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  استان بوشهر زییرربانهمو سازمان مدرییت 

 عنوان طرح: برنامه آمایش استان بوشهر

 سومویرایش  –ن امنیتی در آمایش استا -اعیایمنی، دف بررسی و تحلیل مالحظات عنوان گزارش:

 خدمات شرح 1-11-2-1 ، منطبق با بند دهممرحله اول، گام دوم، فصل ارتباط با شرح خدمات: 

 مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتیبررسی و تحلیل گروه: 

 5002212B0021303013RE103960827 شناسه گزارش:

 مطالعاتي برنامه آمایش: گروه

 رضا احمدیانمدیر پروژه: 
 توفیق، دکتر مجتبی رفیعیان روزیف دکترمشاوران عالي: 

 خواجه برج سفیدی آرمان ي:فن ریمد
 سونیا کریمیمدیر اجرایي: 

 ی اصلي مطالعاتي:هاسرگروه

 کوروش کمالی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 : صدیقه فیضیزیستمحیطبررسی و تحلیل 

 حمدیم محمدعلی بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب

 اداری و سازمانی: حجت اهلل میرزایی-بررسی و تحلیل سیاسی

 جو علی همت بررسی و تحلیل اقتصادی:

 مسعود جودت زیربنایی: هایویژگیبررسی و تحلیل 

  میرزاییحجت اهلل :آوریفنبررسی و تحلیل حوزه علم و 

 بررسی و تحلیل بخش گردشگری: محمود اوالد

 تحلیل نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدی بررسی و

 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 امراللهی بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصور

 ناهپ حیدر محمدباقرمقررات توسعه:  ضوابط و 

 GIS ،IT و گرافیک: مرتضی بیدگلی 

 تلفیق و آینده نگاری: رضا احمدیان 

 آدرس کارفرما:
 استان بوشهر ریزیبرنامهبوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان بیسیم، سازمان مدیریت و 

 5313355515کد پستی: 155-55335353دورنگار:  155-55335531-1تلفن: 

 info@mpob.irپست الکترونیکی:  www.mpob.ir آدرس جایگاه الکترونیکی:

 آدرس مشاور:

 23خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید ناصری، پالک 

 133634335پستی: کد 66355621دورنگار:  66355621-4تلفن: 

 info@maab.co.irالکترونیکی: پست .maab.co.ir wwwاینترنتی:  سایت

 www.amayeshboushehr.irسایت برنامه آمایش استان بوشهر: 

http://www.mpob.ir/
mailto:info@mpob.ir


 

 

 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایي: مدیر فني: مشاوران عالي:

 سونیا کریمي جه برج سفیدیآرمان خوا دکتر فیروز توفیق و دکتر مجتبي رفیعیان

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

 مدیر گروه: کوروش کمالي
 مدیر گروه: حمید محمدی مدیر گروه: حجت اهلل میرزایي

 وحید مشفقی فریده آذربان

 سمیرا یوسفیان محسن مهیمنی محمودیعلی 

 سپیده تدین آزاده عابدین غمعلی بی

 فاطمه طاهری مهدی عبیدی رضا عابدین زادگان عبدی

 های زیربنایي:گروه تحلیل ویژگي گروه بررسي و تحلیل مشارکت شهروندی: :ستیزطیمحگروه بررسي و تحلیل 

 مدیر گروه: مسعود جودت اصل نمدیر گروه: رضا احمدیا مدیر گروه: صدیقه فیضي

 حسن خاکسار منصور صنیعی دوست مهرمحبوبه 

 شیدا عبدلی سمیه زنگنه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت طیبه صادق علی محمودی

 زهرا محتشمی ناهید آتشی نسرین نژاد اهللنعمت

 و گرافیک: GIS، IT گروه سونیا کریمی گروه بررسي و تحلیل اجتماعي و فرهنگي:

 بیدگلي يمرتض مدیر گروه: رقیه نحوی مدیر گروه: محمدعلي محمدی

 نسرین نژاد اهللنعمت :یآورفنگروه بررسي و تحلیل حوزه علم و  موسوی طاهر میر

 سونیا کریمی مدیر گروه: حجت اهلل میرزایي ملیحه شیانی

 مهسا جالل وندی بهاره مستوفیان حسین بارگاهی

 بیتا شهیدی علی کریمی هلل قدرتییدا

 علی شاه رضایی شکنصفمحدثه  احمد طالبی

 مهسا شاه بختی گروه بررسي و تحلیل حوزه بخش گردشگری: بالسینی بیگلو الناز امیر

 سلیم ذوالفقاری مدیر گروه: محمود اوالد فاطمه عمرانی

 دزهرا فیض نژا علی پیر هدی پور گروه بررسي و تحلیل اقتصادی:

 گروه تلفیق و آینده نگاری: سارا عبدی مدیر گروه: علي همتجو

 مدیر گروه: رضا احمدیان فریده آذربان رامین ذوالجناحی

 فیروز توفیق گروه بررسي و تحلیل نظام سکونتگاهي: محمدی اکبر

 مجتبی رفیعیان مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی کمند رزادهیام محمد

 آرمان خواجه برج سفیدی  زارعیعبداهلل نگار اکبری

 صدیقه فیضی یحیی جعفری گروه بررسي و تحلیل ضوابط و مقررات:

 حسین آرامی این باقرآذین  پناه دریحمدیر گروه: محمدباقر 

 افشین دانه کار نیلوفر دهقان یحیی جعفری

 موسوی طاهر میر مرتضی بیدگلی حسین صادقی

 حجت اهلل میرزایی گروه بررسي و تحلیل مالحظات ایمني، دفاعي و امنیتي: معیتي:های جگروه بررسي و تحلیل ویژگي

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهي مدیر گروه: حمید حسین نسب

 طاها ربانی پناه دریحمحمدباقر  یحیی جعفری

 عبداهلل زارعی حسین صادقی بهزاد بهروزی اصفهانی
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 فهرست مطالب

 ر................................................................................................................................ سوم شیرایو مقدمه

 ز.................................................................................................................................................. شگفتاریپ

 1 ....................................................................................................................................................... مقدمه

 5 ................................................. استان شیآما در یتیامن -یدفاع ،یمنیا مالحظات -1-2-11

 22 ........................................................... یستیز و یعیطب طیمح مخاطرات از یناش داتیتهد -1-2-11-1

 22 ........................................................................ زلزله خطر با ارتباط در استان یبند پهنه -1-2-11-1-1

 22زلزله یلمللا نیب موسسه نقشه استناد به زلزله خطر نظر از بوشهر استان یبند پهنه یبررس -1-2-11-1-1-1

 11 ....................................................... زلزله با رابطه در پرخطر مناطق و هاگسل یبررس -1-2-11-1-1-2

 13 .................................................................... استان در لرزه نیزم یها رخداد یبررس -1-2-11-1-1-1

 13 .................................... استان یاقتصاد و یتیجمع مراکز در زلزله خطر ییفضا لیتحل -1-2-11-1-1-3

 خطر یندب پهنه اساس بر استان یاقتصاد و یتیجمع مراکز در زلزله خطر ییفضا لیتحل -1-2-11-1-1-3-1

 13 ............................................................................ زلزله یالملل نیب موسسه - لرزه نیزم

 یها لزلهز شدت یبند پهنه اساس بر استان یتیجمع مراکز در زلزله خطر ییفضا لیتحل -1-2-11-1-1-3-2

 34 ....................................................................................... یالدیم 2113 سال تا رخداده

 32 ......................................................................... لیس خطر با ارتباط در استان یبند پهنه -1-2-11-1-2

 41 ............................................. البیس خطر با ارتباط در استان یهارودخانه یبندطبقه -1-2-11-1-2-1

 44 .............................. استان یاقتصاد و یتیجمع مراکز در لیس مخاطرات ییفضا لیتحل -1-2-11-1-2-2

 54 . استان در روان یهاماسه حرکت ای شن طوفان از یناش داتیتهد و مخاطرات یبند پهنه -1-2-11-1-1

 53 ........................... استان در روان یهاماسه حرکت ای و شن و طوفان مناطق یبند پهنه -1-2-11-1-1-1

 31 یاقتصاد و یتیجمع مراکز در روان یهاماسه حرکت و شن طوفان خطر ییفضا لیتحل -1-2-11-1-1-2

 33 ...................................... یاهسته تشعشعات از یناش داتیتهد و مخاطرات یبند پهنه -1-2-11-1-1-1

 یاهیگازآلودگ و نفت ساتیتأس یهاهندیآال از یناش داتیتهد و مخاطرات یبند پهنه -1-2-11-1-1-3

 32 ....................................................................................... یانرژ تیامن و یطیمحستیز

 32 ......................................................... ( (AQI) هوا تیفیک تیوضع) هوا یآلودگ -1-2-11-1-1-3-1

 23 ......................................................................................... ینیرزمیز یآبها یآلودگ -1-2-10-1-3-4-2

 23 ........................................... استان در ییایدر یهاطیمح یها ندهیآال منابع یبررس -1-2-11-1-1-3-1

 ،یاستهه تشعشعات رینظ) استان یستیز طیمح و یعیطب مخاطرات ریسا یبند پهنه و یبررس -1-2-11-1-3

 21 ..................................... ...(یگاز و ینفت ساتیتأس یهاندهیآال و یخشکسال ن،یزم رانش
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 22 ....................................................... استان یستیز و یعیطب مخاطرات ریسا یبند پهنه -1-2-11-1-3-1

 112 ...................................... استان یستیز طیمح و یعیطب مخاطرات ریسا ییفضا لیتحل -1-2-11-1-3-2

 125 ................................ یستیز طیمح یهایآلودگ از یناش یدفاع - یتیامن مسائل یبررس -1-2-11-1-4

 125 .......................................................... (فارسجیخل) ییایدر مرز یدفاع - یتیامن لیتحل -1-2-11-1-5

 111 ........ آن یاثرها و یدام و یانسان یهایماریب انواع خطرات معرض در مناطق یبند پهنه -1-2-11-1-3

 112 ......... استان یستیز طیمح و یطیمح داتیتهد و مخاطرات لیتحل و هیتجز و یبندجمع -1-2-11-1-2

 141 .................................................................................................................................................... منابع
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 فهرست جداول
 12 ............................................................................................... ییفضا سازمان یا توسعه یها هینظر یبررس: 1 جدول

 11 ..........................................................................شهرستان کیتفک به تیرؤقابل یهاگسل انواع طول زانیم: 2 جدول

 13 ............................... بوشهر استان یها شهرستان کیتفک به لرزه نیزم یبزرگا و رخداد ،تعداد رخداد دوره:  1 جدول

 31 ......................................................... خطر احتمال یهاپهنه در راستقرا کیتفک به استان یشهرها یبنددسته: 3 جدول

 34 ............................. شهرستان کیتفک به رخداده یها زلزله شدت یبند پهنه اساس بر ودرصد مساحت زانیم: 4 جدول

 35معیت تعداد و جمعیت روستایی و شهری استان در پهنه بندی شدت زلزله های رخداده              : تعداد و ج5جدول 

 32 .................................................................................. 1154 -1123 دوره یط لیس از یناش وارده خسارات: 3 جدول

 41 .............................................. (1121 تا 1141) یآمار دوره در یا لحظه حداکثر البیس رخداد تعداد آمار: 2 جدول

 41 ...................................................................................................... البیس یهاپهنه در واقع یهاسکونتگاه: 2 جدول

 42 ............................................................................................ یزیخلیس خطر در واقع یهاسکونتگاه تعداد 11 جدول

 51 .......................................... شهرستان کیتفک به یزیخلیس خطر یهاپهنه در واقع باغات و مزارع مساحت: 11 جدول

 21 ...................................... 2112 سال در   pm2.5 ذرات اساس بر یآلودگ معرض در تیجمع وتعداد زانیم: 12 جدول

 21 .................................... 2112 سال در کربن دیاکس منو اساس بر یآلودگ معرض در تیجمع وتعداد زانیم: 11 جدول

 22 ................................. 2112 سال در تروژنین دیاکس ید اساس بر یآلودگ معرض در تیجمع وتعداد زانیم: 13 جدول

 21 ............. 2112 سال در گوگرد دیاکس ید اساس بر یآلودگ معرض در تیجمع وتعداد زانیم:14 جدول                     

 23 ................................................... آنها یارهایمع با BOD و فسفر و تروژنین بار لیپتانس محدوده نیب ارتباط: 15 جدول

 24 ................................ (سال در تن )ازآالینده حاصلBOD کل اریمع لیپتانس براساس تیجمع ادوتعد زانیم: 13 جدول

 25 ................................ (سال در تن ) ازآالینده حاصل فسفر کل اریمع لیپتانس براساس تیجمع وتعداد زانیم: 12 جدول

 23 ........................... (سال در تن )ن ازآالینده حاصل تروژنین کل اریمع لیپتانس براساس تیجمع وتعداد زانیم12 جدول 

 22 .............................................................. بوشهر استان در ییایدر طیمح یها ندهیآال مکان ، یآلودگ نوع: 21 جدول 

 21 ............................................... یبحران نقاط نیشتریب رتبه و بوشهر استان یها شهرستان یندگیآال تیوضع: 21 جدول

 21 ............................................................................................................... ایران در محیطی خطرات و بالیا: 22 جدول

 SPI ............................................................................................................................ 22 روش یبندکالس: 21 جدول

 114 .............................................................................. شهرستان کیتفک به رمجازیغ و مجاز یهاچاه تعداد: 23 جدول

 112 ..................................................... 1154-1123 دوره یط ایبال ریسا واردشده یمال یهاخسارت مجموع: 24 جدول
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 121 ................................................................. یخشکسال خطر یهاپهنه در یشهر یهاسکونتگاه یبنددسته: 23 جدول
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 112 .............. یدامپزشک یهادرمانگاه توسط دام یانگل یهایماریب ی نهیدرزم درمان و یریشگیپ یهاتیفعال: 11 جدول
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 22 ....................................................................... استان در زلزله یریخطرپذ یهاپهنه از کیهر یمساحت سهم: 1 نمودار
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 42 ................................................................... یزیخلیس خطر یهاپهنه در هاسکونتگاه استقرار یتیجمع سهم: 2 نمودار
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 AQI ......... 31شاخص - معلق ذرات یندگیآال نظر از بوشهر استان 22 سال نامطلوب و مطلوب یروزها تعداد: 11 نمودار
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 سوم مقدمه ویرایش

 

ی از اشامنیتی با عنوان گزارش تهدیدات ن -گروه مالحظات ایمنی، دفاعی  از مطالعات سومین ویرایش گزارش حاضر

خدمات( است که پس از پاسخ به نقطه نظرات ناظر محترم  شرح 1- 11 -2-1مخاطرات محیطی و محیط زیستی )شامل بند 

در دو بخش قابل دسته بندی می باشد که به آن اشاره می  ناظر محترم در این ویرایش ارایه می شود.اصالحات صورت گرفته

 گردد:

 فت.قرارگر مورد بازبینیکه در فرایند بررسی، ویرایشی مربوط می شود. بخش اول: این بخش عموما با اصالحات

این بخش عموما مربوط به تهدیدات ومخاطره زلزله ، آلودگی های نفت وگاز و مخاطره سیل می باشد که بخش دوم: 

 بطورخالصه توضیح داده شده است:

 تهدیدات و مخاطره زلزله :

)  1-1-1-11-2-1بندهای  های گزارش انجام اصالحات و تکمیلخصوص  رد 15و 12، 2تا  1شامل بندهای این بخش

وتحلیل  امنیتی که بررسی -با زلزله( می باشد. با توجه به رسالت گروه مالحظات آمایش دفاعی  مخاطره وتهدیدات مرتبط

می باشد،در گزارش ل ها که مرتبط با گس  2تا  1تهدیدات درارتباط با نظام اسکان و فعالیت می باشد ،از اینرو بند های 

حاصل  اطالعاتدر این قسمت  بهره یری از جهت اطالع بوده و مبنای تحلیل نظام اسکان و فعالیت صرفاویرایش قبلی ,

و اینکه مطالب مذکوربه تفصیل در گروه منابع طبیعی) زمین شناسی( آورده شده . این موضوع استنقشه گسل ها بوده از

گروه با توجه به نقشه های بهنگام  15و  12 هایدرخصوص بندزارش حاضر حذف شده است.از گمطالب این قسمت است ، 

البته صورت گرفته است. 2113داده های موسسه ژیوفیزیک تاسال  اصالحات  ناظر محترم بر اساس (یشناس نی) زمیعیمنابع طب

نقشه   عات بهنگام واصل شده  بر اساسذکر این نکته ضروری است که بررسی وتحلیل نظام اسکان و فعالیت عالوه بر اطال

  با توجه به مرجع ملی بودن آن در گزارش حاضر حفظ گردیده است.های موسسه بین المللی زلزله 

 :نفت وگاز یها یآلودگ

ه به با توج می باشد.نفت و گاز ساتیتأس یهاندهیآالمخاطرات و تهدیدات ناشی از مرتبط با  -3-1-1-11-2-1 بند 

 مجددا  بررسی واصالح ،اعالم شده توسط آن ناطر محترم موارد و منابع طبیعی محیط زیست یگروه ها ازصله اطالعات وا

 در این بخش مخاطرات نفت و گاز به همراه سایر آلودگی ها استان بررسی شده است. .گردید

 ن مشاوریشرکت مهندسمحاسبات  وبراساس مطالعات  گزارش حاضر 42ص مدنظر ناظر محترم  در12بند  :سیل رهمخاط

 .اصالح گردید 113گروه محیط طبیعی)حوزه های آبریز(ص مآب 
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 پیشگفتار

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1123برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد. استان بوشهر(

آن در  ینیآفرنقشی خاص این استان و هایژگیوارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به شرح خدمات موضوع قر

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

و  اهداف اندازچشمبه تدوین  یپژوهندهیآوی برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگ

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

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدو در برنامه ازیموردندامات عالوه بر این به منظور تداوم اق

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

 خدمات به شرح زیر است:

 تدوین سند آمایش مرحله اول:

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

جربیات جهانی و ت هاروشدوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم،  فصل شود.مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

 یش است.های مکانی آماک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهنیازها و تشکیل باناختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

د. رسانی عمومی را به انجام میاجماع ساز همکاری و یدهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناساچهارم،  فصل

صل ششم، د. در فبندی اقدامات موردنیاز اختصاص داراولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقه مسئلهفصل پنجم به 

ر بهای اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه آمایش تحلیل مسائل و مزیت

های مطالعاتی الزم برای تهیه اسناد توسعه فصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  اساس

 ص دارد.اختصا 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 اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسیستیزطیمح

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

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

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

 دهد.قرار می یموردبررساستان را 
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توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی  یوهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

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

 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 )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.رات عمومی توسعه را شامل میتوسعه و ضوابط و مقر

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

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

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

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

 آمایش است.

 تهیه طرح عملیاتی آمایش مرحله دوم:

 گردد.یاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی میدر این مرحله طی پنج گام، طرح عمل

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

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

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

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

 باشد.می

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

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

 های اجرایی توسعه است.سیاست

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

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

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

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

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



 

 ش

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

 استان است.

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

های سیاست های ارزیابی برنامه وارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخصپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، 

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 پایش و ارزیابی برنامه آمایش مرحله سوم:

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

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

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

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و گاهساله دستهای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

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

 باشد.می

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

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

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

 ترینمهم. شودمی محسوب هر کشوری در بخشی و کالن ریزیبرنامه برای بستر ترینمناسب سرزمین، آمایش ریزیبرنامه

 هدف. تکشوراس فضایی دهیسازمان گرایی، کیفیت ،ییکل گرا دوراندیشی، نگری،جامع سرزمین آمایش خصوصیات

 به عبارت .ستا سرزمین مدیریت منظوربه  هاآن کارآمد اقتصادی آرایش و فعالیت و جمعیت بهینه توزیع سرزمین، آمایش

. اشدبیمملی  منافع چارچوب در سرزمین از مطلوب وریبهره به منظور فضا دهیسازمان سرزمین آمایش کلی هدف دیگر

 (211 :1121 )کالنتری،

، اقتصادی بازدهی و ییکار آ افزایش، و دفاعی امنیتی مالحظات طریق از مصوب اصول چارچوب در سرزمین آمایش

 و نقاط رد رفاه توسعه معقول سطح از برخورداری در توازن تعادل برقراری، محرومیت و فقر رفع، اجتماعی عدالت گسترش

 پیوندهای کیمتح و ایجاد، زیستمحیط حفظ و متعادل توسعه اهداف با متناسب اراضی کاربری نظام ایجاد، جغرافیایی مناطق

 مناطق سعهتو هایسیاست و بخشی هایسیاست مکانی – فضایی تأثیرهای سازیهماهنگ و ایمنطقه و برون درون اقتصادی

 عمل ایگونهبه ایرانی اسالمی هویت حفظ، دفاعی امنیتی مالحظات سرزمینی، وحدت اصل به توجه با خاص محورهای و

، هزادمابراهی) .سازدمی محقق را سرزمینی یکپارچه مدیریت و کشور توسعه درازمدت اندازچشم اهداف بتواند که کندمی

 (3 :1121موسوی، 

ای به راهبردهای دفاعی برای اند. توجه ویژههای ناشی از بالیای طبیعی را دیدهخسارت کشورهایی که آثار جنگ و

 دو ساسا بر همواره ایمنطقه هایطرح در سرزمین . آمایشاندداشتهملی  یداریپا حیاتی، منافع های ملی،حفاظت از سرمایه

. کندمی پیدا ایتوسعه مفهوم دارد، سپس دفاعی مفهوم ابتدا سرزمین آمایش زیرا؛ گیردمی شکل عهتوس و دفاع اصلی مفهوم

 به و گیردمی انجام توسعه اولویت با ایمنطقه ملی هایطرح و سرزمین آمایش هاآن در که کشورهای از بسیاری رویکرد

 )مدیری. شودیم انسانی و طبیعی مخاطرات برابر در یرپذآسیب هایعرصه گسترش باعث شودمی پرداخته کمتر دفاع مفهوم

 (25 :1122دیگران،  و

 مینآمایش سرز هایطرح در امنیتی – دفاعی مالحظات به توجه ،امنیتی – نظامی روزافزون خطرات و تهدیدات با وجود

 هاییرحط ارائه به توجه از و داشته تأکید بر امر توسعه عمده طوربه هادیدگاه آمایش ایران هایطرح در. باشدیم مهم بسیار

 فلتغ نظامی حمالت و تهدیدات مقابل در مهم و حساس و حیاتی و تأسیسات مراکز از حفاظت و سرزمینی دفاع جهت در

 دالیل هب امنیت و دفاع اما؛ است شده توجه بیش و کم ایمنی مقوله آمایش به هایطرح در تاکنون اساسی طوربه. است شده

 (32 :1121رهنمایی، ) .است نگرفته قرار موردتوجه کنونتا مختلف
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 در اکنونت که ای(آمایشی )توسعه هایطرح ؛ کهاست غیرعامل مسئله مهم این پدافند و سرزمین آمایش در تبیین رابطه

 امنیت و اعدف مسئلهو  نموده توجه کالبدی ،فرهنگی ،اقتصادی ،جمعیتی هایاست صرفاً به بحث اجراشده کشور ایران سطح

ربنایی بدون زی ساتیتأسها و استقرار پروژه کهییازآنجاقرارگرفته،  مالحظه مورد های توسعه کمترای در طرحمنطقه و ملی

انسانی  در معرض تهدیدات طبیعی و اکثراًغیرعامل بوده است سبب شده که  پدافند ژهیبه وتدوین ضوابط دفاعی  رعایت و

 که دیترین مواراصلی اما یکی از؛ موارد زیادی وجود دارد رعاملیپدافند غه آمایش سرزمین و بنابراین در رابط؛ قرار گیرد

است  توسعه و امنیت شده است. رابطه غیرعامل پدافند و سرزمین یعنی آمایش مفهوم این دو ناپذیر بینپیوند جدایی باعث

 بدین .است کشور هایبخش و مناطق تمامی در توسعه بسط و ایجاد سرزمین آمایش هایطرح اصلی هدف که معنی بدین

 با یهایسیاست و راهبردها کشور از منطقه هر تهدیدهای ها واجرا، فرصت درنهایت و ضعف، قوت نقاط شناخت با که نحو

 آنچه. ننددامی کشور یافتگیتوسعه اندازچشم ترسیم را سرزمین آمایش کهچنان دهد ارائه موجود وضع بررسی به توجه

 تدوین و تهیه با سپ. شودمی کشور سطح در امنیت افزایش رفتن باال باعث ناخواسته یا خواسته کشور توسعه که هست ضحوا

 رسیدن. واهد شدخ کشور در امنیت سطح رفتن باال آن دنبال به و کشور یافتگیتوسعه سطح افزایش سرزمین آمایش هایطرح

 و هدیداتت انواع مقابل در کشور مناطق کلیه امنیت و ایمنی ضریب حسط افزایش یعنی غیرعامل پدافند اصلی هدف به

 دماتی،خ بهداشتی، مانند هایکاربر انواع با ییربنایز تجهیزات و تأسیسات خود، درون در فضا کهییازآنجاهاست بحران

 تصور در که دارد دنبال هب را ایوابسته جمعیت فوق، هایمقوله همه. است داده یجا خود در را غیره و آموزشی مسکونی،

در فضا  فراوان مالی و جانی ضررهای آمدن وارد و زندگی نظام گسیختگیلجام باعث و پذیرفته تأثیر آن از شدتبه تهدید

 هایمکان وسازهاساخت ،سازوکارها کردن مشخص و امنیت تأمین برای دفاعی شرایط تعریف ،علت همین گردد. بهمی

 مدیریشود. )می محسوب غیرعامل پدافند قالب در آمایش هایطرح وظایف از بخشی ،دفاع هایانهسام استقرار برای مناسب

 (3 :1122 دیگران، و

 اربتج خارجی مختلف، تهدیدات مداوم حضور و خاورمیانه منطقه در استراتژِیک موقعیت به کشور ایران با توجه

دنیا  خیزحادثه کشور 11 جز ایران قرارگرفتهعراق و  و غانستاناف در امریکا هایعراق، جنگ ایران تحمیلی جنگ سالههشت

روستاها  بنابراین شهرها و؛ گردیده است( مشاهده ایران آن در نوع 11 تاکنون دنیا سراسر در شدهثبت طبیعی سانحه نوع 31)

 ساتتأسی کشاورزی، ها مزارعلها، پها راهکارخانه صنایع مانند حیاتی هایزیرساخت ها،مردم ساکن آن مراکز جمعیتی و و

 زا حفاظت در ایمنی اقدامات کارگیریبه اهمیت دارند لذا آسیب قرار در معرض تهدید و گاز، مخابرات و... و برق و آب

 (215 :1121دیگران،  و کند. )حسینیمی دوچندان پیش از بیش را هاآن
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 الزامات و اهبرنامه راهبردها، هیکل نمود. گونه تعریفرا این سرزمین آمایش حوزه در را غیرعامل پدافند تواندرنتیجه می

 هاپذیریآسیب گوییپاسخ برای... و مقیاس بهینه انتخاب و مناسب عملکرد اختصاص تعادل، ایجاد تمرکززدایی، مثل آمایشی

 یک توانب اقدامات مجموعه نای با که شکلی به طبیعی و نظامی تهدیدات برابر در...( و تمرکز تعادل، عدم)ها مانند ضعف و

 هدیداتت شدن عملی با که شکلی به کرد. ایجاد تهدید برابر در هاسرمایه مردم و و شهرها ها،زیرساخت در نسبی پایداری

 زندگی ویالگ تعیین با هاقسمت این درون در مردم و محله دستگاه، بخش، شهر، ،استان کشور، علیه طبیعی و دشمن نظامی

 یازهاین تأمین و خود هایزیرساخت پایداری حفظ ضمن بتوانند هادستگاه و بوده مدیریت و اداره قابل انبحر شرایط در

 (32 :1121جاللی فراهانی، )باشند.  و وضعیت شرایط اداره به قادر مردم، ضروری

 در وهله اول ییکه هرگونه توسعه فضا ابدییمضرورت پرداختن به این موضوع اهمیت  شدهگفتهمباحث  به توجه با 

، به اشدبیموهله دوم احتراز یا تعامل از این نقاط  و درآن است  یریپذبیآس زانیو م دیو تهدنیازمند تحلیل نقاط ضعف 

را حاصل  (تیو امنتعادل فضایی )رابطه توسعه  تاًینهاامنیت و  نیتأم، یریپذبیآسصورتی که راهبرد ناشی از آن کاهش 

 نماید.

بوشهر قبل از ورود به شرح خدمات به بررسی مباحثی در سه آیتم  استان شیآما در طرح یتیامن -یدفاع ،یمنیمالحظات ا

مرتبط در  یهاهینظر -1ی،تیامن - یدفاع ،یمنیمرتبط با مالحظات ا نیمستندات و قوان-2 مرتبط، میو مفاهتعاریف  -1شامل 

بررسی  آن با مالحظات امنیتی( و و ارتباطر آن بر توسعه شناسایی میزان اث) ییفضابررسی سازمان  رندهیدربرگ دو بخش

 است. شدهپرداختهبه عنوان مبانی نظری مطالعات  یرعاملیغپدافند  یهاهینظر

 و یطیمحستیزتهدیدات  در بخشخدمات انجام کار  و شرحمطالعات حاضر در قالب مدل مفهومی  فرآینددر ادامه  

شرح خدمات در مجلد دوم شامل تهدیدات اقتصادی، اجتماعی،  یهابخشایر ذیل آورده شده است. س به شرح یعیطب

و  دهایاب حاصل از این مطالعات در قالب یبندجمعبررسی گردیده است که  یو نظامامنیتی  داتیو تهدسیاسی، فرهنگی 

 طرح آمایش خواهد انجامید. ییو انطباق با ساختار فضا دهاینبا

 در آمایش استان امنیتی -مالحظات ایمنی، دفاعی 

 ی، اتهدیدات ناشی از مخاطرات محیط طبیعی و زیستی شامل زلزله، سیل، طوفان شن و ماسه، تشعشات هسته

 و سایر تهدیدات مرتبط با سایر بالیا. یسالخشک، رانش زمین لغزش، هاندهیآال

نیز به صورت جداگانه نمایش  هابخشهر یک از  یمفهوماست مدل  رذکقابل. دهدیمفرآیند انجام کار را نشان  1 ریتصو

 است. شدهداده
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 : فرآیند انجام کار1 ریتصو

 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ
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 امنیتی در آمایش استان -مالحظات ایمنی، دفاعی -1-2-11

شدن در استان بوشهر به دلیل واقع .دارند ارمناطق مرزی دارای نقش جایگاه ویژه در تضمین امنیت توسعه کل کشور 

 ایگاههای بالقوه و بالفعل محیطی و اقتصادی تاکنون نتوانسته به جها و پتانسیلعلیرغم برخورداری از توان بخش مرزی کشور،

عه را نیز با وسگیرد. موانع تتوسعه صورت می منظور که به ییهایزیردر برنامهواقعی خود در توسعه دست پیدا کند. امروزه 

 دارا بودن شرایط مناسب رغمیعلاین موانع که استان بوشهر هم  ازجمله. دهندیمقرار  یموردبررسدقت و توجه بیشتری 

ایط امن برای فراهم کردن بستر و شر به منظورو مالحظات مربوط به تأمین دفاع و امنیت  مسائلباشد. نمی مستثناتوسعه از آن 

 طورهمانبرخوردار است.  یاژهیوامنیتی از اهمیت  -مالحظات ایمنی، دفاعی  شناسایی ساختار راستا توسعه است. در همین

امنیتی  اهمیت و اهداف مالحظات نهیزمشیپکه گفته شد جهت ورود به این مبحث تعاریف، مبانی نظری و مستندات قانونی 

به عنوان بخش اثرگذار و اصلی  و طبیعی یطیمحستیزرا نشان خواهد داد و در بخش بعدی مطالعات، بخش تهدیدات 

 است. شده پرداختهاست. در ادامه به بررسی موضوعات ذیل  شدهیبررستوسعه 

 بخش اول 

 تعاریف و مفاهیم -الف 

 تشریح .شودیمدر ابتدای این بخش و پیش از ورود به مباحث اصلی به شرح مفاهیم و اصطالحات و تعاریف پایه پرداخته 

 دیواح مفهوم و معنی تا است شدهنیتدو است، نظر منظور خدمات شرح این در که صورتی به را هاآن از موردنظر معانی و

رح خدمات راهنمای ش بر اساستعاریف  است ذکر قابل .آید به دست ،کنندیم استفاده مفاهیم این از که افرادی کلیه بین

 است. شدهانیب

 مالحظات

 یا و هدیداتت هرگونه تا شود اندیشیده باید استان آمایش برنامه تدوین هنگام در که است یتدابیر مالحظات، از منظور

 مشترک ورتص به باید مالحظات این است بدیهی. گیرد قرار شناسایی و موردمطالعه است، استان یتوسعه متوجه که شرایط

 امور صینمتخص و مسؤولین و سوکی از ،(اناست آمایش) توسعه یهابخش در متخصصین و مسؤولین نیمابیف تفاهم با و

 ات گروه دو این نظرات نقطه کردن نزدیک مالحظات این تدوین از هدف. شود تدوین دیگر، سوی از امنیتی و دفاعی

 باشد. دفاع قابل شرایطی و امنیت از ایسایه در استان که در توسعه تحقق برای ،شندیندیب را ییکارهاراه
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 ایمنی

 و خطرات ییشناسا مداوم فرایند یک طریق از اموال، به خسارت یا و افراد آسیب امکان  ه در آن،وضعیتی است ک

 شمول دایره (Safety) ایمنی معادل .شودیمو در آن سطح حفظ  شدهدادهکاهش  سطحی قابل قبول نی بهایم ریسک مدیریت

 .( داردSecurity) معادل با امنیت با مقایسه در وسیعی

 دفاع

 این هگرچ. سازد عدفا قابل خارجی، و داخلی تهدیدات انواع برابر در را استان توسعه فضای که است اقدامی هرگونه

 توسعه وجهمت تهدیدات و خطرات برابر در دفاع انواع نیترعمده نظامی دفاع اما نیست، نظامی دفاع به منحصر مفهوم و معنی

 مانند بیریتدا با که غیرعامل یا و ردیگیم صورت نظامی نیروهای توسط که عامل یا است، نوع دو بر دفاع. دیآیم حساببه

 پدافند. ردیگیم صورت بالقوه خطرات کاهش و احتمالی تهدیدات با مقابله منظور به ،یرنظامیغ دفاع و یرعاملغ پدافند تدابیر

 فضاهای یریپذبیآس که است تدابیری گرفتن نظر در یا و دفاع قابل فضاهای طراحی صورت به است ممکن غیرعامل،

 .یابد کاهش تهدیدات برابر در را استان یتوسعه

 امنیت

 که تیخطرا انواع برابر در امنیت احساس: شامل مفهوم این. است کلی و عمومی مفهوم یک بحث این در امنیت از منظور

 هاییسیبآ مانند طبیعی، خطرات برابر امنیت احساس. شودیم او فعالیت و سکونت فضاهای در وی مایملک و انسان متوجه

 و تهدیدات از ناشی خطرات نیز و شودیم وی فعالیت فضاهای یا و انسان حیات متوجه است، ممکن زلزله و سیل از که

 و طبیعی مخاطرات برابر در ایمنی بحث ،رونیازا. گرددیم امنیتی و نظامی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مخاطرات

 .ندیآیم حساببه است امنیت عمومی مفهوم و بحث از اجزایی غیرطبیعی

 تهدید

 ر همبدر معرض مخاطراتی چون نابودی و یا  قع شود، انسان و فضاهای زیست و فعالیت وی،شرایطی است که اگر وا 

شوند که خسارت گیرند. در این مفهوم، هنگامی تهدیدات تبدیل به خطر میزدن نظم و سیستم استقرار فعالیت مناسب قرار می

شوند. می ریپذبیآسنقاط  متوجهه تهدیدات شود و آن هنگامی است کبه انسان و فضاهای زیست و فعالیت او وارد می

لی منطبق و یا ک یجزئبه صورت  یریپذبیآسی ی تهدیدات بر دایرهدهد که دایرهبنابراین مفهوم، خسارت هنگامی رخ می

ی هایدر هنگام وقوع زلزله ساختمان کند. برای مثال،حمله می ریپذبیآسشود. این بدین معنی است که تهدیدات به نقاط 

نداشته  ریپذبیسآهایی گیرند. اگر ساختمانها مورد تهدید قرار میدر برابر لرزش زمین داشته باشیم، این ساختمان ریپذبیآس

شویم رابطه با تهدیدات نظامی نیز، هنگامی دچار خسارت می خسارت منجر نخواهد شد. در واردکردنباشیم تهدید زلزله به 

http://www.aira.ir/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=53:acceptable-level-of-safety-alos&catid=29:2011-05-22-19-06-56&Itemid=383
http://www.aira.ir/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=53:acceptable-level-of-safety-alos&catid=29:2011-05-22-19-06-56&Itemid=383
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 اما در صورتی که در برابر این تهدیدات معین،؛ باشد ریپذبیآسدیدات نظامی معینی که قدرت دفاعی ما در برابر ته

 و خسارت بشود. تواند منجر به خطرنباشیم، تهدیدات نظامی نمی ریپذبیآس

 اقتصادي تهدیدات

 مانند ارندد اقتصادی ماهیتی تهدیدات این. رسانندیم آسیب استان اقتصاد به نوعی هر به که شودیم تهدیداتی شامل

 هک تروریستی تهدیدات. است آن مانند و سرمایه خروج خارجی، و داخلی بازارهای در رقابت در ناتوانی ،یآورفن ضعف

 عنوان به... و بندر یا و هاشگاهیپاال مانند اقتصادی مراکز در یگذاربمب یا حمله احتمال مانند شودیم اقتصادی، مراکز متوجه

 .شودیم تلقی امنیتی تهدیدات

 بر نوع نیچنو هم یها( در نظام اقتصادتیال) و افکار نخبگان شهیبر اند یرگذاریتأثبه  اقتصادی دیعرصه تهدهمچنین 

 مصرف متمرکز است. جیو ترو غیتبل یهاوهیشمصرف و 

 فرهنگی تهدیدات

 افکار ستی،تروری اتتفکر ترویج. کند عمل کشور فرهنگی وحدت و ملی بافرهنگ تضاد در که است تهدیداتی شامل

 روند از جنسی یا مذهبی قومی، از اعم دالیلی به جامعه از بخشی که تفکراتی یا و یاتوسعه ضد یهاشیو گرا واگرایانه

 .آید حساببه تهدیدات این جزء تواندیم زنان یا مذهب قوم، به نسبت تبعیض. بازدارد آن در مشارکت و توسعه

. در شودیممحسوب  دینوع تهد نیترخطرناکبتوان گفت  دیو شا نیتردهیچیپ ،نیثرترمؤ ،نیترعیوس یفرهنگ داتیتهد

 هانسانااذهان و قلوب  ریتسخ یگزاران در ارکان نظام سلطه بوده و برا استیمورد هجوم و توجه س نیذهن مخاطب دیتهد نیا

 یرگذاریتأث یواهد گذاشت. تالش نظام سلطه براگذاشته و خ اجرارا به فاز  یگسترده و مختلف اماتمنافع خود اقد یدر راستا

 ست.ا دهیچیگسترده، متنوع و پ ع،یوس اریبس یاست. حوزه فرهنگ نیو اعتقادات مخاطب شهیاند مان،یبر افکار، ا

 سیاسی تهدیدات

 این تگیابسو. شودیم استان در افکنانه تفرقه یا و یاتوسعه ضد یا و ملی ضد تفکرات با سیاسی یهاگروه وجود شامل

 هب تهدیدات این. دهدیم ترگسترده و ترخطرناک ابعاد آن به کشور از خارج یهاگروه یا و هادولت ،هاقدرت به هاگروه

 .سازدیم اختالل دچار استان آمایش برنامه و توسعه فرآیند و شده منجر ملی واگرایی

 اجتماعی تهدیدات

 یافهیطا ،قومی مسائل مانند ،گذاردیم تأثیر استان مردم جمعی یستیزهم و اجتماعی روابط بر که است تهدیدانی شامل

 ساکن ماقوا یا استان در ساکن مختلف اقوام میان اجتماعی واگرایی صورت به است ممکن اجتماعی تهدیدات. مذهبی یا و
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 گسیختگی نظام صورت به تهدیدات این است ممکن همچنین. کند بروز دیگر، یهااستان در ساکن اقوام به نسبت استان در

 .کند تظاهر اجتماعی، مشکالت معلول دیگر یهایناهنجار و بزهکاری قاچاق، مانند دیگر یهایناامن رواج و

 نظامی تهدیدات

 تهدیدات. شودیم استان متوجه نظامی آالت و ابزار از استفاده با داخلی یا خارجی دشمن توسط که است تهدیداتی شامل

 .ذاردگیم سرزمین، آمایش یبرنامه و توسعه ندیبر فرآ غیرمستقیم و مستقیم صورت به یقیعم تأثیرات نظامی

 خطر

ن به صورت جزئی یا کلی منطبق شود. در ای یریپذبیآسی ی تهدیدات بر دایرهیابد که دایرهخطر هنگامی تحقق می 

 وردمطالعهمی فضای استان توسعه یهایریپذبیآسیا و  اگر به تهدیدات توجه نشود، ریزی آمایش استان،مفهوم و در برنامه

ه آن را با ی استان بشود و روند توسعپذیر فضاهای توسعهممکن است تهدیدات متوجه نقاط آسیب و شناسایی قرار نگیرند،

 ز نظراسازد. ی استان دچار اختالل سازد. این خطر ممکن است ایجاد ناامنی کرده که فرایند توسعهخطر و خسارت مواجه می

 ندیبجمع دریک خطر منبع یعنی؛ دارد را خسارت ایجاد بالقوه طوربه که ایواقعه یا جریان از است عبارت خطر ،اسمیت

 چنانچه که ؛است بشر ساخت یا طبیعی ایپدیده خطر. باشد داشته را بحران ایجاد امکان ؛ کهاست انرژِی منبع هرگونه خطر

 ارب به اقتصادی هایزیان یا و طبیعی خسارات. دهد رخ اقتصادی هایفعالیت ای ،یورزکشا ،مسکونی هایمحدوده در

 (Smith, Keith1225.)کندمی تهدید را او آسایش و انسان حیات ؛ وآوردمی

 

 مخاطرات انواع

 مخاطرات طبیعی

 ,Moeانسان ) فعالیت از شینا مخاطرات و طبیعی مخاطرات. دارند منشأ دو ملل سازمان یالمللنیب استراتژِی بر اساس

pairote 2115.) ثالمعنوانبه. شودمی ایغیرمترقبه حوادث به منجر که .است کالبدی هایویژگی عموماً ،مخاطره از منظور 

 :1121 الدیخ. )است طبیعی مخاطرات جز همگی اشتعال قابل مستعد اراضی و زیخلیس مناطق ها،فشانآتش ،فعال هایگسل

 اثراتی دارای -2 زندگی عادت و و الگوی معمول نظم در باشد اخاللزیرمی  هایویژگی دارای طبیعی سوانح معموالً (.22

 قبیل از اجتماعی ساختار بر آن اثرات -1. است سالمتی ناهنجار اثرات و دیدگیبیآس ،ومیرمرگ قبیل از انسان روی بر

 (31 :1121 ستوده،) .است ییربنایز و ،اساسی خدمات ،رتباطاتا ،هاساختمان ،حکومتی هایسیستم به خسارت نابودی یا

 انسانی مخاطرات

 رایطیش اغلب طوربه مخاطرات نوع این. هاستانسان مشخص اقدامات از ناشی عمده و مستقیم طوربه که است شرایطی

 چارد اغتشاشات سایر و لیداخ هایکشمکش جنگ وقوع دلیل به غیرنظامیان و غیرعادی و عادی ها افرادآن در که هستند
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 به ناچار مردم موارد از بسیاری در. دهند دست از را امرار معاش هایو راه پایه حیاتی خدمات و شده مالی و جانی تلفات

خود  اصلی محل از خارج و داخل در که شوندیم افرادی پناهندگان و هایگروه ایجاد باعث و شده خود هایخانه ترک

 (31 :1121 ودهست).اندشدهرانده

 بحران

 انسانی جامعه به سختی و آید فزاینده به وجود به صورت یا ناگهانی طوربه که سازانسان یا طبیعی است رویدادی بحران

 .باشد نیاز العادهفوق و اساسی ،اضطراری اقدامات به آن کردن برطرف برای کند که تحمیل

 مدیریت بحران

 و هانیسمکلیه مکا گریعبارت د ؛ بهگویندمی بحران مدیریت را بحران بهینه نترلک هدایت ،دهیسازمان ،ریزیبرنامه

 الزم یرگذاریحداکثر تأث بتوان ممکن زمان حداقل در که ایگونهبه سیستم اجزای بهینه مدیریت به منظور که را فرایندهایی

 ( (Mirzaei, H.Yavar.B. Mirtaheri, 2008 ندیگومی بحران مدیریت. باشد داشته اثرات کاهش در راستای را

 و هاوهیش ،لیوسا ،ابزارها از ایمجموعه کارگیریبه از است عبارت بحران مدیریت گفت که باید جامع تعریف دریک

 (122: 1121 فشارکی،. )بردمی بین از درنهایت و داده شده ایجاد تهدید و کنش هاآن لهیبه وس که تدابیری

 پذیريآسیب

 ملی اراده و هاتوانایی تقلیل موجب که ابزاری یا اقدام هر مقابل در دستگاه یک یا و ملت کی حساسیت میزان

 و وقوع مقابل در محیط حساسیت میزان یونسکو تعریف بر بنا. گویندمی پذیریآسیب. شودمی را ملی امنیت کنندهتضمین

 .کندمی تعیین را آن محیط پذیریبیآس ،طبیعی سانحه یک شدت

 حساسیت و قرارگیری معرض در داخلی هایو وضعیت شرایط است عبارت پذیریآسیب از منظور رکلیطوبه 

 (.ISDR2004دهد )می افزایش مردم به را وارده فشارهای و هاشوک سایر ای ،خطرها به نسبت شکنندگی و تأثیرپذیری

 پدافند

 به است پیشوندی پد و پاد فارسی ادب و فرهنگ رد. است شدهآفند تشکیل و پد جز دو از پدافند شناسی لغت از نظر

 و زهر آن ازجمله که دینمایم معکوس را واژه آن معنای گیرد قرار ایواژه از قبل هرگاه و بوده دنبال و پی متضاد معانی

 .است دشمنی و کاریپ ،جدال جنگ مفهوم به نیز آفند واژه ،و پادتن تن ،پادتک و تک ،پادزهر

 در برابر واقعم در ملی حاکمیت و اراضی از افراد، صیانت امنیت تضمین مردم جان حفظ معنای به دافندپ گریبه عبارت د 

 (12 :1122 لویی، احمر.)است تجاوز هرگونه و موقعیت شرایط هرگونه
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 عامل پدافند

 زمینی یهوای خصمانه عملیات اثرات و یا کاهش کردن خنثی منظور به ،افزارجنگ مستقیم کارگیریبه عامل پدافند

 کلیه کارگیریبه با دشمن با مستقیم رویارویی(. 1 :1125 نیا موحدیموردنظر ) اهداف روی بر خرابکارانه نفوذی دریایی

 .شودمی آفندی انجام اقدامات کردن خنثی حمله دفع به منظور که افزارهاجنگ

 غیرعامل پدافند

 از است عبارت غیرعامل پدافند. رودمی کار به passive defense غیرعامل پدافند واژه دقیق معادل التین منابع در

 دشمن ملهح مختلف مراحل با انسانی عامل نیاز به بدون و خودخودبه که یبه طور موقعیت و شرایط هرگونه کارگیریبه

 موجب سالح از هاستفاد بدون ؛ کهشودمی گفته تدابیری و اقدامات کلیه به غیرعامل پدافند گریبه عبارت د؛ شود مقابله

 .باشدیمامل ع دفاع مکمل غیرعامل دفاع گفت توانمی درواقع. شود پایداری افزایش و خسارات تلفات پذیریآسیب کاهش

 (4 :1121جاللی فراهانی )

 مجموعه از عبارت که غیرعامل پدافند بر تأکید: غیرعامل پدافند از نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوب جدید تعریف

 و ملی اریپاید ارتقا ،ضروری هایفعالیت تداوم پذیریآسیب کاهش ،بازدارندگی افزایش موجب که رمسلحانهغی اقدامات

 دشمن. نظامی اقدامات و تهدیدات مقابل در بحران مدیریت تسهیل

 امنیتی - یدفاع مستندات و قوانین مرتبط با مالحظات ایمنی، -ب 

ی فرادستی است که از نظر قانونی و اجرای یهاطرحقرار گیرد  موردنظر پدافندی بایستی یهاطرحیکی از مواردی که در 

فرادست که به صورت مستقیم و یا به  یهاطرحبررسی  رونیازا. کندیمرا برای استان ایجاد  ییهاتیمحدودالزامات و 

 است. قرارگرفته موردتوجهاست  آورالزامصورت قانونی برای استان 

 ایران میاسال جمهوري اساسی قانون

 ،آموزشی ،در کارهای امدادی ارتش فنی تجهیزات و افراد از صلح زمان در باید دولت هفتم: و چهل و صدیک اصل 

 وارد یآسیب ارتش رزمی آمادگی به حدی در. کند استفاده اسالمی عدل موازین کامل رعایت با سازندگی و جهاد تولیدی

 .نکند

 وعدوکم عدواهلل به ترهبون الخیل رباط ومن قوه من استطعتم واعدوالهم کریمه آیه به حکم: و یکم پنجاه و صدیک اصل

ر نظامی را ب آموزش امکانات و برنامه کشور افراد همه برای است موظف دولت یعلمهم اهلل التعلمونهم دونهم آخرین من و

 المیاس جمهوری نظام و کشور از مسلحانه دفاع توانایی همواره را افراد همه که یبه طور. نماید فراهم اسالمی موازین طبق

 باشند. داشته را ایران
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 حفظ ،پذیریسلطه و جوییسلطه هرگونه اساس بر ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست :دوم و پنجاه و صدیک اصل

 آمیزصلح روابط و گرسلطه هایقدرت برابر در تعهد وعدم مسلمانان همه حقوق از دفاع ،کشور ارضی تمامیت و استقالل

 قانون اساسی()

 کشور سالهبیست اندازچشم سند

قق جمعی و در مسیر تح مدبرانهو  شدهیزیربرنامهبا اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش  

 :سالهستیبانداز و اصول قانون اساسی، در چشم هاآرمان

ول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، یافته با جایگاه ایران کشوری است توسعها -

 الملل.بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالهام

 :خواهد داشت ییهایژگیوانداز چنین ایرانی در افق این چشم جامعه

اسالمی،  یهارزشاخود و متکی بر اصول اخالقی و  و تاریخی ییایجغراف، متناسب با مقتضیات فرهنگی، افتهیتوسعه -

 ملی و انقالبی، با تأکید بر:

مند از امنیت اجتماعی ها و بهرهمشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان یهایآزادساالری دینی، عدالت اجتماعی، مردم -

 .ییقضاو 

ر تولید م برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی دبرخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سه -

 ملی.

 و پیوستگی مردم و حکومت. جانبههمهامن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی  -

برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم  یهافرصت، تأمین اجتماعی، ییغذابرخوردار از سالمت، رفاه و امنیت  -

 مطلوب. ستیزطیمحمند از فقر، فساد، تبعیض و بهره ورازدبهخانواده، 

 تعاون و سازگاری هیروح، انضباط، یوجدان کار، برخوردار از تمندیرضاپذیر، ایثارگر، مؤمن، فعال، مسئولیت -

 ایران و مفتخر به ایرانی بودن. ییشکوفااجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و 

آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز،  منطقهول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح به جایگاه ا افتهیدست -

طح افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سخاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرم

 درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

ی کارآمد، جامعه اخالقی، نواندیش توسعهساالری دینی، ر جهان اسالم با تحکیم الگوی مردمبخش، فعال و مؤثر دالهام -

 (مام خمینی )رههای اتعالیم اسالمی و اندیشه بر اساسای فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه ییایپوو 
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 رعاملیغکلی نظام در امور پدافند  يهااستیس

حفظه اهلل( ) یاسالمتوسط رهبر معظم انقالب  1122/ 22/11 خیدر تار رعاملیام در امور پدافند غنظ یکل یهااستیس

و  یمشطخ ،یو نظارت ینیتقن ،ییاجرا یهادستگاهکه به عنوان راهنمای  یابالغ یهااستیس نی. متن کامل ادیابالغ گرد

 است: ریشرح ز به، کندیم نیینظام را در بخش مذکور تع یریگجهت

کاهش  ،یبازدارندگ شیکه موجب افزا رمسلحانهیکه عبارت است از مجموعه اقدامات غ رعاملیبر پدافند غ دیتأک -1

 یمات نظامو اقدا داتیبحران در مقابل تهد تیریمد لیو تسه یمل دارییضروری، ارتقاء پا یهاتیفعالتداوم  ،یریپذبیآس

 .گرددیمدشمن 

حسب مورد،  عیتجم ای یسازپراکنده من،یانتخاب عرصه ا لیاز قب عاملریاصول و ضوابط پدافند غ تیرعا -2

 شیآما یهاطرح در ژهیبه و تیو حائز اهم یتینسبت به مراکز جمع یسازمنیادشمن و  بیاختفاء، استتار، فر ،ییزداتیحساس

 کشور. ندهیتوسعه آ یهاطرحو  ینیسرزم

 حساس و مهم و روزآمد کردن آن در صورت لزوم ،یاتیبه ح تیحائز اهم ساتیمراکز، اماکن و تأس یبندطبقه -1

 تیاهمز حائ ساتیتأس( در مورد مراکز، اماکن و دهفای – نهیاصل هز تی)با رعا رعاملیپدافند غ یهاطرحو اجرای  هیته -3

اعتبار  نیشم و تأمبرنامه ش انیو امکانات، حداکثر تا پا یبندتیاولوبر اساس  اجرا( موجود و در دست یرنظامیو غ ینظام)

 .ازیموردن

 .ییایمیو ش یکروبی، میاهسته رینظ رمتعارفیغ یهاسالحدر برابر  رعاملیطرح جامع پدافند غ هیته -4

فندی از پدا یریگبهرهدر جهت  یو مواصالت یارتباط یهاشبکهو  ساتیچندمنظوره کردن مستحدثات، تأس ایدو  -5

 رزی و حساس کشور.در مناطق م ژهیبه وو  یعمران یهاطرح

 ،یردولتیو غ یدر بخش دولت رعاملیاصول و ضوابط پدافند غ یریکارگبه  ی نهیزم در یو آموزش عموم یسازفرهنگ -3

 .رعاملیپدافند غ ٔ  نهیدرزم قاتیو توسعه تحق یدر سطوح مختلف آموزش یمواد درس ینیبشیپ

 .رعاملیپدافند غ یهاطرحاطالعات  یبندطبقه تیرعا -2

 داتیتمه ینیبشیپاز شهرها و  ساتیتأس گونهنیابردن  رونیو ب یتیپرخطر در مراکز جمع ساتیتأس جادیممانعت از ا -2

پرخطر  اتسیدر اطراف تأس یتیمراکز جمع جادیاست و ممانعت از ا یالزام هاآنکه وجود  یساتیبرای آن دسته از تأس یمنیا

 الزم. میحر نییبا تع

 .یداخل دیتول و یبر طراح دیبا تأک رعاملیکشور در پدافند غ ازیموردنمرتبط  عیه فناوری و صناالزم از توسع تیحما -11
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 دیجد داتیتهد ریو سا یکیو الکترون یافزارنرم داتیدر مقابله با تهد رعاملیاصول و ضوابط پدافند غ یریکارگبه -11

 .یاانهیارو  یمخابرات ،یرساناطالع یهاشبکه انتیدشمن به منظور حفظ و ص

و  هابرنامهو  هاطرح ریدر سا یهماهنگ جادیو ا یسازمنیامشترک  یهاطرح هیالزم برای ته سازوکار ینیبشیپ -12

 .هانهیهزو کاهش  ییافزاهمدر جهت  رمترقبهیو حوادث غ رعاملینهادهای مسئول، در دو حوزه پدافند غ تیریمد

مقررات و  ارها،یاصول و ضوابط، استانداردها، مع بیو تصو یزیربرنامه ،یطراح نیمرکزی برای تدو جادیا -11

 .هاآنو نظارت بر اعمال  رییگیو پ رعاملیپدافند غ یفن یهانامهنییآ

 بهرمترقیغکلی نظام در پیشگیري و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث  يهااستیس

سازی مسئوالن و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده

 های جوی و اقلیمی.مترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیدهسوانح طبیعی و حوادث غیر

گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات  -1

 ه.حوادث با اولویت خطر زلزل گونهنیا

 برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران جمهورسیرئایجاد مدیریت واحد با تعیین  -2

های اجرایی های اطالعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمانایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک شبکه -1

 در زمان وقوع حادثه. امبه هنگرسانی دقیق و و اطالع موقعبهمسئول، به منظور هشدار 

وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و ها و امکانات الزم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جستتقویت آمادگی -3

های داخلی و خارجی در کمک یدهسازمانرسانی و های تبلیغاتی و اطالعدیدگان، تنظیم سیاستاسکان موقت آسیب

 های فوق.زمینه

لح دولتی و نیروهای مساعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر ازیموردنهای رفتن کلیه امکانات و توانمندیدر اختیار گ -4

 در طول زمان بحران.

 سازی اصولی و فنی مناطقدیدگان و بازروانی و اجتماعی آسیب یباز توانهای جامع علمی به منظور تدوین برنامه -5

 دیده.آسیب

های های مالی و تشویقی، تسهیالت ویژه و صندوقها، حمایتان خسارت نظیر انواع بیمهسترش نظامات مؤثر جبرگ -3

 حمایتی

جدید  وسازهایپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساختپیشگیری و کاهش خطر -2

 از طریق:
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 ا تایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب بها در مراکز جمعیتی شهری و روسسازی کاربرییابی و مناسبمکان

 خطر نسبی زلزله در کشور. یپهنه بند

 نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه  یریکارگبهوساز با بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت

 فتههای موفق کشورهای پیشرای و استفاده از تجربههای فنی و حرفهسطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل

 خیز.زلزله

  و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه  یفن ریغ یوسازهاساختممنوعیت و جلوگیری از

 استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

 و مقاوم و  تیفیباکای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه

 های سبکهای نوین و پایدار و ساخت سازهترویج و تشویق فناوری

  فنی.غیر  یوسازهاساختتهیه و تصویب قوانین و مقررات الزم برای جرم و تخلف شناختن 

 ها از طریق:پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسانکاهش آسیب -2

 ق خطر نسبی زلزله در مناط یپهنه بندعمران شهری و روستایی متناسب با های توسعه و تدوین و اصالح طرح

 مختلف کشور.

 و  بناییهای حیاتی و تأسیسات زیرهای دولتی، عمومی و مهم، شریانای ساختمانسازی و بهسازی لرزهایمن

 سال. 11های فرسوده حداکثر تا مدت سازی و بهسازی بافتباز

 ای سازی و بهسازی لرزههای تشویقی )بیمه و نظایر آن( به منظور ایمنارائه تسهیالت ویژه و حمایت

 دولتی.های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیرساختمان

 ریق از ط هاآن های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیبشناسایی پدیده

 شیپهای هشدار سریع و ملی پایش و بهبود نظام وستهیپهمبههای طبیعی، ایجاد نظام تهیه اطلس ملی پدیده

 های پیشرفته.مدت با استفاده از فناوریبلند یآگاه

مالحظه  «سازگاری با اقلیم»های آن در همه سطوح، رویکرد ای که در همه فعالیتگونههای توسعه ملی بهتنظیم برنامه -11

 انجام گیرد:و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید 

 .شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین 

 های جامع مدیریت بالیای جوی و اقلیمی.هیه، تدوین و ساماندهی نظامت 



تحل   یربرس  ی استان بوشهرزیربرنامهمان مدیریت و ساز  
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 کارهای مناسب.شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راه 

 6/8/1181سرزمین ملی آمایش  ضوابط

 "حراست از میراث فرهنگی"و  "ستیزطیمحاز  حفاظت" ،"امنیتی و دفاعیمالحظات "رعایت  -از ماده یک 11بند 

ه در محدود نمودن و یا تسریع توسع، هایی که با توجه به مالحظات یادشده، به ویژه در محدودهاستقرار جمعیت و فعالیت در

 .الزامی است هاآن

تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق  - از ماده یک  13 بند

 به منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور.

، از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض رعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیرعامل - از ماده یک 14بند 

بهینه های امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیرمترقبه و انتخاب مقیاس ، انتخاب عرصهسب در پهنه سرزمین، پراکندگی مناطبیعی

 .یفاعمناسب دمندی از پوشش پذیری در برابر تهدیدات و بهرهها در راستای کاهش آسیبدر استقرار جمعیت و فعالیت

 (1123ای آمایش سرزمین ، شور یزیربرنامهسازمان مدیریت و )آمایش سرزمین  ضوابط ملی

بند 12- استفاده بهینه از دیپلماسی به منظور تأمین و تضمین پایداری دریافت آب از منابع برونمرزی 

 بامالحظه فرصتها و تهدیدهای ژئوپلیتیکی

 و ستیزطیمححفاظت از  با کشورهای منطقه به منظور چندجانبهدو یا  یهایهمکارارتقاء سطح تعامالت و  -41بند 

، هاونیکنوانس، هامعاهده، هانامهتفاهمدر چارچوب  گردها زیر منابع طبیعی و مقابله با آثار منتج از تغییرات اقلیمی و

 یامنطقه یهامانیپو  هانامهموافقت

اولویت ا ب گردها زیر دهندهشکل یهاکانونمهار روان و  یهاشن تیتثبو  ییزاابانیب، جلوگیری از ییزداابانیب -41بند 

 از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلی یریگبهرهمناطق بحرانی و 

به نواحی مرزی و  یردولتیغملی اعم از دولتی و  یهایگذارهیسرما یدهجهتو  توسعه و آبادانی نواحی مرزی -33بند 

اجتماعی،  یهاییمگراهبر تقویت  دیتأکنسبی و رقابتی با  یهاتیمز بر اساسرونق بخشی به صنعت گردشگری و بازرگانی 

 فرهنگی و سیاسی

ور در کش هارساختیزرعایت مالحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل کشور در ساخت، توسعه و توزیع  -32بند 

 جغرافیای سیاسی قلمروهای سرزمینی یهامؤلفهمتناسب با 

ند ولوژیک قلمروهای سرزمینی در ارتقاء امنیت و پدافاستفاده مناسب از جغرافیای طبیعی و خصوصیات ژئومورف -21بند 

 حیاتی، حساس و مهم یهاطرحغیرعامل استقرار صنایع و 
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 یهامیرحو رعایت  هاسکونتگاهامنیت ملی( در محدوده  یعال یشورامطابق تعاریف پرخطر )عدم استقرار صنایع  -21بند 

 ازیموردنایمنی و امنیتی 

ایرانی اقوام مختلف و مشارکت آنان در اداره امور، توسعه و امنیت  –ارتقاء هویت اسالمی  تقویت انسجام ملی و -22بند 

 مناطق مختلف کشور

 یهاهیسرمار با رویکرد وحدت و یکپارچگی اجتماعی و ارتقاء تقویت پیوندهای مناطق مرزی با داخل کشو -21بند 

 اجتماعی ملی در پهنه سرزمین

 نامه پنجم توسعه کشورجایگاه پدافند غیرعامل در بر

 یهاحوزه در مؤثرتر استقرار و حوزه گسترش منظور به هارساختیز ارتقاء و حضور تیتقو :2: بند الف قسمت 124ماده 

 جنوب ناوگان سازمان تکمیل و آزاد یهاآب بر تأکید با کشور دریایی خطوط از و حفاظت کشور آبی

تضمین  و کشور ملی منابع و مردم از حفاظت ملی، پایداری ارتقاء ،هاترساخیز یریپذبیآس کاهش منظور : به122 ماده

 :شودیم انجام زیر اقدامات غیرنظامی، دفاع چرخه تکمیل راستای در آنان به خدمات تداوم

 برنامه اول سال طی غیرعامل پدافند ازیموردن فنی استانداردهای تدوین -الف

 مهم حساس و حیاتی، مراکز در نوین تهدیدات خصوص در یسازیخنث و هشدار پایش، سامانه ایجاد -ب

 آن پایدار و امن فعالیت تداوم برای کشور مهم و حساس حیاتی، مراکز از حفاظت و یسازمنیا -ج

 خزر( دریای و عمان دریای ،فارسجیخل) کشور آبی یهاحوزه در تهدیدها با متناسب استقرار و حضور -: ط 211ماده 

 نیز تأسیسات و مطالعه دست در یا و مهم و حساس یهاطرح اجرای و طراحی در غیرعامل افندپد اصول رعایت -ک

 اجرایی هایتوسط دستگاه مردم عمومی آموزش و کشور حیاتی و اصلی یهاانیشر و حساس هایساختمان و زیربنایی

 رطبیعی.سوانح غی از ناشی مخاطرات کاهش و پیشگیری منظور به قانون، این 132 ماده موضوع

تالش  و انرژی )ترانزیت( عبور و توزیع حوزه در ویژه به منطقه در اقتصادی حوزه در ایران مدیریت ارتقاء -: ز211ماده 

 منطقه در انرژی انتقال مسیرهای در گرفتن قرار برای

 و سایر جنوبی ارسپ گازی میدان شدهیزیربرنامه فازهای اجرای با خصوص به طبیعی گاز تولید افزایش - : ب222ماده 

 گاز تأمین بر که عالوه به نحوی ،یبرداربهره حال در میادین سوختن حال در گازهای یآورجمع و گازی مشترک میادین

 شود. تضمین شده، تعهد صادرات و کشور داخلی مصارف نفتی، میادین به تزریق برای کافی
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 (1131)سند نظریه پایه توسعه استان 

  بر مالحظات  دیتأکنوین و با  یهایفناوراز  یریگبهرهنفت و گاز و پتروشیمی با  یتدسنییپاتوسعه صنایع

 در حوزه انرژی(غیرعامل )و ضوابط پدافند  یطیمحستیز

  یاستههحساس مانند نیروگاه  یهاطرحو الزامات پدافند غیرعامل در استان به ویژه در مورد  هارساختیزتقویت 

تلف و نهادهای مخ هاسازمانژی پارس و توسعه شبکه ارتباطات میان بخشی بین انر –و منطقه ویژه اقتصادی 

 .هابحرانمدیریت بهینه  ی نهیزم دردولتی 

  یهاراه احداث همگانی در مواقع اضطراری، طراحی، یهاآموزشاجرای الزامات پدافند غیرعامل از قبیل ارائه 

 نیروگاه اتمی(بحران )در مواقع  ازیموردنو امکانات  هارساختیزخروجی و 

  لح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسششم )انتقال پایگاه پدافند هوایی ارتش و درج در الیحه قانون برنامه

 (عالی امنیت ملی یشورا/

 در آمایش سرزمین رعاملیغجایگاه پدافند 

، بلوریاناست ) یمرزبرونی و داخل و آرامشبه هدف توسعه و عمران وجود امنیت  یزیربرنامهبرای  ییربنایزشرط 

 اضرح. پدافند غیرعامل در حال کندیمپیدا  یاتوسعه(. آمایش سرزمین ابتدا مفهومی دفاعی دارد، سپس مفهومی 251: 1122

ی و حساس بر مراکز حیات هاآننوین و مخرب آفندی برای جلوگیری از اثرهای ویرانگر  یهاسالحقادر به مقابله با  ییتنهابه

اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در کنار فنون روز آمایش سرزمین و  یریکارگبه رونیازاروهای انسانی نیستند و و نی

و همکاران،  مدیری) دینما توجهقابلو  مؤثربه تکمیل زنجیره دفاعی، کمکی  تواندیمو مدیریتی  یزیربرنامه یهااستیس

 هاتعرضون از مص مأمندریافتی، از فضا به عنوان  یهااستیس بر حسبدند که آمایش فضا نظامیانی بو شگامانیپ (.14: 1121

شد. فضا محسوب می گر شیآمابا ایجاد شهرهای مستحکم اولین  13در قرن  "وبان"در فرانسه  مثالعنوانبه. کردندیمدفاع 

 (111: 1121)باورد و همکاران، 

مطلوب از سرزمین در راستای امنیت و منافع ملی است.  یوربهرهفضا به منظور  یدهسازمانهدف کلی آمایش سرزمین، 

ش از ساخت ، پیکندیمپیدا  یاتوسعهو سپس مفهوم  دردر کشورهای اروپایی، مفهوم آمایش سرزمین ابتدا مفهومی دفاعی دا

بررسی الزم و و پس از  گرددیمنظامی و دفاعی مطرح  یهاکارگروهکلیدی، موضوع در  یهارساختیزنیروگاه، سد و 

 (13: 1124گردد. )نوروزی، دفاعی و امنیتی نسبت به ساخت آن اقدام می یهامالحظهاعمال 

کل گیرد، ش انهیگراواقعبا آمایش سرزمین، رابطه متقابلی است هر چه آمایش دفاعی، امنیتی، منطقی و  دهایتهدطه برا

در این ارتباط، نظریه اهمیت و جایگاه ویژه بخش دفاع ضروری . ابدییمکاهش  دهایتهدضریب امنیت ملی کشور باال رفته و 
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( در 2: 1122مدیری و همکاران، ). دهدیمقرار  موردتوجهرا  یامنطقهبعد  و سپساست که ابتدا بعد دفاعی آمایش سرزمین 

 است. شدهدادهرابطه آمایش سرزمین و پدافند غیرعامل نمایش  2 ریتصو

 رعاملیغ: نمایی از رابطه آمایش سرزمین و پدافند 2 ریتصو

 
 45: 1531و همکاران،  یریمد :مأخذ

 سازمان فضایی يهاهینظر -ج

مبنای  اندتویم هاینابرابرتوسعه و میزان کاهش  نهیدرزمسازمان فضایی میزان اثری است که  یهاهینظرهدف از بررسی 

. دهدیمدر ساختار فضایی توسعه میزان همگنی مالحظات امنیتی، ایمنی و دفاعی با توسعه را نشان  هاهینظریرد، این نظر قرار گ

 است. شدهیبررس یاتوسعه یهاهینظردر ادامه برخی 
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 بررسی نظریه هاي توسعه اي سازمان فضایی: 1جدول 

 از دیدگاه نظریه« مرز»تنباطی مفهوم اس شرح نظریه نظریه ردیف

1 

شد
ب ر

قط
 

 پرو؛ فرانسوا توسط 1224در سال  رشد قطب ارائه الگوی

 دارد؛ تجمعی یهاتیعل الگوی با زیادی تشابه

 نامتوازن رشد مکانیسم مورد را در بیشتری جزییات حالنیدرع

 .دهدیم ارائه ایمنطقه

 ظاهر جاهمه در نهمزما طوربه رشد که کرد عنوان را مطلب پرو این

 ؛شودینم

 ؛ظاهرشده خاص مراکزی یا هاقطب در بلکه

 اداقتص کل در خود را نهایی آثار یوانفعاالتفعل طریق از و سپس

 .سازدیم نمایان

 «شدن قطبی»اثر رشد  دو حول معموالً رشد قطب یهامدل عمل نحوه

 :چرخدیم «تدریجی انتشار» و

 شود،می مناطق بین هاینابرابر یو فزایندگ واگرایی اثر اول موجب

 .شودیم هاینابرابر بردن بین و از همگرایی موجب و نهایتاً

 یا نقاط در ، بلکهافتدینم اتفاق جاهمه در همزمان طوربه رشد

 باالیی جاذبه قدرت از که افتدیم اتفاق یاتوسعه یهاقطب

 برخوردارند.

 توسعه دو ویژگی دارند: یهاقطب

 درش اینکه و دوم برخوردارند قوی درونی ارتباط از هاآن اینکه اول

 .ندکنیم تنظیم پسین پیوندهای و پیشین پیوندهای با را خود

هر قطب، سلسله مراتبی از مرزبندی را از طریق حوزه نفوذ و 

مشخص  یدرپیپحیطه جغرافیایی خود به صورت امواج 

ه این . بر این اساس به میزان قوت قطب رشد، حیطسازدیم

، اما مرزهای سیاسی مانع عبور ابدییمنیز گسترش  هایمرزبند

 .شودیمقطب رشد به کشور مجاور  راتیتأث

مرز در مفهوم این نظریه، دورترین نقاطی است که شعاع 

اس، اس نیبر ا. رسدیمقطب رشد به آنجا  یاتوسعه راتیتأث

ز ا یمندبهره نیترکمکه  شودیماطالق  یامنطقهمرز به 

 ، به اینکندیمقطب رشد را دریافت  یاتوسعهتشعشعات 

و  رتافتهینتوسعهتر، جهت، مناطق مرزی اغلب مناطقی محروم

 روند.به شمار می ترماندهعقب

اساس این نظریه بر توسعه اقتصادی و به ویژه صنعتی  ازآنجاکه

گذاری کالن صنعتی مستلزم وجود متکی است و سرمایه

میانی و مرکزی  عمده در مناطق طوربهاست که ای ویژه شرایط

فراهم است، لذا توسعه مرزها از طریق توسعه قطب رشد با 

 . عواملی چونردیگیمتری صورت کم ریتأثزمانی و  ریتأخ

از منابع طبیعی، قطع  یبرداربهرهموانع گمرکی، ناتوانی در 

 قهای ارتباطی بین دو کشور توسط مرزها، عدم تلفیاتصال راه

 ؤثرم توانندیمبین بازارهای دو کشور و مانند آن نیز در این امر 

 باشند.

2 

شد
ز ر

رک
م

 

 عملیاتی را رشد قطب یهینظر رشد، مرکز نظریه ارائه با فریدمن

 است. کرده

 زمراک گردید، مستقر رشد قطب که توسعه فرایند از مراحلی در

 خشپ منظور هب) رشد یهاقطب از ترکم ریتأث و شعاع حجم با رشدی

 .گرددیم سیتأس (دورتر مناطق به قطب از رشد اثرات

 است، مرکزی متروپل حقیقت در رشد مرکز منطقه یک

 نفوذ تحت روستاهای و شهرها کلیه سیاسی، و اقتصادی رهبری با که

 ؛کشدیم دنبال به را خود

 نسانیا یهاتیفعال تجمع مراکز بین اختالف که است علت همین به

 هب روستاها و شهرها و میان شهرها بین یهاینابرابر و دیآیم وجود به

 .دیآیم وجود

 قمناط سایر و خود نفوذ حوزه به درونی رشد آثار انتشار با مراکز

 در) راگیرف توسعه به رسیدن برای را متقابل ارتباط از یاشبکه تبعی،

 دهند.می تشکیل (یامنطقه فرا صورت به و ملی سطح

ر تتر شدن مفهوم قطب رشد به مرکز رشد، مرز نیز رقیقبا رقیق

 .ابدییمو تضاد بین مرکز و مرز کاهش  شودیم

به دلیل تعدد مراکز رشد، مرزهای حوزه نفوذ این مراکز متعدد 

 باعث هاآن ریناپذاجتناب، اختالط و تداخل جهیدرنتشده و 

فاصله بین  تیدرنهاو  شودیمرقیق شدن این مرزها 

 .گرددیممناطق مرزی و غیرمرزی کم  یافتگیتوسعه

فاصله مرز تا مرکز رشد نسبت به فاصله آن تا قطب رشد 

محرومیت و ). گرددیم ترقیرقو اثر آن نیز  دیبایمکاهش 

باعث کاهش  کمتر(، یا به عبارت دیگر یماندگعقب

 این مناطق خواهد یماندگعقبو  یافتگینتوسعهمحرومیت، 

 بود.

صرف در این نظریه اختصاص به  یگذارهیسرمابه دلیل اینکه 

مناطق میانی و مرکز ندارد، بدین جهت توسعه مرزها از طریق 

تر نسبت بیش ریتأثو  ترفزونتوسعه مراکز رشد با سرعت زمانی 

 .ردیپذیم ریتأثبه نظریه قطب رشد 
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 از دیدگاه نظریه« مرز»تنباطی مفهوم اس شرح نظریه نظریه ردیف

 اهمیت از رشد مرکز نظریه در( هابخش) مناطق یانم رابطه وجود

 است. برخوردار یاژهیو

1 

کز
مر

- 
ون

رام
پی

 

 .است شدهارائه دمنیتوسط جان فر 1253در سال 

ه قلب مرکز ک یک، یاست یینظام فضا ریشامل دو ز ییاینظام جغراف

 .است رامونیپ یگریدو  شتازیپ

دهنده تفکرات توسعه عنوان مدل غالب شکل مدل مرکز پیرامون به

 شناخته شد. 1231و  1251دهه  ای درمنطقه

همه سطوح توسعه اقتصادی  های فضایی را درین مدل عدم تعادلا

 کند.تشریح می

بازخورد  آثار ای وفضای حاشیه روند تحکیم تسلط فضای مرکزی بر

اثر سلطه که انتقال -1ناشی از رشد نواحی مرکزی به شرح زیر است: 

اثر اطالعاتی که تشدید  -2شود.منابع از حاشیه به مرکز را باعث می

اثر روانی که به  -1کند. مرکز تسهیل می ها را درنوآوری بط وروا

ها و خطر کمتر به رشد باالتر، نوآوری دلیل چشمگیری انتظارات باال

های ها، نوآوریای که نوآوریاثر زنجیره -3سازد. را فراهم می

اس جویی ناشی از مقیتولیدی که صرفه آورد. اثردیگری را پدید می

 کنند.مرکز ایجاد می تجمع را در و

 الًاودر مناطق پیرامونی و دور از مرکز  شدنواقعمرزها به دلیل 

امکان  چراکه، رندیگیمکامل قرار  یتوجهیبمورد 

کمتر از مناطق نزدیک به مرکز  هاآناز منابع  یبرداربهره

، حداقل منابع موجود این یتوجهیببه دلیل این  اًیثاناست. 

ن به آ ترکینزدناطق مرکزی یا مناطق مناطق نیز به سوی م

 .ابندییمتمایل 

به دلیل تفاوت بسیار زیاد بین مرکز هر منطقه و دورترین نقاط 

مرزها(، تضاد منافع بین مرکز منطقه و )مناطق پیرامونی آن 

 .شودیمنقاط مرزی تشدید 

ر مرکز د یبرداربهرهبر تمرکز همه منابع قابل  دیتأکبه دلیل 

 لمسقابل حالنیدرعیک خط مرزی ذهنی و  اقعدرومنطقه، 

. بدین جهت، خط مرزی شودیممیان مرکز و پیرامون ترسیم 

 است. صیتشخقابلاین دو بسیار شفاف و 

رکز مناطق مرزی از م یمندبهرهو  یریرپذیتأثدر  ریتأخبه دلیل 

منطقه، سرعت یافتگی در مناطق مرزی به کندی صورت 

 .ردیگیم

3 
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 است. شدهارائهتوسط هری ریچاردسون  1233در سال 

ت، اس شدهشروعرشد و توسعه که در قطب و مرکز کشور یا منطقه 

رسد و حرکت معکوس انتقال در یک مقطع زمانی به حد اشباع می

آن از مرکز به سمت نواحی پیرامونی شروع  راتیتأثتوسعه و 

 .شودیم

ند یرامونی نخستین نقاطی هستنقاط شهری مستعدتر واقع در نواحی پ

 .کنندیمکه پس از وقوع برگشت تمرکز شروع به رشد 

ه توسط برنامه ریزان توسع موقعبهپدیده برگشت تمرکز، چنانچه 

 یاقهمنطتوسعه  یزیربرنامهدر  تواندیمتشخیص داده شود،  یامنطقه

 قرار گیرد. یبرداربهرهمورد  ییتمرکززداو 

رکزی وجود دارد و پیرامونی را این نکته اساسی که م

این  حائل. به این جهت وجود مرز دهدیمقرار  رشیموردپذ

 .ردیپذیمتلویحی  طوربهدو را نیز 

و  ترندافتهینتوسعهاین نظریه پذیرفته است دورترین نقاط مرکز، 

که زمانی خواهد رسید که برگشت تمرکز  دهدیمنوید 

 ( به این مناطق برسد.یافتگیتوسعه)

 یگذاراستیسعملی برای  کارراهاین نظریه به دنبال ارائه 

در جهت انتقال توسعه به مناطق مرزی در زمان  یامنطقه

 مناسب است.

4 
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کز 
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 است. شدهارائهتوسط والتر کریستالر  1211در سال 

معیت با رابطه توزیع ج سعی در تفسیر و تبیین جغرافیای چگونگی

 و خدمات گیری در مناطق مختلف دارد. یرسانخدماتنظام 

جمعیتی دارای سطوح مختلفی از جمعیت،  این نظریه، مراکز بر اساس

 .کنندیمسطوح متناسبی از نوع خدمات را فراهم 

 :ردیگیمدو عامل شکل  بر اساسساختار فضایی یک منطقه همواره 

 زفاصله مرکز هر ناحیه تا دورترین نقاط حوزه نفوذ آن مرک -

جمعیت آستانه در هر محدوده شامل جمعیت مرکز و شعاع نفوذ  -

 آن.

مرزبندی به صورت متداخل در محل تقاطع  مراتبسلسلهنوعی 

 مرکزی با یکدیگر وجود دارد. یهامکاننفوذ  یهاحوزه

نفوذ  یهاحوزه، یریمرز پذجدایی و  کنندهنییتععامل 

 یهایگذارهیسرمامرکزی دریافت خدمات و  یهامکان

 مربوط به آن است

مرزهای زمینی باعث ایجاد گسل و شکاف در نظام فضایی 

 .شودیمسلسله مراتبی مناطق پیوسته 
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 از دیدگاه نظریه« مرز»تنباطی مفهوم اس شرح نظریه نظریه ردیف

 یهامکانگرایش به تجمع در  هاتیفعالصرفه اقتصادی،  بر اساس

 مرکزی دارند.

مرکزی در گستره سرزمین، دارای نظم سلسله مراتبی  یهامکان

 هستند.

 شوندیمخصلت انتخاب برخوردار نقاط مرزی از نوعی 

 رتشیبو یا امکانات  ترندکینزدبه کدام مرکز  کهنیا)

 .(کنندیمدریافت 

5 

ان
مک

تی
صنع

ی 
یاب

 

 است. شدهمطرحدر اواخر قرن نوزدهم توسط جمعی از اقتصاددانان 

-، کاربریهانهیهزاصل به حداقل رسانیدن )کمینه کردن(  بر اساس

حداقل  را به هانهیهزشوند که  یابیمکان یاهگونبههای صنعتی باید 

 برسانند.

 یابیانمکاصل به حداکثر رسانیدن )بیشینه کردن( سود،  بر اساس

زان سودهی می نیترشیبباشد که  یاگونهبهصنعتی باید  یهایکاربر

 را تضمین کند.

نعتی با ص یهایکاربر یابیمکانرویکرد حد بهتر )بهینه(،  بر اساس

. البته اصل کندیمکمینه هزینه و بیشینه سود، به بهینه شدن میل تلفیق 

در یک اصل خالصه کرد و آن بهینه کردن  توانیمفوق را 

 تولیدی است. –صنعتی  یهایکاربر یابیمکان

مفهوم مرز، در این نظریه با اتکا بر اصل حاکم که اصل سود و 

. ردیگیمصرفه اقتصادی است، حالت ذهنی و تجریدی به خود 

به دلیل اینکه این نظریه، در ابتدای ارائه خود یک نظریه 

اقتصادی صرف بوده است، مفهوم مرز از دیدگاه اقتصادی 

. دو نکته اساسی که در تحلیل کندیمخود تحلیل و تعریف 

 مفهوم مرز از دیدگاه این نظریه وجود دارد عبارت است از:

ز بارت دیگر، مرتعیین مرزبندی ذهنی بین سود و زیان؛ به ع

 «.دیگران»و « ما»بین منافع و زیان 

ی بین گروه ترعیوسیک نوع مرزبندی جدید در یک مقیاس 

نیستند، ایجاد  خوانهمکه  ییهاآنو  خوانهمکه با منافع ما 

 .کندیم

3 
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 به Region معنی زندگی به Bio منطقه از واژه یونانی –زیست  

منطقه جغرافیایی مشتمل بر  –ست. زیست معنی قلمرو و منطقه ا

( بیعتید طبازتول از نظر)یوسته و خود نگهدار پهمبهی زندگی هانظام

 بین تمامی اعضا منطقه برقرار است.به روابطی ارگانیک  است؛ که

ی ارابطهیی ایجاد پیوندی متقابل و گرامنطقه –در نظریه زیست 

ا قدرت خود ر ؛ کهت استیعطبین انسان و اجتماع ب متوازنمتعادل 

ه یابد. این فضا کیم محافظ مأنوسفضای  یبه سودر کشش آدمی 

منطقه  –مفهوم خانه و وطن دارد. در طرح زیست  هاانساندر ذهن 

 شود.یمزندگی محدود  قلمروگران به گستردگی یک منطقه حیاتی 

 

 یموردبررساین نظریه در ارتباط با استان در ادامه مطالعات 

 است. رفتهقرارگ

 1534، صادقی 1561، بیعندل :مأخذ

اشند. در ب اشاره نمود، نظریه اگروپلیتن، راندینلی، نظریه سیستمی می هاآنبه  توانیماز دیگر نظریات سازمان فضایی که 

 ز نظریات،او در پایان تعدادی  قرارگرفته یموردبررسو نظریات آمایش مناطق مرزی  رعاملیغادامه نظریات مرتبط با پدافند 

 است. قرارگرفتهمرتبط با فضای استان بوشهر مورد تجزیه و تحلیل 
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 رعاملیغمرتبط با پدافند  يهاهینظر

 مازلو نیازهاي مراتبسلسله نظریه 

 است اجتماعی یادهیپد جنگ که کندیم بیان بقا برای دفاع و امنیت به نیاز مبحث در مازلو نیازهای مراتبسلسله نظریه

 یهاواکنش انواع تهدیدهای غیرمنتظره، مقابل در امنیت حفظ یا ایجاد برای رد. انساندا امنیت به نیاز خود بقای برای انسان و

 بیرونی یا درونی است ممکن زندکه می دفاع به تهدیدات دست با مقابله برای انسان دهد.می بروز خود از گوناگونی هیجانی

 در رشد انگیزه آمدن وجود به عامل نیازها ارضا کرد ثابت و داد علمی ارائه روش هب را نیازها مراتبسلسله مازلو .باشد

 :است زیر موارد شامل که دارد باال به پایین از سلسله مراتبی انسان نیازهای .است انسان

ثابت  شکوفایی به خود نیاز-3 یشناسییبایز-5دانایی -4عزت و نفس -3همبستگی  عشق و-1امنیتی -2فیزیولوژیکی  -1

 نیست. اجراقابلرشد مانند نردبان است که مرحله اول طی نشود مراحل باالتر  یهازهیانگکرد که 

  (1361-مک ناماراتوسعه ) –دیدگاه امنیت 

هر توسعه پایدار در سطح محله، روستا، ش سازنهیزم تواندیم رعاملیغاین نظریه رعایت اصول و ضوابط پدافند  بر اساس

د. توسعه پایدار نیازمند شناخت و ساخت چارچوب نظری پدافندی برای مهندسی دفاعی و شناخت سطوح استان و کشور شو

مهم  حیاتی، حساس و یهارساختیز یریپذبیآساست. با کاهش  رعاملیغکلی و راهبردی پدافند  یهااستیسمختلف و 

 .گرددیمسعه پایدار عملی کشور امنیت ملی ارتقا یافته و تو ساتیتأسکشور و افزایش استحکام ایمنی 

  م به بعد 1391دیدگاه دهه 

ساخت  -2فیزیکی،  -1شامل سه دستی زیستی  یریپذبیآسنظری متفاوتی از  یهادگاهیبعد دم. به  1231 یدههاز 

فاوتی مت یهاتداللو  دهندیمارائه  یریپذبیآسکه فهم متفاوت و گاه متناقضی را از  رندیگیمترکیبی شکل  -1اجتماعی و 

 را برای تحلیل، تبیین و کاهش آن دارند.

 "است که در مجموع سه دیدگاه متمایز از پژوهش و تبیین  شدهارائه یریپذبیآس یهادگاهیدمختلفی از  یهایبندطبقه

 به شرح ذیل مشخص کرد: توانیمرا  "یریپذبیآس

 خطر محور و فن گرا() بودنبه عنوان ریسک در معرض  یریپذبیآسفیزیکی:  –دیدگاه زیستی 

 (محورانساناجتماعی و ) یاجتماعبه عنوان ساخت ای  یریپذبیآسدیدگاه ساخت اجتماعی: 

 و پایداری( یکپارچگیبالقوه و ظرفیت رسیدگی و انطباق ) یریرپذیتأثبه عنوان  یریپذبیآسدیدگاه ترکیبی: 

اشت. این دیدگاه حوادث جغرافیایی را علت عمده غلبه د یریپذبیآسدر بخش اعظم قرن بیستم دیدگاه فن محور به 

در طول دهه  هابحران و آثارانسان  یهاتیفعالثبت و استدالل خوب و فزاینده رابطه بین  با .داندیم بحرانو  یریپذبیآس
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ز تمرکز بر تغییر مهمی را ا 1231وابستگی دهه  یریپذبیآستوسعه وابستگی  یهاهینظر ریتأثو تحت  1221 ژهیبه وو  1231

 شاهد بود. "ای اجتماعی، اقتصادی و سیاسیفرایندهای ریشه "سمت طبیعی به  یهاشوکجبرگرایی محیطی مبتنی بر 

را به عنوان ریسک در معرض بودن یا  یریپذبیآسآثار پژوهشگرانی که  بر اساساز اواخر آن  ژهیبه و 1221از دهه 

محرک و  یهردوکه تحلیل  ردیگیم، دیدگاه ترکیبی شکل اندکرده یزسامفهوم "ساخت اجتماعی  "عنوان بالعکس به 

 . مطابق این دیدگاه، در مجموع دو سطح از شناخت و پیشرفتردیگیمدر نظر  یریپذبیآسرا برای فهم  هاآنسیستم و تعامل 

 است: زیتماقابل، یعنی یکپارچگی و پایداری به شرح ذیل یریپذبیآسدر مفهوم و تحلیل 

و هماهنگ مورد مالحظه قرار  توأمرا به صورت  یریپذبیآسمختلف  رد یکپارچه: سعی دارد که عوامل و ابعادرویک

را که تحلیل سیستم و محرک را یکپارچه  "مدل مخاطرات مکان"همکاران ، کاتر و هاتالشاولین  در کهدهد، به طوری 

جتماعی را در فیزیکی و ا –زیستی  یریپذبیآس، یریپذبیآس تولید یک نقشه نهایی از باهدف هاآن کردند. ارائه، کندیم

 باهم ترکیب کردند. GISمحیط 

لف توسعه مخت یهاروشرا به  یریپذبیآسرویکرد پایداری: طبق این رویکرد موضوع و نظریه پایداری، کانون تحلیل 

، یعنی کندیمهدایت  "محیطی –نسانی زوجی ا یهاستمیس "به توجه را  اصوالً. پایداری کندیمداده و از نو هدایت 

که از فرایندهای  فیزیکی –انسانی و زیستی  یهاستمیسبین زیر  ییافزاهممبتنی بر  یهاستمیسو پایداری  یریپذبیآس

دیدگاه ترکیبی که ابعاد  بوده مدنظرآنچه در این طرح  S.رندیپذیم ریتأثزمانی متفاوت  –فضایی  یهااسیمقدر  کنندهعمل

 (1121:24عندلیب، ) .ردیگیمدر نظر  باهمو هماهنگ  توأمرا  یریپذبیآستلف مخ

 مرتبط با آمایش مناطق مرزي يهاهینظر 

ی ، در چارچوب شرایط|است که توسعه را با امنیت و دفاع، از نیازهای مناطق مرزی یزیربرنامهآمایش مناطق مرزی نوعی 

یت و امن در آنکه  کندیمکاری برای توسعه مناطق مرزی معرفی راه و هددیم وندیپکه مناطق مرزی دارند، به یکدیگر 

 (13: 1121عندلیب، .)شودیمتوسعه الزم و ملزوم یکدیگر 

ی نظری و متدولوژی علمی خاص یهاهیپااست، اما خود بر  یزیربرنامه، گرچه آمایش مناطق مرزی یک نوع فن نیبنابرا

و  ظر گرفتهدر ن توأمانرا  تیامن ایموانع توسعه و مناطق مرزی،  یهایژگیوط و متکی است که ضمن تحلیل و تفسیر شرای

 اساس رب منطبق سازد. گریکدیبر اهداف توسعه و امنیت در مناطق مرزی را  تا .دهدیم ارائهیکپارچه  یهاحلراه هاآن یبرا

آمایش "و فضایی  –راهبردی  یزیربرنامهعی را نو "آمایش "توان یماین توضیحات که برای آمایش مناطق مرزی داده شد، 

 راهبردی در فضاهای مرزی کشورها، دانست. یزیربرنامهرا نوعی  "مناطق مرزی
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  (1389هانسن )نظریه نایلز 

بر ا این مناطق مرزی ر یهایژگیو، سیسوئگسترده میدانی در مرز کشورهای آلمان، فرانسه و  مطالعاتپس از  "هانسن"

، یامنطقه یزیربرنامهمرتبط به  یهاهینظر گریو د "پیه ور"و نظریه قطب رشد  "والتر کریستالر"مرکزی نظریه مکان  اساس

 مثبت مناطق مرزی از دیدگاه هانسن عبارت است از: یهایژگیقرارداد ومورد تجزیه و تحلیل 

 ،کندیمکشورهای مجاور پیدا ، به دلیل شعاع نفوذی که در تجاری و فرهنگی در مناطق مرزی یهاتیفعالتوسعه اول. 

 در فرایند توسعه مناطق مرزی و کل کشور به کار گرفته شود. تواندیماز مناطق مرکزی است و این پدیده  شتریب

ه دست ب در مناطق مرزی نسبت به مناطق داخلی به دلیل فرار از مالیات یا معافیت مالیاتی سود بیشتری یگذارهیسرما دوم.

 به نظریه لوش(. با استناددهد )یم

 منفی مناطق مرزي يهایژگیو

 .گذاردیم ریتأثاول: عدم تعادل میان مناطق مرزی و مناطق مرکزی که بر فرآیند توسعه در این مناطق 

 دوم: ناهمخوانی میان اهداف سیاسی و اقتصادی و ظهور مشکالت مربوط به آن در مناطق مرزی.

 :کندیممناطق مرزی را به شرح زیر بیان  یهایژگیواین تحلیل، هانسن، اصول کلی و  بر اساس

  (گرددیمکه در مناطق مرزی اعمال ) یالمللنیبوجود موانع مرتبط با تجارت 

  های اقتصادی و فرهنگی نهیدرزمگوناگون  یهاتفاوتقطع ارتباط با کشورهای مجاور بنا به دلیل 

 خطر تهدید و تهاجم نظامی 

 ایجاد مرزهای فیزیکی بر اثرطق گسست در ساختار فضایی این منا 

: مادامی که این شرایط برقرار و این خصوصیات برای مناطق مرزی باقی است، مناطق مرزی به کندیماو چنین استدالل 

 (34: 1121عندلیب، .)و پیرامونی باقی خواهد ماند افتهینتوسعهصورت مناطق محروم، 

 (133۱) لدیوانظري جونز و  يهادگاهید 

 1222 یهاسالدر مناطق مرزی آلمان شرقی و آلمان غربی در  یاگستردهو ترور وایلد تحقیقات میدانی  "ونزفیلیپ ج"

که جونز و وایلد در مناطق مرزی  ییهالیتحلبالفاصله پس از اتحاد مجدد میان دو پاره آلمان انجام دادند. بر اساس  1221و 

 داده شد: ارائهتوسعه مناطق مرزی  ، اصولی برایانددادهدو سوی آلمان پیشین انجام 

 مرزی؛ مناطق در هاآن تأثیرات و متغیرها تنوع و گستردگی پیچیدگی، درک ضرورت -1.

 مرزی؛ مناطق توسعه یهارساختیز و شرایط تأمین لزوم .-2

 خارج؛ و داخل با ارتباطات گسترش و انزوا از خروج ضرورت -1
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 مرکز؛ با مرزی مناطق پیوستگی لزوم -3

که در مطالب  طورهمان توسعه به دستیابی و محدودیت از خروج جهت مناطق این از ویژه یهایبانیپشت و حمایت زومل

 قرارگرفته یرسرو موردبرپیش  فوق نیز بیان گردید تعدادی از نظریات سازمان فضایی در ارتباط با فضای استان و تهدیدات

 (.12: 1121دلیب،عن.)است شدهاشاره هاآندر ادامه به  ؛ کهاست

 فریدمن(رشد )مرکز  هیو نظر( 1335پرو ) :رشد قطب نظریه 

چنین  یهانهیزمجنوب(  هیو ناحناحیه شمال بوشهر )رشد دو ناحیه عملکردی استان  و مراکزبا توجه به نظریه قطب  

وجه وشهر مصداق دارد ولی با تقطب رشد در شهر ب یهانهیزمشمالی  هیدر ناح .باشندیمرویکردی برای توسعه و رشد را دارا 

هد شیراز، اهواز، بندرعباس اثر انتشار صورت نگرفته و شا ازجمله هااستانبه ضعیف بودن این شهر در مقایسه با سایر مراکز 

مستقل  اًبعضدارای عملکرد محلی و  .شهر چغادک، دلوار و) میباشیمنقاط پیرامونی بدون عملکرد هم پیوند با شهر بوشهر 

ژه پارس منطقه وی) یمل یهاتیفعالقطب رشد از نوع  یهانهیزمجنوبی استان  هیدر ناح(. باشدیم هانهیزموشهر در تمامی از ب

تی توسعه در قالب انتشار نشده است. به عبار یهارهیزنجسبب  هاتیفعالکه استقرار این  باشدیمجنوبی و پارس شمالی( 

ر ددر ناحیه جنوبی با توجه اینکه تغییراتی اساسی  ژهیبه وعه وجود دارد. تهدید، فضایی از بعد توس یهاینابرابرهمچنان 

امنیت در بعد فراگیر آن را دچار تهدید جدی  خدماتی ایجاد نموده است، یهاتیفعالسکونتی وعدم تناسب آن با  ساختار

 .رسدیمضروری به نظر تعادل بخشی توسعه همراه با امنیت در این قسمت از استان  رونیازانموده است. 

 شهري: منظومه کشت یا پلیتن اگرو نظریه 

وراهک، شهری آبدان، د-مناطق روستا ) ریدرهیافت اگروپلیتن در استان بوشهر در مناطقی شمالی شهرستان  یهانهیزم 

وستاهای پیرامون ر(، جنوب شهرستان دشتی قبل از ارتفاعات کوه مند، شهرستان تنگستان )رهیو غاولی  یو روستاهابردستان 

مناطق  وضعیت موجود در این در .باشدیم یبررسقابلاهرم( شهرستان دشتستان )روستا و روستا شهرهای پیرامون برازجان( 

حاصل  دهارزش افزو یو نگهدارحفاظت از تولید محلی  درواقع. باشدیمهمگانی بسیار کمرنگ  و مشارکتهمیاری متقابل 

 111 تا 21 جمعیتی مناسب )بین اسیو مق دوچرخه با ساعت یک حداکثر یا کیلومتر 11 تا 4) یرسدستاز تولید علیرغم داشتن 

 ریابی مناسب،بازا و دیتولکشت فردی، حداکثر استفاده از آب، نبود مدیریت کالن نگه داشت  لیبه دل جمعیت(، نفر هزار

. ردیگیم صورت ج از منطقه با کمترین ارزش افزودهتولید صورت گرفته نیز به خار و مقدارکشاورزی سود ده نبوده  عموماً

در  (منظور مراکز شهری یا روستا شهری منطقه)شهر  -نبود تکنولوژی مناسب، نقش کشت  ازجملهدیگر  یهاتیمحدود

. به عبارتی دیگر بخشی از پتانسیل این شهرها کشت، در پیرامون را ایجاد ننموده است یامنظومه یواحدها یریگشکل

 ودآورسهایی جهت حرکت داشته که چندان  نهیو درزمرغم داشتن قابلیت کشت در پیرامون بسیار ضعیف عمل کرده علی
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 یوانمندسازت یطورکلبهخروج سرمایه(. ) اندنشدهافزوده باال را سبب  و ارزشتولید  یهاخوشهیا  هاحوزهبه عبارتی  اندنبوده

نامحسوس است. روند مذکور در سالیان اخیر  کامالً، در این مناطق باشدیماگرو پلیتن  یهاافتیرهمحلی که یکی از 

 یریگشکل یهانهیزمبوده است که  و متوسطبه شهرهای کوچک  مهاجرت اراضی، تبدیل آن به سایر خدمات، یرهاساز

 آن اجتماعی شده است. تبعو به یو اقتصادتهدیدات محیطی 

 :نظریه نظام سلسله مراتبی سکونتگاه 

تان بوشهر که شمال اس یفضا .باشدیم یبررسقابلدر استان بوشهر از دو فضا  هاسکونتگاهه نظام سلسله مراتبی نظری

جنوبی استان  . در فضایباشدیم برخوردارمناسبی از مراکز سکونتگاهی  نسبتاً جمعیت به تناسب محیط همگون از ساختار 

ان دیر تا . ولی از محدوده شهرستباشدیممناسب  نسبتاًستان دشتی سکونتگاهی تا محدوده شهر مراتبسلسلهبوشهر نظام 

 مراتبلسلهستخلیه جمعیت به نفع فعالیت بدون ساختار گردیده است. در نظام  به واسطه مراتبسلسلهشهرستان عسلویه نظام 

 تربزرگری( با شهر شه-ا روستا یا روستکوچک ) یهاسکونتگاهسکونتگاهی، توزیع جمعیت در پهنه فضایی ناشی از ارتباط 

دچار اختالل شده و عدم تعادل در ساختار فضایی  و کنگان. این رویه ارتباطی در محدوده شهرستان عسلویه خوردیمرقم 

ه ک دچار عدم تعادل خواهند شد( را سبب گردیده است ماندهیباقتوزیع نامناسب جمعیت در محیط مراکز شهری  لیبه دل)

 را برجای گذارد. پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی تواندیم دیو تهدک معضل به عنوان ی تواندیم

 نظریه راندینلی 

ل، اشتغال، ونقنظریه راندینلی توسعه بر محور شهری به ویژه شهرهای میانی سبب کاهش مشکالتی همچون حمل بنا بر

 مدتاً ع گرفتهشکلشاهد هستیم که شهرهای ای خواهد شد. در بررسی این موضوع در استان بوشهر منطقه هاینابرابری

نبوده و به عبارتی  را داراشهرهای هستند که قابلیت حل مشکالت خود -هزار نفر یا روستا  41شهرهای کوچک زیر 

ت به سایر شهرستان دشتستان( نسب)شهرهای استان تا حدودی شهر برازجان  یدر بررسبازار پیرامون خود نیستند.  کنندهجذب

ات بعضی جه و درقوی  نسبتاًمیانی  یشهرهاتهدید جدی در این موضوع نبود  ری استان موفق عمل کرده است.نقاط شه

 .باشندیمشهرهایی است که بدون پیوند با پیرامون 
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 نظریه زیست منطقه 

است. به بیانی  تیعطبین انسان و اجتماع ب متوازنی متعادل و ارابطهیی ایجاد پیوندی متقابل و گرامنطقه –نظریه زیست 

در بررسی این موضوع در استان بوشهر شاهد عدم این رابطه  کندیمتمامی اعضا منطقه برقرار  دیگر روابطی ارگانیک بین

جدی  ی سبب آسیبجنوب های مختلف منطقه ویژه پارسگسترش فازی که اگونهبه میباشیمارگانیک بین طبیعت و فعالیت 

  به مناطق مهم استان شده است.

عادل و نظم شوند، تمی ستیزطیکه مستقیماً وارد مح ساتیکننده تأسهای صنعتی و مواد خنکاز طرفی تخلیه پسماند

های مختلف منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی )عسلویه(، گسترش فاز تبعبه. اکولوژیک منطقه را بر هم زده است

-کنان محلی و کارکنان شاغل در این منطقه بزرگ صنعتیتبدیل به معضلی شده است که سا یطیمحستیزهای آلودگی

 منطقه بر جای بگذارد. در یریناپذجبرانآثار  تواندیمبه این مسئله  عدم توجه جدی کند.اقتصادی را تهدید می

 :يبندجمع

در محدوده ه ک ینیو قوان و مستندات دفاعی -مرتبط با ساختار فضایی و مالحظات ایمنی، امنیتی  یهاهینظربررسی  

هومی . توسعه به مفداندیمیکدیگر  و ملزمرا الزم  تیو امنتوسعه  کالمکیسرزمینی در این خصوص آورده شده است در 

 دیتأک شدهفتهگبه عبارت دیگر مباحث ؛ شودیمبه قابلیت  لیو تبد گرددیمرفع  کاهش یا هاتیمحدودتهدیدها و  که در آن

اقتصادی،  از ابعاد بخشی فضایی ناشی ارتباط یکپارچه با امنیت، تعادل رندهیدربرگ ستیبایمبر این موضوع است که توسعه 

 داتیتأکی اجرا ملی فراهم گرداند. در جهت و یامنطقهتوسعه در مقیاس محلی،  زانیو متعیین امنیت  ...و  فیزیکی ،اجتماعی

و ر قرار داده مدنظ یو نظام د محیطی، اقتصادی، اجتماعیرا در ابعا برنامه آمایش استان، شناسایی تهدیدات شدهگفتهمباحث 

مفهومی  در قالب مدل یعیو طب یطیمحستیزدر ادامه فرایند تهدیدات  .کندیمتوسعه را مشخص  یدهاینبا باید و یهانهیزم

 و به بررسی مطالعات این بخش پرداخته خواهد شد. ارائه
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 تهدیدات طبیعی و محیط زیستی : مدل مفهومی1 ریتصو

 
 : مطالعات مشاورمأخذ

 تهدیدات ناشی از مخاطرات محیط طبیعی و زیستی -1-2-11-1

ت قرار کمربندهای تکتونیکی فعال دنیا اس نیترجوانهیمالیا که یکی از  –آلپ  ییکوه زاایران در بخش میانی کمربند 

جمعیت کشور در  %21کشور بالخیز جهان است و  11زو که ایران ج دهدیمنگاهی به سوابق تاریخی حوادث نشان  دارد.

 و سیل هستند لرزهنیزممعرض خطرات ناشی از بالیای طبیعی نظیر 

ی شود. در کشور محسوب مس پرمخاطره یهااستانبا توجه به شرایط مورفولوژیک و طبیعی خود یکی از  استان بوشهر

دهد که این استان در طی زمان دچار مخاطرات سیل، ان نشان میی تاریخی رخداد بالیا و تهدیدات محیطی در استسابقه

های مختلف بوده است. ازاینرو در این بخش از مطالعات، استان بوشهر و بیماری یسالخشک، لغزش نیزم،، گردو غبارزلزله، 

 این مخاطرات موردبررسی قرار خواهد گرفت. از نظر
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  پهنه بندي استان در ارتباط با خطر زلزله -1-2-11-1-1

ی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبانند موضوع سوانح طبیعی است. سانحه یا بحران، رویداد یک

انجام  دهمراه بوده و نیازمن هابیآس گونهنیاانسانی و مادی گسترده و یا زمینه بروز  یهابیآسناگهانی است که  یاواقعهیا 

سیع است چنان و شودیمزلزله ایجاد  بر اثرسوانح طبیعی که به ویژه  از طریق دهجادشیااقدامات فوری است. ابعاد تخریب 

ی شهرها قرار گیرد. با توجه به موقعیت استان بوشهر و نحوه قرارگیر ریتأثتحت  تواندیماز کشور  یاگستردهکه مناطق بسیار 

ه دریررسی این مخاطره بسیار مهم ک هی است.امر بدی مسئلهاز لحاظ زلزله، ضرورت پرداختن به این  ریپذبیآسدر نقاط 

میزان  و به استناد نقشه پهنه بندی خطر زلزله  موسسه بین المللی زلزله تهدیدهای خاموش نیز یاد می شود، ابتدا استان آن بهاز

 ر زلزلهطوضعیت دقیق خو طول گسل ها بیانگر  از آنجایی که این پهنه بندی  می گردد.بررسی  طول گسل های واقع درآن 

پرداخته  نیز نآبرزگای از اینرو میزان خطر زلزله براساس رخدادهای زمین لرزه ومیزان  نمی باشد در مناطق سکونتی و فعالیتی

 پرداخته می شود. استان در این عاملنقاط سکونتگاهی و فعالیتی  تحلیل فضایی به در پایان ،می شود.

المللی  به استناد نقشه موسسه بین لزلهبررسی پهنه بندي استان بوشهر از نظر خطر ز -1-2-11-1-1-1

 زلزله

 متوسط طرخ یپهنهاز استان بوشهر در  یاعمدهکه سطح  بیانگر این موضوع می باشد حاصل از این سندبراساس نتایج  

 درصد 2درصد در پهنه متوسط و  35زیاد،  در پهنهاز مساحت استان  درصد 35است. به طوری که در حدود  قرارگرفتهو زیاد 

 دهد.یرا نشان م خطر زلزله در سطح استان یهاپهنهمساحتی هر یک از  سهم 1جدول نیز به پهنه کم اختصاص دارد. 

 زلزله در استان يریخطرپذ يهاپهنهسهم مساحتی هریک از : 1نمودار 

 
 موسسه بین المللی زلزله استناد نقشه پهنه بندیبر ، لیتحل :مأخذ

 پهنهدر  دشتستان،دشتی  یهاشهرستاناز  ی عمده ایهابخشکه  دهدیم نشان 1نقشه  بر اساس مکانی یهایبررس 

 است.  قرارگرفتهبا خطر زیاد 

متوسط

زیاد4۶%

4۶%

خیلي زیاد

۸%
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 و مناطق پرخطر در رابطه با زلزله هاگسلبررسی  -1-2-11-1-1-2

از آن از خطر  یانقطهاست و هیچ  زیخزلزلهایران کشوری  داد کهچند دهه اخیر نشان  زیآمفاجعهمخرب و  یهازلزله

افقی  یهاکتحرو  اندگرفتهشکل هاگسلحاشیه  بوشهر در برخی از شهرهای استان متأسفانه ازآنجاکهزلزله در امان نیست. 

 ریأثتضرورت پرداختن به  رونیازا، شودیم هاآنمنجر به بروز زلزله در شهرهای استان یا نواحی پیرامون  هاگسلودی و یا عم

 یسازقاومم اًیثان ؛ ودقت بیشتری شود هاگسلبه مکان گزینی شهرها و شناخت  اوالً. تا شودیمبه خوبی احساس  هاگسل

  د.با معیارهای علمی فراموش نشو هاساختمان

 گروه مطالعات محیط طبیعی برنامه آمایش استان در این بخش از مطالعات با توجه به پرداختن این موضوع در گزارش 

  مکان  آن در استان پرداخته شده است.در ارتباط با  هاگسلبررسی  بهت خودداری و اراز ذکر بیش از حد مکر

 است. شده انیبشهرستان  کیتفکبه  هاگسلمیزان گسترش انواع  2شماره در جدول 

 به تفکیک شهرستان تیرؤقابل يهاگسلانواع  طولمیزان : 2جدول 

 شهرستان Km یتراستگسل اصلی   Km یفرعگسل احتمالی   kmکل جمع 

 یهعسلو 41٫41 2٫21 51٫33

 دشتستان 112٫55 312٫14 433٫11

 دشتی 31٫21 421٫42 541٫22

 دیلم 23٫2 15٫24 123٫14

 دیر 22٫31 212٫14 111٫32

 گناوه 51٫42 51٫12 121٫2

 جم   112٫42 112٫42

 کنگان 54٫3 32٫32 112٫12

 تنگستان 111٫12 315٫14 412٫31

 جمع کل 543٫12 1221٫23 2432٫22

 1534-بخش مطالعات محیط طبیعی -مطالعات برنامه آمایش استان بوشهر جینتا :مأخذ

 

کیلومتر، دشتستان  51٫33عسلویه  یهاشهرستاندر  هاگسل، گسترش کل هاشهرستاندر محدوده  هاگسلرسی بر اساس بر

 112، کنگان لومتریک 131کیلومتر، جم  122گناوه  ،لومتریک 111کیلومتر، دیر  123دیلم  کیلومتر، 543کیلومتر، دشتی  433

به  ستان و تنگستانتچنین نتیجه گرفت که شهرستان دشتی، دش توانیم تیببدین تر باشدمی کیلومتر، 412کیلومتر، تنگستان 

اره . البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نسبت طول گسل همو انددادهگسل را به خود اختصاص  طول نیترشیبترتیب 
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درصد  2ار شماره در نمود 1مبنی بر پر خطر بودن آن نیست  ولی یکی از عوامل بررسی خطر زمین لرزه محسوب می شود. 

زمطالعات گروه ا آمدهدستبهبا توجه به نتایج  است. شدهدادهی استان به تفکیک شهرستان نمایش هاگسلگسترش انواع 

و  کازرون-، برازجان(ZFF، پیش ژرفای زاگرس)((MFFگسله های پیشانی کوهستان)زمین شناسی برنامه آمایش استان ،

 ور خطر زمین لرزه دراستان محسوب می شود.از اینرو الزم است تمهیدات ایمنی از گسل های تاثیر گذار درگ سفید 

  2نقشه 2است .  ی بویژه در نواحی گسلهای مذکوردر نظر گرفته شودریپذبیآسی) طراحی مقاوم( جهت کاهش اسازه

 است. هشددادهی استان نمایش هاگسلموقعیت مراکز سکونتگاهی نسبت به 

 

 استان به تفکیک شهرستان يهاگسلانواع  : درصد گسترش2نمودار 

 
 1534-بوشهربخش مطالعات طبیعی آمایش استان  یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ

  

                                                      
های فعال نواحی مختلف جهان صورت گرفته است، گویای آن است که این درصد با درازای گسله نسبت های متعددی که بر روی گسلهو بررسیمطالعات  1

های گسلهدرصد از درازای گسله و در  41باشد. اما در اغلب موارد تنها حدود درصد درازای گسله متغیر می 111و گاهی تا  34تا  21عکس داشته و معمواًل بین 

ها، رابطه عامل مؤثر در برآورد توان لرزه زایی گسله نیترگردد.عالوه بر طول قطعه گسلیده، مهمطویل حتی کمتر از این میزان دچار گسلش و جابجایی مجدد می

ساختی  شرایط مورفوتکتونیکی و لرزه زمینباشد که در نقاط مختلف و بسته به زمین لرزه حاصل از جنبش دوباره گسله می Ms مابین این طول و بزرگای سطحی 

 .ها متفاوت استگسله یمنطقه و ساز و کار و سیمای هندس
 زمین شناسی گروه منابع طبیعی به تفصیل آورده شده است. 21بررسی  ویژگی های گسلها در ص 2

عسلویه

1% دشتستان

21%

دشتی

25%

دیلم

5%

دیر

12%

گناوه

5%

جم

5%

کنگان

۱%

انتنگست

21%
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 اي زمین لرزه در استان رخداد ه یبررس -1-2-11-1-1-1

فاصله از کانون زمین لرزه و بسته به ساز وکار   در جهات مختلف منتشر شده و با یاامواج لرزه ،پس از رخداد هر زلزله

ها لزلهمنظور ثبت ز به. یابد ها کاهش میشناسی و زمین ساخت منطقه، انرژی آنزمین ،چشمه لرزه زا، میزان مسافت طی شده

تعداد رخداد زمین  2113تا 1224از سال  1بر اساس جدول شماره  .شودیشتاب نگار استفاده م ایبه نام لرزه سنج  یاز دستگاه

نقشه موقعیت زلزله های تاریخی در استان بوشهر بیشترین رخداد زمین لرزه را به  بر اساسمورد بوده است.  124لرزه بیش از 

تا  4تان بوشهر بین در شهرستانهای اس بزرگاحداکثر گناوه شاهد هستیم.ستان وتنگ دشتی،دشتستان ، ترتیب در شهرستان های 

 رخداد و بزرگای زمین لرزه در استان بررسی شده است. فراوانیسال رخداد ، 1جدول شماره در  ریشتر می باشد . 5

 

 ک شهرستان هاي استان بوشهربه تفکیلرزه  نیزم يرخداد و بزرگاتعداد رخداد ، دوره:  1جدول 

  

 تا سال از سال   حداکثر بزرگا درصد تعداد زمین لرزه تعداد زمین لرزه شهرستان

 1996 1979 0 1 5 بوشهر

 2008 1935 6 10 39 تنگستان

 2013 1951 5 2 8 جم

 2014 1963 5 36 144 دشتستان

 2014 1925 6 27 107 دشتی

 2013 1971 6 8 33 دیر

 2002 1952 5 3 13 دیلم

 2012 1970 5 1 5 عسلویه

 2012 1966 5 3 11 کنگان

 2012 1960 5 8 30 گناوه

 2014 1925 6 100 395 جمع کل

 استان  شی( آمایشناس نی)زمیعیگروه مطالعات طبنقشه های موقعیت و سال زمین لرزه بر اساس  اطالعات  ل،یمأخذ: تحل

 

تانهای ت مرتبط باآن بویژه در شهرساستان بیانگر تهدید این عامل ورعایت مالحظابررسی رخدادها وبزرگای زمین لرزه در

 .دشتی و دشتستان می باشد 
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 لیل فضایی خطر زلزله در مراکز جمعیتی و اقتصادي استانتح -1-2-11-1-1-۱

هنه بندي بر اساس پ استان يو اقتصاد یتیخطر زلزله در مراکز جمع ییفضا لیتحل -1-2-11-1-1-۱-1

 موسسه بین المللی زلزله -خطر زمین لرزه 

اط جمعیتی و با نق اهپهنهآمایش، ارتباط فضایی این برنامه خطر زلزله در  یهاپهنهاز نتایج تحلیل  یریگبهرهبه منظور 

 یهایژگیودر این بخش، شرایط و  هالیتحلنتایج  درواقعاست.  قرارگرفته موردتوجهمراکز حساس سکونتی و اقتصادی 

 خطر زلزله در سطح یهاپهنهاساس  نیبر ادهد. استان را از نظر میزان شدت در معرض خطر بودن نقاط مهم استانی نشان می

درصد از تعداد کل  11که در حدود  دهدیمنشان  هالیتحلو اقتصادی همپوشانی شده است.  استان با نقاط سکونتگاهی

درصد از تعداد  41است. این در حالی است که در حدود  شدهواقعخیلی زیاد زلزله  خطر یمنطقهاستان در  یهاسکونتگاه

 .اندقرارگرفتهخطر متوسط  در محدودهستان ا یهاسکونتگاهدرصد  13خطر زیاد و  یمحدودهاستان در  یهاسکونتگاهکل 

بنابراین ؛ ردیگیبرمدرصد از جمعیت استان را در  51 و هاسکونتگاهدرصد از تعداد  51زیاد و خیلی زیاد  دو پهنه مجموع

ت. سخطر خیلی زیاد و زیاد الزامی ا یهامحدودهواقع در  یهاسکونتگاهگرفتن تمهیدات الزم به منظور ارتقا سطح ایمنی 

 درصد 33است.  شدهمشخصخطر  یهاپهنهسهم جمعیتی و سکونتگاهی در  گرددیممشاهده  نیز 1نمودار که در  طورهمان

 درصد در پهنه متوسط قرار دارد. 12از جمعیت استان در پهنه خطر زیاد، 

 پهنه بندي خطر زلزله بر اساس هاونتگاهسک: سهم جمعیتی استقرار 1نمودار 

 
 زلزله یالملل نیموسسه ب یبر استناد نقشه پهنه بند ل،یتحل :مأخذ

15%15%

31%44%

55%53%

1%

11%

21%

51%

41%

31%

31%

51%

61%

31%

111%

جمعیتتعداد سکونتگاه ها

خیلی زیاد زیاد متوسط
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جمعیت شهری و  یعمدهکه سهم  دهدیمزلزله نشان  خطر یهاپهنهتوزیع جمعیت استان بوشهر در ، 3نمودار  بر اساس 

از جمعیت در پهنه  111221است. به طوری که در نقاط شهری  شدهواقعخطر زیاد و خیلی زیاد احتمال  یپهنهروستایی در 

روستایی که این مقدار برابر  تیاز جمعدرصد  31است همچنین  قرارگرفتهنفر در پهنه خطر خیلی زیاد  111122خطر زیاد و 

خطر خیلی زیاد قرار دارند  یپهنهدر  نفر است 35515 درصد از جمعیت که معادل 14نفر است در پهنه خطر زیاد و  113122

نکه است با توجه به ای ذکرقابل. اندشدهواقعپایین  ایمنیاین بدان معناست که نقاط شهری و روستایی در موقعیت با 

ند بود بیشتری روبرو خواه یهابیآسدر صورت رخداد زلزله با  باشندیمکم مقاوم  یاسازهروستایی از نظر  یهاسکونتگاه

نسبت به  هاسکونتگاهتوزیع فضایی  4 4نقشه بیشتر صورت گیرد.  یسازمقاومتمهیدات الزم جهت  است یضروربنابراین 

 .دهدیمرا نشان  خطر زلزله یهاپهنه

 خطر زلزله يهانهپهخطر زلزله بر اساس  يهاپهنه: توزیع جمعیت استان در ۱نمودار 

 
 استناد نقشه پهنه بندی موسسه بین المللی زلزله بر ، لیتحل :مأخذ

  

254415151333413163

551321
154523433231

15116643313153614
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ه فراخور ب هر کدام از شهرهای استانشدت  ین لرزه خطر زم بندی پهنهشهرهای استان نسبت به  یبنددسته 3 3جدول طبق 

آباد، اهرم، برازجان، دالکی و وحدتیه در  شهرهای .شوندیمبه شرح زیر توصیف  خطر زلزله یهاپهنهدر  یریقرارگمیزان 

ساختمان و  الزم و نیز عدم رعایت استانداردهای لرزهنیزمکه به علت نزدیکی به کانون  اندشده واقعپهنه با خطر خیلی زیاد 

 آسیب خواهند شد. نیدتریشدتراکم جمعیتی دچار 

 که به علت باشندیمخطر زیاد شامل، دیر، دیلم، کنگان، گناوه و خورموج  یهاپهنهواقع در  شهرهای عمده جمعیتی

 به دورجدی  یهابیآسو همچنین عدم رعایت اصول فنی ساختمان در اکثر موارد از ابتال به  تراکم جمعیتی و مراکز صنعتی

نبه، از شهرهایی چون بوشهر، عسلویه، ش توانیممهم که در طبقه سه یعنی خطر متوسط قرار گرفتند  یشهرها. از باشندینم

ان شاحتمال خطر را ن یهاپهنهبه تفکیک استقرار در  شهرهای استان یبنددسته 5نقشه و 3جدولچغادک و نخل تقی نام برد.

 .دهدیم

 احتمال خطر يهاپهنهشهرهاي استان به تفکیک استقرار در  يبنددسته: ۱جدول 

 احتمال وقوع خطر

 زلزله
 جمعیت شهر نام شهر

 خیلی زیاد

 1411 آباد

 11332 اهرم

 24332 برازجان

 5133 دالکی

 11313 وحدتیه

 زیاد

 13212 آبپخش

 2322 امام حسن

 2314 انارستان

 5132 بردستان

 21143 بندر دیر

 22121 بندر دیلم

 35122 بندر کنگان

 53111 بندر گناوه

 11414 بنک

 21341 جم

 3322 خارک

 13233 خورموج

 3311 دوراهک

 2314 ریز

 3242 سعد آباد
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 احتمال وقوع خطر

 زلزله
 جمعیت شهر نام شهر

 3113 سیراف

 3541 شبانکاره

 12221 عالیشهر

 2153 کلمه

 توسطم

 2422 شنبه

 5211 آبدان

 1521 بادوله

 3135 بردخون

 4512 بندر ریگ

 2232 بوشکان

 124222 بوشهر

 1121 تنگ ارم

 12132 چغادک

 1313 دلوار

 3223 عسلویه

 11145 کاکی

 11411 نخل تقی

  استناد نقشه پهنه بندی موسسه بین المللی زلزله بر ، لیتحل :مأخذ
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خطر زلزله بر امنیت مراکز سکونتگاهی به عنوان محل استقرار جمعیت، مراکز تولیدی و صنعتی نیز  یرگذاریتأثعالوه بر 

ت ناشی ه به گستردگی خساراخطرات ناشی از زلزله قرار دارد. بر این اساس با توج ریتأثبه عنوان محل تجمع سرمایه تحت 

نشان  4ر نمودااست. قرارگرفتهاز خطرات زلزله در این مناطق، میزان خطرپذیری محل استقرار مراکز صنعتی مورد تحلیل 

صنعتی  درصد از مراکز 13است. همچنین  شدهواقعخطر متوسط  یپهنهدرصد از مراکز صنعتی در  35که در حدود  دهدیم

منظر  نتیجه گرفت که استان از این توانیماست. بنابراین  شدهواقعدرصد نیز در پهنه خطر خیلی زیاد  21در پهنه خطر زیاد و 

 در شرایط مناسبی قرار ندارد و باید تمهیدات الزم جهت ایمنی این مراکز در نظر گرفت.

 خطر زلزله يهاپهنهتی در : سهم نسبی مراکز صنع5نمودار 

 
 1534- بوشهر بخش مطالعات طبیعی آمایش استان یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ

 

 که این نقاط در مناطق مرکزی دهدیماز خطر زلزله نشان  یریخطرپذموقعیت مکانی مراکز صنعتی و میزان  3نقشه طبق 

 .اندشدهپراکندهو جنوب شرقی استان 

  

خيلي زياد

20%

زياد

34%

متوسط

46%

خیلی زیاد زیاد متوسط
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شدت زلزله  ياستان بر اساس پهنه بند یتیخطر زلزله در مراکز جمع ییفضا لیتحل -1-2-11-1-1-۱-2

 يالدیم 211۱رخداده تا سال  يها

به در این بخش  .ه بین المللی زلزله بیان گردیددر بخش قبلی تحلیل فضایی نقاط جمعیتی بر اساس پهنه بندی موسس

پرداخته  2114اساس پهنه بندی شدت زلزله های رخداده) تراکم در سطح( تا سال بر میزان پراکندگی جمعیت بررسی 

شده زلزله واقع ادیز یلیخطر خ یاستان در منطقه از مساحتدرصد  1که در حدود  دهدینشان م هالیتحلمی شود. 

در محدوده خطر متوسط  مساحت درصد 12.، ادیخطر ز یدرصد در محدوده 1است که در حدود  یدر حال نیاست. ا

 در میان شهرستان اند. قرارگرفته خیلی کم در محدوده خطر  مساحت استان درصد 44 و  کمدرصد در محدوده خطر 22 ،

دول جین مساحت را بخود اختصاص داده است. های واقع در پهنه خطر خیلی زیاد وزیاد  استان ، شهرستان دشتی بیشتر

 نشان می دهد.  استان بوشهر یشهرستانها کیخطر  تفک یمساحت و درصد پهنه ها زانیم 4

 به تفکیک شهرستان  رخداده يشدت زلزله ها يپهنه بند بر اساس میزان مساحت ودرصد: 5جدول  

 شهرستان
 پهنه خطر

 جمع کل
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم مخیلی ک

 1315     5 50 1261 بوشهر

 1950     301 538 1111 تنگستان

 1444   16 78 194 1155 جم

 6327   156 1060 2233 2879 دشتستان

 5026 224 373 621 1600 2208 دشتی

 2230   167 423 799 840 دیر

 1710     31 304 1374 دیلم

 745       117 628 عسلویه

 464     57 116 291 کنگان

 1862   23 266 578 995 گناوه

 23072 224 735 2841 6529 12742 جمع کل

 111 1 1 12 22 44 درصد

 استان بوشهر شیآما )زمین شناسی(یعیمطالعات طبگروه  نقشه پهنه بندی زلزلهبر اساس  ل،یمأخذ: تحل
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تان  نشان شهرس کیلرزه  به تفک نیخطر زم یاستان  در پهنه ها یشهرو  ییروستا  تیتعداد جمع عیزتوزین  5در جدول 

و هم از بعد تعداد در پهنه خطر کم قرار  تیدرصد استان هم از بعد جمع 51از  شیب 5داده شده است. بر اساس جدول شماره 

 انیم نیداده است.  در او تعداد را بخود اختصاص  تیدرصد از جمع 2تا  1 نیب ادیوز ادیز یلیگرفته است. پهنه خطر خ

خود اختصاص را  ب ادیز یلیو خ ادیسهم را در پهنه خطر متوسط،ز نیشتریو دشتستان ب یدشت یوتعداد شهرستان ها تیجمع

 داده اند.

 انهرستبه تفکیک شپهنه بندي شدت زلزله هاي رخداده :  تعداد و جمعیت روستایی و شهري استان در 6جدول  

استان بوشهر شی( آمایشناس نی)زمیعیزلزله گروه مطالعات طب ینقشه پهنه بنداطالعات  بر اساس  ل،یمأخذ: تحل  

  

تعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیت

247922411939122500229روستا

23383642338364شهر

38331645141125692164916492روستا

37041172812209853شهر

2930664267334732992070روستا

258913258913شهر

4357061171424111242222962274916126روستا

1030754155122286522604411532839شهر

6471298927257721191332242432487578روستا

10156138624225281513084شهر

12969831622923561441114940روستا

8789226235262111412355شهر

51962014167661227روستا

22393124981248912شهر

455682362114618924روستا

193872193872شهر

85519165811020910روستا

71371763291115151949813شهر

1365729328611376042070344روستا

697292697292شهر

710679352177623133125848781716310295241034265577

6961172312142201100 درصد

جمع کل

پهنه خطر

نوع سکونتگاه
کمخیلی کمشهرستان

دیر

دیلم

عسلویه

کنگان

گناوه

بوشهر

تنگستان

جم

دشتستان

دشتی

تعداد کلجمعیت کلخیلی زیادزیادمتوسط
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 پهنه بندي استان در ارتباط با خطر سیل -1-2-11-1-2

ز شرایط مختلف طبیعی و مصنوعی سطح زمین و نی ریتأثکه ابعاد آن تحت  باشدیمهیدرولوژیکی  یندهایفراسیل از 

ب یک فرصت از منابع آ به عنوان. این پدیده طبیعی در صورت مهار و کنترل دینمایمشرایط مختلف اقلیمی تغییر 

ورت عدم . در صشودیمورزی و منابع طبیعی سبب در توسعه اقتصادی بوده و منافع زیادی را در بخش کشا مورداستفاده

خسارات و تلفات جانی در پی خواهد داشت. یکی  و هموارهشناخت و عدم کنترل و مهار آن، از بالیای طبیعی به شمار آمده 

مقادیر ظیر ن ییهایژگیوبا  توأم یزیخلیس. شدت باشدیم هاآن یزیخلیسآبخیز، شدت  یهاحوزهبسیار مهم  یهایژگیواز 

و تاریخچه اتفاقاتی که طی رویدادهای گذشته در آن حوزه  هاالبیسبا تواتر مختلف، میزان فراوانی وقوع  یهاالبیس

. کندیم، وضعیت سیالب در آن حوزه را مشخص یزیخلیس، شدت یطورکلبه. باشدیم هاحوزهاست، از بارزترین  دادهرخ

 شدهلیتحلبه بعد  1154از سال  درگذشته شدهثبتآمار و اطالعات خسارات  بر اساسدر این بخش خسارات و خطرات سیل 

، مهم سیل است یهایژگیودیگر  ازجملهسیل گیر که  یهاپهنهدیگری از سیل همانند  یهایژگیواست. در این بخش 

 هاتیعالف یابیمکانرند. . اهدافی که در مطالعات آمایش از اهمیت خاصی برخوردادهدیماهداف دیگر این مطالعه را تشکیل 

 و مراکز در ارتباط مستقیم با پدیده سیل دارد. هاپهنهآمایشی و تحلیل وضعیت  یهابرنامهدر 

 باشدیممالی و جانی زیادی روبرو نموده، خطر سیل  یهاخسارتیکی از تهدیداتی طبیعی که همواره استان بوشهر را با 

قرار خواهد گرفت.  یموردبررساستان  یهاشهرستانبه  واردشده یهاارتخساهمیت این موضوع در این بخش،  بنا بر

که  باشدیم دشتستانتعداد رخداد و خسارت مالی مربوط به شهرستان  نیترشیب دیکنیممالحظه  3جدول که در  طورهمان

 شرح داده خواهد شد. لیتفصبهدر ادامه 

 1165 -113۱دوره  یط لیاز س یخسارات وارده ناش: 9جدول 
 ییربنایز ساتیتأسخسارت 

 میلیون ریال()

 خسارت کشاورزي

 میلیون ریال()
 ردیف شهرستان جمع خسارات مالی تعداد رخداد

 1 بوشهر 223255 11 32122 114221

 2 گناوه 254324 11 13233 121345

 1 جم 31514 2 14115 41132

 3 دشتستان 211233 12 131131 321332

 4 دیر 211412 2 22412 51233

 5 کنگان 142124 11 24221 115521

 3 دیلم 122223 12 12523 132124

 2 تنگستان 125531 2 13131 32231

 2 دشتی 212222 11 155212 22321

 1534-استان بوشهر مآخذ: اداره کل مدیریت بحران
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 ییربنایز ساتیتأسدر بخش کشاورزی و  واردشدهخسارت مالی  نیترشیب شودیم مالحظه 5نمودار که در  طورهمان

شهود است م آنچهاستان دارد  یهاشهرستانکه اختالف فاحشی را نسبت به سایر  باشدیمستان تمربوط به شهرستان دش

. اندشدهخش بیشتری در این ب یهابیآسان نسبت نیز دچار و دشتی به هم دشتستانبا اقتصاد کشاورزی نظیر  یهاشهرستان

خسارت را  . کمترین میزانباشدیم ییربنایز ساتیتأسبیشتر در بخش  استان یهاشهرستاندر دیگر  واردشده یهاخسارت

 ییهاستانهرشکه تمهیدات الزم در  است یضرورکه بیان گردید  یمطالببه  با توجه شهرستان جم به خود اختصاص داده است

ت با توجه به نگاه فضایی آمایش سرزمین، میزان خسارا ادامه در صورت گیرد. اندشدهرا متحمل  یریپذبیآس نیترشیبکه 

 است. شدهدادهنمایش  2نقشه تاکنون به تفکیک شهرستان در قالب  1154مالی وارد شد در بخش سیل از سال 

 1165-113۱دوره  یط لیاز س یخسارات وارده ناش: 6نمودار 

 
 1534مشاور و محاسبات  استان بوشهر مآخذ: اداره کل مدیریت بحران 

  

0.

۱00000.

200000.

300000.

400000.

۵00000.

600000.

دشتيتنگستانديلمکنگانديردشستانجمگناوه بوشهر
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 اط با خطر سیالباستان در ارتب يهارودخانه يبندطبقه -1-2-11-1-2-1

. این محدوده به لحاظ باشندیم هاالبیساصلی  یهاخاستگاه هارودخانهآبریز و واحدهای هیدرولوژیکی  یهاحوزه

پوشش گیاهی،  هازجمل. عوامل مختلفی باشندیممختلفی  یهایدببا  هاالبیسخصوصیات فیزیکی و توپوگرافی محل وقوع 

در وقوع  یامالحظهقابلآبریز سهم  یهاحوزهو موقعیت جغرافیایی  ییهواآب و نوع کاربری اراضی به همراه شرایط 

و احداث  هاهرودخاندر این عرصه نظیر تغییر ساختار طبیعی  سازانسانکوچک و بزرگ و مخرب دارند. تغییرات  یهاالبیس

ر چه بیشتر حجم جریان رودخانه را فراهم و افزایش ه هاآبراههموجبات طغیان  هاآندر مسیر  یعیرطبیغابنیه و سایر موانع 

حکامات کنترل ، ایجاد استهاسازهشهری و پایداری  ساتیتأس، فاصله هارودخانهتمهیداتی نظیر حفظ حریم  ینیبشیپ. کندیم

 یهارودخانهدارند. در این راستا شناخت رفتار  یامالحظهقابلسیل در کاهش حجم خسارات ناشی از وقوع سیل، نقش 

دوده مطالعاتی که پتانسیل ایجاد سیل را دارند در کاهش سیل و جلوگیری از خسارات جانی و مالی ناشی از آن بسیار مح

 حائز اهمیت است.

 یموردبررسمهم استان  یهارودخانهآبریز وضعیت خطر سیل  یهاحوزه ریزو  هاحوضهدر مجلد تحلیل  کهییازآنجا

و  سکانآن نظام ا یدر ادامهاست و  شدهیبررسشرح خدمات، خالصه نتایج  یدوباره دیتأکه به اما با توج است قرارگرفته

 یهابالیسرخداد  یهاماهخطر سیل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. آمار مربوط به  یهاپهنهنسبت به  تیفعال

قرارگرفته و  یموردبررس 2جدول آب سنجی در  یهاستگاهیااستان و محل قرارگیری  یهارودخانهدر  یالحظهحداکثر 

 .است شدهارائه

 1(1131تا  1151) اي در دوره آماري : آمار تعداد رخداد سیالب حداکثر لحظه8جدول 

 کل رخدادها اسفند بهمن دي آذر آبان مهر اردیبهشت فروردین رودخانه ایستگاه

 25 1 5 5 5 2 1 1 1 شاپور  جره باال 

 22 2 5 5 11 1 1 1 2 شاپور سعدآباد

 21 2 3 3 4 2 1 1 1 حله کلل

 11 1 3 2 11 1 1 1 4 باهوش اهرم

 11 2 2 11 5 1 1 1 1 دالکی سرقنات

 22 1 1 11 2 2 1 1 2 مند قنطره

 21 1 1 4 2 1 1 1 1 باغان  باغان

 1534-بخش مطالعات محیط طبیعی -مه آمایش استان بوشهرنتایج مطالعات برنا :مأخذ

. باشدیمتعداد رخداد سیالب مربوط به دو رودخانه دالکی و باهوش  نیترشیب دیکنیممالحظه  3نمودار که در  طورهمان

د وار هاآناطراف  یهاسکونتگاهدی را به زیا یهاخسارت ،موردنظر یهارودخانهتمهیدات الزم در اطراف  یریکارگبهعدم 

                                                      
  113(ص زیآبر ی)حوزه هایعیطب طیمشاور مآب گروه مح نیمحاسبات شرکت مهندس 1
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استان  مهم یهارودخانهاست شیب کم اراضی مجاور  مؤثرسیل گیری به شکل طبیعی  یهاپهنهدر وسعت  آنچهخواهد نمود 

دشتی،  یهاشهرستانوسیعی از  یهاعرصهبستر رودخانه است. با توجه به این مهم  یرینفوذپذو همچنین ضریب زبری و 

اراضی پست و شور و همچنین  ،یارودخانه یهادشتدهای تیپ ـــدر واح به خصوص هارودخانهو گناوه در حاشیه دشتستان 

 قرارگرفته یموردبررسسیالبی  یهاپهنهواقع در  یهاسکونتگاهدر ادامه  باشندیمسیالبی به شکل جدی مورد تهدید  یهادشت

 است.

 1(1131تا  1151) اي در دوره  تعداد رخداد سیالب حداکثر لحظه : آمار9نمودار 

 
 1534- بوشهر بخش مطالعات طبیعی آمایش استان یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ

به منظور بررسی نقاط سکونتگاهی در معرض خطر سیل، نقشه موقعیت نقاط سکونتگاهی و نقشه پهنه سیالب بر هم منطبق 

 2جدول استان تعیین گردید.  یهارودخانهواقع در محدوده پهنه سیالب  یهاسکونتگاهین دو، شده و با همپوشانی ا

واقع  یهایآباد نیترشیب دیکنیمکه مالحظه  طورهمان. دهدیمرا نشان  یارودخانهسیالب  یهاپهنهواقع در  یهاسکونتگاه

روستا از این نظر در  2با  دشتستانو  2شهرستان جم با  درواقعقرار دارند  دشتستاندو شهرستان جم و  در معرض تهدید در

تمهیدات  هااهسکونتگبه منظور جلوگیری از بحران و تخلیه شدن این  است یضرور نیبنابرامعرض تهدیدات سیل قرار دارند 

مکانی  تیموقع 3نقشه در نظر گرفته شود. در ادامه در قالب  کرشدهذکه در ذیل  ییهاسکونتگاهالزم به منظور افزایش امنیت، 

 است. شدهدادهسیالب نمایش  یهاپهنهاستان نسبت به  یهاسکونتگاه

                                                      
  113(ص زیآبر ی)حوزه هایعیطب طیمشاور مآب گروه مح نیرکت مهندسمحاسبات ش 1

1.

3.

11.

13.

21.

23.

51.

53.

باغانمنددالکیباهوشحلهشاپورشاپور

23.
26.

25.

55.55.

23.

25.
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 سیالب يهاپهنهواقع در  يهاسکونتگاه: 3جدول 

 ردیف  نام شهرستان نام بخش نام دهستان نام آبادي تعداد سکونتگاه

 1 دشتی طسوج شنبه و طسوج یل گاهس 1

2 
 مرکزی انگالی احشام شمالی

 بوشهر
2 

 1 مرکزی انگالی فراکه

2 

 یمرکز دالکی خیرآباد

 دشتستان

3 

 4 یمرکز دالکی بنه جابری

 5 آب پخش درواهی چم درواهی

 3 سعدآباد زیرراه درودگاه

 2 ارم دهرود ساختمان جهانگیر

 2 بوشکان شکانبو خون -نورآباد

 11 بوشکان پشتکوه شاهی جانی

 11 بوشکان پشتکوه تنگ زرد

 12 دیلم امام حسن جنوبی لیراوی مال سنان 1

2 

 ریز انارستان قلعه باغ

 جم

11 

 13 ریز تشان دره بان

 14 ریز تشان /آبادجمالتنگمان/

 15 ریز تشان گندمزار

 13 یمرکز یورک /عصریول/پاالیشگاه  شهر خاص

 12 یمرکز یکور باغ میان رود

 12 یمرکز جم قصاب

 21 یمرکز جم ذکی علمداری

 21 یمرکز جم بیدبلند

 1534- بوشهر آمایش استان طبیعیبخش مطالعات  یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ
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 استان يو اقتصادتحلیل فضایی مخاطرات سیل در مراکز جمعیتی  -1-2-11-1-2-2

برنامه  یهاروهگاز  آبخیز، توسط گروه مطالعاتی بخش طبیعی یهاحوضهبر مبنای هر یک از  یزیخلیسسیل نتوان پتا

شد  اشاره خواهد استفادهمورداز روش  یاخالصهتهیه گردیده است. جهت جلوگیری از تکرار در گزارش به  آمایش استان

 .شودیمسنجیده  یزیخلیسنظام فعالیت و اسکان نسبت به پهنه خطر  در ادامهو 

های آبخیز استفاده از سه عامل اصلی که اطالعات مربوط آوردن پتانسیل تولید سیل در حوزه به دستهای یکی از روش

 باشند.به شرح زیر می الذکرفوقاز عوامل بوده و هر کدام نمایانگر تعداد زیادی  دسترسقابلها به آن

 (SLOPE FACTOR)عامل شیب 

 (CN-SOIL COVER COMPLEX)عامل خاک و گیاه 

 (SHAPE FACTOR)عامل شکل 

د. شیب باعث باش مؤثرتواند عواملی است که در پتانسیل تولید سیل در هر حوزه آبخیز می نیترمهمعامل شیب یکی از 

باشد. به عبارت دیگر به دلیل کم شدن زمان تمرکز آب، و کم شدن زمان تمرکز آب می افزایش سرعت آب در حوضه

به  هاهای بارندگی زیاد در آنهای کمتری به وجود آورند که معموالً شدتتوانند حداکثر اوج سیل را در زمانها میحوضه

 .است شدهدادهتشخیص  مؤثرعوامل  ، عامل شیب یکی ازهای زمان تمرکز و سیل نیزپیوندد. در فرمولوقوع می

گیرد. قرار می موردتوجه( CN) یمنحنعامل دوم، عامل پوشش گیاهی و خاک است که معمواًل تحت عنوان شماره 

. دباشهای آبخیز میحوزه یآب ده کنندهنییتع، خاکی و گیاهی است که ای از عوامل آبینمایشگر مجموعه CNمقدار 

تواند بیانگر می CNشود. لذا عامل باشد کلیه ورودی باران به رواناب تبدیل می 111برابر  CNا مقدار چنانچه شماره آبخیز ی

 آید. حساببهدر فوق  شدهدادهبسیاری از عوامل آبی و خاکی توضیح 

دین آید. بمی حساببهباشد که خود نوعی ضریب شکل حوزه آبخیز عامل سوم، عامل ضریب گردی حوزه آبخیز می

 است. شدهاستفاده (miller)ظور از ضریب گردی میلر من

Ae
AR 

 
 که در آن:

Aموردنظرحوزه آبخیز  : مساحت. 

Aeباشد.ای که محیط آن مساوی محیط حوزه آبخیز می: مساحت دایره 

قرار  تفادهمورداسپتانسیل وقوع سیل در واحدهای مطالعاتی  کنندهنییتعتواند به عنوان یک مجموعه سه عامل مذکور می

 این عوامل با فاکتور پتانسیل سیل با فرمول زیر قابل ارتباط با یکدیگر هستند. ؛ کهگیرد
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FLDP=13.85 (Ln S + Ln CN)+10 (R-5) 

 که در این رابطه:

FLDPپتانسیل تولید سیل : 

Sشیب حوضه به درصد : 

CNشماره منحنی حوضه : 

Rضریب گردی میلر : 

 توان تولید سیل را به شرحنسبی در منطقه می طوربهدر تغییر خواهد بود که  1-111از این فرمول بین  آمدهدستبهاعداد 

 کرد: یبندطبقهزیر 

 FLDP توان تولید سیل
 11-1 توان تولید سیل ناچیز

 34-11 توان تولید سیل کم

 44-34  توان تولید سیل متوسط

 34-44 ولید سیل زیادتوان ت

 111-34 توان تولید سیل خیلی زیاد

خارج از گنجایش یا ظرفیت بستر رودخانه باشد،  هارودخانهجریان یافته در  که حجم آب دهدیمپدیده سیل زمانی رخ 

به ستر و بجدای از عوامل انسانی یا طبیعی که موجد این فرایند هستند، بروز سیالب مصارف با سریز شدن جریان آب از 

یعی را کمابیش وس یهاپهنهکه  یبه طوراراضی مجاور خود در خارج از بستر طبیعی است.  یبر رورودخانه  انیطغ اصطالح

 .سازدیم متأثردر اطراف خود 

د سیل و طبیعى مانن سوانح با ابزار مهم کاهش اثرات ویرانگر هاطرحآمایشی بایستی در این  یهاطرحبا توجه به اهداف 

در  آمایش فضایی جمعیت و فعالیتبا  رونیازاسانحه را فراهم نماید.  وقوع بعد از یرسانکمکچنین ایجاد آمادگى براى هم

 فضا کاهش یابد. براى این منظور بایستى پیشاپیش نواحى یریپذبیآسکاست تا  فوق از میزان خطرات توانیم منطقه

 اطراتآمایش مخ یهاطرحهدف از  توانیموفیزیکى تضمین گردد. پس سوانح ژئ سیل به عنوان یکی از از نظر پرمخاطره

 شرح زیر خالصه نمود: به را در این زمینه

 مؤثر است. هاآن شدت کاستن احتمال وقوع حادثه در سوانحى که فعالیت انسان در ایجاد و یا 

 ایجاد مقاومت نسبى در برابر نیروهاى ویرانگر اولیه و ثانویه 

  در بافت، اجزاء و ساختار کارکرد شهر یریپذبیآسکاهش 

  وقوع سانحه یهازمانتعبیه نظام آمادگى همیشگى در شهر براى 
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  سانحه براى دوران بعد از وقوع یرسانکمکتسهیل اقدامات اضطرارى و عملیات 

تی در ارتباط لیسیل در منطقه، سطوح جمعیتی و نظام فعا یمخاطرهبر این مبنا به منظور جلوگیری و کاهش اثرات رخداد 

در  موردنظر یهالیتحلموضوع،  است. در این بخش با توجه به اهمیت قرارگرفتهسیل مورد تحلیل  یریخطرپذ یهاپهنهبا 

 .است شدهگرفتهنظر  شد دراشاره  آنبه  نیز که در بخش قبل سیالب یپهنههمچنین  و ی آبخیزهاحوزه دو قسمت

 یزیخلیس یپهنهدر  درصد 12متوسط،  یزیخلیسبا خطر  یهاپهنهاز جمعیت استان در  درصد 42 ،2مودار ن بر اساس 

 یاهبرنام یهاتیاولولزوم بکار گیری  یدهندهنشانزیاد قرار دارند. این امر  یزیخلیسبا خطر  یهاپهنهدرصد در  2کم و 

 است. زیخلیسی کاهش خطر سیل در مناطق  نهیدرزم

 يزیخلیسبا خطر  يهاپهنه: سهم جمعیتی استان در 8مودار ن

 
 1534-بوشهربخش مطالعات طبیعی آمایش استان  یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ

قه، موجود در منط یهاسکونتگاهو مشخص شدن الگوی خطر سیل در مواجه با انواع  ترقیدقدر ادامه به منظور بررسی 

 است. قرارگرفته یموردبررس هاسکونتگاهمیزان خطر سیل به تفکیک انواع 

که نواحی روستایی در معرض خطر  دهدیم نشان زیخلیسخطر  یهاپهنهمقایسه سهم جمعیت روستایی و شهری در 

 3ا خطر زیاد درصد و در طبقه ب 52متوسط  یزیخلیسخطر  یهاپهنهبیشتری قرار دارند. سهم جمعیتی نقاط روستایی در 

با  یپهنهدرصد در  1خطر متوسط و تنها  یهاپهنهدر صد در  44 این در حالی است که از جمعیت شهری، باشدیمدرصد 

در معرض  نیبنابراچندان مقاوم نیست  یاسازهکیفیت مساکن روستایی از نظر  . با توجه به اینکهاندشدهواقعخطر زیاد 

ته شد. مقابله با بحران سیل در نظر گرف ست که تمهیدات الزم جهتگرفت لذا ضروری ا شتری قرار خواهندبی یریپذبیآس

 است. شدهدادهنمایش  یزیخلیسدر نمودار زیر تعداد جمعیت شهری و روستایی در معرض خطر 

سیل خیزی زیاد

2%
سیل خیزی کم

12%

سیل خیزی متوسط

42%

سیل خیزی زیاد سیل خیزی کم سیل خیزی متوسط
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 يزیخلیسخطر  يهاپهنهدر  هاسکونتگاه: سهم جمعیتی استقرار 3نمودار 

 
 1534-بوشهر آمایش استان بخش مطالعات طبیعی یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ

 تعداددرصد از  51معادل ) ییروستا نقطه 132( و روستاهادرصد تعداد کل  3معادل )نقطه روستایی  31است که  ذکرقابل

نقاط روستایی و شهری در معرض  تعداد 11جدول . در اندقرارگرفتهخطر زیاد و متوسط  یهاپهنهکل روستاها( به ترتیب در 

 یهاهنهپاست. در ادامه به منظور درک فضایی از موضوع، توزیع فضایی نقاط سکونتگاهی نسبت به  شدهدادهتهدید نمایش 

 است. شدهدادهنمایش  11نقشه خطر سیل در 

 يزیخلیسواقع در خطر  يهاسکونتگاهتعداد  11جدول 

 خطر نقاط روستایی نقاط شهري

 زیاد یزیخلیس 31 2

 کم یزیخلیس 151 11

 متوسط یزیخلیس 132 24

 1534-بوشهربخش مطالعات طبیعی آمایش استان  یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ

  

۰%.

۱۰%.

۲۰%.

۳۰%.

۴۰%.

۵۰%.

۶۰%.

۷۰%.

۸۰%.

۹۰%.

۱۰۰%.

جمعیت کلجمعیت شهریجمعیت روستایی

۱۲۲۷۳۵۱۴۰۱۷۴۱۳

۸۶۲۳۰
۳۲۲۷۵۷۴۰۸۹۸۷

۲۱۴۱۱۱

۴۰۷۶۲۹۶۲۱۷۴۰

سیل خیزی زیاد سیل خیزی کم سیل خیزی متوسط
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د در این کشاورزی وارد کن یهاتیفعال، به خصوص هاتیفعالبه  تواندیمخطر سیل  که ییهاخساراتدر ادامه با توجه به 

 است. شدهپرداختهخطر سیل  یهاپهنهنسبت به  یپروردامکشاورزی و  یهاتیفعالفضایی  قسمت به تحلیل

 یهاهنهپسیل در منطقه، سطوح فعالیتی در ارتباط با  یمخاطرهر جلوگیری و کاهش اثرات رخداد بر این مبنا به منظو

که در حدود  دشویماست. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این زمینه مشاهده  قرارگرفتهسیل مورد تحلیل  یریخطرپذ

 یزیخلیسدر پهنه خطر  درصد 2متوسط،  یزیخلیسکشاورزی و باغداری استان در پهنه خطر  یهانیزماز مساحت  درصد 43

 کم قرار دارند. یزیخلیسدرصد در پهنه خطر  31زیاد و 

 يزیخلیسخطر  يهاپهنهکشاورزي واقع در  يهاتیفعال: سهم مساحتی 11نمودار 

 
 1534-و نقشه کاربری اراضی هربوش بخش مطالعات طبیعی آمایش استان یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ

 نیترشیبو دشتی در معرض  دشتستانمزارع و باغات سه شهرستان جم،  گرددیممالحظه  11نمودار  در طور کههمان

 یزیخلیس انمیز اندشدهواقعدر آن  هاشهرستانبا توجه به شرایط حوزه آبخیزی که هریک  درواقعقرار دارند  یزیخلیسخطر 

 با اولویت بیشتری باید مدنظر قرار هاشهرستانتمهیدات الزم جهت کاهش سیل در این  نیبنابرا؛ برآورد شده است هاآن

با مهار سیل از آن به عنوان یک فرصت در بخش کشاورزی استان استفاده  توانیمستان تگیرد به طوری که در شهرستان دش

تمرکز  ،یزیخلیساست عالوه بر شدت  ذکرقابل مناسب تبدیل نمود. ییهافرصتبه  نمود و تهدیدات مرتبط با آن را

متوسط  یزیخلیساز استان شدت  یامنطقهاست. به طوری که ممکن است در  مؤثر هایریپذبیآسنیز بر میزان  هاتیفعال

 یهابخشه در به طوری ک ی را ایجاد نماید.بیشتر یریپذبیآسدر آن منطقه، خسارات و  هاتیفعالبوده، اما با توجه به تمرکز 

سیل خیزی زیاد

2%

سیل خیزی کم

31%

سیل خیزی متوسط

43%

سیل خیزی زیاد سیل خیزی کم سیل خیزی متوسط
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ر دو شهرستان کشاورزی د یهاتیفعالقرار گرفت و با توجه به تمرکز  یموردبررسقبل نیز میزان خسارات مالی ناشی از سیل 

 میزان خسارات را این دو شهرستان متحمل شده بودند. نیترشیب و دشتی، دشتستان

 به تفکیک شهرستان يزیخلیسخطر  يهاپهنهساحت مزارع و باغات واقع در : م11جدول 

 شهرستان کاربري زیاد يزیخلیس کم يزیخلیس یل خیزي متوسط

 باغات و نخلستان 1 1 124

 زراعت آبی 1 2 11113 بوشهر

 زراعت دیم 1 53 11322

 باغات و نخلستان 1 1 1551

 زراعت آبی 1 322 11113 تنگستان

 زراعت دیم 1 3231 13223

 باغات و نخلستان 221 1 431

 زراعت آبی 3431 1 1133 جم

 زراعت دیم 1212 1 132

 باغات و نخلستان 1 1 23224

 زراعت آبی 22 21122 53124 دشتستان

 زراعت دیم 52 21111 34521

 باغات و نخلستان 24 2 114

 زراعت آبی 3242 4213 11413 دشتی

 زراعت دیم 1212 12122 11151

 زراعت آبی 1 3411 11121
 دیر

 زراعت دیم 1 1254 21512

 زراعت آبی 1 211 1
 دیلم

 زراعت دیم 1 43212 1

 زراعت آبی 1 1 1421
 عسلویه

 زراعت دیم 1 1 1332

 زراعت آبی 1 1 2323
 کنگان

 زراعت دیم 1 1 222

 باغات و نخلستان 1 1 122

 زراعت آبی 1 5133 3125 گناوه

 زراعت دیم 1 35222 413

 1534-بوشهرآمایش استان  طبیعیبخش مطالعات  یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ
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 یرورپداممرتبط با  یهاتیفعال. شودیمدچار آسیب  در برابر خطرات سیل معموالًکه  اقتصادی یهابخشیکی از 

با مراکز  هاهنهپدر طرح آمایش، ارتباط فضایی این  یزیخلیسخطر  یهاپهنهاز نتایج تحلیل  یریگبهره. به منظور باشدیم

یزان شدت از نظر م استان را یهایژگیودر این بخش، شرایط و  هالیتحلنتایج  درواقعاست.  قرارگرفته موردتوجه یپروردام

وشانی همپ یپروردامخطر سیل در سطح استان با مراکز  یهاپهنه. بر این اساس دهدیمنشان  یپروردامخطر سیل، در مراکز 

 شدهواقعزیاد  یزیخلیسپهنه  در یپروردامدرصد از تعداد کل مراکز  5که در حدود  دهدیمنشان  هالیتحلشده است. این 

در صد  22و  متوسط یزیخلیس یمحدودهدر  یپروردامدرصد از تعداد مراکز  55است که در حدود  است. این در حالی

. ددهیمنشان  یزیخلیسواقع در پهنه خطر  یپروردامتوزیع فضایی مراکز  11نقشه .اندقرارگرفتهکم  یزیخلیسدر محدوده 

ظه مالح دشتستانکشاورزی در شهرستان  یهاتیفعالنیز همچون  یپرورداممراکز تمرکز  شودیم که مشاهده طورهمان

را افزایش و منجر به خسارات مالی  یریپذبیآس، ضریب  یتیتمرکز فعال.همراهی دو عامل، شدت سیل خیزی و گرددیم

 .طر زیاد و متوسط الزامی استخ یهامحدودهدر نظر گرفتن تمهیدات الزم به منظور ارتقا سطح ایمنی در  گرددیمفراوانی 

 يزیخلیسواقع در پهنه خطر  يپروردام: سهم نسبی مراکز 11نمودار 

 
 1534- بوشهر بخش مطالعات طبیعی آمایش استان یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ

  

سیل خیزي زیاد

6%

سیل خیزي کم

28%

طسیل خیزي متوس

66%

سیل خیزی زیاد سیل خیزی کم سیل خیزی متوسط
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روان در  يهاماسییهپهنه بندي مخاطرات و تهدیدات ناشییی از طوفان شیین یا حرکت  -1-2-11-1-1

 استان

ها و مناطق فاقد پوشش گیاهی مناسب و همچنین مناطق آبرفتی بیابان معموالًو سرچشمه تولید گرد و غبار معلق  منشأ

دهد تا به مناطقی های مختلف به ذرات گرد و غبارها اجازه مییههای موجود در الباشند. جریاندارای رسوبات ریزدانه می

 به وجودمختلف  مناطق یطیمحستیزمتفاوتی را بر وضعیت آب و هوایی و  راتیتأثبسیار دورتر از منبع تولید خود منتقل و 

جداگانه عبارت از: شمال و  بخش 2کل در  طوربه، منابع عمده گرد و غبار در دنیا شدهانجامآورند. با توجه به تحقیقات 

بندی جزیره عربی، آسیای مرکزی، چین شرقی و غربی، آمریکای شمالی و جنوبی و همچنین استرالیا طبقهجنوب آفریقا، شبه

 شوند.می

میلیون تن غبار  1111تا  411گذشته، ساالنه حدود  یهاسالتوسط محققان مختلف در  آمدهعملبه یهایبررسبا توجه به 

 گرفتهانجامبر اساس جدیدترین بررسی  .شودهای مختلف زمین وارد اتمسفر میگرد و غبار در بخش یهاطوفانی از معدن

 در نظرباشد )با میلیون تن در سال می 1233مقدار کل گرد و غبار ورودی به اتمسفر  Tanaka and Chiba (2006)توسط 

میلیون تن آن در قاره  434میلیون تن آن در قاره آفریقا،  1141که  میکرومتر( 21تا  2/1گیری ذرات با سایز در محدوده 

 221حدود  هایبررسشود. بر اساس همین میلیون تن آن در استرالیا تولید می 115میلیون تن آن در قاره آمریکا و  35آسیا، 

درصد کل  4/3یون تن غبار معادل میل 131حدود  و (b) عربی رهیجزشبهاز  درصد کل غبار دنیا 2/11میلیون تن غبار معادل 

گردد منطقه خاورمیانه یکی از منابع عمده گرد شود. بدین ترتیب مشاهده میوارد اتمسفر می (c)از آسیای مرکزی  غبار دنیا

 الزم است بحث انتشار و بخش رونیازاگردد. و منتشر می گرفتهشکلغبار دنیا در این منطقه  %21و غبار بوده و در حدود 

 های الزم در مواجهه با این رویداد صورت گیرد.بینید و غبار در این منطقه به شکل مناسب بررسی و پیشگر

از دیگر ذرات معدنی معلق در هوا وجود دارد. طبق  (Dust)سایزی مختلفی برای تفکیک گرد و غبار  یهایبنددسته

میکرومتر در محدوده  2از  ترکوچکذرات با سایز  (British Standards Institute)سازمان استاندارد انگلستان  یبنددسته

ذرات با سایز در  یبنددستهگیرد. طبق همین قرار می (Silt)میکرومتر در محدوده الی  51تا  2و ذرات با سایز  (Clay)رس 

تمامی  باً یتقرشود. می نامیده (Gravel)میکرومتر  2111و با سایز باالتر از  (Sand)میکرومتر را ماسه  2111تا  51محدوده 

. اکثر محققین به این باورند نامندیم (Dust)میکرومتر را گرد و غبار  51از  ترکوچکذرات معلق در هوا با سایز  هایبنددسته

و ذرات با سایز بین  (Long Range Transport)میکرومتر در دامنه انتقال با محدوده بلند  21از  ترکوچککه ذرات با سایز 

 .رندیگیمقرار  (Short Range Transport)میکرومتر در دامنه انتقال با محدوده کوتاه  31تا  21
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ابط کنند و حتی با رورویدادهای گرد و غبار و شدت آن را بر اساس میدان دید بیان می یبنددستهدر بسیاری از مواقع 

رویدادهای گرد و غبار ، WMOبا توجه به پروتکل  ن زد.با استفاده از میدان دید، غلظت گرد و غبار را تخمی توانیمتجربی 

 از: اندعبارتبه چهار دسته عمده تقسیم نمود که  توانیم، هاآنرا با توجه به میدان دید 

 .(Dust-in-Suspension)گرد و غبار معلق -1

ر زمان د یموردبررسایستگاه  دورتر از محل هاآن منشأ معموالً شود که اطالق می یاگستردهبه گرد و غبارهای معلق و 

 کیلومتر نخواهد بود. 11باشد. میدان دید در این رویداد همواره بیشتر از مشاهده آن می

 :(Blowing Dust)گرد و غبار در حال وزیدن -2

کیلومتر  11تا  1شوند. در این رویداد میدان دید بین شود که در هنگام مشاهده به هوا بلند میبه گرد و غبارهایی اطالق می

 خواهد بود.

 :(Dust Storm)طوفان گرد و غبار  -1

متر  1111تا  211شوند. در این رویداد میدان دید بین در این حالت بادهای شدید باعث برخاستن ذرات گرد و غبار می

 خواهد رسید.

 :(Severe Dust Storm)طوفان گرد و غبار شدید -3

دید  شوند. در این رویداد میداناستن مقادیر بسیار زیادی از گرد و غبار میدر این حالت بادهای بسیار شدید باعث برخ

 متر خواهد رسید. 211به کمتر از 

تجربی مختلفی برای تخمین مقدار غلظت گرد و غبار بر اساس میدان دید وجود دارد، ولی استفاده  یهافرمولکه  هرچند

رسایش مقدار ف ینیبشیپبرای ارزیابی کمی و  هاآنمناسب بر روی  یهالیتحلو انجام  یاماهوارهعددی و تصاویر  یهامدلاز 

و  ترمطمئنتواند می ،هاآنبادی خاک و انتشار گرد و غبار در فضا، دخول ذرات گرد و غبار به هوا، انتقال و فرونشست 

 در اطراف منبع گرد باشندیمر شدید که همان طوفان گرد و غبار و طوفان گرد و غبا 3و  1های دسته معموالًباشد.  سودمندتر

دستیابی به تمرکز این  معموالًدر مناطق دور از منبع نیز رخ دهند که  توانندیم 2و  1های ولی دسته دیآیم به وجودو غبار 

ن پدیده یاستان بوشهر در معرض ا کهییازآنجا ...باشدمی ریپذامکانمناسب انتقال گرد و غبار  یهامدلذرات با استفاده از 

 ین در این بخش از گزارش به پهنه بندی آن پرداخته خواهد شد.اقرار دارد بنابر
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 روان در استان يهاماسهحرکت  ایو شن  پهنه بندي مناطق طوفان و -1-2-11-1-1-1

. طی این مدت موضوع پیامدهای ناشی از آلودگی هوا با گذردیمدر آسمان ایران  گرد زیریک دهه از پیدایش پدیده 

خت سرب دار، موتورهای ناقص خودروها و صنایع پیرامونی شهرهای بزرگ کشور به تدریج جای خود را به خواستگاه سو

، هایاکتربانواع  توانندیمسپرده است. ذرات ریز معلقی که  یمرزبرونبا خواستگاه  گرد زیراز  بر خواستهآلودگی هوای 

دهند. به شکلی که ساکنان شهرهای بزرگ کشور که صدها  را با خود به دورترین نقاط ممکن انتقال هاکپکو  هاجلبک

صنعتی  یهاندهیآالمجبور به تنفس ترکیبی از گرد و غبار و آلودگی هوای ناشی از  دارندفاصله گردها زیر منشأکیلومتر از 

 ی، اجتماعی، بهداشتیکه پیامدهای آن بر همه امور اقتصاد یادهیپد، شودیمروزهای آلوده افزوده  برشمار. هر سال اندشده

 یهادرخواستو  رو غباشهروندان از پدیده گرد  یتینارضامنفی داشته است با توجه به افزایش  ریتأثکشور  یطیمحستیزو 

در روابط  تشنج و تنش منشأ، این احتمال وجود دارد که این موضوع بتواند با آنبرای جلوگیری و مبارزه  نیمسئولمکرر از 

نون مکرر ایران تاک یهادرخواستبه دلیل ضعف دولت عراق و  چراکه همسایگان به ویژه کشور عراق شود.ایران و برخی از 

ایران را  نیمسئولاقدام موجبات نارضایتی  نیو ااز سوی ایمن کشور در مبارزه با این پدیده برداشته نشده است  اقدامی جدی

ای صنایع نفت وگاز، پایانه ه  یط زیست استان بوشهر چهار عاملاداره کل مح سایت به استناد اطالعات .فراهم آورده است

استان  از تهدیدات زیست محیطی هستند وریزگردها که عموما منشا برون استانی ) کشور عراق(  نفتی در خارک،خشکسالی

تان ر شمال اسمحسوب می شود.عامل ریزگردها در استان بویژه در سال های اخیر پررنگتر شده است که این عامل بویژه د

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر میزان استاندارد و عادی ذرات معلق در  بحرانی تر گزارش شده است. بنا به گفته های 

معادل ومیکروگرم بر مترمکعب  232میزان ریزگردها در شهرستان بوشهر به  که اینمیکروگرم بر متر مکعب است،  144هوا 

میکروگرم بر مترمکعب است که هفت برابر  41میزان ذرات معلق در هوای گناوه هزار و ن ای .شش برابر حد استاندارد است

میکروگرم بر مترمکعب  123و در عسلویه  233، در کنگان 243میزان ذرات معلق در هوای برازجان  .حد استاندارد است

کانون های ریزگرد در استان در حال رها وضعیت بیش از حد استاندارد هستند .مطالعات شناسایی است که در همه این شه

کانون اولیه در استان شناسایی شده  11انجام می باشد ولی به  استناد اطالعات منتشر شده توسط اداره کل محیط زیست استان 

در  شدهنجامامطالعات است که باتوجه به فرایند انجام مطالعات تکمیلی این اطالعات به صورت مستند اعالم نگردیده است.

مندرج در  که اطالعات باشدیمپدیده گرد و غبار در استان بوشهر  سالهوسهستیباین بخش گزارش، حاصل از بررسی دوره 

ادامه  21-22تا سال زراعی  شدهشروع 31-31این دوره از سال زراعی  است اخذشدهکشور  یو هواشناساز سازمان آب  آن،

در  ؛ کهسال است 21روند پدیده گرد و غبار در طول این  دهندهنشان 14نقشه  و 13نقشه                                       دارد. 

 .است شدهلیتحلادامه این روند 
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 که سازمان هواشناسی کشور آن را تهیه نموده است پهنه بندی شدت گرد و غبار در استان بوشهر یهانقشهبا بررسی 

 که عبارت است از: شودیمنتایجی حاصل 

  گرد و غبار کاسته  ریتأثبه مرور از میزان پهنه تحت  33-35 تا سال زراعی سالهوسهستیباز ابتدای شروع دوره

. در سه سال اولیه نوع پدیده ترکیبی است رسدیمبه طوری که در سال آخر مساحت این پهنه به صفر  شودیم

دیلم و گناوه و بوشهر و تنگستان و  یهاشهرستاندر شمال استان و در  عموماًاز غلظت کم و متوسط که 

شهر بوشهر شاهد گرد  31-31است در شروع دوره، یعنی سال  ذکرقابلاست.  دادهرخدشتستان  از ییهابخش

ا بعد تکرار نشده است. در سه سال دوم پدیده گرد و غبار ب یهاسالباال بوده که البته در  نسبتاً و غبار با غلظت 

که  33-35در سال زراعی  تاًینها ؛ وتاس فراگرفتهکه پهنه سرتاسری در تمام استان را  دادهرخکم  نسبتاًغلظت 

 گرد و غباری در استان دیده نشده است. گونهچیه

  شده است به طوری که سراسر استان درگیر  روروبهاستان بوشهر با افزایش گرد و غبار  32-33دو سال زراعی

در  که ؛است شدههدیددیلم و بخشی از گناوه غلظت کم  یهاشهرستانکم است و در سال اول در  نسبتاًغلظت 

یز تحت دشتی و دیر ن یهاشهرستاناز  ییهابخشسال بعد پهنه بندی غلظت کم پیشرفت کرده به طوری که 

 قرار داده است ریتأث

  می را ک نسبتاًشرایط مشابهی را دارند، به طوری که پهنه بندی در تمامی استان غلظت  21-32دو سال زراعی

 اندنکردهکنگان، جم و دیر که گردو غباری را تجربه  یهاشهرستانبه غیر از  دهدیمنشان 

  استان بوشهر پهنه بندی با غلظت گرد و غبار کم را تجربه نموده است که البته در  22-21سال زراعی

 .وردخیمکم به چشم  نسبتاً ، غلظت دشتستاناز  ییهابخشتنگستان، بوشهر، گناوه و  یهاشهرستان

  شهرستان دیلم  23-21کم قرار دارد، البته در سال زراعی  نسبتاًان در شرایط غلظت تمام است 24-22در سه سال

 گناوه، بوشهر و تنگستان شاهد پدیده گرد و غبار با غلظت کم هستند. یهاشهرستانو حاشیه ساحلی 

  ر از یپدیده گرد و غبار با غلظت کم است، البته به غ ریتأثتمام استان تحت  باًیتقر 25-24در سال زراعی

 .اندکردهکم را تجربه  نسبتاًاز جم که شرایط بهتر  ییهابخشعسلویه و کنگان و  یهاشهرستان

  زراعی  مشابه با سال باًیتقرشرایط مشابهی بر کل استان غلبه داشته است. شرایطی  22-25در دو سال زراعی

 یهاهرستانشاست. به طوری که  شدهافزودهپیشین، با این تفاوت که بر غلظت گرد و غبار از سمت شمال استان 

شمالی دشتستان شاهد گردو غبار با غلظت متوسط  یهاقسمتاز  ییهابخشدیلم، گناوه، بوشهر، تنگستان و 

 .اندبوده
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  تمام  هاسال. در این کندیمثابتی را تجربه  نسبتاً استان بوشهر شرایط  21-22در پنج سال زراعی متوالی

رایط جنوبی عسلویه و کنگان در ش یهاشهرستانگاها  ؛ کهم گرد و غبار بوده استغلظت ک ریتأثاستان تحت 

  .اندکردهکم را تجربه  نسبتاًو غلظت  قرارگرفتهبهتری 

 در مجموع:

 در این سال  31-31زراعی  یهاسالغلظت گرد و غباری که استان بوشهر تجربه کرده است، در  نیترشیب(

بوده است، در این سه  22-25 ( وزیاد را تجربه کرده است. نسبتاًار با غلظت شهر بوشهر و حومه آن گرد و غب

 شمال و غرب( به شرایط متوسط رسیده است. عموماًاستان )از  ییهابخشسال غلظت گرد و غبار در 

  پاک را تجربه کرده است، به طوری که در هیچ جای استان  کامالً، استان بوشهر شرایط 33-35تنها سال زراعی

  پدیده گرد و غبار حتی با غلظت کم هم رخ نداده است.

 
 

روان در مراکز جمعیتی و  يهاماسهتحلیل فضایی خطر طوفان شن و حرکت  -1-2-11-1-1-2

 اقتصادي 

اثرات سیاسی و امنیتی خاص خود را دارد اما میزان و نوع  یطیمحستیز یهادهیپدنیز مانند سایر  گرد زیرپدیده 

ما از امنیت و سیاست بستگی خواهد داشت. در این زمینه اگر مراد از  موردنظربه تعاریف  یجهتوقابلآن به میزان  یاثرگذار

یهی د بدباش یمرزبرونبا ماهیتی خارجی و  یافزارسختناظر به مصونیت از تهدیدات نظامی و  کهآنامنیت مفهوم سنتی 

رش کرد اما اگر دامنه تعریف خود را از امنیت کمی گستپدیده یا معضلی امنیتی قلمداد  توانینمرا  گردها زیراست که پدیده 

ده را این پدی توانیمیافت که  میدرخواهو یا حتی خارجی آن خارج کنیم،  یافزارسختدهیم و امنیت را از مفهوم نظامی، 

مادی و  منافعو  امنیتی نیز قلمداد کرد. در تعاریف جدید همانند گذشته تنها به خطرات نظامی که جان، سالمت یادهیپد

بلکه در گامی فراتر کلیه عوامل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و  شودینمتوجه  کردیممعنوی افراد را تهدید 

را در جوامع مختلف با تهدید و چالش مواجه کند تهدید و خطری امنیتی قلمداد  هاآنکه هستی و بقا و کیفیت  یطیمحستیز

 .رسدیمدر استان بوشهر ضروری به نظر  و خاکیل فضایی پدیده گرد بررسی و تحل رونیازا. شودیم

تیم ست و همگان شاهد آن هسا روبرو گرد زیر است که پدیده ییهااستانکه گفته شد استان بوشهر یکی از  طورهمان

خیر شدت سال اچند  یهایسالخشکبه خصوص در فصول بهار و تابستان با توجه به اقلیم خاص منطقه و وجود  هرسالهکه 

را  شهرونداننیز رسیده است و تعدادی از  مترمکعبمیکروگرم بر  2411گاهی اوقات میزان آن تا  است و افتهیشیافزاآن 
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بر  ییمودارهانسنجش محیطی در استان بوشهر که در قالب  یهاستگاهیا زیو آنالنموده است. نتایج بررسی  هامارستانیبراهی 

معرف کیفیت هوا به صورت پاک یا آلوده است و  درواقع AQIخواهد گردید. شاخص  ارائه تهیه و AQIمبنای شاخص 

دستگاه  و ساعاتی تنظیم گردیده که روزهااست که نتایج برای  ذکرقابل. دهدیممیزان ارتباط آن با سطوح سالمتی را نشان 

بسیاری از  22ت از همین رو به خصوص در سال سنجش میزان آلودگی، در مدار بوده و نسبت به آنالیز ذرات اقدام کرده اس

یندگی با و تحلیل غلظت آال آمدهعملبهدستگاه آنالیز صورت نگرفته است. با توجه به بررسی  روزها به علت نقص فنی

مالحظه  زین 12نمودار که در  طورهمانروز در محدوده شرایط نامطلوب قرار داشته است  22، 1121در سال  AQIشاخص 

این نظر نشان  مقدار را از نیترشیب رماهیتبهار و تابستان به ثبت رسیده و  در فصول گردها زیرمقدار  نیترشیب دیکنیم

تاده ن اتفاق افدر فصل بهار و تابستا گردها زیرمقدار  نیترشیب دیکنیم مالحظه 11نمودار رنیز که د 22سال  در. دهدیم

 .باشدیمروز  12است و تعداد روزهای نامطلوب یا ناسالم 

 (AQIشاخص ) -ذرات معلق  یندگیآالاستان بوشهر از نظر  31مطلوب و نامطلوب سال  يروزها تعداد 12نمودار 

 
 1535-زیست استان بوشهر محیط اداره کل حفاظتگزارش  مآخذ:
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 AQIشاخص -ذرات معلق  یندگینظر آالاستان بوشهر از  32: تعداد روزهاي مطلوب و نامطلوب سال 11نمودار 

F 
 1535-استان بوشهر ستیز محیط حفاظتاداره کل گزارش  مآخذ:

، شمال صحرای جنوب عراق یهاابانیبتولید گرد و غبار امواج وارده به کشور و استان بوشهر،  یمنشأها نیترمهم

زارعی  یهاسالطی  و خاکاز روند بررسی پدیده گرد  آنچه باشدیمعربستان، جنوب شرق سوریه و شمال صحرای آفریقا 

سایر  استان نسبت به یو غربدر بخش قبل حاصل شد نشان از تمرکز بیشتر گرد و خاک در ناحیه شمالی  1131 - 1121

 درواقع تهدید روبرو هستند. نیترشیببا  هامحدودهم اسکان و نظام فعالیت در این نظا نیبنابرا باشدیماستان  یهامحدوده

این  که یمانزولی  دیآیم حساببهبه استان بوشهر در نگاه اول امری ناشی از مسائل طبیعی و اکولوژیکی  و غبارورود گرد 

کشاورزی، بهداشت، اقتصاد و صنعت  ازجمله مختلف جامعه یهابخشپدیده منجر به اختالل و نقصان در کارکرد نهادها و 

المتی مردم، تعطیل . تهدید سکندیمطبیعی ماهیتی امنیتی نیز پیدا  طوربهشد و خسارات بسیار سنگینی را به کشور وارد آورد، 

سیدی، وارد ا یهابارش، بروز هایماریب، افزایش برخی از هافرودگاهو مراکز آموزشی، لغو پرواز  هاسازمانشدن ادارات، 

ضرورت  نیرابناب؛ شودیمبه مباحث امنیتی منجر  تیدرنهااز تبعاتی هستند که  ییهانمونهآمدن خسارت به کشاورزان تنها 

 کهییآنجاازاما ؛ خطر گرد و غبار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد یهاپهنهکه نظام اسکان و نظام فعالیت نسبت به  دارد

نظام اسکان  ،ین به استناد به بخش قبلابنابر دهدیمکلی از استان را نشان  یهاپهنهدی گردو خاک، پهنه بن 12 و 11 یهانقشه

 .شودیمشد که در ادامه به تحلیل مواردی از آن پرداخته د آسیب خواه نیترشیبو فعالیت در شمال و غرب استان دچار 

ان شامل ، دیلم و گناوه و غرب استدشتستانستان نظیر شمالی ا یهاشهرستان روند بررسی پدیده گردو خاک نشان داد که

 یریپذبیآسال احتم با توجه به نزدیکی به استان خوزستان در معرض تهدید بیشتری قرار دارند به همین جهت استان بوشهر

خش کشاورزی باین پدیده قرار گیرد  ریتأثتحت  تواندیمکه  ییهابخش. یکی از باشدیمبیشتر از سایرین  هاشهرستاناین 

یزیکی رسوب گرد و غبار به صورت ف کندیمبه عنوان قطب کشاورزی عمل  دشتستانشهرستان  کهییازآنجا باشدیماستان 
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گیاهی، اختالل در مکانیسم  یهاروزنهمسدود شدن  درواقعاین منطقه شود  باعث کاهش تولیدات کشاورزی در تواندیم

تنفس، تغییر بافت خاک و کاهش ضریب گذر آب و هوا در خاک، کاهش انرژی  تبادل هوا و تبخیر و تعرق، فتوسنتز و

ی گیاه، ریزش باران اسیدی بر روی ترکیب شیمیای لهیبه وسگیاهی، کاهش جذب تابش مستقیم  یهابافتدر  شدهرهیذخ

ود و سم، کگیاهی و افزایش میزان مصرف  یهایماریبخاک و بافت گیاه، کاهش کیفیت محصوالت، گسترش آفات و 

زی و صنایع کشاور ساتیتأس، ایجاد خسارات به و غبار گردانتقال آب در اثر تجمع ذرات  یهاکانالافزایش میزان الیروبی و 

این منطقه رو با تهدید  تواندیمگرد و خاک است که  یهابیآسو  امدهایپ ازجمله بردارانبهرهکشاورزی و کاهش درآمد 

غرب  شمال و یهاشهرستاندر بخش سالمت و بهداشت اشاره کرد که  توانیم یگر گرد و غبارد یامدهایپاز  روبرو نماید.

گرد  یهاانطوفعوارض  نیترمهمعفونی از  یهایماریبن قرار دارند مشکالت تنفسی ، مشکالت بینایی و آاستان در معرض 

ه دها بریزگرساحلی که رطوبت هوا باال است  یدر شهرها .روندیمو غبار در ارتباط با سالمتی و بهداشت انسان به شمار 

زمانی که ریزگردها از فضای مناطق صنعتی .خسارات فراوان جانی، مالی و زیست محیطی به دنبال دارد ،مثابه باران اسیدی

ق طموجود در این مناطق را به سادگی جذب کرده و با خود به منا“ اکسید نیتروژن”و “ دی اکسید سولفور”عبور می کنند، 

ین دو ماده آالینده هنگام بارش باران، با آب ترکیب شده و به ترتیب، اسید سولفوریک و اسید نیتریک تولید ا د.دیگر می برن

با توجه  .می کند و عالوه بر تاثیرهای مشخص روی بهداشت پوست و مو و فضای سبز شهرها، منابع آب را هم آلوده می کند

 ترندکینزد گردها زیر خواستگاهبه  کهییازآنجاشمالی استان  یهاشهرستانزم در تمهیدات ال به مواردی که بیان شد

وتاثیرات آن بر افزایش  آبی در فصول کم1با توجه به خشکسالی های استان بوِیژه  این موضوع  .رسدیمبه نظر  تریضرور

اظت و حف در استان ، اهش این پدیدهمهمترین عوامل پیشگیری یا کازغلظت ریزگردها، نیازمند راهکارهای اساسی است .

  .می باشد ومدیریت منابع آبی زیرسطحی و روزمینی) سیالبی ( توسعه خاک و افزایش سطح مناطق حفاظت شده

 ياهستهپهنه بندي مخاطرات و تهدیدات ناشی از تشعشعات  -1-2-11-1-1-1

را نیز برای شهرها و متعددی که دارد، ممکن است خطرهایی  یهاتیمز رغمیعل یاهسته یهاروگاهینایجاد 

آوریل  25اطراف آن داشته باشد، مانند حادثه چرنوبیل که فاجعه بزرگی را به وجود آورد. حادثه چرنوبیل در  یهاسکونتگاه

تشر ساخت. را من یوچرنوبیل واقع در شمال اوکراین به وقوع پیوست و مقادیر زیادی مواد رادیواکت یاهستهدر نیروگاه  1225

. راردادقوسیعی را در برگرفت و جمعیت بسیار زیادی را در معرض این تشعشعات  مناطق ویواکتیرادتشار مواد ، انجهیدرنت

                                                      
بی ی کم آبعد از عوامل خارجی ایجاد ریزگرد و گرد وخاک در استان مهمترین عامل مناطق لم یزرع و مناطق حفاظت شده استان می باشد که با  زمان ها 1

 این  پدیده را شدت بخشیده است.
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هزار  111یش از تخلیه ب آندر تاریخ صنایع بزرگ داشت. اولین نتایج حاصل از  یاسابقهیباجتماعی  ریتأثحادثه چرنوبیل 

سترس ا یط جمعیت زیادی در جمهوری بالروس، اوکراین و روسیه بان کارگر بود. در این شراانفر جمعیت و بیکاری هزار

را  سئوالنمو مقیاس بزرگ این حادثه  سابقهیبخود به زندگی ادامه دادند ویژگی  نامعلومو تشویش ناشی از آینده مبهم و 

در برابر  مسئوالنولیه اقدامات ا ین بسیاری ازابنابر .بود رمنتظرهیغو  نشدهینیبشیپوادار به واکنش در برابر وضعیتی کرد که 

بنابراین، با توجه به وقوع آثار و خطرهای احتمالی ؛ (Jensen, 1994:14گرفت )نی و به سرعت انجام آحادثه به صورت 

 ینیبشیپبررسی و مطالعه دقیق این آثار و  مسئولوظایف مدیران شهری و نهادهای  نیترمهم، از هاروگاهیناین  ناشی از فعالیت

حفاظتی نیروگاه اتمی و همچنین، افزایش  یهامحدودهانسانی در  یهاسکونتگاهدر جهت جلوگیری از ایجاد  یزیربرنامه و

کیلومتری شهر بوشهر  12موجود در معرض خطر است از آ ن جایی که. نیروگاه اتمی بوشهر در  یهاسکونتگاهایمنی 

مختلف  راتیأثتدارای  قطعاًاحداث این نیروگاه وجود دارد،  خاصی که برای و با توجه به قوانین و ضوابط امنیتی افتهیاستقرار

ن موضوع ین با توجه به اهمیت ایاقرار دارند بنابر هاآن، اقتصادی و ساختاری بر شهرهایی است که در نزدیکی یطیمحستیز

 15ه نقشکه در  طورهمان. شودیمپرداخته  یاهستهدر این بخش به پهنه بندی مخاطرات و تهدیدات ناشی از تشعشعات 

پهنه بندی  کیلومتری 15تا  11کیلومتر و  11تا  4کیلومتر، از  4تا  1در شعاع  یاهستهمیزان خطر تشعشعات  دیکنیم مالحظه

اه اتمی بوشهر اثرات نیروگ و در ادامه به تحلیل فضایی ابدییمبا افزایش فاصله میزان خطرات نیز کاهش  شده است به مراتب

  پرداخته خواهد شد.
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 تحوالتی را نسبت به خود دیده است. و رییتغ محدوده حفاظتی نیروگاه اتمی بوشهر که در رئوس مطلب بیان شد

پایین زمین  نسبتاًبه دریا. این امر به همراه قیمت  هاجهتاز تمام  محصور است و رهیجزشبهرت شهر بوشهر به صو کهییازآنجا

یادی از مهاجران ز دتعدامی بوشهر شکسته شود به طوری که حفاظتی نیروگاه ات یهامیحردر محدوده حفاظتی سبب شده که 

ن وگاه اتمی مشغول به فعالیت هستند، در این بخش ساکساختمانی مربوط به نیر یهاتیفعالو افراد فقیر که در  درآمدکم

را به وجود آورند که  یررسمیغ یهاسکونتگاه و خارج از چارچوب قانون اسکان یررسمیغ یوسازهاساختشده و با 

رایط ش ،هاسکونتگاه. وضعیت نامساعد این شودینم ارائه هاآنشهری به  مسئولخدمات خاصی از سوی نهادهای  گونهچیه

 جبرانی را در این محدوده به جای رقابلیغ یهابیآس تواندیم یاهستهبه همراه اثرات تشعشعات  یطیمحستیزنامناسب 

و خطرات نیروگاه اتمی بوشهر در سطح محلی بیان گردید این در حالی است که در صورت  اثراتبیان شد  آنچه گذارد.

ورهای حوزه حتی کش سطح منطقه و کشور و تواندیمو  شوندیمارد محیط و ویواکتیراددر نیروگاه اتمی، عناصر  بروز حادثه

رطان س، بروز یاهسته روگاهینخطرات مربوط به حوادث  نیتراز عمدهیکی  خود قرار دهد ریتأث تحت زینرا  فارسجیخل

میت و مطالبی که بیان شد اهتوجه به  با را در صورت عدم کنترل به وجود آورد. یریناپذجبرانآثار  تواندیم ؛ کهباشدیم

ا ت و در برابر تهدیدات احتمالی الزم است تمهیدات الزم صورت گرفته شدهمشخص هرنقش بسیار حساس نیروگاه اتمی بوش

سئول م مؤسساتادارات و  شودیمتوصیه  آنچهرا کاهش و به حداقل ممکن رساند.  یریپذبیآسبتوان شدت  بحران هنگام

رس داشته را در دست یاهستهاز حوادث  آمدهدستبهدر استان بوشهر، برنامه کنترل بحران  بهداشتیخدمات پزشکی و  ارائه

ودن آن در جزییات این برنامه شفاف ب نیتریاتیحمربوطه مرور نمایند. یکی از  کارکنانجزییات برنامه را با  یادوره طوربهو 

حاد ناشی از  یهایماریب ترعیسرات به منظور کنترل هرچه چگونگی برقراری ارتباط با سطوح مختلف تماس با تشعشع

همراه با  هالدستورالعممتن کامل  شودیم. پیشنهاد باشدیمتشعشعات و به کمینه رساندن خطر بروز سرطان در طوالنی مدت 

د، داشته باشنتا در صورت بروز حادثه احتمالی در دسترس عموم قرار  قرارگرفتهاستان  یهاتیساشواهد علمی آن در 

 .درسیمجهت اقدامات الزم، هنگام بحران احتمالی ضروری به نظر  هاآن ییو آشناآموزشی در مدارس  یهاکالسبرگزاری 
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و نفت  ساتیتأس يهاندهیآالپهنه بندي مخاطرات و تهدیدات ناشی از  -1-2-11-1-1-۱

  و امنیت انرژي: یطیمحستیز يهایآلودگگاز

الینده و آ یهاسوختکه بر اثر مصرف  و تهدیداتی است یطیمحستیز یهاچالش یالمللنیبمسائل  نیترمهمیکی از 

کربن در  دیاکسیدحاصل از احتراق سوخت، افزایش غلظت  یهاندهیآالمیزان تمرکز در اتمسفر، متوجه زمین است، انتشار 

، از پیامدهای هاآباال آمدن سطح جو زمین، جهان را با مخاطره روبرو ساخته است. تغییرات آب و هوایی، افزایش دما، ب

اقتصادی، هم  -خاستگاه سیاسی ریتأثموضوع انرژی همواره تحت  کهنیافسیلی هستند. به دلیل  یهاسوختمنفی استفاده از 

یاست که س باشدیم، واضح باشدیمبرخوردار  یاژهیواز اهمیت  کنندگانمصرفو هم برای  دکنندهیتولبرای کشورهای 

ر انواع فسیلی کاسته و دیگ یهاسوختی صاحب فناوری مدرن، در جهتی خواهد بود که از وابستگی خود به کالن کشورها

 یهارنامهبکنند. سرلوحه  انرژی هیدروکربور یهاحامل، جایگزین باشدیم هاآنسالم را که تنها در اختیار  یآورفنانرژی با 

ع کشورهای موض نیتریمنطق. »باشدیمفسیلی  یهاسوختده از استفا یطیمحستیز، کاهش تهدید ستیزطیمححفاظت از 

 یازسسالمفسیلی بر  یهاسوختکاهش مصرف  هرگونه، این است که به جای پذیرش CSDتصمیمات  در برابر یزیخنفت

خود  ستیبایم که شودیمتحمیل  یآورفنکشورهای صاحب  بر عهدهسنگین  یافهیوظکنند و بر این مبنا  دیتأکمصرف آن 

 (141، 1122کریمی سلطان احمدی: «.)فسیلی بدانند یهاسوخترا موظف به انتقال تکنولوژی پاک برای استفاده از 

های استان بوشهر، وجود تاسیسات عظیم نفت و گاز و پتروشیمی است که این صنایع عالوه بر یکی از مهمترین ظرفیت

تن مالحظات در صورت نداش ، تهدید بزرگی نیز برای استان بوشهرتواند فرصتی برای توسعه استان بوشهر باشدآنکه می

بر اساس مستندات گروه مطالعاتی و در جهت بررسی این صنایع  زیست محیطی و به تبع تهدید امنیتی خواهد بود.

ومیزان  ها گی آلودانواع  ( به تحلیل فضایی یعیو منابع طب ستیز طیه مح ندیمخرب و آال یاصل یندهایعوامل و فرآمحیطی)

 . پرداخته می شودو آلودگی حوزه دریا  های زیر زمینی در سه بخش آلودگی هوا، آلودگی آب جمعیتی در نقاط خطر آن 
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 (( AQIهوا ) یتوضعیت کیفآلودگی هوا )  -1-2-11-1-1-۱-1

AQI وده آل ای زیکه هوا چقدر تم دهدیرود و نشان م یهوا به کار م تیفیک یگزارش روزانه یاست که برا یشاخص

بر ) pm2.5ندازه به ا  این شاخص در استان بوشهر بویژه در نقاطی که با تجمع تاسیسات نفت وگاز همراه است ،ذرات.است 

وب می جمعیت ساکن محستهدید کننده می رسد که اصلی ترین منبع آلودگی هوا و ( در متر مکعب هوا  کروگرمیحسب م

 ای)روزها  مانندیم یدر هوا باق یتریمدت طوالن یبرا PM10گتر نسبت به ذرات بزر  pm2.5 ذراتاین اندازه از شود.

از  یم ناشو ه کنندینفوذ م هیر ترقیعم یهاچون به بخش این ذراتکنند.یحرکت م زین یتریها( و تا مسافت طوالنهفته

مانند  یگریوامل دع البتهد.دارن یشتریب اریزا هستند( خطرات بسسرطان یآل باتیترک ای نی)مانند فلزات سنگ یتریمواد سم

 ریدرجه حرارت هوا، و سا ،یاهیر یانهیزم یماریسالمند بودن(، داشتن ب ایسن )کودک  ،یبدن تیتنفس از راه دهان، فعال

به همراه چهار عامل  PM2.5زانیم کند.می  دیرا تشد انبارشانیو اثرات ز هاهیذرات به درون ر نینفوذ ا زانیم ندهیمواد آال

مورد استفاده قرار  (AQI)"هوا تیفیشاخص ک"محاسبه  یگوگرد برا دیاکسید تروژن،ین دی، اکسمنو اکسید کربن  هندیآال

درصد نقاط   ،بیشترین و به استناد جدول حاصل از این نقشه 21121در سال    pm2.5میانگین مقادیر بر اساس نقشه .ردیگیم

واز بعد میزان جمعیت به  میزاندرصد  43۷3یاد به شهرستان عسلویه به میزان جمعیتی از بعد تعداد در آلودگی زیاد و خیلی  ز

 درصد اختصاص دارد. 21شهرستان بوشهر به میزان 

                                                      
آب و غیره بدلیل جلوگیری از تکرار در این گزارش ذکر نگردیده و به تحلیل و اثر آن بر حوزه جمعیتی پرداخته شده است تمامی نقشه های آلودگی هوا،   1

و منابع  ستیز طیه مح ندیمخرب و آال یاصل یندهای)عوامل و فرآیطیمح یگروه مطالعاتبخش برنامه آمایش استان . جهت مشاهده و اطالعات تفصیلی تر، به  

 اجعه گردد.مر (یعیطب
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 2112در سال    pm2.5در معرض آلودگی بر اساس ذرات جمعیت : میزان وتعداد 12جدول 

و منابع  ستیز طیه مح ندیمخرب و آال یاصل یندهایعوامل و فرآ)یطیمح یگروه مطالعاتتحلیل بر اساس مطالعات  :مأخذ

 (یعیطب

 (CO)منو اکسید کربن -

ود و چون ش یو ذغال چوب حاصل م لی، گازوئ نیمانند نفت، گاز، بنز یلیفس یدر اثر سوختن ناقص سوخت ها این گاز

 بررسی میزان خطر این گاز دردهد. یرخ م یدگبا آن به سا تیمحرک است مسموم ریمزه و غ یبو، ب یرنگ ، ب یب یگاز

تعداد نقاط  درصد 21و استان جمعیت  درصد 12شهرستان های استان بوشهر از بعد جمعیت و تعداد نشان می دهدکه بیش از

       جم از وضعیت بحرانی تری برخوردار است. در این میان شهرستان .سکونتی در معرض خطر زیاد و خیلی زیاد قرار دارند

تعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیت

152791595771114632500229جمعیت روستا

3089221952221772212338364جمعیت شهر

12423101863894518907794916492جمعیت روستا

209853209853جمعیت شهر

1006226120592325646932992070جمعیت روستا

27351231562258913جمعیت شهر

11414129233612266181852742300592674916126جمعیت روستا

227913183110365731906722509721532839جمعیت شهر

63156764271045827275294270102487578جمعیت روستا

25281487803513084جمعیت شهر

23869268876075241114940جمعیت روستا

6211130648343761412355جمعیت شهر

1347516729359313661227جمعیت روستا

22393124981248912جمعیت شهر

94531052691237886767974618924جمعیت روستا

193872193872جمعیت شهر

35913552347683153031020910جمعیت روستا

71371878442949813جمعیت شهر

10944269661169822070344جمعیت روستا

697292697292جمعیت شهر

10320141308621412565891824464301361900641041034265577جمع

گناوه

 تعداد 

کل

بوشهر

تنگستان

 جمعیت خیلی زیادزیادمتوسط

کل

کنگان

دیر

دیلم

عسلویه

کمخیلی کم

نوع شهرستان

جم

دشتستان

دشتی
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 2112در سال منو اکسید کربن بر اساس  یدر معرض آلودگ تیوتعداد جمع زانیم :11جدول 

و  تسیز طیه مح ندیمخرب و آال یاصل یندهای)عوامل و فرآیطیمح یبر اساس مطالعات گروه مطالعات لیمأخذ: تحل

 (یعیمنابع طب

  

 دي اکسید نیتروژن -

 یانسان یهاتیگاز در اثر فعال نیتن از ا هاونیلیرود. هر سال م یهوا به شمار م یهاندهیآال نیمهمتر از تروژنین دیاکسید

 کندیم کیترین دیاس دیمرطوب تول یبا هوا بیدر ترک تروژنین دیاکسی. دشودیم دیتول یلیفس یهامصرف سوخت ژهیبه و

 را به شدت دید دانیدود شده و ممه جادیباال باعث ا یهادر غلظت نی. همچنشودیفلزات م دیشد یدگیکه موجب پوس

ین بررسی میزان خطر ا .برخوردار است زین یاگاز از اثر گلخانه نیدارد. ا دیشد یاثر منف اهانیو بر رشد گ دهدیکاهش م

درصد  15ودرصد  جمعیت استان  21از گاز در شهرستان های استان بوشهر از بعد جمعیت و تعداد نشان می دهدکه بیش 

تعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیت

118561613146132500229جمعیت روستا

2261143772212338364جمعیت شهر

42769446618122724916492جمعیت روستا

35031174822209853جمعیت شهر

21669468251242992070جمعیت روستا

20751151402258913جمعیت شهر

53383761519439497941360774916126جمعیت روستا

148840721641227911532839جمعیت شهر

5672141321342367615231472487578جمعیت روستا

48780325281513084جمعیت شهر

5554155595251114940جمعیت روستا

43761368594412355جمعیت شهر

661227661227جمعیت روستا

248912248912جمعیت شهر

14059163213084618924جمعیت روستا

78841115031193872جمعیت شهر

83206188941020910جمعیت روستا

71371878442949813جمعیت شهر

78231712880272070344جمعیت روستا

697292697292جمعیت شهر

22185810935419918726033214318217110515705331034265577 جمع کل

 تعداد کل

بوشهر

تنگستان

جم

دشتستان

دشتی

نوعشهرستان
جمعیت خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

کل

دیر

دیلم

عسلویه

کنگان

گناوه
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وضعیت با لویهعسشهرستان تمامی نقاط سکونتی تعداد نقاط سکونتی در معرض خطر زیاد و خیلی زیاد قرار دارند. در این میان 

 روبرو می باشد. بحرانی 

 2112در سال  دي اکسید نیتروژنبر اساس  یدر معرض آلودگ تیوتعداد جمع زانیم: 1۱جدول 

و منابع  ستیز طیه مح ندیمخرب و آال یاصل یندهای)عوامل و فرآیطیمح یبر اساس مطالعات گروه مطالعات لیلأخذ: تحم

 (یعیطب

 دي اکسید گوگرد -

 یگوگرد م یادیز ریمقاد ی( حاولیی)نفت کوره و گازو نیسنگ یمانند زغال سنگ و مواد نفت یلیفس یاز سوختها یبرخ

ان بهداشت برآورد سازم طبقشود.  یگوگرد در فضا پخش م دیاکس یبه شکل گاز د گوگرد در اثر احتراق نیباشند که ا

 یعیمقدار از منابع طب نیاز ا یمیشود که حدود ن یم دیگاز در سطح جهان تول نیتن از ا ونیلیم 223 یبیبه طور تقر یجهان

 یحتراق سوختهاکه اساسا در اثر ا دیآ یم به وجود یانسان یتهایآن توسط فعال گرید میشود و ن یم دیآتش فشان( تول تی)فعال

 دیبه اس لیبدگوگرد ت دیاکس یگوگرد و تر دیاکس یبه تر لیاتمسفر تبد گوگرد معموالدر دیاکس ید.ستا یلیفس

که ذرات معلق درآن وجود داشته باشند و  رندیقرار نگ ییدر هوا کهیگوگرد در صورت یدهایشود. اکس یم کیسولفور

تعداد  جمعیتتعداد  جمعیتتعداد  جمعیتتعداد  جمعیتتعداد  جمعیت

8326516676242500229جمعیت روستا

30892220294422338364جمعیت شهر

4636788279744916492جمعیت روستا

209853209853جمعیت شهر

32326169181959745383152992070جمعیت روستا

51402207511258913جمعیت شهر

7291135311886145072774916126جمعیت روستا

4443213138251745821532839جمعیت شهر

2265075222532487578جمعیت روستا

513084513084جمعیت شهر

387153841350542532411114940جمعیت روستا

10587244131262352412355جمعیت شهر

661227661227جمعیت روستا

248912248912جمعیت شهر

46189244618924جمعیت روستا

193872193872جمعیت شهر

35475666251020910جمعیت روستا

87844271371949813جمعیت شهر

20703442070344جمعیت روستا

697292697292جمعیت شهر

19264919354737121652741751582985683206371034265577

دیر

دیلم

عسلویه

کنگان

گناوه

جمع کل

تعداد کل

بوشهر

تنگستان

جم

دشتستان

دشتی

نوعشهرستان
جمعیت خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

کل
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ررسی میزان خطر ب خواهند داشت. ستیز طیمح مودناثر نامطلوب را بر آلوده ن نیدتریتا باال باشد شدنسب زین یرطوبت نسب

درصد  15ودرصد  جمعیت استان  21از این گازدر شهرستان های استان بوشهر از بعد جمعیت و تعداد نشان می دهدکه بیش 

میزان  عسلویه و کنگان از بعد تعداد ودر این میان شهرستان . تعداد نقاط سکونتی در معرض خطر زیاد و خیلی زیاد قرار دارند

       هستند.از وضعیت بحرانی برخوردار  جمعیت

 2112در سال  گوگرددي اکسید بر اساس  یدر معرض آلودگ تیوتعداد جمع زانیم:15جدول                      

  (یعیبطومنابع  ستیز طیه محندیمخرب وآال یاصل یندهایعوامل وفرآ یطیمح یالعاتطالعات گروه مطبراساس م لیمأخذ: تحل

 

  با توجه به بررسی شاخص های کیفیت هوا آنچه بسیار مهم و نیازمند توجه جدی می باشد حوزه بسیار آلوده

یه به سلوای است که حوزه جنوب استان را در برگرفته است . بطوری که در برخی از شهرستان ها از جمله ع

 مرز بحرانی رسیده است. این موضوع در عدم بارگذاری فعالیت های آالینده بسیار قابل توجه است.

 

 

 

تعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیت

1720825779442500229جمعیت روستا

30892220294422338364جمعیت شهر

387327910432134916492جمعیت روستا

209853209853جمعیت شهر

343355271716539397511112992070جمعیت روستا

51402207511258913جمعیت شهر

7491612674916126جمعیت روستا

15328391532839جمعیت شهر

110492913826492487578جمعیت روستا

374722138362513084جمعیت شهر

9584918834100321114940جمعیت روستا

150003262352412355جمعیت شهر

661227661227جمعیت روستا

248912248912جمعیت شهر

3978323640614618924جمعیت روستا

78841115031193872جمعیت شهر

8412936881020910جمعیت روستا

87844271371949813جمعیت شهر

20703442070344جمعیت روستا

697292697292جمعیت شهر

5064723502501337734855562008807241925221034265577

دیر

دیلم

عسلویه

کنگان

گناوه

جمع کل

تعداد کل

بوشهر

تنگستان

جم

دشتستان

دشتی

نوعشهرستان
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

جمعیت کل
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 آلودگی آبهاي زیرزمینی -1-2-11-1-1-۱-2

از منابع  است. یکی های آبدار و اشباع زیرزمین تجمع پیدا کردهشود که در الیههایی گفته میای زیرزمینی به آبهبآ

ها در آبیاری کشاورزی و مصارف شهری و صنعتی گردند و استفاده از آنهای دنیا محسوب میمهم تأمین آب در همه کشور

 رو به افزایش است. 

های جامد شهری و صنعتی، ها به این منابع از طریق زبالههای زیرزمینی و ورود آالینده استفاده بیش از حد از آب

اوانی را های رادیواکتیو و نیترات مشکالت فرنند آرسنیک، زبالههای نفتی، آلودگی ناشی از فلزات سنگین ماهیدروکربن

 یاصل یندهایعوامل و فرآ بررسی میزان آلودگی آب های زیر زمینی بر اساس گزارش .برای این منابع به وجود آورده است

در ادامه به بررسی  ، فسفر و نیتروژن پرداخته شده است.  BODدر سه شاخص  یعیو منابع طب ستیز طیه مح ندیمخرب و آال

 این شاخص ها و میزان آالیندگی آن پرداخته می شود.

 

BOD - 
 ایاست  سمیکم باشد آب پاک و فاقد ارگان BODاست . اگر  ها زمیدر داخل آب توسط ارگان ژنینرخ مصرف اکس 

در  یکیولوژیثبات ب یراالزم ب ژنیمقدار اکس BODندارند .  ژنیبه مصرف اکس یازیداخل آب مرده و ن یزمهایآنکه ارگان

  ذکر گردیده است. وسایر معیارها  BODحد استاندارد برای  15اساس جدول شماره بر  آب است . 

 

 آنها يارهایبا مع BODو فسفر و  تروژنیبار ن لیمحدوده پتانس نیارتباط ب :16جدول 

 BODحدود  حدود فسفر  حدود نیتروژن  معیار

 ˃ 111 ˃4/1 ˃21 ار زیادبسی

 34-111 4/2-4/1 21-14 زیاد

 41-34 4/1-4/2 4-14 متوسط 

 <41 <4/1 <4 کم 

1532طرح جامع آب کشور،  یمأخذ: بازنگر  

 

درصد جمعیت استان از پتانسیل زیاد تا خیلی زیاد ار آالینده  21که گردد  یمشخص م 13اساس و جدول شماره  نیبر ا

 در این میان وضعیت شهرستانهای دیلم ،جم و گناوه درپتانسیل کم دسته بندی شده است. ت .برخوردار اس BODهای 
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  سال در تن اي نقطه غیر و اي نقطه ازآالینده حاصلBODکل  معیار پتانسیل براساس تیوتعداد جمع زانیم :19جدول 

 ( یعیومنابع طب ستیز طیمح ندهیمخرب وآال یاصل یندهایعوامل وفرآ یطیمح یبراساس مطالعات گروه مطالعات لیمأخذ: تحل

 

 فسفرشاخص  -

 

 یمشخص م 12بر اساس جدول شماره  می باشد.یکی از موارد آالینده در منابع آبهای زیرزمینی و آبهای راکد فسفر 

رخوردار ب ندهیآال از این ادیز یلیتا خ ادیز لیاستان از پتانس درصد تعداد سکونتگاههای  22و  تیدرصد جمع11گردد که 

لب ذکر این نکته نیز ضروری است که قا است.دشتی دارای وضعیت بحرانی جم و  یشهرستانها تیوضع انیم نیاست . در ا

 سکونتگاهها ی استان مستعد برخورداری از این آالینده در دسته بندی زیاد می باشند.

 

  

تعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیت

2328220172092500229روستا

2261143772212338364شهر

49164924916492روستا

209853209853شهر

19985369935342992070روستا

20751151402258913شهر

221874451497761232674916126روستا

1300031380045227911532839شهر

121633812712402487578روستا

349441163643513084شهر

656133458871114940روستا

412355412355شهر

661227661227روستا

248912248912شهر

46189244618924روستا

193872193872شهر

10209101020910روستا

949813949813شهر

18079329205170472070344روستا

697292697292شهر

74894535219986396854571291034265577

عسلویه

کنگان

گناوه

جمع کل

نوعشهرستان

تنگستان

جم

دشتستان

دشتی

دیر

دیلم

کمزیادخیلی زیاد
 تعداد کلکل جمعیت

بوشهر
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 سال در تن اي نقطه غیر و اي نقطه ازآالینده حاصلفسفر کل  براساس پتانسیل معیار تیوتعداد جمع زانیم: 18جدول 

 یعیومنابع طب ستیز طیمح ندهیمخرب وآال یاصل یندهایعوامل وفرآ یطیمح یبراساس مطالعات گروه مطالعات لیمأخذ: تحل

 

 

 نیتروژنشاخص  -

و  تراتیمانند ن تروژنین یمواد مغذ یوروداست .  نیتروژنراکد  یو آبها ینیرزمیز یدر منابع آبها ندهیاز موارد آال یکی

 یکود ها شامل ورود یمواد مغذ کیمنابع آنتروپوژن نی. مهمترابدی یم شیافزا یانسان یهاتیفعال ریتحت تأث تیترین

درصد 2د که گرد یمشخص م12بر اساس جدول شماره باشند.  یم یصنعت یو پساب ها یشهر یفاضالب ها ،یکشاورز

ذکر قابل   برخوردار است . نکته ندهیآال نیاز ا ادیز یلیتا خ ادیز لیاستان از پتانس  یدرصد تعداد سکونتگاهها 21و  تیجمع

  وضعیت شهرستان هایی است که کشاورزی) دشتی، دشتستان، جم( از بخش های قالب اقتصادی آن ها محسوب می شود.

  

تعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیت

7794417208252500229روستا

19522213861432338364شهر

247353524429574916492روستا

37041172812209853شهر

2900960395551652992070روستا

258913258913شهر

123267368412074916126روستا

2279115100481532839شهر

882710166303936139891282487578روستا

13836225281349441513084شهر

458876561331114940روستا

412355412355شهر

661227661227روستا

248912248912شهر

46189244618924روستا

193872193872شهر

10209101020910روستا

949813949813شهر

20703442070344روستا

697292697292شهر

5578270263951926464147080684011034265577

تنگستان

جم

دشتستان

دشتی

دیر

دیلم

عسلویه

کنگان

گناوه

جمع کل

نوعشهرستان

بوشهر

متوسطکمزیادخیلی زیاد
 تعداد کل کل جمعیت
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 سال حاصل ازآالینده نقطه اي و غیر نقطه اي تن در نیتروژن کل اریمع لیبراساس پتانس تیوتعداد جمع زانیم13جدول  

 یعیومنابع طب ستیز طیمح ندهیمخرب وآال یاصل یندهایعوامل وفرآ یطیمح یبراساس مطالعات گروه مطالعات لیمأخذ: تحل

 

 در استان ییایدر يهاطیمحهاي  ندهیمنابع آالبررسی  -1-2-11-1-1-۱-1

ه موجب هستند ک یکیزیو مواد ف یکیولوژیب ،ییایمیش یهاندهیآال ش،ینحوه آال ثیآب از ح یهاندهیآال یانواع اصل

 یمنابع آلودگ نیترمهمدر بررسی صورت گرفته در خصوص محیط های دریایی استان بوشهر گردند.  یآب م تیفیکاهش ک

آلودگی های صنعتی  ونشست ریزگردها دسته بندی گردیده ،1شهری و روستایی براثرآلودگی نفتی، پساب فاضالب ایدر

مواد  یدگآلو ، نیفلزات سنگ یسه نوع عمده آلودگبررسی آلودگی دریا بر اساس مطالعات گروه محیط زیست  در  است.

  شده است.پرداخته 21درقالب جدول شماره  ،ینفت یآلودگو یمغذ

                                                      
 یم باًینفر در ساحل استان بوشهر تقر 113212 تیبا جمع ییسکونتگاه روستا 132نفر و  342221بالغ بر  یتیبا جمع یسکونتگاه شهر 13با توجه به استقرار  1

مخرب  یاصل یندهایعوامل وفرآ یطیمح یگروه مطالعات 41ص وارد شود. هیناح نیدر ا یابه در ییو روستا یشهر یاز فاضالب ها یادیتوان انتظار داشت حجم ز

 یعیومنابع طب ستیز طیمح ندهیوآال

تعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیتتعدادجمعیت

25002292500229روستا

23383642338364شهر

49164924916492روستا

209853209853شهر

294046551652992070روستا

258913258913شهر

472815123266895610574916126روستا

318312279114782171532839شهر

2360872982639361311281312487578روستا

13836225281349441513084شهر

458876561331114940روستا

412355412355شهر

661227661227روستا

248912248912شهر

46189244618924روستا

193872193872شهر

10209101020910روستا

949813949813شهر

20703442070344روستا

697292697292شهر

6556692292334272040408674264031034265577

کمزیادخیلی زیاد

جم

نوعشهرستان
متوسط

تعدادکلکل جمعیت

بوشهر

تنگستان

گناوه

جمع کل

دشتستان

دشتی

دیر

دیلم

عسلویه

کنگان
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  ، مکان آالینده هاي محیط دریایی در استان بوشهر  : نوع آلودگی21جدول  

 یعیومنابع طب ستیز طیمح ندهیمخرب وآال یاصل یندهایعوامل وفرآ یطیمح یبراساس مطالعات گروه مطالعات لیمأخذ: تحل

نه  نشان از وضعیت نامناسب و تهدید آمیزی است که 21بررسی آالینده های محیط دریایی استان بوشهر مطابق با جدول 

تنها بار گذاری فعالیتی را محدود می سازد چه بسا به جابجایی جمعیت نیز منجر شود.این وضعیت در جنوب استان بویژه 

 شهرستان عسلویه بسیار بغرنج تر می باشد.

 

  

توضیحاتشهرستان های دارای معرض خطر باالمواد آالیندهنوع آلودگی

 کنگان، عسلویه، دیر ،بوشهر ،دیلمکادمیوم
آلودگی می تواند از طریق آب زهکشی معادن، پساب ناشی از فعالیت معادن و روانآب های بارندگی نشاًت گرفته از مناطق 

معدنی بوجود آید

آلودگی مس در محیط های دریایی عموماً در اثر فعالیت های صنایع و ورود فاضالب رخ می دهد.بوشهر، گناوه ، دیلم، عسلویهمس

منشاء آلودگی فلز سنگین نیکل ناشی از تخلیه مواد نفتی در آب دریا و سپس نشست در رسوبات باشد.بوشهر، گناوه ، دیلم، عسلویهنیکل

سرب

عسلویه ، بوشهر 

کنگان، دیر، گناوه ، دیلم 

سرب به عنوان رنگدانه و عامل ضد خورندگی در رنگ ها استفاده می شود . با توجه به هوای شدیداً مرطوب استان بوشهر، 

برای حفظ تاسیسات صنعتی که اکثراً فلزی می باشند از انواع رنگ های ضد خورندگی در مقیاس های بسیار وسیع استفاده 

می شود.

دهانه مصب رودخانه مند، عسلویه، کنگاننیترات
مواد مغذی نیتروژن مانند نیترات و نیتریت تحت تأثیر فعالیت های انسانی افزایش می یابد. مهمترین منابع آنتروپوژنیک مواد 

مغذی شامل ورود کود های کشاورزی، فاضالب های شهری و پساب های صنعتی می باشند.

بوشهر، کنگان، عسلویهفسفات
 از دلیل افزایش غلظت فسفات، می تواند فرسایش منابع زمینی و سپس انتقال آن ها به خلیج فارس باشد. فاضالب های 

شهری، پساب¬های صنعتی و همچنین کودهای فسفاته کشاورزی نیز ممکن است باعث افزایش غلظت فسفات گردند

دهانه مصب رودخانه مند، بوشهر،عسلویهسیلیکات

سیلیکات در آب¬ها به دو صورت ذره ای و محلول وجود دارد و از طریق انحالل مجدد اسکلت موجودات آبزی و 

رسوبات و رواناب رودخانه ها وارد آب دریا می شود، زیاد بودن غلظت سیلیکات در دهانه مصب مند ممکن است ناشی از 

زیاد بودن غلظت سیلیکات در شهرستان بوشهر نیز می تواند ناشی از الیروبی،  گل آلود بودن آب در دهانه مصب مند باشد. 

خشک کردن ساحل و ساخت و ساز های ساحلی در شهرستان بوشهر باشد.

هیدرو کربننفتی

دیلم، عسلویه و بوشهر 

کنگان، گناوه و دیر 

فعالیت های پایانه نفتی خارک، به عنوان بزرگترین پایانه نفتی کشور، در آلوده نمودن سواحل شهرستان دیلم و گناوه بی 

همچنین فعالیت های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی موجب ایجاد آلودگی رسوبات شهرستآن های  تاثیر نیست. 

عسلویه، کنگان و دیر می گردد.

فلزات سنگین

رسوبات خط ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر و جزیره خارک دارای مقادیر قابل مالحظه ای از فلزات سنگین می باشند. در میان این فلزات سنگین، نیکل دارای غلظت و 

پتانسیل اثرات مضر بیشتری بر جوامع کف زی و سطح زی خلیج فارس در استان بوشهر می باشد.

مواد مغذی

د.  بررسی کلی نشان از افزایش چشمگیر غلظت نیترات طی سالیان اخیر در خلیج فارس دار
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 جمع بندي :  

اشد ، استقرار ب یمناطق وزیستگاههای حساس ساحلی و دریایی م یو دارا یساحل یاستان بوشهر استان نکهیبا توجه به ا

زیست  یاستان را با مخاطرات جد نیکانونهای صنعتی و اقتصادی با منشأ دریایی در سواحل و مناطق دریایی آن ، همواره  ا

 نیا  یوابسته به آن وپسماندها و فضوالت صنعت عینفت  و گاز و صنا ساتیمحیطی روبرو نموده ا ست. وجود منابع و تأس

 داتیهدو ت یطیمح ستینامناسب ز طیاستان ، شرا یتر در مناطق جنوب یو از همه بحران یساحل یدر شهرها ژهی، بو عیصنا

 تیفیتن کرف نیو از ب یعیشدن مناطق با ارزش طب یها، بحران ندهیآال نیرا به وجود آورده است. عالوه بر ا یتیو امن یانسان

 .شود یمحسوب م زیاستان ن یشگرگرد لیچشم انداز که عامل و پتانس

ژه در وضعیت آالیندگی بوی .مورد تحلیل قرارگرفت در سطح شهرستانهای استان در بررسی  انواع آالینده هایی که 

وضعیت آالیندگی  21جنوب استان و بخصوص شهرستان عسلویه در شرایط بحرانی و تهدید قرار گرفته است. جدول شماره 

 ی را نشان می دهد.شهرستان های استان بوشهر و رتبه بیشترین نقاط بحران
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 ینقاط بحران نیشتریاستان بوشهر و رتبه ب يشهرستان ها یندگیآال تیوضع: 21جدول 

 
 یعیومنابع طب ستیز طیمح ندهیمخرب وآال یاصل یندهایعوامل وفرآ یطیمح یبراساس مطالعات گروه مطالعات لیمأخذ: تحل

 رتبه نقاط بحرانی بر اساس انواع آالیندگی ها در استان بوشهر: 1۱نمودار            
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عشییعات نظیر تشیی)بررسییی و پهنه بندي سییایر مخاطرات طبیعی و محیط زیسییتی اسییتان  -1-2-11-1-۱

 نفتی و گازي...( ساتیتأس يهاندهیآالو  یخشکسال، رانش زمین، ياهسته

ه در خطرات بهتر است اول به تعریفی ک گونهنیا یبنددستهرد که برای گی یدربرمخطرات طبیعی طیف وسیعی را 

مورد  11مراجعه شود. در این گزارش  شدهارائهدر ژاپن  2114گزارش ملی کشور به کنفرانس جهانی کاهش بالیا در سال 

 در ارتباط با بالیا و خطرات محیطی برای ایران به شرح زیر برشمرده شده است.

 : بالیا و خطرات محیطی در ایران22جدول 

 التین نوع بالیا التین نوع بالیا

 Avalanche بهمن Earthquake زلزله
 Storms طوفان Liquefaction روانگرایی

 Environmental and Water pollution آلودگی آب Tsunami سونامی
 Vegetation infestation بیگانه یهاونهگهجوم  Ground surface upwelling تورم سطح زمین

 Drought یسالخشک Mudflow جریان گل
 Thunder تندر Landslides . زمین لغزش
 Geothermal hazards خطرات زمین گرمایی Rock falls ریزش سنگ

 Karstic subsidence نشست کارستی Slumps شیب یاتودهلغزش 

 Ground subsidence due to mining و نشست زمین یرمعدن کا Soil erosion فرسایش خاک
and exploration 

 Underwater slumping زیر آب یاتودهحرکت  Forest Fires . جنگل یسوزآتش
 Under water slides زمین لغزش زیر آب See Water level Fluctuation . نوسانات آب دریا

 Swamp encroachment مرداب Sedimentation یگذاررسوب
 Floods سیل Coastal degradation تخریب ساحل

 Volcanoes فشانآتش Marsh encroachment زاربوتهتخریب 
 .Fires on coal fields سنگزغالآتش در معادن  Desertification ییرهایکو

   Cold and Frustration یزدگخیسرما و 

 کاهش بالیا کنفرانس جهانی :مأخذ

 یاهستهعات و سیل، تشعش لرزهنیزم)خطر  شودیمپرداخته  محیطی مرتبط با استان بخش به بررسی سایر مخاطراتدر این 

 است(. شدهیبررسدر مبحثی جداگانه 
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 پهنه بندي سایر مخاطرات طبیعی و زیستی استان -1-2-11-1-۱-1

 رانش زمین لغزش در استان

هایی از ده به هرگونه لغزش، ریزش و یا کالً حرکت تودهسا طوربهاز زمین لغزش تعاریف متعددی شده است اما  اگرچه

های کم )خزش( تا سرعت و حرکت مواد از سرعت محدودهگویند. زمین لغزش می را دو آنخاک، سنگ و یا ترکیبی از 

این بخش از مطالعات در گزارش  کهییازآنجا گرددیمهای بسیار زیاد را شامل با سرعت هاسنگهای ناگهانی ریزش

از نتایج  یاالصهخت اسعی شده جهت جلوگیری از تکرار مکرر است شدهیبررس لیتفصبهمعدنی  یهاتیقابلو  یشناسنیزم

 زمین لغزش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. خطر یهاپهنهنظام اسکان و نظام فعالیت را با  و در ادامه ذکرشده

 انواع زمین لغزش در استان

 یهاغزشلبانک اطالعات زمین  یهادادهاستان و همچنین  یاماهوارهصورت گرفته از طریق تصاویر  یهایبررسبر اساس 

که  باشدیممرکب( حالت )در حد اجمالی از نوع لغزش، ریزش یا ترکیبی از این دو  ییشناساقابل یهاحرکتاستان تمامی 

 گرددیمبه شرح ذیل ارائه 

 حرکات لغزشی

های غیر هیا تود یسنگتختهآن، قطعات پیوسته  جهیدرنتشود که ای اطالق میرکات دامنهح ینوعبهحرکات لغزشی 

ی حاصل یا ناگهانی )سریع( جابجای ( وآرام) یجیتدر به صورتو سنگ در امتداد سطح یا سطوح گسیختگی  پیوسته خاک

 نماید.می

ای هنس و مقاومت سنگ، توسعه سیستمدر ایجاد حرکات لغزشی، نقش ج مؤثراز میان مجموعه عوامل  یطورکلبه

ات نسبت ، میزان شیب در راستای گسترش طبقنا مقاومکیفیت تناوب طبقات مقاوم و  یبندهیالشکستگی و درز و شکاف، 

 های سنگی و رسوبی از اهمیت چشمگیری برخوردارند.رخنمون یبر خاستگبه شیب توپوگرافی و ماهیت و 

دیلم،  یهاشهرستان داربیشدر سازندهای نرم در نواحی  و حرکات لغزشی استان یاارهماهوتصاویر های بر پایه بررسی

که در نقشه  اندهمشاهدقابلدر بخش قبل ارائه گردید  هاآن یهایژگیوچرخشی یا انتقالی که  عمدتاًگناوه، دشتستان به شکل 

 با عنوان )لغزش( ارائه گردیده است. هالغزشپراکنش زمین 

 شیحرکات ریز

های خاکی، سنگ و یا سقوط آزاد و ناگهانی توده جهیدرنتگردد که ای اطالق میریزش به انواعی از حرکات دامنه

 پیوندند.می به وقوعهای پرشیب با پرتگاهی، در مقاطع زمانی دامنه یبر رورسوب 
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ناشی از حفر  یبردارخاک های خاکی معموالً در اثر حذف پاشنه شیب در فرسایش کناری رودخانه و یاریزش توده

ی از یک به عنوانهای سنگی، ریزش. شودهای زمین ساختی ایجاد میاز جنبش متأثرترانشه جهت احداث جاده و در مواردی 

ر مباحث که د گونههمانهای سنگی مرتفع گسترش و پراکندگی دارند و ای عموماً در پای رخنمونحرکات دامنه نیترجیرا

ترش های درز و شکستگی از گسیک اصل و قاعده کلی این اشکال در حوزه عملکرد سیستم به عنواند قبلی نیز اشاره ش

 بیشتری برخوردارند.

های منهعموماً در پای دا یشناسختیرو زمین  یشناسنیزمهای به تناوب ویژگی ریزش، اشکال مختلف استان بوشهردر 

 یریقرارگیا  سنگماسهنواحی دارای تناوب سنگی مارن و  دارای رخنمون سنگی به خصوص درارتفاعات  داربیش

 بر روی عموماًسنگی موجود در استان  یهازشیر. اندمشاهده قابل، باشندیمسازندهای نرم  سازندهای سنگی بر سطح

 شمختلف واژگونی یا ریز یهاشکلبه  سنگی در نواحی مختلف ارتفاعی یواحدهاهای ارتفاعات دارای رخنمون دامنه

 .اندمشاهدهقابلجریانی 

 کیکتفرقابلیغبه صورت ترکیبی و  یاتودهدر عمده نواحی استان این دو نوع حرکت  هالغزشو  هازشیرعالوه بر 

 .انددهیگردکه تحت عنوان حرکات زمین لغزشی از نوع مرکب ارائه  اندییشناساو  تیرؤقابل

ی است که در صورت بروز سیالب باعث خسارت سنگین مالی و فرآیندهای طبیع ازجملهزمین لغزش یا رانش زمین 

 کمتر به صورت یک فاجعه جلوه فشانآتشهایی چون زلزله، سیل و گردد. گرچه رانش زمین نسبت به پدیدهجانی می

شامل  انیباشد. اثرات این پدیده در بسیاری از موارد عالوه بر تلفات جتوجه و تعمق می درخورهای آن کند امّا خسارتمی

ها، های خطی از قبیل راه، خطوط انتقال نیرو، خطوط انتقال نفت و گاز، تخریب اراضی زراعی، باغات، جنگلتخریب سازه

 خواهد بود. هاگاهسکونتمراتع، تشدید فرسایش، تخریب و تهدید 

، مراتع و آبخیزداری هاجنگلکشور مربوط به سازمان  یهالغزشبر اساس آمار دریافت شده از بانک اطالعات زمین 

مورد زمین لغزش در سطح استان در قالب فرم مخصوص ثبت زمین لغزش تکمیل و وارد بانک  13کشور تاکنون تعداد 

است.  دهشدادهنمایش  هالغزشموقعیت زمین  استان نسبت به یهاسکونتگاهتوزیع فضایی  13نقشه در اطالعات شده است.

همچنین  ، شمال شهرستان دیلم،دشتستاندر شمال شهرستان  هالغزشتعداد زمین  نیترشیبدر نقشه نمایان است  که طورنهما

 زمین لغزش، لیتفصبهاست. در بخش تحلیل فضایی  دادهرخجم  شهرستان کنگان، دیر و نواحی جنوبی استان در مجاور در

احتمال  . مناطق بادهدیم نشان 12نقشه  آنچه جزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.مورد ت هاتیفعالو  هاسکونتگاهدر ارتباط با 

گفت خطر زمین لغزش در استان بوشهر  توانیم درواقعبه خود اختصاص داده است  را ناچیزی درصد زمین لغزش باال،

، دیر و دشتستان دشتی یهاشهرستانخیلی ناپایدار مربوط به سطح  نیترشیب کندینمنظام اسکان و فعالیت را تهدید  چندان
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 نیترشیب. همچنین اشدبیمدشتستان، دشتی، دیر و جم  یهاشهرستانناپایدار مربوط به  نسبتاًسطح ناپایدار و  نیترشیببوده و 

 .باشدیمدیلم و جزایر خارک مربوط بوشهر، گناوه،  یهاشهرستانسطوح پایدار به 

 نسبتاً نقطه در پهنه  3ناپایدار( و  نسبتاً ) ادیزنقطه روستایی در پهنه با خطر زمین لغزش  4روستایی تنها  یهانتگاهسکواز بین 

نجر و توسعه استان م یزیربرنامهبه همه وضعیت ناپایداری مبحث مربوطه در موضوع  توجه مطرح برای رواناب قرار دارند.

 های عمرانی در استان خواهد گردید.و اجرای پروژهبه توسعه پایدار و احداث اصولی عملیات 
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 یسالخشک

منطبق با  یسالخشکتبخیر سطحی دارد. توزیع جغرافیایی جوی و  یهازشیررابطه مستقیمی با  یسالخشکپدیده 

 یاختهوا شن یهادهیپدیکی از  یسالخشک. ابدییمبه جنوب گسترش  جوی در ایران از شرق به غرب و از شمال یهازشیر

 نیترشیبکه  مانند ایران است. در این مناطق یاحارهجنب  یهاعرضواقع در  یکشورهااز شرایط اقلیمی در  ریناپذییجداو 

نامطلوب به  یامدهایپو  دادهرخامری است عادی و ممکن است در هر محلی  یسالخشکجهان حضور دارند،  یهاابانیب

از قبیل شدت، مدت و بزرگی آن از محلی به محل دیگر متفاوت است. در  یسالخشکو اثرات  هایژگیوهمراه داشته باشد.

ر مناطقی که د گریدانیببه. شودیمبارندگی بر روی منابع آب به سرعت آشکار ، اثرات کمبود خشکمهینمناطق خشک و 

به  تواندیممنفی بیشتری به دنبال داشته و حتی  راتیتأث یسالخشکطبیعی دارای محدودیت منابع آب هستند، بروز  طوربه

ی ج محیط را تسخیر و به یک بالآرام و خزنده است که به تدری یادهیپدسیل،  برخالف یسالخشکبحران منتهی شود. 

و موردتوجه  ندکنیمتحمیل  بر جامعهسنگینی  یهاخسارت بارهکی لرزهنیزمچون سیل و  یادهیپد. گرددیمطبیعی تبدیل 

ر کشوری کشور است که د نیمسئولیکی از نیازهای اساسی مردم و  یسالخشک ینیبشیپپایش و  رونیازا. رندیگیمقرار 

 استانداردشدهسالی هواشناسی از شاخص بارش مستمر انجام شود. به منظور بررسی خشک طوربهباید مانند ایران 

(Standardized Precipitation Index)  .شاخصاستفاده شد SPI  این  و همکارانش ارائه شد. کیط مکتوس 1224در سال

می س تقسیم آن بر انحراف معیار به دستشاخص بر اساس تفاوت بارش از میانگین برای یک مقیاس زمانی مشخص و سپ

که میانگین و انحراف معیار از سوابق و  یبه طور باشد.تنها فاکتور مؤثر در محاسبه این شاخص عنصر بارندگی می آید و

 دهد.بارش را نشان می استانداردشدهنحوه محاسبه شاخص  3باشد. رابطه می نییتعقابلوقایع گذشته 

 (3)رابطه 

 
S

yySPI 


 

Sانحراف معیار بارش استاندارد : 

ȳمتوسط بارش در همان ایستگاه : 

 سالی را تعیین نمود.توان وسعت و مناطق دارای پتانسیل خشکاین حسن را دارد که می SPIاستفاده از شاخص 

باشد. توزیع گاما به یع میهای بارندگی توزیع گاما بهترین توز( دریافتند که برای برازش داده1221مککی و همکاران )

 (.4شود )رابطه صورت تابع چگالی احتمال یا فراوانی زیر تعریف می

 (4)رابطه 

/11 xa
α ex
Γ(α)β

g(x) 

 0for  
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0 < پارامتر شکل : 

0 < پارامتر مقیاس : 

0 <x xپارامتر بارش : 

()( به دست می5: تابع گاما است که از رابطه ):آید 

 (5)رابطه 

yeyΓ yα d)(
0

1 







 

 همکاران با و کی باشد. مکشامل برازش تابع توزیع گاما به توزیع فراوانی مقادیر بارندگی می SPIمحاسبه  روینازا

 (.21جدول نمودند ) تقسیم ذیل هایآن را به کالس نرمال استاندارد توزیع مقادیر با SPIروش  مشابهت به توجه

 SPIروش  يبندکالس: 21جدول 

 کالس SPIمقدار 

 ترسالی بسیار شدید > 2

 ترسالی شدید 4/1تا  22/1

 ترسالی متوسط 1تا  32/1

 نزدیک به نرمال )مرطوب( 1تا  22/1

 نزدیک به نرمال )خشک( -22/1تا  1

 سالی متوسطخشک -32/1تا  -1

 سالی شدیدخشک -22/1ا ت -4/1

 سالی بسیار شدیدخشک < -2 یسالخشک

 1534-بخش مطالعات محیط طبیعی -نتایج مطالعات برنامه آمایش استان بوشهر

شور ک در این بخش از گزارش با توجه به اهمیت موضوع، نخست سعی شده که تحلیل کشوری از وضعیت خشکسالی در

 یوردبررس( ماستانتر )کوچکدر مقیاس  یسالخشک، موضوع ترقیدقبه اطالعات  فتنو در ادامه برای دست یا انجام گیرد

 است. قرارگرفتهو تجزیه و تحلیل 

مجموع بارش  بر اساس SPIدر سطح کشور، مقدار شاخص  یسالخشکاما برای دست یافتن به یک تصویر کلی از 

 استاندارد یبندطبقهو  آمدهدستبهارائه گردیده است. با توجه به مقادیر  21جدول ساالنه کشور محاسبه و مقادیر آن در 

سبز سیر برای  یهارنگبا  یموردبررسدوره  و یا طبیعی در ترخشک یهاسالآمده است،  21جدول  که در SPI شاخص

رای وشن برای ترسالی مالیم، طوسی برای شرایط طبیعی، نارنجی ببرای ترسالی متوسط، سبز ر رنگکمترسالی شدید، سبز 

 از این نمودار استخراج شد به شرح زیر است: آنچه. اندشدهمشخصشدید  یسالخشکمالیم و قرمز برای  یسالخشک
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نرمال منفی، سال  3مالیم، سه سال نرمال مثبت،  ترسالمتوسط، یک  ترسال 3شدید،  ترسال 2، یموردبررسسال  21از  -1

 .اندبودهسال خشک شدید  2سال خشک مالیم و  3

است. این موضوع با توجه به پیشینه تاریخی مبین آن  دادهرخسال  21نه مورد( در این کرات )خشک به  یهاسال -2

 اقلیم این منطقه و کشور است. ریناپذییجداجز  یسالخشکاست که 

انتظار پدیده  توانیم. این بدان معنی است که هر سال شودینمه دید یادورهبه صورت  یسالخشکرخ داد  -1

ت تر و طبیعی حساسیت و دق یهاسال یرسطحیزسطحی و  یهاآبباید در مدیریت منابع  جهیدرنترا داشت.  یسالخشک

 بیشتری داشت.

 شودینمدیده  شدهانتخابو هفت سال خشک منتفی است. این موضوع در دوره  تر سالموضوع هفت  -3

سال  22و آخرین آن مربوط به  دادهرخکه هر دو در پنج سال اول  شودیمتر شدید دیده  دو سالدر طول دوره تنها  -4

سال قبل بوده است. این آمار  3مربوط به  هاآنکه آخرین  شودیمخیلی خشک نیز مشاهده  دو سالقبل است. در این دوره 

 شدید و فراگیر در کشور هر دو نادر است. یسالخشککه وقوع ترسالی و  دهدیمنشان 

شود یمو هفت سال طبیعی مشاهده  سال خشک مالیم نجخشک شدید، پ دو سالسال اخیر دو سال تر متوسط،  15در  -5

 حاکم بوده است. یسالخشکسال اخیر بیشتر  15در  گرید انیب بهسال، سه سال طبیعی منفی است(.  3که از این )

شدیدتر است.  21-22 تا 32-33از  سالهشش نسبت به دوره یسالخشک، شرایط 21-22تا  25-23 سالههفتدر دوره  -3

به  . این کم بارشیشودیمو سه سال طبیعی منفی دیده  در این دوره یک سال خشک شدید به همراه سه سال خشک مالیم

 کشور اثر یرسطحیزسطحی و  یهاآبروی ذخایر  بر تواندیم شدهاشاره سالهششبه جای مانده از دوره  یهابیآسهمراه 

 را به دنبال داشته باشد. یشناسآب یسالخشکمنفی گذاشته و 
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 32-31تا  91- 91ماهه کل کشور از سال زراعی  SPI 12 : مقادیر شاخص15نمودار 

 
 1535 -مآخذ: سازمان هواشناسی کشور

تک در استان مقادیر شاخص بارش استاندارد در مقیاس سالیانه برای تک یسالخشکبه منظور پهنه بندی خطر 

I بر اساس شاخص یبندکالساستان که دارای آمار کافی بودند محاسبه و  باران سنجیهای ایستگاه PS ارد فوق که در مو

 حاسبه شد.( مDHIسالی )شاخص خطر خشک با استفاده از و رابطه زیر تیدرنها صورت گرفت بیان گردید

 DHI= (MDr*MDW)+(SDr*SDW)+(VSDr*VSDW) 
سالی : وزن مربوط به خشکMDWسالی متوسط، : درجه مربوط به خشکMDrسالی، : شاخص خطر خشکDHIکه 

: درجه مربوط به VSDrسالی شدید، : وزن مربوط به خشکSDWسالی شدید، : درجه مربوط به خشکSDrمتوسط، 

 .(1121نژاد و همکاران، باشد )قاسمیسالی خیلی شدید میمربوط به خشک : وزنVSDWسالی شدید و خشک

های با توجه به این نقشه شهرستاندهد. سالی را در سطح استان بوشهر نشان میبندی خطر وقوع خشک پهنه 12نقشه 

بسیار  سالیخشکشهرستان دشتستان در معرض خطر  هایی ازهای جم و دیر و بخشعسلویه، کنگان، نیمه جنوبی شهرستان

 یسالشکخخطر  یهاپهنهدر بخش تحلیل فضایی نظام اسکان و نظام فعالیت نسبت به  است ذکرقابل شدید قرار دارند.

وان با جمعیتی و فعالیتی صورت گرفته تا بت یهانقشهو  یسالخشکهمپوشانی بین نقشه خطر  شد درواقعسنجیده خواهد 

ضریب امنیت تمهیدات الزم را در دستور کار  باال بردنرا کاهش و جهت  یریپذبیآسمیزان  حد امکان تا یش فضا،آما

   .قرارداد
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 آبی منابع کمبود

 آبستن حوادث ناشی از کم جاهمهریقا پیش از در میان کشورهای مختلف جهان، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آف

آفریقا،  خاورمیانه و شمال کاهنده منابع آب، تعارضات گسترده منافع ملی کشورهای خواهند بود. اگر ماهیت یآبیبآبی و 

.. را در فرهنگی و. یاستانداردهاشهرنشینی، صنعتی شدن شتابان، افزایش جمعیت، باال رفتن  یندهیفزاسنتی، رشد  یهارقابت

ویرانگر شود. این در حالی است که ضعف  یهاجنگ ریدرگاین کشورها در نظر بگیریم، دیری نخواهد پایید که منطقه 

ی، امنیتی، اختالفات و تعارضات تاریخ یهاینگراناز منابع آبی،  یبرداربهرهملی اکثر کشورهای منطقه در  یهااستیس

اقتصادی، منجر به تشدید بحران و وخامت اوضاع در این منطقه خواهد  یهارقابت و هایطلبافزونسیاسی، قومی و مذهبی، 

بر سر منابع آب در میان بسیاری از کشورهای منطقه در جریان است. در حال  کشمکش پنهانی، طوربهپیش،  هاسالشد. از 

قطر، امارات متحده عربی، عربستان ، کشورهایی چون اندمواجه، کشورهای زیادی در منطقه خاورمیانه با بحران آب ضرحا

الگر رژیم اشغسعودی، لیبی، مصر، یمن، کویت، سوریه، ایران، پاکستان، افغانستان و... همچنین، آب مشکل بزرگ 

 یهایریگدربیشتر  یریگشکلباعث  به عنوان عامل مهمی انهیخاورم. همین امر ممکن است در باشدیمنیز  صهیونیستی

است  کشورهایی ازجملهجهان در منطقه خاورمیانه،  خشکمهیننیز به عنوان یکی از کشورهای خشک و ایران شود  یامنطقه

وزیع و ت نیتأمکه با بحران آب مواجه است به طوری که بحران کم آبی در ایران، وارد مرحله جدیدی شده و اگر مدیریت 

رای همیشه ، بنموده ینیبشیپ را که ناسا شروع آن یاسالهیسدوره در  تواندیمآب و الگوی مصرف شهروندان تغییر نکند، 

م از تغییرات در اقلی یاماهواره یهامدلتحلیل  بر اساسناسا که  یهاگزارش بر اساسچهره زندگی در ایران را تغییر دهد. 

د، ش نیابصورتی که مصرف آب در کشور کاه در شده است. یسالخشک سالهیس، ایران وارد یک دوره شدهانجامایران 

 البته مسبب تنها بخشی از این بحران و مدیریت آب در کشورشرایط طبیعی به بار خواهد داشت.  یریناپذجبرانعواقب 

مسبب اصلی قرار گرفتن ایران در این شرایط است. با توجه به مواردی که بیان شد و از عدم مدیریت بهینه  ،شودیممحسوب 

ریزان و دارد، آگاهی از کم و کیف آن همواره مدنظر برنامه یامنطقهه پایدار در توسع یاعمدهآن جهت که آب سهم 

اران و با به عنوان یک استان کم ب از نظام تقسیمات کشوری همواره بخشیبرداران بوده است استان بوشهر نیز به عنوان بهره

وردار است. برخ یاژهیوآب در استان از اهمیت  ریزی و استفاده بهینه از منابعبرنامه نیبنابرا؛ باشدیماقلیم خشک، مطرح 

ن آب استان نقشه بیال آنچه باشد.ریزی و مدیریت منابع آب استان مینیاز الزم برای برنامههای استان پیشمطالعه منابع آب

 شهرستانربی غ یهابخشو  گناوه دیلم، یهاشهرستانتنها  خیز استان دچار بیالن منفی هستندآب یهاحوضهاکثر  دهدیمنشان 

را در آینده  اساسی استان بوشهر به عنوان یک تهدید تواندیم. منفی بودن بیالن آب دهندیمبوشهر بیالن مثبت آب را نشان 

 تماعیاقتصادی و اج مختلف یهابخشآن در  و پیامدهای منفی هابیآسبا چالش اساسی کم آبی روبرو کند به طوری که 
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 دینمایمجربه را ت بیالن منفی شدید و یسالخشکبه عنوان قطب کشاورزی استان که  دشتستان نمایان خواهد شد. شهرستان

 نینابراب با مشکالت متعددی روبرو خواهد بود. در آینده بازدهی کم محصوالت کشاورزی آن تبعبهبه علت کمبود آب و 

شاورزی، ک یهانهیزمراستای مدیریت بهینه آب در ی که در  طوربهالزم است که تمهیدات الزم در این زمینه در نظر گرفت. 

، رعایت مواردی از قبیل استفاده از روش کنندگانمصرفو دادن آگاهی کافی به  یرساناطالع شرب و صنعتی عالوه بر

یزات و تجه هاکانالو مصرف بهینه آب، نگهداری بهتر  یسازفرهنگ برای آب دادن به مزارع کشاورزی، یاقطرهآبیاری 

 .رسدیمضروری به نظر  بیاری و...آ

اعتالی  سبب تواندیمآب سالم برای تمام آحاد استان  نیتأمبدیهی است اعمال مدیریت جامع و منسجم منابع آب، ضمن 

 یورهرهبو اصالح ساختار در مدیریت منابع آب با مشارکت مردم و همچنین اعتالی  یزیربرنامهجایگاه مدیریت آب در نظام 

مختلف، ضمن اقتصادی کردن امور کشاورزی و صنعتی، منابع آب  یهابخشو باصرفه جویی در مصرف آن در آب گردد 

. در ادامه با توجه به دهدیمبیالن آب به تفکیک محدوده مطالعاتی را نشان  21نقشه آتی نیز حفظ خواهد شد. یهانسلبرای 

میزان  همچنین و رمجازیغمجاز و  هاچاهتعداد  با آبتهدیدات مرتبط  ترقیدقلیل ظور تحبه من اهمیت و نقش کلیدی آب،

 است. قرارگرفتهاقتصادی مورد تجزیه و تحلیل  یهابخشمصرف آب در هر یک از 
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 و یشناسآباز عدم تعادل در منبع آب ناشی از چرخه  یاعمدهبخش  ردیدکه در مطالب فوق نیز بیان گ طورهمان

آب است که  منابع یبر روانسان  یهاتیفعالاقدامات و  یرگذاریتأثمحدودیت طبیعی منابع آب بوده و بخش دیگر ناشی از 

فاده منابع و عدم توجه با است از هیرویب یبرداربهرهاز آن  ترو مهم ، افزایش جمعیتیسالخشکمحدودیت ذاتی منابع آب، 

عداد زیاد ت حفر دینمایم روبروهمواره، منابع آبی استان را با تهدید  . یکی از مواردی کهباشدیماز الگوی صحیح مدیریت 

به تفکیک شهرستان را  ازرمجیغمجاز و  یهاچاهتعداد  دیکنیم مالحظه 23جدول که در  طورهمان باشدیمدر استان  هاچاه

 است. شدهدادهنمایش 

 به تفکیک شهرستان رمجازیغمجاز و  يهاچاه: تعداد 2۱جدول 

 هاچاه تعداد کل رمجازیغ يهاچاهتعداد  مجاز يهاچاهتعداد  شهرستان

 112 114 123 بوشهر

 1242 341 1122 تنگستان

 1311 525 333 جم

 3311 2123 2515 دشتستان

 1241 312 1312 دشتی

 1151 223 213 دیر

 112 51 12 دیلم

 422 21 332 کنگان

 1125 213 222 گناوه

 125 125 211 عسلویه

 1535-مآخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

رین ستان و کمتتر استان، مربوط به شهرستان دشد حفرشده رمجازیغو  مجاز یهاچاهتعداد  نیترشیب 15نمودار طبق  

به خود  از کشاورزی استان را یاعمدهستان بخش تشهرستان دش کهییازآنجا. باشدیممربوط به شهرستان دیلم  هاچاهتعداد 

 که یرطو باشد به، ناشی از نقش کشاورزی شهرستان هاچاهیکی از علل تعداد زیاد  نمود کهعان ذا توانیماختصاص داده 

 ،هاچاه به تعداد زیاد ین با توجهابنابر؛ شودیم نیتأم هاچاهبخش عظیمی از منابع آبی محصوالت کشاورزی از طریق این 

ان ستان واقع است و همچنین قرار گرفتن سهم زیادی از این شهرستتمنفی بودن بیالن آب در حوضه آبخیزی که شهرستان دش

تهدید اساسی قرار خواهد گرفت. با توجه به  وبحران  در معرض این شهرستان ندهشدید، در آی یسالخشکدر پهنه خطر 

جهت استفاده بهینه از منابع آبی در شهرستان ضروری به نظر  تمهیدات الزم امنیت شهرستان، باال بردن وجهت موارد فوق

 شدهارائه ینیرزمیز یهاآبیه میزان کل مصرف و همچنین میزان کل تخل موضوع، نقشه بهتر در ادامه جهت درک رسدیم

 است.



تحل   یربرس  ی استان بوشهرزیربرنامهمان مدیریت و ساز  
 استان شی رد آما یت ی امن  -یدافع  ،یمن ی مالحظات ا لی و 

 

 5002212B0021303013RE103960827 م 

 
115 

 به تفکیک شهرستان رمجازیغمجاز و  يهاچاه: تعداد 16نمودار 

 
 1535- مآخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

ب آ در آینده ممکن است با چالش اساسی در بخش ستانتفوق نیز بیان گردید شهرستان دش مطالبکه در  طورهمان

 ینیرزمیز یهاآب یهاهیتخلصنعت و شرب( و همچنین میزان کل  -کشاورزی)میزان کل مصرف آب  درواقعروبرو گردد 

میزان  .استا دار هاحوضهکه اختالف فاحشی را با سایر  یبه طور؛ دهدیممقدار را نشان  نیترشیب برازجاندر حوزه آبریز 

از  ؛ کهباشدیم مترمکعبمیلیون  112 میزان کل مصرف و .مترمکعبمیلیون  132 زیر مینی در حوزه برازجان یهاآبتخلیه 

م آبی باال بودن خطر ک دیمؤدر بخش تهدیدات آب بیان گردید  آنچه دارد. هاحوضهبا سایر  این نظر اختالف چند برابری را

 ی بقیهکم آب خطر . مشکلشدبایم ستانبه عدم مدیریت بهینه منابع آب در این شهر با توجه ستانتدر شهرستان دش

قشه نالزم در این زمینه صورت گیرد در و اقدامات الزم است که تمهیدات نیبنابرا کندیماستان را نیز تهدید  یهاشهرستان

 است. شدهدادهمصرف نمایش میزان کل  21نقشه زیرزمینی ودر یهاآبمیزان تخلیه  21

  

۰.

۵۰۰.

۱۰۰۰.

۱۵۰۰.

۲۰۰۰.

۲۵۰۰.

۳۰۰۰.

تعداد چاه های مجاز تعداد چاه های غیر مجاز
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 تهدیدات مرتبط با سایر بالیا

، سیل، شانفآتشهزاران نفر قربانی گردباد، فوران  هرساله. انددادهرخفراوانی  بالیای طبیعی در طول زندگی بشر به

مصون  ،شوندیم. تنها مناطق معدودی در جهان از خطراتی که به فاجعه منجر شوندیم، زلزله و حوادث مشابه آن یسالخشک

 دورترین گردبادها .ونددیپیم به وقوع زلزله ،رسدیم به نظر باثبات اریبسکه شرایط زمین ساختی  ییهامکانهستند. حتی در 

. اغلب برندیمطبیعی رنج  یایبالاز اثر  ،، بیش از همهتوسعهدرحال کشورهای متأسفانه. دهندیمقرار  ریتأثتحت  را مناطق

 به شاننندهکش اقتصاد و داشته تقویت به نیاز هاآن یرنظامیغ دفاع یهاسازمان بوده، هشداردهنده سیستم فاقد کشورها این

که یک  داشتاید توجه ب دهدینم را فاجعه از ناشی خسارات مالی عظیم بار مقابل در ایستادگی برای کافی توانایی هاآن

 یهاتیعالفکه موجب تحمیل تلفات و خساراتی به جوامع و  شودیمحادثه طبیعی ناگوار زمانی تبدیل به یک بالی طبیعی 

اجتماعی  یهابهجندارای  پردازدیمکه علوم طبیعی به آن  یادهندهلیتشکاجزای  برداشتنالوه طبیعی ع بالیایانسانی گردد. 

 به ار هاآن زیآمفاجعه عواقب و آثار توانیم یول ؛کردجلوگیری  هاآناز وقوع  توانینم اگرچه. باشدیمقدرتمندی نیز 

 یهایآورفن از یریگبهره با انسان امروزه. داد کاهش اریاضطر اقدامات انجام برای آمادگی و قبلی یهایزیربرنامه کمک

د توانسته است از ابعاد روزافزون خسارات ناشی از بالیای طبیعی و جوی خو اطراف طیاز مح بیشتر شناخت با نیز و موجود

عدم  لهازجمو بکاهد. این روند البته به دالیل مختلف  یسالخشکو  هاجنگل یسوزآتشطوفان، سیل، یخبندان،  مانند

  .است بودهنیز روبرو  ییهاتوقفبا  هاآنآگاهی از زمان وقوع 

 یهاارتخسسعی شده که مجموع  باشدیمدر این بخش با توجه به مخاطرات و تهدیدات زیادی که متوجه استان بوشهر  

باد  ، باد گرم، وزشو غبار ، سرمازدگی، باران و گردیسوزآتش، رعدوبرقطوفان و تگرگ،  مالی ناشی از تهدیدات شامل،

 .است شدهداده شینما 24جدول در قالب در  و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .و شدید، آفت و بیماری

 1165-113۱سایر بالیا طی دوره  واردشدهمالی  يهاخسارت: مجموع 25جدول 

 ردیف نام شهرستان یون ریال(میل) یمالجمع کل خسارت 

 1 تنگستان 215331

 2 دشتستان 231444

 1 دشتی 213522

 3 دیر 155223

 4 بوشهر 41313

 5 گناوه 41111

 3 کنگان 15541

 2 جم 25312

 2 دیلم 4124

 1534-استان بوشهر : اداره کل مدیریت بحرانمأخذ



تحل   یربرس  ی استان بوشهرزیربرنامهمان مدیریت و ساز  
 استان شی رد آما یت ی امن  -یدافع  ،یمن ی مالحظات ا لی و 

 

 5002212B0021303013RE103960827 م 

 
111 

تاکنون مربوط به  1154خسارت وارده شده از دوره  نیترشیب دیکنیممالحظه  21نقشه  و 24جدول که در طورهمان

تحمل شده است آسیب را از بالیایی که در فوق بیان گردید م نیترشیبشهرستان تنگستان  درواقع. باشدیمشهرستان تنگستان 

 یهاهرستانش قرار دارد. هاشهرستاندر حد پایینی نسبت به بقیه  ین شهرستانا ایمنیچنین اظهار نمود که سطح  توانیمو 

ع تهدیدات . بررسی مناباندشدهبوشهر، گناوه، کنگان، جم، دیلم کمترین میزان خسارت را از بالیایی که ذکر شد را متحمل 

جغرافیای  یهایژگیوتهدیدات طبیعی،  خشدر ب درواقعاست.  در استان نشان از تعدد منابع تهدید، در بخش طبیعی الذکرفوق

 و مناسب و تمهیدات الزم متناسب با شرایط یدهسازمانبا  توانیم این نوع تهدیدات بوده است که سازنهیزمطبیعی استان 

 قرار نیمسئول موردتوجهتهدید طبیعی، در استان  اگر منابع یطورکلبهطبیعی از شدت این نوع تهدیدات کاست.  یهایژگیو

عدم  سازدیماز این بالیا فاجعه  آنچه درواقع پهنه جغرافیایی استان شود گسترده در منجر به وقوع فجایع تواندیمنگیرد 

جامعه است.  یطیاقتصادی و مح -طبیعی بر ارکان تندرستی  عیسوء وقا ریتأثآگاهی برای مقابله با عواقب آن و پیشگیری از 

هشداردهنده و مبارزه با حوادث و  یهاستمیسو عدم کارایی  یسازساختمانو  یهرسازشعدم رعایت ایمنی و استاندارد در 

ی منجر به بروز حوادث و پیامدهای وحشتناک غالباًو رعایت نکات ایمنی آن،  ایبالعدم آگاهی کافی مردم نسبت به  تاًینها

 قرار گیرد. کاردستوردر  یریپذبیآسالزم جهت کاهش  داتیتمهضروری است  نیبنابرا .گرددیم
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 تحلیل فضایی سایر مخاطرات طبیعی و محیط زیستی استان -1-2-11-1-۱-2

 زمین لغزش

 ،یمیاقل و یشناسنیمز متنوع طیشرا اد،یز یزیخلرزه و یساخت نیزم تیفعال ،یکوهستان عمدتاًی توپوگراف به توجه با رانیا

ی مال و یجان خسارات انهیسال هالغزش نیزم نیا و داراست هالغزش نیزم ازی عیوس فیط جادیای برا رای عیطب طیشرا عمده

 اگر برای بالیای طبیعی دیگر، احتمال وقوع هر از چند گاهی قائل شویم، پتانسیل وقوع .سازندیم وارد کشور بهی فراوان

مالی  یهاخسارتمیلیارد ریال  411در نظر گرفت. بر اساس یک برآورد اولیه سالیانه  هرلحظهپدیده لغزش در کشور را باید 

 حساببه بازگشترقابلیغو این در صورتی است که از بین رفتن منابع طبیعی  شودیمبر کشور تحمیل  هالغزشاز طریق زمین 

، خطوط آهن، خطوط هاراهاقتصادی به  یهاخسارتکشور موجب  یهااستانر اکثر د سالههمهپدیده  این آورده نشوند.

، تأسیسات معدنی، تأسیسات استخراج، پاالیش نفت و گاز، شبکه یرسانآبآبیاری و  یهاکانالانتقال نیرو و ارتباطات، 

ابع و مراتع و من هاجنگلی و طبیعی، مصنوع یهااچهیدرو مراکز صنعتی، سدها و  هاکارخانهحیاتی داخل شهرها،  یهاانیشر

 دهدیمرا مورد تهدید قرار  هاآنطبیعی، مزارع و مناطق مسکونی و روستاها گشته یا 

دم ارزیابی . عرسدیمبا توجه به موارد فوق و اهمیت موضوع پرداختن به تهدیدات مرتبط با زمین لغزش ضروری به نظر 

در صورت رخداد زمین  ناامن استان خواهد شد. یهاپهنهدر  وسازختسادقیق سطوح مختلف این خطر، سبب گسترش 

به عنوان مانع و  تواندیم گرددیمدر استان  هارساختیزلغزش، عالوه بر اینکه موجب ایجاد خسارت و تخریب 

 یهاهنهپاز  آمدهدستبهزند. با توجه به نقشه نهایی  بر هم شهروندان را نیز شیو آساتوسعه و امنیت، رفاه  یمحدودکننده

ر در محدوده با خط وسازساختخطر، باید از  یهاپهنهخطر زمین لغزش در راستای توسعه و امنیت شهری، ضمن شناسایی 

 یهایکاربر ازجملهمختلف شهری  یهایکاربر، ممانعت به عمل آید و بایستی همه هالیمسبسیار زیاد و زیاد و حریم 

 مهندسی پایدار شوند. یهاکیتکنو  هاروشمسکونی با استفاده از 

ردها کاهش داد، این رویک مؤثرو مدیریت  یزیربرنامهبا استفاده از  توانیماجتماعی و اقتصادی زمین لغزش را  یهاانیز

 از: اندعبارت

 الف( محدودیت توسعه در مناطق مستعد زمین لغزش

 یکد بند وسازساختو  یسازمحوطه، یبنددرجهب( استفاده از حفاری، 

 فیزیکی مانند زهکشی، اصالح مورفومتری شیب، برای جلوگیری از لغزش با کنترل آن یهااقدامج( استفاده از 

 هشداردهنده یهاستمیسد( توسعه 
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وش نیلسن های ناشی از آن از طریق ربرای تعیین وضعیت طبقات مختلف استان از دیدگاه پایداری و ناپایداری و پتانسیل

در این  تهیه گردید که مالک عمل یشناسنیزمگروه مطالعاتی  توسط منطقه لغزش نیزمخطر  یپهنه بندقشه ، نشدهاصالح

 یهاسکونتگاهر که اکث دهدیمخطر زمین لغزش نشان  یهاپهنهاستان نسبت به  یهاسکونتگاهبررسی  است. قرارگرفتهبخش 

جمعیت استان  درصد از 22. به طوری که باشندینمزمین لغزش  دیدو در معرض ته قرارگرفتهباال  ایمنیبا  یهاپهنهاستان در 

. از 12تنها  دیکنیممالحظه  25جدول  که در طورهمانقرار دارند و در معرض خطر زمین لغزش قرار ندارند.  در پهنه پایدار،

قرار دارند  مطرح برای رواناب 1۷41و ناپایدار مطرح برای رواناب  نسبتاً. 11ناپایدار،  نسبتاً. 11جمعیت در وضعیت ناپایدار، 

ان را تهدید است یهاسکونتگاهو چندان  رسدیمبه نظر  از این نظر مساعداستان  گفت که وضعیت توانیمبا این تفاسیر 

 .دهدیمنشان  را خطر زمین لغزش یهاهپهناستان را نسبت به  یهاسکونتگاهفضایی  عیتوز 23نقشه  کندینم

 خطر زمین لغزش يهاپهنهاستان واقع در  يهاسکونتگاهجمعیتی  سهم :26جدول 

 ردیف خطر زمین لغزش جمعیت سهم جمعیت

۲۴٫۲۴  ۱ پایدار ۲۹۹۲۵۹ 

۲۴٫۴  ۴ پایدار عموماً ۴۹۱۹۴ 

۹۴٫۱  ۴ مطرح برای رواناب ۱۹۸۴۱ 

۵۴٫۵  ۲ ناپایدار ۴۴۲ 

۹۴٫۴  ۹ پایدار نسبتاً ۴۹۲۹۴ 

۵۴٫۵  ۹ ناپایدار نسبتاً ۴۲۱ 

۵۴٫۵  ۷ مطرح برای رواناب -ناپایدار  نسبتاً ۴۹۸ 

 1534-بخش مطالعات طبیعی آمایش استان  یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ
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خطر زمین لغزش بر امنیت مراکز سکونتگاهی به عنوان محل استقرار جمعیت، مراکز تولیدی و  یرگذاریتأثعالوه بر 

خطرات ناشی از زمین لغزش قرار دارند. بر این اساس با توجه به گسترده  ریتأثصنعتی نیز به عنوان محل تجمع سرمایه تحت 

نشان  هایبررسست. ا قرارگرفتهدر استان، میزان خطرپذیری محل استقرار مراکز صنعتی مورد تحلیل صنعتی  یهاتیفعالبودن 

نها تاست. این در حالی است که  شدهواقعخیلی کم و کم  خطر یپهنهاز مراکز صنعتی در  درصد 23که در حدود  دهدیم

رایط نتیجه گرفت که استان از این منظر در ش توانیمابراین بن؛ است شدهواقعدرصد از این مراکز در پهنه زیاد و خیلی زیاد  2

تان، و توسعه اس یزیربرنامهتوجه وضعیت ناپایداری و خطرات زمین لغزش مبحث مربوطه در موضوع  مناسبی قرار دارد.

توزیع فضایی  24نقشه های عمرانی در استان خواهد گردید. درمنجر به توسعه پایدار و احداث اصولی عملیات و اجرای پروژه

 است. شدهدادهخطر زمین لغزش نمایش  یپهنهصنعتی نسبت به  یهاتیفعال

 خطر زمین لغزش يهاپهنه: سهم نسبی مراکز صنعتی در 19نمودار 

 
 1534- وشهرب بخش مطالعات طبیعی آمایش استان یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ

 

  

۸۵%

۹%

۴%
۲%

خطر خیلی کم کم  متوسط  زیاد خیلی زیاد

%1۷34 

%1۷24 
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 یسالخشک

کشاورزی و  یسالخشک ازجملهبعدی  یهایسالخشکهواشناسی به وقوع  یهایسالخشکدر اغلب موارد، 

 اقتصادی و اجتماعی منتهی یسالخشکحتی به  تواندیمابد و در مواردی که چندین سال ادامه ی یشناسآب یسالخشک

باعث بروز  واندتیم یسالخشکوقوع  خواهد بود. ترقیعمآن  راتیتأثبیشتر باشد  یسالخشکگردد. هرچه شدت و گستره 

را به  ابه شهره انییروستا یجمعدسته فراوان به محصوالت کشاورزی و دامی مناطق روستایی شود و مهاجرت یهاخسارت

تحمیل  ر جامعهببسیار سنگینی را  یهانهیهزبزرگ یکی از عوارض مهاجرت است که  یشهرها ینینشهیحاشدنبال داشته باشد. 

معیتی و و نقشه ج یسالخشکدر این بخش با توجه به نگاه فضایی آمایش سرزمین، نقشه میزان خطر  رونیازاخواهد کرد. 

از شدت  لندمدتبخطر صورت گرفته است تا بتوان با یک دید  یهاپهنهیل فضایی در ه پوشانی شده و تحل باهمفعالیتی 

درصد از تعداد کل  15که در حدود  دهدیمنشان  هالیتحلکاسته و در جهت توسعه پایدار قدم برداشت.  رهایپذبیآس

 51 ن در حالی است که در حدوداست. ای شدهواقعشدید و خیلی شدید  یسالخشکبا خطر  یپهنهاستان در  یهاسکونتگاه

یک از  میزان جمعیتی که هر اندقرارگرفتهمتوسط  یسالخشک خطر یمحدودهاستان در  یهاسکونتگاهدرصد از تعداد کل 

 :باشدیمبه قرار زیر  دهدیمی خطر نشان هاپهنهاین 

درصد و خطر  21کم خطر  د،درص 2درصد جمعیت استان، پهنه خطر شدید،  23خیلی شدید  یسالخشکپهنه با خطر 

ده استان را آین تواندیم یسالخشکزیاد جمعیت و سکونتگاه در پهنه خطر  گرفتن قرار .ردیگیبرمدرصد را در  33متوسط 

نامطلوب شدیدی در طبیعت، اقتصاد و زندگی مردم این استان وارد  راتیتأثبا تهدیدات زیادی مواجه سازد به طوری که 

خلیه جمعیت استان و ت یهاسکونتگاه یداریناپا سال باقی بماند. یهاسالکه پیامدهای منفی آن شاید تا  یراتیتأث دینمایم

 ینینشهیاشحاز روستا به شهر و  یجمعدستهشیوه زندگی، افزایش فقر، مهاجرت  در رییتغ روستایی، کاهش کیفیت زندگی،

ناگواری است که  یامدهایپاجتماعی مثل جرم و جنایت از  یاهیناهنجارآب، بروز  بر سردر اطراف شهرها، افزایش نزاع 

بهینه  یبردارهرهباعمال تمهیداتی برای  ضرورتاًبا توجه با شرایطی که بیان شد  دینمایمخطر خشکسالی آینده استان را تهدید 

 رات ناشی از آنو کاهش خسا یسالخشک. برخی از راهکارهای مقابله با طلبدیماز منابع آبی قابل استحصال را 

 استفاده از ارقام مقاوم به خشکی -1

 استفاده از ارقام زودرس -2

 استفاده از کودهای پتاسیم -1

 هرز یهاعلفمبارزه با  -3

 فصلی یهاالبیساحداث بندهای خاکی و مهار  -4
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 حفر گودال و حوضچه برای ذخیره و نفوذ آب -5

 مناسب آبیاری یهاوشراز  یریگبهرهمدیریت صحیح و بهینه آب با  -3

 یبندتراسو  یزداریآبخآبخوان داری و  -2

 یسالخشکعدم کشت در مواقع  -2

 مدیریت خاک جهت بهبود و حفظ کیفیت خاک -11

 مدیریت آب و ایجاد تشکیالت منظمی در جهت استفاده بهینه آب -11

 آب در کشاورزی یوربهرهراهکارهای مدیریتی در جهت 

 بیاریدر آ یزیربرنامه -1

 .کاربران آب از یک کانال آبیاری به نحوی که از تقسیم آب در آبراهه مختلف جلوگیری کند توأماستفاده صحیح و  -2

 .با آن نیاز دارد شدتبهآبیاری در زمانی که گیاه از نظر تولید محصول  -1

 و تجهیزات آبیاری هاکانالنگهداری بهتر  -3

 مزرعه یهاآبروان  زهکشی و یهاآباستفاده مجدد از  -4

 استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و زودرس -5

رار ق مورد تجزیه و تحلیل یسالخشکخطر  یهاپهنهکشاورزی را با  یهاتیفعالدر ادامه با توجه به اهمیت موضوع  

 خواهد گرفت.

 یخشکسالبندي خطر  پهنه بر اساس هاسکونتگاه: سهم جمعیتی استقرار 18نمودار 

 
 1534- بوشهر بخش مطالعات طبیعی آمایش استان یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ

23
15

221

21
3

33
51

1%.

11%.

21%.

11%.

31%.

41%.

51%.

31%.

21%.

21%.

111%.

تعداد سکونتگاه هاکل  جمعیت خیلی شدید شدید کم متوسط
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 یسالکخشخطر  یهاپهنهدرک فضایی مناسب از تهدیدات متوجه استان،  که در بخش قبل بیان گردید جهت طورهمان 

هرستان عسلویه، شامل ش در نیمه جنوبی استان، یسالخشکمیزان خطر  نیترشیب اندشدهو مراکز سکونتگاهی باهم همپوشانی 

توزیع فضایی  دیکنیممالحظه  25نقشه درکه  طورهمان شودیمستان را شامل تشجم، کنگان و در نیمه شمالی، شهرستان د

   است. شدهارائه یسالخشکخطر  یهاپهنهمراکز سکونتگاهی نسبت به 





تحل   یربرس  ی استان بوشهرزیربرنامهمان مدیریت و ساز  
 استان شی رد آما یت ی امن  -یدافع  ،یمن ی مالحظات ا لی و 

 

 5002212B0021303013RE103960827 م 

 
121 

 نیترمهم است. شدهاشاره 23جدول قرار دارند به تفکیک در  یسالخشکاز بین شهرهای استان که در معرض خطر  

 35122به شهر کنگان اشاره نمود که جمعیت  توانیمار دارد خیلی شدید قر یسالخشکنقطه شهری استان که در پهنه خطر 

 نفری را به خود اختصاص داده است.

 یخشکسالخطر  يهاپهنهشهري در  يهاسکونتگاه يبنددسته: 29جدول 

 یخشکسالخطر  1131جمعیت  نام شهر ردیف

 5132 بردستان 1

 خیلی شدید

 21143 بندر دیر 2

 35122 ندر کنگانب 1

 11414 بنک 3

 21341 جم 4

 3311 دوراهک 5

 3113 سیراف 3

 3223 عسلویه 2

 11411 نخل تقی 2

 13212 آبپخش 11

 3242 سعد آباد 11 شدید

 3541 شبانکاره 12

 2422 شنبه 11

 5211 آبدان 13 کم

 124222 بوشهر 14

 1411 آباد 15

 متوسط

 2322 امام حسن 13

 2314 انارستان 12

 11332 اهرم 12

 1521 بادوله 21

 24332 برازجان 21

 3135 بردخون 22

 22121 بندر دیلم 21

 4512 بندر ریگ 23

 53111 بندر گناوه 24

 2232 بوشکان 25

 1121 تنگ ارم 23

 12132 چغادک 22

 3322 خارک 22

 13233 خورموج 11

 5133 دالکی 11
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 یخشکسالخطر  1131جمعیت  نام شهر ردیف

 1313 دلوار 12

 2314 ریز 11

 12221 عالیشهر 13

 11145 کاکی 14

 2153 کلمه 15

 11313 وحدتیه 13

 1534- بوشهر بخش مطالعات طبیعی آمایش استان یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ

 

در این بخش  نیبنابرا گرددیم هاخسارتدچار شدیدترین  یسالخشکپدیده  ریتأثبخش کشاورزی تحت  کهییازآنجا

پایه  یهاقشهنبه ویژه کشاورزی نیاز به تهیه  یسالخشکبه منظور مدیریت ریسک  ...به تحلیل فضایی آن پرداخته خواهد شد

 یسالشکخشدت و مدت  بر حسب. باشدیمماهانه و فصلی  شدهینیبشیپحاضر و یا  حالافتادهاتفاق  یسالخشکریسک 

ختلف بر م یهامدتهواشناسی و هیدرولوژی با شدت و  یسالخشک یهانقشهز تلفیق که ا یریخطرپذ یهانقشهبایستی 

ه مدیران ب هانقشه، تحلیل و ترسیم شوند. این ندیآیم به دستو مراتع  هاجنگلاراضی کشاورزی آبی و دیمی،  یهانقشه

گاری و جبران را در مواجه با تسکین، ساز یهابرنامهنمایند که در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کمک می ییاجرا

در  یسالشکخ)یک ماه تا سه ماه آینده( را بکار گیرند تا از خسارات ناشی از  شدهینیبشیپاتفاق افتاده و یا  یسالخشک

کاسته شود. در این بخش با همپوشانی نقشه کاربری اراضی استان و نقشه خطر  یتوجهقابلبخش کشاورزی به میزان 

 رطوهماناست.  شده محاسبهقرار دارند  یسالخشک کشاورزی و باغی که در معرض خطر یهانیزممساحت  یسالخشک

شدید  یسالخشکخطر  یهاپهنهدرصد از مساحت زراعات و باغات استان در  12حدود  شودیممالحظه  12نمودار  که در

 لیتفصهب بخش کشاورزی را با تهدید جدی روبرو نماید در ادامه یهاتیفعاله آیند تواندیماست که  قرارگرفته و خیلی شدید

نشان  یسالخشکخطر  یهاپهنهبه  نسبتکشاورزی را  یهاتیفعالوزیع فضایی ت23نقشه نبه این موضوع پرداخته خواهد شد.

 .دهدیم
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 یخشکسالخطر  يهاپهنه: سهم مساحتی مزارع کشاورزي و باغی در 13نمودار 

 
 1534-بوشهر بخش مطالعات طبیعی آمایش استان  یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ

در استان و میزان شدت آن، همپوشانی بین  یسالخشکمکانی خطر  یهایگژیوتحلیلی یکپارچه از  یارائهبه منظور 

 از مساحت مزارع و یاعمدهسهم  که دهدیمنتایج نشان  ...صورت گرفته است یسالخشککشاورزی و خطر  یهاتیفعال

مقدار  نیترشیبتار هک 112323ستان با تاست به طوری که شهرستان دش قرارگرفته یسالخشکخطر  یهاپهنهباغات استان در 

وان قطب به عن دشتستان. با توجه به اینکه شهرستان دهدیمشدید و خیلی شدید نشان  یسالخشکخطر  یپهنهرا در دو 

 تواندیماخیر به عنوان یک تهدید جدی  یهایسالخشکاست. ا میزان تولیدات کشاورزی را دار نیترشیبکشاورزی استان، 

ورت گیرد ص یریپذبیآستا تمهیدات الزم جهت کاهش  رسدیمضروری به نظر  نیبنابرا؛ نمایدشهرستان را متزلزل  آینده

حصوالت مقاوم م کشت نوین آبیاری، یهاستمیسکشاورزی به  یهانیزمتمهیداتی چون تغییر الگوی کشت و تجهیز مزارع و 

 دیدج یهاستمیسکشاورزان از مزایای  آموزشی و آگاه کردن یهاکالسبه خشکی، دادن وام و تسهیالت به کشاورزان، 

 قرار گیرد. موردتوجهباید  در استانکه  باشدیممواردی  ازجملهآبیاری 

 به تفکیک شهرستان یخشکسالخطر  يهاپهنه: مساحت مزارع و باغات کشاورزي استان در 28جدول 

 هکتار(کل ) هکتار(دیم )زراعت  هکتار() یبآزراعت  هکتار(نخلستان )باغات و  یسالخشک شهرستان

 بوشهر

 1522٫12 1531٫2 14٫32   خیلی شدید

 21224٫1 13114٫13 1232 112٫2512253 شدید

 23315٫33 14141٫2 2324٫54 33٫1214351 متوسط

 تنگستان
 22٫52   22٫52   شدید

 11511٫15 12125٫11 11333٫13 1542٫253311 متوسط

 جم
  

 1454٫2 233٫23 2342٫34 452٫3151111 دخیلی شدی

 1322٫33 322٫22 2451٫55 155٫4122122 شدید

خیلی شدید

5%

شدید

27%

کم

2%

متوسط

66%

خیلی شدید

شدید

کم

متوسط
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 هکتار(کل ) هکتار(دیم )زراعت  هکتار() یبآزراعت  هکتار(نخلستان )باغات و  یسالخشک شهرستان

 213٫11 252٫35 532٫43   کم

 2353٫13 252٫52 1533٫22 421٫25 متوسط

 دشتستان

 5424٫23 3133٫22 2231٫51 121٫25 خیلی شدید

 112122٫22 31223٫15 44212٫41 15132٫22 شدید

 52511٫51 21314٫42 22413٫12 11531٫11 متوسط

 دشتی

 252٫21 252٫15 1٫13   شدید

 2312٫32 1235٫22 4211٫41 23٫23 کم

 21254٫33 52123٫22 13222٫42 132٫42 متوسط

 دیر

 3232٫52 1411٫25 1333٫35   خیلی شدید

 2111٫32 2521٫12 521٫33   شدید

 1245٫11 412٫21 2315٫22   کم

 21512٫11 11151٫13 11332٫12   متوسط

 42125٫15 43221٫12 211٫11   متوسط دیلم

 4153٫11 1331٫21 1421٫12   خیلی شدید عسلویه

 1311٫33 222٫13 2331٫31   خیلی شدید کنگان

 گناوه
 222٫15 252٫4 11٫55   شدید

 25252٫3 34224٫34 11123٫2 122٫34 متوسط

 1534-بوشهر عات طبیعی آمایش استان بخش مطال یهاداده بر اساس، لیتحل :مأخذ

ن نوین آبیاری را در بی یهاستمیساز  ،سهم نیترشیبستان، ت، شهرستان دششودیم مشاهده 21نمودار که در طورهمان

ان ر این شهرستکشاورزی د یهاتیفعالعظیمی از  حجماما از آن جهت که  استان به خود اختصاص داده است یهاشهرستان

 .گرددیملزوم استفاده بیشتر از سیستم نوین آبیاری احساس  باشدیمزیادی مواجه  یسالخشکو با خطر  شودیمتولید 

 مساحت مزارع داراي سیستم نوین آبیاري به تفکیک شهرستان :21نمودار 

 
 1535-یهاد کشاورزجسازمان  یهاداده بر اساسمحاسبات مشاور  مآخذ:

1

1111

2111

5111

4111

3111

3111

5111

6111

3111
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 محیط زیستی يهایآلودگدفاعی ناشی از  -امنیتی  مسائلبررسی  -1-2-11-1-5

 را آن یکیبیولوژ یا شیمیایی، فیزیکی کیفیت که میزانی به زمین و خاک، هوا، آب به خارجی ماده هرگونه شدنوارد 

 این. ندیگویمآلودگی  ابنیه مضر باشدیاهان یا آثار و گ یا زنده موجودات سایر یا انسان حال به که دهد تغییر یاگونهبه

 اراید که شودیم گفته یاماده بهآالینده  یماده آید. به وجود ستیزطیمح یهاقسمت از هریک در است ممکن آلودگی

 باشد. داشته نامطلوب اثر زنده موجودات یبر رو و بوده طبیعی یا مجاز غلظت از بیش غلظتی

 از: اندعبارت هاکنندهآلوده

 مواد، حرارت، سروصدا یا صوت، شهری زباله، رادیواکتیو مواد، صنعتی ضایعات، احتراق از حاصل یهایودگآل

 یهاپساب، آب یهاندهیآال انواع، (...و هامرداب ،هاجنگل یسوزآتش ،هافشانآتش) طبیعی یهاکنندهآلوده، شیمیایی

 یهاآب روان: سطحی یهاآب آبروهای ،یمسکون و اداری طقمنا انسانی: یهافاضالب، صنایع فرآیند از حاصل صنعتی:

، فلزی عاتضای، بهداشتی یا خانگی ،صنعتی یهازباله، خاک به ضایعات زیدورر، خاک یهاندهیآال انواع ،یبارندگ از یناش

ساب پ، و... اهکشحشره ،شیمیایی سموم انواع مثل خطرناک مواد ،و... نیکل ،روی ،سرب ،آزبست مثل خطرناک جامد مواد

و  امدهایپ نیترمهم. از روندیمبه شمار  کنندهآلودهمنابع  نیترمهماز  مازوت و...( ،مواد سوختی و نفتی )گازوئیل، صنعتی

و  قلبی یهایینارساقلبی، عروقی، ریوی،  یهایماریب، اسیدی یهاباران به تخریب زنجیره غذایی، توانیماثرات آلودگی 

آنچه از برایند مطالعات آلودگی محیطی و زیست . نظام اسکان را با تهدید اساسی روبرو کند تواندیم هک غیره اشاره نمود

 خاک به دلیل مواد ،آلودگی های آب )سطحی( بواسطهمحیطی برنامه آمایش استان مشخص است جنوب استان بوشهر 

. این  انی و محیطی استان را به خود اختصاص داده استتاثیر برمحیط انس بیشترین (بواسطه فلرها)آالینده و پسماند ها و هوا 

امری فنی که با عدم رعایت استانداردها عالوه بر ایجاد آالیندگی ها با مقیاسی کمرنگ تر در شمال استان نیزوجود دارد. 

 1وتهدید امنیتی را نیز ایجاد خواهد نمود. بحران زیست محیطی بر سالمتی این محدوده نیز اثر گذار بوده 

 (فارسجیخل)دفاعی مرز دریایی  -تحلیل امنیتی  -1-2-11-1-6

 های گذشته از، طی دههباشدیممحیط جغرافیایی که محاط بر مرزهای سیاسی و جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران 

ر نقش که دلیل چنین شرایط و فضایی را باید د باشندیمآشفتگی استراتژیک برخوردار بوده است. برخی بر این اعتقاد 

یای هر جغراف حوزهشکل گیرد و  یامنطقههای کنند که اگر نظمهای بزرگ دانست. آنان استدالل میگرایانة قدرت لهمداخ

 .ابندییمکاهش  یتوجهقابلبه گونة  هابحرانمنطقه در کنترل بازیگران همان حوزة سیاسی و استراتژیک قرار گیرد، 

                                                      
 موضوع آالیندگی وتاثیر آن بر محیط انسانی  بویژه در جنوب استان  باانواع بیماری های پوستی و صعب العالج  کامال نمایان است. 1
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مانند که فضای استراتژیک مناطقی ه دارند اعتقاد. آنان باشندیمتی برخی دیگر دارای دیدگاه و رویکرد کامالً متفاو

 نقش مداخله ،آوردیمای برخوردار است. تنها راهی که زمینة ثبات سیاسی و استراتژیک را فراهم خاورمیانه از التهاب فزاینده

جر به ثبات ، منگرددیمبحران  یهاطیمحشدن  یالمللنیب. بنابراین هر اقدامی که منجر به باشدیمبزرگ  یهاقدرتگرایانة 

 .شودیمفراگیرتری در آن حوزه جغرافیایی 

از آنان تالشی فراگیر  کیچیهاما ؛ باشدیماز واقعیت را در درون خود دارا  ییهابخش ادشدهیهای هر یک از استدالل

مین دلیل است که طی سه دهة گذشته حوزة اند. به هنداده ارائه یامنطقههای ثبات برای نهایی سازی و قطعی نمودن شکل

روبرو  یوجهتقابل کننده ثباتیبهای خاورمیانه آسیای مرکزی، قفقاز و آسیای جنوب غربی با تحوالت سیاسی و جنگ

 .اندبوده

 .باشدیمرا دارا  2111تا پایان سال  بشکه ذخیره نفتی اردیلیم 2/323حدود مایل مربع،  22411احتی حدود با مس فارسجیخل

راسر جهان در س آنبزرگ  کنندگانمصرفنفت و  یامنطقه دکنندگانیتولاصلی  یهادغدغهیکی از  فارسجیخلامنیت در 

برای  یانطقهم، این ایران بود که پس از خروج نیروهای استعماری بریتانیایی از منطقه، خواستار ترتیبات درواقعبوده و هست. 

 (.4: 1121ه، مجتهدزاد.)شد فارسجیخلامنیت 

 .بوده است امنیت یمسئله، فارسجیخل یمنطقهبزرگ غربی در  یهاقدرتنگرانی کشورهای منطقه و  نیترعمدهتاکنون 

که از پیش ایجاد کرده بود، همچنان حفظ  از جنگ جهانی دوم، انگلستان به عنوان قدرت مسلط منطقه، نظم سنتی را پس

امنیتی  نیکسون، نظام یآموزه، آمریکا با اجرای سیاست معروف دو ستونی در قالب هایسیانگل، با خروج 1231نمود. در سال 

که در از بین بردند تا این را که در منطقه رخ دادند، این نظام یاناتیجر هفتاد، یدههپایانی  یهاسالاما در ؛ منطقه را شکل داد

( در حاشیه جنوبی به 34: 1131نعیمی ارفع، ) ،فارسجیخل، یک نظام امنیتی جدید به نام شورای همکاری 1221اوایل دهه 

 وجود آمد که با حمله عراق به کویت، ناتوانی آن نیز به اثبات رسید.

 :فارسجیخلکارگزاران تهدید در منطقه 

 :گردندیمتقسیم  یامنطقهو داخلی و برون  یامنطقهبه دو دسته درون  فارسجیخلکارگزاران تهدید در منطقه 

است و ناشی از سی فارسجیخلدر  یامنطقهکارگزاران تهدید : فارسجیخلدر  يامنطقهارگزاران تهدید درون ک -1

، عربستان سعودی، کویت، 1251قرار دارند. از اوایل سال  راهبردهای برخی از بازیگرانی است که در درون حوزه خلیج

 امنیت این کشورها باشند. در کنندهنیتأمخارجی،  یهاقدرت که انددادهبحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان ترجیح 

باط برقرار . تنها عربستان سعودی بود که با آمریکا ارتکردندیماین دوره، بیشتر کشورهای عربی این حوزه از بریتانیا پیروی 

ه این حوزه، سیاست چرخش بکرده، همه کشورهای عربی  ینینشعقبکه انگلستان از این منطقه  1231کرده بود، اما از سال 
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وقت آمریکا،  جمهورسییرمنطقه، ریچارد نیکسون،  یهادولت 1221و  1231سمت آمریکا را در پیش گرفتند. سراسر دوره 

ا ت به غرب دیدگاهی دارند که بنسب فارسجیخلسیاست دو سویی خود را در منطقه اعمال کرد. از سوی دیگر کشورهای 

، هانینشخیشپیش از آنکه یک کشور باشند، یک واحد سیاسی کوچک هستند. بیشتر  هاآناست  ایران متفاوت یهادگاهید

هستند که وجودش برای یک کشور مستقل الزم است. سرزمین کوچک، جمعیت اندک و اغلب  ییادهایبنفاقد حداقل 

از  بت به هر نوع تنش و بسیاریزیاد جامعه نس یریپذبیآسو غیر کارآمد، عدم وجود فرهنگ و تمدنی تاریخی،  سوادیب

کشورها  این بیگانه به زندگی خود ادامه دهند مؤثرعوامل دیگر وجود دارد که موجب شده این کشورها نتوانند بدون کمک 

 (.112، 1121باشند. )قاسمی و دیگران  زا دیتهدبرای جمهوری اسالمی ایران  توانندیمبا آمریکا  اتحاداز طریق 

در منطقه  یامنطقهتهدید برون  نیتریاصل :فارسجیخلدر منطقه  يامنطقهلی تهدید برون کارگزاران اص -2 

در زمان کنونی، آمریکاست که در این منطقه دارای منافع حیاتی است و به همین دلیل، تمام تالش خود را برای  فارسجیخل

بر ایران و عربستان سعودی به عنوان دو  متحدهاالتیا، 1231. پس از بحران انرژی در اوایل سال کندیمتسلط بر این منطقه 

جلوگیری  هاوسر یطلبتوسعهمتمرکز شد و این سیاست دو ستونی آمریکا، از  فارسجیخلایجاد ثبات در  نهیدرزمکشور مهم 

ر ب کرد و ضرورت حضور فیزیکی واشنگتن را در منطقه برطرف کرد. همچنین این سیاست، دو ستونی از تهدیدهای عراق

منطقه کاست. انقالب اسالمی و سیاست امریکا ستیزی ایران بر هم خوردن این سیاست دو ستونی امریکا شد. کاخ سفید با 

نظامی و نیز از طریق کمک به رهبران عربی در این منطقه، به گسترش نفوذ خود پرداخته است. سیاست  یهاهیاتحادتشکیل 

)پیروزی انقالب اسالمی ایران(  :1232تا سال  یریگموضع)الفرا طی نموده  این کشور نسبت به ایران سه دوره متمایز

 جانبهکی یبازدارندگ: 2111سپتامبر  11( از ب دوجانبهتا حمالت یازده سپتامبر: سیاست مهار  1232( از بسیاست دو ستونی 

 ریپذانعطافبا الگوی تالفی گسترده و 

صلی در گسترده به عنوان طرف ا جانبهکیو اعمال نظام بازدارندگی  فارسجیخلبه این سبب امریکا با حضور در منطقه 

 (.12: 1122سجادی،باشد )یمج.ا. ایران مطرح  یامنطقهنظام بازدارندگی 

در  قرار دارد. لذا ایجاد ترتیبات مناسب امنیتی یامنطقهو حتی فرا  جوارهم یهاستمیسبر شرایط امنیتی  مؤثرعوامل مهم 

 مذکور باشد. یهاستمیس شرایط بامالحظهباید  این منطقه

مجاور،  یهاوزهحیک کلونی و محیط بسته امنیتی نیست و امنیت آن از امنیت و ثبات وبی ثباتی  فارسجیخلسیستم 

 است. متأثرهند، شمال افریقا و غیره  قارهشبهخاورمیانه عربی، آسیای صغیر، آسیای مرکزی، 

ی بر بر منابع انرژ هاقدرتمسئله انرژی و نوع میزان مصرف و نحوه تسلط  ژهیبه وانی و شرایط و روندهای اقتصادی جه

 زیادی دارد. ریتأث فارسجیخلوضعیت امنیتی 
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 فارسجیلخبرتر جهانی و مناسبات امنیتی دو سوی آتالنتیک نیز بر وضعیت امنیتی  یهاقدرتروند تعادل قدرت در میان 

 مستقیم دارد. ریتأث

و ناامنی در منطقه  یثباتیبدلیل  نیترعمدهرجی ایاالت متحده و نحوه گسترش منافع فرا اقیانوسی این کشور به سیاست خا

 است. شدهلیتبد فارسجیخل

مهار حرکت فلسطینیان در  روزه لبنان و ناکامی در 11وضعیت امنیتی رژیم صهیونیستی به ویژه پس از شکست در جنگ 

 است. فارسجیخلامنیت منطقه  در مؤثرغزه از دیگر عوامل 

 در تعاملآن  ریأثتو  (مناسبات العربی و اختالفات کهن کشورهای مختلف این منطقه )اختالفات ارضی، سیاسی و فرهنگی

 .است فارسجیخلدر امنیت منطقه  مؤثراز دیگر عوامل  هادولتمیان 

پس  یهاالسدارد. طی  فارسجیخلشرایط امنیتی در  مهمی بر ریتأثموقعیت جمهوری اسالمی ایران و تثبیت آن در منطقه 

ی تا با تهدید نمایی ایران برای کشورهای منطقه و بزرگنمای اندتوانستهغربی  یهاقدرتاز پیروزی انقالب اسالمی، آمریکا و 

روش مناسبی برای ف را ایجاد کرده و بازار چندجانبهو  دوجانبه یهامانیپو تسلیحاتی ایران زمینه انعقاد  یاهستهمسائل 

تسلیحات خود بیابند. تداوم این روند با توجه به شکست راهبرد ایران هراس غرب و ناتوانی در حذف نقش ایران در منطقه 

 (.13: 1122)سجادی،شده است  فارسجیخلسبب تغییر استراتژی کشورهای حاشیه جنوبی 

 :فارسجیخلمسائل مبهم در عرصه انرژي و جایگاه منطقه 

ه و تقاضای نامناسب، ناکافی و نامطمئن انرژی با گذشت زمان به دلیل رشد جمعیت، رشد اقتصادی، شدت انرژی عرض

. انرژی کنندیم نیتأمفسیلی  یهاسوختدرصد انرژی دنیا را  23. شودیم ترشیبو مصرف سرانه انرژی، تقاضای انرژی 

درصد در تولید انرژی دنیا سهم  1نو و تجدید پذیر در حدود  یهایانرژدرصد و  5و برق آبی هر کدام در حدود  یاهسته

د و اصلی و منبع انرژی و سوخت جهانی خواهند بو کنندهنیتأم، نفت و گاز حداقل تا سه دهه آینده هاینیبشیپ بنا بردارند. 

 یگاه ویژه ژئوانرژیکالاقل برای سه دهه آینده تقویت خواهد شد. در این میان باید به جا زیخنفتموقعیت کشورهای 

 شده تیتثبدرصد از ذخایر  31نفت،  شدهتیتثبدرصد از ذخایر  51اشاره نمود. این منطقه از جهان  فارسجیخلخاورمیانه و 

اقتصادی جهان در این منطقه  یهاتالشدرصد از حجم  1/3درصد جمعیت جهان و  4تنها  کهیدرحالگاز را در اختیار دارد. 

به  فارسجیلخانرژی فسیلی، درباره اعتبار استراتژیک خاورمیانه و به ویژه منطقه  کنندگانمصرفو  نندگاندکیتول. باشدیم

دارند اتفاق نظر  21درصد از انرژی خاورمیانه را در اختیار دارد، الاقل تا دو دهه ابتدایی قرن  21که حدود  یامنطقهعنوان 

 هاشرکت یریپذسکیرو درجه  یگذارهیسرماادی و افزایش جمعیت، نرخ میزان تولید و صدور نفت، نقش رشد اقتص نییتع

ی امنیت مؤثرمدرن و  یهامؤلفهو آن را در زمره  کندیمکه نفت را از کاالی اقتصادی صرف خارج  مواردی هستند ازجمله
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ه تا بیست سال آینده منطق دریافت که حداقل توانیمبا این تفاسیر  .(131-132، 1122)کریمی سلطان احمدی:  دهدیمقرار 

به نام بیضی انرژی قرار دارند که اهمیت  یامنطقهو دریای خزر در  فارسجیخلقطب انرژی جهان خواهد بود.  فارسجیخل

 54تا  31، 2114تا سال  شودیم. تخمین زده باشدیم ترشیببا توجه به حجم ذخایر نسبت به دریای خزر بسیار  فارسجیخل

درصد  31وجود داشته باشد. اوپک  فارسجیخلدرصد از ذخایر گاز جهان در حوزه  14تا  31نفت جهان و  درصد از ذخایر

ز این ا دوسومنفت جهان متعلق به اعضای اوپک است و  شدهشناختهذخایر  چهارمو سه کندیماز نفت خام جهان را تولید 

هد خوا فارسجیخلآتی هم چنان  یهاسالنفت خاورمیانه در قطب صادراتی  رونیازاقرار دارد.  فارسجیخل در حوزهذخایر 

نرژی جهان را ا شدهاثباتذخایر  نیتریغنذخایر نفتی جهان  دوسومو کشورهای حاشیه آن با داشتن  فارسجیخلبود. منطقه 

 .انددادهدر خود جای 

هانی، اد و تجارت در نظام جدید جژئواستراتژیکی و اهمیت یافتن اقتص دگاهیبر دبا چیره شدن نظریات ژئواکونومی 

خود دیگر،  رینظیببا منابع طبیعی  فارسجیخل چراکهاست.  داکردهیپرا در قرن جدید  یرینظیباهمیت و موقعیت  فارسجیخل

تنها به خاطر ارتباط دهندگی یک بزرگراه تجاری دریایی میان شرق و غرب اهمیت ندارد. بلکه در حال حاضر یکی از دو 

که  ردیگیمایی در مبادالت اقتصادی جهان است. تعامل اصلی این منطقه با آن دسته از مناطق صنعتی جهان صورت سر انته

، 1122. )کریمی سلطان احمدی: باشدیماز نظر مصرف انرژی اهمیت زیادی دارند و دغدغه اصلی آنان امنیت تجاری نفت 

141.) 

 يبندجمع

ک هارتلند به ی فارسجیخلمنطقه  باشدیممریکا در منطقه خاورمیانه منابع انرژی در حال حاضر نیز یکی از عوامل حضور آ

که با برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز به عنوان انرژی برتر، تنها منطقه ژئوانرژیک دنیا است  یامنطقهاست.  شدهلیتبد

مجموعه  تهدرگذشحول خواهد کرد. این منطقه و تغییر ترکیب نیروهای مسلط بر آن و منابع سرشارش سرنوشت دنیا را مت

سیاسی و اجتماعی را پشت سر گذاشته و بنا به همین دلیل باید نگران  بارخشونتو حوادث  هاانقالب، هاجنگاز  یاگسترده

با  یاقهفرا منط. بازیگران دینمایمرا تجربه  یاتازهدر حال حاضر نیز تحوالت  کهچناندر آینده باشد. هم  هاآنتکرار 

جاد ، عامل اصلی ایکنندیمطراحی کرده و  فارسجیخلکه خود برای  یناامناز هر یک از عوامل ایجاد بحران و  سوءاستفاده

حقوقی و مرزهای جغرافیایی نامشخص تحریکات قومی و مذهبی،  یهامیرژ. اندمنطقهژئوپلتیک انرژی در این  یهاتنش

واهی و ایراد اتهام حمایت از تروریسم به برخی کشورهای منطقه و  یهایتراشبهانه، هامیتحر، یطیمحستیزمسائل 

همکاری سیاسی  یهانامهموافقتواهی و ایراد اتهام حمایت از تروریسم به برخی کشورهای منطقه و  یهانامهموافقت

 فارسجیلخهانی برای منطقه بزرگ ج یهاقدرتبرنامه همیشگی  تاکنوناقتصادی و نظامی با برخی دیگر از این کشورها، 
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خواهد بود در  ذاررگیتأثژئوپلیتیک انرژی، بر این منطقه  ازجملهیقین و در ابعاد گوناگون  طوربهبوده است، تحوالت فوق 

مدبرانه  یهااستیسدر ژئوپلیتیک مناطق بوده و به شرط اتخاذ  رگذاریتأثعامل  نیترمهمشرایط حال حاضر جهانی، منابع 

، امروزه و بیش از هر زمان دیگر، اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای باشندیمابزار در قدرت سیاسی جوامع  نیثرترمؤیکی از 

 و صنعتی و رفاه مادی مردم در اقصی نقاط جهان به منابع انرژی وابسته است. افتهیتوسعه

 داد ارائه توانیم فارسجیخلکه براي مسائل امنیتی و دفاعی منطقه  ییشنهادهایپ

 فارسجیخلبه دلیل اینکه این شورا از شش کشور جنوبی حوزه  فارسجیخلعضویت ایران و عراق در شورای همکاری  -1

 نقش بسزایی در این منطقه داشته باشد. تواندیمو پیوستن ایران و عراق  شدهلیتشک

رساند  به انجام فارسجیخلدقیقی را در منطقه و مانورهای منظم و  هاشیرزمامداوم  طوربهاز لحاظ نظامی و امنیتی باید  -2

 نشان دهیم. فارسجیخلتا قدرت نظامی ایران را به کشورهای جهان و حوزه 

 این مرزها همیشه این حالتابهمرتب تصحیح شود، زیرا  طوربه فارسجیخلباید روابط و مرزهای کشورهای حوزه  -1

، ایران و امارات بر سر تیو کو، عراق و عراقبه مرزهای ایران  توانیمزها این مر ازجملهمنطقه را دچار بحران کرده است. 

 اشاره نمود گانهسهجزایر 

از اهمیت بسیار باالیی در اقتصاد این منطقه قرار دارند باید در نظر داشت که این منابع  و گازبا توجه به اینکه نفت  -3

 روبرو نشویم. آینده با اشکال تا درانرژی را به درستی مصرف کنیم 

 آن ياثرهاانسانی و دامی و  يهايماریبپهنه بندي مناطق در معرض خطرات انواع  -1-2-11-1-9

رار نظم و سیستم استق یختگیرهمبهتهدید شرایطی است که اگر روی دهد، هر موجود زنده و به ویژه انسان در معرض 

که  . از سوی دیگر زمانیردیگیممعرض نابودی قرار  و یا شرایط حاد )مانند سیل، زلزله، بیماری، بحران اقتصادی و ...( در

 یهاسارتخگرایش یابد، تبدیل به خطر شده و به انسان و فضای زیستی پیرامون او  ریپذبیآستهدید به نقاط حساس و 

جزئی یا ورت به ص یریپذبیآسکه دایره تهدیدات بر دایره  ابدییمبنابراین خطر هنگامی تحقق ؛ آوردیموارد  یتوجهقابل

 کلی منطبق شود.

 یهاپهنه یریپذبیآسآمایش استان باید به تهدیدات توجه شود و یا میزان  یزیربرنامهبه خصوص در  یزیربرنامهدر هر 

ه در هر زمان، تهدیدات )ک جادشدهیاممکن است به دلیل شرایط  چراکهو شناسایی قرار گیرد،  موردمطالعهمختلف استان 

 استان شده و روند توسعه آن را با خطر و خسارت مواجه سازند. ریپذبیآسستند( متوجه نقاط خطر بالقوه ه ذاتاً
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 یهایماریب، سازدیمایجاد ناامنی کرده و خسارت زیادی بر استان وارد  قطعاًیکی از خطرات که در صورت وقوع، 

وزیع و و نحوه ت هایماریب. شناسایی این است شدهپرداختهکه در این بخش به بررسی این موضوع  باشدیمانسانی و دامی 

 درمانی در سطح استان دارای اهمیت است. -بهداشتی یهایگذاراستیس، به عنوان راهنمایی در هاآنپراکنش 

 هاي انسانیبیماري

گروه  2مورد بیماری واگیر در سطح استان به ثبت رسیده است. این تعداد در  21133، 1121سال در  یطورکلبه

 است. شدهدادهاستان نشان  یهاشهرستانتفکیک  به 22جدول که در  اندشده یبندمیتقس

 1131واگیر در سال  يهايماریبمبتالیان به  موارد :23جدول 

 
اسهال 

 حاد آبکی

اسهال 

 خونی
 سالک ماالریا

 هپاتیت

B  وC 
 ایدز

 و تیمننژ

مشکوک 

 تیمننژبه 

سرخک و 

مشکوک 

 به سرخک

فلج شل 

 حاد

 1 3 5 124 45 31 34 134 4141 بوشهر

 1 1 2 5 2 1 1 15 1121 تنگستان

 1 4 1 1 2 1 2 25 1331 جم

 1 1 3 112 11 22 3 13 3213 دشتستان

 1 5 3 11 5 3 1 142 2332 دشتی

 1 3 1 3 1 3 1 22 1151 دیر

 1 5 1 1 4 5 1 11 1131 دیلم

 1 1 1 12 3 5 1 11 1131 هگناو

 1 1 3 14 2 12 13 3 1113 کنگان

 1531 -: سالنامه آماری استان بوشهر مأخذ

ناشی از  عتاًیطبکه  باشدیمواگیر را دارا  یهایماریبتعداد مبتالیان به  نیترشیببوشهر  شهرستان 22جدول با توجه به 

دا استان است. در راستای اینکه اعداد جدول ارزش معنایی بیشتری پی یهاشهرستاننسبت به دیگر  جمعیت زیاد این شهرستان

صورت گرفته به طوری که تعداد بیماران واگیر به نسبت جمعیت شهرستان مربوطه  هاآنبر روی  یسازنرمالکنند، فرآیند 

بیماری اسهال حاد  دهدیماست. این نمودار نشان  شدههیته 21نمودار . با توجه به این فرآیند اندقرارگرفته موردتوجهآن 

بیماری واگیر دیگر با  2 بعدازآنو  استان بوده است یهاشهرستاندر تمام  1121بیماری واگیر در سال  نیترعیشاآبکی 

 .اندشدهدهیداستان  یهاشهرستانمختلف در سطح  یهانسبت
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 1131واگیر به تفکیک شهرستان در سال  يهايماریب: نسبت موارد مبتالیان به 21نمودار 

 
 1531 -: سالنامه آماری استان بوشهر مأخذ

ا توجه به ببا اعداد نرمال شده( که است )استان  یهاشهرستانواگیر به تفکیک  یهایماریبمجموع  دهندهنشان 22نمودار 

. اندرارگرفتهقدشتی و جم  ازآنپس ؛ کهتعداد بیماران واگیر به نسبت جمعیت خود را دارا است نیترشیبآن شهرستان دیلم 

 بهترین وضعیت نیز مربوط به شهرستان کنگان است.

 1131 -شهرستان واگیر به نسبت جمعیت هر  يهايماریب: مجموع مبتالیان به 22نمودار 

 
 1531 -مطالعات مشاور  -: سالنامه آماری استان بوشهر مأخذ

۸۶% ۸۸% ۹۰% ۹۲% ۹۴% ۹۶% ۹۸% ۱۰۰%

بوشهر

تنگستان

جم

دشتستان

دشتی

دیر

دیلم

گناوه

کنگان

اسهال حاد آبکی اسهال خونی ماالریا

سالک Cو  Bهپاتیت  ایدز

منژیت و مشکوک به منژیت سرخک و مشکوک به سرخک فلج شل حاد

1۷1
1۷4
1۷1
1۷4
2۷1
2۷4
1۷1
1۷4
3۷1
3۷4
4۷1

بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتی دیر دیلم گناوه کنگان
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ه نتیجه گرفت که روند خاصی در افزایش یا کاهش تعداد مبتالیان ب توانیمگذشته،  یهاسالبا بررسی تعداد بیماران در 

 یهاسال، در مقایسه شودیممشاهده  21نمودار که در طورهمانواگیر در سطح استان وجود ندارد، برای مثال  یهایماریب

؛ انددهشواگیر مواجه  یهایماریبهمچون دیر و جم با افزایش محسوس تعداد مبتالیان به  هاشهرستانبرخی از  1121و  1124

ه نمودار است ک ذکرقابل. ندابوده روروبهواگیر  یهایماریبهمچون دشتی و دیلم با کاهش مبتالیان به  ییهاشهرستان و

واگیردار  یهایماریبمیزان شیوع  24نقشه است.  شدههیتهاعداد نرمال شده به نسبت جمعیت هر شهرستان  بر اساس الذکرفوق

 .دهدیمرا به تفکیک شهرستان نشان 

 1131و  1185 يهالساواگیر در  يهايماریب: مقایسه تعداد مبتالیان به 21نمودار 

 1531 -مطالعات مشاور  -: سالنامه آماری استان بوشهر مأخذ

1

1

2

1

3

4

5

بوشهر  تنگستان  جم  دشتستان  دشتی دیر  دیلم گناوه  کنگان 

1124 1121
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 دامی يهايماریب

د ندارد، اما خوشبختانه اطالعات میزان مبتال شده به بیماری وجو یهادامدامی اطالعاتی از تعداد  یهایماریبدر بحث 

موجود در  یهادستگاهرسیدگی مناسب  دهندهنشان هاآنوجود دارد که بررسی  کنندهیریشگیپرسیدگی و توجه به مسائل 

 .اندقرارگرفتهاستان واکسینه شده و مورد مراقبت  یهاداممتمادی  یهاسالاین آمار طی  بر اساساین زمینه است. 

 مختلف يهاسالواگیر و غیر واگیر طی  يهايماریبشده علیه  یکوبهیما يهادام :11جدول 

 سال

 غیر واگیر يهايماریب واگیر يهايماریب

آبله 

گوسفند و 

 بز

طاعون 

گاو و 

 گوساله

 شاربن تب برفکی
شاربن 

 عالمتی
 آکاالکسی

هپاتیت نکروزان 

 )قانقاریا(
 آنتروتوکسمی

گوسفند 

 بز و
 گاو

گوسفند و 

 بز

گاو و 

 گوساله
 شتر تک

گاو 

 گاومیش
 گوسفند و بز گوسفند و بز گوسفند و بز

1134 332533 31123 112321 14412 312322 1 1 1 1 53324 23321 222214 

1121 251352 1 123424 11424 214331 1432 1 1 231 113241 55321 424552 

1124 1122111 1 111221 115541 2112123 3545 144 243 1 124251 111211 1441152 

1123 321151 1 12311 35322 32411 11112 211 1312 1 42411 34143 213312 

1122 432322 1 44311 424253 553332 13214 211 1112 1 122321 144211 1125243 

1122 521224 1 343222 41122 552335 11112 212 323 1 111111 42331 512424 

1121 453214 1 311321 13442 441312 12432 312 2411 1 45154 33122 1123142 

1121 554441 1 412211 21131 1 1 1 1 1 223112 123211 1224324 

 1553 -1531: سالنامه آماری استان بوشهر  مأخذ

، هاهرستانشاختالف محسوسی از دیگر  ستان باتبا توجه به اطالعات مندرج در سالنامه آماری استان بوشهر، شهرستان دش

ن شهرستان در ای یپروردام یهاتیفعالوجود باالی  دهندهنشانکه این امر به درستی  شده بیشتری دارد یکوبهیماتعداد دام 

ر این دامی د یهایماریبدر این شهرستان نیاز به رسیدگی و پیشگیری در امور  یپروردام یهاتیفعالاست. وجود همین 

 که به نظر به خوبی در حال انجام است. کندیممنطقه را ضروری 
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 واگیر به تفکیک شهرستان يهايماریبشده علیه  یکوبهیما يهادام: 2۱نمودار 

 
 1531 -: سالنامه آماری استان بوشهرمأخذ

 به تفکیک شهرستان ریواگ ریغ يهايماریبه شده علی یکوبهیما يهادام: 25نمودار 

 
 1531 -: سالنامه آماری استان بوشهرمأخذ

استان  یهاشهرستانبه تفکیک  21دامی در سال  ریواگ ریغواگیر و  یهایماریب یکوبهیمادرصد  دهندهنشان 25نمودار 

 یهایماریبشرایط مشابهی را دارند و  باًیتقر هاشهرستانواگیر همه  یهایماریببوشهر است. با توجه به این نمودارها در بحث 

ان گناوه که در را دارند. به غیر از شهرست یکوبهیمامیزان  نیترشیبغیر واگیر نیز با توجه به نمودار، بیماری آنتروتوکسمی 

میزان  1124که در سال  دهدیمنشان  23نمودار مه قرار داده است. در ادا یکوبهیمارا مورد  هادامهر دو مورد بیماری، 

 بعدی با کاهش آن مواجه شده است. یهاسالدر  متأسفانهدر استان افزایش چشمگیری داشته که  هادام ونیناسیواکس
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 1131امی در سال به تفکیک بیماري واگیر و غیر واگیر د یکوبهیما: 26نمودار 

 
 1531 -: سالنامه آماری استان بوشهرمأخذ

 

 مختلف به تفکیک واگیر و غیر واگیر يهاسال: مقایسه 29نمودار 

 
 1531 -: سالنامه آماری استان بوشهرمأخذ

انگلی دام توسط دامپزشکی، به  یهایماریب ٔ  نهیدرزمدرمان  پیشگیری و یهاتیفعال دهندهنشان 11جدول در ادامه 

شهرستان  شودیم ینیبشیپکه  طورهماناست.  1121مختلف در سال  یهاشهرستانمختلف و به تفکیک  یهاسالتفکیک 

ال در کل استان دام در هر س رأسهزار  211تا  411میانگین بین  طوربهشده را دارد و  یپاشسممیزان دام  نیترشیبدشتستان 

 .ردیگیبرمهکتار را در  131تا  21که مساحتی بین  اندشده یپاشسم
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 دامپزشکی يهادرمانگاهانگلی دام توسط  يهايماریب ي نهیدرزمپیشگیري و درمان  يهاتیفعال: 11جدول 

 سال و شهرستان
مبارزه با 

 داخلی يهاانگل

 جیخار يهاانگلمبارزه با 

گرد  یهادام شده یپاشسم یهادام

 شده یپاش

حمام  یهادام

 شده

 یپاشسم یهامکانمساحت 

 بدن گوسفند و بز بدن گاو شده )مترمربع(

1123 1 11332 432123 1 1 222521 

1122 221315 12432 452111 1 1 1243312 

1122 115532 23141 542213 1 1 1121523 

1121 1 22245 351121 1 1 241315 

1121 1 12235 541213 1 1 1212231 

 112111 1 1 21214 1122 1 بوشهر

 25331 1 1 31223 354 1 تنگستان

 112321 1 1 34112 411 1 جم

 352512 1 1 132211 2553 1 دشتستان

 21311 1 1 43212 1151 1 دشتی

 15241 1 1 12231 541 1 دیر

 113211 1 1 32241 2121 1 دیلم

 22411 1 1 15341 221 1 گناوه

 125221 1 1 51221 2143 1 کنگان

 1531 -: سالنامه آماری استان بوشهرمأخذ

 و تجزیه و تحلیل مخاطرات و تهدیدات محیطی و محیط زیستی استان يبندجمع -1-2-11-1-8

 پذیریآسیب شهنق درنهایت کهطوریبه بوده مدنظر بخش این در استان زیستی محیط و طبیعی تهدیدات تمامی همپوشانی

 نقشه یک مخاطرات هایالیه نمودن overly  اساس بر دیگر بیانی به دهدمی تشکیل را بخش این نهایی خروجی استان، از

 .آیدمی دست به بندیجمع

 ب،آ بیالن بیماری، گردوخاک، خشکسالی، زلزله، سیل،) مخاطرات  از یک هر نخست بخش این تکمیل منظوربه 

 کنید،می مالحظه 23 نمودار در که طورهمان. است شده دهی وزن کارشناسان نظر و AHP طریق از. .. و آب مصرف

 ضریب کهازآنجایی ذکرقابل. اندداده اختصاص خود به را وزن بیشترین ترتیب به گردوخاک و زلزله سیل، خشکسالی،

 در شد ذکر که هایالیه از یک هر ادامه در باشدیم قبولقابل  مقایسات و هاقضاوت باشدمی. 12 مدل این در ناسازگاری

 .است گرفته صورت هاآن همپوشانی عمل و شده ضرب خود نهایی وزن
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 AHPمدل بر اساس: وزن نهایی مخاطرات طبیعی و محیط زیستی 28نمودار 

 
 مآخذ: محاسبات مشاور

 
 

 

ی مختلف تهدیدات صورت گرفته، که حاصل هاهیالی بین  پوشانهمعمل  دیکنیممالحظه  25که در نقشه  طورهمان 

یمی از که بخش عظ دهدیمنشان  هایبررس.باشدیمی طبیعی و محیطی زیستی از استان ریپذبیآسیک نقشه  ارائهآن 

گستان، دشتی ان تنیی از شهرستهابخشاست همچنین جنوب شهرستان گناوه،  شدهواقع ادیزشهرستان دشتستان در پهنه خطر 

 خطر و نواحی نیترکمشمال و جنوب استان در معرض  باشدیمنمایان  آنچه. اندشدهواقعی خطر زیاد هاپهنهو جم نیز در 

ان است با توجه به تراکم جمعیتی  و فعالیتی در شهرست ذکرقابل اندقرارگرفتهمرکزی استان در معرض با خطر متوسط 

ن تمهیدات ی  این شهرستان را باال ببرد بنابرین گرفتریپذبیآسضریب  تواندیمزیاد در این محدوده دشتستان، باال بودن خطر 

  الزم در بلند مدت امری ضروری می باشد. 

۰. ۰.۰۵ ۰.۱ ۰.۱۵ ۰.۲ ۰.۲۵ ۰.۳ ۰.۳۵
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 منابع 

 سمت انتشارات سرزمین آمایش يهاکیو تکن ها( روش1131) نجف ریم موسوي، عیسی زادهمیابراه-

 منظر و طرح انتَشارات ،فضایی ریزيبرنامه و سرزمین آمایش (1131) لیخل کالنتري-

 هبردرا فصلنامه - سرزمین آمایش در غیرعامل پدافند ساز امنیت هايشاخص (1132) دیگران و مهدي مدیري -

 بهار. ۱1 شماره یازدهم سال دفاعی

 سرزمینی دفاع و آمایش مقاالت مجموعه ،دفاعی کاربردهاي و سرزمین ( آمایش1181) یمحمدتق رهنمایی -

 حسین امام دانشکده انتشارات ،تهران

 ارشهری موردي مطالعه ايمنطقه و شهري ریزيبرنامه در غیرعامل پدافند ( کاربرد1131) دیگران و حسینی -

 تابستان 18 شماره دوازدهم لسا جغرافیایی فضاي فصلنامه

 به املرعیپدافند غ اصول با اعمال غربی آذربایجان سرزمینی آمایش الگوي ( کتاب1131غالمرضا ) جاللی -

 مسلح نیروهاي جغرافیایی سازمان انتشارات ملی توسعه به نیل منظور

 نتهرا .بهشتی شهید دانشگاه انتشارات طبیعی بالیاي ( کتاب1181) اریشهر خالدي-

 ورديم مطالعه زلزله برابر در سازيایمن جهت معابر اصالح و زمین کاربري ریزيبرنامه( 1181) بابک ستوده -

 تهران دانشگاه ارشد کارشناسی نامهپایان تهران شهر 1 منطقه شهرداري فردوس باغ محله

 حمید بوستان انتشارات غیرعامل دفاع منظر از شهري ( طراحی1131) فشارکی -

 تهران فارابی دانشکده هوایی هايجنگ در غیرعامل پدافند ،(1183) ییلو راحم -

 اول چاپ سپاه ستاد و فرماندهی دانشکده .غیرعامل دفاع، (1186) این موحدي -

 شاراتانت جدید تهدیدات رویکرد با غیرعامل پدافند نظري مبانی بر ايمقدمه کتاب 1131 غالمرضا جاللی -

 اول چاپ حسین امام دانشگاه غیرعامل افندپد پژوهشکده و دانشکده

جربه ، سیر تکاملی و تهاخواستگاهتوسعه:  يزیربرنامه(، مفهوم آمایش سرزمین در 1183احمد )بلوریان عظیمی، -

 ایران، تهران: انتشارات رسا.

 جغرافیایی،(، آمایش سرزمین، ترجمه یداهلل فرید، مجله فضاي 1181) نیکاترباورد، پاسکال و سرج و براس، -

 .2شماره 

در آمایش سرزمین، فصلنامه راهبرد دفاعی،  رعاملیغامنیت ساز پدافند  يهاشاخص(، 1131) مدیري و همکاران، -

 ۱1شماره 

 امنیتی، تهران: انتشارات سنا. -(، فرهنگ دفاعی1185) یمحمدتقنوروزي،  -

 امنیت ملی، شماره سوم باندهیدماهنامه ، یطیمحستیزچالش امنیت  گردها زیر(، 1188رادمراد )کاویانی  -

زي مرک يایآس ، مطالعه مورد:هاقدرت، نقش فضاي جغرافیایی در رقابت 1183کریمی سلطان احمدي، مهدي: -

 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس نامهانیپاپس از جنگ سرد، 

، مرکز چاپ و انتشارات تهراناپ اول، ، چفارسجیخل(. امنیت و مسائل سرزمینی در 1181) روزیپمجتهد زاده،  -

 وزارت امور خارجه
در قبال جمهوري اسالمی ایران، تهران،  فارسجیخل( مبانی رفتاري شوراي همکاري 1191) نعیمی ارفع، بهمن، -

 المللنیبدفتر مطالعات سیاسی و 



تحل   یربرس  ی استان بوشهرزیربرنامهمان مدیریت و ساز  
 استان شی رد آما یت ی امن  -یدافع  ،یمن ی مالحظات ا لی و 

 

 5002212B0021303013RE103960827 م 

 
131 

 يامنطقهبازدارندگی بر طراحی نظام  فارسجیخلمحیط راهبردي  ریتأث(، 1131)قاسمی، احمد و دیگران، -

 ۱1شماره ج.ا.ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، 
 نگرهک آن بر امنیت ملی ایران، ریتأثو  فارسجیخل(، اهمیت انرژي در منطقه ژئوپلتیک 1132) سجادي، اشرف، -

 انجمن ژئوپلیتیک ایران
، مطالعه موردي آسیاي هادرتق(، نقش فضاي جغرافیایی در رقابت 1183) کریمی سلطان احمدي، مهدي،-

 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس نامهانیپا ،مرکزي پس از جنگ سرد
دانشکده فرماندهی  ،(، نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزي جمهوري اسالمی ایران1181) رضایعلعندلیب،  -

 و ستاد
 يزیررنامهبکارشناسی ارشد رشته  نامهانیپا(، تبیین الگوي آمایش صنعتی استان فارس، 113۱) صادقی، حسین، -

 آمایش سرزمین، دانشگاه تهران

 ( ، سازمان مدیریت و برنامه ریزي، شوراي آمایش سرزمین 113۱ضوابط ملی آمایش سرزمین ) -

 (1131)سالنامه آماري استان بوشهر،  -

 (1131)سازمان جهاد کشاورزي استان بوشهر،  -

 (1131)کشور، سازمان هواشناسی  -

 (1131اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، ) -

 مهندسین مشاور مآب مطالعات محیط طبیعی،بخش ،  (113۱)مطالعات برنامه آمایش استان بوشهر  -

 کنفرانس جهانی کاهش بالیا -
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