است که همین موضوع لزوم توسعه و ارتقای زیرساختاستان بوشهر دارای ظرفیت

کند. استان بوشهر با کشورهای همسایه ارتباط زیادی به لحاظ تجاری و همچنین خویشاوندی اطالعات را بیشتر میو فناوری 

ها و امکانات الزم برای تعامالت با کشورهای همسایه در حوزه علمی، فنی، اجتماعی و سیاسی ظرفیتدارد و الزم است که 

 توسعه یابد.

 برای ساختار فرهنگی ، اجتماعی و فناوری اطالعات با تحول ساختاری در جوامع انسانی مزایای متعددی دارد که بعضاً

. از دنمایمیضروری  ییفقرزداسعه پایدار و عدالت اجتماعی و محیطی استان بوشهر با توجه به اهداف متعددی چون تو
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معیتی در پراکندگی نقاط جباعث  مسئلهاین  که باشدمی فارسجیخلسواحل  مجاورت بااستان بوشهر  یهایژگیو نیترمهم

اری از و عدم توجیه اقتصادی در بسی ونقلحمل یهانهیهزسطح استان شده است که این پراکندگی جمعیتی باعث افزایش 

 د با افزایشتوانمیرا در بسیاری از موارد جبران کند،  خألد این توانمیفناوری اطالعات  کهیدرحالخدمات شده است. 

سترش آینده با گ یهانسلسرعت ، دقت ، قیمت و کاهش هزینه ،به  اهدافی چون توسعه پایدار ، حفظ منابع طبیعی برای 

انسانی و همچنین گسترش سرمایه  یهاشاخصاطالعات رسید.اهدافی چون افزایش سرمایه  انسانی  و باال رفتن فناوری 

مراکز  اعتماد و رضایت مردم از توانمی، که یک گزینه آن را با فناوری اطالعات همبستگی دارد یاندهیفزااجتماعی به نحو 

افزایش  ،که ارتباط مناسب با مراکز دولتی د باشد، چنانتوانمیدولتی  سرمایه اجتماعی برای هر نیترمهمکه  دولتی دانست

خواسته و عامل رضایت مردم از ساختار اداری دانست.که این امر  نیترمهم توانمیسرعت و کاهش معطلی ارباب رجوع را 

 هایفقی از شهرمو یهانمونه، آمریکا د در قالب شبکه دولت الکترونیک قابل تحقق باشد.در برخی مناطق دنیا نظیر توانمی

چرخه فناوری  1 تصویر .اهداف فناوری اطالعات است نیترمهمهای هوشمند یکی از الکترونیک وجود دارد. ایجاد شهر

 .دهدمیرا نشان  اطالعات و ارتباطات
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 چرخه فناوری اطالعات و ارتباطات:   1 تصویر

 
 1366 ، طرح ارزیابی فناوری اطالعات و ارتباطات. مستأجران: یزدان پناه و  مأخذ

 1353غیر مصوب، ،ری در سند ملی توسعه استان بوشهرحوزه علم و فناو شدهمطرحاهم موارد 

دانشگاه صنعتی بوشهر با توجه به استقرار پارس جنوبی،پارس شمالی،نیروگاه اتمی و روند سریع صنعتی شدن  سیتأس-

 استان.

و  وکارسبک، شامل دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشکده فارسجیخلاحداث پردیس علوم و فنون دریایی دانشگاه -

 فارسجیخلپژوهشگاه و مرکز اسناد 

 فارسجیخلو فناوری احداث موزه علم -

 احداث پردیس علم و فناوری عسلویه-
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 شور پسندساخت مرکز تحقیقات و توسعه گیاهان -

 احداث پردیس سالمت-

 فارسخلیجتکمیل پارک علم و فناوری -

 فارسخلیجمنطقه ویژه علم و فناوری  یهارساختیزاجرای -

 اهای استان با ظرفیت مناسبتکمیل شبکه فیبر نوری با دسترسی کامل کلیه شهرها و روست-

 ایجاد مرکز توزیع پهنای باند-

 ایجاد مسیر پروتکشن)حمایت شونده( نیروگاه اتمی-

 برقراری فیبر نوری بین دستگاهی در سطح ادارات کل ،ادارات شهرستان و بخش.-

نفت و  وگاه اتمی، صنایعنیر ازجملهوجود مراکز حساس و حیاتی  لیبه دلایجاد مرکز آزمایشگاه امنیت مجهز در استان -

 گاز،بنادر و ...

 حوزه امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات استان بوشهر

 استان  به عنوان (32/11/1333) محترم دولت به استان بوشهر ئتیهمصوبه دور سوم سفر  11استان بوشهر مطابق با بند 

انتخاب گردیده است . با توجه  ICT حوزه غیرعامل پدافند و ارتباطات و اطالعات فناوری امنیت هایپروژه انجام در پایلوت

مناسبی که در زمینه فناوری اطالعات و استقرار دولت الکترونیکی در این استان  یرساختیز هایپروژهو  مؤثربه اقدامات 

ایع استراتژیک نص و استقراربه دلیل تهدیداتی که به استان بوشهر به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی   وصورت گرفته است 

ان وقوع که امک،گاز، نیروگاه اتمی،صنایع دفاعی و دریایی و در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات از قبیل صنایع نفت

 امری  ICT حوزه غیرعامل پدافندی موارد گرفتن نظر در و ارتباطات و اطالعات تبادل فضای نسبی امنیت تأمین ،دارد

 .رسدیم نظر به ضروری

 فناوری اطالعات در استان بوشهر یهارساختیز -1-2-3-3-1-3-2

موارد مهم  ازجملهفن همراه های تلفن همراه، افزایش سرعت اینترنت، افزایش پوشش دهی تلبررسی مشکالت زیرساخت

 ،یبهره برداری از مرکز داده استانایش .افزشودمیفناوری اطالعات در استان بوشهر محسوب  یهارساختیزو تاثیرگذار در 

سائلی است م ازجملههای تلفن همراه ای استان و رفع مشکالت ایستگاههای تلفن همراه در نقاط روستایی و جادهارتقا پوشش

 . از جمله این موارد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:شودکه دیده می
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ضمن اینکه با اجرای  دهدیمدرصد را نشان  31که رقم باالی  باشدیمروستا دارای پوشش تلفن همراه  133روستا  123از 

خانوار  22( توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ، تمامی روستاهای باالی USOطرح خدمات اجباری روستایی )

ی ندارند تا آخر خانوار که ارتباط مخابرات 22تا  1و همچنین آن دسته از روستاهای بین  باشندیماستان دارای پوشش ارتباطی 

 تحت پوشش تلفن ثابت عمومی قرار گرفته اند. 31سال 

ها برای ایجاد ثروت و ارزش افزوده، باید در این زمینه همچنان تالش بیشتری صورت برای اهمیت استفاده از فناوری 

های اجرایی دستگاه میل و همهاستان بوشهر تک اینترنتشبکه در این راستا  .باشیم موردنظربگیرد تا شاهد دستیابی به اهداف 

 و بخش خصوصی باید به این شبکه متصل شوند.

 1352-1351-1381ظرفیت شبکه انتقال داده طی سه دوره زمانی  -1-2-3-3-1-3-3

 هقرارگرفت یموردبررساستان  هایشهرستانبه تفکیک 1331 -1332-1332ظرفیت شبکه انتقال داده طی سه دوره زمانی 

 آورده شده است. 23نمودار و  21جدول روند این شاخص در این سه دوره  راتییتغاست و 

 1352-1351-1381ظرفیت شبکه انتقال داده طی سه دوره زمانی :  21جدول 

 استان گناوه کنگان هعسلوی دیلم دیر دشتی دشتستان جم انتنگست بوشهر واحد شاخص 

1332 
ظرفیت شبکه 

 انتقال داده
 132 - - - - - - 12 - - 132 پورت

1332 
ظرفیت شبکه 

 انتقال داده
 31331 2112 3131 - 1213 1123 1112 1312 1311 1231 12322 پورت

1331 
ظرفیت شبکه 

 انتقال داده
 13312 3212 1233 3312 1133 3321 3331 13233 3123 1113 13131 پورت

 1334،: اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان بوشهرمأخذ

 .است شدهمحاسبهبوشهر ، دشتستان  شهرستان کامل نبوده است و این شاخص تنها برای 1332اطالعات مربوط به سال 

به بنابراین اطالعات مربوط به شاخص ظرفیت شبکه   جداشدهاز شهرستان کنگان  1332شهر عسلویه پس از سرشماری سال 

دو برابر  ریباًقسال آخر ت 1ات این شاخص ظرف مدت محاسبه نشده است. تغییر 1332انتقال داده برای این شهرستان در سال 

 استان بوده است. هایشهرستاندر  افزایش ظرفیت انتقال داده دهندهنشان، تغییرات روند مثبت ده استش
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 1352-1351-1381ظرفیت شبکه انتقال داده طی سه دوره زمانی :  23نمودار 

 
 1334،اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان بوشهر :مأخذ

 دیتاضریب نفوذ  -1-2-3-3-1-3-2

بررسی ضریب نفوذ با عنوان  -3-2-1-3-3-2-1 بند تلفن ثابت و همراه کشور و استان بوشهر دربررسی ضریب نفوذ 

همچنین برای ضریب نفوذ اینترنت . اشاره شده است 1332-1333بوشهر طی دوره زمانی تلفن ثابت و همراه کشور و استان 

 پرداخته شده است.اینترنت  بردارانبهرهتعداد با عنوان  -1-3-1-3-3-2-1 رددر سطح کشور و استان بوشهر 

 واگذارشده ISDP و ISPتعداد -1-2-3-3-1-3-1

و امکان برخورداری از  هادادهارائه خدمات اینترنتی هستند که معیار سنجش انتقال  هایشرکتها ISDPمقصود از 

تنها منبع اطالعاتی بوده است که از شرکت مخابرات ایران  هاشرکت گونهنیاتجهیزات مربوط به  باشدمیخدمات  گونهنیا

و اینترنت را به صورت  یرساناطالعاست که خدمات  یمؤسساتیا  هاشرکتمراکز  ISPو مقصود از دریافت گردیده است

 .ندینمایم نیتأممتن صوت و تصویر ثابت یا متحرک برای کاربران  داده اعم از

 :از  اندعبارت هاآن نیترعمدهکه  شوندیمی ارائه در اشکال متعدد ادشدهیخدمات 

 : Home Page  پست  (قرار دهندخود را در آن  ...اطالعات شخصی، تحقیقاتی، تجاری و  توانندیمفضایی که کاربران

به مبادله اطالعات  یریو تصوند به سه صورت متنی، صوتی توانمیالکترونیکی ، اتاق گفتگو  که کاربران با استفاده از آن 

 (.بپردازند
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1363ظرفیت شبکه انتقال داده سال  1333ظرفیت شبکه انتقال داده سال  1334ظرفیت شبکه انتقال داده سال 
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 :به شرح زیر است (ISP)و اینترنت  یرساناطالعخدمات  کنندهارائهوظایف 

  ارائه مجموعه خدمات ارزش افزودهoff-line /on-lineبه کاربران 

 دسترسی و همچنین تهیه و فرآوری محتوی جهت کاربران یسازفراهم 

  و اینترنت یرساناطالعربران در استفاده بهینه از شبکه برای آشنا نمودن کا هاتیفعالانجام انواع 

 خدمات، تهیه، تولید، توزیع و ارائه اطالعات به مشتریان یسازفراهم 

  از متقاضیان استفاده  یافزارسختو  یافزارنرمکمک جهت رفع مشکالتISP  شرکت مخابرات

www.tch.ir)) 

با مقایسه این  که باشدمیجهت تحلیل خدمات فناوری اطالعات  هاشاخصیکی از  واگذارشده ISDPو  ISP شاخص 

اما اطالعات اخذ شده از اداره کل اطالعات و ارتباطات  .شودمیشاخص با میانگین کشوری به تحلیل این شاخص پرداخته 

جدول در استان بوشهر در  (ISP )و اینترنت  یرساناطالعتحلیل خدمات .شده است ارائهاستان  سطحفقط در  استان بوشهر

 .است شدهارائه 1331-1332-1332طی سه دوره زمانی  21

 1394-1390-1380طی سه دوره زمانی  واگذارشده ICPو  ISPتعداد:  27جدول 

 استان گناوه کنگان هعسلوی دیلم دیر دشتی دشتستان جم انتنگست بوشهر واحد شاخص 

1332 
 ISP 1 - - - - - - - - 1 1 واگذارشده ISPتعداد 

 - - - - - - - - - - - ISDP واگذارشده ICPتعداد 

1332 
 ISP 1 - 1 1 1 - - 2 1 1 13 واگذارشده ISPتعداد 

 ISDP 3 - - - - - - - - - 3 واگذارشده ICPتعداد 

1331 
 ISP 1 - 1 1 1 - - 2 2 1 13 واگذارشده ISPتعداد 

 ISDP 3 - - - - - - 1 - - 1 واگذارشده ICPتعداد 

 1334،اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان بوشهر مأخذ

فعال  شرکت در شهرستان گناوه  1شرکت در شهرستان بوشهر و  1در استان،  واگذارشده ISPتعداد  1332بر اساس آمار 

سال در سال  1شرکت رسیده که با گذشت  13در استان به  ISP واحدهایتعداد  1332بر اساس همین آمار در سال .اندبوده

 واگذارشدهISDP،تعداد 1332ل در سا.رخ نداده است هاشرکتاین تعداد ثابت بوده است و هیچ افزایشی در تعداد این  1332

  .شرکت رسیده است 1به  1331و در سال  3به استان بوشهر 

 اینترنت بردارانبهرهتعداد  -1-2-3-3-1-3-1

 .جهان به صورت انفجاری رشد کرده است یکشورها ریسا، به طوری که در  شودمیفراگیرتر  هرروز  اینترنت در ایران

 از متوسط آسیا باالتر رفته و در خاورمیانه نیز به مقام اول دست یافته استبه طوری که اکنون ضریب نفوذ اینترنت در ایران 

http://www.tch.ir/
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جبور بوده است که بخش مخابرات را م کنندگاناستفادهداشته است که از دالیل آن تقاضای  یاکنندهرهیخو به نوعی رشد 

 .(www.ict.gov.ir) در این بخش کرده است یاتوسعهبه ایجاد فضای 

 ضریب نفوذ اینترنت در سطح کشور و استان بوشهر

مازندران با تعداد  استان دهدیمنشان  1332در سال  هااستاندر ارزیابی ضریب نفوذ اینترنت  آمدهعملبه هایبررسی در

 .دوم را در سطح کشور داشته است کاربر رتبه3111212رتبه اول و استان تهران با  11کاربر با ضریب نفوذ نهایی 2233231

است این در حالی است که .کشوری قرار دارد  12در رتبه  12ضریب نفوذ نهایی  بوشهر بااستان  هایبررسبر اساس این 

 11،  13،  13هرمزگان ، خوزستان ، فارس که در مجاورت استان بوشهر هستند به ترتیب با ضریب نفوذ نهایی  هایآن

به لحاظ برخورداری از  31رتبه  32و استان خراسان شمالی با ضریب نفوذ  انددادهرا  به خود اختصاص  3و  1و  1 یهارتبه

 هایاست آنضریب نفوذ اینترنت 21و نمودار 23جدول .کشور داشته است هایاست آنرتبه را بین کل  یناین شاخص ،آخر

 .دهدمی ارائهکشور را 

 1351کشور سالضریب نفوذ اینترنت در سطح  : 28جدول 

 رتبه ضریب نفوذ نهایی نفر111جمعیت به ازای  )نفر(تعداد کاربر  51جمعیت استان

 1 11 32133113 2233231 3213313 مازندران

 2 12 121333131 3111212 12133331 تهران

 3 11 13133112 3222112 1313312 اصفهان

 1 13 11111112 122311 1111112 قم

 1 13 1312113 313211 131213 سمنان

 1 13 11131133 311131 1113133 هرمزگان

 1 13 1131112 2123111 1131122 خوزستان

 3 11 11311113 2112111 1131113 فارس

 3 11 12111123 133211 1211123 یزد

 12 11 21323111 1333332 2132311 گیالن

 11 13 3312113 112311 331213 چهارمحال و بختیاری

 12 12 12323113 111333 1232313 بوشهر

 13 12 12131133 112121 1213133 اردبیل

 11 11 3121112 1331112 3121122 آذربایجان شرقی

 11 12 12111131 121331 1211131 زنجان

 11 13 13311122 2323211 1311122 خراسان رضوی

 11 13 11112111 311233 1111211 گلستان

 13 11 11331111 121311 1133111 کردستان

 13 11 11132113 321111 1113213 همدان

 22 11 12211111 113213 1221111 قزوین

 21 11 1111133 131211 111133 ایالم

http://www.ict.gov.ir/
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 رتبه ضریب نفوذ نهایی نفر111جمعیت به ازای  )نفر(تعداد کاربر  51جمعیت استان

 22 11 11133113 111231 1113313 مرکزی

 23 11 32321111 1313321 3232111 آذربایجان غربی

 21 12 21121113 1213113 2112113 البرز

 21 11 13112121 321111 1311221 کرمانشاه

 21 12 1131123 211311 113123 و بویراحمد هیلویکهک

 21 33 1121131 212231 112131 خراسان جنوبی

 23 31 23333133 1231311 2333333 کرمان

 23 31 21313121 323132 2131321 سیستان و بلوچستان

 32 31 11112113 122212 1111213 لرستان

 31 32 3111121 231221 311121 خراسان شمالی

 1390مشاور برگرفته از سالنامه آماری سال  :مأخذ

 : ضریب نفوذ اینترنت در سطح کشور 22نمودار 

 
 1333 ،:  سالنامه آماری سال مأخذ

  نشان  1331-1332-1332بررسی گزارش ارزیابی عملکرد بخش فناوری اطالعات مخابرات استان در سه دوره زمانی 

 مشترک بوده  21و  233بوشهر و دشتستان به ترتیب  هایشهرستانبرای  1332از اینترنت در سال  بردارانبهرهتعداد  دهدمی

که گفته  طورهمانمشترک  رسیده است . 11213و11132به  1331ل و در سا 211و 1133به  1332که این تعداد در سال 

این دو شهرستان  عالوه بر .باشدمیآن در استان رو به افزایش چشمگیر  تبعبهاز اینترنت در کشور و  بردارانبهرهشده تقاضای 

مربوط به  اطالعات انددادهبه خود اختصاص  هاسالاز اینترنت را طی این  برداربهرهتعداد  ترینبیشو دشتستان که بوشهر 
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از اینترنت در سه دوره  بردارانبهرهتعداد  21نمودار آورده شده است و در  23جدول استان بوشهر در  هایشهرستانسایر 

 .گرددمی ارائه1331-1332-1332زمانی 

 1352-1351-1381اینترنت طی سه دوره زمانی  بردارانبهرهتعداد :  25جدول 
 استان گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر واحد شاخص 

1332 
از  بردارانبهرهتعداد 

 اینترنت
 312 - - - - - - 21 - - 231 مشترک

1332 
از  بردارانبهرهتعداد 

 اینترنت
 2112 123 112 - 11 11 33 211 13 123 1133 مشترک

1331 
از  بردارانبهرهتعداد 

 اینترنت
 13112 1313 1221 2332 3313 1333 3231 11213 2233 1333 11132 مشترک

 1334،: اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان بوشهرمأخذ

 1352-1351-1381اینترنت طی سه دوره زمانی  بردارانبهرهتعداد :  21نمودار 

 1334،اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان بوشهر :مأخذ

 و ارتباطات رادیویی و فرکانسی مایصداوستحلیل کیفیت و گستره پوشش  -1-2-3-3-1-2

ارتباطات و تبادل اطالعات ویژگی متمایز عصر جدید از عصر سنتی و صنعتی است. این ویژگی سبب از بین رفتن 

رتباطی هر ا توانمی، کوچک شدن جهان و ایجاد یکپارچگی جهانی گردیده است. به طوری که ارتباطات جمعی را هافاصله

که توسط رادیو، تلویزیون، اینترنت، روزنامه و غیره صورت گیرد، در نظر گرفت. بدین ترتیب اطالعات و ارتباطات جمعی 

اطالعات به جامعه از طریق وسایل ارتباط جمعی و نظارت  یارائهالزم برای  یهانهیزمتعریف نمود: ایجاد  گونهنیا توانمیرا 

آمده هدف اصلی این سازمان،  مایصداوسفصل دوم مجموعه قوانین و مقررات اداری سازمان  3ماده  در آنچهبر آن. مطابق 

نشر فرهنگ اسالمی، ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد دادن فضایل اخالقی و شتاب بخشیدن به حرکت 

بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر دیلم عسلویه کنگان گناوه استان

1363تعداد بهره برداران از اینترنت در سال  284 0 0 26 0 0 0 0 0 0 310
1333تعداد بهره برداران از اینترنت در سال  1188 103 78 247 98 76 65 0 162 123 2140
1334تعداد بهره برداران از اینترنت در سال  14692 4933 2038 15219 3034 4339 3379 2332 6221 6953 63140
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ارشادی، آموزشی، خبری و تفریحی  یهابرنامه در چارچوب هاهدفتکاملی انقالب اسالمی در سراسر جهان است؛ که این 

 . گرددمی نیتأم

 رادیو و تلویزیون یهافرستندهو  هاستگاهیابررسی تعداد  -1-2-3-3-1-2-1

  32دول ج باشدمیهدف این بخش  مایصداوستوانایی ارسال  ینهیزمدر  و استانکشور فیزیکی  یهارساختیزبررسی 

و 1332تا  1333 یهاسال یرا طاستان بوشهر  کشور و تلویزیون و تعداد فرستنده اصلی تلویزیون یهاستگاهیانسبت تعداد 

 . دهدمینشان  هاسالتغییرات آن را در طی این 

 1352تا  1383دوره زمانی  یبوشهر طتلویزیونی کشور و استان  یهافرستندهو  هاستگاهیاتعداد :  31جدول 

 1352 1351 1351 1385 1388 1387 1381 1381 1382 1383  سال

 کشور
 1312 1313 1123 1323 1311 1131 1111 1211 1121 3333 نتلویزیو یهاستگاهیاتعداد 

 21211 21111 21131 23121 21112 13112 11321 12311 12233 3333 فرستنده اصلی تلویزیون تعداد

  استان
 13 13 11 11 11 11 11 13 11 13 نتلویزیو هایایستگاهتعداد 

 233 212 321 323 231 321 213 221 133 112 فرستنده اصلی تلویزیون تعداد

 1332-1363، : سالنامه آماری کشور و استان مأخذ

کشور  بهسبت تلویزیونی ن یهافرستندهو  هاستگاهیاسانی از از سهم یک باً یتقر، یموردبررس هایسالاستان بوشهر در طی 

 رشد کشور در هر دو مورد کهیدرحالنرخ رشد یکسان در تغییرات آن است.  یدهندهنشانکه این امر  باشدمیبرخوردار ن

 صعودی بوده است. 

 هایالسدر مقایسه با کشور نیز دارای نرخ ثابتی در طی  در استاناصلی رادیویی  یهافرستندهیو و راد هایایستگاهتعداد 

   تا  1333 هایسالرادیو کشور و استان بوشهر طی  یهافرستندهو  هاستگاهیاتعداد  31جدول  نبوده است. 1332تا  1333

 .دهدمی ارائه 1332

 1352تا  1383 هایلسارادیو کشور و استان بوشهر طی  یهافرستندهو  هاستگاهیاتعداد  : 31جدول 

 1352 1351 1351 1385 1388 1387 1381 1381 1382 1383 سال 

 کشور
 31 31 31 33 33 33 31 33 33 32 رادیو هایایستگاهتعداد 

 133 132 131 131 131 131 131 123 121 121 تعداد فرستنده اصلی رادیو

 استان 

 

 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 رادیو هایایستگاهتعداد 

 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 تعداد فرستنده اصلی رادیو

 1332-1363، : سالنامه آماری کشور و استان مأخذ

 تا  1331دچار کاهش شدید شده است که این امر از سال  1331به  1333استان از سال  یهافرستندهو تعداد ایستگاه 

 است. افتهیشیافزاثابت بوده و سپس  1333
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 موج اف ام یهافرستندهو  هاستگاهیابررسی تعداد  -1-2-3-3-1-2-2

. تعداد دهدمیرا نشان  1332تا 1333 هایسالاستان طی  و کشور موج اف ام در هایفرستندهو  هاایستگاه 32جدول 

ایستگاه رسیده   21به 1332ساله استان در سال  12ایستگاه بوده که در روند   1،  1333در سال  استانموج اف ام  هایایستگاه

  تا  1333 هایسالاصلی موج اف ام استان در  هایفرستنده. بررسی تعداد باشدمیفرستنده اصلی موج اف ام  112که دارای 

موج  هایاهایستگ، تعداد ودهاصلی موج  اف ام رو به افزایش ب هایفرستندهتغییر تعداد  که طی این روند دهدمینشان  1332

 است . شدهیبررس 1331و  1331و  1333اف ام کشور تنها در سه سال 

 1352تا  1383 هایسالموج اف ام کشور و استان بوشهر طی  هایفرستندهو  هاایستگاهتعداد : 32جدول 

 1352 1351 1351 1385 1388 1387 1381 1381 1382 1383 سال 

 کشور
 ... ... ... ... ... ... ... 113 111 133 موج اف ام هایایستگاهتعداد 

 1111 1232 1222 1313 1113 1211 3232 2113 2231 1111 تعداد فرستنده اصلی موج اف ام

 استان 

 بوشهر

 21 13 23 21 21 11 11 11 1 1 موج اف ام هایایستگاهتعداد 

 112 112 121 33 32 13 11 ... 21 21 تعداد فرستنده اصلی موج اف ام

 1332-1363، : سالنامه آماری کشور و استان مأخذ

 رادیویی و فرکانسی یهافرستندهو  هاایستگاهبررسی گستره پوشش تعداد  -1-2-3-3-1-2-3

حلیل رادیویی و فرکانسی در دو مقیاس کشور و استان به ت هایفرستندهو  هاایستگاهش تعداد جهت بررسی و محاسبه پوش

رادیو، تعداد فرستنده  هایایستگاه، تعداد اصلی تلویزیونی هایفرستندهعداد ، تتلویزیونی هایایستگاهیتی تعداد پوشش جمع

است  شدهیبررس  1332 تا 1333 هایسال، تعداد فرستنده اصلی موج اف ام طی موج اف ام هایایستگاهیو، تعداد اصلی راد

، جمعیت همان سال در مقیاس جهت محاسبه پوشش جمعیت باشدمیر الزم به ذک .گردیده است ارائه 33جدول که در 

 است. شدهگرفتهکشور و استان در نظر 

و تعداد و اصلی تلویزیون و رادی هایفرستنده و تعدادتلویزیون و رادیو  هایایستگاهپوشش جمعیتی تعداد :  33جدول 

 1352تا  1383 هایسالطی  و استانکشور موج اف ام و تعداد فرستنده اصلی موج اف ام  هایایستگاه
 پوشش جمعیتی سال

تعداد  

  هایایستگاه

 ورکشتلویزیونی 

  یتیجمعپوشش 

تعداد 

  هایفرستنده

 اصلی تلویزیونی

 یتیجمعپوشش 

تعداد  

  هایایستگاه

 رادیو

 جمعیتیپوشش 

تعداد  

  هایفرستنده

 اصلی رادیو

 پوشش جمعیتی

وج م هایایستگاهتعداد  

 اف ام

  پوشش جمعیتی

تعداد فرستنده اصلی 

 موج اف ام

1333 
 11331 31233 112131 111312 1331 11123 کشور

 31231 121112 232231 111111 1132 11211 استان

1331 
 31121 32312 113122 113332 1331 11131 کشور

 31323 121111 113112 113112 1111 13313 استان

1331 
 32132 32112 112113 113213 1122 11121 کشور

   32112 231122 113131 1311 12311 استان

 21111   111213 113132 1111 13311 کشور 1331
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 پوشش جمعیتی سال

تعداد  

  هایایستگاه

 ورکشتلویزیونی 

  یتیجمعپوشش 

تعداد 

  هایفرستنده

 اصلی تلویزیونی

 یتیجمعپوشش 

تعداد  

  هایایستگاه

 رادیو

 جمعیتیپوشش 

تعداد  

  هایفرستنده

 اصلی رادیو

 پوشش جمعیتی

وج م هایایستگاهتعداد  

 اف ام

  پوشش جمعیتی

تعداد فرستنده اصلی 

 موج اف ام

 22321 33211 111311 111311 3112 12131 استان

1331 
 11111   121323 132113 3311 12123 کشور

 12232 31113 111121 111121 3122 12113 استان

1333 
 11333   131112 133333 3111 12213 کشور

 12112 11211 131111 131111 3121 12113 استان

1333 
 11232   111133 113133 3111 11121 کشور

 12113 11123 122331 122331 3212 13311 استان

1332 
 11232   112111 132323 3211 11333 کشور

 3111 11312 311323 311323 3311 13112 استان

1331 
 11311   111111 321331 2312 11213 کشور

 3132 13111 311211 311211 1211 13111 استان

1332 
 11233   113133 131332 2323 11112 کشور

 3333 12231 311211 311211 3113 11213 استان

 1333-1363-1353، مرکز آمار ایران سرشماری 1332-1363،سالنامه آماری کشور و استانو  مشاورآورد بر:  مأخذ

کمترین پوشش را در  1333یکسان نبوده و در سال  رادیویی در سطح کشور و استان هایایستگاهپوشش جمعیتی تعداد 

 ازآنپسبوده  و  1333تا  1333 هایسالرادیویی استان  مربوط به  هایایستگاهپوشش تعداد  ترینبیش سطح استان داشته و

ز افزایش ا گرفتهنشأت مسئلهکه این  شودمیتان دیده در سطح اس هاایستگاهروند کاهشی در سطح پوشش  1332تا سال 

آن  اصلی هایفرستندهرادیو و  هایایستگاهپوشش جمعیتی تعداد  1332تا  1331از سال  .باشدمیجمعیت در این دوره زمانی 

 .باشدمین پوشش جمعیتی تعداد فرستنده اصلی استان منطبق با کشور الزم به ذکر است که به یک میزان بوده است. در کشور

تا  1333 هایسالاصلی رادیو کشور و استان بوشهر طی  هایفرستندهرادیو و  هایایستگاهپوشش جمعیتی تعداد  21نمودار 

 .دهدمیرا نشان 1332
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 1383 هایالساصلی رادیو کشور و استان بوشهر طی  هایفرستندهرادیو و  هایایستگاهپوشش جمعیتی تعداد :  21نمودار 

 1352تا 

 
 1333-1363-1353مرکز آمار ایران سرشماری  ،1332-1363، سالنامه آماری کشور و استانو  : مشاور مأخذ

 

نشان  اراصلی آن در سطح کشور روندی رو به کاهش  هایفرستندهتلویزیونی و  هایایستگاهپوشش جمعیتی تعداد 

، نداداشته ساله خود 12وضعیت بهتری در روند  اًدر سطح استان نسبت هاآنی که سطح پوشش باشدمیدهد و این در حالی می

بوده و از االتر کشوری ب پوشش جمعیتیتلویزیونی استان بوشهر از  هایایستگاهپوشش جمعیتی تعداد 1332تا  1333از سال 

اصلی تلویزیونی از  هایفرستندهپوشش جمعیتی تعداد  1332تا  1332بوده و همچنین از سال  برخوردار یترمطلوبوضعیت 

 هایفرستندهتلویزیونی و  هایایستگاهپوشش جمعیتی تعداد  21نمودار  .باشدمیمیانگین کشوری در این بازه زمانی بیشتر 

 .دهدمیرا نشان  1332تا  1333 هایسالاصلی تلویزیونی کشور و استان بوشهر طی 
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هر طی اصلی تلویزیونی کشور و استان بوش هایفرستندهتلویزیونی و  هایایستگاهپوشش جمعیتی تعداد :  27نمودار 

 1352تا  1383 هایسال

 
 1332-1363، سالنامه آماری کشور و استانو  : مشاور مأخذ

این مالکی برای مقایسه محاسبه نشده پس بنابر 1332تا  1331موج اف ام کشور از سال  هایایستگاهپوشش جمعیتی تعداد 

در مورد پوشش  ود.بیان نم متغیر توانمیروند استانی را  در کل ولی کشوری با استان صورت نپذیرفته است. جمعیتیپوشش 

مشابه دیده  روندی نسبتاً 1331تا  1331 هایسالعالوه بر  ،اصلی موج اف ام کشور و استان هایفرستندهجمعیتی تعداد 

تحلیل فوق  دهندهنشان 23نمودار  .باشدمی ترنییپاطح پوشش کشوری اما باید بیان کرد سطح پوشش استان از س شودمی

 .باشدمی

اصلی موج اف ام کشور و استان بوشهر طی  هایفرستندهموج اف ام  و  هایایستگاهپوشش جمعیتی تعداد :  28نمودار 

 1352تا  1383 هایسال

 
 آماری کشور و استان از سالنامهشاور برگرفته : م مأخذ

0

5000

10000

15000

20000

1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394

پوشش جمعیتی تعداد ایستگاه های تلویزیونی کشور

پوشش چمعیتی تعداد فرستنده های اصلی تلویزیونی کشور

پوشش جمعیتی تعداد ایستگاه های تلویزیونی استان بوشهر

پوشش چمعیتی تعداد فرستنده های اصلی تلویزیونی استان بوشهر

3

23333

43333

33333

63333

133333

123333

143333

1362 1363 1364 1363 1363 1365 1366 1363 1333 1331 1332 1333

پوشش جمعیتی تعداد ایستگاه های موج اف ام کشور

پوشش جمعیتی تعداد فرستنده اصلی موج اف ام کشور

پوشش جمعیتی تعداد ایستگاه های موج اف ام استان بوشهر

پوشش جمعیتی تعداد فرستنده اصلی موج اف ام استان بوشهر



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 

 

 5002212B0021303011RE203960802 م 

 

11 

 ارتباطات یشبکه یبندجمع

ست. هر یک از این ا شدهلیتشکارتباطی به عنوان زیرساخت ارتباطی میان ساکنین یک منطقه از اجزای مختلفی  یشبکه

را بر روی  اثر متفاوتی یحوزهاساس نوع اثر و  نیبر او امکانات مختلفی هستند.  هایژگیواجزا با توجه به ماهیت خود دارای 

ارتباطی با توجه به ماهیت خود بازخورد  یهارساختیزگفت هر یک از  توانمی درواقع. کنندیممحیط پیرامونی ایجاد 

مینه زموجود در منطقه در این  یهارساختیزاز  یکدر بررسی هر رونیازا. کنندیممتفاوتی را بر ساکنین یک منطقه ایجاد 

یابی این ارتباطی در منطقه و ارز یشبکهتحلیل یکپارچه از  یارائهاست. به منظور  قرارگرفته یموردبررسبه صورت مجزا 

 وردتوجهمارتباطی استان  یهارساختیز یهیکلمختلف استان از  هایشهرستاندر منطقه، میزان برخورداری  هارساختیزنوع 

 قرار گرفته است. 

ورد ارتباطی م یهابخش ریزمختلف استان از نظر هر یک از  هایشهرستانبرای این منظور میزان برخورداری هر یک از 

مختلف  یهااسیمقی موجود در منطقه در هادادهاست. شایان ذکر است که این بررسی وابستگی زیادی به  قرارگرفتهمحاسبه 

است.  شدههاستفاد موردنظر یهارساختیزساکنین شهرستان از امکانات و  یمندبهرهاز  و ... در بررسی زیرساخت پستی. دارد

بیشتری بهره مند است، برخوردارتر است. اما در بررسی برخورداری  ارتباطیاین بدان معناست که هر شهرستانی که از خدمات 

 . باشدمییل به تفکیک شهرستان موجود نلتح مایصداوساز پوشش 

ا نشان راستان بوشهر از شبکه ارتباطی نسبت به میانگین استان  هایشهرستانسطوح برخورداری  31جدول  و 31جدول 

 .دهدمی

 : سطح برخورداری شهرستان به تفکیک شبکه ارتباطی نسبت به میانگین استان 32جدول 

 اسامی شهرستان شبکه ارتباطی
 سطح برخورداری شهرستان 

 نسبت به میانگین استان

 پست

 کم برخوردار دیلم

 نیمه برخوردار گناوه

 برخوردار بوشهر

 نیمه برخوردار دشتستان

 نیمه برخوردار تنگستان

 کم برخوردار دشتی

 نیمه برخوردار دیر

 محروم جم

 برخوردار کنگان

 محروم عسلویه

 مخابرات
 نیمه برخوردار دیلم

 نیمه برخوردار گناوه
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 اسامی شهرستان شبکه ارتباطی
 سطح برخورداری شهرستان 

 نسبت به میانگین استان

 برخوردار بوشهر

 برخوردار دشتستان

 کم برخوردار تنگستان

 کم برخوردار دشتی

 نیمه برخوردار دیر

 کم برخوردار جم

 کم برخوردار کنگان

 کم برخوردار عسلویه

 فناوری اطالعات

 کم برخوردار دیلم

 نیمه برخوردار گناوه

 برخوردار بوشهر

 برخوردار دشتستان

 نیمه برخوردار تنگستان

 کم برخوردار دشتی

 کم برخوردار دیر

 کم برخوردار جم

 نیمه برخوردار کنگان

 کم برخوردار عسلویه

 : مشاور مأخذ

 استان بوشهر هایشهرستان: مجموع سطوح برخورداری از شبکه ارتباطی  31جدول 

 سطح برخورداری اسامی شهرستان بوشهر استان یاهیناحتقسیم 

 ناحیه شمالی 
 کم برخوردار دیلم

 نیمه برخوردار گناوه

 ناحیه مرکزی

 برخوردار بوشهر

 برخوردار دشتستان

 نیمه برخوردار تنگستان

 کم برخوردار دشتی

 ناحیه جنوبی

 نیمه برخوردار دیر

 کم برخوردار جم

 نیمه برخوردار کنگان

 کم برخوردار عسلویه

 : مشاور مأخذ
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 ونقلحملشبکه  -1-2-3-3-2

 نیازهای خود، مسیر بین قرارگاه و تأمیناز ظهور انسان نخستین که برای  هستند ، زیست و راه، دو عنصر جدانشدنی

، زندیم پل هاآب، بر شکافدیمنیازهایش صخره و کوه را  تأمینتا انسان امروز که برای  کردهیمخوراکی را طی  یهامنبع

ط ضرورت این پیوند و ارتبا گرنییتب، همه نورددیدرمو دریاها را در مسیرهای مشخص  کندیممسیرهای هوایی را تعریف 

ز طریق زیست انسانی است که ا یهاالزامیکی از  آوردیمهستند. بنابراین، حرکت که اشکال مختلفی از جابجایی را پدید 

ا در یک مختلف ر یهاتیفعال تنهانه، هاراهو نتایج اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد. از سویی،  شودیمراه انجام 

امل از واحدهای فضایی جدید، ع یبرداربهرهبلکه از طریق ایجاد تسهیالتی در  سازندیمنظام ارتباطی جامع به هم مرتبط 

 .روندیمدر توسعه فزاینده استفاده از فضا به شمار  یاعمده

که پیچیدگی آن مدام در حال  درآورده یامسئلهانسان و کاال را به صورت  ییجاجابه،  هاجادهو  شهرها روزافزونتوسعه 

صورت گیرد. ساخت امکانات کافی برای  ونقلحملصحیح در راستای  یزیربرنامهسبب شده  شهرهاافزایش است . رشد 

ای نیاز اساسی یک جامعه بر ونقلحمل.تسهیالت باشدمی ریناپذاجتنابموجود و آتی امری  یتقاضاهابا توجه  ونقلحمل

ترسی کان دسدارد. حقیقت آن است که بدون ام کشورهاو  شهرهااهمیت حیاتی در امر توسعه  ونقلحملاست . رشد و توسعه

 سازدیم، کیفیت زندگی را متزلزل  ونقلحملو عدم دسترسی به تسهیالت  شودمی، رشد اقتصاد متوقف بازارهابه منابع و 

و توسعه هم در سطح   سازدیم، امر مبادله را آسان  یاجاده ونقلحملدر امر  یگذارهیسرما.تجربیات جهانی نشان داده که 

سیاسی  همگرایی و به عنوان عامل مهم آمیزش فرهنگی و تقویت پیوند ملی و بخشدیم رونق یالمللنیبملی و هم در سطح 

توسعه و  یهاقطبمنطقه با ایجاد  یهاراهبر عهده دارد. همچنین توسعه  کنندهنییتعبه ویژه در مناطق مرزی، نقشی به عنایت 

عاملی کلیدی در فرایند توسعه منطقه و ادغام واحدهای جغرافیایی  تواندیم یاهیحاشدر کنار آن باز کردن فضاهای بسته و 

 باشد. یامنطقه یهاتعادلو ایجاد  یامنطقهآن در اقتصاد ملی و 

 211 ایران نشریه شماره یهاراهطرح هندسی  امهنیینآ بر اساس ونقلحمل یاستانداردهاتعاریف و مفاهیم 

 آزادراه

 راه شریانی با یکی از عملکردهای ذیل:

  ملی است. یهاراهجزئی از شبکه 

 .ایجادکننده دهلیز سفرهای عبوری از کشور و داخل کشور است 

  کندیمو یا شهرهای بزرگ داخل کشور را برقرار  هااستانارتباط بین مراکز. 
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که مسیرهاى رفت و برگشت از هم جدا، دو طرف آن محصور و (دو خط عبور در هر طرف)چهار خط عبوربا حداقل 

و در موردهایى  یموتور ریغبدون تقاطع بوده و در آن دسترسی با کنترل کامل است. عبور پیاده، دوچرخه، سایر وسایل نقلیه 

 عبور تمام یا بخشى از وسایل نقلیه تجارى ممنوع است.

 بزرگراه

 محدود وجود دارد. طوربهمانند آزادراه، ولى امکان ایجاد تقاطع و دسترسى در آن 

 راه اصلى درجه یک

 راه اصلی با یکی از عملکردهای ذیل:

  ملی است. یهاراهجزئی از شبکه 

 .ایجادکننده دهلیز سفرهای عبوری از کشور و داخل کشور است 

  کندیمبا شهرهای بزرگ داخل استان را برقرار  اهاستانو یا مراکز  هااستانارتباط بین مراکز. 

 باشد. جداشدهمسیرهای رفت و برگشت آن از هم  تواندیمبا دو یا چند خط عبور که 

 راه اصلى درجه دو

 راه اصلی با یکی از عملکردهای ذیل:

  کندیمارتباط بین شهرهای داخل استان را تأمین. 

  استانی و بین شهری است. یهاراهجزئی از شبکه 

 .ایجادکننده دهلیز سفرهای مهم داخل استانی است 

 د بیشتر باشد.توانمیبا دو خط عبور که تعداد خطوط آن در برخی موارد 

 قبلی( یهانامهنییآآماری بر اساس  یهاسالنامه)برابر راه عریض در  راه فرعى درجه یک

 راه فرعی با یکی از عملکردهای ذیل:

 استانی است. یهاراهدسترسی به شبکه  کنندهنیتأم 

  نعتی، ص یهاشهرک، مراکز و هاروگاهین، هاشگاهیپاالارتباط بین مولدهای ترافیکی مهم در یک استان مانند

 .کندیم ترکینزدرا به شهرها  هاآن، مراکز آموزشی را برقرار یا یمراکز کشاورز

  کندیمباالتر یا به شهر برقرار  یبندطبقهارتباط بین یک بخش یا دهستان یا چندین روستا را به راه با. 

  کندیمباالتر منتقل  یبندطبقهبا  یهاراهپایین را جمع و به  یبندطبقهبا  یهاراهترافیک. 
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 قبلی( یهانامهنییآآماری بر اساس  یهاسالنامهفرعی در  1)برابر راه درجه  راه فرعى درجه دو

 راه فرعی با یکی از عملکردهای ذیل:

  کندیمارتباط بین روستاها را با یکدیگر برقرار. 

  آوردیمبا طبقه باالتر را فراهم  یهاراهارتباط بین روستاها با. 

  حاشیه شهرهای  در یشهربرونارتباط بین مولدهای ترافیکی محلی کوچک مانند مراکز صنعتی، مراکز تفریحی

 .کندمیکوچک، پارکهای جنگلی و... را برقرار 

 قبلی( یهانامهنییآآماری بر اساس  یهاسالنامهفرعی در  2)برابر راه درجه  راه فرعی درجه سه

 راه فرعی درجه سه با یکی از عملکردهای ذیل

  کندیماالتر برقرار ب یبندطبقهبا  یهاراهارتباط بین روستاهای کوچک را با یکدیگر یا با. 

  کندیمبا درجه باالتر را تأمین  یهاراهمجاور شبکه  یهانیزمدسترسی به. 

  کندیممجاور را فراهم  یهانیزمارتباط بین مناطق روستایی با. 

 تراکم راه

یلومتر که عبارت است از میزان ک شودمی، از شاخص تراکم راه استفاده  هاراهبه منظور محاسبه و مقایسه نحوه پراکندگی  

 .ونقلحمل. شبکه کیلومترمربع صدکیراه در 

 سرعت طرح

 .شودمیسرعتی است که برای تعیین حداقل مشخصات هندسی راه انتخاب 

 آن یبندسطحو   ونقلحملتحلیل دسترسی مناطق مختلف  استان به شبکه  -1-2-3-3-2-1

 ونقلملحدر دو بخش کلی مراکز سکونتگاهی استان و شبکه  ونقلحملدسترسی مناطق مختلف استان به شبکه 

نسبت  وردنظرمبه تجزیه و تحلیل مراکز سکونتگاهی مهم منطقه  تیدرنهاو تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و  یموردبررس

 .میرسیمبه یکدیگر 

 موجود در سطح استان بوشهر ونقلحملبررسی شبکه  -1-2-3-3-2-1-1

به منظور  . باشدمی( ، دریایی)بنادر ( هافرودگاه، ریلی ( ، هوایی ) یاجادهزمینی ) ونقلحملشامل شبکه  ونقلحملشبکه 

هوایی و  ونقلحملزمینی و  ونقلحملمطلوب در استان بوشهر نیازمند یک شبکه منسجم از  ونقلحملتحلیل ساختار شبکه 
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 یهاراهقاط و به ن توانمی ونقلحملم شبکه شبکه منسج هاییژگیوکه از  باشیمیمریای در نقاط سکونتگاهی د ونقلحمل

 ، اشاره نمود. ونقلحملشبکه  یهامدلاز تمامی  یمندبهرهو مرتبط به هم ،  یوستهپهمبه کامالً

 1332تا  1333ساله  12روند  کشور در ونقلحملابتدا به بررسی وضعیت تان به منظور بررسی شبکه ارتباطی اس

 یهاراهدسی طرح هن نامهیینآبا سلسله مراتب بوشهر کشور و استان  تحت حوزه استحفاظی یهاراهانواع است و  شدهپرداخته

، مهندسان اجرایی هایدستگاهنشریه از طرف  زیرا الزام رعایت کامل مفاد این شده دادهمطابقت  111ایران نشریه شماره 

ه ، مهندسان مشاور و پیمانکاران شماراجرایی هایدستگاهبه ) بخشنامه  .مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر الزامی بوده است

 (12/23/1331تاریخ  11111/122

 استخراجاطالعات دسته اول ، قرار گرفته است یبررس مورددسته اصلی اطالعات  3بر اساس آمار موجود در این بخش 

و سازمان راهداری اطالعات اخذ شده از  دومدسته ،  1332 -1333 هایسالطی سالنامه آماری کشور و استان  شده از

العاتی اط هاییهالاستان که توسط مشاور بر اساس  اراضی اطالعات بر اساس نقشه کاربری سومو دسته  یاجاده ونقلحمل

 .باشدمیشده است  به هنگام
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 استان بر اساس سالنامه آماری استان و کشور یهاراهبررسی شبکه 

، اهآزادربه تفکیک  کشور و استان یهاراهطول بر اساس اطالعات استخراج شده از سالنامه آماری استان و کشور، 

 که دهدیمنشان  هایبررس .داده شده استنشان  31جدول در  1332تا  1333 هایسالطی  بزرگراه، راه اصلی و راه فرعی

 یهاراهدرصد از  2111کیلومتر معادل 221112،  1332استان بوشهر در سال  یهاراهمجموع استان بوشهر فاقد آزاد راه است و 

 .  شودمیکل کشور را شامل 

 )کیلومتر(  1352 تا 1383یهاسالطی  هاراهتفکیک انواع به  کشور و استان یهاراهطول  : 31جدول 

 1332-1363: سالنامه آماری کشور و استان ، مأخذ

 یاجاده ونقلحملسالنامه آماری سازمان راهداری و استان بر اساس  یهاراهبررسی شبکه 

تحت حوزه استحفاظی  یهاراهمقایسه طول  1332در سال  یاجاده ونقلحملبر اساس سالنامه آماری سازمان راهداری و 

 2111که  دهدمینشان  هایبررس .است شدهدادهنشان  31جدول  در 1332 سال تا پایان کشورشهرسازی اداره کل راه و 

 کل کشور در استان بوشهر قرار دارد.  یهاراهدرصد از 

 )کیلومتر( 1352سال  کشور دربا  بوشهر استان یهاراهمقایسه طول  : 37جدول 

 جمع راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه راه

 31111122 1113111 2112311 11111132 2223 1332کشور سال  یهاراهطول 

 2212 322 131 111 2 1332 بوشهر سالاستان  یهاراهطول 

 2111 1133 2121 1113 2 استان به کشور )درصد( یهاراهنسبت طول 

 1332، یاجاده ونقلحملسازمان راهداری و : سالنامه آماری مأخذ

  

 راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه سال

 استان کشور استان کشور استان کشور استان کشور

 2درجه  1درجه  معمولی عریض

1333 . . . 13111 . 11 213 . 31111 113 

1331 1232 2 1111 213 21331 31 211 31313 311 113 

1331 1123 2 1113 213 21133 31 211 33221 311 113 

1331 1121 2 1132 11111 21112 11111 111 33211 31112 2 

1331 1123 2 1111 11211 21122 1111 132 13111 12113 23111 

1333 1112 2 3211 11311 22131 1111 123 12311 13211 23313 

1333 1311 2 12113 13113 21211 2 11112 13211 31111 2 

1332 2211 2 11112 12313 22212 2 11312 13213 31111 2 

1331 2111 2 12313 12313 21231 2 13112 11111 32211 2 

1332 2223 2 11111 12313 21123 2 13212 11131 32211 2 
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 مشاور مآب( )مهندسین اطالعاتی یهاهیالسازی  به هنگامتدقیق و استان بر اساس  یهاراهبررسی شبکه 

اطالعات  و سایر یاماهواره یهاعکسبر اساس  هاهیالاطالعاتی دریافتی مشاور به هنگام سازی  و تدقیق  یهاهیالبر اساس 

  .نشان داده شده استنسبت طول شبکه به تفکیک شهرستان   33جدول در صورت گرفته است بر این اساس 

 )کیلومتر(1352استان بوشهر در سال  هایشهرستانطول راه های به تفکیک  : 38جدول 

 بزرگراه شهرستان

مجموع  راه فرعی راه اصلی

  یهاراه

 شهرستانی 

اصلی 

 درجه یک

اصلی 

 درجه دو

 فرعی

 درجه یک

 فرعی

 درجه دو

 فرعی

 درجه سه

1113 3111 بوشهر  3133  1123  1113  31121  1.416  

1121 1313 تنگستان  11131  11121  3121  11113  3.331  

3121 1312 جم  1113  2122  1111  21123  1.231  

11231  13211 دشتستان  2132  1112  31311  4.321  

3122  13111 دشتی  11131  11113  11133  2.533  

1111  11113 دیر  11111  1111  2132  1.333  

1112  2111 دیلم  2111  3112  11111  3.356  

2131  3312 عسلویه  1133  3122  1111  5.233  

112 11211 کنگان   1121  1132  111  3.224  

3111 3111 گناوه  2121  1111  31111  1112  3.333  

1.151 1121.8 جمع  2.112  2.833  7.182  1.1155  6.4432  

 1334، اطالعاتی یهاهیالبر اساس تدقیق  مشاورمطالعات :  مأخذ

ختالف دارد و این به دلیل در نظر گرفتن مسیر رفت در منابع مورد بررسی ااستان  یهاراهکه طول  دهدمینشان  هایبررس

لیل بوده است. به د یاماهواره یهاعکساطالعاتی و تدقیق  یهاهیالبر اساس آخرین راه  یهانقشهو تدقیق ها در و برگشت 

استان بر اساس  یهاراهبر اساس آخرین الیه اطالعاتی  هالیتحلبودن الیه تولیدی مشاور از این به بعد بر اساس تمامی  روزتربه

شبکه معابر استان  مراتبسلسله 1بر این اساس در نقشه شماره توسط مشاور استناد خواهد شد.  شدههیتهنقشه کاربری اراضی 

 خرین الیه اطالعاتی مشاور رسم شده است.بر اساس آبوشهر 
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 استان بوشهر یاجاده ونقلحملشبکه   مراتبسلسله:  1  نقشه
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 محاسبه سهمفرعی به  یهاراهاصلی و  یهاراهاز بزرگراه و  هاشهرستانبررسی سطح برخورداری هر یک از به منظور 

سهم انواع  23نمودار  و 33جدول  .است شدهپرداختهاستان، هایشهرستانهریک از  موجود یهاراهو  مساحتی و جمعیتی

 . دهدمینشان  1331سال را در  هاآنحت استان بوشهر نسبت به سهم جمعیت و مسا هایشهرستانبه تفکیک  هاراه

  1352استان بوشهر نسبت به سهم جمعیت و مساحت سال  هایشهرستانبه تفکیک  هاراهسهم انواع  : 35جدول 

 اسامی 

 هاشهرستان

 جمعیت 

 شهرستان

 سهم 

 جمعیتی

مساحت 

 (عمترمربشهرستان)

 سهم

 

 مساحتی

سهم 

 بزرگراه

 سهم راه فرعی اصلی سهم راه

 3درجه  2درجه  1درجه  2درجه  1درجه 

 3132 13112 2111 1133 33111 3111 %1112 1311121 %2111 213321 بوشهر

 12133 1111 11111 22113 11133 1123 %3111 1313112 %113 12232 تنگستان

 3131 2113 2112 3113 13113 1113 %1121 1113113 %112 11111 جم

 33111 1131 3131 31113 2 11111 %21112 1321133 %2212 223121 دشتستان

 12111 23132 23132 3131 2 11111 %21113 1221111 %111 11132 دشتی

 2131 2133 11112 1111 2 13123 %3111 2223112 %111 12123 دیر

 11121 12123 3132 1133 2 2111 %1111 1123111 %311 31112 دیلم

 1121 3111 11131 1111 2 3132 %3123 111132 %1212 121132 عسلویه

 2131 1122 3113 2 1121 11132 %2121 111123 %313 32133 کنگان

 1113 13112 1131 3111 32131 1113 %3121 1312111 %113 11131 گناوه

 %122 %122 %122 %122 %122 %122 %122 23212 %122 1232313 جمع

 1334اطالعاتی،  یهاهیالبر اساس تدقیق  مشاورمطالعات :  مأخذ

 1352استان بوشهر سال  یهاشهرستاناستان به تفکیک  یهاراهسهم مساحتی و جمعیتی و :  25نمودار 

 
 1334اطالعاتی،  یهاهیالبر اساس تدقیق  مشاور مطالعات : مأخذ

گناوهکنگانعسلویهدیلمدیردشتیدشتستانجمنتنگستابوشهر

سهم  مساحتی شهرستان ها  5.708.456.2627.4221.789.667.413.232.018.07
سهم جمعیتی شهرستان ها  25.106.805.0022.207.505.103.1010.208.806.30
سهم راه های موجود شهرستان ها  9.3111.176.4820.5115.658.798.425.944.988.75
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سهم  ترینیشب همچنین و باشدمیشهرستان دشتستان  بعدازآنسهم جمعیتی مربوط به شهرستان بوشهر و  ترینبیش

دشتستان  هایتانشهرسدر  هاراهسهم  ترینبیش نیز دشتی بوده و شهرستان و سپسدشتستان  هایشهرستانمساحتی مربوط به 

ت اس قرارگرفته یموردبررس هاراه انواع ازلحاظ برخورداری  بهاستان  هایشهرستان 32نمودار در  .داشته استو دشتی وجود 

 نشان داده شده است.1331 سال در استان بوشهر  هایشهرستانبه تفکیک  هاراهسهم انواع و 

 1352استان بوشهر سال  هایشهرستانبه تفکیک  هاراهسهم انواع :  31نمودار 

 
 1334اطالعاتی،  یهاهیالبر اساس تدقیق  مشاورمطالعات  : مأخذ

ی هایشهرستانن ، بنابرایوبی در سطح استان گسترده شده استاستان  به صورت شمالی جناصلی بزرگراه در استان بوشهر 

 ترینبیش بر این اساس .انددادهسهم بیشتری از این نوع راه را به خود اختصاص  اندگرفتهکه در کریدور این محور اصلی قرار 

در شهرستان  2111استان با  یهابزرگراهدرصد در شهرستان دشتستان و کمترین سهم  11111استان با  یهابزرگراهسهم از 

بوده است درصد   33111میزان به اصلی درجه یک در شهرستان بوشهر  یهاراه سهم ترینبیش ، همچنیناست شدهواقعدیلم 

جه لی دراص یهاراهدر بررسی  .باشندیمراه اصلی درجه یک  فاقد یهو عسلو، دشتی ، دیر ، دیلم  دشتستان هایشهرستانو 

ع شبکه شهرستان کنگان فاقد این نو و اندادهدسهم را به خود اختصاص  ترینبیشدشتستان و تنگستان  هایشهرستان، دو

 .باشدمی دسترسی

ر رعی درجه دو دف یهاراه سهم ترینبیش دیر و دشتی، هایشهرستانعی درجه یک مربوط به فر سهم راه ترینبیش

که  دهدمین نشا هایبررس راه فرعی درجه سه در شهرستان دشتستان بوده است. سهم ترینبیشو همچنین  شهرستان دشتی
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در   دو فرعی درجه سهم راهکمترین ، جم ، بوشهر و کنگان  هایشهرستانفرعی درجه یک مربوط به  سهم راهکمترین 

   است. ودهبکنگان ، عسلویه و دیر  هایشهرستانسه در  فرعی درجه سهم راهکمترین و عسلویه و نیز  دیرجم،  هایشهرستان

 استان بوشهر یاجاده یهاراهتراکم شبکه 

موجود در دو بعد تراکم وجود راه و  یهاراهاستان ، شبکه  یهاراهبه منظور تکمیل بررسی و تحلیل  وضعیت موجود 

موجود استان به صورت مکانی و  یهاراهتراکم وجود راه به این مفهوم که موجودیت  .تراکم ارزش راه ارزیابی شده است

دارای   هانآبسته به نوع و عملکرد   هاراهبا توجه به اینکه  این   یتدرنهاو   هدیردمشخص گ هاشهرستاندر سطح  یانقشه

 ،1اصلی وزن  یهاراه،  1گراه وزن ) بزر .وزن مناسبی در نظر گرفته شده استارزش و وزن مشخصی هستند برای هر کدام 

 متراکم ، نیمه متراکم و کم تراکم مشخص شده است. یهاپهنه( ، Density( با توجه به تحلیل تراکم) 3فرعی وزن  یهاراه

 تراکم وجود راه و تراکم ارزش راه در پهنه سرزمین نشان داده شده است. 2  نقشهدر 
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 بوشهر استان یهاراه شبکه تراکم: 2  نقشه
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 در استان بوشهر آهنراهبررسی وضعیت  -1-2-3-3-2-1-2

گسترده بالقوه و بالفعل در بخش صادرات و واردات، محصوالت  هاییتظرفاستان بوشهر به رغم برخورداری از 

این کاالها و محصوالت  ونقلحملنفت و گاز، اما از خط ریلی که بتواند در  یهافراوردهشیالتی و همچنین  کشاورزی و

 تسهیل ایجاد کند، محروم است. 

است که طول مسیر شیراز به  شدهیطراحکیلومتر  112قطعه به طول  22عسلویه در قالب  -شیراز  -بوشهر آهنراهپروژه 

کیلومتر پروژه  311کیلومتر در قالب هفت قطعه است. 221اهرم به عسلویه نیز  آهنراهکیلومتر و طول  131قطعه  13بوشهر در 

کیلومتر نیز در محدوده استان فارس احداث  233عسلویه در محدوده استان بوشهر و مابقی به طول  -بوشهر  -شیراز  آهنراه

در و سپس به بندر بوشهر و همچنین از بن یروزآبادفآتی خطوط در دست مطالعه مرحله اول از شیراز به  یهابرنامه.در شودمی

تحول چشمگیری را در سطح استان بوشهر خواهیم داشت  آهنراهخطوط  یبرداربهرهاست. با  شدهیده دبوشهر به عسلویه  

اید ها و پیگیرهای مهمی بریزیبرای تحقق این مهم برنامه داد کهدر استان رخ خواهد  ونقلحملای را از نظر  فراوانو توسعه 

 صورت پذیرد.

ای مربوط ه گزینهعسلویه صورت گرفته و  - بوشهر و بوشهر - اگانه شیرازدر دو بخش جد آهنمحور راهمطالعات مسیر 

ی رشته به دلیل قرار گرفتن در قسمت جنوب بوشهر - .محور شیرازاندگرفتهبه هر بخش به صورت جداگانه مورد بررسی قرار 

عاع با ش یهاقوسدر ناحیه کوهستانی قرار دارد که این امر موجب ایجاد شیب و فرازهای تند و وجود  کوه زاگرس عمدتاً

ر را ملزم در طول مسی دفعاتبه هاپلو  هاتونلفنی شامل  هاییهابنکم در مسیر شده و همچنین برای عبور از این منطقه احداث 

 دارای عوارض کمتری بوده ولی در کیلومترهای فارسیجخلر حاشیه . محور بوشهر عسلویه به دلیل قرار گرفتن دسازدیم

 پایانی به دلیل توسعه منطقه پارس جنوبی بین ساحل تا حاشیه کوه برای رسیدن به شهر عسلویه با عوارضی مواجه است.

ها  زینهگاین  به عنوان واریانت های منتخب انتخاب شده است. گزینهدر مطالعات مسیر اتصال شیراز به بوشهر، چهار 

کمتری  هاییبلندبرای اتصال شهرهای مهم موجود بین شهرهای شیراز و بوشهر و یا برای عبور از مناطقی که دارای پستی 

. در این مطالعات، محور بوشهر عسلویه در قالب دو واریانت مورد بررسی قرار گرفته است که اندشدههستند در نظر گرفته 

واحی دوم در ن گزینهبوشهر آغاز شده و نسبت به  -اهرم و از ایستگاه اهرم واقع در محور شیراز  اول مسیر از شهر گزینهدر 

 ترینوبجاول در نواحی  گزینهبه  و نسبت آغازشدهاول از شهر بوشهر  گزینهبرخالف   دوم گزینه. گیردمیقرار  تریشمال

در حوالی  زینهگقرار دارد. این  فارسیجخلدر فاصله کم با  بیشتر مسیر خود تا قبل از شهر کنگان گزینه. این گیردمیقرار

پس از  نهگزی. الزم به ذکر است که هر دو کندمیشهر کنگان بر واریانت یک منطبق شده و باقی مسیر را همانند آن طی 

 -بوشهر آهنراه ند. برایشهر کنگان به دلیل توسعه مناطق پارس جنوبی بین دریا تا دامنه کوه برای ادامه با دشواری مواجه هست
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 غرب در ریدیگ و برازجان –یکی در شرق بزرگراه بوشهر  گزینهاز روستاهای مختلفی عبور کرد. دو  بایستیمبرازجان 

 مشخص  11جدول  و 12جدول  در ها گزینه از یک هر مشخصات و انتها و ابتدا موقعیت است شده گرفته نظر در ،  بزرگراه

 .است شده

 برازجان -بوشهر  آهنراه ریمس یهانهیگزمشخصات  : 21جدول 

 2واریانت  1واریانت  مشخصه مسیر

 122 122 سرعت طرح مسافری )کیلومتر بر ساعت (

 122 122 سرعت طرح باری)کیلومتر بر ساعت(

 11 11 حداکثر شیب خط پروژه )در هزار(

 2 2 1تعداد ایستگاه درجه 

 2 2 2تعداد ایستگاه درجه 

 2 2 3تعداد ایستگاه درجه 

 1334،آهنراهراه و  گران یرتدب: مشاور  مأخذ

 برازجان -بوشهر  آهنراه ریمسمشخصات : 21جدول 

شماره 

 نتواریا
 ابتدا و انتها

طول مسیر 

 )کیلومتر(

 طول مسیر طول مسیر
تعداد 

 پل

تعداد 

 تونل

طول 

تونل 

 )متر(
 شهری کشاورزی بایر کوهستانی تپه ماهور دشت

1 
برازجان  –بوشهر 

 )از شرق بزرگراه(
111112 111112 2 2 121212 121222 2 11 2 2 

2 
برازجان)از  -بوشهر

 غرب بزرگراه
111231 111231 2 2 221132 331111 2 12 2 2 

 1334،آهنراهراه و  گران یرتدب: مشاور  مأخذ

است که در طول مسیر خود از دو  شدهواقعدر جنوب غرب کشور و در دو استان بوشهر و فارس  المرد –محور عسلویه 

کیلومتر فاصله  12.دو منطقه عسلویه و المرد با اینکه در مسیر مستقیم با یکدیگر حدود کندیمشهرستان کنگان و المرد عبور 

ی اتصال این دو منطقه نتوان به راحتی از یک کریدور دارند اما وجود ناحیه کوهستانی در شمال عسلویه باعث شده تا برا

 مستقیم استفاده نمود

کیلومتر بین دو منطقه و توپوگرافی سخت این ناحیه دهلیزهای عبوری را  11وجود ناحیه کوهستانی به عرض حدود 

رد ناحیه کوهستانی مومحدود کرده است با توجه به شرایطی که در این منطقه وجود دارد، مسیرهای محتمل برای عبور از 

از  یطورکلبهها  گزینه. این شده استهای پیشنهادی در ادامه ارائه  گزینهبه عنوان  گزینه 3 تیدرنهابررسی قرار گرفت و 

 12جدول در  .نداکردهکه ارتفاع ناحیه کوهستانی نسبت به بقیه نقاط کمتر است و امکان عبور وجود دارد گذر  یاهیناحدو 

 های مسیر انجام شده است. گزینهمقایسه 

 مقایسه واریانت های مسیر : 22جدول 
 نوع تپوگرافی کاربری زمین 

 دشت تپه ماهور کوهستانی  بایر کشاورزی شهری هزار(حداکثر شیب )در  طول پل طول تونل(متر) طول مسیر واریانت
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 نوع تپوگرافی کاربری زمین 

 (متر) (کیلومتر)

 111132 22 31 121 11 3 11 1322 1322 121+132 المرد-عسلویه 1واریانت 

 11111 22 12 123 22 3 11 2222 1212 131+111 المرد-عسلویه 2واریانت 

 22 12 23 31 21 1 22 1222 3222 13+131 المرد-عسلویه 3واریانت 

 1334،آهنراهراه و  تدبیر گران: مشاور  مأخذ

به دلیل اینکه بتوانند از مناطق کم ارتفاع کوهستان عبور کنند به سمت   2و  1های گزینه، شدهانجامبا توجه به مقایسه 

شده است. همچنین به دلیل شرایط سخت کوهستان  گزینهکه این امر باعث افزایش طول در این دو  اندشدهشرق متمایل 

متر لحاظ شده است که سرعت طرح  122،  2متر و در واریانت  122، 1قوس در ناحیه کوهستانی در واریانت حداقل شعاع 

مسیر به جای عبور از مناطق کم  3 گزینهدر  .سازدیمکیلومتر بر ساعت محدود  122و  122ها به ترتیب به  گزینهرا در این 

. در کندیممتر از مناطق کوهستانی عبور  3222یک تونل به طول  همچنینو  (در هزار 22، با استفاده از شیب بیشتر )ترارتفاع

.از نظر فنی واریانت سازدیمکیلومتر بر ساعت محدود  122مترمی باشد که سرعت را به  122نیز حداقل شعاع قوس  گزینهاین 

به دلیل شیب زیاد که سیر قطار را دچار مشکل  3 گزینه، ولی باشندیم یبرداربهرهواریانت های مطلوب برای   2و  1های

روبروست از نظر فنی  یادهیعدمتر که از لحاظ اجرایی احداث آن با مشکالت  3222و همچنین یک تونل به طول  کندیم

 برنامه توسعه خطوط ریلی کشور 3نقشه شماره . (مطالعات شرکت مترا  بر اساسمهندسین مشاور رهساز  ) نشده استتوصیه 

 .دهدمیرا نشان  در استان بوشهر
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 برنامه توسعه خطوط ریلی کشور در استان بوشهر:  3  نقشه
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 هوایی در استان بوشهر یهاراهبررسی وضعیت  -1-2-3-3-2-1-3

   مستقر ( یلمو د، بوشهر ) عسلویه، جم استان شهرستان 1که در باشدمیفرودگاه  1وشهر دارای در حال حاضر استان ب

 و فرودگاه مستقر دراست خارک و عسلویه  ،از فرودگاه بوشهر اندعبارتکه بوده  المللیینبفرودگاه  3 که باشندیم

وبی و منطقه ویژه پارس جن یریگشکلماهیت وجودی فرودگاه عسلویه به دلیل  .باشندیمدیلم و جم داخلی  هایشهرستان

ر فرودگاه خارک و بوشه و دو شدهواقعکه این فرودگاه در جنوب استان  باشدمیبخش انرژی در این قسمت  هاییتفعال

کت نفت استان مربوط به شر یهافرودگاهماهیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند ، مالکیت فرودگاه خارک مانند سایر 

 هافرودگاه مناسب یشبخشاجهت بررسی  .را در اختیار داردمالکیت فرودگاه بوشهر  کشور یهافرودگاهو شرکت  باشدمی

فاصله  11جدول  و 13جدول  نسبت به یکدیگر پرداخته شده است. هافرودگاهدر سطح استان به بررسی فاصله زمانی و مکانی 

 .به همدیگر را نشان داده است هافرودگاهزمانی و مکانی 

 ) متر(استان بوشهر به یکدیگر یهافرودگاه مکانیماتریس فاصله  : 23جدول 

 امام حسن

 111133 بوشهر

 211132 313113 جم

 323112 11113 13111 خارک

 332113 13112 213113 332133 عسلویه

 عسلویه خارک جم بوشهر امام حسن هافرودگاهاسامی 

 : مشاور مأخذ

 ) دقیقه(استان بوشهر به یکدیگر یهافرودگاهماتریس فاصله زمانی  : 22جدول 

 امام حسن

 13131 بوشهر

 121133 131133 جم

 211111 131111 33111 خارک

 211113 31111 131132 221132 عسلویه

 عسلویه خارک جم بوشهر امام حسن هافرودگاهاسامی 

 : مشاور مأخذ

فاصله مکانی مربوط به دو فرودگاه عسلویه و امام حسن و کمترین فاصله مکانی بین دو فرودگاه خارک و  ترینبیش

گاه عسلویه و خارک و همچنین کمترین فاصله زمانی بین دو فرود یهافرودگاهفاصله زمانی مربوط به  ترینبیشبوشهر بوده، 

 استان نشان داده شده است. یهافرودگاه یعملکردهاموقعیت مکانی و  1در نقشه شماره . باشدمیعسلویه و جم 
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 استان بوشهر یهافرودگاهموقعیت مکانی و عملکرد :  2  نقشه
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نسبت به  هافرودگاهفاصله  زمانی  11جدول استان ، در  یهافرودگاهنقطه شهری به  31جهت بررسی دسترسی 

 شده است ارائه هاگاهسکونت

 )دقیقه(شهری یگاهسکونتتا مراکز  هافرودگاه: فاصله زمانی  21جدول 

 عسلویه خارك جم بوشهر امام حسن  

 123133 131131 122 1311 133113 شنبه

 113111 123131 133111 31113 13121 آب پخش

 123111 131121 113113 31131 13131 آباد

 1312 133123 13121 11111 112111 آبدان

 22113 33111 131133 13131 2 امام حسن

 11111 221122 21121 123131 113131 انارستان

 111131 111 121132 21121 33132 اهرم

 33121 111113 13112 13111 113111 بادوله

 112121 113123 132131 23132 13111 برازجان

 33111 221131 13122 31111 112111 بردخون

 13133 211131 11122 3112 112113 بردستان

 11133 213112 11121 33121 113121 بندردیر

 232131 123132 221121 123131 33113 بندردیلم

 113113 3313 113111 11123 33131 بندرریگ

 33123 213121 31112 3111 112113 بندرکنگان

 132121 13131 112132 13121 22111 بندرگناوه

 11131 211111 31123 31121 112121 بنک

 111123 112111 131111 11133 111121 بوشکان

 13113 131111 121133 2 13131 بوشهر

 111123 111133 111111 12113 33111 تنگ ارم

 31111 211111 2 121133 131133 جم

 121132 131121 11111 3113 11133 چغادک

 211113 2 211111 131111 33111 خارک

 33131 113112 32121 31111 122111 خورموج

 111132 121113 112 33113 1313 دالکی

 123111 113 113121 1313 31111 دلوار

 11111 212133 33111 33111 111111 دوراهک

 11113 221131 21111 121113 111113 ریز

 112121 111131 112123 31121 11111 سعد آباد

 11111 122133 111111 33111 1111 شبانکاره
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 عسلویه خارك جم بوشهر امام حسن  

 2213 233131 13121 111113 132113 سیراف

 121121 131113 111123 12113 32131 عالی شهر

 2 211113 31111 13113 22113 عسلویه

 13133 111111 13131 11131 121131 کاکی

 123111 111132 113111 33131 122111 کلمه

 2131 211111 31131 133131 133131 نخل تقی

 113111 121113 113121 11131 11121 وحدتیه

 : مشاور مأخذ

ه است. در سطح استان تحلیل گردید هافرودگاهشهری سطح برخورداری از  یهاگاهسکونتبا توجه به فاصله زمانی بین 

ی تقریب یهافاصله، نخل تقی در ار، اهرم، ریز، انارستان، طاهری، دلولم ، برازجان ، چغادک، عالی شهرشهرهای گناوه ، دی

 هافرودگاهدقیقه از  12تا  32و مابقی شهرها به جز شنبه و بردخون در فاصله  اندشدهواقعموجود  یهافرودگاهدقیقه از  32

 .دهدمیشان را ن هاگاهسکونتنسبت به  هافرودگاهفاصله  زمانی  1  نقشه هستند.

  



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 شهری یگاهسکونتتا مراکز  هافرودگاهفاصله زمانی : 1  نقشه
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 .دهدمی ارائهرا استان  یهافرودگاهاطالعات مربوط به   12تا 11ول  شماره اجد

 : اطالعات مربوط به فرودگاه بوشهر 21جدول 

 فرودگاه بوشهر/ BUSHEHR AIRPORT نام فرودگاه

 ساعته 21 به صورت ساعات عملیاتی فرودگاه

 کنترل شده نوع فضای پوششی سرویس ترافیک هوایی

 یک کشوری ینگپارکتعداد 

 کشوری / لشکری کاربری فرودگاه

 دارد زیستیطو محاداره گمرک ،مهاجرت ،بهداشت 

 شهر بوشهر ناتیکال مایلی جنوب غربی 2/2در فاصله  (Siting)موقعیت مکانی

 231113N2121313E (ARP)مختصات جغرافیایی نقطه مرجع فرودگاه

 پا 13 آزاد یهاآباز سطح  ارتفاع فرودگاه

 ندارد در فرودگاهاداره گردشگری 

 باشدمیکشور  یهافرودگاهمالکیت آن شرکت  مالکیت فرودگاه

 ساعته21 به صورتدر موقعیت شمال غرب فرودگاه و  اداره هواشناسی

 ساعته 21 به صورتدر موقعیت شمال غربی پارکینگ کشوری و  هواپیمایی یرسانسوختخدمات 

 با ارائه درخواست صورت نیاشرکت هواپیمایی اصلی و در غیر  یابرنامهزمان پروازهای  در طول هندلینگ )خدمات زمینی(

 متر  1113  به طولتا باند هر کدام 2 باندهای پروازی  و طولتعداد و شماره  

 یک بانک  تعداد بانک 

 دارد رستوران

 تا 1 یو خارجداخلی  یهاانهیپا یهاسالنتعداد 

و داخلی  یهانالیترم یهاسالنتعداد کانترهای 

 یخارج
 تا 3

 باشدمی 1 یبندطبقهفرودگاه دارای  نجات و ینشانآتشایستگاه ایمنی ، و امکاناتتجهیزات  فرودگاه نجات و ینشانآتشایستگاه ایمنی ،

 هواپیمایی   یریگسوختشمال شرقی واحد  تیدر موقع انبار بار

 در موقعیت مشرف بر شمال غربی پارکینگ کشوری سالن تشریفات

 گرددمییگان حفاظت هواپیمایی اعمال  توسط پلیس فرودگاه و اقدامات امنیتی

 فرودگاه امکانات و تسهیالت

جنوب  و درمتر دارای سه استند استاندارد بوده 112*212فرودگاه بوشهر به ابعاد  مسافری اپرون مسافری : پارکینگ

 ترمینال پروازهای داخلی قرار دارد 

مترمربع 1313مسافری : فرودگاه بوشهر دارای دو ترمینال مسافری شامل ترمینال  پروازهای داخلی که دارای  ترمینال

 .باشدمیمترمربع 313،ترمینال پروازهای خارجی دارای 

 1112 پروازی ماهیانه) تعداد نشت برخاست( آمار

 استان بوشهر یهافرودگاه: شرکت مادر تخصصی  مأخذ



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 : اطالعات مربوط به فرودگاه خارك 27جدول 

 فرودگاه خارك/ KHARK  AIRPORT نام فرودگاه

 روزانه به صورت ساعات عملیاتی فرودگاه

 اطالعات پروازی نوع فضای پوششی سرویس ترافیک هوایی

 یک کشوری ینگپارکتعداد 

 کشوری / شرکت نفت کاربری فرودگاه

و اداره گمرک ،مهاجرت ،بهداشت 

 زیستیطمح
 ندارد

 در شمال شرقی جزیره خارک (Siting)موقعیت مکانی

مختصات جغرافیایی نقطه مرجع 

 (ARP)فرودگاه
231131N 2121321E 

 پا 23 آزاد یهاآباز سطح  ارتفاع فرودگاه

 ندارد  در فرودگاهاداره گردشگری 

 باشدمیمالکیت آن شرکت نفت  مالکیت فرودگاه

 ساعته21 به صورتدر موقعیت شمال غرب فرودگاه و  اداره هواشناسی

 ساعته 21 به صورتدر موقعیت شمال غربی پارکینگ کشوری و  هواپیمایی یرسانسوختخدمات 

 شودمیتوسط شرکت نفت ارائه  یابرنامه ریو غ یابرنامهزمان پروازهای  در طول هندلینگ )خدمات زمینی(

 متر 2331یک باند با طول  باندهای پروازی  و طولتعداد و شماره  

 ندارد  تعداد بانک 

 سالن خروجی دارد کیو یک سالن ورودی  داخلی یهانالیترم یهاسالنتعداد 

 ندارد رستوران

 باشدمی 1 یبندطبقهفرودگاه دارای  نجات و ینشانآتشایستگاه ایمنی ، و امکاناتتجهیزات  اهفرودگ نجات و ینشانآتشایستگاه ایمنی ،

 ندارد انبار بار

 در داخل سالن پروازهای داخلی وجود دارد سالن تشریفات

 گرددمییگان حفاظت هواپیمایی اعمال  توسط پلیس فرودگاه و اقدامات امنیتی

 فرودگاه امکانات و تسهیالت

 112*122یک پارکینگ به ابعاد  مسافری : پارکینگ

به مساحت  هر کدام(یو خروجمسافری : دارای دو ترمینال مسافری پروازهای داخلی )ورودی  ترمینال

 مترمربع ، 312

 

 132 پروازی ماهیانه) تعداد نشت برخاست( آمار

 استان بوشهر یهافرودگاه: شرکت مادر تخصصی  مأخذ



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 ( فارسجیخل: اطالعات مربوط به فرودگاه عسلویه ) 28جدول 

 /  فارسجیخلفرودگاه Pars special zone ( persian gulf) AIRPORT نام فرودگاه

 روزانه به صورت ساعات عملیاتی فرودگاه

 کنترل شده نوع فضای پوششی سرویس ترافیک هوایی

 دو کشوری ینگپارکتعداد 

 شرکت نفتکشوری /  کاربری فرودگاه

و اداره گمرک ،مهاجرت ،بهداشت 

 زیستیطمح
 دارد

 در جنوب شرقی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی قرار دارد (Siting)موقعیت مکانی

مختصات جغرافیایی نقطه مرجع 

 (ARP)فرودگاه
21221N   212111E 

 پا 21 آزاد یهاآباز سطح  ارتفاع فرودگاه

 دارد  در فرودگاهاداره گردشگری 

 باشدمیمالکیت آن شرکت نفت  مالکیت فرودگاه

 ساعته21 به صورتدر موقعیت شمال شرق فرودگاه و  اداره هواشناسی

 ساعته 21 به صورتدر موقعیت شمال شرقی پارکینگ و  هواپیمایی یرسانسوختخدمات 

 شودمیتوسط شرکت خدمات هوایی سامان ارائه  یابرنامه ریو غ یابرنامهزمان پروازهای  در طول هندلینگ )خدمات زمینی(

 متر 3333دو تا باند هر کدام به طول  باندهای پروازی  و طولتعداد و شماره  

 یک  تعداد بانک 

 سالن خروجی دارد کیو یک سالن ورودی  داخلی یهانالیترم یهاسالنتعداد 

 دارد رستوران

 باشدمی 1 یبندطبقهو نجات فرودگاه دارای  ینشانآتشایستگاه ایمنی ، و امکاناتتجهیزات  اهو نجات فرودگ ینشانآتشایستگاه ایمنی ،

 ندارد انبار بار

 در جنوب سالن پروازهای داخلی وجود دارد سالن تشریفات

 گرددمییگان حفاظت هواپیمایی اعمال  توسط پلیس فرودگاه و اقدامات امنیتی

 تسهیالت و امکانات فرودگاه

 132*111پارکینگ مسافری : یک پارکینگ به ابعاد 

به مساحت   هر کدام(یو خروجترمینال مسافری : دارای دو ترمینال مسافری پروازهای داخلی )ورودی 

 مترمربع ، 2122
 

 2222 پروازی ماهیانه) تعداد نشت برخاست( آمار

 استان بوشهر یهافرودگاه: شرکت مادر تخصصی  مأخذ



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 : اطالعات مربوط به فرودگاه جم )توحید ( 25جدول 

 فرودگاه جم / JAM  AIRPORT نام فرودگاه

 روزانه به صورت ساعات عملیاتی فرودگاه

 اطالعات پروازی نوع فضای پوششی سرویس ترافیک هوایی

 یک کشوری ینگپارکتعداد 

 کشوری / شرکت نفت کاربری فرودگاه

و اداره گمرک ،مهاجرت ،بهداشت 

 زیستیطمح
 ندارد

 مایلی شمال شرقی شهر 111در فاصله  (Siting)موقعیت مکانی

مختصات جغرافیایی نقطه مرجع 

 (ARP)فرودگاه
211313N 21222123E 

 پا 2112 آزاد یهاآباز سطح  ارتفاع فرودگاه

 ندارد  در فرودگاهاداره گردشگری 

 باشدمیمالکیت آن شرکت نفت  مالکیت فرودگاه

 ساعته21 به صورتدر موقعیت جنوب فرودگاه و  اداره هواشناسی

 ساعته 21 به صورتدر موقعیت شمال غربی فرودگاه و  هواپیمایی یرسانسوختخدمات 

 شودمیتوسط شرکت نفت ارائه  یابرنامه ریو غ یابرنامهزمان پروازهای  در طول هندلینگ )خدمات زمینی(

 متر 2121یک باند با طول  باندهای پروازی  و طولتعداد و شماره  

 ندارد  تعداد بانک 

 سالن خروجی دارد و یکیک سالن ورودی  داخلی یهانالیترم یهاسالنتعداد 

 ندارد رستوران

 باشدمی 1 یبندطبقهو نجات فرودگاه دارای  ینشانآتشایستگاه ایمنی ، و امکاناتتجهیزات  اهو نجات فرودگ ینشانآتشایستگاه ایمنی ،

 ندارد انبار بار

 در داخل سالن پروازهای داخلی وجود دارد سالن تشریفات

 گرددمییگان حفاظت هواپیمایی اعمال  توسط پلیس فرودگاه و اقدامات امنیتی

 تسهیالت و امکانات فرودگاه

 122*11پارکینگ مسافری : یک پارکینگ به ابعاد 

به مساحت   هر کدام(یو خروجترمینال مسافری : دارای دو ترمینال مسافری پروازهای داخلی )ورودی 

 مترمربع ، 2211
 

 322 پروازی ماهیانه) تعداد نشت برخاست( آمار

 استان بوشهر یهافرودگاه: شرکت مادر تخصصی  مأخذ



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 : اطالعات مربوط به فرودگاه بهرگان 11جدول 

 فرودگاه بهرگان/ BAHREGAN AIRPORT نام فرودگاه

 روزانه به صورت ساعات عملیاتی فرودگاه

 اطالعات پروازی نوع فضای پوششی سرویس ترافیک هوایی

 یک کشوری ینگپارکتعداد 

 کشوری / شرکت نفت کاربری فرودگاه

و اداره گمرک ،مهاجرت ،بهداشت 

 زیستیطمح
 ندارد

 کیلومتری شرقی از مرکز شهر 111در  (Siting)موقعیت مکانی

مختصات جغرافیایی نقطه مرجع 

 (ARP)فرودگاه
231223N   2121122E 

 پا 32 آزاد یهاآباز سطح  ارتفاع فرودگاه

 ندارد  در فرودگاهاداره گردشگری 

 باشدمیمالکیت آن شرکت نفت  مالکیت فرودگاه

 ساعته21 به صورتدر موقعیت غرب فرودگاه و  هواشناسیاداره 

 ساعته 21 به صورتدر موقعیت شمال شرقی پارکینگ و  هواپیمایی یرسانسوختخدمات 

 شودمیتوسط شرکت نفت ارائه  یابرنامه ریو غ یابرنامهزمان پروازهای  در طول هندلینگ )خدمات زمینی(

 متر 2221یک باند با طول  باندهای پروازی  و طولتعداد و شماره  

 ندارد  تعداد بانک 

 سالن خروجی دارد و یکیک سالن ورودی  داخلی یهانالیترم یهاسالنتعداد 

 ندارد رستوران

 باشدمی 1 یبندطبقهو نجات فرودگاه دارای  ینشانآتشایستگاه ایمنی ، و امکاناتتجهیزات  اهو نجات فرودگ ینشانآتشایستگاه ایمنی ،

 ندارد انبار بار

 در داخل سالن پروازهای داخلی وجود دارد سالن تشریفات

 گرددمییگان حفاظت هواپیمایی اعمال  توسط پلیس فرودگاه و اقدامات امنیتی

 تسهیالت و امکانات فرودگاه

 221*132پارکینگ مسافری : یک پارکینگ به ابعاد 

به مساحت   هر کدام(یو خروجترمینال مسافری : دارای دو ترمینال مسافری پروازهای داخلی )ورودی 

 مترمربع ، 1122

 

 312 پروازی ماهیانه) تعداد نشت برخاست( آمار

 استان بوشهر یهافرودگاه: شرکت مادر تخصصی  مأخذ

 .ده استدقیق بررسی ش طوربهها بار و مسافر در بخش پیوند ییجاجابهاستان در  هایفرودگاهاطالعات دقیق مربوط به 

 دریایی استان بوشهر یهاراهبررسی وضعیت  -1-2-3-3-2-1-2

ادر مستقر بن ایران شاهراه انتقال انرژى است. الواقعیفو ارزشمندترین شاهراه جهت ترانزیت انرژى بوده و  نیترمهمایران 

 ارتباط در جهان بنادر از بسیاری با آبی، ه های را طریق از تا ساخته فراهم منطقه برای را امکان نیکشور ادر سواحل جنوبی 
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از  یبرداربهره، استفاده و به مواد غذایی روزافزونو نیاز  گیرد. افزایش جمعیت کشور بهره دریایی ونقلحملاز  و باشد

اسب طبیعی دی ، اجتماعی ، فرهنگی و بستر من. استان بوشهر با دارا بودن شرایط اقتصا کندمیحداکثر امکانات بالقوه را طلب 

 یبرداربهرهابی و قدرت دستی سوکیاست که از  ییهااستانو اقلیمی به عنوان بستر مناسب طبیعی و اقلیمی به عنوان یکی از 

د توانیم. بنابراین این استان باشدمیرا دارا  یپروریآبزمناسب توسعه  یهانهیزم گریدساحلی را دارد و از سوی  یهاآباز 

شهرستان آن  3که  باشدمیشهرستان  12غذایی و ارزی کشور باشد.استان بوشهر دارای  یازهاینبخش عمده  کنندهنیتأم

 یهاونهگو برخوردار بودن از  فارسجیخلکه این استان با دارا بودن مرز طوالنی با  باشندیم فارسجیخلدارای مرز دریایی با 

 رانیکشتی .به لحاظ خطوطشودمیمحسوب  استانتوسعه  یهاهیپامند آبزیان اقتصادی ، فعالیت صید و صیادی یکی از ارزش

ه قطر محسوب نقطه ب نیترکینزدفاصله را دارد که پارس جنوبی  نیترکوتاهاستان بوشهر  به دو کشور  قطر و عربستان 

 .شودمی

وجود در م یهااسکلهبه تفکیک  مشخصات جغرافیایی موجود و تعداد  هاآنبنادر جنوب کشور و مشخصات  نیترمهم

 اشاره شده است. 11جدول 

 هاآنبنادر جنوب کشور و مشخصات  نیترمهم:  11جدول 

 نام بندر ردیف

 مشخصات جغرافیایی

 تعداد اسکله
 (kmاولین فرودگاه)فاصله تا  (kmفاصله تا مرکز استان ) (kmفاصله تا تهران)

 نوع دسترسی

 ریلی یاجاده هوایی

 1 ندارد دارد دارد 1 132 1211 آبادان 1

 11 دارد دارد دارد 13 122 312 امام خمینی 2

 22 ندارد دارد دارد 3 2 1122 بوشهر 3

 1 ندارد دارد دارد 11 112 1311 چابهار 1

 22 دارد دارد دارد 11 121 331 خرمشهر 1

 12 دارد دارد دارد 22 2 1121 شهید باهنر 1

 13 دارد دارد دارد 12 32 1133 شهید رجایی 1

 1 دارد دارد دارد 1 131 1122 لنگه 3

 1333:آمارنامه دریایی ایران مأخذ

را  1و به لحاظ تعداد اسکله رتبه  3بر اساس تحلیل بنادر جنوبی کشور بندر بوشهر به لحاظ شاخص فاصله تا تهران رتبه 

ط ریلی ارتباطی ، فاقد خ یهاشبکهو از لحاظ نوع دسترسی به سایر  باشدمیدر میان سایر بنادر واقع در جنوب کشور دارا 

اتصال به  تیرنهادارتباطی در سطح استان و  یهاشبکهبوشهر و اتصال آن با سایر  با توسعه آتی خطوط ریلی استان باشدمی

ورودی و خروجی بحث نگه داشت زمانی  یکاالهاشبکه سراسری کشور ، وضعیت ورود و خروج کاال) برای برخی از 

ی برطرف ( و بحث ترافیک در این سطح تا حد مطلوبباشدمین ریپذامکانکه فرایند بیشتر از یک روز در بنادر  باشدمیمطرح 

 .باشدمی تیپراهمبسیار  یزیربرنامهدر امر  مسئلهخواهد شد.این 
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اطالعات مربوط به تعداد تجهیزات   12جدول موجود بنادر مهم جنوب کشور بررسی شده و در قالب  یهارساختیز

 آورده شده است.

 بنادر جنوب کشور نیترمهم: تعداد تجهیزات خشکی  12جدول 

 ریچ استاکر نرترانستی گنتری گرین نوع تجهیز

 جرثقیل

 مبایل

 یامحوطه

 جرثقیل

 ریلی

 ساحلی

 کشنده کفی لیفتراك برج مکنده 

 بنادر

 1 21 3 _ _ 1 1 _ _ آبادان

 112 112 123 1 _ 11 1 1 1 امام خمینی

 11 11 31 _ _ 1 11 _ 2 بوشهر

 11 12 3 _ _ 3 3 _ _ چابهار

 33 33 13 _ _ 22 1 _ 2 خرمشهر

 1 11 12 _ _ 12 1 _ _ شهید باهنر

 23 _ 11 _ 3 22 _ _ _ لنگه

 - - - - - - - - 13 شهیدرجایی 

 1333آمارنامه دریایی ایران  :مأخذ

مهم موجود در جنوب کشور از تجهیزات ریچ استاکر بیشتری برخوردار بوده است. ولی  بندر بوشهر به نسبت سایر بنادر

جهت توسعه تجهیزات  یزیربرنامه.با توجه به افق برنامه ،  باشدمی فاقد هرگونه جرثقیل ریلی ساحلی و برج مکنده و ترانستینر

رت بهینه به صو یگذارهیسرما( و ندیآیمبه وجود  ازهاینبر اساس  هارساختیز) شودمیبنادر در نظر گرفته  یهارساختیزو 

 .دهدمیرا نشان  ارتباطی یهاشبکهموقعیت بندر بوشهر نسبت به  1  نقشه .ردیپذیمبا توجه به کاربرد بنادر صورت 
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 ارتباطی یهاشبکهموقعیت بندر بوشهر نسبت به :  1  نقشه
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 بنادر استان بوشهر و عملکردبررسی موقعیت 

 :باشدمیانواع بنادر از نظر عملیاتی کشور به شرح زیر  یبندطبقه

 و تعمیر بنادر ساخت 

 هایکشتتجهیز  بنادر 

 بنادر ترانزیت 

 بنادر صنعتی 

  و تدارک سوخت نیتأمبنادر 

 بنادر تجاری عمومی 

 بنادر نفتی 

  و مواد معدنی هاسنگبنادر 

  روغنی یهادانهبنادر غالت و 

 بنادر مسافری 

 بنادر آزاد 

 بنادر ماهیگیری 

نایی مجبور به یکسری تجهیزات زیرب شودمیاکثر بنادر موجود در استان بوشهر بر اساس نوع کاالیی که وارد یا صادر 

از  اندعبارتکه  اندشدهگروه تقسیم  1.این عملکرد به اندشدهتخصصی  هاآنگفت بنا به عملکرد  توانمیخاص هستند و 

درصد بنادر استان را بنادر صیادی تشکیل  32. حدود  چندمنظورهصنعتی ،نفتی ، تجاری ، صیادی ، تفریحی ، مسافری ، 

 .اندداده

 شده است. ارائه 13جدول در به شرح زیر  هاآنکه اسامی  باشدمی شکنموجبندر و اسکله و  11استان بوشهر شامل  

 استان بوشهر شکنموج: اسامی و نوع بندر ، اسکله ،  13جدول 

 متولی کاربری_نوع شکنموجاسامی بنادر  ، اسکله ،  ردیف

 نفتی ایران یهاانهیپاشرکت  نفتی خارگ Tاسکله  1

 سهامی پتروشیمی خارگشرکت  نفتی اسکله اختصاصی جدید طرح متانول و مایعات گازی 2

 شرکت نفت فالت قاره ایران نفتی خارکNGLاسکله اختصاصی صادرات گاز طرح  3

 شرکت سهامی پتروشیمی خارگ نفتی اسکله اختصاصی قدیم طرح متانول و مایعات گازی 1

 نفتی ایران یهاانهیپاشرکت  نفتی اسکله آذرپاد خارگ 1

 موموان چابهارشرکت عمران  تجاری اسکله بهمن 1

 شرکت نفت فالت قاره ایران نفتی اسکله تدارکاتی نفتی بهرگان)امام حسن( 1
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 متولی کاربری_نوع شکنموجاسامی بنادر  ، اسکله ،  ردیف

 شرکت نفت فالت قاره ایران نفتی اسکله توتال خارگ 3

 شیالت بوشهر صیادی اسکله جزیره شیف 3

 نفتی ایران یهاانهیپاشرکت  نفتی نفتی خارگ یهاانهیپااسکله خدماتی  12

 آسیای آرام تجاری اسکله ساروج 11

 تعاونی لنجداران گناوه نفتی شناورها)تعاونی لنجداران گناوه( یریگسوختاسکله  12

 شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران نفتی اسکله شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران 13

 شرکت صنعتی دریایی ایران)صدرا( صنعتی عمیق یهاآب آوریفناسکله شرکت  11

 شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران  نفتی (LNGاسکله شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران) 11

 نفتی ایران یهافرآوردهشرکت ملی پخش و پاالیش  نفتی انیتند گواسکله شهید  11

 صنایع دریافن تجاری اسکله صنایع دریافن)جزیره صدف( 11

 ایرانشرکت نفت فالت قاره  نفتی اسکله فالت قاره خارگ 13

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر مسافری اسکله مسافری بندر مروارید خارک 13

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر مسافری اسکله مسافری گناوه 22

 نفتی ایران یهاانهیپاشرکت  مسافری بهمن( خارک22اسکله مسافری) 21

 فالت قاره ایرانشرکت نفت  نفتی خارکNGLاسکله موقت طرح  22

 شرکت آذر هوپاد مسافری اسکله والفجر 23

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر تجاری بندر تجاری بوالخیر 21

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر تجاری بندر تجاری بوشهر 21

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر تجاری بندر تجاری دیر 21

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر تجاری دیلمبندر تجاری  21

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر تجاری بندر تجاری ریگ 23

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر تجاری بندر تجاری گناوه 23

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر تجاری بندر تجاری مروارید خارگ 32

 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نفتی 2پارسبندر خدماتی  31

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی امام حسن 32

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی بندرگاه 33

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی بوشهر 31

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی پرک 31

 اداره بندر-شیالت صیادی تجاری بندر صیادی تجاری کنگان 31

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر صیادی تجاری بندر صیادی تجاری محمد عامری 31

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی جبری 33

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی جزیره شمالی 33

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی جفره 12

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی جاللی 11

 شیالت بوشهر صیادی خارکبندر صیادی  12

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی خورخان 13

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی دیر 11
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 متولی کاربری_نوع شکنموجاسامی بنادر  ، اسکله ،  ردیف

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی دیلم 11

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی رستمی 11

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی ریگ 11

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی شیرینو 13

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی صلح آباد 13

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی طاهری 12

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی عامری 11

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی عسلویه 12

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی گناوه 13

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی الور ساحلی جدید 11

 شیالت بوشهر صیادی صیادی هالهبندر  11

 شیالت بوشهر صیادی بندر صیادی هلیله 11

 و مخازن پتروشیمی هاانهیپاشرکت  نفتی بندر مجتمع پتروشیمی عسلویه 11

 اداره بندر-شیالت صیادی تجاری تجاری نخل تقی یادیبندر ص 13

 شیالت  چندمنظوره مردمی امام حسن شکنموج 13

 ایاالنبخاتمقرارگاه سازندگی  چندمنظوره مردمی اولی شمالی شکنموج 12

 ایاالنبخاتمقرارگاه سازندگی  چندمنظوره مردمی بریکان شکنموج 11

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر چندمنظوره مردمی بنود شکنموج 12

 بوشهراداره بندر و دریانوردی استان  چندمنظوره مردمی بوالخیر شکنموج 13

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر چندمنظوره مردمی پرک شکنموج 11

 ایاالنبخاتمقرارگاه سازندگی  چندمنظوره مردمی جائینک شکنموج 11

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر چندمنظوره مردمی جزیره شمالی جنوبی شکنموج 11

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر چندمنظوره مردمی چاه پهن شکنموج 11

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر چندمنظوره مردمی خور شهاب شکنموج 13

 ایاالنبخاتمقرارگاه سازندگی  چندمنظوره مردمی دلوار شکنموج 13

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر چندمنظوره مردمی دیر شکنموج 12

 االنبیاخاتمقرارگاه سازندگی  چندمنظوره مردمی شیف شکنموج 11

 االنبیاخاتمقرارگاه سازندگی  چندمنظوره مردمی عسلویه شکنموج 12

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر چندمنظوره مردمی کری شکنموج 13

 االنبیاخاتمقرارگاه سازندگی  چندمنظوره مردمی نخل تقی شکنموج 11

 اداره بندر و دریانوردی استان بوشهر چندمنظوره مردمی هاله شکنموج 11

 1334، کشور سازمان بنادر و دریانوردی :مأخذ

 .دهدمینشان  بوشهر راموقعیت و عملکرد بنادر استان  1  نقشه
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 موقعیت و عملکرد بنادر استان بوشهر:  7  نقشه
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. اسامی باشدمیمرکز تخلیه صید  23بندر و  23بندر و مرکز تخلیه صید وجود دارد که این تعداد شامل  11در مجموع 

 آورده شده است.  11جدول بنادر و مراکز تخلیه صید استان بوشهر در 

 : اسامی بنادر و مراکز تخلیه صید استان بوشهر 12جدول 

 نوع نام ردیف نوع نام ردیف نوع نام ردیف

1 
جفره 

 ماهینی
 31 یادیبندر ص طاهری 13 بندر صیادی

صیادی دمیگز پناهگاه 

 شمالی
 مرکز تخلیه صید

 31 بندر صیادی عسلویه 13 بندر صیادی گناوه 2
پناهگاه صیادی زیر 

 آهک
 مرکز تخلیه صید

 مرکز تخلیه صید پناهگاه صیادی فراکه 31 بندر صیادی کنگان 22 بندر صیادی دیلم 3

 تخلیه صیدمرکز  جبرانی 33 بندر صیادی الور ساحلی جدید 21 بندر صیادی ریگ 1

 33 بندر صیادی نخل تقی 22 بندر صیادی امام حسن 1
الور ساحلی اسکله 

 قدیمی
 مرکز تخلیه صید

 12 بندر صیادی خارک 23 بندر صیادی رستمی 1
محمد عامری )دو 

 منظوره(
 مرکز تخلیه صید

 اختر 21 بندر صیادی عامری 1
مرکز تخلیه 

 صید
 مرکز تخلیه صید میانلو )قلعه میان( 11

 برکه چوپان 21 بندر صیادی بندرگاه 3
مرکز تخلیه 

 صید
 مرکز تخلیه صید نخل غائم 12

 بریکان 21 بندر صیادی بوشهر 3
مرکز تخلیه 

 صید
 مرکز تخلیه صید هاله و بساطین 13

 اسکله صیادی کری 21 بندر صیادی پرک 12
مرکز تخلیه 

 صید
 مرکز تخلیه صید هلیله 11

 بساطین 23 بندر صیادی بردخون 11
مرکز تخلیه 

 صید
 مرکز تخلیه صید بوالخیر 11

12 
جزیره 

 شمالی
 23 بندر صیادی

پناهگاه صیادی اول 

 جنوبی

مرکز تخلیه 

 صید
 مرکز تخلیه صید محمد عامری قدیم 11

 32 بندر صیادی جبری 13
پناهگاه صیادی اول 

 شمالی

مرکز تخلیه 

 صید
 مرکز تخلیه صید شهاب 11

 جبرانی یا بطانه 31 صیادیبندر  جاللی 11
مرکز تخلیه 

 صید
 مرکز تخلیه صید گاهی 13

 32 بندر صیادی دیر 11
پناهگاه صیادی جزیره 

 جنوبی

مرکز تخلیه 

 صید
 مرکز تخلیه صید کالت 13

 پناهگاه صیادی چاه پهن 33 بندر صیادی شیرینو 11
مرکز تخلیه 

 صید
 مرکز تخلیه صید سالم آباد 12

 31 صیادی بندر صلح آباد 11
پناهگاه صیادی دمیگز 

 جنوبی

مرکز تخلیه 

 صید
 مرکز تخلیه صید جزیره شیف 11

 1332: سازمان شیالت ایران، برنامه عملیات جامع بنادر ماهیگیری کشور سال  مأخذ
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کنگان، دیر و تنگستان است. بنادر نخل تقی، عسلویه، پرک، شیرینو،  یهاشهرستاناستان بوشهر شامل  جنوبیبخش 

رار شیالت شهرستان دیر ق رمجموعهیزشیالت شهرستان کنگان و بنادر دیر و بردخون در  رمجموعهیزکنگان و طاهری در 

 شیالت شهرستان تنگستان هستند. رمجموعهیزدارند. بنادر عامری، رستمی و محمد عامری نیز 

خوردار است و تنها خوبی بر یساتیتأسبا وجود میزان صید نسبتاً پایین و تعداد محدود شناور، از وضعیت  ل تقی:بندر نخ

شود تا  یروب یالحوضچه  یهاگوشهاست. در نخل تقی الزم است تا  یکشلولهمشکل اصلی آن عدم اتصال به شبکه آب 

 .کنندیمفضای بیشتری در اختیار شناورها قرار گیرد. صیادان تنها در بخشی از شرق حوضچه و در کنار اسکله پارک 

دارد.  یروب یال، عمق حوضچه کم است و نیاز به دهیدبیآسآن  شکنموجدر وضعیت بدی قرار دارد.  بندر عسلویه:

ه برق از دیگر و شبک یکشلولهرل ناوبری وجود ندارد. عدم دسترسی به آب این بندر سایبان نداشته و مرکز و تجهیزات کنت

 مشکالت بندر عسلویه است.

 ل نیست.متص یکشلولهو اداره بندری کوچک دارد که به آب  عمقکم یاحوضچه، شدهبیتخری شکنموج بندر پرك:

تجهیزات  ، مرکز ودهیدبیآسآن  شکنموجبندر در بخش شرقی استان بوشهر است که  نیترکوچک بندر شیرینو:

م ساختمان بندری نداشته و از آب و برق و تلفن نیز محرو گونهچیهدالالن ماهی  اتاقکنترل ناوبری و سایبان ندارد. به غیر از 

 است.

میزان صید، صیاد و شناور را در این شهرستان داراست و نقش مهمی در محدوده مدیریت دفتر  ترینبیش بندر کنگان:

 شدتهبصید شهرستان کنگان دارد. در بندر کنگان فضای کافی برای پارک لنجهای صیادی وجود ندارد و از این نظر صیادان 

 .شودمیآن نسبتاً خوب ارزیابی  ساتیتأستحت فشار هستند اما وضعیت 

دارد. مرکز و تجهیزات کنترل ناوبری و سایبان در  یروب یالعمقی حوضچه مواجه است که نیاز به  باکم بندر طاهری:

 یکشولهل. این بندر از آب شودمیاین بندر وجود ندارد. به غیر از کانکس نیروی انتظامی، ساختمان بندری دیگری دیده ن

 شده نیز محروم است.

کنگان، نخل تقی، عسلویه، طاهری، پرک و شیرینو از خدمات بندری متفاوتی برخوردار  ملهازجبنادر شهرستان کنگان 

لیتری و عسلویه  1122. بندر نخل تقی مخزن کنندیمهستند. تنها بنادر نخل تقی و عسلویه روغن سوخته شناورها را دریافت 

موردی است.  به صورتکنند و یا این امر افت نمیلیتری دارد. بنادر این مجموعه یا مواد زائد جامد را دری 222یک بشکه 

. باشدیمدر سه بندر کنگان، نخل تقی و عسلویه مناسب و در سه بندر طاهری، پرک و شیرینو نامناسب  یرسانسوختعملیات 

 یسازخی از این بنادر امکانات کدامچیه. ردیپذیمتعمیرات جزئی شناور نیز تنها در بنادر کنگان، پرک و نخل تقی صورت 

از بنادر  دامکچیه. شوندیم نیتأمشناورها توسط مالکین آنان در این بنادر  ازیموردنیخ، آب، غذا و سایر مواد  جهیدرنتندارد. 
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 . تمامی بنادر این شهرستان پارکینگباشدمیدارای سالن حراج ماهی، سردخانه، انبار نگهداری صید و انبار ادوات صیادی ن

اتومبیل نداشته و همگی به غیر از نخل تقی یا از روشنایی محوطه محروم هستند و یا روشنایی محوطه نامناسب است. تنها 

امناسب است ن اکثراً . به جز نخل تقی، راه دسترسی داخل بنادر باشندیمبهداشتی  یهاسیسروبنادر نخل تقی و طاهری دارای 

عیت نبوده و یا وض شکنموج. همچنین این بنادر یا دارای روشنایی روی باشدمیه در برخی راه دسترسی در حال تکمیل ک

، این مجموعه از خدمات بندری مناسبی برخوردار نیست. فقط نیمی از بنادر دارای مرکز و یطورکلبهآن نامناسب است. 

حوضچه  یروب یالر غیر از نخل تقی و کنگان نامناسب بوده و نیاز به تجهیزات کنترل ناوبری هستند. وضعیت حوضچه بناد

بنادر  شکنموجو اسکله، وضعیت در برخی بنادر نامطلوب است.  شکنموجمانند  هارساختیزوجود دارند. از نظر مدیریت 

مناسب بوده  خل تقیبندری وضعیت ن هایساختماناست از نظر  شدهبیتخرپرک  شکنموجو  دهیدبیآسعسلویه و شیرینو 

 ولی در سایر بنادر وضعیت نامناسب است و نیاز به توجه دارد.

شور است. این بنادر ماهیگیری ک نیترکاملنیز یکی از  ساتیتأساین بندر با میزان صید باال، از نظر وضعیت  بندر دیر:

ها را ت دارد. بندر دیر روغن سوخته شناوربندر دارای پارکینگ شناور بوده و سرسره جهت باال کشیدن شناورها برای تعمیرا

. بندر دیر باشدمینیز در بندر دیر مناسب  یرسانسوختو دارای چهار منبع هشت هزار لیتری است. عملیات  کندمیدریافت 

روشنایی  . همچنین دارایباشدمیپارکینگ اتومبیل داشته و روشنایی محوطه آن خوب است. راه دسترسی داخل بندر مناسب 

، بندر دیر در وضعیت الی روبیچراغ روشنایی نصب شده است. به لحاظ  ک، یمتر 22بوده که هر  شکنموجمطلوب روی 

 ندارد. الی روبیفعلی نیازی به 

 دارد. الی روبیاسکله بندر بردخون با خوردگی زیاد مواجه است و نیاز به  بندر بردخون:

ندر از این دو ب کدامچیهموردی است.  به صورتو یا این امر  کنندینما مواد زائد جامد را دریافت بنادر دیر و بردخون ی

. شوندیم نیتأمشناورها توسط مالکین آنان در این بنادر  ازیموردنیخ، آب، غذا و سایر مواد  جهیدرنتندارد،  یسازخیامکانات 

وات . اما در بندر دیر انبار ادباشدمیصید ن یدارنگهماهی، سردخانه و انبار از بنادر دیر و بردخون دارای سالن حراج  کدامچیه

. از نظر خدمات ناوبری، فضای پارکینگ برای شناورها در هر دو بندر وجود دارد و هر دو بندر نیز دارای شودمیصید دیده 

است ولی  بندری نیز وضعیت دیر مناسب هایساختمانخشکی و  ساتیتأس به لحاظتجهیزات کنترل عملیات ناوبری هستند. 

 بردخون نیاز به توجه بیشتری دارد.

با کمبودهایی  ساتیتأسمیزان صید فعال و شناور را در شهرستان تنگستان داراست. از نظر وضعیت  ترینبیش بندر عامری:

 ث( مواجه است.و شبکه برق )در حال احدا یکشلولهمانند اسکله کوچک، سایبان، مرکز کنترل ناوبری، آب 
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است.  بهرهیبعالوه بر اسکله کوچک و نامناسب، سایبان نداشته و از مرکز و تجهیزات کنترل ناوبری  بندر رستمی:

 ، شبکه برق و خط تلفن است.یکشلولههمچنین، بندر رستمی فاقد آب 

رخوردار ات بندری ضعیفی بروبرو هستند. بنادر شهرستان تنگستان از خدم الی روبیبنادر عامری و رستمی با مشکل 

هستند. پارکینگ شناور بندر عامری در سرتاسر حوضچه بوده و در بندر رستمی شناورها در بندرگاه و پشت دایک استحصال 

. بنادر گیردمی. ولی این رویه در بندر عامری صورت نگیردمی. بندر رستمی روغن سوخته شناورها را تحویل کنندیمتوقف 

در بندر  یرسانسوختموردی است. عملیات  به صورتو یا این امر  کنندینمواد زائد جامد را دریافت این مجموعه یا م

. شودمیبه داخل شناور پمپاژ  جاهمانعامری نامناسب است و سوخت توسط تانکرهای حمل سوخت سیار از شهر به بندر و 

این بنادر  از کدامچیه. ردیپذیمر دو بندر صورت بندر رستمی نیز ضعیف است. تعمیرات جزئی شناور در ه یرسانسوخت

ر یخ، آب، غذا و سای جهیدرنتاست.  شدهگزارش یسازخیندارد. تنها در خارج از بندر رستمی امکانات  یسازخیامکانات 

 .شوندیم نیتأمشناورها توسط مالکین آنان در این بنادر  ازیموردنمواد 

ادر . تمامی بنباشدمیاز بنادر دارای سالن حراج ماهی، سردخانه، انبار نگهداری صید و انبار ادوات صیادی ن کدامچیه

نادر شهرستان . تمامی بباشدمیشهرستان تنگستان فاقد پارکینگ اتومبیل بوده و از نگهداری صید و انبار ادوات صیادی ن

از بنادر  کدامچیهمحوطه محروم و یا روشنایی محوطه نامناسب است.  تنگستان فاقد پارکینگ اتومبیل بوده و از روشنایی

وبیده خاکی ک به صورتبهداشتی نیستند. راه دسترسی داخل بندر عامری روی بازوه  یهاسیسروعامری و رستمی دارای 

از نظر خدمات  یستند.ن شکنموج. همچنین این بنادر دارای روشنایی روی باشدمیاست و در بندر رستمی خاکی با وضعیت بد 

ناوبری، فضای پارکینگ برای شناورها در هر دو بندر وجود دارد. ولی عالئم کمک ناوبری در این دو بندر وجود نداشته و 

کله، و اس شکنموجنظیر  هارساختیزوجود تجهیزات کنترل ناوبری هم از این بنادر گزارش نشده است. از نظر مدیریت 

، بنادر این یلطورکبه. شودمینامطلوب ارزیابی  هااسکلهنسبتًا خوب ولی وضعیت  هاشکنموج است که وضعیت ذکرانیشا

. البته از نظر مدیریت شودمیضعیف کشور محسوب  یهامجموعهشهرستان از خدمات بندری بدی برخوردار است و جزء 

 وضعیت عامری را نسبتاً مطلوب و وضعیت رستمی را نامطلوب ارزیابی کرد. توانمیارائه خدمات بندری 

بنادر صلح  .اندشدهواقعبوشهر، گناوه و دیلم  یهاشهرستاناستان بوشهر و در  شمالی بخش بنادر درموقعیت و مشخصات 

وه، جزیره ان بوشهر، بنادر گناشیالت شهرست رمجموعهیزآباد، جاللی، بندرگاه، اسکله شمالی، جبری، جفره ماهینی و خارک 

ر شیالت شهرستان دیلم قرا رمجموعهیزشیالت شهرستان گناوه و بنادر دیلم و امام حسن در  رمجموعهیزشمالی و ریگ در 

 دارند.
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وقف در طول حوضچه ت هاقیقااسکله بندر خوردگی زیاد دارد. در بندر صلح آباد لنج ها در اسکله و  بندر صلح آباد:

 در بندر صلح آباد، مخزن سوخت گازوئیل و مخزن بنزین در حال احداث است.. کنندمی

مرکز و تجهیزات کنترل ناوبری ندارد. بندر جاللی پارکینگ دارد اما فضای موجود به لحاظ طول پارکینگ  بندر جاللی:

 .شودمیشناور کافی نیست. در بندر جاللی سوخت توسط پمپ از اسکله به شناورها منتقل 

سبتاً خوب است. آن نیز ن ساتیتأسمیزان صید، صیاد و شناور را در شهرستان بوشهر داراست. وضعیت  ترینبیش گاه:بندر

ا عمق متصل نیست. پارکینگ بندرگاه به لحاظ وسعت کافی است. ام یکشلولهداشته و به آب  الی روبیولی این بندر نیاز به 

 یآورجمعلیتری برای  2222ورها وجود ندارد. بندرگاه دارای سه مخزن ناکافی دارد و امکاناتی هم برای پارکینگ شنا

 لیتر( موجود است. 13222روغن سوخته بوده و سه مخزن گازوئیل )هر یک حدود 

 حوضچه بندر جبری با کمبود وسعت روبروست و مرکز و تجهیزات کنترل ناوبری ندارد. بندر جبری:

، حوضچه آن برای ناوبری مناسب نیست و سایبان ندارد. همچنین، مرکز دهیدصدمهبندر  شکنموج بندر جفره ماهینی:

 صلح آباد، جاللی، جبری( در این شهرستان ازجملهو تجهیزات کنترل ناوبری موجود نیست. این بندر همانند سایر بنادر )

 .کنندمیاست. در جفره ماهینی، شناورها در حوالی دهانه و داخل بازوها پارک  الی روبینیازمند 

بنادر شهرستان بوشهر از خدمات بندری متفاوتی برخوردار هستند. تنها بنادر جاللی و بندرگاه روغن سوخته شناورها را 

یر از موردی است. به غ به صورتو یا این امر  کنندمی. بنادر این شهرستان یا مواد زائد جامد را دریافت نگیرندمیتحویل 

. تعمیرات جزئی شناور در اکثر بنادر این شهرستان صورت دهندیمرا انجام  یرسانسوختبندر جبری سایر بنادر عملیات 

 شدهنصبورها آب شنا نیتأمدارد. در بندر جاللی نیز سیستم پمپاژ جهت  یسازخی. تنها بندر جفره ماهینی امکانات پذیردمی

. شوندیم نیتأمتوسط مالکین آنان در این بنادر شناورها  ازیموردنو سایر مواد  غذایخ، آب،  یطورکلبه جهیدرنتاست. 

 .باشدمیاز بنادر دارای سالن حراج ماهی، سردخانه و انبار نگهداری صید ن کدامچیه

 هانآتنها بنادر اسکله شمالی و جبری انبار ادوات صیادی دارند. با اینکه این بنادر پارکینگ اتومبیل دارند، اما امکانات 

شمالی، صلح آباد، بندرگاه و جفره ماهینی روشنایی محوطه دارند. اما سیستم روشنایی محوطه در  ضعیف است. در اسکله

هداشتی ب یهاسیسروبندر جاللی در حال ساخت بوده و بندر جبری از روشنایی محوطه محروم است. تنها بندر جاللی فاقد 

نادر صلح ب شکنموج. روشنایی روی باشدمیل تکمیل است. راه دسترسی داخل بنادر این مجموعه یا مناسب است و یا در حا

آباد، جاللی و جفره ماهینی مطلوب نیست. از نظر مدیریت عملیات ناوبری، غیر از بندرگاه و جبری، پارکینگ مناسبی برای 

شناورها وجود ندارد. در این دو بندر هم عمق ناکافی بوده و امکانات الزم موجود نیست. بنادر تابعه بوشهر غالباً فاقد عالئم 

و  شکنجمونظیر  هارساختیزتجهیزات کنترل ناوبری ندارند. از نظر مدیریت  هاآنتقریباً نیمی از کمک ناوبری بوده و 
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ندر صلح آباد، بندر جفره ماهینی و اسکله ب شکنموجاسکله، وضعیت بنادر تابعه شهرستان بوشهر نسبتاً مناسب است. غیر از 

ارزیابی شده است. وضعیت حوضچه بنادر، غیر از جبری و جفره، سالم  هاشکنموجو  هااسکلهدر بقیه موارد وضعیت ظاهری 

 مشهود است. الی روبینسبتاً مناسب است ولی در همگی بنادر تابعه این شهرستان نیاز به 

میزان صید، صیاد و شناور را در شهرستان گناوه داراست و نقش مهمی در محدوده  ترینبیشاین بندر  بندر گناوه:

ندر، بندری آن شامل اداره ب هایساختمانآن نیز خوب است.  ساتیتأسهرستان گناوه دارد. وضعیت مدیریت دفتر صید ش

ساختمان آموزش، ساختمان حفاظت از منابع، ساختمان آمارگیران و ساختمان گمرک است. در بندر گناوه تعداد پارکینگ 

 روغن سوخته شناورهای بندر. در این ندینمایممحدود بوده و اغلب شناورهای ماهیگیری در کنار شناورهای تجاری توقف 

 .پذیردمیشناور در بندر گناوه صورت  یجزئلیتری منظور است. تعمیرات  12و دارای یک بشکه  گیرندمیرا تحویل 

 نیاز داشته و اسکله آن خوردگی نیاز دارد. الی روبیبه عنوان دومین بندر شهرستان گناوه به  بندر جزیره شمالی:

سنگی  یهاهواریدو مرکز و تجهیزات کنترل ناوبری ندارد در بندر ریگ شناورها در اطراف  الی روبینیاز به  گ:بندر ری

 .کنندمیپارک 

یافت جامد را در زائدبنادر در شهرستان گناوه از خدمات بندری ضعیفی برخوردار هستند بنابراین شهرستان یا مواد 

گناوه مطلوب و در بندر ریگ نامطلوب است.  در بندر یرسانسوختو یا این امر به صورت موردی است. عملیات  کنندمین

شناورهای توسط مالکین آنان در این بنادر  ازیموردنیخ، آب، غذا و سایر موارد  جهیدرنتندارد.  یسازخیاین بنادر امکانات 

ار . تنها بندر ریگ انبباشدمیحراج ماهی، سردخانه و انبار نگهداری صید ناز بنادر دارای سالن  کدامچیه. شوندیم نیتأم

 رد.ا. تنها بندر ریگ انبار ادوات صیادی دباشدمینگهداری صید ن

ندارند اما روشنایی محوطه بندر گناوه مطلوب بوده و در بندر ریگ نیز یک پروژکتور محوطه  لیاتومباین بنادر پارکینگ 

بهداشتی است. راه دسترسی داخل بندر گناوه خوب  یهاسیسرواین بنادر فقدان  یهاضعفی دیگر از . یککندمیرا روشن 

د ندارد. وجو اصالًبندر گناوه ضعیف و در بندر ریگ  شکنموج. روشنایی روی باشدمی نامطلوبو در بندر ریگ خاکی و 

ود ر برخی بنادر نظیر ریگ اصولی تجهیزاتی وجاز نظر مدیریت عملیان ناوبری، تجهیزات کنترل ناوبری ضعیف است و د

 هارساختیزوجود دارد از نظر  الی روبیندارد. عملیات کمک ناوبری موجود نیست. در دو بندر ریگ و جزیره شمالی نیاز به 

اسکله  و شکنموج، غیر از اسکله جزیره شمالی که داری خوردگی زیادی است بقیه بنادر دارای  شکنموجنظیر اسکله و 

 یطورکلهبخشکی مطلوب است.  ساتیتأسبندری و  هایساختمانسالم هستند . وضعیت بنادر تابعه شهرستان گناوه از نظر 

 از نظر خدمات بندری با کمبودهای فراوانی روبرو است. هاشهرستاناین 
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یار به یکدیگر بس هاآند. اما میزان صید میزان صیاد و شناور بسیار بیشتری را در مقایسه با بندر امام حسن دار بندر دیلم:

دارد. همچنین اسکله آن دارای خوردگی است. در بندر  الی روبیاست. وضعیت حوضچه بندر دیلم نامناسب است و نیاز به 

. بندر دیلم ودشمیدیلم، محدوده روبروی اسکله و حوضچه شمالی برای پارکینگ و حوضچه جنوبی برای تعمیرات استفاده 

هزار لیتری منظور است. تعمیرات جزیی شناور در بندر دیلم  1و دارای یک مخزن  گیردمیسوخته شناورها را تحویل روغن 

 دارای سالن حراج و انبار ادات صیادی نیز هست.

 شکنموجدارد و اسکله آن خوردگی زیادی دارد. در بندر امام حسن فقط بخشی از  الی روبینیاز به  بند امام حسن:

. همچنین بهداشتی است یهاسیسروهمچنین بندر امام حسن فاقد  شودمیتا مقر پایگاه دریایی سپاه و مرزبانی دیده شمالی 

 .باشدمیسالن حراج و انبار ادوات محروم  خدماتبندر امام حسن از 

خشکی، بندر دیلم در وضعیت بهتری نسبت به بندر امام حسن است. بنادر این شهرستان یا  ساتیتأسدر مجموع از نظر 

در هر دو بندر نامطلوب است.  یرسانسوختو یا این امر به صورت موردی است. عملیات  کنندمیمواد جامد را دریافت ن

بندر دیلم  منتقل شوند . با اینکه یریگسوخت و  یرسانسوختدر بندر دیلم شناورها بایستی به ضلع شمالی اسکله برای 

شناورها توسط مالکین آنان در این بنادر  ازیموردندر این شهرستان یخ، آب غذا و سایر موارد  اکثراًدارد،  یسازخیامکانات 

در امام بن نشکموج. روشنایی روی باشدمی. راه دسترسی داخل هر دو بندر نامطلوب بوده و نیازمند رسیدگی شوندیم نیتأم

 الئمعحسن ضعیف و در بندر دیلم وجود ندارد. از نظر مدیریت عملیات ناوبری فضای پارکینگ در هر دو بندر وجود دارد. 

در امام حسن موجود است.  میسیبساحلی در دیلم و  VHFکمک ناوبری موجود نیست و تجهیزات کنترل ناوبری به صورت 

در آب برق و تلفن هر دو بن ساتیتأسبندری و  هایساختمانحسن دارد. از نظر  وضعیت حوضچه در دیلم نامناسب و در امام

 یکمبودهاا این مجموعه از نظر خدمات بندری ب یطورکلبهمطلوبی در مقایسه با سایر بنادر برخوردار هستند .  نسبتاًاز وضعیت 

شعاع دسترسی  3  نقشه .(1332ت ایران ، روبرو است که این کمبودها در بندر امام حسن بسیار مشهود است.)سازمان شیال

 .دهدمیرا نشان  به ساعترا  بنادر)بوشهر، گناوه،دیلم، دیر(
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 شعاع دسترسی بنادر)بوشهر، گناوه،دیلم، دیر(به ساعت:  8  نقشه
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 بنادر استان بوشهر در وضع موجود یبندسطحبررسی 

و سپس  یادیبنادر ص یبندسطح.که ابتدا به شدهانجام یو بازرگانبنادر استان بوشهر به دو صورت صیادی  یبندسطح

 بنادر صیادی استان  توسط سازمان شیالت ایران و اداره کل شیالت یبندسطحبنادر بازرگانی پرداخته شده است. یبندسطح

صید ، تعداد  مانند میزان هاشاخصاست سازمان شیالت ایران بر اساس یکسری از  رفتهیپذبه تفکیک صورت  استان بوشهر

ی خشکی و زیربنایی و جانبی ، سطح ذخایر ، فاصله از بنادر صیاد ساتیتأسدریایی ،  یهاسازهقایق ، تعداد لنج ، تعداد صیاد 

بنادر صیادی و  یبندسطحبه  AHPو سرانه صید با روش  یدهسیسروطح مجاور ، تعداد مراکز تخلیه وابسته ، حوزه نفوذ س

 رسیده است. هاآنسطح مطلوب 

بندر صلح آباد ، بوشهر، عامری ،  1که  باشدمیاداره کل شیالت استان بوشهر در سه سطح یک و دو و سه   یبندسطح

،الور ،  یمحمد عامربندرگاه، کنگان، پرک، جفره، دیر ، نخل تقی ، جاللی و رستمی در سطح یک و بنادر دیلم ، گناوه ، 

عسلویه ، جزیره شیفت و خارگ در سطح دو و بنادر امام حسن ، ریگ، هلیله، جزیره شمالی ، بردخون، طاهری ،هاله و 

نادر ببساتین،شیرینو،فراکه ، جبری، جبرانی ، دمیگز، کالومگنزه ، اختر و تنبک ، زیراهک ،بریکان ،کری و اولیدر سطح سه 

 .دهندیمبنادر صیادی استان بوشهر را نشان  یبندسطح 11جدول و  11جدول .باشندمیصیادی 
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 سطح موجود و مطلوب بنادر صیادی استان بوشهر:  11جدول 

 سطح مطلوب سطح موجود بندر شماره

 hub 1 دیر 1

 2 2 نخل تقی 2

 2 2 کنگان 3

 2 2 عامری)عامری ابوالخیر( 1

 2 2 رستمی 1

 hub 2 جاللی 1

 2 2 بندرگاه 1

 2 2 جفره ماهینی 3

 2 2 اسکله بوشهر 3

 2 2 صلح آباد 12

 2 2 گناوه 11

 2 2 دیلم 12

 3 3 جبری 13

 3 3 جزیره شمالی و جنوبی 11

 3 3 ریگ 11

 3 3 خارک 11

 3 3 امام حسن 11

 3 3 عسلویه 13

 3 3 شیرینو 13

 3 3 پرک 22

 3 3 طاهری 21

 3 3 بردخون 22

 3 3 الور ساحلی)بریکان الور( 23

 3 3 محمد عامری 21

 1334،اداره کل شیالت استان بوشهر:  مأخذ

 بنادر استان بوشهر یبندسطح:  11جدول 

 سطح کاربری_نوع عنوان ردیف

 1 صیادی صیادی بوشهربندر  1

 1 صیادی بندر صیادی جاللی 2

 1 صیادی بندر صیادی دیر 3

 1 صیادی بندر صیادی رستمی 1

 1 صیادی بندر صیادی صلح آباد 1

 1 صیادی بندر صیادی عامری 1

 1 صیادی تجاری تجاری نخل تقی یادیبندر ص 1

 2 صیادی اسکله جزیره شیف 3
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 سطح کاربری_نوع عنوان ردیف

 2 صیادی بندر صیادی بندرگاه 3

 2 صیادی بندر صیادی پرک 12

 2 صیادی تجاری بندر صیادی تجاری کنگان 11

 2 صیادی تجاری بندر صیادی تجاری محمد عامری 12

 2 صیادی بندر صیادی جفره 13

 2 صیادی بندر صیادی خارک 11

 2 صیادی بندر صیادی دیلم 11

 2 صیادی بندر صیادی عسلویه 11

 2 صیادی بندر صیادی گناوه 11

 2 صیادی بندر صیادی الور ساحلی جدید 13

 3 صیادی بندر صیادی امام حسن 13

 3 صیادی بندر صیادی جبری 22

 3 صیادی بندر صیادی جزیره شمالی 21

 3 صیادی بندر صیادی ریگ 22

 3 صیادی بندر صیادی شیرینو 23

 3 صیادی بندر صیادی طاهری 21

 3 صیادی بندر صیادی هاله 21

 3 صیادی بندر صیادی هلیله 21

 3 چندمنظوره مردمی اولی شمالی شکنموج 21

 3 چندمنظوره مردمی بریکان شکنموج 23

 3 چندمنظوره مردمی کری شکنموج 23

 1334،:  اداره کل شیالت استان بوشهرمأخذ

 .دهدمیرا نشان  بنادر صیادی استان بوشهر بندیسطحموقعیت و  3  نقشه
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 بنادر صیادی استان بوشهر  بندیسطحموقعیت و :  5  نقشه
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 از قبیل نسبت اشتغال اسکله ، نسبت عملکرد هاشاخصو  ارهایمعسازمان بنادر و دریانوردی کشور بر اساس یک سری 

در چک مستقر بازرگانی بنادر کو بندیسطح، طول اسکله و تجهیزات بندری ، به  ریپهلو گبه پتانسیل اسکله بنادر ، طول 

آورده شده  11جدول به پنج سطح رسیده است . بنادر موجود در این سطوح در  یبندرتبهجنوب پرداخته و بر اساس  ساحل

 است.

 استان بوشهر یبنادر بازرگانسطح موجود و مطلوب :  17جدول 

 ردیف عنوان نوع سطح

 1 اسکله بهمن تجاری 1

 2 اسکله ساروج تجاری 1

 3 اسکله صنایع دریافن)جزیره صدف( تجاری 1

 1 بندر تجاری بوالخیر تجاری 1

 1 بندر تجاری بوشهر تجاری 1

 1 بندر تجاری دیر تجاری 1

 1 بندر تجاری دیلم تجاری 1

 3 بندر تجاری ریگ تجاری 1

 3 بندر تجاری گناوه تجاری 2

 12 بندر تجاری مروارید خارگ تجاری 1

 11 تجاری کنگانبندر صیادی  تجاری  3

 12 تجاری نخل تقی یادیبندر ص تجاری 1

 1364 ،: طرح جامع بنادر، خالصه اجرایی طرح جامع بنادر بازرگانی ایران سالمأخذ

 .دهدمیرا نشان  بنادر بازرگانی استان بوشهر بندیسطحموقعیت و  12  نقشه
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 بنادر بازرگانی استان بوشهر بندیسطحموقعیت و : 11  نقشه
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 دسترسی مراکز سکونتگاهی مهم منطقه به یکدیگر -1-2-3-3-2-1-1

. در گرددمی  هاییجاجابهو سبب تسهیل  شوندمیشبکه ارتباطات به منظور دسترسی نواحی مختلف به یکدیگر ایجاد 

بررسی نحوه ارتباط نقاط با یکدیگر ، ابتدا باید مسیرهای منتخب برای سفر بین هر دو منطقه مشخص گردد و سپس مسیر 

مسیر  سرعت حرکت در مسیر و طول هاآن نیترمهمکه  دی بستگی داردبرتر انتخاب شود. انتخاب مسیر برتر به عوامل زیا

خواهد بود.  ترفیعضنیز به یکدیگر  هاآنهرچه فاصله دو مرکز سکونتی نسبت به هم بیشتر باشد ، دسترسی  معموالً. باشدمی

یشتری را فراهم که سرعت ب یتریالنطومسیر نیست ، ممکن است مسیر  نیترکوتاه لزوماًمسیر منتخب بین دو نقطه ،  لزوماًاما 

نموده در زمان کمتری وسیله نقلیه را به مقصد برساند . برای بررسی دسترسی ، تنها بیان فاصله  بین نواحی )ماتریس فاصله ( 

محاسبه ست. برای ا شدهاستفادهنیز  موردنظر، از ماتریس فاصله زمانی بین نواحی  هافاصلهو در کنار ماتریس  کندمیکفایت ن

 است: شدهاستفادهزیر  رابطهفاصله زمانی بین مراکز شهری از 

  T=x1/v1+x2/v2+x3/v3 :1 رابطه

T-زمان  سفر بین دو نقطه شهری 

X-  ارتباطی یهاشبکهفاصله بین دو نقطه شهری با توجه به تفکیک عملکردی 

v-  بین دو مرکز شهریسرعت متناسب با عملکرد شبکه ارتباطی 

 محاسبه و در فرمول اعمال شده است.  13جدول سرعت هر شبکه با توجه به عملکرد و شرایط تپوگرافی منطقه از 

 : سرعت معمول در هر منطقه با توجه به نوع عملکرد راه 18جدول 

 نوع راه 
 وضعیت توپوگرافی

 کوهستانی تپه ماهور هموار

 _ 32 112 بزرگراه

 12 32 32 راه اصلی

 11_12 12_11 11 راه فرعی

 جام مطالعات آمایشن: راهنمای امأخذ

 .دهدمیرا نشان  استان بوشهر یاجاده ونقلحملسرعت طرح شبکه 11  نقشه
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 استان بوشهر یاجاده ونقلحملسرعت طرح شبکه : 11  نقشه

  



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 

 

 5002212B0021303011RE203960802 م 

 

121 

است.اما تحلیل ما بر  شده محاسبهشهری  یگاهسکونتنقطه  31ماتریس فاصله بر حسب فاصله مکانی) به کیلومتر(  بین

تا 21133زا هاشهرستانبه عمل آمده ، فاصله مکانی بین مراکز  هایبررسی. طبق باشدمیاستان  هایشهرستاناساس مراکز 

فاصله مربوط به دیلم  رینتبیشتا کنگان و  دیر یشهرها. کمترین فاصله مکانی مربوط به فاصله باشدمیکیلومتر متغیر 121111

 استان نشان داده شده است هایشهرستانفواصل بین مراکز  13جدول . در باشدمیتا عسلویه 

 استان  یهاهرستانمراکز ش: ماتریس فاصله مکانی بین  15جدول 

 مبدأ عسلویه خورموج جم بوشهر بندرگناوه بندرکنگان بندردیلم بندردیر برازجان اهرم

 اهرم 221121 31113 222133 13123 123111 112111 222121 112133 11111  

 برازجان 213131 11111 213121 13113 32112 133121 111112 133112   11111

 بندردیر 33111 121111 31113 132122 213132 21133 312112   133112 112133

 بندردیلم 121111 232121 123131 131132 11111 312113   312112 111112 222121

 بندرکنگان 11123 121132 11111 133111 213111   312113 21133 133121 112111

 بندرگناوه 311121 113111 323131 123112   213111 11111 213132 32112 123111

 بوشهر 213113 12133 211132   123112 133111 131132 132122 13113 13123

 جم 13112 112113   211132 323131 11111 123131 31113 213121 222133

 خورموج 131112   112113 12133 113111 121132 232121 121111 11111 31113

 عسلویه   131112 13112 213113 311121 11123 121111 33111 213131 221121

 : مشاور مأخذ

زمان به دست آمده را با توجه به نوع راه تعدیل نمود . به نحوی که ضریب  ستیبایمبا توجه به سرعت معمول در منطقه 

 112و  111فرعی  یهاراهو برای  213و  213اصلی معمولی برابر با یک ، برای آزادراه و بزرگراه به ترتیب  یهاراهتعدیل برای 

، که برای سهولت مقایسه به واحد دقیقه تبدیل  باشدمی( به صورت اعشاری و بر حسب ساعت t.زمان به دست آمده )باشدمی

. کمترین فاصله زمانی مربوط به باشدمیدقیقه متغیر   232131تا  12111از هاشهرستانشده است. ، فاصله زمانی بین مراکز 

ین مراکز .ماتریس فاصله زمان سفر بباشدمیفاصله مربوط به دیلم تا عسلویه  ترینبیشتا کنگان و  دیر یشهرهافاصله 

 نشان داده شده است. 12جدول استان در  هایشهرستان

 شهری   یگاهسکونت: ماتریس فاصله زمانی بین مراکز  11جدول 

 مبدأ عسلویه خورموج جم بوشهر بندرگناوه بندرکنگان بندردیلم بندردیر برازجان اهرم

 اهرم 111131 11113 121132 21121 11111 11111 111113 11123 21113  

 برازجان 112121 12131 132131 23132 11131 123121 32111 123111   21113

 بندردیر 11133 11121 11121 33121 111113 12111 132122   123111 11123

 بندردیلم 232131 131111 221121 123131 11111 131111   132122 32111 111113

 بندرکنگان 33123 12111 31112 31112 111121   131111 12111 123121 11111

 بندرگناوه 132121 32133 112132 13121   111121 11111 111113 11131 11111
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 مبدأ عسلویه خورموج جم بوشهر بندرگناوه بندرکنگان بندردیلم بندردیر برازجان اهرم

 بوشهر 131132 31111 121133   13121 31112 123131 33121 23132 21121

 جم 31111 32121   121133 112132 31112 221121 11121 132131 121132

 خورموج 33131   32121 31111 32133 12111 131111 11121 12131 11113

 عسلویه   33131 31111 131132 132121 33123 232131 11133 112121 111131

 : مشاور مأخذ

ی بنددستهدقیقه  12دقیقه ، بیش از  12تا  32دقیقه ، بین  32شهری در سه سطح کمتر از  یهاگاهسکونتفاصله زمانی بین 

ه و دقیق 32فاصله کمتر از دشتستان( در -بوشهر-کنگان( ، )تنگستان–دشتستان( ،) دیر  –) خورموج یشهرها.اندشده

 گناوه(،-گناوه(،)دشتستان-بوشهر(،)بوشهر-جدشتستان(،)خورمو-دیر(،)خورموج-)عسلویهکنگان(،-جم-شهرهای)عسلویه

مستقر  12به یکدیگر در فاصله بیش از  هاشهرستان مراکز ریسازمانی  و فاصلهدقیقه 12تا  32دیلم(در فاصله بین -)گناوه

 هستند.

ه یکی نسبت به یکدیگر در وضعیت مطلوبی قرار دارند ک هاگاهسکونتدر ناحیه شمالی و جنوبی استان بوشهر دسترسی 

واقع  یهاگاهسکونتدر این نواحی ذکر نمود، در ناحیه مرکزی استان بوشهر  یاجاده ونقلحملاز دالیل عمده آن را شبکه 

 13  نقشهو  12  نقشه از شمال و جنوب استان قرار دارند. یترنییپاسطح  در این محدوده از لحاظ دسترسی به یکدیگر در

 را در سه بازه زمانی نشان داده است. هاشهرستاننی بین نقاط شهری و مراکز فاصله زما

  



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 

 

 5002212B0021303011RE203960802 م 

 

123 

 استان بوشهر هایشهرستانفاصله زمانی بین مراکز : 12  نقشه
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 حسب دقیقه بوشهر براستان  یشهرهافاصله زمانی بین : 13  نقشه
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 هاراهبه شبکه  هاسکونتگاهدسترسی  -1-2-3-3-2-1-1

ی و ریلی ، هوایی ، دریای یاجادهنظیر  یونقلحمل یهاستمیساز انواع مختلف  توانمیبرای دسترسی به یک سکونتگاه 

دریایی استفاده  ، هوایی و یاجادهاز مجموع سه ظرفیت   هاراهاز نظر دسترسی به شبکه  هاسکونتگاه یبندرتبهاستفاده نمود.در 

 یبررسموردارتباطی ، ظرفیت تمام مسیرهای منتهی به نقاط شهری استان بوشهر  یهاشبکهبر اساس عملکرد  .شودمی

 یهاراهای اصلی  و فرعی بر یهاراهاست . شاخص ظرفیت  شدهمحاسبهو ظرفیت هر مسیر با توجه به عملکرد آن  قرارگرفته

 است. شدهگرفتهدر نظر  11جدول با توجه به   یاجاده

 اصلی و فرعی یهاراه: شاخص ظرفیت  11جدول 

 متر 1111تا  2111در فاصله  شهرهاشاخص  متر2111- 1در فاصله  شهرهاشاخص  راه یبنددرجه

 2121 211 راه اصلی 

 2111 213 1راه فرعی درجه 

 211 212 2راه فرعی درجه 

 2121 211 3راه فرعی درجه 

 1363، برگرفته از راهنمای شرح خدمات آمایش مشاور :مأخذ

یران،  در کشور ا هاراهبار و مسافر  نسبت به بقیه  ییجاجابههوایی ، با توجه به حجم کم  یهاراهدر محاسبه ظرفیت 

اه بسیار کم و ناچیز است ولی با توجه به اهمیتی که وجود فرودگ دیآیمشاخصی که برای وجود فرودگاه یک منطقه به دست 

با توجه به نوع  توانمی دهدمیکیلومتر ( تحت پوشش قرار  32به شعاع  یارهیدابرای یک منطقه دارد و منطقه وسیعی را )

 هافرودگاه یبنددرجهشاخص ظرفیت  12جدول اعمال شود.در  موردنظراه ( و فاصله شهر به فرودگاه فرودگاه )درجه فرودگ

 است. شدهنیمع

 هافرودگاه یبنددرجه: شاخص ظرفیت  12جدول 

 کیلومتر 21-81در فاصله  شهرهاشاخص  کیلومتر 21- 1در فاصله  شهرهاشاخص  درجه فرودگاه

 2121 211 1درجه 

 2111 213 2درجه 

 1363، برگرفته از راهنمای شرح خدمات آمایش مشاور :مأخذ

ای  جهتو قابلی اهمیت دارا دیآیمیک منطقه به دست  دریایی ، شاخصی که برای بنادر یهاراهدر محاسبه  ظرفیت 

 .گرددیمحساب  هاتیظرفنادر این به ب هاسکونتگاهبنادر و همچنین فواصل  یبنددرجهبا توجه به  13جدول  در باشدمی

 بنادر بندیدرجه: شاخص ظرفیت  13جدول 

 کیلومتر 121-11در فاصله  شهرهاشاخص  کیلومتر 11- 1در فاصله  شهرهاشاخص  راه بندیدرجه

 2121 211 1درجه 

 2111 213 2درجه

 1363، برگرفته از راهنمای شرح خدمات آمایش مشاور :مأخذ
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ای هر شهر ، از بر شدهمحاسبهدسترسی  یهاشاخص، با استفاده از  هاراهمراکز از نظر دسترسی به شبکه  یبندطبقهجهت 

محروم  –کم برخوردار  –نیمه برخوردار  –برخوردار  –برخوردار  کامالًنظر دسترسی به شبکه  ارتباطی به پنج گروه 

 است. شدهدادهنشان  11جدول شده که در  یبندطبقه

 ونقلحملنسبت به شبکه  هاسکونتگاه: سطح برخورداری  12جدول 

 از نظر دسترسی به شبکه ارتباطی شهرها یبندرتبه دسترسی   یهاشاخصجمع کل 

 برخوردار کامالً 111کمتر از 

 برخوردار 3تا  111بین 

 نیمه برخوردار 111تا  3بین 

 کم برخوردار 1تا  111بین 

 محروم 1بیشتر از 

 1363، برگرفته از راهنمای شرح خدمات آمایش مشاور :مأخذ

 یهاسکونتگاهدریایی( و دسترسی  –هوایی  – یاجاده) ونقلحملسطوح دسترسی  11،  11،  11، 11شماره  یهانقشه

 را نشان می دهند. ونقلحملشهری به شبکه 
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 یاجاده ونقلحملسطوح دسترسی شبکه : 12  نقشه
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 هوایی ونقلحملسطوح دسترسی : 11  نقشه
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 دریایی ونقلحملسطوح دسترسی : 11  نقشه
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  ونقلحملشهری به شبکه  یهاسکونتگاهدسترسی : 17  نقشه

  



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 

 

 5002212B0021303011RE203960802 م 

 

111 

 یالمللنیبتحلیل دسترسی به کریدور های  -1-2-3-3-2-2

  یاجاده یالمللنیببررسی کریدور های  -1-2-3-3-2-2-1

باط بسیاری که ارت یالمللنیب ونقلحملبه لحاظ موقعیت جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران ، مسیرها و کریدورهای 

 بسیار دور تا امروز از قلمرو جمهوری اسالمی ایران عبور یهاگذشتهاز  سازندیمری و ترانزیتی بین آسیا و اروپا را میسر تجا

کشور  13در ایران شامل شاخه جنوبی کریدور تراسیکا با  یالمللنیب ونقلحملمسیرها و کریدورهای  نیترمهم .اندکرده

ـ جنوب با  المللیبین ونقلحملعضو، کریدور  ـ غرب ، شبکه بزرگراه 11شمال  های کشور عضو، جاده ابریشم، کریدور شرق 

جمهوری  لونقحملمناسب شبکه  ونقلحملشرایط  تأمینآلتید که در راستای  گانهسهکریدور ،آسیایی و شاخه جنوبی 

ای از بنادر کوچک زرگ در کنار مجموعهتجاری ب بندر 11مرز ریلی و  1،  یاجادهمرز ترانزیتی فعال  21اسالمی ایران با 

 . را برای کشورهای منطقه ایجاد کرده است المللیبین ونقلحملارتباط 

 آسیایی  یهابزرگراه

 .ردیگیبرمکشور عضو را در  32هزار کیلومتر است و  112آسیایی بالغ بر یهابزرگراهطول شبکه  اکنونهم

 آسیایی از خاک ایران به شرح زیر است: یهابزرگراهعبوری  یرهایمس

از آب به بوسان در کره جنوبی پیوسته و  گذرخطوط بزرگراه آسیایی از توکیو آغاز ، پس از  نیترمهم:  AH1مسیر 

از مشهد   AH1 . مسیر وندندیپیماروپایی   یهاراهایران گذشته و در ازمیر ترکیه به شبکه  ازجملهمختلف  یکشورهاسپس از 

 .گذردیم، سبزوار ، دامغان ، سمنان ،  قزوین ،  زنجان ، تبریز و بازرگان 

و در خسروی به شبکه ارتباطی اسکوا  شودمی: از دنپلسار در اندونزی شروع و پس از گذر از دریا وارد ایران  AH2مسیر 

و به  ردیگیبرمن ، قم ، سلفچگان و همدان را در ، کرمان ، یزد ، نائی شودمیدر ایران در زاهدان شروع  AH2. وندندیپیم

 . شودمیخسروی ختم 

، از ساری ، سمنان ، یزد و انار شودمیاست. از مرز اینچه برون  وارد ایران  AH8ادامه مسیر  درواقع: که AH7مسیر 

 . شودمیختم  بندرعباس.و به گذردیم

 غرب یا جاده باستانی ابریشم -کریدور شرق 

ی قدیم بوده و دارا یهازمانآسیا و اروپا به یکدیگر در  یهاقارهکریدور جاده ابریشم کریدور مشهور تجاری اتصال 

 یشهرهاشرق چین و از  هیالیمنتهکیلومتر از  11222سال است . کریدور جاده ابریشم با طول بیش از  2222قدمتی بیش از 

،  شودیمکاشقر ، سمرقند ، بخارا به تهران متصل  یشهرهاآسیای میانه از  یکشورهاشانگهای و سیان شروع و با عبور از 
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بغداد ، دمشق و قاهره به الکساندرا و در مسیری دیگر به آنکارا ،  یشهرهاسپس از تهران و در مسیر جنوبی به طرف 

 .ابدییمکنستانتینوپل و روم امتداد 

فرعی آن تا هندوستان و شمال دریای مازندران امتداد  یهاهشاخو  باشدمیکریدور مذکور مسیر اصلی جاده ابریشم 

 کشور وجود دارد. 12است در امتداد این جاده تاریخی حدود  ذکرانیشادارد.

 آلتید ونقلحملکریدور 

( کمیسیون 1332زمینی آسیا )آلتید( برای اولین بار در چهل و هشتمین اجالس ) ونقلحملپروژه توسعه زیرساخت 

 ونقلحملسازی یک شبکه اجتماعی آسیا و اقیانوسیه مطرح شد. این پروژه یک چارچوبی را برای هماهنگاقتصادی و 

 کند :ای با تمرکز به سه عامل زیر تهیه میمنطقه

 شبکه بزرگراه آسیایی -1

 آسیایی آهنراه شبکه -2

 زمینی ونقلحمل تسهیل -3

 از : اندعبارتاعضای آلتید 

آذربایجان، بنگالدش، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، الئوس، مالزی،  افغانستان، ارمنستان،

تان مغولستان، میانمار، نپال، پاکستان، فیلیپین، کره، روسیه، سنگاپور، سریالنکا، تاجیکستان، تایلند، ترکمنستان، ترکیه، ازبکس

 و ویتنام.

 کریدور جنوبی آسیا 

 قلمرو دوار ایران شرقی جنوب مرز در جاوه ریم طریق از هند قارهشبه از گذر و شرقی جنوب آسیای از شروع با مسیر این 

 لمروق از عراق و ترکیه یکشورها مرز در خسروی و  رازی ، بازرگان شامل غربی شمال یمرزها طریق از تاًینها و شده کشور

  .ابدییمپا و دریای مدیترانه امتداد ارو یهاحوزه سمت به و شدهخارج ایران

. باشدمی دارا را بار تن میلیون سه ونقلحمل ظرفیت و بوده کیلومتر 2131  رازی – جاوه ریم محور در مسیر این طول

 محور این و بوده ریلی ارتباطدارای  کرمان – زاهدان محور در کیلومتر 231 به طول مسیر این از بخشی است ذکر به الزم

ی کامل برقرار خواهد شد. همچنین در راستا طوربههند  قارهشبهریلی اروپا با  و ارتباط تکمیل خواهد شده سال آینده س طی

 آهنراه کیلومتر 122 مدیترانه دریای حوزه و عراق با ایران ریلی ارتباط برقراری جهت و کشور ترانزیتی –توسعه ارتباط ریلی 

غرب و کریدور  -این امر توسعه ترانزیت در کریدور های ترانزیتی شرق که شد خواهد احداث خسروی – اراک محور در

 آسیای غربی و حوزه دریای مدیترانه را در پی خواهد داشت. یکشورهاجنوبی آسیا به سمت 



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 

 

 5002212B0021303011RE203960802 م 

 

113 

 تراسیکا ونقلحملکریدور 

،   ونقلحملآن وزرای تجارت و  به مرحله اجرا درآمد که از طریق 1333برنامه تراسیکادر کنفرانس بروکسل در ماه مه 

کشور  اصلی تراسیکا  ) ارمنستان ، آذربایجان ، گرجستان ، قزاقستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، ازبکستان  3از 

ز شرق ا -بر روی محور غرب  ونقلحمل( گرد خم آمده و برنامه مساعدت فنی و مالی اتحادیه اروپا جهت توسعه کریدور 

 ا ، در امتداد دریای سیاه ، از طریق قفقاز و دریای مازندران به آسیای مرکزی را اجرا نمودند.اروپ

آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان به منظور تعیین وضعیت  کشورهایسه کشور همسایه ایران در دریای مازندران ، 

خود با سایر کشورها و کشور ایران و روسیه اقدام دریایی در دریای مازندران و مناسبات اقتصادی  ونقلحملو  رانیکشتی

زندران برای ترابری در دریای ما ینگرندهیآبنادر و  یدهسیسروو  هاتیقابلو ارزیابی میزان  یاقتصادسنجبه انجام مطالعه 

 ته است.رفو ترابری دریایی در دریای مازندران صورت گ رانیکشتییک خط جدید  سیتأس. این مطالعه در جهت اندنموده

 در این مطالعه به شرح زیر بوده است: موردنظراهداف پایه 

 دریایی دریای مازندران ونقلحمل یهالیپتانسدستیابی به  -

 دریایی موجود در دریای مازندران ونقلحمل یهاتیقابلتجزیه و تحلیل  -

 دریایی در دریای مازندران ونقلحمل یهانهیهزارزیابی -

 دریایی دریای مازندران ونقلحمل(  یهاکیتکن)  یهاوهیشارزیابی  -

دریایی و ظرفیت بنادر موجود در حاشیه دریای مازندران نیز به عنوان نتایج این مطالعه  ونقلحملترافیک و  ینیبشیپ

 اصلی این مطالعه شامل موارد زیر بوده است: یهابخشبوده است.  موردنظر

 ( ( Caucasusمحور  کشورهایدریای مازندران و قابلیت بازارهای محلی اطراف  -

 دریای مازندران یرانیکشتامکانات موجود بندری و  -

 قوانین و مقررات-

 ترافیک ینیبشیپ -

 جنوب -کریدور شمال 

 و روسیه ایران، کشور سه توسط پترزبورگسن در 2222 سپتامبر 12 در جنوب –المللی شمال بین ونقلحملکریدور 

طریق  فارس را ازی بین اعضاء تأسیس شد. این کریدور اقیانوس هند و خلیجونقلحمل یهایهمکار ترویج منظور به و هند

 کند.پترزبورگ و شمال اروپا متصل میایران به دریای خزر سپس از طریق روسیه به سن

 از : اندعبارتاست که این اعضاء  افتهیگسترشاکنون این کریدور با پذیرش یازده عضو جدید 
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آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، اوکراین، بالروس، عمان، سوریه و بلغارستان. جمهوری 

ورها به پیوستن سایر کش در خصوصمتعاهد را  یهاطرفاسالمی ایران نیز به عنوان کشور امین انتخاب شد که وظیفه دارد 

 متعاهد از آن مطلع کند. یهاطرفگیری هر یک از و یا کناره نامهموافقتاین 

 اهداف : 

 –مال المللی شبین ونقلحملکاال و مسافر در کریدور  ونقلحملی به منظور ساماندهی ونقلحملتوسعه مناسبات  -1

 . جنوب

ای، ادهی ریلی، جونقلحملت به بازارهای جهانی از طریق تسهیال نامهموافقتمتعاهد این  یهاطرفافزایش دسترسی  -2

 ای و هوایی. دریایی، رودخانه

 المللی کاال و مسافر. بین ونقلحملمساعدت در جهت افزایش حجم  -3

 المللی. استانداردهای بین بر اساس ستیزطیمحتأمین امنیت سفر، ایمنی محصوالت و همچنین حفظ  -1

برای اجرای این  ونقلحمل ازیموردنریزی قوانین و مقررات و همچنین پی ونقلحمل یهااستیسسازی هماهنگ -1

 . نامهموافقت

کاال و مسافر در کشورهای متعاهد در چارچوب  ونقلحملکنندگان انواع خدمات تأمین شرایط برابر جهت عرضه -1

 . جنوب –المللی شمال بین ونقلحملکریدور 

 ریلی  یالمللنیببررسی کریدور های  -1-2-3-3-2-2-2

المللی کاال، شناختن مسیرهای موجود، و گزینش ونقل بینی حملیکی از ابزارهای مهم و اولیه، در طراحی هر چرخه

ونقل ریلی نیز، آشنایی با مسیرهای موجود و ی حملاز شیوه در استفاده .باشدمیها، برای اجرای حمل ترین آنمناسب

فاده از ی اتصال در ایران، استشبکه یگستردگبه  با توجه ی است.کریدورهای ترانزیتی مختلف، گامی اولیه، و ضرور

ونقل ، لیکن، شناسایی کریدورهای ترانزیتی کشور، که در امر حملباشدمیونقل ریلی، در بخش وسیعی از کشور، میسر حمل

 اهمیت است. حائزگیرند، بسیار قرار می مورداستفادهالمللی کاال، بین

 (TAR - Trans Asian Railway های ریلی آسیاییشبکه)TARالمللی کریدورهای بین

1- TAR شمال: لیانی یوگانگ )چین( ـ مسکو ـ اروپا 

2- TAR مرکزی: لیانی یوگانگ )چین( ـ کیف ـ اروپا 

3- TAR جنوبی: چیتاگونگ )بنگالدش( ـ کلکته ـ تهران ـ اروپا 
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 CONCORکریدور کنکور 

آن کشور را،  در سطحآهن هند، ایجاد گردید، و قادر است تمام خطوط کانتینری، راه تیمسئول، تحت 1333 در سال

، ایفا المللیبین در سطحونقل ترکیبیف های حملای را، در سرویسهماهنگ نماید. این کریدور، نقش بسیار برجسته

 نماید.می

. در این راستا، با اتصال این TARیدورهای ونقل ریلی، بین هند، و کربدین معنا که زیربنایی است برای تسهیل حمل

یای ارسال محموله، از بنادر کشور هندوستان، به آس در خصوصجویی بسیار مناسبی، توان شاهد صرفهخطوط به یکدیگر، می

ـ جنوب ل آهن شماسازی راهی مسیرهای ترانزیت بار با اولویت خطوط ریلی، راهبردهای فعالبا مقایسه میانه و اروپا، باشیم.

 .به عنوان کلید افزایش ترانزیت بار از مسیر ایران تبیین خواهد شد

  ایران – افغانستان – تاجیکستان – قرقیزستان –کریدور جدید ریلی چین 

کیلومتر که چین و کشورهای  1331به طول  ایران – افغانستان – تاجیکستان – قرقیزستان –کریدور جدید ریلی چین 

 سازد. عملیات احداث و تکمیل گسستگی در کشورها در دست انجام است.را به ایران و سپس اروپا متصل می المنافعمشترک

 ییایدر یالمللنیببررسی کریدورهای  -1-2-3-3-2-2-3

اشد که بالمللى مىهاى بزرگ بینکاال مورد قبول شرکت ونقلحملجهان هشت راه اصلى براى  ییایدرهاى در بین راه

 :زیر است به شرح

 شمالى اقیانوس آرام راه .1

 راه جنوبى اقیانوس آرام .2

 راه اقیانوس اطلس شمالی .3

 راه کانال سوئز .1

 راه کانال پاناما .1

 راه آمریکاى جنوبی .1

 راه اروپا به آمریکاى جنوبی .1

 راه جنوب آفریقا .3



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 

 

 5002212B0021303011RE203960802 م 

 

122 

 هوایی  یالمللنیببررسی کریدورهای  -1-2-3-3-2-2-2

 هایکشوره در مجاورت  ایران قرار دارند حجم کریدور هایی که در ی ککشورهای یالمللنیب.در بررسی کریدور های 

ش گرفته از مدیریت صحیح در تعادل فضایی و پخشای نشأتکه  باشندمیقرار دارند بسیار چشمگیر  فارسجیخلحاشیه 

 . باشدمی کشورهااقتصادی و تولیدی در این  یهاتیفعال

و همچنین بررسی وضعیت کریدورهای ترانزیت شبکه  یالمللنیببا کریدورهای  در رابطه آمدهعملبه هایبررسیطبق 

در جنوب استان بوشهر کریدور پرتراکمی با حجم تردد بسیار باال و در  باشدیممشهود  کامالًهوایی  ایران و استان بوشهر 

این کریدور با توجه به عملکرد  این است سهم ایران از  توجهقابلغربی و بالعکس وجود دارد اما  نکته  -جهت شرقی

شیه جنوبی واقع در حا یشهرهاکه کریدور های هوایی محدودتری نسبت به  طوریه ب باشدمیاستان  پایین  هایفرودگاه

بوشهر  یلمللانیباستان ذکر کرد زیرا تنها فرودگاه  هایفرودگاهمالکیت  توانمیکه دلیل آن را  شودیمدیده  فارسجیخل

 مثالعنوانبه ندباشمیتحت تملک شرکت نفت  هاآنو مابقی  کشور بوده هایفرودگاهت شرکت  مادر تخصصی تحت مالکی

منطقه ویژه پارس بوده است و همچنین ماهیت وجودی فرودگاه خارک به دلیل موقعیت  ریتأثتحت  کامالًفرودگاه عسلویه 

رفیت شبکه ظ  ژهیبه وهای زیربنایی و دلیل عمده دیگر آن را عدم برخورداری کافی از شبکه کرد واستراتژیکی آن بیان 

تان بوشهر به اس هایفرودگاهصورت پذیرفته از  یالمللنیب یپروازها متناسب با الزامات توسعه کشور بیان نمود. ونقلحمل

هوایی استان بوشهر، با نقش و ساختار تعریف شده  نقلوحملبا این حال عملکرد شبکه  باشدمی،مدینه و جده  یو دبدوحه 

 و نیازمند ارتقا و توسعه است. باشدمیاستان متناسب ن

  



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 

 

 5002212B0021303011RE203960802 م 

 

123 

، هوای ، دریایی ( استان بوشهر به کریدور  یاجاده)  ونقلحملبررسی اتصال شبکه  -1-2-3-3-2-2-1

 یالمللنیبهای 

که  سیایی بودهبزرگراه آ یالمللنیببه  کریدور  ن دشتستا -از طریق بزرگراه بوشهر تنها  استان یاجاده ونقلحملشبکه 

ریق به و از این ط گرددمیمتصل  یالمللنیبو سپس به سایر کریدورهای  جنوب –از طریق این کریدور به کریدور شمال 

مجاور در شرق و غرب و شمال کشور  دسترسی وجود دارد . به دلیل موقعیت استراتژیک ایران در منطقه دسترسی  کشورهای

رتباط ا توانمیواقع در جنوب ایران  کشورهای برخوردار است و از این طریق با یاژهیوشبکه ارتباطی دریایی از اهمیت 

باطات نقش مهمی را در ارت یانرژتان در منطقه با وجود سهم عمده صادرات به دلیل عملکرد اس برقرار کرد.بنادر واقع در استان

کویت ، عربستان ،بحرین ، قطر ، امارات و عمان در قسمت جنوب   کشورهایبه واسطه کریدورهای دریایی با  و کنندیمایفا 

 .گردندیمشرق آسیا و اتحادیه اروپا  متصل  کشورهایو در ادامه به در ارتباط هستند 

جده  یازهاپرو.از فرودگاه بوشهر  باشدمی فارسجیخلاستان بوشهر به کشورهای واقع در حاشیه  هایفرودگاه یپروازها

 اتصال استان بوشهر به شبکه ریلی کشور در حال. گیردمی، مدینه و دبی و از فرودگاه  عسلویه پرواز دبی و دوحه صورت 

  نقشهو  13  نقشه .باشدمیحاضر وجود ندارد که این امر بخشی از توسعه شبکه ریلی کشور و اتصال آن به شبکه ریلی جهانی 

( هوایی-ریایید -ریلی -یاجاده)یالمللنیبو  هوایی یالمللنیبهوایی استان بوشهر به کریدورهای  ونقلحملاتصال شبکه  13

 .دهدمیرا نشان 
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 هوایی یالمللنیبهوایی استان بوشهر به کریدورهای  ونقلحملاتصال شبکه : 18  نقشه

  



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 

 

 5002212B0021303011RE203960802 م 

 

121 

 و دریایی (، هوایی ، ریلی  یاجاده) المللیبیناستان بوشهر به کریدورهای  ونقلحملاتصال شبکه : 15  نقشه
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 استان ونقلحملشبکه  یهایژگیوتحلیل  -1-2-3-3-2-3

از  هریک یهاتیمزاست که در آن  شدهاستفادهتجاری،از ماتریس زیر  ونقلحملچهارگانه  یهاروشبه منظور مقایسه 

 با یکدیگر ونقلحمل یهاروشمقایسه انواع  11جدول  است. شدهمشخصدیگر  یهاروشنسبت به  ونقلحمل یهاروش

 .دهدمیرا نشان 

  با یکدیگر ونقلحمل یهاروشمقایسه انواع :  11جدول 
 دریایی ونقلحمل هوایی ونقلحمل ریلی ونقلحمل یاجاده ونقلحمل یاسهیمقامورد 

 یاجاده ونقلحمل

  باالتر جابجایی سرعت 

 نقاط هب بهتر دسترسی قابلیت 

 تقاضا و عرضه

 وسایل بیشتر تنوع 

 ونقلحمل

 یرهامس بیشتر یریپذانعطاف 

 حمل یهازمان و

 اولیه یگذارهیسرما هزینه 

 کمتر

 در جابجایی برای مناسب 

 کوتاه یهامسافت

 ونقلحمل وسایل بیشتر تنوع 

 و ضهعر نقاط به بهتر دسترسی قابلیت 

 تقاضا

 کمتر جابجایی هزینه 

 بیشتر جابجایی ظرفیت 

 یهازمان و مسیرها بیشتر یریپذانعطاف 

 حمل

 کمتر اولیه یگذارهیسرما هزینه 

 یهامسافت در جابجایی برای مناسب 

 کوتاه

 قلونحمل وسایل بیشتر تنوع 

 باالتر جابجایی سرعت 

 نقاط هب بهتر دسترسی قابلیت 

 تقاضا و عرضه

 و رهامسی بیشتر یریپذانعطاف 

 حمل یهازمان

 ک اولیه یگذارهیسرما هزینه 

 متر

 در جابجایی برای مناسب 

 کوتاه یهامسافت

 ریلی ونقلحمل

 کمتر سوخت مصرف 

 باالتر حمل ایمنی 

 کمتر جابجایی هزینه 

 بیشتر جابجایی ظرفیت 

 هوا کمتر آلودگی 

 خطوط احداث برای زمین کمتر اشغال 

 سیستم ظرفیت افزایش سهولت 

 باالتر اطمینان قابلیت 

 اییهو و آب شرایط به کمتر وابستگی 

  ستیزطیمح کمتر آلودگی 

 و هعرض نقاط به بهتر دسترسی قابلیت 

 تقاضا

 کمتر جابجایی هزینه 

 بیشتر جابجایی ظرفیت 

 باالتر اطمینان قابلیت 

 کمتر سوخت مصرف 

 ییهوا و آب شرایط به کمتر وابستگی 

 ستیزطیمح کمتر آلودگی 

 باالتر جابجایی سرعت 

 نقاط به بهتر دسترسی قابلیت 

 تقاضا و عرضه

 باالتر اطمینان قابلیت 

 و بآ شرایط به کمتر وابستگی 

 هوایی

 هوایی ونقلحمل

 باال جابجایی سرعت 

 خطوط شبکه احداث به نیاز عدم 

 فیزیکی

 تریطوالن جابجایی یهامسافت 

 باالتر جابجایی سرعت 

 شبکه احداث به نیاز عدم 

 فیزیکی خطوط

 جابجایی یهامسافت 

 تریطوالن

  سرعت جابجایی باالتر 

 دریایی ونقلحمل

 خطوط شبکه احداث به نیاز عدم 

 فیزیکی

 کمتر جابجایی هزینه 

 بیشتر جابجایی ظرفیت 

 تریطوالن جابجایی یهامسافت 

 کمتر بری سرمایه 

 هوا کمتر آلودگی 

 کمتر سوخت مصرف 

 باالتر حمل ایمنی 

 نییپا نگهداری هزینه 

 شبکه احداث به نیاز عدم 

 فیزیکی خطوط

 کمتر جابجایی هزینه 

 بیشتر جابجایی ظرفیت 

 جابجایی یهامسافت 

 تریطوالن

 کمتر بری سرمایه 

 تسیزطیمح کمتر آلودگی 

 نییپا نگهداری هزینه 

 ونقلحمل وسایل بیشتر تنوع 

 و هعرض نقاط به بهتر دسترسی تیقابل 

 تقاضا

 کمتر جابجایی هزینه 

 بیشتر جابجایی ظرفیت 

 تریطوالن جابجایی یهامسافت 

 کمتر یگذارهیسرما به نیاز 

 کمتر سوخت مصرف 

 نییپا نگهداری هزینه 

  

 1332 : عشقی، مأخذ



تحل  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
 ونقلحمل یارتباطات و شبکه یشبکه یاهیگ ژیو لی 

 

 5002212B0021303011RE203960802 م 

 

121 

 یریگجهینت -1-2-3-3-2-2

 شدهپرداخته   Swotنتایج صورت گرفته در قالب جدول  یبندجمعمطالعات صورت گرفته در این بخش به بر اساس 

. کندمینقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید را بیان  11جدول اساس  نیبر ااست. 
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 ونقلحملشبکه  SWOT : تحلیل  11جدول 
 (Tتهدید) (Oفرصت) (Wنقاط ضعف) (Sنقاط قوت) هاسرفصل

 بخش ریزتحلیل 

 یاجاده ونقلحمل
)برخی بنادر  یاجادهاتصال مراکز مهم به شبکه 

 مراکز صنعتی و....( و مهم

به شبکه استان  هایشهرستاناکثر دسترسی 

 مناسب یاجاده ونقلحمل

جنوب  -پیوسته شمال باًیتقروجود یک محور 

غربی که در  -)بزرگراه موجود ( و دو محور شرقی

ناحیه شمالی و جنوبی استان واقع هستند)محور 

وشهر ، چغادک ، برازجان، دالکی، کنار تخته، ب

کازرون ، شیراز در شمال استان و محور کنگان ، 

 ،شیراز در جنوب استان(روزآبادیفجم، اهرم ، 

به  جوارهم هایاست آناتصال استان بوشهر با 

 یاجادهلحاظ شبکه مناسب 

 ونقلحملو استراتژیک برای توسعه زیربناهای  بلندمدتفقدان یک برنامه 

 آن بر استان ریتأثر و کشو یاجاده

منظور  استان به ناحیه مرکزیکافی در  ایجاده یهارساختیزعدم وجود 

 استان فارس جوارهم یشهرهابه ایجاد امکان ترانزیت کاال 

ه ،بایجاده ونقلحملشبکه  وجود عدم تعادل در برخورداری از دسترسی به

دسترسی ضعیفی به شبکه  استانکه مناطق وسیعی از نیمه شرقی  طوری

به لحاظ  ایجاده ونقلحمل.عدم توزیع یکنواخت شبکه اندداشته ایجاده

 سلسله مراتبی

از شبکه بزرگراهی )نسبت طول  هاشهرستانوجود عدم تعادل در برخورداری 

از شبکه بزرگراهی مناسبی  گناوه و دیلم  هایشهرستان به مساحت(، هابزرگراه

ی که به لحاظ وسعت در راستای این هایشهرستانبوده و سایر نبرخوردار 

 مندبهره کامل و یا تا حد زیادی طوربه هابزرگراهاز وجود  اندبودهبزرگراه 

 هستند

ا) توسعه محور جم ، اهرم و بزرگراه ه ،هاراهتوسعه 

 محور دالکی، کنارتخته(

به  ایجادهمنطقه به لحاظ شبکه ارتباطی  سترسید

 منطقه های خوببازار

در مسیر تعداد  قرار گرفتنموقعیت جغرافیایی و 

 المللیبینزیادی از کریدورهای 

اتصال بزرگراهی در ناحیه کارکردی و  تیقابل

شمالی استان به جنوب غربی استان  اقتصادی

 خوزستان

 

 بخش ریزتحلیل 

 هوایی ونقلحمل

 در سطح استان هافرودگاهتوزیع فضایی متناسب 

بودن به شیراز به عنوان یکی از مراکز نزدیک 

 کنترل و ترانزیت هوایی

نداشتن اتصال قوی به کریدور های هوایی  هوایی ونقلحمل یهارساختیزارتقا  تیقابل هافرودگاهنوع مالکیت 

 یامنطقه یهاتیظرفبا توجه به  المللیبین

 بخش ریزتحلیل 

 ریلی ونقلحمل

یکی از  به عنوان استان آهنراهجایگاه ویژه  صنعتیسکونتی و  مراکز مهمنبود خط آهن در  

دسترسی به بازارهای جدید برای  کریدورهای مهم 

به عنوان  عموماًاطراف که  کشورهایبه صادراتی 

 کنندهافتیدرمواد خام و  صادرکننده کشورهای

 .باشندمیمواد مصرفی 

 شبکه ریلی کشور بهاتصال شبکه ریلی استان 

 

 بخش ریزتحلیل 

 دریایی ونقلحمل

از  منطقهدسترسی به بنادر معتبر در اقصی نقاط 

 رانیکشتیطریق مسیرهای خطوط 

صادرات و واردات از طریق  حجم ترینبیشانجام 

 دریایی ونقلحمل

 ساختار تخصصی بنادر یریگشکلعدم 

 ملی یهاهیسرمااز بنادر و هدر رفتن  برخیراکد ماندن 

 در زنجیره پشتیبانی بندری هایینارسامشکالت و 

 دریایی ونقلحملام نظمکانی طوالنی شبکه شهری از طریق -فاصله زمانی

به فضای  یدهسازمانبنادر در  کنندهنییتعنقش 

 ملی

و امکان دسترسی آسان و سریع کشورهای آسیای 

 دریاییآزاد از طریق مسیر  یهاآببه  اروپایی

 تجارت دریایی یهالیپتانسوجود 

عدم وجود دسترسی مناسب بنادر به خطوط 

 ریلی

ادر با بن استانعدم امکان قابلیت رقابت بنادر 

 بزرگ جهان

مشاور:  مأخذ
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 منابع 

  1332-1333سالنامه آماری کشور و استان 

 اداره کل پست کشور و استان بوشهر 

  طرح ارزیابی فناوری اطالعات و ارتباطات.1333، مستأجرانیزدان پناه و، 

  1331استان بوشهر، ارتباطات و فناوری اطالعاتاداره کل 

 111ایران نشریه شماره  یهاراهطرح هندسی  نامهیینآ 

 ، 1332اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر 

  1331،  آهنراهراه و  تدبیر گرانمشاور 

  مهندسین مشاور رهساز 

  1333استان بوشهر هایفرودگاهشرکت مادر تخصصی 

 ،1333آمارنامه دریایی ایران 

 ، 1331طرح جامع بنادر ، خالصه اجرایی طرح جامع بنادر بازرگانی ایران 

 ،1331خالصه اجرایی طرح جامع بنادر بازرگانی ایران 

 1331،کشور سازمان بنادر و دریانوردی 

 1332امع بنادر ماهیگیری کشور ،سازمان شیالت ایران ، برنامه عملیات ج 

  ،1331سازمان شیالت ایران 

 1331 ،اداره کل شیالت استان بوشهر  

 ،)1331راهنمای انجام مطالعات برنامه آمایش استان)ویرایش دوم 

  ، 1332ایران ،  ونقلحملعشقی ، بهمن 

http://bushehr.pnu.ac.ir 

http://iranway.com/fa/shi 

https://fa.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.shilat-takhasosi.blogfa.com 

http://ostannews.com 

http://TAR  - Trans Asian Railway 

www.iaubushehr.ac.ir 
www.ict.gov.ir 
www.tch.ir 




