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 بوشهر عنوان طرح: برنامه آمایش استان

 توسعه استان یراهبردها نیتدو عنوان گزارش:

 مرحله اول،گام سوم، فصل چهارمارتباط با شرح خدمات: 
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   5002212B0021303018RE102971225 شناسه گزارش:
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 / سعید نجد عطاییخواجه برج سفیدی آرمان ي:فن ریمد
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 ی اصلي مطالعاتي:هاسرگروه
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 محمد علی محمدی بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب

 معصومه شیخهاداری و سازمانی: ا-بررسی و تحلیل سیاسی

 میثم نصیری بررسی و تحلیل اقتصادی:

 اصل سعود جودتم بررسی و تحلیل ویژگی های زیربنایی:

 رامین ساعد موچشی بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 و تحلیل بخش گردشگری: بهزاد بهروزیبررسی 

 تحلیل نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدی بررسی و

 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 منصورامراللهی بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی:

 مقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه ضوابط و 

 GIS ،IT  :مرتضی بیدگلیو گرافیک 

 تلفیق : رضا احمدیان 

 آینده نگاری: طاها ربانی

 آدرس کارفرما:

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

 5313355515کد پستی: 355-55335353ورنگار: د  355-55335533-1تلفن: 

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

 آدرس مشاور:

 51ک خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید ناصری، پال

 133634335پستی: کد 66355683دورنگار:  66355683-4تلفن: 

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

 www.amayeshboushehr.irسایت برنامه آمایش استان بوشهر: 
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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایي:                        مدیر فني: ،مجتبي رفيعيانتوفيقمشاوران عالي: فيروز 

 / نصيبه قاسميانسونيا کریمي / سعيد نجد عطایيآرمان خواجه برج سفيدی مرتضي ثابت قدم و حسين آرامي

 ها:تحليل پيوندهای بين سکونتگاهگروه  بررسي و  گروه  بررسي و تحليل سياسي اداری و سازماني: گروه بررسي و تحليل وضعيت منابع طبيعي:

 مدیر گروه: کوروش کمالي

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 رضا جالليمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 علی رشیدی

 نصیبه قاسمیان

 مدیر گروه: حميد محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 گروه بررسي و تحليل محيط زیست:
 های زیربنایي:گروه تحليل ویژگي

 مدیر گروه: صدیقه فيضي مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسي و تحليل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 ا عبدلیشید مدیر گروه: ميثم نصيری رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

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

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

 یر گروه:مرتضي بيدگليمد سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

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

 مدیر گروه: رامين ساعد موچشي علی رشیدی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 زهرا محتشمی

 ینا گنجیت

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 میالد تفنگچی مهیاری

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 گروه تلفيق و جمع بندی: های جمعيتي:تحليل ویژگي گروه بررسي و

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسي و تحليل نظام سکونتگاهي:

 آرمان خواجه برج سفیدی فيدیمدیر گروه: آرمان خواجه برج س گروه آینده نگاری:

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی 

 مرتضی بیدگلی  گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 صدیقه فیضی گروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي: يرحياتيمدیر گروه: ناصر پ

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

 علی اصغر محمدی پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  علی رشیدی – حسین صادقی فریده آذربان
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 22 .......................................................................................... چهارم یویسنار در ییفضا سازمان یراهبردها:  7 جدول

 24 ............................................................................................ پنجم یویسنار در ییفضا سازمان یراهبردها:  1 جدول

 25 ............................................................................................ ششم یویسنار رد ییفضا سازمان یراهبردها:  1 جدول
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 پیشگفتار

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

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

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

مله تدوین از آن ج متفاوت است، هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکمقیاس ملی از مراحل مختلفی  

و  اهداف اندازچشمی به تدوین پژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی 

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   ازیموردنعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

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

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

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

ربیات جهانی و تج هاروشهیم، شود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفامرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

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

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

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در اولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقه سئلهمرساند. 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 افی و هدایت طرحفصل هشتم نیز به معرارزیابی سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

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 سیاسی، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادیستیزطیمح

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

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 –، دفاعی مالحظات ایمنی

 دهد.ی قرار میموردبررساستان را 



 

 د

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

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

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

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 )رائه نقشه سیاستهای ویژه موضعی و موضوعی توسعه، اپروژه

 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

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می کتی، برنامه شراکتریزی مشارتوسعه استان، کلیات بودجه

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

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

 آمایش است.

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

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

طالعات تفصیلی مو شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج  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(،  های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذیها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

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

 باشد.می

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

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

 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، 

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میهای 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، اولویتسازمانی برای اجرای پروژهمنابع مالی و  نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 
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نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

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

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

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. ین مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام میدر ا

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

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

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

 باشد.می

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

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

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

 و طراحی شکل بندی کالن نظام راهبردهامطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده  از مجموعهگزارش حاضر 

 است. شرح خدمات 4-3-1منطبق با بند و  توسعه استان یراهبردها نیتدوبا عنوان گزارش فضایی استان 
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 اهبردهای توسعه استانتدوین ر : فصل چهارم -1-3-4

 یکه برا یاستیهر برنامه و سلذا  ؛است ندهیمطلوب از آ تیوضع کیبه  یابیدست یزیر هر برنامه ییو غا ییهدف نها

 . دهد یاست و فراتر از وضع موجود را مورد توجه قرار م نگر ندهیضرورتا آ شود،یم نیتدو ندهیآ

جود به مو تیحرکت از وضع ری. راهبردها مسدهندی م لیها را تشکاهداف، راهبرد ایانداز  به چشم یابیدست یچگونگ

 یمثال هم در راستا یمختلف باشند. برا طیشرا یبتوانند پاسخگو دیراهبردها با نی. اکنندیم نییمطلوب را تع تیسمت وضع

 یوهایف سنارمختل طیبه شرا ییپاسخگو ییمطلوب باشند، هم توانا ییاو سازمان فض نیادیاهداف بن ،انداز  به چشم دنیرس

 داشته باشند یموجود همخوان یها تیو ظرف ها تینکنند و هم با قابل جادیا یتاسف نسب ویسنار چیرا داشته باشند و در ه ندهیآ

نخواهد بود. هرچند که  زیآم تیمنطقه، موفق کی یها تیو ظرف ها تیقابل ها، لیبدون توجه به پتانس یزیبرنامه رچرا که 

 کیلوژو توان اکو یفعل تیتوان وضع ایموجود و  تیوضع یاما بدون توجه به بررس شوندیم نیتدو ندهیآ یراهبردها برا

 منطقه با شکست مواجه خواهند شد.

 نیشیپ یها بخش ی منتج ازراهبردها نییتع یشناس روش یبررس لذا در این بخش از مطالعات تالش شده است ضمن 

بوشهر(،تعارضات سناریوها با اهداف بنیادین، راهبردهای مناسب درهر استان  یدهایمطالعه )نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهد

 های مرتبط با راهبردهای پابرجا ارائه گردد. یک از سناریوها و سناریوهای پابرجا و سیاست

از دو دسته راهبرد، یکی راهبردهای منتج از ی استان  ، مشهود است مجموعه راهبردهای توسعه1نمودار  در همانگونه که

مطالعات وضع موجود و دیگری راهبرد های منتج از رفع تعارضات سناریوها با اهداف بنیادین برنامه ی  SWOTتحلیل 

 آمایش استان بوشهر حاصل می شود. 

در ادامه گزارش مجلد حاضر،  "1-1-1-4-3-1"در قالب بند وضع موجود استان  SWOTراهبردهای منتج از تحلیل 

ر قالب این و دتحلیل محیطی انجام شده در فصل یازدهم گام دوم و پس از شناسایی ویژگی های استراتژیک استان بوشهر 

 "2-1-1-4-3-1"همچنین راهبردهای رفع تعارضات سناریوها با اهداف بنیادین در قالب بند  ویژگی ها ارائه می شود.

 صورت می گیرد. 

دستگاه  واین دو دسته راهبرد پس از یکپارچه شدن تحت آزمون پابرجایی راهبردها طبق نظر خبرگان و نخبگان  مجموع

بوشهر قرار گرفته و راهبردهای پابرجا که کمترین میزان تاسف را در فضای سناریوها داشته اند، شناسایی های اجرایی استان 

ای اجرایی و دستگاه هب پنل های متعدد استانی با حضور خبرگان و نخبگان و استخراج می شود. این راهبردها پابرجا در قال
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مورد بررسی و چکش کاری قرار گرفته و در نتیجه راهبردهای پابرجا نهایی تعیین می شوند. راهبردها پابرجای حاصل استان 

 گزارش حاضر ارائه می شود. "2-4-3-1"از فرآیند مذکور در قالب بند 

هبردهای پابرجا سیاست ها سرزمینی توسعه منتج از راهبردهای مذکور تدوین شده و پس از ارائه به پس از شناسایی را

 خبرگان و نخبگان استانی و دستگاه ها ی اجرایی استان مورد بررسی قر ار گرفته و نهایی می شوند.

تان است که در فصل دوم گام این راهبردها و سیاست های منتج از آن ها بستر تدوین طرح ها و پروژه های توسعه اس

 چهارم مطالعات برنامه ی امایش استان بوشهر ارائه خواهد شد.

 : فرآیند تدوین راهبردهای توسعه و تدوین سیاست های منتج از راهبردهای پابرجا1نمودار 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

 وزیع جمعیت و فعالیت در استان تبیین جهت گیری ها و راهبردهای کلی ت -1-3-4-1

جهت هدایت و سوق دادن وضعیت موجود سازمان فضایی استان به وضعیت مطلوب سازمان  ی سازماندهی فضا راهبردها

راهبردهای توسعه فضایی در مطالعات برنامه آمایش استان متناسب به نوع و همانگونه که بیان شد، فضایی)چشم انداز( است. 

راهبردهای  و منتج از جمع بندی مطالعات وضع موجوداز آنها استنتاج می شود، به دو دسته کلی راهبردهای ماهیت عواملی که 

  .تقسیم می شوند رفع تعارضات سناریوها با اهداف بنیادین
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و در ادامه پس از تعیین راهبردهای پابرجا منتج از مجموعه راهبردهای مذکور، سیاست های سرزمینی توسعه ی استان 

وین می گردد. مجموع راهبردهای سازماندهی فضا و سیاست های منتج از آن، جهت گیری ها و راهبردهای کلی توزیع تد

 جمعیت و فعالیت در استان که یکی از خروجی های اصلی برنامه آمایش سرزمین است را تبیین می نماید.

 ه می شود.در ادامه به بررسی راهبردهای سازماندهی فضا در استان بوشهر پرداخت

 

 تدوین راهبردهای سازماندهی فضا -1-3-4-1-1

هدف اصلی از تدوین راهبردهای سازماندهی فضا، همکاری در جهت دستیابی به توسعه پایدار و ارائه نمای کلی الگو 

 ایستمی ب راهبردهای سازماندهی فضا برای رسیدگی به تمام جوانب مهم توسعه، پیشنهادی توسعه آمایش استان است.

جامعیت و توانمندی الزم را دارا باشد، بدین منظور این راهبردها می بایست ویژگی هایی که در زیر اشاره شده است را دارا 

 باشند :

 :راهبردها می بایست با الزامات توسعه پایدار همسو باشد؛1

به چشم  یابیساز دست نهیزم ؛کند تعیین می های توسعه را استیسو  اهداف بنیادین ضمن آنکه ارتباط بین راهبردها :2

 ؛انداز است

 : راهبردها سازگار با سایر برنامه ها و راهبرد بخش های فرهنگی،سکونتگاهی، زیست محیطی و اقتصادی می باشد؛3

 هیته یا همنطق طیشرا یبرا یمل یهایاستگذاریس: راهبردها باید سیاست گذاری های خاص آمایشی را با به کار بردن 4

ایطی که به سیاست گذاری های ملی توجه دارد نباید آنها را تکرار کند بلکه به پتانسیل های مکانی استان در د.) در شرکن

 جهت اجرایی شدن سیاست های ملی توجه دارد(؛

به  یتر بمناسی های ارائه شده ، بتواند به نحو ژگیاست که عالوه بر دارا بودن و یبه عبارت بهتر راهبرد مناسب راهبرد

و الزامات  اشدسازگار ب وهایسنار یبا تمام انجامد،یمطلوب ب ییبه سازمان فضا یابیانداز و دست چشم یها اهداف و مولفهتحقق 

 داشته باشد. مدنظررا  بوشهر استان یکیتوان اکولوژ
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 :مدل استخراج راهبردهای سازماندهی فضا و پابرجای استان بوشهر2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: مطالعات مشاور

 یراهبردها نیکه در تدو انجامدی م یالزامات راهبرد یمطالعه به آشکارساز ندیآدر طول فر( 2نمودار )مدل فوق 

مراحل  یمامدر ت. همانگونه که در شکل مشخص است، کنند یم فایرا ا یاستان بوشهر نقش اصل یفضا و پابرجا یسازمانده

 یابیرا در دست یلمطالعه، نقش اص یها گام ریمختلف در کنار سا یها و متخصصان در قالب روش1مطالعه مشارکت خبرگان 

لعاتی که در زمینه آینده نگاری استان تاکنون صورت گرفته است عالوه بر . مطاکند یم فایموردنظر ا یهای به خروج

 صی آمایش و نخبگان استان در تدوین راهبردهای پابرجا کمک کننده می باشند. همفکری و مشارکت کارگروه های تخص

راهبردهای رفع تعارضات   SWOTهمانگونه که بیان شد راهبردهای سازمان فضایی از دو دسته راهبردهای منتج از تحلیل 

  داخته شده است.پر SWOTسناریوها حاصل شده است. در ادامه ابتدا به بررسی راهبرد های منتج از تحلیل 

                                                      
 تدر تمامی مراحل مطالعات از مشارکت کارگروه تخصصی برنامه آمایش استفاده شده است همچنین نظرات ذینفعان وخبرگان بومی استان که به دعو 1

در مکان سازمان برنامه و بودجه استان  1316بهمن  4لغایت  1316دی  31ر در قالب پنل های تخصصی که از تاریخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشه

ن بوشهر بوده است. ابرگزار گردید،استفاده شده است از طرفی گروه تلگرام آینده نگاری مشارکتی بوشهر نیز وسیله ارتباطی مشاور با ذینفعان و کارشناسان است

 ان پنل های برگزار شده پیرامون راهبردهای توسعه استان به صورت زیر بوده است:تاریخ و عنو

 و حمل و نقل وندهای،پ یپنل ساختار سکونتگاه 31/11/1316بعد ازظهر  :1

 یو گردشگر یفرهنگ- یپنل اجتماع 1/11/1316صبح  :2

 یپنل صنعت ،تجاررت و انرژ 1/11/1316بعد ازظهر  :3

 ب،محیط زیست و کشاورزی پنل آ 4/11/1316:صبح 4

 پنل تلفیق )دریاپایه( 4/11/1316:بعد از ظهر 5

، نیز مورد نعالوه بر موارد مذکور این راهبردها در قالب پنل های تخصصی در مراحل متععد دیگر من الجمله پنل های تخصصی تدوین پروژه ها توسعه استا

 بررسی و چکش کاری چند باره قرار گرفته است.

 و
ی

ند
ع ب

جم
یج 
نتا

ل 
حلی

 وت
زیه

تج
 

 

 مطالعات پشتیبان

 مشارکت خبرگان و متخصصان  

 کارگروههای   پانل های استان

 تخصصی 
 

کارگروههای  

 تخصصی
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 وضع موجود فضایی استان  SWOTراهبردهای منتج از تحلیل -1-3-4-1-1-1

صوص تحلیل به خ )فصل یازدهم گام دوم(در این بخش با استناد به نتایج بخش های پیشین مطالعه آمایش استان بوشهر

SWOT بند این ر، بهره گرفته شده است. ددمی باشکه در تدوین راهبردهای آمایشی استان اثرگذار  و تکنیک تحلیل محیط 

 پرداخته استانوضع موجود و تکنیک تحلیل محیط منتج از مطالعات  SWOT منتج از شرح خدمات تنها به راهبردهای از

 . شده است

می ، دمشخص می شون کمترین تاسف در فضای سناریوهابا  ردهابراهپیش از انجام آزمون پابرجایی که در آن مهترین 

  شوند.ت وضع موجود می باشد استخراج ا راهبردهایی که از نتایج مطالعابتدبایست ا

از این روی در این بخش به راهبردهایی که یکی از مهمترین ارکان راهبردهای پابرجا می باشد، یعنی راهبردهای منتج از 

بر مشخص است،  1 ریتصور همانگونه که دپرداخته خواهد شد.  یبر اساس تحلیل محیط ( SWOTمطالعات وضع موجود ) 

 :به شش صورت اتفاق می افتد SWOTروابط میان متغیرها در جداول اساس مدل تحلیل محیط، 

 ها و نقاط قوتها: رابطه بین فرصتمزیت 

 مسائل و مشکالت: رابطه بین تهدیدها و نقاط ضعف 

 ه بردن از فرصت ها به دلیل ضعف هاها: عدم توانائی در بهرمحدودیت 

 .نقاط آسیب پذیر: رابطه بین نقاط قوت و تهدید است. تهدیدهای بیرونی که قوت های سازمان را بی اثر می سازد 

  کارایی یا شکاف عملیاتی : تقابل میان نقاط قوت و ضعف سازمان را گویند. بر طرف نمودن ضعف ها با استفاده

 یاتی سازمان را نشان می دهد.از نقاط قوت، کارایی عمل

 ای تعدیل ها بر هوشیاری یا غفلت محیطی: تقابل میان فرصت ها و تهدیدهای سازمان را گویند. استفاده از فرصت

 تهدیدها نشان دهنده هوشیاری محیطی است.

ستان یدها( امحیط داخلی)قوت ها و ضعف ها( و محیط خارجی)فرصت ها و تهداستان در قالب  و تحلیل پس از شناسایی

 تدوین می شوند. استخراج و به شرح زیرویژگی های چهارگانه استراتژیک استان بوشهر، 

که  تیقموف یدیعامل کل نیز شناخته می شود. یعنی منحصر بفرد استان یژگیوتحت عنوان  : کیاستراتژ یستگیشا

 .رقبا ندارند استان دارد و

رقبا در  تیه موقعک تیموفق یدیعامل کل نیز شناخته می شود. یعنی بقا یشرط حتمتحت عنوان  : کیالزامات استراتژ

 .کند یم نییبازار را تع
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که رقبا دارند،  تیموفق یدیعامل کلنیز شناخته می شود. یعنی  یریشرط رقابت پذتحت عنوان  : کیگلوگاه استراتژ

 .میما ندار

که  تیموفق یدیکل املشناخته می شود. یعنی ع نیز قابل حصول کیامکان استراتژتحت عنوان  : کیاستراتژ لیپتانس

 .کنند یو گسترش آن تالش م یابیدست یرقبا برا

 : فرآیند دستیابی به راهبرد منتج از تحلیل محیط وضع موجود1 ریتصو

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

گلوگاه ، کیراتژالزامات است، کیاستراتژ یستگیشاتا این مرحله، یعنی شناسایی ویژگی های استراتژیک استان بوشهر)

( در قالب مطالعات پیشین )گام دوم، فصل یازدم: جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعات کیاستراتژ لیپتانسو  کیاستراتژ

 وضع موجود( ارائه و مورد تحلیل قرار گرفته است.
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در مطالعات فصل یازده گام دوم مطالعات  SWOTتحلیل استراتژیک محیط بر اساس مولفه های جدول  با توجه به اینکه

برنامه آمایش بوشهر به تفصیل آورده شده است، از تکرار تحلیل های مذکور که منتج به ارائه راهبردهای توسعه ناشی از 

 آن ها شده است در این بخش از گزارش پرهیز می شود.

، با استفاده از روش تحلیل کارشناسی راهبردهایی که پاسخگوی هر یک از 1جدول راهبردهای این بخش که در قالب 

گزاره های ناشی از ویژگی های محیطی و استراتژیک استان بوشهر است ارائه شده است. ویژگی اصلی راهبردهای منتج 

ی استراتژیک ترین ویژگی های ( این است که این راهبردها پاسخگوو تحلیل محیط SWOT از این تکنیک )تحلیل

 مجموع مطالعات وضع موجود استان بوشهر هستند.

 و تحلیل محیط SWOT: راهبردهای منتج از تحلیل 1جدول 
 راهبرد گزاره عرصه

ک
ستراتژی

ي ا
ستگ

شای
 

عملکرد فراملی استان و نقش پذیری استان در زنجیره  -

 تولید ملی در بخش انرژی

 ریحوزه تاث یها در کانون ها رساختیز تیو تقو داریپا توسعه -

 یمینفت، گاز و پتروش یها تیفعال
 یمیصنایع نفت، گاز و پتروش داریتوسعه پا -

 ظرفیت جذب نیروی کار متخصص -
 در طرح ییاجرا-یو نظام فن یارتقا سهم مشارکت منابع انسان -

 نفت و گاز استان یها

میان بوشهر و  ( قویپیوند فیزیکی)کاال و مسافر -

 )منطقه همکار(فارس

به منظور  یو جاده ا یلیو توسعه شبکه حمل و نقل ر تیتقو -

 به ویژه استان فارس همجوار یبا استان ها وندهایپ تیتقو
به  تقویت همکاری های بین منطقه ای با استان های همجوار -

 ویژه استان فارس

ی نظرفیت توسعه دریاپایه و نقش پذیری در شبکه بازرگا -

ملی)رقابت منطقه ای بر پایه مزیت مکانیِ ساحلی بودن 

 استان(

 ستیز ،یاجتماع ،یبه روابط اقتصاد یارتقاء و انتظام بخش -

پسکرانه و  ،یساحل های¬کانون یخدمات-یو عملکرد یطیمح

 ییروستا-یشهر یوندهایپ
پسکرانه ای -سازماندهی و توسعه یکپارچه مناطق کرانه ای -

 ضایی شبکه ایدارای ظرفیت توسعه ف

دریائی و  صنعتی، سالمت، ظرفیت گردشگریتنوع  -

 ساحلی

ملموس و ناملموس استان  یفرهنگ راثیحفاظت از منابع و م -

 فارس جیخل یبوشهر و آب ها
 توسعه گردشگری صنعتی -
 –برندسازی جاذبه های طبیعی، فرهنگی و پهنه های تاریخی  -

 معماری
عی در توسعه و خصوصی و اجتما-ارتقاء سطح شراکت عمومی -

 بهره برداری از جاذبه های گردشگری
توسعه گردشگری دریایی، ساحلی، طبیعت گردی و گردشگری  -

 سالمت
 تولید پایدار و سالمت محصوالت شیالتی و آبزی پروری - ظرفیت توسعه درون زا بر پایه شیالت و آبزی پروری -

 ظرفیت های اجتماعی انسان بوشهری -
و  یاجتماع هیاسب با ارتقا سرمامتن یبر آموزش ها دیتاک -

 ها و جرائم بیکاهش آس
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 راهبرد گزاره عرصه

ارتقا سرمایه اجتماعی و فرهنگ عمومی در راستای ایجاد  -

 جامعه ای پویا و خالق
 تبدیل بوشهر به پایتخت فرهنگی خلیج فارس -

ک
ستراتژی

ت ا
الزاما

 

زیرساخت های حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات تقویت  -

 و بازرگانی 

و  یبیو توسعه خدمات حمل و نقل ترکحفاظت  جاد،یا -

 لجستیک

 تقویت پیوندهای دریایی -

و ارتقاء  یخدمات برتر بندر یتوسعه مرکز منطقه ا -

بندر بوشهر از نسل دوم به نسل سوم بنادر با  یکارکرد

 یکیو لجست یکارکرد صنعت

عملکرد بنادر متناسب  پذیر کردن¬گرائی و رقابت¬تخصص -

 حظات زیست محیطیدر چار چوب مال با پسکرانه

ک
ستراتژی

گلوگاه ا
 

 توسعه القائی و برونزا  -

ارتقاء سطح رقابت پذیری و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت  -

 مزیت دار
 توسعه فناوری های نوین -
شکل گیری تعامل پایدار بین دانشگاه ها ،پژوهشکده ها و  -

 شرکت های دانش بنیان

رات عدم انطباق با تغییفناوری پایین در بخش آب،  -

 و تخریب اکوسیستم های حساس اقلیمی

 و عرضه آب نیتام داریپا تیریمد -
توسعه نهادها و زیرساخت های علم و فناوری به ویژه در حوزه  -

 آب
منطقه و مقابله با  یمیاقل طیبا شرا یسازگار زانیم شیافزا -

 میاقل رییحاصل از اثرات تغ یامدهایپ
آبی و خشکی حفاظت، اصالح، احیا و توسعه اکوسیستم های  -

در منابع محیطی استان در چارچوب توسعه پایدار و گسترش 

 اقتصاد سبز
 مدیریت فعالیت های تاثیرگذار انسانی -
 حفاظت و صیانت از منابع پایه -

بنادر  بههای دسترسی  کریدورهایمحدودیت در  -

 بازرگانی 

ارتقای کمی و کیفی شبکه ی ارتباطی و زیرساختی در جهت  -

 و نقلی بنادر بازرگانی توسعه ظرفیت حمل

 پشتیبانی ناکارآمد در چرخه ترانزیت کاال -
کاال و خدمات در  کیشبکه لجست یتوسعه و سازمانده جاد،یا -

 (کیلجست دوریکر جادیاستان)ا

ل 
سي

پتان

ک
ستراتژی

ا
 

و وجود بستر  امکان بهره برداری از انرژی های سبز و نو -

 های مدیریت مصرف برای ارتقای بهره وری

از  یناش یهسته ا یها تیتمرکز فعال یایاز مزا یریگ بهره -

 بوشهر روگاهیتوسعه ن
 ریدپذیاز منابع تجد یانرژ دیسهم تول شیافزا -
 بهبود شاخص های مصرف انرژی -
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 راهبرد گزاره عرصه

 پتانسیل جذب و نگهداری نیروی انسانی -

 استان یسکونتگاه ها یتوان خدمات یارتقا -
 اخصتثبیت اسکان شاغلین کانون های صنعتی از طریق ش -

 های کیفیت زندگی در سکونتگاه های موجود
 رشد و تقویت ظرفیت تولید مسکن در نیمه جنوب استان -

 تیمز یدارا یو صنعت یمعدن یخوشه ها تیتقو - صنعتی و توسعه صنایع کوچکمعدنی و خوشه های  -

 دریاپایه با ارزش افزوده باال فعالیت هایتوسعه  -

 یاییتوسعه خوشه های فعالیت های صنایع در -

بستر سازی تعامل سازنده با شرکت های پیشرفته بین  -

 وریآالمللی در حوزه فعالیت های دریا پایه جهت انتقال فن 

 و دانش

 ماخذ: مطالعات مشاور

راتژیک است ی براییراهبردها ییروش شناسا نیاز ا بهره گیری مزیت نیتر به صورت عمده مهمهمانگونه که بیان شد،

تا با ترکیب با راهبردهایی که در سناریوهای مختلف بررسی خواهند شد  ،است استان بوشهر موجودوضع ترین ویژگی های 

به دسته ای از راهبردهایی دست پیدا کنیم که در تمامی حالت های آینده و بر مبنای واقعیات موجود جامعیت داشته باشند. 

در این بخش، پایه و اساس تدوین راهبردهای پابرجا خواهند در واقع می توان این گونه بیان نمود که راهبردهای ارائه شده 

 بود. 

در ادامه این گزارش، راهبردهایی که در فضای هر یک از سناریوهای توسعه استان تنظیم شده است ارائه خواهد شد و 

 .گردددر انتها با آزمون پابرجایی مهمترین و بارزترین راهبردها منعکس می 
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ین اهداف بنیادی رفع تعارضات سناریوهای شکل بندی سازمان فضایی با راهبردها-1-3-4-1-1-2

 آمایش

در سال های اخیر ، پارادایم های جدید برنامه ریزی مبتنی بر سناریو نگاری جایگزین برنامه ریزی استراتژیک سنتی که 

 میادر پاراد ئه می نمود، شده است.به صورت خطی انجام می شد و برنامه ای واحد برای دست یابی به اهداف و چشم انداز ارا

ها و برنامه  استیس آن، اهداف، راهبردها، ی( صحبت شده و در پوهایمختلف )سنار یها ندهیاز آ یزیبرنامه ر دیجد یها

بدین  شود. یم نیو تدو یطراح ویهر سنار یو با توجه به فضا ییاقتضا زیبه چشم انداز ن یابیارائه شده به منظور دست  یها

راهبردهای مبتنی بر سناریو را نیز پیشنهاد  SWOTر شرح خدمات جدید آمایش سرزمین، عالوه بر راهبردهای منتج از منظو

 یطیمح ستیو ز فناورانه ،یاسیس ،یاجتماع ،یتار اقتصادساخها و اقدامات با توجه به  استیس چرا که راهبردها، داده است.

 . اثربخش خواهند بود شوند، یم فیکه در آن تعر

لذا پس از مشخص شدن داستان سناریوها ، به منظور تدوین راهبردها آینده پژوهان می بایست با تجسم فضای استان در 

از خود بپرسند چه رویدادها و چالش هایی پیش رو توسعه استان است ؟آیا راهبردهای فعلی عقالیی 1هر یک از سناریوها 

 ه اهداف توسعه استان می باشد؟است و در سناریوهای مختلف پاسخگو دستیابی ب

به عبارت دیگر، اساسا راهبردها تحت تاثیر سناریوهای مختلف می توانند توسعه پیدا کنند. از این منظر، سناریوها همچون 

و راهبردها نحوه ی بازی با این کارت ها هستند.  احتمال مواجه با آن ها وجود داردکارت های بازی مختلفی هستند که 

اریوها به عنوان نوعی تونل باد برای پابرجایی سناریوها به کار می روند. فرض کنید که یک راهبرد همچون یک همچنین سن

هواپیمای مدل است. سوال اینجاست که این هواپیما تحت تاثیر چه شرایطی پرواز میکند؟ و تحت تاثیر چه شرایطی سقوط 

ان هواپیمای مدل هستند. در نتیجه راهبردهایی که در این تونل باد این شرایط همان فضای سناریوها و راهبردها هم می کند؟

 پرواز می کنند، راهبردهای پابرجا را شکل می دهند.

سترش پس از گدر این مطالعات، راهبردهای مبتنی بر سناریو با بهره گیری از روشی خالقانه ارائه شده است. چنانکه 

فرض  شیپ نیبا ابدین منظور  شود.می  یبررس نیادیبه اهداف بن دنیرس یبرا وهایاز سنار کیهر تعارضات وها،یسنار ییروا

موجود  یفرض ها شیاز پ کیبا فرض وقوع هر ، ویدر هر سنار (2جدول )نیادیبه اهداف بن یابیدست یبرا رانیگ میکه تصم

( بررسی گردید. پس از شناسایی تعارضات 3جدول هستند ) مواجه یتعارضات چهبا یی مان فضازسا یوهایسناردر هر یک از 

هر یک از سناریوها در دستیابی به اهداف بنیادین، راهبردهای رفع این تعارضات متناسب با هر یک از سناریوها در محورهای 

 مختلف ارائه می شود.

                                                      
 ( شوارتزSuspension in Disbeliefن در عدم باور)معلق بود 1
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 : اهداف بنیادین استان بوشهر2جدول 

 اهداف بنیادین محور ردیف

 نفت،گاز و انرژی 1

 بیشینه و بهینه سازی بهره مندی استان از فعالیت های حوزه نفت،گاز، پتروشیمی 

ژِی رشکل گیری و گسترش تولید انرژی از منابع انرژی های تجدید پذیر و افزایش بازدهی انرژی و کاربردهای ان

 هسته ای

 صنعت 2
 بهبود جایگاه معادن و صنایع استانی با فناوری متوسط و باال در کشور

 تبدیل استان به سرزنجیره فعالیت های صنایع دریا محور

 بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء سرمایه اجتماعی و حفظ میراث بومی و تاریخی اجتماعی و فرهنگی 3

 جمعیت و نظام سکونتگاهی 4
 تقا زیست پذیری مناطق ساحلی ار

 دستیابی به سازمان فضایی متعادل و پایدار 

 ارتقاء کارایی و ظرفیت شبکه حمل و نقل ترکیبی با تاکید بر پیوندهای منطقه ای و بین المللی حمل و نقل 5

 محیط زیست و منابع طبیعی 6
 یط زیستحفظ، احیا ،توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و مح

 کمینه کردن آثار سوء زیست محیطی  فعالیت های اقتصادی با تاکید بر حوزه انرژی

 حکمرانی اثر بخش منابع آب )سطحی،زیرزمینی و دریا( آب 7

 تجارت 1
 سازماندهی و پیوستگی منطقه ای شبکه تجاری و لجستیک

 افزایش سهم بنادر استان از ظرفیت بنادر کشور

1 
و نظام تصمیم حکمروایی  

 گیری
 کارآمد و یکپارچه سازی نظام مدیریت و برنامه ریزی در گستره های دریا و خشکی، و بین بخشی و ملی و استانی 

 دست یابی به جایگاه ممتاز گردشگری با تاکید بر گردشگری ساحلی و دریایی جنوب کشور گردشگری 11

 دستیابی به امنیت غذایی کشاورزی 11

 تولید ثروت و ارزش آفرینی در چارچوب اکوسیستم نوآوری و فناوری اوریعلم و فن 12

 ماخذ:مطالعات مشاور
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 اهداف به یابی دست فضایی برای سازمان سناریو های فرصت ترین تعارضات و : اصلی3جدول 
 تعارضات سناریو  ششم تعارضات سناریو پنجم ضات سناریو چهارمتعار تعارضات سناریو سوم تعارضات سناریو دوم تعارضات سناریو اول محور

ژی
انر

 و 
گاز

ت،
نف

 

 رقابت پذیری ظرفیت افزایش-1

انرژهای فسیلی به واسطه ی 

سرمایه گذاری های خارجی در 

این بخش در مقابل انرژی های 

 تجدید پذیر

حضور نیروهای متخصص -2

خارجی دارای مزیت های دانشی 

بل نیروها و و قدرت مالی در مقا

شرکت های بومی و محلی در 

 حوزه ی نفت و گاز و پتروشیمی

-وجود مخاطرات امنیتی-3

پدافندی برای زیر ساخت های 

نفت و گاز استان به ویژه امنیت 

سایبری ناشی از حضور گسترده 

اتباع خارجی در استان در حوزه 

 ی نفت و گاز

حضور نیروهای متخصص -1

ی خارجی دارای مزیت های دانش

و قدرت مالی در مقابل نیروها و 

شرکت های بومی و محلی در 

 حوزه ی نفت و گاز و پتروشیمی

-وجود مخاطرات امنیتی-2

پدافندی برای زیر ساخت های 

نفت و گاز استان به ویژه امنیت 

سایبری ناشی از حضور گسترده 

اتباع خارجی در استان در حوزه 

 ی نفت و گاز

تمرکز سرمایه گذاری ها -3

ارجی و داخلی( در فعالیت )خ

های زود بازده و عدم شکل گیری 

 زنجیره های ارزش

عدم توجه به مالحظات زیست -4

محیطی در توسعه ی فعالیت های 

 حوزه ی انرژی

حضور نیروهای متخصص -1

خارجی دارای مزیت های دانشی 

و قدرت مالی در مقابل نیروها و 

شرکت های بومی و محلی در 

 و پتروشیمیحوزه ی نفت و گاز 

-وجود مخاطرات امنیتی-2

پدافندی برای زیر ساخت های 

نفت و گاز استان به ویژه امنیت 

سایبری ناشی از حضور گسترده 

اتباع خارجی در استان در حوزه 

 ی نفت و گاز

تمرکز سرمایه گذاری ها -3

)خارجی و داخلی( در فعالیت 

های زود بازده و عدم شکل گیری 

 زنجیره های ارزش

م توجه به مالحظات زیست عد-4

محیطی در توسعه ی فعالیت های 

 حوزه ی انرژی

توسعه محدود زیر ساخت های  -5

دریایی حوزه نفت و گاز و توجه 

ویژه به زیر ساخت های انرژی در 

 خشکی

افزایش رقابت پذیری انرژهای -1

فسیلی به واسطه ی سرمایه گذاری 

های خارجی در این بخش در 

 جدید پذیرمقابل انرژی های ت

حضور نیروهای متخصص -2

خارجی دارای مزیت های دانشی 

و قدرت مالی در مقابل نیروها و 

شرکت های بومی و محلی در 

 حوزه ی نفت و گاز و پتروشیمی

-وجود مخاطرات امنیتی-3

پدافندی برای زیر ساخت های 

نفت و گاز استان به ویژه امنیت 

سایبری ناشی از حضور گسترده 

در استان در حوزه  اتباع خارجی

 ی نفت و گاز

توسعه محدود زیر ساخت های  -5

دریایی حوزه نفت و گاز و توجه 

ویژه به زیر ساخت های انرژی در 

 خشکی

ضعف انتقال دانش و فناوری -1

های بین المللی به داخل کشور در 

 حوزه ی نفت و گاز

توجه ناچیز به نقش استان در  -2

 سهم از فعالیت های این حوزه

ضعف زیر ساخت های نفت،  -2

گاز و پتروشیمی و تاثیر منفی آن 

 در سرعت توسعه این حوزه

کمبود و فرسودگی زیر  -3

ساخت های مرتبط با نفت و گاز 

 و پتروشیمی

توجه بیشتر به حوزه ی انژی -1

های فسیلی به دلیل مقرون به 

صرفه تر بودن نسبت به انرژی 

 های تجدید پذیر

نفت، ضعف زیر ساخت های  -2

گاز و پتروشیمی و تاثیر منفی آن 

 در سرعت توسعه این حوزه
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 تعارضات سناریو  ششم تعارضات سناریو پنجم ضات سناریو چهارمتعار تعارضات سناریو سوم تعارضات سناریو دوم تعارضات سناریو اول محور

دن
 مع

ت و
صنع

 

عملکرد جزیره ای فعالیت های -1

 صنعتی و معدنی غیر نفتی استان

توجه صرف به صنایع بزرگ -2

 مقیاس بویژه صنایع نفت و گاز

تک محصولی شدن صنایع -1

 استان با غلبه ی صنعت نفت

عدم توجه به کیفیت -2

ت و عدم امکان تولید محصوال

 محصوالت رقابتی برای صادرات

توسعه صنایع به شیوه های -3

 سنتی جهت تولید محصوالت

کمبود زیر ساخت های توسعه -1

 فعالیت های صنعتی مرتبط با دریا

نبود سیستم منسجم جهت تولید -2

محصوالت رقابتی صنعتی و 

 معدنی در سطح استان

عدم وجود سیستم منسجم و به  -1

پیوسته جهت تولید ارزش  هم

افزوده ی مطلوب در صنایع مرتبط 

 با دریا

رقابتی نبودن صنایع دوستار  -2

محیط زیست در مقابل سایر 

 صنایع

باز ماندن از چرخه ی توسعه ی -1

 صنعتی

عدم توجه به اولویت های -2

استانی و ملی در توسعه صنایع و 

 معادن استان

تک محصولی شدن صنعت -3

 ه تولید نفت و گازاستان بر پای

نفوذ محدود تکنولوژی در -4

 صنایع استان

باز ماندن از چرخه ی توسعه ی -1

 صنعتی

عدم توجه به اولویت های -2

استانی و ملی در توسعه صنایع و 

 معادن استان

گی
رهن

و ف
ی 

ماع
جت

ا
 

حضور قومیت ها و اقوام -1

مختلف غیر استانی و احتمال 

 ایجاد تنش های قومی و مذهبی

مده تمرکز توسعه ی ع-2

اقتصادی و خدماتی در کانون 

 های شهری

بهره گیری کمتر از مشارکت -3

های مردمی در توسعه های متوازن 

 و درون زا

ایجاد شکاف مهارتی بین  -4

 جامعه ی میزبان و میهمان

ایجاد شکاف مهارتی بین  -1

 جامعه ی میزبان و میهمان

بهره گیری حداقلی از ظرفیت  -2

 محلیهای مردم 

کاهش شدیدی سرمایه  -1

اجتماعی ناشی از توسعه ی غیر 

متعادل و غیر متوازن در سطح 

 استان

ایجاد و گسترش شکاف -2

مهارتی بین جامعه ی میزبان و 

 میهمان

بهره گیری حداقلی از -3

 مشارکت های شهروندی

ایجاد و گسترش شکاف -1

مهارتی بین جامعه ی میزبان و 

 میهمان

لی از بهره گیری حداق-2

 مشارکت های شهروندی

تشدید مهاجرت های روستا -1

شهری ناشی از رکود فعالیت های 

 کشاورزی

ایجاد دیوار بی اعتمادی بین -2

 جامعه محلی و دولت مرکزی

ایجاد حس بی تفاوتی نسبت به  -3

 محیط در فضای استان

تشدید مهاجرت های روستا -1

شهری ناشی از رکود فعالیت های 

 اقتصادی

اد دیوار بی اعتمادی بین ایج-2

 جامعه محلی و دولت مرکزی

ایجاد حس بی تفاوتی نسبت به  -3

محیط در فضای استان در نتیجه 

 رکود اقتصادی
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 تعارضات سناریو  ششم تعارضات سناریو پنجم ضات سناریو چهارمتعار تعارضات سناریو سوم تعارضات سناریو دوم تعارضات سناریو اول محور

هی
گا

ونت
سک

ام 
 نظ

ت و
معی

ج
 

تمرکز جمعیت در مرکز استان -1

و شهرهای دارای مزیت های 

رقابتی ناشی از فعالیت های دریا 

 پایه و نفت و گاز

دود توسعه شکل گیری مح-2

سکونتگاه های زیست پذیر 

 ساحلی

عدم تعادل تقاضای سکونت با -1

مسکن عرضه شده در جنوب 

 استان

کاهش کیفیت زیست پذیری -2

در سکونتگاه های استان به واسطه 

 ی فعالیت های نفت و گاز ناپایدار

کمبود توجه به نقش روستاها  -3

 در سازمان فضایی توسعه ی استان

روستا شهری تشدید مهاجرت -1

ناشی از بحران های اقتصادی و 

 زیست محیطی

کاهش کیفیت زیست پذیری -2

در سکونتگاه های استان به واسطه 

 ی فعالیت های نفت و گاز ناپایدار

تمرکز توسعه در شهر مرکز -3

استان و شهرهای واجد مزیت 

رقابتی ناشی از فعالیت های نفت و 

 گاز

شهری -تشدید مهاجرت روستا-1

ز بحران های اقتصادی و ناشی ا

 زیست محیطی

توسعه ی محدود نواحی -2

ساحلی و ارتباط ضعیف نواحی 

 پسکرانه ای-کرانه ای

ایجاد عدم تعادل های ناشی از -3

توسعه کانون های جنوبی مرتبط با 

فعالیت های نفت و گاز  و ایجاد 

شکاف در محدودی نیمه ی 

 جنوبی استان

تشدید توزیع نامتعادل جمعیت -1

ر سطح استان به واسطه ی توسعه د

ی تک قطبی ناشی از غلبه ی 

فعالیت های نفت و گاز در سطح 

 استان

عدم توجه کافی به شهر های  -2

میانی و کوچک استان و تضعیف 

 اقتصاد بومی این کانون ها

کمبود توجه به نقش روستاها  -3

 در سازمان فضایی توسعه ی استان

 ایجاد عدم تعادل های ناشی از-1

توسعه کانون های جنوبی مرتبط با 

فعالیت های نفت و گاز  و ایجاد 

شکاف در محدودی نیمه ی 

 جنوبی استان

مطلوب نبودن کیفیت زیست  -2

ناشی از ضعف کیفیت ساخت و 

 ساز

قل
و ن

ل 
حم

 

کمبود یک سیستم یکپارچه -1

 حمل و نقل ترکیبی

کمبود یک سیستم یکپارچه -1

 حمل و نقل ترکیبی

سیستم یکپارچه  کمبود یک-1

 حمل و نقل ترکیبی

کمبود یک سیستم یکپارچه -1

 حمل و نقل ترکیبی

ضعف پیوندهای منطقه ای و  -1

 ملی

ضعف پیوندهای منطقه ای و  -1

 ملی

عی
طبی

ع 
مناب

 و 
ت

یس
ط ز

حی
م

 

غفلت از عرصه های زیست -1

محیطی و اکوسیستم های حساس 

 در سطح استان

آلودگی خاک ناشی از فعالیت -1

 صنعتی مرتبط با نفت و گازهای 

آلودگی اکوسیستم های -2

دریایی ناشی از فعالیت های دریا 

 محور

ضعف در بهره گیری از نهاد -3

های مردمی در حوزه ی محیط 

 زیست

توسعه لجام گسیخته ی فعالیت  -1

های حوزه نفت و گاز بدون لحاظ 

 کردن مالحظات زیست محیطی

بهره برداری بدون کنترل های -2

محیطی از منابع خاک  زیست

استان در راستای انجام فعالیت 

 های کشاورزی

عدم توجه کافی به عرصه های  -1

زیست محیطی و اکوسیستم های 

 حساس در سطح استان

توسعه لجام گسیخته ی فعالیت  -1

های حوزه نفت و گاز بدون لحاظ 

 کردن مالحظات زیست محیطی

بهره برداری بدون کنترل های -2

از منابع خاک  زیست محیطی

استان در راستای انجام فعالیت 

 های کشاورزی

عدم توجه کافی به عرصه های  -1

زیست محیطی و اکوسیستم های 

 حساس در سطح استان



  تدوین راهبرداهی توسعه استان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 
 

15 

 تعارضات سناریو  ششم تعارضات سناریو پنجم ضات سناریو چهارمتعار تعارضات سناریو سوم تعارضات سناریو دوم تعارضات سناریو اول محور

ب
آ

 

کمبود آب های مناسب توسعه -1

 فعالیت در افق آینده استان

بهره گیری حداقلی نهاد های -1

مردمی در مدیریت مصرف منابع 

 آب

امطلوب از منابع استفادهی ن -2

 محدود در دسترس آب

سوئ مصرف و آلوده کردن -3

 منابع آبی محدود استان

بهره گیری حداقلی نهاد های -1

مردمی در مدیریت مصرف منابع 

 آب

استفاده نامطلوب از منابع  -2

 محدود آب در دسترس

سوئ مصرف و آلوده کردن -3

 منابع آبی محدود استان

 کمبود آب های مناسب توسعه-1

 فعالیت در افق آینده استان

عدم بهره برداری مناسب از -1

 منابع آب

آلوده شدن منابع آب های -2

 سطحی و زیر سطحی

عدم تعاملمردم در مدیریت -4

 آب

بهره برداری غیر اصولی از  -1

 آب

ت
جار

ت
 

توسعه لجام گسیخته ی کسب -1

 و کارهای اینترنتی

رقابت استان بوشهر با استان -2

ر توسعه ی تجارت های همجوار د

 بین المللی

رقابت بین بنادر در حاشیه ی -3

 خلیج فارس

رشد قاچاق کاال از مرزهای  -4

 آبی غیر رسمی

عدم توجه کافی به پیوندهای -5

 بنادر استان با پسکرانه

کمبود خدمات بندری متناسب  -6

 با توسعه تجارت دریا پایه

غفلت از توسعه های تجاری و -1

سبز و پایدار تجارت دریاپایه ی 

متناسب با ظرفیت های محیط 

 زیستی استان

رقابت استان بوشهر با استان -2

های همجوار در توسعه ی تجارت 

 بین المللی

رقابت بین بنادر در حاشیه ی -3

 خلیج فارس

رشد قاچاق کاال از مرزهای  -4

 آبی غیر رسمی

عدم توجه کافی به پیوندهای -5

 بنادر استان با پسکرانه

د خدمات بندری متناسب کمبو -6

 با توسعه تجارت دریا پایه

توسعه محدود ظرفیت های -1

 بازرگانی دریا پایه ی استان

ضعف کنترل در کاالهای -2

 واردشده و خارج شده از مرزها

 ضعف شبکه لجستیک استان-3

عدم توجه به ظرفیت های -4

محیط زیستی استان در توسعه و 

گسترش فعالیت های تجاری و 

 ی استانبازرگان

توسعه محدود ظرفیت های -1

 بازرگانی دریا پایه ی استان

ضعف کنترل در کاالهای -2

 واردشده و خارج شده از مرزها

 ضعف شبکه لجستیک استان-3

غفلت از ظرفیت های  -1

 بازارهای داخلی کشور

عدم برنامه ریزی جهت حمایت -2

 از تولیدات داخلی

قاچاق کاال به واسطه وضعیت -3

رقابتی بودن نسبت به مطلوب و 

 کاالهای داخلی

محدودیت دسترسی به -4

 بازارهای جهانی

غفلت از ظرفیت های  -1

 بازارهای داخلی کشور

عدم برنامه ریزی جهت -2

 حمایت از تولیدات داخلی

قاچاق کاال به واسطه وضعیت -3

مطلوب و رقابتی بودن نسبت به 

 کاالهای داخلی

محدودیت دسترسی به -4

 انیبازارهای جه
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ام 
 نظ

  و
یی

روا
کم

ح
 

ری
گی

م 
صمی

ت
 

عدم وجود یک سیستم اداری  -1

 یکپارچه و هوشمند

گسترش حضور اتباع خارجی  -2

و ایجاد مشکالت ناشی از عدم 

 نظارت بر این امر

ضعف زیر ساخت های مبادله  -3

 ی اطالعات

کمبود نظارت نهاد مردم در  -1

 تصمیم گیری های استانی

 اداری ضعف شفافیت در نظام -2

اعمال تصدی گری نهاد های  -3

دولتی و ایجاد اختالل در توسعه 

 همه جانبه ی استان

موازی کاری و وجود -4

اصطکاک بین فعالیت های 

 دستگاه های مختلف استانی 

ضعف زیرساخت های اداری -5

یکپارچه در سطوح مختلف برنامه 

 ای استان

کمبود نظارت نهاد مردم در  -1

 تانیتصمیم گیری های اس

 ضعف شفافیت در نظام اداری -2

اعمال تصدی گری نهاد های  -3

دولتی و ایجاد اختالل در توسعه 

 همه جانبه ی استان

موازی کاری و وجود -4

اصطکاک بین فعالیت های 

 دستگاه های مختلف استانی 

ضعف زیرساخت های اداری -5

یکپارچه در سطوح مختلف برنامه 

 ای استان

م اداری عدم وجود یک سیست -1

 یکپارچه و هوشمند

گسترش حضور اتباع خارجی  -2

و ایجاد مشکالت ناشی از عدم 

 نظارت بر این امر

ضعف زیر ساخت های مبادله  -3

 ی اطالعات

ضعف هماهنگی بین دستگاه -1

های استان در حوزه های مسئله 

 دار

اعمال تصدی گری نهاد های  -2

دولتی و ایجاد اختالل در توسعه 

 ی استانهمه جانبه 

ضعف در بهره گیری از  -3

مشارکت های مردمی در امور 

 مدیریت و برنامه ریزی استان

ضعف هماهنگی بین دستگاه -1

های استان در حوزه های مسئله 

 دار

اعمال تصدی گری نهاد های  -2

دولتی و ایجاد اختالل در توسعه 

 همه جانبه ی استان

ضعف در بهره گیری از  -3

ر امور مشارکت های مردمی د

 مدیریت و برنامه ریزی استان

ری
شگ

رد
گ

 

کمبود زیرساخت های کسب  -1

 و کارهای نوآور در گردشگری

ضعف تعامل سازنده ی جامعه -2

 محلی با گردشگران خارجی

حضور کمرنگ سرمایه -3

گذاران خصوصی در گردشگری 

 ساحلی و دریایی استان

ضعف کانون های ارائه  -4

دهندی خدمات گردشگری طبق 

 استاندارهای بین المللی

ضعف در معرفی جاذبه های  -5

 گردشگری استان

ضعف تعامل سازنده ی جامعه -1

 محلی با گردشگران خارجی

حضور کمرنگ سرمایه -2

گذاران خصوصی در گردشگری 

 ساحلی و دریایی استان

ضعف کانون های ارائه  -3

دهندی خدمات گردشگری طبق 

 استاندارهای بین المللی

ر معرفی جاذبه های ضعف د -4

 گردشگری استان

تخریب محیط زیست ناشی از -5

 فعالیت های گردشگری

ضعف تعامل سازنده ی جامعه -1

 محلی با گردشگران خارجی

حضور کمرنگ سرمایه -2

گذاران خصوصی در گردشگری 

 استان

ضعف کانون های ارائه  -3

دهندی خدمات گردشگری طبق 

 استاندارهای بین المللی

معرفی جاذبه های  ضعف در -4

 گردشگری استان

تخریب محیط زیست ناشی از -5

 فعالیت های گردشگری

ضعف در معرفی جاذبه های  -1

 گردشگری استان

ضعف زیر ساخت های  -2

 گردشگری

حضور کمرنگ سرمایه -3

گذاران خصوصی در گردشگری 

 استان

تخریب آثار و جاذبه های -1

 گردشگری استان

ضعف زیر ساخت های  -2

 شگریگرد

تخریب آثار و جاذبه های -1

 گردشگری استان

ضعف زیر ساخت های  -2

 گردشگری
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زی
ور

شا
ک

 

ضعف رقابت پذیری شیالت -1

 استان در سطح بین المللی

حضور کشاورزی دانش بنیان  -2

 در تقابل با کشاورزی سنتی

ضعف رقابت پذیری در -1

 محصوالت زراعی و باغی استان

ضعف رقابت پذیری شیالت -2

 ان در سطح بین المللیاست

استفاده ی بیش از حد از سموم -3

و کودهای شیمیایی و ایجاد 

مخاطره برای سالمت و پایداری 

 محصوالت کشاورزی استان

ضعف رقابت پذیری در -1

 محصوالت زراعی و باغی استان

استفاده ی بیش از حد از سموم -2

و کودهای شیمیایی و ایجاد 

 مخاطره برای سالمت و پایداری

 محصوالت کشاورزی استان

حضور کشاورزی دانش بنیان  -1

 در تقابل با کشاورزی سنتی

ضعف رقابت پذیری در -1

 محصوالت زراعی و باغی استان

استفاده ی بیش از حد از سموم -2

و کودهای شیمیایی و ایجاد 

مخاطره برای سالمت و پایداری 

 محصوالت کشاورزی استان

ضعف رقابت پذیری در -1

 زراعی و باغی استان محصوالت

ری
ناو

و ف
م 

عل
 

ضعف در شناسایی فعالیت های -1

 نوآورانه برای استان

حضور شرکت های بین المللی  -2

با مزیت های رقابتی در حوزه ی 

فناوری در تقابل با شرکت های با 

 دانش بومی

ضعف تعامل بین دانشگاه ها و -3

 شرکت های دانش بنیان

 ضعف در توسعه فن اوری ها و-4

 دانش حوزه فعالیت های دریا پایه

حضور شرکت های بین المللی  -1

با مزیت های رقابتی در حوزه ی 

فناوری در تقابل با شرکت های با 

 دانش بومی

ضعف تعامل بین دانشگاه ها و -2

 شرکت های دانش بنیان

 توسعه آرام و محدود فن آوری-3

حضور شرکت های بین المللی  -1

ر حوزه ی با مزیت های رقابتی د

فناوری در تقابل با شرکت های با 

 دانش بومی

ضعف تعامل بین دانشگاه ها و -2

ضعف -4شرکت های دانش بنیان

در توسعه فن اوری ها و دانش 

 حوزه فعالیت های دریا پایه

 توسعه آرام و محدود فن آوری-3

ضعف در شناسایی فعالیت های -1

 نوآورانه برای استان

ی لمللحضور شرکت های بین ا -2

با مزیت های رقابتی در حوزه ی 

فناوری در تقابل با شرکت های با 

 دانش بومی

ضعف تعامل بین دانشگاه ها و -3

 شرکت های دانش بنیان

 توسعه آرام و محدود فن آوری-1

محدودیت ارتباطات بین المللی -1

در خصوص نشر فنلوری از خارج 

 کشور

ضعف ارتباط میان دانشگاه و  -2

 نش بنیانشرکت های دا

ضعف ارتقای کیفی  -3

محصوالت مزیت دار استان به 

دلیل محدودیت ها بهره گیری از 

 دانش روز

ماخذ: مطالعات مشاور
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 راهبردهای سازمان فضایی در سناریوها 

 سناریو اول:

ت باال یدر راستای تدوین راهبردهای رفع تعارض سناریو اول که عالوه بر هفت پیشران معین سه پیشران با عدم قطع

-3و  هیااپیاقتصاد در یبرا یو توسعه ا یبیترغ ،یقیتشو یگذاراستیس-2، تعامالت گسترده و هدفمند-1تحت عنوان 

 فضای این سناریو را شکل می دهند. انیدانش بن یو کشاورز ستیز طیمح ،یانرژ ،یعیمنابع طب داریپا تیریمد

( سعی شده تا سناریوهای تدوین 4جدول از سناریو اول) در راستای تدوین راهبرد مناسب جهت رفع تعارضات ناشی

  داشته باشد.را فضایی در سناریو فوق  سازمان بهینه شده حداکثر انعطاف را جهت تبیین الگوی

 : راهبردهای سازمان فضایی در سناریوی اول 4جدول 

 سناریو اول محور ها

 نفت،گاز و انرژی

 شتاب بخشیدن به افزایش سهم تولید انرژی های تجدید پذیر-1

 توسعه بسترهای جذب نخبگان بومی در اقتصاد استان به ویژه فعالیت های نفت و گاز-8

( در حوزه ی نفت و گاز و پتروشیمی با سرمایه Joint Ventureافزایش همکاری مشترک )-5

 استای انتقال دانشگذاران خارجی در ر

 ارتقای امنیت زیرساخت های شبکه نفت و گاز در مقابله با تهدیدات سایبری-4

 صنعت و معدن
 تقویت رابطه مراکز تولیدی و صنعتی با مراکز علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی-1

 افزایش تعداد کارگاههای کوچک و متوسط تولیدی با تکنولوژی های پیشرفته-8

 جتماعی و فرهنگی ا

 ایجاد زمینه همبستگی و تقویت روابط بین اقوام و مذاهب در استان-1

 بستر سازی جهت باال بردن شاخص های رفاه جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان-8

تقویت سمن ها به منظور افزایش آموزش و توسعه آگاهی های عمومی و ارتقاء مشارکت -5

 اجتماعی شهروندان

 فی آموزش های عمومی، عالی و مهارتی در راستای ایجاد جامعه محلی توانمندارتقا کی-4

 جمعیت و نظام سکونتگاهی

 تمرکز زدایی از مرکز استان و ارتقای توان خدمات شهرهای میانی-1

 های پایدار و زیست پذیر ساحلی  )مبتنی بر هویت¬دستیابی به الگوی بهینه توسعه سکونتگاه-5

 تاریخی منطقه(

 ایجاد و توسعه خدمات حمل و نقل ترکیبی و یکپارچه-1 ل و نقلحم

 احیای جنگل ها، مراتع و اکوسیستم های حساس با استفاده از فناوری های نوین -1 محیط زیست و منابع طبیعی

 آب
تنوع بخشی به منابع تامین آب های مناسب توسعه سکونت و فعالیت آینده ی استان با -1

 های نویناستفاده از فناوری 

 تجارت

 مدیریت اثربخش در فضای کسب و کار اینترنتی-1

 توسعه همکاری های تجاری در زمینه های دارای مزیت استان با کشورهای پیشرفته-8

ارتقاء سطح رقابت پذیری بنادر استان نسبت به بنادر سطح یک جنوب کشور و حوزه خلیج -5

 فارس و بویژه ارتقا کارکردی بندر بوشهر

 رش و تقویت ساماندهی الکترونیکی کنترل مرزها جهت جلوگیری از قاچاق کاالگست-4

 پذیر کردن عملکرد بنادر متناسب با پسکرانه¬گرائی و رقابت¬تخصص-3

توسعه فعالیت های خدمات بندری در استان نظیر خدمات بیمه،خدمات بازرگانی -3

 هوشمند،بازارهای سرمایه در سطح منطقه و خلیج فارس(

 و نظام تصمیم گیریوایی حکمر

 هوشمندسازی و یکپارچه سازی سیستم نظام اداری استان-1

 گسترش ضابطه مندی حضور قانونی اتباع خارجی در استان-8

 توسعه زیرساخت های مبادله اطالعات-5
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 سناریو اول محور ها

 گردشگری

 بسترسازی در ایجاد کسب و کارهای خالق و نوآور در حوزه خدمات گردشگری-1

 شارکت عمومی جهت پذیرش گردشگران به ویژه گردشگران خارجیارتقای آگاهی و م-8

خصوصی در توسعه و بهره برداری از جاذبه های گردشگری به -افزایش سطح شراکت عمومی-5

 ویژه ساحلی و دریایی

توسعه کانون ها و خدمات و بهبود سطح دسترسی و توسعه زیرساخت های بخش گردشگری -4

 طبق استاندارهای بین المللی

توسعه و تبلیغ مزیت جاذبه های طبیعی به ویژه ساحلی و دریایی، فرهنگی، پهنه های تاریخی -3

 معماری به منظور جذب حداکثری گردشگران -

 توسعه گردشگری ساحلی و دریایی-3

 کشاورزی
 گسترش و تکمیل زنجیره ارزش شیالت مبتنی بر فناوری های نوین-1

 ان توسعه کشاورزی پیشرفته و دانش بنی-8

 علم و فناوری

 شناسایی و تقویت فعالیتهای نوآورانه و جدید برای استان  -1

 توسعه همکاری های علمی و فنی در زمینه های دارای مزیت استان با کشورهای پیشرفته-8

 شکل گیری تعامل پایدار بین دانشگاه ها ،پژوهشکده ها و شرکت های دانش بنیان-5

شرکت های پیشرفته ی بین المللی در حوزه ی فعالیت های دریا بستر سازی تعامل سازنده با -4

 پایه جهت انتقال فن اوری و دانش

 ماخذ : مطالعات مشاور

 سناریوی دوم: 

در راستای تدوین راهبردهای رفع تعارض سناریو دوم که عالوه بر هفت پیشران معین سه پیشران با عدم قطعیت باال 

-3و  هیااپیاقتصاد در یبرا یو توسعه ا یبیترغ ،یقیتشو یگذاراستیس-2، هدفمند تعامالت گسترده و-1تحت عنوان 

 فضای این سناریو را شکل می دهند. انیدانش بن یو کشاورز ستیز طیمح ،یانرژ ،یعیمنابع طب داریناپا تیریمد

( سعی شده تا سناریوهای تدوین 5جدول در راستای تدوین راهبرد مناسب جهت رفع تعارضات ناشی از سناریو دوم )

  داشته باشد.را فضایی در سناریو فوق  سازمان بهینه شده حداکثر انعطاف را جهت تبیین الگوی

 : راهبردهای سازمان فضایی در سناریوی دوم 5جدول 

 سناریو دوم محور ها

 نفت،گاز و انرژی

 بسترهای جذب نخبگان بومی در اقتصاد استان به ویژه فعالیت های نفت و گاز توسعه-1

( در حوزه ی نفت و گاز و پتروشیمی با سرمایه گذاران Joint Ventureافزایش همکاری مشترک )-8

 خارجی در راستای انتقال دانش

 ارتقای امنیت زیرساخت های شبکه نفت و گاز در مقابله با تهدیدات سایبری-5

 ( در بخش نفت و گاز و شکل گیری زنجیره ارزش در این حوزهHorizontalاستراتژی گسترش افقی )-4

 توسعه پایدار و ایمن صنایع نفت و گاز با توجه به مالحظات زیست محیطی-3

 صنعت و معدن

 توجه به ظرفیت های درونی استان و تنوع بخشی به تولیدات استان -1

 ی محصوالت صنعتی و معدنی استان با تاکید بر محصوالت صادراتی بهبود کیفیت و استانداردساز-8

 تقویت صنایع کوچک و صنایع دستی بومی-5

 توسعه زیرساخت های علم و فناوری  به منظور نفوذ فناوری در بخش های تولیدی-4

 اجتماعی و فرهنگی 
 لی توانمند ارتقا کیفی آموزش های عمومی، عالی و مهارتی در راستای ایجاد جامعه مح-1

 استفاده از ظرفیت  سرمایه های اجتماعی مردم محلی-8
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 سناریو دوم محور ها

 جمعیت و نظام سکونتگاهی

 رشد و تقویت ظرفیت تولید مسکن در نیمه جنوب استان-1

 تثبیت اسکان شاغلین کانون های صنعتی با ارتقا شاخص های کیفیت زندگی در سکونتگاه های موجود-8

 استقرار آنها در نواحی دور از مناطق تحت حفاظت ساماندهی مجدد شهرک های صنعتی و-5

 تقویت نقش روستاهای خاص در راستای تقویت نقش کارکردی در بخش های منتخب اقتصادی-4

 راه آهن( -تقویت و توسعه شبکه حمل و نقل ترکیبی ) جاده -1 حمل و نقل

 محیط زیست و منابع طبیعی

 کنترل منابع آالینده خاک-1

 سیستم های دریایی و طبیعی استان حفاظت از اکو-8

 تقویت سمن های زیست محیطی و تقویت روحیه مطالبه گری در اقشار جامعه-4

 آب

 افزایش آگاهی عمومی در نحوه بهره برداری از منابع آب و مصرف آب-1

 مدیریت هدر رفت آب-8

 مدیریت منابع آالینده ی آب-5

 تجارت

 زمینه های دارای مزیت استان با کشورهای پیشرفتهتوسعه پایدار همکاری های تجاری در -1

ارتقاء سطح رقابت پذیری بنادر استان نسبت به بنادر سطح یک جنوب کشور و حوزه خلیج فارس و بویژه -8

 ارتقا کارکردی بندر بوشهر

 گسترش و تقویت ساماندهی الکترونیکی کنترل مرزها جهت جلوگیری از قاچاق کاال-5

پذیر کردن عملکرد بنادر متناسب با پسکرانه در چارچوب مالحظات زیست ¬بتگرائی و رقا¬تخصص-4

 محیطی

توسعه فعالیت های خدمات بندری در استان نظیر خدمات بیمه،خدمات بازرگانی هوشمند،بازارهای سرمایه -3

 در سطح منطقه و خلیج فارس(

 و نظام تصمیم گیری حکمروایی

 م گیری و اعمال اقتدار از طریق جامعه محلیبازنگری در ساختار های قانونی تصمی-1

 شایسته ساالری و شفافیت در نظام اداری-8

 کاهش نقش تصدی گری دستگاههای دولتی و تقویت نقش نظارتی آن ها-5

 رفع تعارضات عملکردی دستگاه های اجرایی و یکپارچه سازی نظام مدیریت استان-4

 مدیریت شهرستانی، ناحیه ای و استانیارتقای زیرساخت های اداری و نظام یکپارچه -3

 گردشگری

 ارتقای آگاهی و مشارکت عمومی جهت پذیرش گردشگران به ویژه گردشگران خارجی-1

خصوصی در توسعه و بهره برداری از جاذبه های گردشگری به ویژه ساحلی و -افزایش سطح شراکت عمومی-8

 دریایی

ی و توسعه زیرساخت های بخش گردشگری طبق توسعه کانون ها و خدمات و بهبود سطح دسترس-5

 استاندارهای بین المللی

اری معم -توسعه و تبلیغ مزیت جاذبه های طبیعی به ویژه ساحلی و دریایی، فرهنگی، پهنه های تاریخی -4

 به منظور جذب حداکثری گردشگران

 توسعه گردشگری دوستار محیط زیست -3

 توسعه گردشگری ساحلی و دریایی-3

 زیکشاور

 افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی-1

 تکمیل زنجیره ارزش شیالت -ایجاد-8

 تولید  پایدار و سالمت محصوالت مزیت دار -5

 علم و فناوری

 توسعه همکاری های علمی و فنی در زمینه های دارای مزیت استان با کشورهای پیشرفته-1

المللی در حوزه ی فعالیت های دریا پایه جهت بستر سازی تعامل سازنده با شرکت های پیشرفته ی بین -8

 انتقال فن اوری و دانش

 ماخذ : مطالعات مشاور
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 سناریو سوم :

در راستای تدوین راهبردهای رفع تعارض سناریو سوم که عالوه بر هفت پیشران معین سه پیشران با عدم قطعیت باال 

-3 و هیاپایاقتصاد در یشونده برا فیحدودکننده و تضعم یها استیس-2، تعامالت گسترده و هدفمند -1تحت عنوان 

 فضای این سناریو را شکل می دهند. انیدانش بن یو کشاورز ستیز طیمح ،یانرژ ،یعیمنابع طب داریناپا تیریمد

( سعی شده تا سناریوهای تدوین 6جدول در راستای تدوین راهبرد مناسب جهت رفع تعارضات ناشی از سناریو سوم )

  داشته باشد. را فضایی در سناریو فوق سازمان بهینه شده حداکثر انعطاف را جهت تبیین الگوی

 : راهبردهای سازمان فضایی در سناریوی سوم 6جدول 

 سناریو سوم محورها

 نفت،گاز و انرژی

 ر اقتصاد استان به ویژه فعالیت های نفت و گازتوسعه بسترهای جذب نخبگان بومی د-1

( در حوزه ی نفت و گاز و پتروشیمی با سرمایه Joint Ventureافزایش همکاری مشترک )-8

 گذاران خارجی در راستای انتقال دانش

 ارتقای امنیت زیرساخت های شبکه نفت و گاز در مقابله با تهدیدات سایبری-5

( در بخش نفت و گاز و شکل گیری زنجیره ارزش در Horizontalاستراتژی گسترش افقی )-4

 این حوزه

 توسعه پایدار و ایمن صنایع نفت و گاز با توجه به مالحظات زیست محیطی-3

 توسعه ی زیر ساخت های بندری برای فعالیت های نفتی-3

 صنعت و معدن

در حوزه ی فعالیت تامین زیرساخت های مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی استان به ویژه -1

 های صنعتی مرتبط با دریا

 افزایش توانمندی پیوسته منطقه ای و سطح رقابتی تولید کاال و خدمات-8

 توسعه خوشه های صنعتی و معدنی مزیت دار و دارای ارزش افزوده باال-5

 اجتماعی و فرهنگی 

، سالمت و کاهش ارتقاء سرمایه اجتماعی جامعه محلی با تاکید برافزایش نشاط اجتماعی-1

 آسیب های اجتماعی

 ارتقا کیفی آموزش های عمومی، عالی و مهارتی در راستای ایجاد جامعه توانمند -8

تقویت سمن ها به منظور افزایش آموزش و توسعه آگاهی های عمومی و ارتقاء مشارکت -5

 اجتماعی شهروندان

 جمعیت و نظام سکونتگاهی

معیشت بومیان جهت تثبیت جمعیت و جلوگیری از  پایدارسازی درآمدهای روستایی و-1

 مهاجرت های روستا شهری

تثبیت اسکان شاغلین کانون های صنعتی با ارتقا شاخص های کیفیت زندگی در سکونتگاه -8

 های موجود

 تقویت شهرهای میانی در جهت تعادل فضائی نظام اسکان به ویژه در پهنه جنوبی-5

 و نقل یکپارچه و ترکیبی  توسعه خدمات حمل -8 حمل و نقل

 محیط زیست و منابع طبیعی

 کنترل و کاهش آثار سوء زیست محیطی فعالیت های صنعتی به ویژه نفت و گاز-1

 حفاظت از اکوسیستم های آبی و سایر منابع طبیعی استان -8 

 کنترل منابع آالینده خاک-5

 تغییر الگوی کشاورزی و جلوگیری از تشدید فرسایش خاک-4

 آب

 افزایش آگاهی عمومی در نحوه بهره برداری از منابع آب و مصرف آب-1

 مدیریت هدر رفت آب-8

 مدیریت منابع آالینده ی آب-5
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 سناریو سوم محورها

 تجارت

توسعه همکاری های تجاری در زمینه های دارای مزیت استان با کشورهای دارای مرز خشکی -1

 با ایران

 گسترش و تقویت ساماندهی مرزها-8

سازماندهی شبکه لجستیک کاال و خدمات در استان متناسب با ظرفیت های  توسعه پایدار و-5

 زیست محیطی

 و نظام تصمیم گیری حکمروایی

 بازنگری در ساختار های قانونی تصمیم گیری و اعمال اقتدار از طریق جامعه محلی-1

 شایسته ساالری و شفافیت در نظام اداری-8

 تقویت نقش نظارتی آن ها کاهش نقش تصدی گری دستگاههای دولتی و-5

 رفع تعارضات عملکردی دستگاه های اجرایی و یکپارچه سازی نظام مدیریت استان-4

 ارتقای زیرساخت های اداری و نظام یکپارچه مدیریت شهرستانی، ناحیه ای و استانی-3

 گردشگری

 ارتقای آگاهی و مشارکت عمومی جهت پذیرش گردشگران به ویژه گردشگران خارجی-1

 خصوصی در توسعه و بهره برداری از جاذبه های گردشگری-افزایش سطح شراکت عمومی-8

توسعه کانون ها و خدمات و بهبود سطح دسترسی و توسعه زیرساخت های بخش گردشگری -5

 طبق استاندارهای بین المللی

 معماری به منظور -توسعه و تبلیغ مزیت جاذبه های طبیعی، فرهنگی، پهنه های تاریخی -4

 جذب حداکثری گردشگران

 ترویج گردشگری دوستار محیط زیست -3

 کشاورزی
 افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی-1

 تولید  پایدار و سالمت محصوالت مزیت دار -8

 علم و فناوری

 توسعه همکاری های علمی و فنی در زمینه های دارای مزیت استان با کشورهای پیشرفته-1

ده با شرکت های پیشرفته ی بین المللی در حوزه ی فعالیت های دریا بستر سازی تعامل سازن-8

 پایه جهت انتقال فن اوری و دانش

 ماخذ : مطالعات مشاور

 سناریوی چهارم : 

در راستای تدوین راهبردهای رفع تعارض سناریو چهارم که عالوه بر هفت پیشران معین سه پیشران با عدم قطعیت 

و  هیاپایاقتصاد در یشونده برا فیمحدودکننده و تضع یها استیس-2، ت گسترده و هدفمندتعامال-1باال تحت عنوان 

 فضای این سناریو را شکل می دهند. انیدانش بن یو کشاورز ستیز طیمح ،یانرژ ،یعیمنابع طب داریپا تیریمد-3

( سعی شده تا سناریوهای 7جدول در راستای تدوین راهبرد مناسب جهت رفع تعارضات ناشی از سناریو چهارم )

  داشته باشد.را فضایی در سناریو فوق  سازمان بهینه تدوین شده حداکثر انعطاف را جهت تبیین الگوی

 : راهبردهای سازمان فضایی در سناریوی چهارم 7جدول 

 سناریو چهارم محورها

 رژینفت،گاز و ان

 شتاب بخشیدن به افزایش سهم تولید انرژی های تجدید پذیر-1

 توسعه بسترهای جذب نخبگان بومی در اقتصاد استان به ویژه فعالیت های نفت و گاز-8

( در حوزه ی نفت و گاز و پتروشیمی با سرمایه Joint Ventureافزایش همکاری مشترک )-5

 گذاران خارجی در راستای انتقال دانش

 ای امنیت زیرساخت های شبکه نفت و گاز در مقابله با تهدیدات سایبریارتق-4

 توسعه ی زیر ساخت های بندری برای فعالیت های نفتی-3
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 سناریو چهارم محورها

 صنعت و معدن
 توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع دریایی-1

 توسعه صنایع سبز و با تکنولوژی باال-8

 اجتماعی و فرهنگی 

 لی و مهارتی در راستای ایجاد جامعه توانمند ارتقا کیفی آموزش های عمومی، عا-1

تقویت سمن ها به منظور افزایش آموزش و توسعه آگاهی های عمومی و ارتقاء مشارکت -8

 اجتماعی شهروندان

 جمعیت و نظام سکونتگاهی

پایدارسازی درآمدهای روستایی و معیشت بومیان جهت تثبیت جمعیت و جلوگیری از -1

 مهاجرت های روستا شهری

 پسکرانه ای دارای ظرفیت توسعه فضایی شبکه ای-توسعه یکپارچه  مناطق کرانه ای-8

 تقویت شهرهای میانی در جهت تعادل فضائی نظام اسکان به ویژه در پهنه جنوبی-4

 توسعه خدمات حمل و نقل یکپارچه و ترکیبی  -8 حمل و نقل

 ساسحفظ و احیای اکوسیستم های ح-1 محیط زیست و منابع طبیعی

 آب
تنوع بخشی به منابع تامین آب های مناسب توسعه سکونت و فعالیت آینده ی استان با -1

 استفاده از فناوری های نوین

 تجارت

توسعه همکاری های تجاری در زمینه های دارای مزیت استان با کشورهای دارای مرز خشکی -1

 با ایران

 گسترش و تقویت ساماندهی مرزها-8

 ندهی شبکه لجستیک کاال و خدمات در استانتوسعه و سازما-5

 حکمروایی  و نظام 

 تصمیم گیری

 هوشمندسازی و یکپارچه سازی سیستم نظام اداری استان-1

 گسترش ضابطه مندی حضور قانونی اتباع خارجی در استان-8

 توسعه زیرساخت های مبادله اطالعات-5

 گردشگری

معماری به منظور جذب  -نگی، پهنه های تاریخی توسعه، تبلیغ مزیت جاذبه های طبیعی، فره-1

 حداکثری گردشگران به ویژه گردشگران خارجی

 توسعه زیرساخت های گردشگری-8

 خصوصی در توسعه و بهره برداری از جاذبه های گردشگری-افزایش سطح شراکت عمومی-5

 توسعه کشاورزی پیشرفته و دانش بنیان -1 کشاورزی

 علم و فناوری

 ی و تقویت فعالیتهای نوآورانه و جدید برای استان شناسای -1

 توسعه همکاری های علمی و فنی در زمینه های دارای مزیت استان با کشورهای پیشرفته-8

 شکل گیری تعامل پایدار بین دانشگاه ها ،پژوهشکده ها و شرکت های دانش بنیان-5

  ماخذ : مطالعات مشاور
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 سناریوی پنجم: 

اهبردهای رفع تعارض سناریو پنجم که عالوه بر هفت پیشران معین سه پیشران با عدم قطعیت باال در راستای تدوین ر

و  هیاپایاقتصاد در یشونده برا فیمحدودکننده و تضع یها استیس-2، شدهتعامالت محدود و کنترل -1تحت عنوان 

 د.فضای این سناریو را شکل می دهن انیدانش بن یو کشاورز ستیز طیمح ،یانرژ ،یعیمنابع طب داریناپا تیریمد-3

( سعی شده تا سناریوهای 1جدول در راستای تدوین راهبرد مناسب جهت رفع تعارضات ناشی از سناریو پنجم )

  .داشته باشدرا  فضایی در سناریو فوق سازمان بهینه تدوین شده حداکثر انعطاف را جهت تبیین الگوی

 : راهبردهای سازمان فضایی در سناریوی پنجم 8جدول 
 سناریو پنجم محورها

 نفت،گاز و انرژی

توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز )پاالیشی و پتروشیمیایی( به منظور ایجاد ارزش افزوده -1

 درون استانی 

 با توان مهندسی بومی 

در تصمیم گیری های سطح ملی مرتبط با استان به ویژه در حوزه ارتقا سطح مشارکت استانی -8

 ی نفت و گاز

بازسازی و توسعه پاالیشگاه های استان و زیرساخت های تخصصی مرتبط با نفت و گاز و -5

 پتروشیمی

 صنعت و معدن

 تقویت صنایع کوچک و صنایع دستی بومی-1

با اقتصاد ملی در توسعه ی صنایع و توجه به ظرفیت های درونی استان و توسعه ارتباطات -8

 معادن استان

 تنوع بخشی تولیدات استان به منظور افزایش تولیدات و پرهیز از انفعال-5

 مقاوم سازی صنایع ضروری )جلوگیری از سقوط فناوری صنایع ضروری(-4

 اجتماعی و فرهنگی 

 باال بردن شاخص های رفاه جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان-1

تقاء سرمایه اجتماعی جامعه محلی با تاکید برافزایش نشاط اجتماعی، سالمت و کاهش ار-8

 آسیب های اجتماعی

افزایش مشارکت شهروندان از طریق تقویت سازمان های مردم نهاد با تاکید بر بخش های -5

 زیست محیطی و کارآفرینی

 جمعیت و نظام سکونتگاهی

های استان جهت جذب و نگهداشت جمعیت  به  افزایش سطح خدمات رفاهی در سکونتگاه-1

 ویژه کانون های دور از مراکز فعالیت نفت و گاز استان

اهمیت دادن به سطوح پائین سازمان فضائی در بخش شهرهای کوچک و میانه اندام برای -8

 تقویت اقتصاد محلی و بومی

منتخب  تقویت نقش روستاهای خاص در راستای تقویت نقش کارکردی در بخش های-5

 اقتصادی

 حمل و نقل
تقویت و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای به منظور تقویت پیوندها با استان های -1

 همجوار

 محیط زیست و منابع طبیعی

 کنترل و کاهش آثار سوء زیست محیطی فعالیت های صنعتی-1

 حفاظت از اکوسیستم های دریایی و منابع طبیعی استان -8 

 بع آالینده خاککنترل منا-5

 تغییر الگوی کشاورزی و جلوگیری از تشدید فرسایش خاک-4

 آب

 فزایش  بهره وری و صرفه جویی آب در بخش های مصرف کننده-1

 کنترل منابع آالینده آب-5

 افزایش آگاهی عمومی در نحوه بهره برداری از منابع آب و مصرف آب-4
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 سناریو پنجم محورها

 تجارت

دات بنادر متناسب با ظرفیت های داخلی و مناطق تخصص گرایی در عملکرد صادرات و وار-1

 واقع بر کریدورهای منتهی به استان  )فارس، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان، تهران، خوزستان( 

تقویت بازار داخلی استان و کاهش ریسک محصوالت تولیدی استان )ارتقای سطح رقابت -8

 پذیری(

 بسترسازی جهت مقابله با قاچاق کاال-5

 و نظام تصمیم گیریروایی حکم

 مدیریت هماهنگ بین دستگاه های مرتبط در حوزه های -1

 کاهش نقش تصدی گری دستگاههای دولتی و تقویت نقش نظارتی آنها-8

 افزایش مشارکت های مردمی با تکیه بر سازمان های مردم نهاد در امور استان-5

 ر )فارس و خوزستان(تقویت همکاری های بین منطقه ای با استان های همجوا-4

 گردشگری

حفاظت از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان و شناساندن آنها با هدف جذب -1

 گردشگر داخلی

توسعه زیرساخت های گردشگری طبق استانداردهای ملی به منظور جذب بیشتر گردشگران -8

 داخلی

 کشاورزی
 افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی-1

 دار و سالمت محصوالت مزیت دار تولید  پای-8

 توسعه زیرساخت های علم و فناوری  به منظور نفوذ فناوری در بخش های تولیدی-1 علم و فناوری

 ماخذ : مطالعات مشاور

 

 سناریوی ششم: 

 در راستای تدوین راهبردهای رفع تعارض سناریو ششم که عالوه بر هفت پیشران معین سه پیشران با عدم قطعیت باال

و  هیاپایاقتصاد در یشونده برا فیمحدودکننده و تضع یها استیس-2، شدهتعامالت محدود و کنترل -1تحت عنوان 

 فضای این سناریو را شکل می دهند. انیدانش بن یو کشاورز ستیز طیمح ،یانرژ ،یعیمنابع طب داریپا تیریمد-3

( سعی شده تا سناریوهای 1جدول ریو ششم )در راستای تدوین راهبرد مناسب جهت رفع تعارضات ناشی از سنا

  داشته باشد.را فضایی در سناریو فوق  سازمان بهینه تدوین شده حداکثر انعطاف را جهت تبیین الگوی

 : راهبردهای سازمان فضایی در سناریوی ششم 9جدول 
 سناریوششم محورها

 نفت،گاز و انرژی

 افزایش سهم تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر-1

توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز به منظور افزایش ارزش افزوده درون استان با توان  -8

 مهندسی بومی

بازسازی و توسعه پاالیشگاه های استان و زیرساخت های تخصصی مرتبط با نفت و گاز و -5

 پتروشیم

 صنعت و معدن

 تقویت صنایع کوچک و صنایع دستی بومی-1

توسعه ی معادن و صنایع استان با توجه به ظرفیت های درونی استان و توسعه ارتباطات با -8

 اقتصاد ملی

 اجتماعی و فرهنگی 

 باال بردن شاخص های رفاه جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان-1

فزایش نشاط اجتماعی، سالمت و کاهش ارتقاء سرمایه اجتماعی جامعه محلی با تاکید برا-8

 آسیب های اجتماعی

 افزایش مشارکت شهروندان از طریق تقویت سازمان های مردم نهاد با تاکید بر کارآفرینی-5
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 سناریوششم محورها

 جمعیت و نظام سکونتگاهی
 تقویت شهرهای میانی در جهت تعادل فضائی نظام اسکان به ویژه در پهنه جنوبی-1

 گسترش استفاده از فناوری های نوین ارتقا کیفیت ساخت و ساز با-8

 حمل و نقل
تقویت و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای به منظور تقویت پیوندها با استان های -1

 همجوار

 حفظ و احیای اکوسیستم های حساس-1 محیط زیست و منابع طبیعی

 مدیریت مصرف آب-1 آب

 تجارت

ت بنادر متناسب با ظرفیت های داخلی و مناطق تخصص گرایی در عملکرد صادرات و واردا-1

 واقع بر کریدورهای منتهی به استان  )فارس، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان، تهران، خوزستان( 

تقویت بازار داخلی استان و کاهش ریسک محصوالت تولیدی استان )ارتقای سطح رقابت -8

 پذیری(

 بسترسازی جهت مقابله با قاچاق کاال-5

 و نظام تصمیم گیری اییحکمرو

 مدیریت هماهنگ بین دستگاه های مرتبط در حوزه های -1

 کاهش نقش تصدی گری دستگاههای دولتی و تقویت نقش نظارتی آنها-8

 افزایش مشارکت های مردمی با تکیه بر سازمان های مردم نهاد در امور استان-5

)فارس ، کهکیلویه و بویراحمد و تقویت همکاری های بین منطقه ای با استان های همجوار -4

 خوزستان(

 گردشگری

حفاظت از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان و شناساندن آنها با هدف جذب -1

 گردشگر داخلی

توسعه زیرساخت های گردشگری طبق استانداردهای ملی به منظور جذب بیشتر گردشگران -8

 داخلی

 کشاورزیافزایش بهره وری محصوالت -1 کشاورزی

 علم و فناوری

 گسترش تعامل با کانون های پیشرو در فناوری داخل کشور-1

 شکل گیری تعامل پایدار بین دانشگاه ها ،پژوهشکده ها و شرکت های دانش بنیان-8

 بهره گیری از فناوری های نوین و بومی در زمینه ارتقا  تولید محصوالت دارای مزیت استان-5

 ماخذ : مطالعات مشاور
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 آزمون پابرجایی راهبردها با توجه به سناریوهای شکل بندی سازمان فضایی استان -1-3-4-2

 کاراترین که نحوی به است، راهبردها کشیدن آزمون به برای فضایی ایجاد پابرجا، برنامه ریزی در اصلی هدف

 راهبردها

 یا کارا فی نفسه که ندارد وجود ایویژه  راهبرد هیچ که است آن روش این در اصلی پیش فرضشوند.  شناسایی

 جایی آن از و شود می عملیاتی و اجرایی شرایط، آن در که است یشرایط به وابسته راهبردی هر بلکه ناکارآمد باشد،

 آینده در که باورکردنی و متفاوت آینده های از دسته آن تا است الزم لذا ست،ا ها عدم قطعیت از آینده مملو که

 این است الزم آن بر عالوه .شوند تحلیل آینده ها آن در راهبردها وضعیت و شوند ند، شناساییده روی است ممکن

 .باشد داشته را آنها الزامات به پاسخگویی توانایی و باشد داشته همسویی و مطالعات، همخوانی نتایج سایر با راهبردها

ممکن و سازگار  یها ندهیآ یگوناگون زانیم نیرشتیب وهایپابرجا، با استفاده از سبد بزرگ سنار میتصم کردیدر رو

 ،کنند یکل دامنه صدق م یکه بر رو ییها با آزمون استدالل توانند یم لگرانیو تحل دیآی فراهم م موجود با اطالعات

 رندهیگدربر ادیز اریمتنوع باشد، به احتمال بس یکاف ی به اندازه وهایکنند. اگر سبد سنار یابیرا ارز یشنهادیپی ها استیس

 بود که واقعا رخ خواهد داد. خواهدی ا ندهیآ ی

 عمیق عدم قطعیت شرایط با مواجهه هنگام باید که است"ی هنجار یاریمع "یی پابرجا ران،یگ میدر نظر اکثر تصم

 ریمس"ی درباره دیبا یادیز نفعانیفراوانند و ذ ندهیآ ی که مجهوالت ما درباره یاستفاده کرد. در واقع، زمان آن از

 که باشند راهبردهایی جست وجوی در باید هستند سیاستگذاری متصدی که کسانی آنگاه بگیرند، تصمیم " پیشروی

کمینه  در کنند، می قضاوت راهبردها موفقیت درباره ی کسانی چه یا دهد می روی چه آینده در از اینکه صرف نظر

کمینه سازی  معیار از برگرفته پابرجایی مفهوم ایننخورند.  شکست بایسته نتایج به دستیابی یا هزینه های احتمالی سازی

قانون  کینوان را به ع اریمع نیا جی. سوستین کسانیابداع کرده و البته با آن  جی. سویجیاست که ال"حداکثر تاسف"

خص مش یدادهایرو یکه به برخ یاحتمال ها درباره گروه ایکه افراد  کندیم فیتوص یموارد یبرای عمل یسرانگشت

 ندازهراهبردها به ا یدر برخ "حد اکثر ضرر" دارند که نانیاطم نفعانیذ دارند و عالوه بر آن همه "ابهام" دهند ینسبت م

 بود. کم خواهد یقابل قبول ی

 که بپردازد برنامه ای تدوین به تا دارد تالش که است برنامه ریزی از رویکردی پابرجا برنامه ریزی ترتیب این به

 می شود تالش رویکرد این درند. یاب دست انتظار مورد اهداف از حداقلی به آینده، از متفاوت و وناگونشرایط گ در

 عیار و بخورند محک باد تونل آن در گوناگون برنامه های و شود دانسته باد تونل مثابه یک گوناگون به آینده های تا

 . شود آشکار آینده از وضعیت های گوناگون در آنها
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 :تصویری از برنامه ریزی پابرجا3نمودار 

 
 

 4:1533تقوایی و همکاران ، ماخذ: 

هر چقدر اطالعات درباره فضای تصمیم کمتر باشد عدم قطعیت ها نیز بیشتر و عمیق تر می شود. مثال اگر عمال هیچ 

 "عمیق عدم قطعیت"صمیم گیری در شرایط برآوردی درباره توزیع احتمال بر روی وضعیت های آینده میسر نباشد ت

(Deep Uncertainty)  زمانی وجود دارد که تحلیل گران موارد زیر  "عدم قطعیت عمیق"مطرح می شود. به طور کلی

 :را نمی دانند یا نمی توانند درباره آنها به توافق برسند

 مجموعه سیاست ها، و  نشان دادن چگونگی تولید مجموعه وضعیت های آینده،برای  مدل های مناسب

 روابط بین آنها

  توزیع های احتمال 

 نظام ارزشی 

در فرآیند سناریونگاری بر اساس شرح خدمات جدید آمایش هر سه این شروط عمال وجود دارند. گرچه در غالب 

اریو مبنا نتجارب آزمون پابرجایی در داخل کشور پس از برآورد میزان احتمال سناریوها و میزان مطلوبیت راهبرد در س

قرار می گیرد و میانگین مطلوبیت باالتر در احتمال وضوع ضرب شده و این محاسبات مبنای انتخاب راهبردهای پابرجا 

، چراکه در سناریونگاری احتمال وقوع برای همه داما این شیوه با اساس اصول آینده نگاری تعارض دار ؛قرار می گیرد

رزش با وجود مشخص بودن ا .هیچ سناریوی بر سایر سناریو ها ارجحیت ندارد و سناریو ها برابر در نظرگرفته می شود

ها به خاطر نداشتن توزیع احتماالت، محاسبه مطلوبیت یا ارزش مورد انتظار بهینه میسر نیست. تصمیم گیرنده به ناچار 
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ه شکل زیر ماتریس مقایس باید در جست و جوی معیاری جدید باشد که نهایتا بتواند از انتخاب خود دفاع کند. در

 راهبردها در حاالت مختلف دیده می شود. 

 ماتریس مقایسه راهبردها در حاالت مختلف:4نمودار 

 
 (1563مطلق )ماخذ: تفکر ارزشی، ترجمه وحید وحیدی 

 :بعضی از این معیارها عبارتند از

Max-Best   : یعنی فرد در هر سطر بیشترینf ا پیدا کند. وقتی به ازای هر سیاست یا راهکار بیشترین رf  مشخص شد

نهایتا موردی انتخاب می شود که در بین بیشترین ها بیشترین باشد. این در واقع معیاری است که افراد ریسک پذیر به آن 

 .گرایش زیادی دارند

Satisficing  :در  مطلوبیت شناخته می شود. سپس یعنی فرد یک سطح تراز تعریف کند. این سطح به عنوان کف

هر سطر تعداد مواردی که مساوی یا بیشتر از این کف مطلوبیت هستند شمارش می شوند. وقتی به ازای هر سیاست یا 

راهکار این تعداد مشخص شد نهایتا سطری انتخاب می شود که بیشترین تعداد را داشته باشد. این معیاری است که اکثر 

البته محافظه کار هنگام مواجهه با عدم قطعیت عمیق از آن استفاده می کنند و در واقع نشان دهنده انسان های موفق و 

 .است "رضایت و کفایت"ترکیب 

Absolute Regret  : یعنی فرد پیش خود فکر کند که بعدا در آینده چقدر افسوس می خورد. مثال شاید در ستون

X1 یا راهکار  بیشترین مطلوبیت یا ارزش ممکن با سیاستLj  متناظر باشد. اما اگر فردLi  را انتخاب کرده باشد و وضعیت

را انتخاب می کرد. در نتیجه در هر ستون تفاوت بین مطلوبیت  Ljاتفاق بیافتد افسوس می خورد که ای کاش  X1آینده 

یل ماتریس . برای تشکیا ارزش سیاست یا راهکار منتخب با بیشترین حالت ممکن ستون، تاسف مطلق را نشان می دهد

تاسف های مطلق کافی است که در هر ستون بیشترین مورد مشخص شود و به آن صفر نسبت داده شود و سپس در درایه 

طر( یعنی در هر سهای باال و پائین آن تفاوت ها یادداشت شود. آنگاه می توان به ازای هر سیاست یا راهکار مشخص )
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موعه وضعیت های آینده پیدا کرد. نهایتا موردی انتخاب می شود که در بین بیشترین بیشترین تاسف مطلق را بر روی مج

 .تاسف های مطلق، تاسف کمتری از بقیه داشته باشد

Relative Regret  : میلیون تومان است صد هزار  21منطق حکم می کند وقتی شما در معامله ای که حداکثر سود آن

ورید تا زمانی که در معامله ای که حداکثر سود آن دویست هزار تومان است تومان ضرر می کنید کمتر افسوس می خ

همان مقدار صد هزار تومان ضرر می کنید. روشن است که در هر دو حالت تاسف مطلق یکسان است اما مهم این است 

ها، آنها بر بیشترین  فاوتکه بدانیم این تاسف نسبت به چه مقدار پایه ای محاسبه شده است. بنابراین باید پس از محاسبه ت

مقدار ممکن تقسیم شوند تا نشانگر این واقعیت ساده باشند که تاسف نسبی قوی تر از تاسف مطلق است. وقتی به ازای 

هر سیاست یا راهکار مشخص بیشترین تاسف نسبی به دست آمد مشابه حالت قبلی موردی انتخاب می شود که در بین 

 .نسبی کمتری از بقیه داشته باشد بیشترین تاسف های نسبی، تاسف

Satisficing Relative Regret  : این معیار که در واقع ترکیبی است از معیار دوم با معیار قبلی تالش می کند که

 رو کند و کانون توجه و بنابراین انتخاب را فقط معطوف به بیشترین تاسف های نسبیفضای تصمیم فرد را به اصطالح جا

یک سطح تراز تعریف می شود در اینجا نیز برای تاسف نسبی یک سطح تراز  Satisficingنکند. همانطور که در معیار 

که  د تاسف های نسبیتعریف می شود. این سطح در واقع یک سقف برای تاسف نسبی است. در هر سطر تعداد موار

مساوی یا کمتر از این سقف هستند شمارش می شوند. وقتی به ازای هر سیاست یا راهکار این تعداد مشخص شد نهایتا 

موردی انتخاب می شود که بیشترین تعداد را داشته باشد. یا بر عکس، در هر سطر تعداد مواردی که مساوی یا بیشتر از 

. وقتی به ازای هر سیاست یا راهکار این تعداد مشخص شد نهایتا موردی انتخاب می این سقف هستند شمارش می شوند

 .شود که کمترین تعداد را داشته باشد

به پابرجائی تصمیم کمک بیشتری می کند و البته فرد را از پذیرش   SRRدر بین معیارهای باال، آخرین معیار یعنی 

باز می دارد. ولی در صورت کاربرد این معیار خاص می توان امیدوار ریسک زیاد برای رسیدن به بهترین منافع ممکن 

صرف نظر از اینکه کدام یک از وضعیت های آینده رخ خواهند داد تاسف نسبی از حد مشخصی بیشتر نخواهد "بود که 

 ".شد

آزمون  یهت اجراجاستفاده شده است. لذا  SRRبرای محاسبه آزمون پابرجایی راهبردهای استان بوشهر نیز از معیار 

. چرا که ممکن (11جدول )باشد یآن ها م شیراهبردها و پاال هیفهرست اول هیبه ته ازیراهبردها در گام نخست ن ییپابرجا

دو گام  الیش دراین پا همراه باشد. یآنها با مشکالت قیدق یو بررس یابیباشند و امکان ارز یاست راهبردها عام و کل

یکبار توسط تیم تلفیق مشاور و با دوم با کمک خبرگان و نخبگان و دستگاه های استانی در قالب پنل های مختلف 

 صورت پذیرفت.
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 و رفع تعارضات سناریوها SWOT: مجموع راهبردهای منتج از  11جدول 

 راهبرد محور

 نفت،گاز و انرژی

ر و تقویت زیرساخت ها در کانون های حوزه تاثیر فعالیت های نفت، گاز  توسعه پایدا-1

 و پتروشیمی

 توسعه پایدار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی-8

 اجرایی در طرح های نفت و گاز استان-ارتقا سهم مشارکت منابع انسانی و نظام فنی-5

 نیروگاه بوشهربهره گیری از مزایای تمرکز فعالیت های هسته ای ناشی از توسعه -4

 بهبود شاخص های مصرف انرژی-3

 افزایش سهم تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر-3

( در حوزه ی نفت و گاز و پتروشیمی Joint Ventureافزایش همکاری مشترک )-5

 با سرمایه گذاران خارجی در راستای انتقال دانش

 هدیدات سایبریارتقای امنیت زیرساخت های شبکه نفت و گاز در مقابله با ت-6

 صنعت و معدن

 ارتقاء سهم صنایع دانش بنیان استان از صنایع دانش بنیان کشور -1

 تقویت خوشه های معدنی و صنعتی دارای مزیت-8

 توسعه خوشه های فعالیت های صنایع دریایی-5

تقویت رابطه مراکز تولیدی و صنعتی با مراکز علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین -4

 المللی

 افزایش تعداد کارگاههای کوچک و متوسط تولیدی با تکنولوژی های پیشرفته-3

بهبود کیفیت و استانداردسازی محصوالت صنعتی و معدنی استان با تاکید بر -3

 محصوالت صادراتی 

 اجتماعی و فرهنگی 

 تاکید بر آموزش های متناسب با ارتقا سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب ها و جرائم-1

 ا سرمایه اجتماعی و فرهنگ عمومی در راستای ایجاد جامعه ای پویا و خالقارتق-8

ارتقا سالمت، کیفیت زندگی و ایجاد نشاط اجتماعی و کاهش آسیب ها و جرائم -5

 اجتماعی

حفاظت از منابع و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس استان بوشهر و آب های -4

 خلیج فارس

 جلوگیری از مهاجرت روستاییانباال بردن شاخص های رفاه جهت -3

 افزایش مشارکت شهروندان از طریق تقویت سازمان های مردم نهاد-3-5
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 راهبرد محور

 جمعیت و نظام سکونتگاهی

-ارتقاء و انتظام بخشی به روابط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و عملکردی-1

 روستایی-های ساحلی، پسکرانه و پیوندهای شهری¬خدماتی کانون

پسکرانه ای دارای ظرفیت توسعه -وسعه یکپارچه مناطق کرانه ایسازماندهی و ت-8

 فضایی شبکه ای

-های پایدار و مبتنی بر هویت فرهنگی¬دستیابی به الگوی بهینه توسعه سکونتگاه-5

 تاریخی

 ارتقای توان خدماتی سکونتگاه های استان -4

ی در گتثبیت اسکان شاغلین کانون های صنعتی از طریق شاخص های کیفیت زند-3

 سکونتگاه های موجود

 رشد و تقویت ظرفیت تولید مسکن در نیمه جنوب استان-3

تقویت نقش روستاهای خاص در راستای تقویت نقش کارکردی در بخش های -5

 منتخب اقتصادی

پایدارسازی درآمدهای روستایی و معیشت بومیان جهت تثبیت جمعیت و جلوگیری -6

 از مهاجرت های روستا شهری

ش سطح خدمات رفاهی در سکونتگاه های استان جهت جذب و نگهداشت افزای-3

 جمعیت  به ویژه کانون های دور از مراکز فعالیت نفت و گاز استان

 ارتقا کیفیت ساخت و ساز با گسترش استفاده از فناوری های نوین-13

 حمل و نقل

 (و دریایی ایجاد، حفاظت و توسعه خدمات حمل و نقل ترکیبی)هوایی، زمینی، ریلی-1

تقویت و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای به منظور تقویت پیوندها با -8

 استان های همجوار

ارتقای کمی و کیفی شبکه ی ارتباطی و زیرساختی در جهت توسعه ظرفیت حمل  -5

 و نقلی بنادر بازرگانی

 محیط زیست و منابع طبیعی

ای آبی و خشکی در منابع محیطی حفاظت، اصالح، احیا و توسعه اکوسیستم ه-1

 استان در چارچوب توسعه پایدار و گسترش اقتصاد سبز

افزایش میزان سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و مقابله با پیامدهای حاصل از -8

 اثرات تغییر اقلیم

 مدیریت فعالیت های تاثیرگذار انسانی-5

 ی به ویژه نفت و گازکنترل و کاهش آثار سوء زیست محیطی فعالیت های صنعت-4

 آب

 افزایش بهره وری و مدیریت مصرف آب-1

 مدیریت پایدار تامین و عرضه آب-8

 تصمیم گیری مشارکتی مدیریت آب-5

 مدیریت منابع آالینده ی آب-4

 تجارت

 تسهیل فضای کسب و کار و مدیریت اثربخش عرضه و تقاضای بازار در استان-1

لجستیک کاال و خدمات در استان)ایجاد کریدور  ایجاد، توسعه و سازماندهی شبکه-8

 لجستیک(

توسعه مرکز منطقه ای خدمات برتر بندری و ارتقاء کارکردی بندر بوشهر از نسل -5

 دوم به نسل سوم بنادر با کارکرد صنعتی و لجستیکی

 توسعه همکاری های تجاری در زمینه های دارای مزیت استان با کشورهای پیشرفته-4

 تقویت ساماندهی الکترونیک کنترل مرزها جهت جلوگیری از قاچاق کاالگسترش و -3

پذیر کردن عملکرد بنادر متناسب با پسکرانه در چارچوب ¬گرائی و رقابت¬تخصص-3

 مالحظات زیست محیطی

تخصص گرایی در عملکرد صادرات و واردات بنادر متناسب با ظرفیت های داخلی و -5

 به استان  مناطق واقع بر کریدورهای منتهی
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 راهبرد محور

 و نظام تصمیم گیریحکمروایی 

ارتقا عملکرد نظام های اداری و افزایش هماهنگی بین نهاد های بخشی و بین -1

 بخشی

 ارتقا مولفه های حکمروایی خوب-8

 افزایش قدرت حاکمیت محلی-5

 گسترش ضابطه مندی حضور قانونی اتباع خارجی در استان-4

 با استان های همجوارتقویت همکاری های بین منطقه ای -3

 گردشگری

 توسعه گردشگری دریایی، ساحلی، طبیعت گردی و گردشگری سالمت-1

 توسعه فناوری های  نوین در گردشگری-8

 معماری -برندسازی جاذبه های طبیعی، فرهنگی و پهنه های تاریخی -5

 توسعه گردشگری صنعتی-4

و بهره برداری از جاذبه  خصوصی و اجتماعی در توسعه-ارتقاء سطح شراکت عمومی-3

 های گردشگری

 تبدیل بوشهر به پایتخت فرهنگی خلیج فارس-3

توسعه کانون ها و خدمات و بهبود سطح دسترسی و توسعه زیرساخت های بخش -5

 گردشگری طبق استاندارهای بین المللی

 توسعه گردشگری دوستار محیط زیست -6

 کشاورزی

 زنجیره ارزش محصوالت مزیت دارارتقاء سطح رقابت پذیری و تکمیل -1

 توسعه فناوری های نوین-8

 حفاظت و صیانت از منابع پایه-5

 ارتقاء بهره وری از منابع-4

 تولید پایدار و سالمت محصوالت مزیت دار -3

 علم و فناوری

 توسعه نهادها و زیرساخت های علم و فناوری-1

 توسعه فناوری در حوزه های مزیتی و اولویت دار-8

 شناسایی و تقویت فعالیتهای نوآورانه و جدید برای استان  -5

توسعه همکاری های علمی و فنی در زمینه های دارای مزیت استان با کشورهای -4

 پیشرفته

 شکل گیری تعامل پایدار بین دانشگاه ها ،پژوهشکده ها و شرکت های دانش بنیان-3

ت ن المللی در حوزه ی فعالیبستر سازی تعامل سازنده با شرکت های پیشرفته ی بی-3

 های دریا پایه جهت انتقال فن اوری و دانش

 ماخذ: مطالعات مشاور

استان  شینامه آمابر یتخصص یها ارکارگروهیو در اخت لیتشک یپرسش نامه ا یتاسف نسب یابیسپس به منظور ارز

به تناسب کارآمدی راهبرد  11ا ت 1.کارگروه تخصصی آمایش بوشهر در قالب پرسش نامه هایی از بوشهر قرار گرفت

 یصصتخ یکارگروهها یپس از ارزش گذار بنیادین به راهبردهای مربوطه امتیازدهی می کنند.  تحقق اهدافدر جهت 

 می پردازند.   ویهر راهبرد در هر سنار یاثر گذار زانیم یابیبه محاسبه و ارز ینگار ندهیآ می،ت

 راهبرد -ماتریس سناریو : نمونه11جدول 
 6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  راهبرد                        سناریو 

   ..... ..... .... ... Xراهبرد 

 ماخذ: مطالعات مشاور



 

  تدوین راهبرداهی توسعه استان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 

34 

 زانیم زش،ار نیشتریشوند و سپس بر اساس ب ی، داده ها نرمال مراهبردها یارزش ده سیماتر لیپس از تشک چنانکه 

در نهایت برای انتخاب راهبردهای پابرجا راهبردی انتخاب  شود. یمشخص م ویاز هر راهبرد در هر سنار یتاسف ناش

 شده است که میزان تاسف نسبی آن در حداکثر دو سناریو بیشتر از میانگین تاسف نسبی باشد.

سی و پاالیش شد و لیست راهبردها برای آزمون محور موضوعی برر 12در ادامه راهبردهای ارائه شده به تفکیک 

پابرجایی آماده گردید. همچنین پردازش و محاسبات پابرجایی راهبردها و در نهایت لیست راهبردهای پابرجا آورده 

 شده است.

 را نشان می دهد.گانه  12به تفکیک محورهای  لیست نهایی راهبردهای پابرجا  12جدول 

 : لیست نهایی راهبردهای منتج از آزمون پابرجایی راهبردها12جدول 
 (Sراهبرد ) محور

نفت،گاز و 

 انرژی

 توسعه پایدار و تقویت زیرساخت ها در کانون های حوزه تاثیر فعالیت های نفت، گاز  و پتروشیمی-1

 پتروشیمیتوسعه پایدار صنایع نفت، گاز و -8

 اجرایی در طرح های نفت و گاز استان-ارتقا سهم مشارکت منابع انسانی و نظام فنی-5

 بهره گیری از مزایای تمرکز فعالیت های هسته ای ناشی از توسعه نیروگاه بوشهر-4

 بهبود شاخص های مصرف انرژی-3

 افزایش سهم تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر-3

صنعت و 

 معدن

 سهم صنایع دانش بنیان استان از صنایع دانش بنیان کشورارتقاء  -1

 تقویت خوشه های معدنی و صنعتی دارای مزیت-8

 توسعه خوشه های فعالیت های صنایع دریایی-5

اجتماعی و 

 فرهنگی 

 تاکید بر آموزش های متناسب با ارتقا سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب ها و جرائم-1

 هنگ عمومی در راستای ایجاد جامعه ای پویا و خالقارتقا سرمایه اجتماعی و فر-8

 ارتقا سالمت، کیفیت زندگی و ایجاد نشاط اجتماعی و کاهش آسیب ها و جرائم اجتماعی-5

 حفاظت از منابع و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس استان بوشهر و آب های خلیج فارس-4

جمعیت و 

نظام 

 سکونتگاهی

های ساحلی، پسکرانه و ¬خدماتی کانون-وابط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و عملکردیارتقاء و انتظام بخشی به ر-1

 روستایی-پیوندهای شهری

 پسکرانه ای دارای ظرفیت توسعه فضایی شبکه ای-سازماندهی و توسعه یکپارچه مناطق کرانه ای-8

 تاریخی-هنگیهای پایدار  و مبتنی بر هویت فر¬دستیابی به الگوی بهینه توسعه سکونتگاه-5

 ارتقای توان خدماتی سکونتگاه های استان -4

 تثبیت اسکان شاغلین کانون های صنعتی از طریق شاخص های کیفیت زندگی در سکونتگاه های موجود-3

 ایجاد، حفاظت و توسعه خدمات حمل و نقل ترکیبی)هوایی، زمینی، ریلی و دریایی(-1 حمل و نقل

محیط زیست 

و منابع 

 طبیعی

اظت، اصالح، احیا و توسعه اکوسیستم های آبی و خشکی در منابع محیطی استان در چارچوب توسعه پایدار و گسترش حف-1

 اقتصاد سبز

 افزایش میزان سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و مقابله با پیامدهای حاصل از اثرات تغییر اقلیم-8

 مدیریت فعالیت های تاثیرگذار انسانی-5

 آب

 ره وری و مدیریت مصرف آبافزایش به-1

 مدیریت پایدار تامین و عرضه  آب-8

 تصمیم گیری مشارکتی مدیریت آب-5
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 (Sراهبرد ) محور

 تجارت

 تسهیل فضای کسب و کار و مدیریت اثربخش عرضه و تقاضای بازار در استان-1

 ایجاد، توسعه و سازماندهی شبکه لجستیک کاال و خدمات در استان)ایجاد کریدور لجستیک(-8

ز منطقه ای خدمات برتر بندری و ارتقاء کارکردی بندر بوشهر از نسل دوم به نسل سوم بنادر با کارکرد صنعتی و توسعه مرک-5

 لجستیکی

حکمروایی و 

نظام تصمیم 

 گیری

 ارتقا عملکرد نظام های اداری و افزایش هماهنگی بین نهاد های بخشی و بین بخشی-1

 ارتقا مولفه های حکمروایی خوب-8

 رت حاکمیت محلیافزایش قد-5

 گردشگری

 توسعه گردشگری دریایی، ساحلی، طبیعت گردی و گردشگری سالمت-1

 توسعه فناوری های  نوین در گردشگری-8

 معماری -برندسازی جاذبه های طبیعی، فرهنگی و پهنه های تاریخی -5

 توسعه گردشگری صنعتی-4

 ره برداری از جاذبه های گردشگریخصوصی و اجتماعی در توسعه و به-ارتقاء سطح شراکت عمومی-3

 تبدیل بوشهر به پایتخت فرهنگی خلیج فارس-3

 کشاورزی

 ارتقاء سطح رقابت پذیری و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت مزیت دار-1

 توسعه فناوری های نوین-8

 حفاظت و صیانت از منابع پایه-5

 ارتقاء بهره وری از منابع-4

 ت مزیت دار تولید  پایدار  و  سالمت محصوال-3

 علم و فناوری  
 توسعه نهادها و زیرساخت های علم و فناوری-1

 توسعه فناوری در حوزه های مزیتی و اولویت دار-8

 ماخذ: مطالعات مشاور

این راهبردهای پابرجای منتج از نظر خبرگان و نخبگان و دستگاها های استان بوشهر پایه ی تدوین ساست های 

 وشهر قرار گرفته است که در ادامه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.استان بسرزمینی توسعه 
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 تدوین سیاست های سرزمینی توسعه بخش ها در استان بر اساس آزمون پابرجایی -1-3-4-1-2

سیاست ها در تصمیم گیری یک راهنمای اندیشه هستند که اصول و ابزار الزم جهت دستیابی به اهداف مطلوب  را 

در واژه نامه تفصیلی برنامه آمایش استان چنین 1به تخصیص منابع دارد. سیاست  زین کنند ضمن آنکه اشاراتیفراهم می 

اهداف  ایبه هدف  دنیاست که در جهت رس ینیمع یاز اقدامات و دستورالعمل ها یمجموعه ا "تعریف شده است 

 "شود. یو به اجرا گذاشته م نیی، تعمشخص شده یراهبرد یاستان، در چارچوب ها شیمورد نظر در برنامه آما

با چنانکه  2فرآیند دستیابی به سیاست ها در این پروژه پس از آزمون پابرجایی و نهایی شدن راهبردها بوده است.

قابل ارائه  یها استیمشاور س قیتلف میت نیو همچن یو با اجماع نظر کارشناسان بخش یو فرابخش یتوجه به مطالعات بخش

 ارائه شده است. 13جدول تدوین و در 3ی موضوع یمحورها کیراهبردها و به تفکاز  کیدر هر 

 ی بر اساس راهبردهای پابرجا موضوع یمحورها کیبه تفک: سیاست های تدوین شده 13جدول 

 سیاست  راهبرد  محور 

 نفت و گاز و انرژی 

ها در کانون  رساختیز تیو تقو داریوسعه پات

نفت، گاز  و  یها تیفعال ریحوزه تاث یها

 یمیپتروش

 ربوطهم ساتیو تاس یشبکه انرژ یساخت ها ریبه ز یبخش تیفیک

 یاجتماع یها تیمرتبط با مسئول یها تیهدفمند  فعال یسامانده

 یمیصنایع نفت، گاز و پتروش داریتوسعه پا

 یدست نییو پا یدست انیم عیگذار در صنا هیجذب سرما ندیفرآ لیتسه

 یصادرات کردیبا رو یمیمحصوالت پتروش یساز متنوع

 بزرگ عیدر جوار صنا یکوچک و خدمات عیصنا گسترش

 یبانیدر ارائه خدمات و  پشت انیدانش بن یشرکت ها تیتقو

-یو نظام فن یارتقا سهم مشارکت منابع انسان

 نفت و گاز استان یح هادر طر ییاجرا
 یمتخصص بوم یروهاین یریدر بکارگ یساز تیظرف

 یه اهست یها تیتمرکز فعال یایاز مزا یریبهره گ

 بوشهر روگاهیاز توسعه ن یناش

ته هس یتوسعه  یمختلف استان در راستا یمتوازن بخش ها یتوسعه 

 یا

 اناست یتیمز یدر حوزه ها یهسته ا یها یکاربرد فناور توسعه

 نمختلف استا یدر بخش ها یانرژ یساز نهیبه یها تیظرف ییشناسا یمصرف انرژ یبهبود شاخص ها

 ریدپذیاز منابع تجد یانرژ دیسهم تول شیافزا
ر سطح د ریپذ دیتجد یها یانرژ دیاز منابع تول یریو بهره گ ییشناسا

 استان

 صنعت
دانش  عیاستان از صنا انیدانش بن عیارتقاء سهم صنا

 کشور انیبن

 انیانش بند عیدر حوزه صنا یالملل نیو ب یمل یشبکه همکار یریبکارگ

 انیدانش بن یمحصوالت صنعت یو استانداردساز یبخش تیفیک

   یو صنعت شرفتهیپ یوابسته به کشاورز عیهدفمند صنا توسعه

                                                      
1 Policy 

و بیش از راهبردهای پابرجا اشاره شده SWOTبر اساس تحلیل  در استان توسعه بخش ها  ینیسرزم یها استیس نیتدودر راهنمای شرح خدمات  2

 ایی و پابرجا باشد.است در صورتیکه دستیابی به سیاست های توسعه استان می بایست منتج از راهبردهای نه
 تی، بنا به خواست نخبگان و اهم دیاستان بوشهر برگزار گرد یزیو برنامه ر تیریدر سازمان مد 4/11/16( که مورخ هیاپای)در قیبر اساس پنل تلف 3

 یردهاراهب اساس نیبر ا د،یردمورد مطالعه  افزوده گ یبه محورها فوق الذکر؛ موضوعات  ی، گردشگر یآب ،صنعت، تجارت، کشاورز لیاز قب یموضوعات

 محور ارائه شده است. 12در قالب  دیجد یبند میو مطابق بر تقس تیپابرجا بر اساس ماه
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 سیاست  راهبرد  محور 

 تیمز یدارا یو صنعت یمعدن یخوشه ها تیتقو

 یمعدن یها تیمفقوده فعال یارزش و حلقه ها رهیزنج لیتکم

ا و معادن ب عیصنا نهیهدف در زم یبه بازارها یو تنوع بخش گسترش

 استان یباال یفناور

  یفناور شتازیو پ نینو یو عرضه کاالها در عرصه ها دیازتول تیحما

 آب بر عیاز استقرار صنا تیو حما لیتسه

 استانو معادن  عیصنا یریتوان رقابت پذ یبسترساز

 ییایدر عیصنا یها تیفعال یتوسعه خوشه ها
 استان ییایو در یبندر یها تیفعال یمشارکت تیریمد

 ییایدر عیارزش صنا رهیزنج یاجزا ییهمگرا شیو افزا یتوانمندساز

 اجتماعی و فرهنگی 

 هیمتناسب با ارتقا سرما یبر آموزش ها دیتاک

 ها و جرائم بیو کاهش آس یاجتماع

 اجتماع محور یتوسعه آموزش ها قیاز طر یمهارت زندگ شیافزا

 یدر حوزه ها ییاجرا یدانشگاه و دستگاه ها نیب یها یتوسعه همکار

 یفرهنگ-یاجتماع

 در سطح استان یفرهنگ-یدانش اجتماع دینظام تول توسعه

در  یو فرهنگ عموم یاجتماع هیسرما ارتقا

 و خالق ایپو یجامعه ا جادیا یراستا

 یاز شهروندان در حوزه ها یررسمیو غ یرسم یها تیبر حما دیکتا

 یفرهنگ- یاجتماع

 یدولت ریو غ یدولت یشهروندان با نهاد ها یشبکه روابط اجتماع تیتقو

 در استان یشهروند تیو هو فیحقوق، تکال تیتقو

 تانتعلق مردم به اس زانیم شیارزش ها و هنجارها و افزا تیبر تقو دیتاک

 یو مدن یدولت یمردم به نهاد ها یاعتماد اجتماع شیافزا

نشاط  جادیو ا یزندگ تیفیسالمت، ک ارتقا

  یها و جرائم اجتماع بیو کاهش آس یاجتماع

در مناطق  یها و جرائم اجتماع بیکنترل و کاهش آس ،یریشگیپ

 نفت و گاز  یتیفعال

 سالم یسبک زندگ نهیسطح سواد مردم در زم شیافزا

 یاجتماع-یخدمات رفاه ریعادالنه به خدمات سالمت و سا یدسترس

 استان یجنوب-یدر محور شمال

 یاجتماع یها بیسالمت و کاهش آس یدر ارتقا تینقش حاکم یفایا

 موثر بر سالمت یعوامل اجتماع تیریهمراه با مد

 گروه سالمت و یاجتماع یکننده ها نییبر تع دیشهر سالم با تاک جادیا

 ریپذ بیها و اقشار آس

ملموس و  یفرهنگ راثیاز منابع و م حفاظت

 فارس جیخل یناملموس استان بوشهر و آب ها

 راثیحفاظت م نهیموجود در زم یها تیها و ارتقا قابل تیتوسعه ظرف

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ ،یعیطب ،یخیتار

جمعیت و نظام 

 سکونتگاهی 

 ،یتماعاج ،یوابط اقتصادبه ر یارتقاء و انتظام بخش

 های¬کانون یخدمات-یو عملکرد یطیمح ستیز

 ییروستا-یشهر یوندهایپسکرانه و پ ،یساحل

 ا مناطق پسکرانهب یساحل یسکونت یتیمناطق فعال نیارتباط ب یساز نهیبه

 ناستا ینوار ساحل یاقتصاد یبا قطب ها ینیتعادل سرزم یبرقرار

-یناطق کرانه ام کپارچهیو توسعه  یسازمانده

 یبکه اش ییتوسعه فضا تیظرف یدارا یپسکرانه ا
 یخدمات برتر و اجتماع ای¬منطقه عیتوز سازی¬نهیبه

 های¬توسعه سکونتگاه نهیبه یبه الگو یابیدست

 یخیتار-یفرهنگ تیبر هو یو مبتن  داریپا
 یبوم یبر معمار یمبتن داریپا یارتقا نظام سکونتگاه

 استان یسکونتگاه ها یتوان خدمات یارتقا
در سطح  یو رفاه یها و خدمات اجتماع رساختیمتعادل ز  عیتوز

 استان یسکونتگاه ها
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 ییبه مراکز روستا یخدمات رسان ارتقا

 قیز طرا یصنعت یکانون ها نیاسکان شاغل تیتثب

 یدر سکونتگاه ها یزندگ تیفیک یشاخص ها

 موجود

 سکونتگاه ها تیفیارتقا ک

 حمل و نقل 
حفاظت و توسعه خدمات حمل و نقل  جاد،یا

 (ییایو در یلیر ،ینیزم ،یی)هوایبیترک

 یلاص های¬و اتصال به کانون یلیو توسعه شبکه حمل و نقل ر جادیا

 یتیو جمع یتیفعال یاصل یدورهایو کر یبندر

شبکه حمل و نقل متناسب با  یو توسعه کم یفیسطح ک شیافزا

 دوریهر کر یتخصص یکارکردها

 حمل ونقل کپارچهی ستمیو توسعه س جادیا

مجاور و اتصال به  یاستان با استان ها یارتباط یدورهایکر تیتقو

 یمل یتیتراز یدورهایکر

منابع   و ستیز طیمح

 طبیعی

 یها ستمیو توسعه اکوس ایحفاظت، اصالح، اح

استان در چارچوب  یطیدر منابع مح یو خشک یآب

 صاد سبزو گسترش اقت داریتوسعه پا

از منابع آب و خاک و ارتقاء  یدستگاه نیب یحفاظت فعال مشارکت

 خاک تیفیو ک یبازده

 یمصنوع هیتغذ یطرح ها قیآبخوان از طر تیتقو

 گرد وغبار یبحران یو کنترل کانون ها یمشارکت ییزدا ابانیب

 یداردر بهره بر یمشارکت جامعه محل یبرا یقیتشو یها استیاتخاذ س

  یو مرتع یجنگل یچندمنظوره از اراض داریپا

 ریذپ بیحساس و آس یها و گونه ها ستمیاکوس یمشارکت تیریمد

و  شیپا یاطالعات  و سامانه ها گاهیبه پا یریگ میاتکا نظام تصم

 ستیز طیو مح یعیمنابع طب یابیارزش

قه و منط یمیاقل طیبا شرا یسازگار زانیم شیافزا

 میاقل رییحاصل از اثرات تغ یامدهایمقابله با پ
 میاقل رییبا تغ یسازش تیریمد

 یانسان رگذاریتاث یها تیفعال تیریمد
 قیرهوا از ط تیفیو ارتقا ک عیدر صنا نینو یها یفناور یریکارگ به

 یمشارکت نهاد

 آب

 مصرف آب تیریو مد یبهره ور شیافزا

 یبا کم آب یسازگار

 یاریآب یروش ها یو بهساز ینوساز

 نا متعارف یاز آب ها یبردار بهره

 مجاز آب ریاز برداشت غ یریجلوگ یسازوکارها ییافزا هم

 و عرضه  آب نیتام داریپا تیریمد

 منابع آب  تیفیکنترل و بهبود ک

 ایاز آب در داریپا یبردار بهره

 انتقال آب یشبکه ها یساز نهیو  به توسعه

 آب تیریمد یمشارکت یریگ میتصم
 مردم نهاد آب یو توسعه تشکل ها جادیا

 آب یواقع یارزش گذار

و نظام   ییحکمروا

 یریگ میتصم

 یهماهنگ شیو افزا یادار یارتقا عملکرد نظام ها

  یبخش نیو ب یبخش ینهاد ها نیب

 

 ناستا یتیریدر سطوح مختلف مد کپارچهی تیریمد یساز ادهیپ

 استان یادار التیتشک یو متناسب ساز یساز چابک

 استان یدولت یدستگاه ها یمنابع انسان یتوانمندساز

 خوب ییحکمروا یمولفه ها ارتقا
 یمردم یمشارکت گروه ها یبستر ساز

 یدولت یو عملکرد نهاد ها تیفعال یساز شفاف
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 یمحل تیقدرت حاکم شیافزا

 بوشهر، فارس و یاستان ها نیب یمتقابل منطقه ا یها یتوسعه همکار

 (5احمد)منطقه  ریو بو هیلویکهگ

 استان یسطوح محل یمشارکت تیریاز مد یریگ بهره

 تجارت 

کسب و کار و مدیریت اثربخش  یفضا لیتسه

 عرضه و تقاضای بازار در استان

توسعه شیوه های نوین تامین، توزیع، بازاریابی، فروش و خدمات 

  یو بازرگان یمهندس

 شبکه لجستیک کاال و،توسعه و سازماندهی  جادیا

 (کیلجست دوریکر جادیخدمات در استان) ا
 یندرخدمات ب  کیشبکه لجست کپارچهی تیریو توسعه و مد زیتجه

تقاء ارو یخدمات برتر بندر یتوسعه مرکز منطقه ا

بندر بوشهر از نسل دوم به نسل سوم  یکارکرد

 کیو لجست یبا کارکرد صنعت بنادر

 بنادر استان یهوشمندساز

 یردشگرگ

 یردگ عتیطب ،یساحل ،ییایدر یتوسعه گردشگر

 سالمت یو گردشگر

 در استان یو  ساحل ییایدر یگردشگر یها رساختیتوسعه ز

 لیاستان با هدف تسه یو رفاه یخدمات اقامت یفیو ک یکم یارتقا

 سالمت یگردشگر

 یزمجا یگردشگر یساخت ها ریارتقاء ز یدر گردشگر نینو  یها یتوسعه فناور

 یاو پهنه ه یفرهنگ ،یعیطب یجاذبه ها یبرندساز

 یمعمار - یخیتار

 یخیتار یو بافتها و محوطه ها یمعمار یاز جاذبه ها یریبهره گ

 در مناطق گرم و مرطوب یمعمار یاستان به منظور برندساز یشهرها

 استان بوشهر یبوم یو هنر یفرهنگ یجاذبه ها جیترو

 یتوسعه گردشگر یبرا یگردبوم  تیاز ظرف استفاده

 یدر مناطق صنعت یگردشگر جیتوسعه و ترو یصنعت یگردشگر توسعه

و  یخصوص-یسطح شراکت عموم ارتقاء

 یاز جاذبه ها یدر توسعه و بهره بردار یاجتماع

 یگردشگر

مردم نهاد در بخش  یسازمان ها یها تیاز فعال تیو حما لیتسه

 یگردشگر

 یانش شهروندان در صنعت گردشگرو ارتقاء د یفرهنگ ساز

 ارسف جیخل یفرهنگ تختیبوشهر به پا لیتبد

 ریبر حفظ ذخا دیبا تاک یالملل نیو ب یتعامل هدفمند و سازنده مل

 فارس در استان بوشهر جیو تمدن خل تیهو تیو تقو یفرهنگ

و  یه امنطق ،یفارس در سطح مل جیخل تیو گسترش هو تیتقو حفظ،

 یالملل نیب

  یشاورزک

ارزش  رهیزنج لیو تکم یریارتقاء سطح رقابت پذ

 دار تیمحصوالت مز

 یستیز داتیتمام تول یارزش برا ی رهیزنج یو ارتقا جادیا

 داتیبهبود تول یبرا یفناور ستیو ز یبه نژاد یاز پژوهش ها تیحما

 یمحصوالت کشاورز یبازار و نظام بازرگان  توسعه

 نینو یها یفناور توسعه

 جیو بهره برداران و ترو یمنابع انسان یدانش و توانمندساز تیریمد

 دستاوردها

 و فناورانه دیجد یاز کسب و کارها تیحما

 هیاز منابع پا انتیو ص حفاظت

 از منابع خاک انتیص

 یمشارکت یقیتلف یکارجنگل توسعه

 انیدام و آبز ،یاهیگ یکیژنت ریو حفظ ذخا تیتثب
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 از منابع یره وربه ارتقاء

 یکشت بر اساس تناسب اراض یالگو یساز نهیبه

 یبهره بردار ینظام ها یسامانده

 ییایدر ریبرداشت ذخا تیریمد بهبود

 دار تیو  سالمت محصوالت مز  داریپا  دیتول

 ییایدر یپرور یتوسعه آبز

 التینخ یو نوساز اصالح

 ارج از فصلو خ یگلخانه ا یو بهبود کشت ها توسعه

 کم آب بر اهانیو کشت گ یشورورز توسعه

 ییدارو اهانیکشت گ توسعه

 یسالمت  محصوالت کشاورز ینظام گواه استقرار

 وریدام و ط داتیتول یفیک بهبود

 یمیاقل رییتغ یامدهایبا پ یسازگار

 یعلم و فناور

 یعلم و فناور یها رساختیتوسعه نهادها و ز

 فناورانه ینیکارآفر یشتابده و یگر لیتسه

 ارتباطات و اطالعات یفناور یها رساختیز گسترش

 یفرهنگ علم و فناور جیترو

 دار تیو اولو یتیمز یدر حوزه ها یفناور توسعه

 هجامع و ها¬در دانشگاه ینیو کارآفر یمهارت یآموزش ها یبسترساز

 دانش دیولت ندیفرآ آموزش به لیدانشگاه ها در تبد تیخالق یریبکارگ

 نیو  ب یمل اسیدر مق یعلم و  فناور یو گسترش شبکه ها یریبکارگ

 یالملل

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 طراحی شکل بندی کالن نظام فضایی استان )تصویرچشم انداز توسعه استان( -1-3-4-3

رسد. بدین منظور  استان می در این بخش نوبت به تصویر سازی چشم انداز توسعه پس از شناسایی راهبردهای پابرجا،

پس از ترسیم سند چشم انداز توسعه و ماموریت های آن منتج از اهداف بنیادین در قالب پنل های متعدد تخصصی و 

ایی استان، بندی کالن نظام فضمورد طراحی قرار می گیرد. طراحی شکل استان ییکالن نظام فضا یشکل بندتلفیقی، 

های توسعه تها و محدودیت تلفیق سازمان فضایی است. چراکه این بخش با تلفیق ظرفیتعنوان بخش مهمی از مطالعابه

 نماید. در فضای استان، چارچوب کالن نظام فضایی استان را جهت دستیابی به توسعه متعادل و متوازن ترسیم می

ویت، از به ترتیب اول ترین اهداف این بخش شناسایی قلمروهای توسعه فعالیت و استقرار جمعیتیکی از محوری

ترین )قلمروهای فاقد مزیت( و قلمروهای داری محدودیت ساختاری در دار( تا نامناسبترین )قلمروهای اولویتمناسب

 انداز، اهداف و راهبردهای پابرجا است.سطح کل استان بوشهر در چارچوب چشم

نماید؛ و به همین ستر فضایی استان ترسیم میانداز مطلوب استان را در باین بخش ساختار اصلی تحقق فضایی چشم

عنوان طرح پایه آمایش استان نیز، از آن یادشده است. به عبارت دیگر در این بخش ظرف مکانی تحقق چشم دلیل به

 انداز استان بوشهر مورد مناسبت سنجی قرار می گیرد.

 ود.ضایی استان در افق طراحی به شمار می رنتایج تلفیقی این بخش یکی از گام های مهم در ارائه تصویر سازمان ف

جایگاه این بند در فرایند آمایش استان و چگونگی ارتباط آن با فرایندهای قبل و بعد خود نشان داده  5نمودار در 

 شده است.

ایی و در خصوص شناس بوشهرخبرگان استان  از خرد جمعی، از مشارکت نخبگان و یریگدر این بخش در راستای بهره

این بخش را  توانیم جهیدرنت شده است.توسعه فضایی بهره گرفته یهاتیو محدود ها اصلی ظرفیت یهاتدقیق شاخص

 محصول خرد جمعی نخبگان و خبرگان استانی به شمار آورد.

ها متناسب اب بالفعل شدن این ظرفیتهای توسعه در فضای استان و تحلیل بازتمحصول این بخش استخراج ظرفیت

 انداز، اهداف و راهبردهای توسعه در آمایش استان است.با اولویتشان در تحقق چشم
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:جایگاه بخش شکل بندی کالن نظام فضایی در گام سوم )تبیین چشم انداز و طراحی سناریوی توسعه 5نمودار 

 نفضایی(شرح خدمات آمایش استا

 ماخذ: مطالعات مشاور
 

 تعیین قلمروهای اصلی و مراکز عمده زیست و فعالیت در استان  -1-3-4-3-1

یست قلمروهای اصلی و مراکز عمده زدر این بخش از طراحی شکل بندی کالن نظام فضایی استان بوشهر به تعیین 

جمعیت،  وسعه فعالیت و استقرارو فعالیت در سطح استان بوشهر می پردازیم. در راستای تعیین قلمروهای اولویت دار ت

واسطه قلمروهایی بخشی از استان به بدیهی است که تمام سطح استان قابلیت استقرار و توسعه سکونت و فعالیت را ندارد.

ن قلمروها همان ای گیرد، قابل بارگذاری نیستند.شده است و یا مورداستفاده فیزیکی قرار میساختهکه توسط انسان 

این قلمروها به صورت قراردادی در این  ی و مراکز عمده زیست و فعالیت در سطح استان بوشهر هستند.قلمروهای اصل

گزارش قلمروهای تثبیت شده )به معنای قلمروهایی از استان که به واسطه فعالیت های انسانی تثبیت شده اند.( نامیده می 

 شوند.
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ارتی قلمروهای تثبیت شده در سطح استان بوشهر شامل قلمروهای اصلی و مراکز عمده زیست و فعالیت یا به عب

شهرها، روستاها، نیروگاه ها، مناطق نظامی، شهرک ها و نواحی صنعتی، مناطق ویژه و آزاد، مناطق نمونه گردشگری، 

معادن، اراضی کشاورزی و شیالتی، خطوط ریلی و جاده ای، خطوط زیر بنایی، فرودگاه ها و حرایم قانونی تمامی 

 وهای مذکور می باشند.قلمر

درصد، مربوط به  31.3شده با ، بیشترین سهم از کل اراضی تثبیت 6نمودار و  14جدول بر این اساس و با توجه به 

مچنین هن از سطح زیر کشت زراعی می باشد. شهرستان دشتستان است که این امر عمدتاً به دلیل سهم باالی این شهرستا

درصد بیشترین سهم از سطح اشغال استان توسط  21.5شهرستان عسلویه با حضور فعالیت های حوزه ی نفت و گاز با 

 قلمروهای زیست و فعالیت را در بین شهرستان های استان دارد.

 یهاانشهرست از کی هر در( شدهتیتثب یاراض) تیفعال و ستیز عمده مراکز و یاصل یقلمروها مساحت: 14جدول 

 بوشهر استان

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

قلمروهای تثبيت شده 

)کيلومتر مربع(

سهم از کل قلمروهای تثبيت شده

)درصد(

سهم از مساحت شهرستان

)درصد(

251.512.9%19.1%

147.47.6%7.6%

74.03.8%5.1%

765.839.3%12.1%

190.99.8%3.8%

168.98.7%7.6%

34.41.8%2.0%

153.07.8%20.5%

80.34.1%17.3%

83.44.3%4.5%

1,949.6100.0%8.5%
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 یهاشهرستان از کی هر در( شده تیتثب یاراض) تیفعال و ستیز عمده مراکز و یاصل یقلمروها سهم: 6نمودار 

 بوشهر استان

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

میانی استان به ویژه شهرستان های بوشهر و دشتستان بیشترین تمرکز می توان دریافت که محدوده  1نقشه اهی به با نگ

سطح قلمروها ی زیست و فعالیت را به خود اختصاص می دهند. همچنین در مجموع نیز محدوده های نزدیک به ساحل 

ست در سطح استان را به خود اختصاص می دهد. دالیل مختلفی همچون، وجود مرکز سطح بیشتر قلمروهای فعالیت و زی

های مرتبط با آن، وجود دریا و معیشت وابسته به آن، محدودیت توسعه به واسطه ی وجود موانع استان و زیرساخت

مع، ای ناشی از تجهتر و صرفههای مطلوبطبیعی همچون کوهستان به ویژه در پسکرانه و در نهایت وجود زیرساخت

ی عوامل مذکور در کنار دهد. مجموعههای جدیدتر را نسبت به دیگر مناطق استان کاهش میهای توسعههزینه

که در  دشوهای آن منجر میمختلف در سطح استان و اولویت هایکاربریهای دیگر به نحوه پیشنهاد استقرار شاخص

 تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.ادامه به

 

  

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%

بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر دیلم عسلویه کنگان گناوه

سهم از کل قلمروهای تثبیت شده

(درصد)

سهم از مساحت شهرستان

(درصد)
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طراحی الگوی کالن شبببکه های اصببلی زیربنایی و کریدورهای ارتباطی )ملی و          -1-3-4-3-2

 استانی(

باطی و کریدور های ارت هدف از انجام مطالعات این بخش بررسی و طراحی الگوی کالن شبکه های اصلی زیربنایی

ه استان، توسع یقلمروها یهاتیاولو ییدر کنار شناسادر استان بوشهر و اتصاالت آن با استان های پیرامون می باشد. 

جهت  ایجاد پیوند و اتصال بین این قلمروها در بااصلی زیربنایی و کریدورهای ارتباطی استان  یهاالگوی کالن شبکه

 یوسعه طراحت یهارساختیبه ز ینیمتعادل کل پهنه سرزم یابیدست نیتوسعه استان و همچن یهاتیظرف یحداکثر ساز

 .گرددیم

 های اصلی زیربناییطراحی الگوی کالن شبکه -1-3-4-3-2-1

ا تدا بهای اصلی زیربنایی استان، ابمشهود است، در راستای دستیابی به الگوی کالن شبکه 2 ریتصوهمانگونه که در 

های ها، کریدورها و پهنه، کانون1سکونت() یخدماتهای صنعتی و ی استقرار فعالیتبندی شدههای اولویتتلفیق پهنه

، موجودنایی وضع ی زیر بشود. در کنار این امر با تلفیق شبکهاصلی تمرکز فعالیت در افق برنامه ی آمایش شناسایی می

با در نظر گرفتن  ی مذکور وهیدوالپردازیم. در انتها با تلفیق بنایی موجود میاز طریق تحلیل فازی، به تحلیل شبکه زیر 

امل، کمبودهای ی پدافند غیرعهادگاهیدفاکتورهای اساسی همچون تعادل دسترسی به شبکه ی زیر بنایی، امنیت شبکه و 

  شود.اصلی شبکه زیرساختی موجود تحلیل و الگوی کالن پیشنهادی جدید ارائه می

 ییربنایز یاصل یهاشبکه کالن یالگو یطراح ندیفرآ: 2 ریتصو

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

                                                      
 هستند. ".Error! Reference source not found.Error! Reference source not found"بند ی مستخرج از هاپهنه، همان هاپهنهاین  1

کانون ها، 
کریدورها و پهنه 

های تمرکز  
توسعه فعاليت  

الگوی کالن 
شبکه های زیر  

بنایي وضع 
موجود

طراحي الگوی کالن 
شبکه های اصلي 

زیربنایي

دیدگاه ایجاد 
تعادل، امنیت 
 شبکه و پدافند

 ر عاملغی
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استان بوشهر ازمعدود استان هایی است که زیرساختهای شبکه زیربنایی در آن از تعداد وتنوع زیادی برخورداراست به 

 ن، انواع شبکه های مرتبط با نفت، گاز ومشتقات پتروشیمیگونه ای که درمحور خطی استان ودرامتدادشمال به جنوب آ

در کنار زیر ساخت های برق و آب وجود دارد. با توجه به وضعیت شبکه ی زیر بنایی وضع موجود استان، که عمدتا 

ل خطی بوده و از نگاه پدافندی و امنیت انرژی در صورت ایجاد هرگونه ی سانحه ی در طول مسیر این شبکه دچار اختال

می شود. همچنین ضعف تعادل دسترسی به شبکه های اصلی زیر ساختی در وضع موجود در نوار ساحلی کامال مشهود 

است. از اینرو در راستای حل مشکالت مذکور و تامین زیر ساخت های توسعه ی آتی استان با توجه به پهنه های تمرکز 

 بنایی از خطی به صورت شبکه ای پیشنهاد شده است. فعالیت در افق برنامه ی آمایش استان، الگوی شبکه زیر

 موجود وضع ییبنا ریز شبکه کالن یالگو: 3 ریتصو

  

 مأخذ: مطالعات مشاور

 





 

  تدوین راهبرداهی توسعه استان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 

41 

 طراحی الگوی کالن کریدورهای ارتباطی -1-3-4-3-2-2

راف که با همدیگر اط؛ است البرای جابجایی مسافر و کا یانهیاصوالً یک کریدور یک شبکه حمل نقل چندگز

ه یکدیگر را ب سکونتی و فعالیتی ها. یک کریدور کانونخوردیآهن گره میا راه راهکیونقل عمده مانند ت حملالتسهی

ها آن – شوندیم یا توسعه آتیها شامل همه مقاصد موجود ندهد. این کانوشبیه مرواریدها در یک گردنبند، پیوند می

( در Walljasper,& Jay, 2008,p12) .باشند روستای کوچکیا به کوچکی یک  شهر بزرگتوانند به بزرگی یک می

ع موجود مورد ی الگوی کریدورهای وضستیبایم ابتدا یشنهادیپراستای دستیابی به الگوی کالن کریدورهای ارتباطی 

 حلیل و بررسی قرار گیرد.ت

که اتصال میان استان بوشهر با استان های همجوار را در بر می گیرد شامل کریدورهای اصلی ارتباطی استان بوشهر 

 کریدورهای منتهی به استان فارس، هرمزگان و خوزستان می باشد. 

می نمایند؛ اما با در نظر گرفتن  کریدورهای موجود استان بوشهر تا حدود زیادی نیازهای موجود استان را تامین

ظرفیت های توسعه آتی استان و در راستای ایجاد تعادل فضایی در سطح بوشهر با توجه به پهنه های تمرکز فعالیت های 

آتی استان، این کریدورها نیازمند باز طراحی هستند. همچنین لزوم اتصال مطلوب استان بوشهر به استان های همجوار در 

ه مندی از ظرفیت های آن ها تا افق برنامه آمایش استان ضرورت باز طراحی این کریدورها را نشان می دهد. راستای بهر

 الگوی کالن کریدورهای ارتباطی استان بوشهر را نشان می دهد.  3نقشه 
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 تعیین قلمروهای اولویت دار توسعه فعالیت و استقرار جمعیت -1-3-4-3-3

خشی ب دار و فاقد مزیت توسعه فعالیت و استقرار جمعیت وجود دارد.های مختلفی برای تعیین قلمروهای اولویتروش

های کیفی باوجود تحلیل توان اکولوژیک و تحلیل مناسبت اراضی است. ارزیابیشامل، تحلیل کیفی،  هاشرونیازا

های توان اکولوژیک جهت شناسایی تحلیل برند.، از عدم نگاه جامع رنج میمحدوده هاعمیق بودن در بخشی از 

شاورزی و ها همچون ک، صرفاً برای برخی از کاربریاستانکل پهنه نگر بهای باوجود داشتن نگاه جامعقلمروهای توسعه

 برای تحلیل های جامعی همچون سکونت، صنعت و گردشگری واجد شاخصهاحفاظت کارآمد است؛ اما در کاربری

 .ستین و ارزیابی

اینجا از دو  ، درتیو استقرار جمع تیتوسعه فعال دارتیاولو یقلمروها نییتع گفته شد، در راستای آنچهبر اساس 

 نظر زااست. این دو مدل  شدهاستفادهمدل یکی مدل ارزیابی توان اکولوژیک و دیگری مدل تحلیل مناسبت اراضی 

ه این مفهوم مشابه هستند. ب کامالًماهیت برخورد جهت شناسایی قلمروهای مناسب برای توسعه فعالیت و استقرار جمعیت 

های مختلف مطالعاتی از استان سعی در تعیین ی بخشهادادهبر مبنای  هاشاخصکه هر دو مدل با تعریف یک سری 

 راحالت  نیترنامناسبحالت تا  نیترمناسبها از ی آنبندتیاولولیت و سکونت و در ادامه های مناسب استقرار فعاپهنه

ژیکی و ی اکولوهاشاخصکه مدل ارزیابی توان اکولوژیک تنها با تحلیل  . تفاوت اصلی این دو مدل در این استدارند

 هاپهنهی محدودهغیره سعی در تعیین طبیعی و محیطی همچون شیب، جنس خاک، عمق خاک، اقلیم و  گریدعبارتبهیا 

یا قلمروهای مناسب کاربری ها را دارد؛ اما در مدل تحلیل مناسبت اراضی در راستای تعمیق مطالعات عالوه بر 

ی اقتصادی، زیرساختی و جمعیتی نیز مورد هاشاخصهمچون  رگذاریتأثی هاشاخصی اکولوژیک، سایر هاشاخص

در راستای  تریلیتفصو  ترقیعمضرورت داشتن نگاه  هاشاخص. دلیل اصلی استفاده از این ندریگیمتحلیل و ارزیابی قرار 

ی هاشاخصسته به واب صرفاً هایکاربری مناسب برخی محدودههای فعالیتی و سکونتی است؛ چراکه تعیین شناسایی پهنه

اقتصادی، جمعیتی و زیرساختی نیز  یهاشاخصهمچون  هاشاخصو سایر  باشندینماکولوژیک جهت ایجاد و توسعه 

های یتگفته شد، در تعیین قلمروهای فعال آنچه. بر اساس ندینمایمها ایفای نقش ی اولویت استقرار آنمحدودهدر تعیین 

صورت الیه پوششی در نقشه سازمان فضایی نهایی اضافه خواهد ی حفاظتی )که بههامحدودهکشاورزی و همچنین تعیین 

جاد وابسته به عوامل طبیعی جهت ای عمدتاًاین دو قلمرو  چراکهاست.  شدهاستفادهارزیابی توان اکولوژیک  شد( از مدل

که گفته شد، به  گونههماناما ؛ مطابق دارند 1ی بخش اولهاافتهبا ی ناًیعنتایج این دو قلمرو  جهیدرنت. باشندیمو توسعه 

وی ی قلمرمحدوده، در تعیین تریلیتکمی هاشاخصه کردن دلیل احساس ضرورت تعمیق مطالعات از طریق اضاف

                                                      
 ارزیابی توان اکولوژیک در واحد های زیست بومی برای انواع کاربری ها -1-6-1-2-1گام دوم، بند  1
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است.  شدهادهاستفسکونت( از مدل تحلیل مناسبت اراضی ) تیجمعهای صنعتی، گردشگری و قلمرو استقرار فعالیت

متری با وزن ک قبالًی جدید قلمروهایی که هاشاخصبدیهی است که استفاده از این مدل موجب شده که با اضافه شدن 

ی هااخصش، اکنون با ورود اندشدهشناختهو کمتر مناسب استقرار و توسعه  اندداشتهی اکولوژیک هاشاخصجه به تو

ا در هو دالیل آن هاتفاوتی مناسب تعیین شوند. این هاعرصه عنوانبه هاشاخصها از منظر این جدید و ارتقای وزن آن

 . رندیگیمیل و بررسی بیشتر قرار ادامه این گزارش متناسب با هر کاربری مورد تحل

 یاراض مناسبت لیتحل مدل به کیاکولوژ توان یابیارز مدل نسبت: 4 ریتصو

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

 شدهیررسبصورت مبسوط در مطالعات پیشین برنامه آمایش، طرح و ی توان اکولوژیک بهابیارزبا توجه به اینکه مدل 

 شود.به تشریح مدل تحلیل مناسبت اراضی پرداخته می صرفاًتکرار مکررات  ازبه جهت جلوگیری  نجایااست در 

های توان صاز شاخ ،دارد استانکل پهنه تحلیل مناسبت اراضی عالوه بر اینکه نگاه جامع بهکه بیان شد،  گونههمان

صورت های مهم را متناسب با هر کاربری بهصهای اقتصادی، زیرساختی و سایر شاخاکولوژیک فراتر رفته و شاخص

در ادامه ست. ا ی نسبت به مدل ارزیابی توان اکولوژیکترجامع ینگاه تحلیل کجامع باهم تلفیق کرده و درنتیجه واجد ی

 پردازیم.تفصیل میبه بررسی روش تحلیل مناسبت اراضی به

 ي:مناسبت اراض ليتحل

 ش،یآما اسیدارد، اما در مق یمتفاوت یکاربردها ،یریزی کالبدتلف برنامههای مخدر مقیاس یمناسبت اراض لیتحل

 یکاربر کیتوسعه  ایاستقرار  یهای الزم برامشخصه ن،یپهنه از سرزم کی ایسؤال است که آ نیپاسخ به ا ل،یتحل نیا

 زان؟یمرا دارد؟ و تا چه  رهیو غ یاقتصاد ،یکانم ،یاجتماع ک،یهای اکولوژمشخص با توجه به شاخص

 مناسبت اراضی در این مطالعات هشت گام اصلی دارد: لیتحل

 : تعیین کاربری هدف جهت تحلیل مناسبت اراضی1گام 

  شدهنییتعمتناسب با کاربری  هاشاخص، معیارها، هامؤلفه: تعیین 2گام 

 بر مبنای کاربری هدف هاشاخص، معیارها و هامؤلفه: وزن دهی به 3گام 

 ارزیابی توان اکولوژیک

 تحلیل مناسبت اراضی

 یهاشاخص

 محیطی و طبیعی

 یهاشاخص

 اقتصادی

 یهاشاخص

 جمعیتی-اجتماعی

 یهاشاخص

 یزیرساخت-کالبدی
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 شدهدادهی هانوز: تلفیق 4گام 

 هاهیال قیتلف :5گام 

 ی نهایی کاربری هدفهیالی بندطبقه :6گام 

 : شناسایی قلمروهای حذفی و تثبیتی متناسب با کاربری هدف7گام 

 قلمروهای خالص کاربری هدف استحصال :1گام 

 توسعه کاربری هدف استقرار و: تعیین قلمروهای خالص مناسب 1گام 

 توسعه کاربری هدف استقرار وای خالص فاقد مزیت : تعیین قلمروه11گام 

 .شوندیمتشریح  هاگامدر ادامه هر یک از این 

 : تعیین کاربری هدف جهت تحلیل مناسبت اراضی1گام 

کاربری " الحاًاصطدر مرحله نخست ضروری است تا کاربری که قصد تحلیل داریم را تعیین نماییم. به این کاربری 

 جهیرنتدخاص خود را جهت تحلیل مناسبت اراضی دارد.  اقتضائاتدیهی است که هر کاربری شود. بگفته می "هدف

اربری دیگر و سپس ک شدهلیتحلبنابراین ابتدا یک کاربری ؛ دو یا چند کاربری را مورد تحلیل قرارداد زمانهمتوان نمی

استان  در سطح هایکاربرتوسعه تلفیقی های جهت نشان دادن ظرفیت باهمی نهایی هاهیال تیدرنهاشود و تحلیل می

 اندازی شوند. این امر در گام چهارم جهت نمایش سازمان فضایی نهایی انجام خواهد شد. همیروتوانند می

 متناسب با کاربری هدف هاشاخص، معیارها، هامؤلفه: تعیین 2گام 

 افتهیصیخصتی هاوزنمختلف بر مبنای  مؤلفهدو یا چند  ستیبایمبرای تحلیل مناسبت اراضی یک کاربری خاص 

ها بتواند اراضی مناسب جهت استقرار و توسعه آن کاربری را اندازی( شوند تا برآیند آن همی)رو قیتلف باهمها به آن

ی ؤلفهمی اراضی مناسب توسعه و استقرار جمعیت )سکونت( سه محدودهجهت دستیابی به  مثالعنوانبهنمایان سازد. 

 یدسترس"و  "یو برتر نظام سکونتگاه یعموم به خدمات یو دسترس تیفیسطح ک"، "کارکردی فضا-حیطیکیفیت م"

 تلفیق شوند.  باهمبایستی  "توسعه سکونت هیهای پابه زیرساخت

ای بر مبن اهمب. به این مفهوم که تلفیق این معیارها اندشدهلیتشکخود از مجموعه از معیارها  نوبهبه هامؤلفههر یک از 

-حیطیکیفیت م"ی مؤلفهدر خصوص  مثالعنوانبه. دهندیمموردنظر را شکل  مؤلفهها به آن افتهیصیتخصی هاوزن

اصلی جهت تحلیل مناسبت اراضی کاربری سکونت است؛ با تلفیق سه  مؤلفهکه یکی از سه  "کارکردی فضا

ه به با توج "یتیارزش فعال یناطق دارامجاورت با م"و  "ستیز تیفیک"، "یعیو طب یطیمح یهاتیمحدود"معیار

توان در ا میر مؤلفه. بر این اساس تعریف عملیاتی هر دیآیمموردنظر به دست  مؤلفهبه هر یک،  افتهیتخصصی هاوزن

هایی ی پهنهیعنی شناسای "کارکردی فضا-کیفیت محیطی"ی مؤلفه مثالعنوانبهآن جستجو نمود.  رمجموعهیزمعیارهای 
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مجاورت با مناطق  و ستیز تیفیکی فاصله گرفته و سعی در ارتقای عیو طب یطیمح یهاتیمحدوداستان که از از فضای 

 ی دارد.تیارزش فعال یدارا

. به این مفهوم که تلفیق این اندشدهلیتشک هاشاخصخود از مجموعه از  نوبهبهبر همین روال، هر یک از معیارها 

معیار  در خصوص مثالعنوانبه. دهندیمها معیار موردنظر را شکل به آن افتهیصیخصتی هاوزنبر مبنای  باهم هاشاخص

جهت  "ضاکارکردی ف-کیفیت محیطی"ی مؤلفهکه یکی از سه معیار اصلی  "یتیارزش فعال یمجاورت با مناطق دارا"

 یق و نواحز مناطفاصله ا "،"تراکم جمعیت "تحلیل مناسبت اراضی کاربری سکونت است؛ با تلفیق هشت شاخص 

 هایبا فعالیت مجاورت "، "ی و باغدار یهای کشاورزبا فعالیت مجاورت "، "یهای دامدارفعالیت تراکم "، "خاص

با  "یگرگردش مناطق نمونهاز  فاصله "و  "ی های صنعتفعالیت عیتوز "، "یهای معدنفعالیت عیتوز "، "ی پروریآبز

. بر این اساس تعریف عملیاتی هر معیار را دیآیمیک، معیار موردنظر به دست به هر  افتهیتخصصی هاوزنتوجه به 

به  "یتیارزش فعال یمجاورت با مناطق دارا"معیار  مثالعنوانبهی آن جستجو نمود. رمجموعهیزی هاشاخصتوان در می

های فعالیت، خاص یمناطق و نواحهایی از فضای استان که کمترین فاصله را از کانون های جمعیتی، مفهوم شناسایی پهنه

 ی و گردشگری دارد.صنعتی، معدنی، پروریآبزی، و باغدار یکشاورزی، دامدار

های وضع ها از تحلیلها، معیارها و مؤلفهشده است، جهت شناسایی شاخصنشان داده 7 ریتصوگونه که در همان

ک ها در یانداز و راهبردهای مستخرج از مطالعات پیشین استفاده شد؛ و جهت تدقیق و اصالح آنموجود، اهداف، چشم

ها شاخص نیاره شود که ااشفرآیند رفت و برگشتی از نظرات خبرگان و نخبگان استانی نیز استفاده گردید. این نکته باید 

و  ندهیو رو به آ یاای و برنامهها توسعهاخصش یبرخ نیهستند همچن یتیصرفاً اشاره به وضع موجود نبوده و ظرف

 هستند. ندهیهای آظرفیت

 بر مبنای کاربری هدف هاشاخص، معیارها و هامؤلفه: وزن دهی به 3گام 

شده خبرگان و نخبگان استانی بهره گرفته ازنظرها، ها، معیارها و مؤلفهدر فرآیند تلفیق، جهت وزن دهی به شاخص

خبرگان و نخبگان استانی که در طول فرآیند تهیه برنامه آمایش استان حضور داشتن تنها از افرادی  است. از میان تمامی

دهی  در غیر این صورت هنگام وزن چراکهی و تلفیقی داشتند انتخاب شدند. فرا بخشکه در کنار تخصص خود نگاه 

ی باال به حوزه تخصصی خود موجب هاوزندیدگاه تخصص در بخش خود را داشتند، با دادن  صرفاًتوسط افرادی که 

 .شدیماشتباه در تحلیل نهایی  تاًینهاو  هاپرسشنامهایجاد انحراف معیار باال و خطا در 

 ،هاؤلفهمهر یک از  تیبا توجه به اهم هر یک از نخبگان و خبرگان منتخب وتجربه و تخصص  بر اساس هایدهوزن 

 .صورت پذیرفته است هاشاخصو  ارهایمع
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س شود. به این مفهوم که هر فرد بر اساانجام می کاربری هدفدر نظر گرفتن  با هامؤلفه ریسا نیمؤلفه در ب هرن وز

متناسب با کاربری هدف چه سهم وزنی را در میان سایر معیارها با توجه  مؤلفهنماید که هر مشخص می تجربه و تخصص

کیفیت "ی لفهمؤکه هر یک از سه  کندیمی سکونت فرد خبره تعیین برای کاربر مثالعنوانبهبه اهمیت ذاتی خود دارد. 

به  یترسدس"و  "یو برتر نظام سکونتگاه یعموم به خدمات یو دسترس تیفیسطح ک"، "کارکردی فضا-محیطی

صورت هها بوزنچه سهم وزنی نسبت به هم با توجه به کاربری سکونت دارند.  "توسعه سکونت هیهای پازیرساخت

. بر همین روال معیارهای زیر برسد %111به  دیبا هامؤلفه کلبه شدهدادهی هامجموع وزن جهی، درنتشوندیماده ددرصد 

ط و کاربری هدف توس مؤلفهی زیرمجموعه هر معیار متناسب با هر هاشاخصمتناسب با هر کاربری و  مؤلفهمجموع هر 

 اند.خبرگان و نخبگان منتخب وزن دهی شده

 شدهدادهی هاوزنق : تلفی4گام 

شود. انحراف معیار محاسبه می هاشاخص، معیارها و هامؤلفه تکتکبه  شدهدادهی هاوزنمیانگین وزنی تمامی 

 تیدرنهاتا  شدهحذفیی که از انحراف میانگین فاصله فاحش دارند هاپاسخو  شدهمحاسبه شدهدادهی هاوزنتمامی 

در  هایکاربربرای هر یک از  شدهداده یهاوزن قیتلفحاصل شود. نتیجه  هشددادهی هاوزنبهترین همگرایی در 

 است. شدهارائهی هدف هایکاربرقلمروهای اولویت توسعه و استقرار هر یک از 

 هاهیال قیتلف :5گام 

ی هر رمجموعهیز یهاشاخصی هاهیال ،بت اراضیتحلیل مناس درشده است، نشان داده 7 ریتصوگونه که در همان

ی مؤلفهی هیالو  شدهتلفیق ArcGISافزار نرم یدر فضا یهای رسترصورت الیهبهمعیار با توجه به وزن تلفیقی هر یک 

ی رستری هاهیالق متناظر و با تلفی مؤلفهی هیالی رستری معیارها، هاهیال؛ به همین ترتیب با تلفیق دهندیممتناظر را شکل 

 شود. الیه نهایی کاربری هدف تولید می هامؤلفه

 ی نهایی کاربری هدفهیالی بندطبقه :6گام 

شده است، پس از تولید الیه نهایی رستری کاربری هدف، با استفاده از روش نشان داده 7 ریتصوگونه که در همان

1natural break،  ری هدفالیه نهایی کارببندی با طبقهشود. بر این اساس، ی میبندطبقهاین الیه در پنج طبقه اصلی ،

 شود.می نییتعموردنظر  یکاربر یبرا یترین اراضترین تا نامناسبمناسب

 : شناسایی قلمروهای حذفی و تثبیتی متناسب با کاربری هدف7گام 

از  کیهر  یبرا یمناسبت اراضهای پهنه یمحدودهیی بعد از شناسای، اضار یکار مناسبت سنج ندیفرآی ادامهدر 

ی هر کاربری منحصر به همان کاربری است؛ و در بند هاشاخص، معیارها و هامؤلفه) ها مذکوربر اساس مؤلفه هایکاربر

                                                      
 .دینمایطبقات را مشخص م نیها مرز بو نقاط عطف داده باشدیم یهانرمال داده عیبر اساس توز یبندنوع طبقه نیا 1
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در پنج  یعه هر کاربرتوس یهاتیاولو یبندبه سطح شود.(قلمروهای مناسب استقرار مربوط به هر کاربری تشریح می

مام سطح ت یکاربر کیگانه توسعه پنج یهاتیمرحله اولو نیدر ا یعنیاقدام شد؛  وشهربکل استان  محدودهدر  سطح

 کیاز  یتی( چه اولوبوشهرسطح استان  %111مشخص است که هر نقطه از استان )در  یعنیدهد؛ پوشش می رااستان 

 .ماندیمنی از سطح استان بدون تعیین اولویت در این مرحله باقی امحدودههیچ  گریدعبارتبه مشخص را دارد. یکاربر

ن آات با در نظر گرفتن اقتضاع) هایاز کاربر یتوان به برخاز سطح استان را نمی یهایاست که بخش یهیبد کنیول

تواند وضع موجود نمیهمچون صنعت  یتیفعال یهاسکونت در محدوده یمثال کاربرعنوانداد. به صیتخص ی(کاربر

ها نهرودخاداخل ها، کوهباالی ، هااچهیدرداخل مانند  یعیطب یدر محدودها طورنیهم ایکند.  دایتوسعه پ ایشود و  جادیا

 یاغو ب یزراع یاراض یهامحدوده یتوان بر رونمی همچنینآن را توسعه داد.  یاتوان سکونت مستقر نمود نمی غیرهو 

تواند به ه میک یاستحصال اراض یبرا جهیداد. درنت صیسکونت تخص ریکارب یباغ ی وزراع یضقانون حفظ ارا طبق

که  یاراض یعنیآن را مشخص نمود؛  یبرا یزیربرنامهقابل ی خالصاراض یستیبایم ابدیخاص اختصاص  یکاربر کی

خالص  یاراض ،یاراض نیگزارش به ا نیدر ا مااستان بالمانع باشد؛ که  یآن بخش از اراض یبر رو یاستقرار آن کاربر

خاص  یکاربر کیخالص  یبه اراض یابیدست ی. در راستامییگویم "سکونتاراضی خالص "مانند  یکاربر کی

 یهیگردند. بد نییآن وجود ندارد تع یخاص بر رو یکاربر ای تیکه امکان استقرار آن فعال یآن دسته از اراض یستیبایم

قرار و است یممکن است برا ستین سرین مآ یخاص بر رو یکاربر کبرای ی تقراراس که امکان یااست که محدوده

 لیکونت به دلس یو توسعه کاربر جادیا یکه برا یصنعت یهامثال محدودهعنوانبالمانع باشد. به یگرید یتوسعه کاربر

مناسب از  یهارساختیبودن ز ایمه لیبه دل یصنعت یهایتوسعه کاربر یبرا ستندیمناسب ن هایدر کاربر یعدم سازگار

ارای مناسب نیست و د هاکوههمچنین امکان استقرار فعالیت صنعت و سکونت بر روی کامالً مناسب هستند.  ،لقب

 شود. نمی محسوبمانع  اصالًمحدودیت است اما برای ایجاد و توسعه فعالیت گردشگری 

  شده تیتثب یاراض -2 یحذف یراضا -1شد: نییتع یامر دودسته اراض نیا یراستا برا نیدر ا

 :زیر است قراربه شدهدادهی با توجه به توضیحات تیو تثب یحذف یقلمروها یاتیعمل فیتعر

مشغول  یبخصوص تین محدوده به انجام فعالآساخت که انسان در انسان ی: قلمروهایتیتثب یقلمروها ای یاراض -1

 یمعادل قلمروها فیتعر نی. اغیرهو  یصنعت یهاها، شهرک، جادهشهرها یمحدوده ،یکشاورز ی؛ مانند اراضباشدیم

و  ستیو مراکز عمده ز یاصل یقلمروها نییتع -1-3-4-3-1 "که منطبق با بند ؛باشدیانسان م تیو فعال ستیعمده ز

 ست.ی قرارگرفته اموردبررس لیتفصبهاین قلمروها در بند مذکور  است.در همین جلد گزارش  "در استان تیفعال

 جادیا تیمحدود هایکاربر یو توسعه برخ جادیا یکه برا یعیطب ی: قلمروهایحذف یو قلمروها یاراض -2

ه ک ؛باشدیمدارای محدودیت توسعه  یمعادل قلمروها فیتعر نیا .غیرهها و ها، رودخانه، کوههااچهیکنند؛ مانند درمی
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-4-3-4-3-1 "برای توسعه فعالیت و  "توسعه تیمحدود یموجود دارا یقلمروها -1-1-4-3-4-3-1 "منطبق با بند

این قلمروها  است.برای استقرار جمعیت در همین جلد گزارش  "توسعه تیمحدود یموجود دارا یقلمروها -2-1

 ی قرارگرفته است.موردبررس لیتفصبهی مذکور دربندها

جز در کاربری گردشگری، در بقیه  کهنیز ذکر این نکته ضروری است  1های تثبیت شده و حذفیدر خصوص الیه

 شوند.ی نهایی حذف میها از الیهکاربری

که مجموع اراضی تثبیت شده و حذفی از سطح کل اراضی ، درصورتی2در یک نگاه کلی و فارغ از کاربری خاص

ظرفیت  صوصهایی در خعنوان قلمروهای دارای قابلیت بارگذاری جدید، تحلیلاستان کسر شود؛ اراضی باقیمانده، به

 (55 ریتصودهد. )بارگذاری استان بوشهر به دست می

 دیجد یبارگذار تیقابل یدارا یقلمروها: 5 ریتصو

 
 مأخذ: مطالعات مشاور 

  

                                                      
 .فتدیباتفاق  تواندیمی، در تمامی قلمروهای طبیعی طیمحستیزاربری گردشگری مشروط به رعایت اصول ک 1

 است. شدهاشارهقلمروهای حذفی و تثبیتی به تفکیک هر کاربری در ادامه همین گزارش  2
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 قلمروهای خالص کاربری هدف استحصال :8گام 

ساختی همچون: اراضی انسانشده )تثبیت یقلمروها شده است،نمایش داده 7 ریتصوگونه که در ادامه، همان در

ها و دریاچه ،جنگلی یاراضاراضی طبیعی همچون: توسعه ) تیمحدود ی( و قلمروهارهیو غ یصنعت یهاشهرها، شهرک

  شود.استخراج می یاستقرار و توسعه کاربر به ترتیب اولویتخالص  یشده و اراض کسر ینی( از پهنه سرزمرهیغ

 توسعه کاربری هدف استقرار و: تعیین قلمروهای خالص مناسب 9گام 

ی را تواند تعداد طبقات مختلفهای استقرار یک کاربری خاص در سطح استان، میکه بیان شد، اولویت گونههمان

ست. طبقات شده اهای استقرار یک کاربری خاص، پنج طبقه معرفیاولویتداشته باشد. در این مطالعات، تعداد طبقات 

مناسب( در هر کاربری،  نسبتاً-3مناسب و -2مناسب، کامالً-1ترین قلمروهای استقرار:سطح یک، دو و سه )مناسب

-3-4-3-1و  تیتوسعه فعال دارتیاولو یقلمروها -1-3-3-4-3-1دار توسعه )در بندهای عنوان قلمروهای اولویتبه

 صورت کامل آمده است.( بهاست. شدهاشارهها به آن تیاستقرار جمع دارتیاولو یقلمروها -3-2

 توسعه کاربری هدف استقرار و: تعیین قلمروهای خالص فاقد مزیت 11گام 

عه( در هر نامناسب توس کامالً -5نامناسب توسعه و -4ترین قلمروهای استقرار:همچنین طبقات چهار و پنج )نامناسب

فعالیت " توسعه تیفاقد مز یقلمروها -2-1-4-3-4-3-1"در بندهای توسعه )عنوان قلمروهای فاقد مزیت کاربری، به

است.(، در آن کاربری معرفی  شدهاشارهها به آن"تیاستقرار جمع تیفاقد مز یقلمروها -2-2-4-3-4-3-1 "و 

 شوند.می
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 توسعه تیمحدود و شدهتیتثب یقلمروها کسر و یرستر یهاهیال قیتلف ینحوه: 6 ریتصو

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 1اولویت
 2اولویت
 3اولویت
 4اولویت
 5اولویت



 

  تدوین راهبرداهی توسعه استان  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر                     
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 تیاولو بیترت به تیجمع استقرار و تیفعال توسعه مناسب یقلمروها نییتع ندیفرآ: 7 ریتصو

 
 مأخذ: مطالعات مشاور



 توسعه استان یراهبرداه نی تدو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 
61 

 ها:هجایگاه منطق فازی و باینری در تلفیق الی

 شود. ها در تناسب اراضی با دو منطق مشخص انجام میی تلفیق الیهبر مبنای آنچه گفته شد، نحوه

یک(  صفرتاثالً مخود )ها متناسب باارزش و وزن طیفی ها: در این روش تلفیق، الیهبندی الیهتلفیق با منطق فازی یا رتبه

خروجی در  هکن دو عدد مشخص )مثالً صفر تا یک( دارد. به این مفهوم ی مستخرج، طیفی نسبی را بیو الیه شدهتلفیقباهم 

ها فهها، معیارها و مؤلهای شاخصدهد. در تلفیق الیهاین نحوه تلفیق، طیفی از کامالً مناسب تا کامالً نامناسب را ارائه می

 شده است.روش استفاده نیاز اها جهت مناسبت سنجی کاربری

م ها صرفاً دو ارزش یا وزن مشخص دارند. یک: به مفهویا صفر و یکی: در این روش تلفیق، الیهتلفیق با منطق باینری 

ی بت سنجی شدههای مناسهای تثبیتی و حذفی با الیهکامالً مناسبت یا صفر به مفهوم کامالً نامناسبت است. در تلفیق الیه

 شده است.روش استفادهها ازایننهایی کاربری

 هاهیال قیتلف در ینریبا و یفاز منطق تفاوت: 8 ریتصو

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

رار صنعت، کشاورزی و گردشگری( و استق) تیفعالدار توسعه ، در ادامه قلمروهای اولویتشدهدادهبا توجه به توضیحات 

ضایی خالص و به تفکیک اولویت در سازمان ف صورتبه دارتیاولوشود. تلفیق این قلمروهای جمعیت)سکونت( پرداخته می

د های واجپهنه گریدعبارتبهصورت کامل آورده خواهد شد. پیشنهادی نهایی استان بوشهر در فصل اول گام چهارم به

 .باشدیممنتج از این بخش از مطالعات  هایکاربرظرفیت توسعه نهایی به تفکیک هر یک از 



 توسعه استان یراهبرداه نی تدو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 
62 

 دار توسعه فعالیت قلمروهای اولویت  -1-3-4-3-3-1

شده برای  بندیهای سطح یک، دو و سه از پنج طبقه اولویتگونه که اشاره شد، بعد از تحلیل مناسبت اراضی، پهنههمان

ها در سه گونه که بیان شد، در این مطالعات فعالیتشود. هماندار توسعه معرفی میعنوان قلمروهای اولویتهر کاربری، به

سکونتگاهی  هایشود. فعالیت خدماتی نیز به علت اینکه غالباً در محدودهی و گردشگری بررسی میدسته صنعت، کشاورز

دار گیرد. در ادامه به بررسی قلمروهای اولویتدار استقرار سکونت موردبررسی قرار میگیرد، در قلمروهای اولویتشکل می

 پردازیم.فعالیت می

 صنعت -الف

از  های هر یکها، معیارها و مؤلفهگیری از خرد جمعی، شاخصگردید،در راستای بهرهبر اساس آنچه که پیشتر بیان 

ها توسط خبرگان و نخبگان استانی موردبررسی و وزن دهی قرار گرفت. الزم به ذکر است، با توجه به ماهیت تلفیقی کاربری

اه تخصصی، رفته شد، که عالوه برداشتن نگو میان بخشی تحلیل مناسبت اراضی، از خبرگان و نخبگان استان بوشهر بهره گ

ها و مؤلفه ارهایمع ها،نگر وزن دهی کرده و نسبت به شاخصواجد نگاه جامع و میان بخشی بودند تا بتوانند با یک نگاه جامع

 اظهار نظر نمایند.

سطحی  سه صورتی یک کاربری خاص، بهسیستم وزن دهی جهت دستیابی به قلمروهای مناسب تا نامناسب توسعه

دهی زنها، و)شاخص، معیار و مؤلفه( است. این روش واجد دو مزیت عمده است. یکی اینکه، به علت باال بودن تعداد شاخص

عرض مهای همگن و هها برای فرد پاسخ دهنده بسیار سخت خواهد بود؛ دیگر اینکه، با این روش شاخصمنطقی بین شاخص

دهد. روش وزن دهی به این درت تشخیص فرد افزوده و دقت وزن دهی را افزایش میشوند، این امر به قباهم مقایسه می

زن ای که مجموع وگونهوزن داده بهی یک معیار مشخص را نسبت به همهای زیرمجموعهصورت است که فرد ابتدا شاخص

 کی رمجموعهیزن معیارهای شوند. همین روند بیها وزن دهی میبرسد، به همین روال همه شاخص %111ها به این شاخص

 یهایده وزن نیانگیم. درنهایت ردیپذیمیک کاربری مشخص صورت ی رمجموعهیزها مؤلفه و درنهایت بین تمامی مؤلفه

ها بعد از اعمال وزن .شودمیمجموع استخراج  آن در یشده و سهم فاز اعمال هانظران، در هر بخش در الیهصاحبی تمام

تدقیق  گردید. جهتاستخراج  های هر یک از کاربریبرا یبندی مناسب اراضها، پهنهالیهی فاز قیتلف لیها با تحلدر الیه

ان استان بوشهر به خبرگان و نخبگاستان  ییبندی کالن نظام فضاشکلی طراح قیپانل تلف درهای نهایی نهایی، خروجی جینتا

 ها اخذ و اعمال گردید.ارائه شد و نظرات نهایی آن

مؤلفه جهت شناسایی  6معیار و  17شاخص،  41مشخص است،  15جدول گونه که در توجه به مطالب مذکور، همانبا 

ک از شده برای هر یاراضی مناسب صنعت در سطح استان بوشهر، تعیین و وزن دهی شدند. بر مبنای انحراف معیار مشخص
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 های میانگین نهاییداری داشتند، حذف شدند تا وزنهایی که از میانگین، انحراف معنیها، وزنا و مؤلفهها، معیارهشاخص

 داری باشد.در بهترین سطح معنی

 صنعتتوسعه  مناسب یاراض یهاشاخص و ارهایمع ها،مؤلفه وزن: 15جدول 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

)Goal(هدف)Components(وزن مولفه هامولفه ها)Idicators(وزن معيارهامعيارها)Indexes(وزن شاخص هاشاخص ها

%11.1شيب
%14.3اقليم

%4.5عمق خاک

%5.3کيفيت زهکشي خاک

%4.2جنس بستر زمين

%40.0دسترسي به آب های زیرزميني- آب در دسترس صنعت-ليتر در روز

%20.6مجاورت با پهنه بندی خطرات طبيعي

%50.8 فاصله از مناطق دارای آلودگي دریایي

%49.3فاصله از مناطق دارای آلودگي هوا
%9.0مجاورت با فعاليت های دامداری

%12.0مجاورت با فعاليت های کشاورزی و باغداری

%14.0مجاورت با فعاليت های آبزی پروری

%30.0 مجاورت با فعاليت های صنعتي و معدني بر پایه عامل شاغلين

%8.0 مجاورت با مناطق نمونه گردشگری

%27.0فاصله از دریا

%33.5تجمع نيروی کار ماهر

%21.5تجمع نيروی کار نيمه ماهر

%14.8تجمع نيروی کار غير ماهر

%30.3تراکم شاغلين بخش های صنعتي و ساختماني در شهر ها و روستاها
%49.8فاصله از شهرک ها و نواحي صنعتي و معدني

%50.3فاصله از مناطق ویژه اقتصادی و تخصصي

%29.1فاصله از بنادر بازرگاني بر پایه عامل سطح بندی

%25.3توزیع گمرکات تخصصي )گمرکات مرزی، فرودگاهي و مناطق ویژه(

%16.8تجمع فعاليت ها و مشاغل خدمات حمل و نقل

%15.0تراکم مشاغل عمده فروشي و خرده فروشي در شهرها

%13.8تراکم مشاغل حمل و نقل و انبارداری در شهرها

%19.8فاصله تجمعي از  شهرها بر پایه عامل شاخص مزکزیت خدمات مالي و بيمه

 فاصله تجمعي از شهرها بر پایه عامل شاخص مزکزیت خدمات ارتباطات و  

اطالعات
20.0%

%19.3فاصله تجمعي از شهرها  بر پایه عامل شاخص مزکزیت خدمات درماني

%22.0فاصله وزن دار از مکان های مرکزی بر اساس شاخص مرکزیت خدماتي
%19.0مجاورت با هسته تجمع های شهری در درون پهنه های تجمعي جمعيت

%50.9 فاصله از فرودگاه

%49.1فاصله زماني پهنه های مختلف از کالنشهر شيراز و اهواز

%100.0فاصله از بنادر و اسکله ها%11.8دسترسي به دریا

%52.4 فاصله از خطوط نيرو -فاصله به متر

%47.6فاصله از پست های برق-شعاع به متر

%51.3فاصله از خطوط انتقال آب -فاصله به متر

%48.7دسترسي به منابع آب سطحي-فاصله وزن دار از سدها )بر پایه ظرفيت سد(

%100.0فاصله از محدوده های مطالعاتي-پيشنهادی طرح های آب شيرین کن%12.1دسترسي به منابع آب شيرین  )منابع نامتعارف(

%100.0فاصله از خطوط لوله انتقال گاز%11.3دسترسي به زیرساخت گاز

%59.8دسترسي به راه 

%40.2دسترسي به خطوط راه آهن 

%50.2دسترسي کانون ها به جمعيت داخلي از طریق تحليل شبکه-هزارنفر

%49.8تراکم جمعيت

%43.5قدرت پيوندکانون ها از کل پيوند های مسافر درون استاني

%56.5قدرت پيوندکانون ها از کل پيوند های کاال درون استاني

%29.0 قدرت پيوند کانون ها از کل پيوندهای مسافر برون استاني

%32.0قدرت پيوند کانون ها از کل پيوندهای کاال برون استاني

%39.0دسترسي به بنادر مهم )بر پایه عامل سطح بندی(

ي
عت

صن
ه 

سع
تو

ت 
لي

قاب
ی 

ارا
 د

ي
ض

ارا

کيفيت محيطي-کارکردی فضا

محدودیت های محيطي و طبيعي

کيفيت زیست

مجاورت با مناطق دارای

 ارزش فعاليتي

تجمع نيروی انسانينيروی انساني

خدمات پشتيبان - صرفه های شهری صنعت

پهنه های خاص

حمل و نقل و بازرگاني

دسترسي به بازار داخلي

نظام توزیع جمعيت

عامل دروني - توان کانون ها

عامل بيروني - توان کانون هادسترسي به بازار منطقه ای

9.7%

18.2%

9.7%

28.8%
24.1%

22.5%

52.8%

47.2%

100.0%

دسترسي به زیرساخت های پایه توسعه صنعتي

دسترسي به زیر ساخت نيرو

دسترسي به منابع آب شيرین )منابع متعارف(

دسترسي زیر ساخت های حمل و نقل

39.8%

11.5%

18.4%

22.0%

7.8%

22.0%

تجمع خدمات در محيط درون استان

دسترسي به خدمات نيروی انساني کالنشهرها

45.0%

7.0%

48.0%

100.0%

30.3%
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شده است. بر این مبنا و با مرتب کردن و معیار متناظر در هر شاخص، وزن نهایی شاخص محاسبهبا اعمال وزن مؤلفه 

یگر از نظر دعبارت توان متوجه شد که بیشترین وزن مربوط به کدام شاخص است و یا به ها بر مبنای وزنشان، میشاخص

دول جر واجد اهمیت بیشتری است. بر اساس خبرگان و نخبگان استانی کدام شاخص برای کاربری صنعت در استان بوشه

امل سطح ع هیبه بنادر مهم )بر پا یدسترس، به راه یدسترس ،صنعتبه آب در دسترس  یدسترسهای شاخص 7نمودار و  16

 ها در تحلیل مناسبت اراضی صنعتی از طرف خبرگان و نخبگانترین شاخصمهمعنوان بهانتقال آب فاصله از خطوط و  (یبند

ه های پایه توسعه صنعتی و دسترسی بمهم دسترسی به زیرساختی جایگاه دهندهشده است. این امر نشاناستانی شناخته

 ستانی است.صنایع از دیدگاه نخبگان و خبرگان ابازارهای منطقه ای، در استقرار 

 صنعت استقرار مناسب یاراض یهاشاخص یینها وزن: 16جدول 

 وزن نهاییشاخص

 %.3 لیتر در روز-آب در دسترس صنعت -دسترسی به آب های زیرزمینی

 %3.دسترسی به راه

 %3.دسترسی به بنادر مهم )بر پایه عامل سطح بندی(

 %3.5فاصله به متر-ال آب فاصله از خطوط انتق

 %3.4پیشنهادی طرح های آب شیرین کن-فاصله از محدوده های مطالعاتی

 3.40%فاصله از بنادر و اسکله ها

 %3.3فاصله وزن دار از سدها )بر پایه ظرفیت سد(-دسترسی به منابع آب سطحی

 3.35%فاصله از مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی

 3.32%و نواحی صنعتی و معدنی فاصله از شهرک ها

 3.25%فاصله از خطوط لوله انتقال گاز

 %3.1مجاورت با فعالیت های صنعتی و معدنی بر پایه عامل شاغلین

 3.10%قدرت پیوند کانون ها از کل پیوندهای کاال برون استانی

 2.5%فاصله از دریا

 2.1%ستانیقدرت پیوند کانون ها از کل پیوندهای مسافر برون ا

 2.5%فاصله به متر-فاصله از خطوط نیرو 

 2.1%تجمع نیروی کار ماهر

 2.1%دسترسی به خطوط راه آهن

 %2.5قدرت پیوندکانون ها از کل پیوند های کاال درون استانی

 %2.5هزارنفر-دسترسی کانون ها به جمعیت داخلی از طریق تحلیل شبکه

 2.55%تراکم جمعیت

 2.55%له از بنادر بازرگانی بر پایه عامل سطح بندیفاص

 2.50%شعاع به متر-فاصله از پست های برق

 %2.3تراکم شاغلین بخش های صنعتی و ساختمانی در شهر ها و روستاها

 2.21%توزیع گمرکات تخصصی )گمرکات مرزی، فرودگاهی و مناطق ویژه(

 %2.0فاصله از فرودگاه
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 وزن نهاییشاخص

 2.04%بندی خطرات طبیعی مجاورت با پهنه

 %1.فاصله زمانی پهنه های مختلف از کالنشهر شیراز و اهواز

 %1.قدرت پیوندکانون ها از کل پیوند های مسافر درون استانی

 %1.تجمع نیروی کار نیمه ماهر

 %1.4مجاورت با فعالیت های آبزی پروری

 %1.4تجمع فعالیت ها و مشاغل خدمات حمل و نقل

 1.42%اقلیم

 1.31%تراکم مشاغل عمده فروشی و خرده فروشی در شهرها

 %1.2مجاورت با فعالیت های کشاورزی و باغداری

 1.21%تراکم مشاغل حمل و نقل و انبارداری در شهرها

 1.15%تجمع نیروی کار غیر ماهر

 1.10%شیب

 0.5%مجاورت با فعالیت های دامداری

 0.4%اطق نمونه گردشگریمجاورت با من

 %0.فاصله از مناطق دارای آلودگی دریایی

 %0.فاصله از مناطق دارای آلودگی هوا

 %0.5فاصله وزن دار از مکان های مرکزی بر اساس شاخص مرکزیت خدماتی

 0.52%کیفیت زهکشی خاک

 0.51%و  اطالعاتفاصله تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مزکزیت خدمات ارتباطات 

 0.50%فاصله تجمعی از  شهرها بر پایه عامل شاخص مزکزیت خدمات مالی و بیمه

 %0.4فاصله تجمعی از شهرها  بر پایه عامل شاخص مزکزیت خدمات درمانی

 %0.4مجاورت با هسته تجمع های شهری در درون پهنه های تجمعی جمعیت

 0.45%عمق خاک

 0.42%جنس بستر زمین

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 صنعت استقرار مناسب یاراض یهاشاخص یینها وزن: 7نمودار 

 ماخذ: مطالعات مشاور

 

ی یک معیار خاص بر های زیرمجموعههای شاخصشده است، پس از تلفیق الیهنشان داده 7 ریتصودر گونه که همان

شود؛ تخراج میها اسشده توسط خبرگان و نخبگان استان بوشهر، نقشه معیار مربوط به آن شاخصهای دادهی میانگین وزنمبنا

اظر این ی متنها، نقشه مؤلفهی یک مؤلفه با توجه به میانگین وزن دهی شده آنهای معیارهای زیرمجموعهو با تلفیق الیه

قرار صنعت بندی اراضی مناسب استی پهنههای مرتبط با صنعت، نقشهیق تمامی مؤلفهشده و درنهایت با تلفمعیارها استخراج
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دو  ک،ی یهاتیاولو گانه،پنجی هاتیاولو انیاز م 1.شودترین( حاصل میترین تا نامناسباز اولویت یک تا پنج )از مناسب

توسعه صنعت  دارتیاولوخالص  یاند، قلمروهاشدهنشان داده4 نقشهکه در پس از کسر اراضی حذفی و تثبیت شده و سه

بیشترین سهم از قلمروهای دارای اولویت اول برای توسعه صنعتی در شهرستان بوشهر  17جدول . با توجه به شوندیمحسوب م

ان ی اولویت دوم صنعتی در چهار شهرستان دشتستان، گناوه، بوشهر و تنگستقرار گرفته است. همچنین بیشترین سهم قلمروها

 واقع شده اند. شهرستان های دشتی، دشتستان و دیر نیز، بیشترین سهم در قلمروهای اولویت سوم صنعتی را دارا هستند.

 )کیلومتر مربع(هاتانشهرس کیتفک به صنعت توسعه دارتیاولو یقلمروها مساحت: 17جدول 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

قلمروهای اولویت دار برای توسعه صنعت را در سه اولویت نمایش می دهد. همانطور که در نقشه نشان داده شده  4نقشه

دیگر  برازجان قرار دارد به عبارت-یدور بوشهر است بیشترین  قلمروهای دارای اولویت اول برای توسعه صنعتی در طول کر

خورموج می باشد و  -دلوار–عالی شهر -چغادک-برازجان-پهنه اصلی شمال استان که شامل مکان مرکزی های بوشهر

شهرهای اول و دوم استان درآن قرار دارد و زیر ساخت های مورد نیاز توسعه صنعتی نیز به طور کامل در آن شکل گرفته 

قلمروهای اصلی و اولویت دار برای فعالیت های صنعتی استان محسوب می شود. پهنه جنوب استان واقع بر کریدور  است، از

دیر که از متمرکزترین و مهمترین کریدورهای صنعتی استان است و شامل کانون های  –عسلویه تا مجموعه شهری کنگان 

د.  قلمروهای اصلی و اولویت دار برای توسعه صنعتی استان می باشعسلویه، نخل تقی و سیراف ،کنگان و دیر ، یکی دیگر از 

همچنین از دیگر مناطق اولویت اول توسعه صنعتی شکل گیری مناطق ویژه در طول خط ساحلی در محدوده شهرستان های 

                                                      
 .شودیم( در پیوست همین گزارش ارائه هایاهداف )کاربرک از مربوط به هر ی یهامؤلفهو  ارهایمع، هاشاخصی هانقشه، تمامی هانقشهبه علت تعداد زیاد 1

سهم از کل)درصد(جمعاولویت سهاولویت دواولویت یک

%33.7%107.0291.345.3443.56.5بوشهر

%42.6%42.1377.6411.4831.112.2تنگستان

%9.4%0.056.878.5135.32.0جم

%20.5%114.6500.5684.51,299.619.0دشتستان

%24.5%0.0243.4988.71,232.018.0دشتي

%41.0%43.9185.7684.8914.513.4دیر

%50.0%0.0208.1647.1855.312.5دیلم

%9.2%0.09.559.468.91.0عسلویه

%6.5%18.412.00.030.30.4کنگان

%54.8%2.9478.1539.21,020.114.9گناوه

%29.6%328.82,363.04,139.06,830.7100.0جمع

شهرستان
سهم مساحت قلمروهای اولویت دار 

از مساحت شهرستان)درصد(

مساحت قلمروهای اولویت دار توسعه صنعت

)کيلومتر مربع(
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عتی می سعه صندیر،دشتی، تنگستان و بوشهر است .قلمروهای معرفی شده در باال از قلمروهای دارای اولویت اول برای تو

باشند. همان طور که مشخص است اولویت های اول صنعتی پیرامون دو منطقه شهری شمال و جنوب استان و نوار ساحلی 

 که حوزه های پرتراکم زیر ساختی در آن ها قرار دارند، خودنمایی می کنند.
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 کشاورزی -ب

 های زمین حفظ پایدار، توسعه تحقق در مهم عنصر. است پایدار یآمایش استان، توسعه طرح اهداف مهمترین از یکی

 حفظ لزوم و بنابراین هستند کمیاب و نادر بسیار جنوب ساحلی ی منطقه در شرایط جغرافیایی دالیل به که است ارزشمندی

 نخست یدر وهله پیداست. است ای پایدارمنطقه یتوسعه یک مهم وظایف از کشور در جایی هر از بیش از آنها و حراست

است. بر این اساس روش تعیین قلمروهای اولویت دار در بخش کشاورزی با سه  مهم بسیار ها زمین این احراز و تشخیص

از ارزیابی  سعه کشاورزیبخش دیگر صنعت، سکونت و گردشگری متفاوت است. برای تعیین قلمروهای دارای اولویت تو

های طبیعی توان اکولوژیک که در فصول قبل انجام شده است، بهره گرفته می شود. اراضی کشاورزی وابسته به شاخص

و  یابی به اراضی مناسب توسعه کشاورزیترین روش جهت دسترو تحلیل ارزیابی توان اکولوژیک مناسبهستند؛ ازاین

  .استهای آن اولویت

 های ارزیابی توان اکولوژیک برای اراضی کشاورزیشاخص :18جدول 
 های ارزیابی توان اکولوژیک برای اراضی کشاورزیشاخص

 شیب

 ارتفاع

 تیپ اراضی

 عمق خاک

 حاصلخیزی

 زهکشی

 های سطحیمنابع آب

 های زیرزمینیمنابع آب

 ویژگی اقلیمی

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 کشاورزی )کیلومتر مربع(-: مساحت قلمروهای اولویت دار توسعه فعالیت 19ل جدو

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

بیشترین سطح اولویت یک توسعه فعالیت کشاورزی به شهرستان دشتستان تعلق دارد و پس از آن  11ل جدوبر اساس 

ستان دیلم و گناوه در رده دوم و سوم قرار می گیرند. در مجموع به ترتیب شهرستان های دشتستان، دشتی و دیر بیشترین شهر

موقعیت قلمروهای اولویت دار توسعه  5نقشه  سطح از قلمروهای مناسب توسعه کشاورزی را به خود اختصاص داده اند.

 دهد.زی را در استان بوشهر نشان میکشاور

  

سهم از کل)درصد(جمعاولویت سهاولویت دواولویت یک

%0.9%1.99.10.711.70.7بوشهر

%4.1%0.046.433.079.44.6تنگستان

%5.7%0.010.970.981.94.8جم

%11.1%357.458.9284.4700.840.7دشتستان

%8.4%0.1149.8273.1423.024.5دشتي

%8.5%1.20.0189.4190.611.1دیر

%5.7%48.130.717.996.85.6دیلم

%10.0%0.024.150.674.74.3عسلویه

%7.0%5.13.424.032.51.9کنگان

%1.7%18.68.74.531.81.8گناوه

%7.5%432.5342.1948.51723.1100.0جمع

شهرستان

مساحت قلمروهای اولویت دار توسعه صنعت

)کيلومتر مربع(

سهم مساحت قلمروهای 

اولویت دار از مساحت 

شهرستان)درصد(
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 گردشگری-ج

استان بوشهر در جوار آبراه بین المللی و استراتژیک خلیج فارس با ظرفیت های مهم طبیعی و اکولوژیکی دارای جاذبه 

خص است، مشجدول زیر  گونه که درهمان که در نقاط مختلف استان قرار گرفته اند. های مهم گردشگری و توریستی است

 دند.ش یدهو وزن نیی، تعبوشهردر سطح استان  یمناسب گردشگر یاراض ییمؤلفه جهت شناسا 5و  اریمع 14شاخص،  34

 یگردشگرسه تو مناسب یاراض یهاشاخص و ارهایمع ها،مؤلفه وزن: 21جدول 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

)Goal(هدف)Components(وزن مولفه هامولفه ها)Idicators(وزن معيارهامعيارها)Indexes(وزن شاخص هاشاخص ها

%49.4فاصله از مناطق دارای آلودگي دریایي

%50.6فاصله از مناطق دارای آلودگي هوا 

%24.0فاصله از دریا

%14.0فاصله وزن دار از بنادر بر پایه عامل سطح بندی

%13.0فاصله از کانونهای ساحلي بر اساس تحليل شبکه

%18.0فاصله از مناطق حفاظت شده، پارک های ملي دریایي

%17.0فاصله از جزایر 

%14.0فاصله از سواحل با پوشش شن و ماسه.

%58.9تراکم تعداد جاذبه های تاریخي-مذهبي

%41.1فاصله از روستاهای نمونه گردشگری

%56.3مجاورت با آثار طبيعي ملي و مناطق خشکي حفاظت محيط زیست

%43.7فاصله از مناطق دارای اقليم آسایش مناسب در فصول گرم - بارش

%29.5فاصله از بنادر شيالتي بر پایه عامل سطح بندی

%34.7فاصله از مناطق و نواحي خاص دارای کارکرد ویژه

%35.8تراکم تعداد شاغلين بخش عمده فروشي و خرده فروشي

%28.9فاصله وزن دار از مکان های مرکزی بر اساس شاخص مرکزیت خدماتي

%36.6فاصله از مناطق نمونه گردشگری

%34.5توزیع تجمعي شاخص مرکزیت تفریحي توریستي در شهرها

%50.5توزیع شاغلين دارای تحصيالت دانشگاهي در گروه های عمده فعاليت

%49.5تراکم واحدهای صنعتي بر حسب اشتغال

%36.6قرارگيری در هسته تجمع های شهری 

%34.5دسترسي کانون ها به جمعيت داخلي از طریق تحليل شبکه-هزارنفر 60کيلومتر

%28.9تراکم جمعيت )نفر/کيلومتر مربع(

%51.3ظرفيت جریان تردد مراکز شهری

%48.7قدرت پيوند کانون ها از کل پيوندهای مسافر درون  استاني

%35.3فاصله از فرودگاه

%32.9قدرت پيوند کانون ها از کل پيوندهای مسافر برون  استاني

%31.8فاصله از بنادر دارای اسکله مسافری - گناوه بوشهر خارک

%66.0دسترسي به راه 

%34.0دسترسي به خطوط راه آهن

%56.3دسترسي به خطوط انتقال برق

%43.7فاصله از پست های برق

%100.0سرانه آب شرب در دسترس-مترمکعب بر نفر در سال%23.0دسترسي به آب شرب

%100.0فاصله از خطوط انتقال گاز%9.0دسترسي به زیرساخت گاز

%100.0خدمات)طرف عرضه(%17.0خدمات

ی
گر

دش
گر

ب 
اس

من
ي 

ض
ارا

%100.0آالیندگي%4.8قيود طبيعي

%42.3منابع گردشگری

%39.0دریایي و ساحلي

%23.0فرهنگي- تاریخي

%21.0طبيعي

%17.0صنعتي-تجاری - کارکردی

%8.9تقاضا

%20.3مصرف کنندگان با کيفيت 

%22.2توزیع جمعيت

%29.7تقاضای داخلي

%27.8تقاضای خارجي

%27.0زیر ساخت ها

%52.0ارتباط زميني

%16.0دسترسي به زیرساخت برق
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مبنا و با مرتب کردن  نیشده است. بر اشاخص محاسبه ییمتناظر در هر شاخص، وزن نها اریبا اعمال وزن مؤلفه و مع

از نظر  گرید عبارت به ایو  وزن مربوط به کدام شاخص است نیشتریمتوجه شد که ب توانیوزنشان، م یها بر مبناشاخص

ت. بر اساس اس یشتریب تیواجد اهم بوشهردر استان  یگردشگر یکاربر یها براکدام شاخص یبگان استانخبرگان و نخ

 عنوان هب سرانه آب شرب در دسترسی و فاصله از مناطق نمونه گردشگردسترسی به راه،  یهاشاخص، 8نمودار  و 21جدول 

امر  نی. ااست شدهناختهش یاز طرف خبرگان و نخبگان استان یگردشگر یمناسبت اراض لیدر تحل هاشاخص نیترمهم

 یگردشگر یقلمروها فیدر تعرزیرساخت ها در کنار دسترسی به منابع گردشگری به  یمهم دسترس گاهیجا یدهندهنشان

 است. بوشهراستان  ینخبگان و خبرگان برا دگاهیاز د

 یگردشگر استقرار مناسب یاراض یهاشاخص یینها وزن: 21جدول 

 وزن نهاییشاخص

 %.2 دسترسی به راه

 .22%فاصله از مناطق نمونه گردشگری

 .21%مترمکعب بر نفر در سال-سرانه آب شرب در دسترس

 %5.توزیع تجمعی شاخص مرکزیت تفریحی توریستی در شهرها

 5.3%مذهبی-اد جاذبه های تاریخیتراکم تعد

 5.00%مجاورت با آثار طبیعی ملی و مناطق خشکی حفاظت محیط زیست

 4.2%فاصله وزن دار از مکان های مرکزی بر اساس شاخص مرکزیت خدماتی

 %4.دسترسی به خطوط راه آهن

 %3.فاصله از روستاهای نمونه گردشگری

 %3.فاصله از دریا

 %3.بارش -از مناطق دارای اقلیم آسایش مناسب در فصول گرم فاصله 

 %2.فاصله از مناطق حفاظت شده، پارک های ملی دریایی

 2.0%فاصله از جزایر

 %2.5تراکم تعداد شاغلین بخش عمده فروشی و خرده فروشی

 2.50%فاصله از مناطق و نواحی خاص دارای کارکرد ویژه

 2.43%نتقال برقدسترسی به خطوط ا

 2.43%فاصله از خطوط انتقال گاز

 2.43%فاصله از مناطق دارای آلودگی هوا

 %2.3فاصله از مناطق دارای آلودگی دریایی

 2.31%فاصله وزن دار از بنادر بر پایه عامل سطح بندی

2.31%از سواحل با پوشش شن و ماسهفاصله.
 2.14%حلیل شبکهفاصله از کانونهای ساحلی بر اساس ت

 2.12%فاصله از بنادر شیالتی بر پایه عامل سطح بندی

 %1.فاصله از پست های برق

 %1.3ظرفیت جریان تردد مراکز شهری
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 وزن نهاییشاخص

 %1.2قدرت پیوند کانون ها از کل پیوندهای مسافر درون  استانی

 0.1%توزیع شاغلین دارای تحصیالت دانشگاهی در گروه های عمده فعالیت

 %0.تراکم واحدهای صنعتی بر حسب اشتغال

 %0.فاصله از فرودگاه

 0.1%قدرت پیوند کانون ها از کل پیوندهای مسافر برون  استانی

 %0.گناوه بوشهر خارک -فاصله از بنادر دارای اسکله مسافری 

 0.2%قرارگیری در هسته تجمع های شهری

 %0.کیلومتر61هزارنفر در -ی از طریق تحلیل شبکهدسترسی کانون ها به جمعیت داخل

 %0.5تراکم جمعیت )نفر/کیلومتر مربع(

 ماخذ: مطالعات مشاور

 یگردشگر استقرار مناسب یاراض یهاشاخص یینها وزن: 8نمودار 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور
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 22ول جددر دو و سه که  ک،ی یهاتی، اولوبوشهردر استان  یه گردشگرتوسع یقلمروها گانهپنجی هاتیاولو انیاز م

 ، محدوده6نقشه و  22جدول  . با توجه بهشوندیمحسوب م یگردشگر دارتوسعهتیاولو یاند، قلمروهاشده نشان داده

توسعه  یقلمروها نیتر دارتیاولو عالی شهر و همچنین محدوده های برازجان و بندر گناوه -چغادک -بوشهر شهرهای

 یساحل دوریدر طول کر یتوسعه گردشگر یبرا تا سوم اول تیاولو یدارا یقلمروها .شوندیاستان محسوب م یگردشگر

 باشد. یم ساحلی – یعیطب یبر جاذبه ها ینقرار داردکه مبت

 لیتانسبا پ هعسلوی–کنگان - رید دوریکنند.کر یم ییخود نما یاصل دوریدر دو کر یدوم گردشگر تیمناطق اولو

 ینخل تق یها نونکه بر کا یپارس جنوب ژهیدر منطقه و یگاز و مشتقات گاز دیتول سمیمکان تیبا محور یصنعت یگردشگر

 برازجان –هر بوش دوریکر یبعد دوریمنطبق است.کر بجنو یبر محور ساحل ریبنک و بندر د -کنگان-هعسلوی– رافسی–

ستان واقع بوشهر و دشت یاستان و در شهر ستان ها یشمال مهیثبت شده در ن یخیاماکن تار شتریکه ب ییباشد و ازآن جا می

 کرده است.  جادیا یخیتار یرا به منظور گردشگر ییباال لیمحدوده پتانس نیشده است ا

 هاشهرستان کیتفک به یگردشگر یدارتوسعهتیاولو یقلمروها مساحت: 22جدول 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

  

سهم از کل)درصد(جمعاولویت سهاولویت دواولویت یک

%96.7%387.4660.7224.01,272.110.3بوشهر

%91.8%53.1856.9879.71,789.714.5تنگستان

%69.5%1.6294.9706.41,002.98.1جم

%35.4%79.7757.51,399.92,237.018.1دشتستان

%33.7%0.0304.51,388.31,692.913.7دشتي

%60.3%0.0234.31,110.41,344.610.9دیر

%37.8%0.00.0646.4646.45.2دیلم

%69.8%0.0158.6361.5520.24.2عسلویه

%100.0%0.0364.299.8464.03.7کنگان

%76.0%5.4616.8793.31,415.411.4گناوه

%53.7%527.14,248.47,609.712,385.2100.0جمع

شهرستان

مساحت قلمروهای اولویت دار توسعه صنعت

)کيلومتر مربع(

سهم مساحت قلمروهای 

اولویت دار از مساحت 

شهرستان)درصد(
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 ت قلمروهای اولویت دار استقرار جمعی-1-3-4-3-3-2

ختلف به م یخدمات یهاتیفعال یریگمنظر محل شکل کی( از تیاستقرار جمع ی)همان قلمروها یسکونتگاه یقلمروها

 نییتع رونیازا .کنندیم فیمنطقه تعر یدر ارتباط با سکونت خود را در فضا هاتیفعال یتمام گرید یو از منظر ندیآیشمار م

 یدر بندها یشناساست. با توجه به ارائه روش یاستان واجد نقش اساس ییفضانظام  یبندشکل یسکونت در طراح یقلمروها

 نییکه جهت تع شودیخاطرنشان م ،یادآوری. صرفاً جهت شوندیارائه م یینها یهایبخش از مطالعات، خروج نیدر ا ،یقبل

مناسبت  لیحل( از روش تیردشگ)صنعت و گر تیتوسعه فعال یقلمروها نییمانند تع)سکونت(، به تیاستقرار جمع یقلمروها

 شده است. استفاده یاراض

مناسب سکونت در  یاراض ییمؤلفه جهت شناسا 4و  اریمع 12شاخص،  31مشخص است،  23جدول  که در گونههمان

 ها، معیارها وه برای هر یک از شاخصشدبر مبنای انحراف معیار مشخص شدند. یو وزن ده نیی، تعبوشهرسطح استان 

های میانگین نهایی در بهترین سطح داری داشتند، حذف شدند تا وزنهایی که از میانگین، انحراف معنیها، وزنمؤلفه

 داری باشد.معنی
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 سکونت توسعه مناسب یاراض یهاشاخص و ارهایمع ها،مؤلفه وزن: 23جدول 

 طالعات مشاورماخذ: م

مبنا و با مرتب کردن  نیشده است. بر اشاخص محاسبه ییمتناظر در هر شاخص، وزن نها اریبا اعمال وزن مؤلفه و مع

از نظر  گریدعبارتبه ایو  وزن مربوط به کدام شاخص است نیشتریمتوجه شد که ب توانیوزنشان، م یها بر مبناشاخص

جدول ر اساس است. ب یشتریب تیواجد اهم بوشهردر استان  ونتسک یکاربر یبراکدام شاخص  یخبرگان و نخبگان استان

 مناسبت لیدر تحل هاشاخص نیترمهم عنوانبه راه به یدسترس و آب شرب در دسترس سرانهی هاشاخص، 1نمودار و  24

)Goal(هدف)Components(وزن مولفه هامولفه ها)Idicators(وزن معيارهامعيارها)Indexes(وزن شاخص هاشاخص ها

%13.0شيب

%17.6اقليم

%3.1عمق خاک

%3.2کيفيت زهکشي خاک

%4.1جنس بستر زمين

%35.0دسترسي به آب های زیرزميني-سرانه آب شرب در دسترس-متر مکعب 

%24.0مجاورت با پهنه بندی خطرات طبيعي )آسيب پذیری(

%21.9توزیع شاخص مرکزیت مکان های مرکزی- تراکم

%19.0فاصله از دریا

%29.0فاصله از مناطق دارای آلودگي دریایي

%30.0فاصله از مناطق دارای آلودگي هوا

%16.9تراکم جمعيت

فاصله از مناطق و نواحي خاص - مناطق ویژه اقتصادی - شهرک و نواحي صنعتي- 

مناطق معدني- مناطق آزاد
20.7%

%9.4 تراکم فعاليت های دامداری

%12.9مجاورت با فعاليت های کشاورزی و باغداری

%13.2مجاورت با فعاليت های آبزی پروری

%16.0توزیع فعاليت های صنعتي و معدني بر پایه عامل اشتغال

%11.0فاصله با مناطق نمونه گردشگری

%13.8 توزیع تجمعي از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات مالي و بيمه

%13.4 توزیع تجمعي از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات فرهنگي - ورزشي

%12.8توزیع تجمعي از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات گردشگری

%16.0توزیع تجمعي از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات آموزش عالي

%11.7توزیع تجمعي از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات ارتباطات و اطالعات

%17.1 توزیع تجمعي از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات درماني

%15.2توزیع تجمعي از آبادی ها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات

%52.6فاصله از مکان های مرکزی بر اساس شاخص های مرکزیت خدماتي

%47.4استقرار در پهنه های تجمع های شهری در درون پهنه های تجمعي جمعيت

%42.8فاصله از فرودگاه

%57.2 فاصله زماني پهنه های مختلف از کالنشهر شيراز و اهواز

%100.0فاصله از بنادر %11.0دسترسي به دریا

%52.4 فاصله از خطوط نيرو - فاصله به متر

%47.6 فاصله از پست های برق- شعاع به متر

%54.5 فاصله از خطوط انتقال آب شرب - فاصله به متر

%45.5 فاصله از محدوده های مطالعاتي-پيشنهادی و مصوب طرح های آب شيرین کن

%100.0فاصله از خطوط لوله انتقال گاز%10.0دسترسي به زیرساخت گاز

%60.3دسترسي به راه 

%39.7دسترسي به خطوط راه آهن

%59.8مجاورت با حریم مصوب شهرها

%40.2مجاورت با اراضي روستاهای باالی 250 نفر جمعيت
100.0%

دسترسي به زیر ساخت نيرو

دسترسي به منابع آب شيرین-منابع متعارف و 

نامتعارف

دسترسي زیر ساخت های حمل و نقل

25.1%

22.0%

29.0%

28.0%

40.1%

28.4%

31.5%

45.3%

29.6%

شرایط حقوقي اراضي پيرامون سکونتگاه های 

موجود

شرایط حقوقي اراضي پيرامون سکونتگاه های 

موجود

ي
اه

تگ
ون

سک
ت 

لي
قاب

ی 
ارا

 د
ي

ض
ارا

کيفيت محيطي-کارکردی فضا

محدودیت های محيطي و طبيعي

کيفيت زیست

مجاورت با مناطق دارای ارزش فعاليتي

سطح کيفيت و دسترسي به خدمات

 عمومي و برتر نظام سکونتگاهي

توزیع خدمات مرتبط با سکونت

تجمع خدمات برتر در محيط درون استان

دسترسي به خدمات برتر کالنشهرها 

دسترسي به زیرساخت های پایه توسعه 

سکونتگاهي

35.0%

28.7%

28.8%

7.5%
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به  یمهم دسترس گاهیجا یدهندهامر نشان نیشده است. اشناخته یسکونت از طرف خبرگان و نخبگان استان یاراض

 است. بوشهرنخبگان و خبرگان دراستان  دگاهیاز د تیدر استقرار جمع هیپا یهارساختیز

 (سکونت) تیجمع استقرار مناسب یاراض یهاشاخص یینها وزن: 24جدول 

 وزن نهاییشاخص

 1%.4 متر مکعب-سرانه آب شرب در دسترس-دسترسی به آب های زیرزمینی

 %4.دسترسی به راه

 4.55%فاصله به متر -فاصله از خطوط انتقال آب شرب 

 %4.4مجاورت با حریم مصوب شهرها

 %4.4فاصله از مکان های مرکزی بر اساس شاخص های مرکزیت خدماتی

 4.12%اصله زمانی پهنه های مختلف از کالنشهر شیراز و اهوازف

 4.02%استقرار در پهنه های تجمع های شهری در درون پهنه های تجمعی جمعیت

 3.0%پیشنهادی و مصوب طرح های آب شیرین کن-فاصله از محدوده های مطالعاتی

 %3.3مجاورت با پهنه بندی خطرات طبیعی )آسیب پذیری(

 3.32%فاصله به متر -ه از خطوط نیرو فاصل

 3.20%دسترسی به خطوط راه آهن

 %3.1فاصله از بنادر

 %3.0فاصله از فرودگاه

 3.02%شعاع به متر -فاصله از پست های برق

 3.02%نفر جمعیت 251مجاورت با اراضی روستاهای باالی 

 %2.فاصله از مناطق دارای آلودگی هوا

 %2.اطق دارای آلودگی دریاییفاصله از من

 %2.فاصله از خطوط لوله انتقال گاز

 %2.4اقلیم

 %2.2منطقه آزاد -مناطق معدنی -شهرک و نواحی صنعتی -مناطق ویژه اقتصادی  -فاصله از مناطق و نواحی خاص 

 2.23%توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات درمانی

 %2.1تراکم -خص مرکزیت مکان های مرکزیتوزیع شا

 %2.0توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات آموزش عالی

 %1.توزیع تجمعی از آبادی ها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات

 %1.فاصله از دریا

 %1.تراکم جمعیت

 1.2%شیب

 1.0%شاخص مرکزیت خدمات مالی و بیمهتوزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل 

 %1.توزیع فعالیت های صنعتی و معدنی بر پایه عامل اشتغال

 1.4%ورزشی -توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات فرهنگی 

 %1.توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات گردشگری

 1.52%بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات ارتباطات و اطالعات توزیع تجمعی از شهرها
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 وزن نهاییشاخص

 %1.4مجاورت با فعالیت های آبزی پروری

 1.42%مجاورت با فعالیت های کشاورزی و باغداری

 1.21%فاصله با مناطق نمونه گردشگری

 1.03%تراکم فعالیت های دامداری

 %0.5جنس بستر زمین

 0.45%کیفیت زهکشی خاک

 0.44%مق خاکع

 ماخذ: مطالعات مشاور

 (سکونت) تیجمع استقرار مناسب یاراض یهاشاخص یینها وزن: 9نمودار 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

توسعه  دارتیاولو ی، قلمروهااندشدهدادهنشان  7نقشه سه که در دو و  ک،ی یهاتیاولو گانه،پنجی هاتیاولو انیاز م

( )سکونت تیاستقرار جمع یقلمروها یک تیاولوبیشترین سهم ، 25جدول و  7نقشه . با توجه به شوندیمحسوب م سکونت

 .اندقرار گرفته وشهر و تنگستانبوشهر در شهرستان های ب استان
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 هاشهرستان کیتفک به( سکونت) تیجمع استقرار دارتیاولو یقلمروها مساحت: 25جدول 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

یت عبا توجه به وجود زیر ساخت های اولیه اصلی و کانون های خدماتی و دسترسی آسان به آن ها تمرکز برای استقرار جم

در پیرامون شهرهای اصلی بوشهر،دشتستان، تنگستان،گناوه،بندر دیلم وکنگان شکل گرفته است. به طور کلی میتوان گفت 

که بیشترین قلمروهای اولویت دار برای استقرار جمعیت در پهنه اصلی شمالی استان که شامل مکان مرکزی های بوشهر، 

دلوار می باشد، قرار گرفته است. این پهنه شامل شهرهای اول و دوم استان چغادک، عالی شهر، برازجان، خورموج، اهرم و 

می باشد. همچنین پهنه بندر ریگ، بندر گناوه و بندر دیلم از دیگر قلمروهای اولویت دار برای استقرار جمعیت می باشد که 

اصلی جنوب استان که شامل  بنادر ساحلی استوار است. همچنین پهنه-بنیان مکان مرکزی های این کانون ها بر شهر

 بندرکنگان، بندر دیر، بردستان، دوراهک و بنک می باشد از دیگر قلمروهای اولویت دار برای استقرار جمعیت است. 

  

سهم از کل)درصد(جمعاولویت سهاولویت دواولویت یک

%33.7%396.347.20.0443.56.2بوشهر

%44.4%392.9362.6109.8865.312.0تنگستان

%9.6%8.550.179.6138.31.9جم

%20.5%211.8713.5373.51298.718.0دشتستان

%26.7%96.8458.0785.11339.918.6دشتي

%31.6%52.2158.1494.8705.09.8دیر

%67.2%32.8756.5359.61148.916.0دیلم

%4.6%0.04.829.334.00.5عسلویه

%6.5%20.99.40.030.30.4کنگان

%64.3%213.5719.9264.61198.016.6گناوه

%31.2%1425.63280.02496.37201.9100.0جمع

شهرستان

مساحت قلمروهای اولویت دار توسعه سکونت

)کيلومتر مربع(

سهم مساحت قلمروهای 

اولویت دار از مساحت 

شهرستان)درصد(
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 ار جمعیت شناسایی قلمروهای نامناسب توسعه فعالیت و استقر -1-3-4-3-4

توسعه  نهیزه ایکه در مجموع  شودیاطالق م ییدر استان، به قلمروها تیو استقرار جمع تینامناسب توسعه فعال یقلمروها

استقرار آن  با توسعه و ایداشته  یداریاستان تفاوت معن یقلمروها ریخاص در آن قلمرو نسبت به سا یکاربر کیو استقرار 

و با توجه  رونینباشد. ازا ریپذامکان یسادگها به شود که جبران آن لیتحم ستانا ستیزطیحبه م ییهانهیخاص هز یکاربر

 تیحدودم یموجود دارا یقلمروها یدر دو دسته اصل تیو استقرار جمع تینامناسب توسعه فعال یبه مطالب مذکور، قلمروها

 یقلمروها کیفکدو دسته به ت نیا حیبه تشر دامه. در اشوندیم میتوسعه و استقرار تقس تیفاقد مز یتوسعه و استقرار و قلمروها

 .شودیپرداخته م تیاستقرار جمع یو قلمروها تیتوسعه فعال

 شناسایی قلمروهای نامناسب توسعه فعالیت -1-3-4-3-4-1

 یشاورزو ک یمطالعات به سه دسته صنعت، گردشگر نیدر ا هاتیشده است؛ فعالبه آن اشاره زیگونه که قبالً نهمان

 .شودیم حیمذکور تشر کیبه تفک تینامناسب توسعه فعال یقلمروها نیا تی. در ادامه وضعشوندیم میتقس

 قلمروهای موجود دارای محدودیت توسعه -1-3-4-3-4-1-1

های طبیعی هستند که در صورت ایجاد فعالیت خاص، موجب (، محدوده1قلمروهای حذفیتوسعه )قلمروهای محدودیت 

، کوه هادخانهروصورت عام شامل شوند. این قلمروها بهمحیطی به طبیعت میناپذیر زیستهای جبران تحمیل هزینهتخریب و 

 دهشحفاظتی اراضو  شکارممنوع هایمحدوده، وحشحیات هایپناهگاهی، مل هایپارکباال،  بیبا ش یاراض، هاجنگلها، 

 .2است

هایی را باهم دارند. این قلمروها در فعالیت گردشگری، ی مختلف، تفاوتهااین قلمروهای محدودیت توسعه در فعالیت

های کنند. چراکه در صورت رعایت چارچوبی را ایجاد نمیتیمحدودشده بود، هیچ گونه که قبالً نیز اشارههمان

کشاورزی،  هایفعالیتر های توریستی مانند اکو توریسم در کل این قلمروها قابلیت توسعه را دارد. دمحیطی، فعالیتزیست

صنعتی، تمامی  هایشوند. در فعالیتاستثنای محدودیت شیب باقی قلمروها برای این فعالیت محدودیت توسعه محسوب میبه

 شوند.عنوان محدودیت توسعه از قلمروهای دارای مناسبت توسعه صنعت کسر میقلمروهای مذکور به

                                                      
 . چراکه امکان بارگذاری فعالیت و سکونتشوندیمقلمروهای حذفی نیز معرفی  عنوانبه، قلمروهای محدودیت توسعهقراردادی  صورتبهدر این گزارش 1

 .شوندیممقدور نبوده و ازا این قلمروها حذف  هاآنبر روی 
 که این قلمروها به همراه حرایم مصوب مربوطه، جزء قلمروهای محدودیت توسعه فعالیت و استقرار جمعیت هستند. بدیهی است2
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درصد دارای بیشترین سهم از کل قلمروهای  44.1آید، شهرستان دشتستان با برمی 11نمودار  و 26جدول گونه که از همان

 مباشند.در رتبه های بعدی شهرستان های دشتی و جم قرار دارند. همچنین از منظر سهموجود دارای محدودیت)حذفی( می

درصد بیشترین سهم و شهرستان های دشتستان و بوشهر در رتبه ی بعدی  31.7اراضی حذفی از مساحت شهرستان، جم با 

 قرار دارند.

 از کی هر کیتفک به( یحذف یاراض) توسعه تیمحدود یدارا موجود یقلمروها سهم و مساحت: 26جدول 

 بوشهر استان یهاشهرستان

 
 : مطالعات مشاورماخذ

ان است یهاشهرستان از کی هر کیتفک به( یحذف یاراض) توسعه تیمحدود یدارا موجود یقلمروها سهم: 11نمودار 

 بوشهر

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

  

شهرستان
قلمروهای حذفي 

)کيلومتر مربع(

سهم از کل قلمروهای حذفي

)درصد(

سهم از مساحت شهرستان

)درصد(

%16.0%210.46.2بوشهر

%10.3%200.25.9تنگستان

%31.7%458.013.6جم

%23.5%1,486.744.1دشتستان

%9.6%481.414.3دشتی

%9.2%204.66.1دیر

%6.7%114.93.4دیلم

%11.9%88.52.6عسلویه

%9.2%42.51.3کنگان

%4.5%83.42.5گناوه

%14.6%3,370.6100.0جمع

0.0%

20.0%

40.0%

0.0%

بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر دیلم عسلویه کنگان گناوه

سهم از کل قلمروهای حذفی

(درصد)

سهم از مساحت شهرستان

(درصد)
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 فاقد مزیت توسعه فعالیت  قلمروهای-1-3-4-3-4-1-2

هایی همان طور که در بخش مراحل انجام کار از گزارش پیش رو توضیح داده شد، قلمروهای فاقد مزیت توسعه، عرصه

ک باشند. این قلمروهای فاقد مزیت توسعه برای یفاقد اولویت توسعه برای آن فعالیت خاص می کهاز سطح استان هستند 

ورت در ص کهم امکان استقرار آن کاربری در این قلمروها نیست؛ بلکه به مفهوم این است کاربری خاص، به مفهوم عد

ی همان وسعهدار تهای بسیار بیشتری به اقتصاد استان، نسبت به قلمروهای اولویتاستقرار کاربری در این محدوده، هزینه

 ایجاد تعادل در فضا و یا جهت دستیابی به برخی از ی آمایش استان، در راستایاما گاهی در برنامه؛ شودکاربری، تحمیل می

ها و با علم به تحمیل هزینه بیشتر در قلمروهای فاقد مزیت آن کاربری استقرار ها و کاربریهای آمایش، برخی فعالیتسیاست

 یابند.می

اضی صورت تحلیل مناسبت اردار توسعه، از طریق مانند قلمروهای اولویتفرآیند شناسایی قلمروهای فاقد مزیت توسعه به

گیرد؛ با این تفاوت که قلمروهای اولویت چهارم )سطح دو قلمروهای فاقد مزیت توسعه فعالیت( و پنجم )سطح یک می

شده و تشوند. درنهایت قلمروهای تثبیعنوان قلمروهای فاقد مزیت توسعه معرفی میقلمروهای فاقد مزیت توسعه فعالیت( به

حذفی( از این قلمروها کسر شده و قلمروهای خالص محدودیت توسعه استخراج توسعه )ودیت قلمروهای دارای محد

 شوند.می

 شوند.های صنعتی، کشاورزی و گردشگری تشریح میی فعالیتدر ادامه، قلمروهای فاقد مزیت توسعه

 ی صنعت:قلمروهای فاقد مزیت توسعه-الف

چهار )سطح دوم قلمروهای فاقد مزیت توسعه فعالیت( و پنج )سطح گونه که بیان شد، قلمروهای خالص اولویت همان

د. قلمروهای شونی صنعت، معرفی میاول قلمروهای فاقد مزیت توسعه فعالیت( توسعه صنعت، قلمروهای فاقد مزیت توسعه

جدول د. ری صنعت و قلمروی سطح دو، وضعیت نسبتاً بهتری را نسبت به سطح یک داهای توسعهسطح یک، حداقل مزیت

مشهود 11نقشه مساحت هر یک از این سطوح را در سطح شهرستان های استان بوشهر نشان می دهد. همانگونه که در  27

ز های توسعه صنعتی بیشترین سطح اها و مؤلفهما شرق استان بوشهر به دلیل دوری از زیرساختاست عمدتاً در شرق و ش

 محدوده این قلمروها استقراریافته است.
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 صنعت توسعه تیمز فاقد یقلمروها: 27جدول 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

  

سهم از کل)درصد(جمعسطح دوسطح یک

%0.0%0.00.00.00.0بوشهر

%1.8%0.034.234.21.1تنگستان

%7.6%0.0109.3109.33.6جم

%22.5%688.8732.51,421.346.3دشتستان

%18.6%471.6464.4936.130.5دشتي

%0.0%0.00.30.30.0دیر

%18.6%0.0317.2317.210.3دیلم

%0.7%0.05.25.20.2عسلویه

%0.0%0.00.00.00.0کنگان

%13.1%0.0244.1244.18.0گناوه

%13.3%1,160.41,907.23,067.6100.0جمع

شهرستان

مساحت قلمروهای فاقد مزیت توسعه صنعت

)کيلومتر مربع(
سهم مساحت قلمروهای فاقد مزیت از 

مساحت شهرستان)درصد(
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 :یکشاورز توسعه تیفاقد مز یقلمروها-ب

توضیحات محل قرار گیری اراضی فاقد مزیت کشاورزی را نشان می دهد. به دلیل  ،11نقشه  و 21جدول با توجه به 

درصد از مساحت استان فاقد مزیت توسعه  61.5ی کشاورزی، عمده ی سطح استان یعنی های اکولوژیک توسعههکمبود مؤلف

 کشاورزی است.

 یکشاورز توسعه تیمز فاقد یقلمروها: 28جدول 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

  

سهم از کل)درصد(سطح)کيلومتر مربع(

%64.0%841.75.3بوشهر

%78.1%1,522.59.5تنگستان

%57.5%829.95.2جم

%53.3%3,373.821.0دشتستان

%78.2%3,930.224.5دشتي

%74.7%1,665.510.4دیر

%85.6%1,463.79.1دیلم

%57.5%428.62.7عسلویه

%66.5%308.81.9کنگان

%89.3%1,663.310.4گناوه

%69.5%16,028.0100.0جمع

شهرستان
سهم مساحت قلمروهای فاقد مزیت از  قلمروهای فاقد مزیت توسعه کشاورزی

مساحت شهرستان)درصد(
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 گردشگری: قلمروهای فاقد مزیت توسعه-ج

های مؤلفه ها و، عمدتاً در شرق و شمال شرق استان بوشهر به دلیل دوری از زیرساخت11نقشه و  21جدول با توجه به 

 توسعه گردشگری بیشترین سطح از محدوده این قلمروها استقراریافته است.

 یگردشگر توسعه تیمز فاقد یقلمروها: 29جدول 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

  

سهم از کل)درصد(جمعسطح دوسطح یک

%0.0%0.00.00.00.0بوشهر

%8.2%0.0159.8159.81.5تنگستان

%30.5%0.0440.9440.94.1جم

%64.6%1,812.42,277.94,090.438.5دشتستان

%66.3%1,375.61,957.23,332.931.3دشتي

%39.2%0.0873.4873.48.2دیر

%62.2%236.3827.01,063.410.0دیلم

%30.2%10.6214.2224.72.1عسلویه

%0.0%0.00.00.00.0کنگان

%24.0%85.8361.0446.74.2گناوه

%46.1%3,520.87,111.410,632.2100.0جمع

شهرستان

مساحت قلمروهای فاقد مزیت توسعه صنعت

)کيلومتر مربع(

سهم مساحت 

قلمروهای فاقد 

مزیت از مساحت 

شهرستان)درصد(
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 سایی قلمروهای نامناسب استقرار جمعیتشنا-1-3-4-3-4-2

محدوده های نامناسب جهت استقرار جمعیت به مانند فعالیت به دو دسته قلمروهای دارای محدودیت توسعه و فاقد مزیت 

استقرار جمعیت طبقه بندی شده اند. به منظور مطالعه و بررسی قلمروهای نامناسب جهت استقرار جمعیت همانند روش قبلی 

 شناسایی قلمروهای نامناسب توسعه فعالیت انجام شده است، عمل می شود .  که برای

 قلمروهای موجود دارای محدودیت توسعه استقرار جمعیت-1-3-4-3-4-2-1

موجود  یقلمروها-1-1-4-3-4-3-1"بند  مانندبه تیاستقرار جمع یتوسعه برا تیمحدود یدارا یقلمروها یمحدوده

 یبند از تکرار آن خوددار نیجهت در ا نیو به هم شده شاره لیتفص، که در بند مذکور بهاست "توسعه تیمحدود یدارا

 .شودیم

 قلمروهای فاقد مزیت استقرار جمعیت -1-3-4-3-4-2-2

 تیقد مزفا یعنوان قلمروها)سکونت(، به تیچهار و پنج استقرار جمع تیخالص اولو یشد، قلمروها انیگونه که بهمان

 تی، وضعدوسطح  یو قلمرو تیجمع استقراری هاتیحداقل مز ،یکسطح  ی. قلمروهاشوندیم یمعرف ،تیاستقرار جمع

 دارد. یکرا نسبت به سطح  ینسبتاً بهتر

های ها و مؤلفهر به دلیل فاصله از زیرساختعمدتاً در شرق و شمال شرق استان بوشه، 12نقشه و  31جدول توجه به  با

 ی این قلمروها استقراریافته است.استقرار جمعیت بیشترین سطح از محدوده

 (سکونت) تیجمع استقرار تیمز فاقد یقلمروها: 31جدول 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور

  

سهم از کل)درصد(جمعسطح دوسطح یک

%0.0%0.00.00.00.0بوشهر

%1.8%0.034.234.21.1تنگستان

%7.6%0.0109.3109.33.6جم

%22.5%688.8732.51,421.346.3دشتستان

%18.6%471.6464.4936.130.5دشتي

%0.0%0.00.30.30.0دیر

%18.6%0.0317.2317.210.3دیلم

%0.7%0.05.25.20.2عسلویه

%0.0%0.00.00.00.0کنگان

%13.1%0.0244.1244.18.0گناوه

%13.3%1,160.41,907.23,067.6100.0جمع

شهرستان

مساحت قلمروهای فاقد مزیت استقرار جمعيت)سکونت(

)کيلومتر مربع(
سهم مساحت قلمروهای فاقد مزیت از 

مساحت شهرستان)درصد(





 توسعه استان یراهبرداه نی تدو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 
16 

 منابع 

 (آینده نگاری آمایش استان مرکزی ، گزارش شماره 1313اندیشگاه آتی نگار )ویرایش اول  17 ، 

 ها در کشور با استفاده از روش  دانشگاه یمشارکت اقتصاد یراهبردها ییپابرجا (1315یی ، آزیتا  و همکاران )تقوا

 یفناور تیریمد یکنفرانس مل نیو دهم یالملل نیکنفرانس ب نیششم، ویسنار

  (درسنامه مدیریت استراتژیک ،تلخیص: اعرابی ، تقی زاده مطلق،انتشارات : پژوهشکده سما1315دیوید، فردآر،) 

 ( مبانی نظری و تجارب به کارگیری ماتریس تحلیل 1312شریف زادگان ، محمد حسین و ملک پور اصل، بهزاد )

 ژیک توسعه منطقه ای، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی( در برنامه ریزی استراتSWOTسووات )

 ر د یتاسف نسب کردیتجارت گاز با رو یوهایسنار یپابرجا یراهبردها (1312 و همکاران) نژاد, ساسان  یکاظم

قم، دانشگاه  ،یو توسعه اقتصاد ینیکارآفر ت،یریمد یالملل نیکنفرانس ب نیدوم ران،یصادرات گاز ا یشرکت مل

 نور امیپ

 (، برنامه ریزی راهبردی در کالن شهرها،انتشارات پردازش ،ویراییش اول1311) ی،وارازاحیمس یدمرا 

 




