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 مدیر پروژه: رضا احمدیان
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 ها:گروه  بررسي و تحليل پيوندهای بين سکونتگاه گروه  بررسي و تحليل سياسي اداری و سازماني: وضعيت منابع طبيعي: گروه بررسي و تحليل
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 رضا عابدین زادگان عبدی

 يرضا جاللمدیر گروه: 
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 حسن خاکسار تحليل اقتصادی:گروه بررسي و  مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی مدیر گروه: ميثم نصيری رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

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

 و گرافيک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی محمدعلي محمدیمدیر گروه: 

 مدیر گروه:مرتضي بيدگلي سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی
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 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی
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 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:
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 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

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

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان تحليل نظام سکونتگاهي: گروه بررسي و

 آرمان خواجه برج سفیدی مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفيدی گروه آینده نگاری:

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی بیدگلیمرتضی  

 مرتضی بیدگلی  گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 صدیقه فیضی گروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي: ناصرپيرحياتيمدیر گروه: 

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

 محمدیعلی اصغر  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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 پیشگفتار

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1314برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد. استان بوشهر(

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

ه تدوین متفاوت است، از آن جمل هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشک مقیاس ملی از مراحل مختلفی

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

ملیاتی به ع 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 ارائه

ص به مشخ طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدو در برنامه ازیموردنبه منظور تداوم اقدامات  عالوه بر این

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

 خدمات به شرح زیر است:

 تدوین سند آمایش مرحله اول:

ام، باشد. در فصل اول این گپردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

و تجربیات  هاشرودوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم،  فصل شود.مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می اسناد فرادست

مکانی آمایش  هاینیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهشجهانی اختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پی

ی عمومی را به انجام اجماع ساز همکاری و یدهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناساچهارم،  فصل است.

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

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

رای های مطالعاتی الزم بفصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  بر اساساولیه آمایش 

 اختصاص دارد. سناد توسعه راهبردی و عملیاتی استانتهیه ا

بیعی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

اداری و سازمانی،  -، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسیستیزطیمحو 

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

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

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

 دهد.قرار می یموردبررسموجود استان را 



 

 ش

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

ان و تدوین توسعه فضایی است یوهایسناراسایی ی استان، شنهاتیمأمورکالن 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 مکانی سیاست(، شامل توزیع Policy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

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

گذاری در گردد 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

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

ابی برنامه افزار پایش و ارزیپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم

 آمایش است.

 ی آمایشتهیه طرح عملیات مرحله دوم:

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

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

بررسی  شده و مدارک جدید،مطالعات انجام بر اساسبررسی تفصیلی قابلیت اراضی  موضوعی و موضعی در برنامه آمایش،

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

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

 باشد.می

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

دوین های کالن و تکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 وسعه است.های اجرایی تسیاست

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

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

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

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

مالی  ی زمانی وبندهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 
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تماعی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهها، طرحپروژه

 و فرهنگی استان است.

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

های ه و سیاستهای ارزیابی برنام، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخصپایش

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 پایش و ارزیابی برنامه آمایش مرحله سوم:

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

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

رزشیابی برنامه، پایش توسعه و ا دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ و ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

حوالت های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تساله دستگاههای توسعه یکآمایش، کنترل برنامهبررسی برنامه 

ی آمایش ادورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمو تغییرات در محیط

 باشد.استان می

های ارها و شاخصمعی بر اساسساله آمایش دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنجگام دوم با عنوان ارزیابی برنامه 

 ضعی و کوچکهای موپذیری 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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 22/10/02تاریخ تهيه پاسخ نامه: سرگروه بخش: منصور امراللهي 5002212B0021303013RE103970927کد گزارش: 

 شماره نامه دریافت نقطه نظرات ناظر محترم: تاریخ دریافت نقطه نظرات: نامه و تاریخ ارسال گزارش به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر:

1 
 نظرات داوران در خصوص ویرایش نخست در ابتدای گزارش ویرایش دوم درج نشده است. نقطه نظر

 .در محتوای گزارش تغییرات مورد نظر اعمال شده است پاسخ

2 
 دهد .مقایسه را واضحتر نشان میای استفاده شود بهتر است از نمودار میله 31در نمودار شماره نقطه نظر

 .اصالح شد پاسخ

3 

 نقطه نظر
ور ست. الزم است تحلیل خود را به طدر بخش ضعف فن آوری و بهره وری یا تک محصولی بودن که به عنوان یک تهدید استان مطرح شده است، توضیحات مربوط به کل یک اقتصاد نفتی ا

  پذیر است. با شاخص تحلیل شود. صرفا تحلیل کیفی صورت نگیرد.چه اساس اقتصاد استان از این حیث آسیبمشخص در خصوص استان ارائه نمایید که بر 

 پاسخ
ن فناوری در حوزه های کشاورزی، صنعت و معد در این ویرایش با توجه به نظر ناظر محترم در راستای بررسی ضعف فناوری در حوزه های غیر نفتی  در استان بوشهر، مباحثی در راستای ضعف

 مورد بررسی قرار گرفته است. 

4 

 های صنعتی، کاالهای ته لنجی، قاچاق و ... چه تهدیداتی متوجه استان است. شهرک وری نیروی کار،به طور واضح شرح دهید که در بعد بهره نقطه نظر

 پاسخ

مثال در ارتباط با تهدیدات در زمینه شهرک  در این خصوص در مورد تهدیدات در موارد خواسته شده در خالل گزارش در هر یک از بخش های اشاره شده ،توضیحاتی ارایه شده است. به عنوان

به لحاظ اقتصادی ، دارای اختالف سطح بسیار باالیی  کهیطوربهعملکردی قرار دارند  واگرای کامالًهای صنعتی و مدیریت نواحی خاص بررسی ها نشان داده است که این نواحی در یک وضعیت 

نبود رابطه متقابل و متعامل بین صنایع موجود در استان و صنایع بزرگ نفت و گاز باعث شده تا   واقع در. ندینمایمبا یکدیگر بوده و از نظر تعامل و ارتباط هر یک مستقل و بدون تعامل عمل 

ه بخشی اثرات توسعه شاهد شکل گیری خوش جذب بری عالوه ستیبایمدر یک وضعیت مطلوب  کهیحال باشند درو بدون عملکرد  مصرفیبو نواحی صنعتی استان مانند جزایر  هاشهرک الًعم

س نقش های تولید در فرآیند فعالیت صنایع مسقر در منطقه پارمنابع و نهاده نیتأمدر جذب اثرات بخشی توسعه به سمت مرکز بوده  عمدتاًهای صنعتی نیز باشیم. به عنوان مثال درمنطقه پارس که 

ان ایع پایین دستی نگردیده است و همانطور که بیایفا نمایند. موضوعی که در حال حاضر وجود ندارد. بنابراین صنایع باالدستی در حوزه نفت و گاز باعث ایجاد خوشه های صنعتی در حوزه صن

 .همچنین برای بررسی تفصیلی تر باید به مطالعات بخش اقتصادی برنامه امایش رجوع شود .زش افزوده کم را ایجاد نموده استفعالیتهای صنعتی واگرا و غیر فعال با ار شده است

بر و  یش چشمگیری داشته استافزادر بناای، در تمامی یقهسلیزان ته لنجی، به صورتی  مبه همین صورت در رابطه با تهدیدات در زمینه ته لنجی و قاچاق در خالل گزارش اشاره شده است که 

ر دال 3011به میزان  بار کاالشش  تواندیماجرایی قانون مقررات صادرات و واردات،هرملوان ساالنه  نامهنییآ بر اساس ارزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و رساناطالعگزارش  پایگاه   اساس



 

 ب

قاچاق  ی ورود کاالهادروازهنماید، لیکن واقعیت آن است که امروزه این مسئله خود به یکی از  نیتأمکاالی ته لنجی یا ملوانی وارد نماید و از این طریق بخشی از معیشت خود را  عنوانبه با خود

ی تولیدی هاانهکارخی کاالیی مشابه تولید داخل و در پی آن تعطیلی برخی هاوجود گروهنیاز بازارهای استان، به کشور تبدیل است از طرف دیگر نیز عدم تناسب نوع و میزان ورودی این کاالها با

دیگر  لهازجموه کاالیی ی این گرانهیو قرنطمناسب و اطمینان خاطر از سالمت غذایی، بهداشتی، استاندارد  نیتأمو صنعتی،ورود موردی کاالهای ممنوعه و غیرمجاز در لوای این گروه کاالیی و عدم 

به عبارتی میتوان بیان نمود که ته لنجی از ادوار گذشته .شده است را باعثمندکردن این موضوع  و قاعدهی دهسامانمشکالتی است که باعث پیچیدگی بیشتر این مسئله گردیده و ضرورت تدبیر، 

و به عنوان قاچاق مطرح نبوده است .اما در سالیان اخیر میزان و نوع کاالی صیادی با قوانین و مقررات جاری منطبق نبوده و همواره به عنوان معیشت تکمیل کننده صیادان استان بوشهر مطرح بوده 

 ب شده است.از دیدگاه قانون گذار به عنوان کاالی قاچاق محسو

مناسب مرتبط با موضوع ته لنجی این موارد تبعات اقتصادی )بیکاری و..( و اجتماعی جبران  بنابراین در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در تکمیل صنایع پایین دستی و تدوین  راه کار های

 ناپذیری را ایجاد خواهد کرد .

 باشد. یگر میبا توجه به ماهیت تعاملی و وابسته بودن این بخش به سایر بخش های دیگر برنامه آمایش برسی تهدیدات نیازمند کسب اطالعات از بخش های د

5 

 نقطه نظر
شوند را نشان دهد و نیز شاخصی را بیان نمایید که مؤید تهدید آن حوزه باشد در نهایت آن را با شاخص جدولی ارائه دهید که به طور مشخص همه عوامل اقتصادی که به نوعی تهدید محسوب می

 کشور مقایسه کنید. 

 پاسخ

خش ب داتتولی ارزش– یکاریشاخص ها شامل نرخ ب نیقرار گرفت. ا یمورد بررس باشدیم یدر حوزه اقتصاد داتیتهد دیکه مو ییخصوص، شاخص ها نیبا توجه به نظر ناظر محترم در ا

 یاخالص داخلن دتولی– مهیب-بانکداری– وری بهره–در بخش خدمات  الاشتغ– یاقتصاد تفعالی نرخ–خاص  نواحی اقتصاد اشتغال و عملکرد–خاص  ینواح تیریمد تیوضع بررسی– یکشاورز

اخص قرار گرفته و با ش یدر گزارش مورد بررستفصیلی که به طور  باشدیو صادرات و واردات م عمرانی اعتبارات– اتمالی– یعموم امدهای در– صنعت بخش افزوده ارزش– یاقتصاد کارایی–

 .ستشده ا هیاست ارا یاقتصاد یاستان بوشهر در شاخص ها داتیتهد تیکننده وضع انیکه ب یجدول در طبق خواسته ناظر محترم ،شاخص ها تینهااست  و در  دهیگرد سهیمقا یکشور یها

3 
 توان همین تهدیدات را برای سایر نقاط کشور نیز طرح نمود.ای که میگویی صورت گرفته است به گونهدر ارائه مطالب کلی نقطه نظر

 مطالب به صورت کمی ارایه شده است .  0و4و1اصالحات بند در این ویرایش با توجه به  پاسخ

5 
 اند، جای تعجب دارد.همصاحبه با سه نفر از مسئولین که به عنوان کارشناس همه موضوعات معرفی شد نقطه نظر

  پاسخ

 نقطه نظر 6
 دارد و سعی هم نشده که این تناقضات برطرف گردد.های تحقیق پیمایشی منافات باشند. گاهی اوقات نظر کارشناسان با یافتهها، سطحی و مغایر هم میتحلیل



 

 ت

 

 

 

 

 

 راستای اصالح آن اقدام گردد.موارد متناقض مد نظر اشاره شود تا در  پاسخ

3 
 های استان انجام گیرد.در پروژه EISو   EIAمطالعات نقطه نظر

 این مطالعات مطابق با بند شرح خدمات نمی باشد پاسخ

11 
 ریسک تصحیح شود. کلمه 371صفحه  نقطه نظر

 اصالح شد پاسخ

11 
 نقطه نظر

ل حداق ،گزارش مخاطرات طبیعی است این بخش اگر رفرنس  .شودها در اینجا دیده نمیها و جمعیت از کجا آمده است؟ محاسبات و نقشهاعالم شده برای خطرات سکونتگاه 11و  13درصدهای 

 گردد.آن آورده شود تا بررسی های یا نقشه و ولاجد

 وبه تصویب رسیده است و در اینجا تنها به خالصه ای از آنها اشاره شده است  ارائه 3-2-31-3قالب بند مطالعات مخاطرات طبیعی و محیط زیستی به صورت گزارشی مستقل و در  پاسخ

12 
 تحلیل مخاطرات در حوزه زلزله و زمین لغزش بسیار محدود است. نقطه نظر

 .از آنها اشاره شده است یتنها به خالصه ا نجایاست و در ا دهیرس بیارائه وبه تصو 3-2-31-3قالب بند مستقل و در  یبه صورت گزارش یستیز طیو مح یعیمخاطرات طبمطالعات  پاسخ



تیتهد  استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان   یو دافع  ینظام  ،یاجتماع  ،یاقتصاد دا
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 سومش یای بر ویرا مقدمه

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

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

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

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

 (211 :1311 )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 یتأثیرها 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

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

 (4 :1313موسوی، 

ی، کاستن از آسیب یفضا یدارتحقق توسعه پادر راستای تحقق اهداف بنیادی از تهیه و تدوین مطالعات آمایشی استان ها مبنی بر

 ها و تهدیدات احتمالی که به اشکال گوناگون متوجه برنامه های توسعه استان می شود، دارای اهمیت ویژه ای خواهد بود. این

مفهوم به نوعی پایداری توسعه را به چالش خواهد کشید. توسعه پایدار یا به عبارتی بهتر پایداری توسعه در عملکردها وفعالیت 

های مختلف به معنای جایگزینی سریع و یکپارچه ارکان منابع تولیدی عملکردها و فعالیت ها خواهدبود. بنابراین آنچه که 

آیندگان را با خطر مواجه سازد به معنای زنگ خطری برای برنامه ها وطرح های توسعه به تامین نیازهای نسل حاضر و حتی 

شمار خواهد رفت و از منظرهای مختلف به عنوان عاملی تهدید زا نقشی مخرب در تداوم شکوفایی و بالندگی مراکز 

 سکونتگاهی در تامین برنامه های خود جهت دستیابی به توسعه پایدار خواهد داشت.

ا توجه به منشاء مواردی که می تواند پایداری توسعه در استان را با تهدید و خطر مواجه سازد می توان تهدیدات شکل گرفته ب

 را در گروه های زیر دسته بندی کرد :
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 زمینه های اصلی شکل گیری تهدیدات پایداری توسعه: 1نمودار 

 

و ابراز قصد  یانب»را  یدتهد« وبستر»ارائه داده است. لغت نامه  یداز تهد یمشابه یشکماب یفتعار المللیینمعتبر ب یهالغت نامه

آن را  ید،تهد یفدر تعر یزنامه آکسفورد نلغت.« داندیارعاب م یاانتقام  یاز رو یگرانکردن د یهتنب یا یرساندن، نابود یبآس

عبارت  یدتهد زیدر اصطالح ن.« کندیم یمعرف یکس یهاقدامات خصمانه عل یگرد یا رسانییبآس یاصدمه،  یقصد ابراز شده برا»

 .دهدیرا مورد هدف قرار م یگرباز یک یدتهد یزن یاتیو ح یاساس یهاارزش ی،جد یبآس یاکه در آن، خطر  یتیاست از وضع

 و معنا که دانست نسبی پدیده یک درابا توجه به تعریفاتی که در خصوص مفهوم شناسی تهدید ارائه گردید می توان تهدی

برای ایجاد  تالش رویکرد نتیجه را تهدید توان کلی می یابد. در بیانی می وتداوم گرفته شکل امنیت برابر در آن مفهوم

 .(8:  1311ها دانست )جاللی، فعالیت و جاری نظم زدن برهم و خسارت و آسیب

 مجلدهای گذشته در راستای  غنای بیشتر و تکمیل گزارش های تهیه شده، بیانباتوجه به مطالبی که ناظرین محترم در بررسی 

ش جایگاه مطالعات ایمنی ـ دفاعی و امنیتی در آمایتبیین موضوع و تعیین  در راستایدر ادامه روند بررسی حاضر و  داشته اند،

ی در این زمینه اتتوضیحمشترک از مفاهیم و اصطالحات بکاربرده شده در این بخش، در ادامه دستیابی به بیانی  استان و نیز

 ارائه می گردد. در مراحل بعد متناسب با بندهای شرح خدمات به بررسی تهدیدات مختلف نسبت استان پرداخته شده است.

ی استان های کشور می گردد، جدای از تهدیداتذکر این نکته مهم می نماید که به صورت کلی تهدیداتی که متوجه هریک از 

نیست که در سطحی کالن تر متوجه کشور خواهد بود. بنابراین در بررسی بخشی از موارد، بنابرضرورت تهدیدات ملی نیز 

د یبررسی شده است در برخی از موارد نیز استان نمی تواند جدای از حاکمیت مرکزی برای خود راهکارها و قوانینی اتخاذ نما

 که در سطح ملی تهیه،تدوین وتصویب نشده باشند. 

 

تهدیدات در 

زمینه منابع 

طبیعی

تهدیدات در 

زمینه منابع 

اقتصادی

تهدیدات در 

زمینه مسائل  

سیاسی

تهدیدات  

اجتماعی ـ 

فرهنگی
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 تعاریف و مفاهیم

 مالحظات

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

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

 امور صینمتخص و مسؤولین و سوکی از ،(استان 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

 ایمنی

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

 لشمو دایره (Safety) ایمنی معادل .شودیشده و در آن سطح حفظ مکاهش داده سطحی قابل قبول نی بهایم ریسک مدیریت

 ( دارد.Security) معادل با امنیت با مقایسه در وسیعی

 دفاع

 این هگرچ. سازد دفاع 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. دیآیحساب مبه

 پدافند. ردیگیم صورت بالقوه خطرات کاهش و احتمالی تهدیدات با مقابله منظور به ی،رنظامیغ دفاع و غیرعامل 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

 هاییسیبآمانند  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 ،رونی. ازاگرددیم امنیتی و نظامی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مخاطرات

 .ندیآیحساب مبه است امنیت عمومی مفهوم و بحث از اجزایی غیرطبیعی

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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 تهدید

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

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

شوند. می ریپذبیآسنقاط  متوجهشود و آن هنگامی است که تهدیدات به انسان و فضاهای زیست و فعالیت او وارد می

ی منطبق ی و یا کلجزئی به صورت ریپذبیآسی ی تهدیدات بر دایرهه دایرهدهد کبنابراین مفهوم، خسارت هنگامی رخ می

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

نداشته  ریپذبیسآهایی رند. اگر ساختمانگیها 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 

 اما در صورتی که در برابر این تهدیدات معین،؛ باشد ریپذبیآسکه قدرت دفاعی ما در برابر تهدیدات نظامی معینی 

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

 اقتصادی 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 ی،آورفن 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 اقتصادتی)ال و افکار نخبگان شهیبر اند یرگذاریبه تأث اقتصادی دیعرصه تهدهمچنین 

 مصرف متمرکز است. جیو ترو غیتبل یهاوهیمصرف و ش

 فرهنگی تهدیدات

 افکار ستی،تروری تفکرات ترویج. کند عمل کشور فرهنگی وحدت و ملیبافرهنگ  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

 .آیدحساب به تهدیدات این جزء تواندیم زنان یا مذهب قوم، به نسبت تبعیضبازدارد.  آن در مشارکت و توسعه

. در شودیمحسوب م دینوع تهد نیتربتوان گفت خطرناک دیو شا نیتردهیچیپ ن،یمؤثرتر ن،یترعیوس یفرهنگ داتیتهد

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

 یرگذاریتأث یرا به فاز اجرا گذاشته و خواهد گذاشت. تالش نظام سلطه برا 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
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 سیاسی تهدیدات

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

 هب تهدیدات این. دهدیتر مگسترده وتر خطرناک ابعاد آن به کشور از خارج یهاگروه یا وها دولت ،هاقدرت بهها گروه

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

 اجتماعی تهدیدات

 یافهیطا ،قومیمسائل  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

 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 عمیقی تأثیرات نظامی

 خطر

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

 وردمطالعهمی فضای استان ی توسعههایریپذبیآسو یا  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 نظر ای استان دچار اختالل سازد. 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 ایاقعهو یا جریان از است عبارت خطر ،اسمیت

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

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

 (Smith, Keith1116.)کندمی تهدید را او آسایش و انسان حیات ؛ وآوردمی

 مخاطرات انواع

 مخاطرات طبیعی

 ,Moeانسان ) فعالیت از ناشی مخاطرات و طبیعی مخاطرات. دارند منشأ دو ملل سازمان یالمللنیب استراتژِیبر اساس 

pairote 2116.) ثالمعنوانبه. شودمی ایغیرمترقبه حوادث به منجر. که است کالبدی هایویژگی عموماً ،مخاطره از منظور 
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: 1381 الدیخ. )است طبیعی مخاطرات جز همگی اشتعال قابل مستعد اراضی و زیخلیمناطق س ها،فشان، آتشفعال هایگسل

 اثراتی دارای -2 زندگی عادت و و الگوی معمول نظم درباشد اخالل زیرمی  هایویژگی دارای طبیعی سوانح(. معموالً 12

 قبیل از اجتماعی ساختار بر آن اثرات -3. است سالمتی ناهنجار اثرات دیدگی وبی، آسومیرمرگ قبیل از انسان روی بر

 (71 :1381 ستوده،) .است ییربنای، و زاساسی، ارتباطات، خدمات ها، ساختمانحکومتی 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 داخلی و هایکشمکش جنگ وقوع دلیل به غیرنظامیان و غیرعادی و عادی ها افرادآن در که هستند

 به ناچار مردم موارد از بسیاری در. دهند دست از راامرار معاش  هایو راه پایه حیاتی خدمات شده و مالی و جانی تلفات

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

 (71: 1381 ستوده.)اندشدهرانده

 بحران

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

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

 مدیریت بحران

 و هانیسمکلیه مکا گری؛ به عبارت دگویندمی بحران مدیریت را بحران بهینه کنترل هدایت ،دهیسازمان ،ریزیبرنامه

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

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

 و هاوهی، شلی، وساابزارها از ایمجموعه کارگیریبه از است عبارت بحران مدیریت گفت که باید جامع تعریف دریک

 (318: 1311 فشارکی،. )بردمی بین از درنهایت داده و ایجاد شده تهدید و کنش هاآن لهیبه وس که تدابیری

 پذیریآسیب

 ملی اراده و هاتوانایی تقلیل موجب که ابزاری یا اقدام هر مقابل در دستگاه یک یا و ملت یک 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 پذیریبی، آسطبیعی سانحه یک شدت

 حساسیت و قرارگیری معرض در داخلی هایو وضعیت شرایط است عبارت پذیریمنظور از آسیب طورکلیبه 

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



تیتهد  استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان   یو دافع  ینظام  ،یاجتماع  ،یاقتصاد دا

 

5002212B0021303013RE103970927م 

 
11 

 دفاعی ـ امنیتی در طرح های آمایشی استان ایمنی، جایگاه مالحظات

 آمایش زیرا؛ گیردمی شکل توسعه و دفاع اصلی مفهوم دو اساس بر همواره ایمنطقه هایطرح در سرزمین آمایش

 آمایش اهآن در که کشورهای از بسیاری رویکرد. کندمی پیدا ایتوسعه مفهوم دارد، سپس دفاعی مفهوم ابتدا سرزمین

 سترشگ باعث شودمی پرداخته کمتر دفاع مفهوم به و گیردمی انجام توسعه اولویت با ایمنطقه ملی هایطرح و سرزمین

 (26 :1312دیگران،  و )مدیری. شودمی انسانی و طبیعی مخاطرات برابر در پذیرآسیب هایعرصه

 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 ایرانآمایش  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 و بیشکم  ایمنی مقوله آمایش به هایطرح در تاکنون اساسی طوربه. است شده

 (72 :1381رهنمایی، ) .است نگرفته قرارموردتوجه  تاکنون مختلف

مجموعه اقداماتی که برای کاهش اثرات سوء چنین روندهایی ارائه می گردد به نوعی در معنای پدافند غیرعامل به مطالعات 

یافت. در سیاست های نظام جمهوری اسالمی در حوزه پدافند غیر برنامه ریزی و آمایشی نمود ظاهری خودرا خواهد 

از اهداف اساسی این اسناد به شمار رفته و از در  استان یشدر آما (، مالحظه تهدیدات)با منشاهای متفاوت(3113عامل )

 موارد زیر منعکس شده است : 

 ی،اقتصادی،دکالب یعی،طب یداتتهد در برابر یریپذ یبکاهش آس یکرداستان با رو ییفضا یدارتحقق توسعه پا -

 .یاسیس-یو ادار یاجتماع-یفرهنگ

 در زمان بحران. یضرور یها یتامکان تداوم فعال یکرداستان با رو ییفضا یدارتوسعه پا  -

 .یندنما یم یلبحران را تسه یریتکه مد یاستان با نگاه به اقدامات ییفضا یدارتحقق توسعه پا -

که گفته  طورهمانی برخوردار است. اژهیوامنیتی از اهمیت  -مالحظات ایمنی، دفاعی  شناسایی ساختار راستا در همین

 اهمیت و اهداف مالحظات امنیتی را نشان نهیزمشیپشد جهت ورود به این مبحث تعاریف، مبانی نظری و مستندات قانونی 

ان بخش اثرگذار و اصلی توسعه به عنو ی و طبیعیطیمحستیزخواهد داد و در بخش بعدی مطالعات، بخش تهدیدات 

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

 پدافند

 به است پیشوندی پد و پاد فارسی ادب و فرهنگ در. است شدهآفند تشکیل و پد جز دو از پدافند شناسیلغت از نظر 

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

 .است دشمنیو  کاریپ جدال، جنگ مفهوم به نیز آفند واژه ،و پادتنتن  تک و پادتک، پادزهر،
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 در برابر واقعم در ملی حاکمیت و اراضی از افراد، صیانت امنیت تضمین مردم جان حفظ معنای به پدافند گریبه عبارت د 

 (12 :1381 لویی، احمر.)است تجاوز هرگونه و موقعیت شرایط هرگونه

 عامل پدافند

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

 کلیه کارگیریبه با دشمن با مستقیم رویارویی(. 3: 1386 نیا موحدیموردنظر ) اهداف روی بر خرابکارانه نفوذی دریایی

 .شودمی آفندی انجام اقدامات کردن خنثی حمله دفعبه منظور  که افزارهاجنگ

 غیرعامل پدافند

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

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

 موجب سالح زا استفاده بدون؛ که شودمی گفته تدابیری و اقدامات کلیه به غیرعامل پدافند گری؛ به عبارت دشود مقابله

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

 (5 :1311جاللی 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 غیرمسلحانه اقدامات

 دشمن. نظامی اقدامات و تهدیدات مقابل در بحران مدیریت تسهیل

o ،امنیتی -ی دفاع مستندات و قوانین مرتبط با مالحظات ایمنی 

ی ی فرادستی است که از نظر قانونی و اجرایهاطرحقرار گیرد  موردنظری پدافندی بایستی هاطرحیکی از مواردی که در 

ی فرادست که به صورت مستقیم و یا به هاطرحبررسی  رونیازا. کندیمیی را برای استان ایجاد هاتیمحدودالزامات و 

 است. قرارگرفته موردتوجهاست  آورالزامصورت قانونی برای استان 

 ایران اسالمی جمهوری 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 آیه کریمه: به حکم و یکم پنجاه و صدیک اصل

ر نظامی را ب آموزش امکانات و برنامه کشور افراد همه است برای موظف دولت یعلمهم اهلل التعلمونهم دونهم آخرین من و
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 المیاس جمهوری نظام و کشور از مسلحانه دفاع توانایی همواره را افراد همهکه  ی. به طورنماید فراهم اسالمی موازین طبق

 باشند. داشته را ایران

 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

ق و مدبرانه جمعی و در مسیر تحق شدهیزیرو در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهبا اتکال به قدرت الیزال الهی  

 :سالهستیانداز بها و اصول قانون اساسی، در چشمآرمان

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

 الملل.اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین بخش در جهانالهام

 خواهد داشت: ییهایژگیانداز چنین وجامعه ایرانی در افق این چشم

اسالمی،  یهاو تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقی و ارزش ییای، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافافتهیتوسعه -

 ملی و انقالبی، با تأکید بر:

مند از امنیت اجتماعی ها و بهرهمشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان یهایالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادسامردم -

 .ییو قضا

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید  -

 ملی.

 جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.عی مبتنی بر بازدارندگی همهامن، مستقل، مقتدر با سامان دفا -

برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم  یها، تأمین اجتماعی، فرصتییبرخوردار از سالمت، رفاه و امنیت غذا -

 مطلوب. ستیزطیمند از محدوراز فقر، فساد، تبعیض و بهرهخانواده، به

 تعاون و سازگاری هی، انضباط، روحی، برخوردار از وجدان کارتمندیمؤمن، رضا پذیر، ایثارگر،فعال، مسئولیت -

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

به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز،  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.
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ساالری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی عال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردمبخش، فالهام -

 (مام خمینی )رههای اای بر اساس تعالیم اسالمی و اندیشهفکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه ییایو پو

 رعاملیغی کلی نظام در امور پدافند هااستیس

)حفظه اهلل(  یتوسط رهبر معظم انقالب اسالم 1381/ 21/11 خیدر تار رعاملینظام در امور پدافند غ یکل یهاتاسیس

و  یمشطخ ،یو نظارت ینیتقن ،ییاجرا یهاکه به عنوان راهنمای دستگاه 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 یهاتیتداوم فعال ،یریپذبیآس

 .گرددیدشمن م

حسب مورد،  عیتجم ای یسازپراکنده من،یانتخاب عرصه ا لیاز قب رعاملیابط پدافند غاصول و ضو تیرعا -2

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

 کشور. ندهیتوسعه آ یهاو طرح ینیسرزم

 حساس و مهم و روزآمد کردن آن در صورت لزوم ،یاتیبه ح تیحائز اهم ساتیمراکز، اماکن و تأس یبندطبقه -3

 تیز اهمحائ ساتی( در مورد مراکز، اماکن و تأسدهفای – نهیاصل هز تی)با رعا رعاملیپدافند غ یهاو اجرای طرح هیته -4

اعتبار  نیبرنامه ششم و تأم انیو امکانات، حداکثر تا پا یبندتی( موجود و در دست اجرا بر اساس اولویرنظامیو غ ی)نظام

 .ازیموردن

 .ییایمیو ش یکروبی، میاهسته رینظ رمتعارفیغ یهادر برابر سالح رعاملیطرح جامع پدافند غ هیته -5

 فندی ازپدا یریگدر جهت بهره یو مواصالت یارتباط یهاو شبکه ساتیچندمنظوره کردن مستحدثات، تأس ایدو  -6

 در مناطق مرزی و حساس کشور. ژهیو به و یعمران یهاطرح

 ،یردولتیو غ یدر بخش دولت رعاملیاصول و ضوابط پدافند غ یریکارگبه  ی نهیزم در یو آموزش عموم یسازفرهنگ -7

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

 .رعاملیپدافند غ یهااطالعات طرح یبندطبقه تیرعا -8

 داتیتمه ینیبشیاز شهرها و پ ساتیتأس گونهنیبردن ا رونیو ب یتیپرخطر در مراکز جمع ساتیتأس جادیممانعت از ا -1

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

 الزم. میحر نییبا تع
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 .یداخل دیتول و یبر طراح دیبا تأک رعاملیکشور در پدافند غ ازیمرتبط موردن عیالزم از توسعه فناوری و صنا تیحما -11

 دیجد داتیتهد ریو سا یکیو الکترون یافزارنرم داتیدر مقابله با تهد رعاملیاصول و ضوابط پدافند غ یریکارگبه -11

 .یاانهیو را یمخابرات ،یرساناطالع یهاشبکه انتیدشمن به منظور حفظ و ص

ها و ها و برنامهطرح ریدر سا یهماهنگ جادیو ا یسازمنیمشترک ا یهاطرح هیسازوکار الزم برای ته ینیبشیپ -12

 .هانهیو کاهش هز ییافزادر جهت هم 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 -13

 ها.و نظارت بر اعمال آن رییگیو پ رعاملیپدافند غ یفن یهانامهنییآ

 بهرمترقیغی کلی نظام در پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث هااستیس

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

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

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

 حوادث با اولویت خطر زلزله. گونهنیا

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

های اجرایی های اطالعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمانایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک شبکه -3

 رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه.موقع و اطالعهشدار به مسئول، به منظور

وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و ها و امکانات الزم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جستتقویت آمادگی -4

ر ی و خارجی دهای داخلکمک یدهرسانی و سازمانهای تبلیغاتی و اطالعدیدگان، تنظیم سیاستاسکان موقت آسیب

 های فوق.زمینه

لح دولتی و نیروهای مساعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر ازیهای موردندر اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی -5

 در طول زمان بحران.

ناطق م سازی اصولی و فنیدیدگان و بازروانی و اجتماعی آسیب یهای جامع علمی به منظور باز توانتدوین برنامه -6

 دیده.آسیب

های های مالی و تشویقی، تسهیالت ویژه و صندوقها، حمایتسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمهگ -7

 حمایتی
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جدید  وسازهایپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساختپیشگیری و کاهش خطر -8

 از طریق:

 ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با سازی کاربرییابی و مناسبمکان

 خطر نسبی زلزله در کشور. یپهنه بند

 نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه  یریکارگوساز با بهبهبود مدیریت و نظارت بر ساخت

فته های موفق کشورهای پیشراستفاده از تجربه ای وهای 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 یوسازهاممنوعیت و جلوگیری از ساخت

 استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

 و مقاوم و  تیفیاده از مصالح استاندارد، باکای و الزامی کردن استفاستانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه

 های سبکهای نوین و پایدار و ساخت سازهترویج و تشویق فناوری

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

 ها از طریق:انسانپذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان کاهش آسیب -1

 ق خطر نسبی زلزله در مناط یهای توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه بندتدوین و اصالح طرح

 مختلف کشور.

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

 سال. 11حداکثر تا مدت های فرسوده 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 ها از طآن های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیبشناسایی پدیده

 شیهای هشدار سریع و پملی پایش و بهبود نظام وستهیپهمهای طبیعی، ایجاد نظام بهتهیه 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

 و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:
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 .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 

  کارهای مناسب.سرزمین و اتخاذ راهشناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه 

 4/1/3111ملی آمایش سرزمین  ضوابط

 "حراست از میراث فرهنگی"و  "ستیزطیمحاز  حفاظت" ،"امنیتی و دفاعیمالحظات "رعایت  -از ماده یک 13بند 

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  14 بند

 به منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور.

یل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض ، از قبرعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیرعامل - از ماده یک 15بند 

بهینه های امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیرمترقبه و انتخاب مقیاس ، انتخاب عرصه، پراکندگی مناسب در پهنه سرزمینطبیعی

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

 (1314ی ، شورای آمایش سرزمین زیربرنامهسازمان مدیریت و )آمایش سرزمین  ضوابط ملی

ی مرزبرونو تضمین پایداری دریافت آب از منابع  نیتأماستفاده بهینه از دیپلماسی به منظور  -38بند 

ی ژئوپلیتیکیدهایتهدو  هافرصت بامالحظه  

 و ستیزطیمححفاظت از  با کشورهای منطقه به منظور چندجانبهی دو یا هایهمکارارتقاء سطح تعامالت و  -51بند 

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

 یامنطقهی هامانیپو  هانامهموافقت

ا اولویت ب گردها زیر دهندهشکلی هاکانونمهار ی روان و هاشن تیتثبیی و زاابانیبیی، جلوگیری از زداابانیب -53بند 

 ی از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلیریگبهرهمناطق بحرانی و 

ی به نواحی مرزی و ردولتیغی ملی اعم از دولتی و هایگذارهیسرمای دهجهتو  توسعه و آبادانی نواحی مرزی -77بند 

ی اجتماعی، هاییمگراهبر تقویت  دیتأکی نسبی و رقابتی با هاتیمز بر اساسصنعت گردشگری و بازرگانی  رونق بخشی به

 فرهنگی و سیاسی

ور در کش هارساختیزرعایت مالحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل کشور در ساخت، توسعه و توزیع  -71بند 

 سرزمینیی جغرافیای سیاسی قلمروهای هامؤلفهمتناسب با 
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استفاده مناسب از جغرافیای طبیعی و خصوصیات ژئومورفولوژیک قلمروهای سرزمینی در ارتقاء امنیت و پدافند  -81بند 

 ی حیاتی، حساس و مهمهاطرحغیرعامل استقرار صنایع و 

ی هامیرحرعایت و  هاسکونتگاهی امنیت ملی( در محدوده عال یشورامطابق تعاریف پرخطر )عدم استقرار صنایع  -81بند 

 ازیموردنایمنی و امنیتی 

ایرانی اقوام مختلف و مشارکت آنان در اداره امور، توسعه و امنیت  –تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت اسالمی  -82بند 

 مناطق مختلف کشور

ی هاهیسرمار با رویکرد وحدت و یکپارچگی اجتماعی و ارتقاء تقویت پیوندهای مناطق مرزی با داخل کشو -83بند 

 اجتماعی ملی در پهنه سرزمین

 جایگاه پدافند غیرعامل در برنامه پنجم توسعه کشور

 یهاحوزه در مؤثرتر استقرار و حوزه گسترش منظور به هارساختیز ارتقاء و حضور تیتقو :2: بند الف قسمت 115ماده 

 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 ،هارساختیز یریپذبیآس کاهش منظور : به118 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 پدافند اصول رعایت -ک

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

 سوانح غیرطبیعی. از ناشی مخاطرات کاهش و پیشگیری منظور به قانون، این 171 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 پارس گازی میدان شدهیزیربرنامه فازهای اجرای با خصوص به طبیعی گاز تولید افزایش - : ب221ماده 

 گاز تأمین بر که عالوه به نحوی ی،برداربهره 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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 (3141)سند نظریه پایه توسعه استان 

  بر مالحظات  دیتأکی نوین و با هایفناوری از ریگبهرهی نفت و گاز و پتروشیمی با دستنییپاتوسعه صنایع

 در حوزه انرژی(غیرعامل )ی و ضوابط پدافند طیمحستیز

  ی استههی حساس مانند نیروگاه هاطرحویژه در مورد  و الزامات پدافند غیرعامل در استان به هارساختیزتقویت

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

 .هابحرانی مدیریت بهینه  نهیزم دردولتی 

  ی هاراه احداث اضطراری، طراحی،ی همگانی در مواقع هاآموزشاجرای 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

 (ی عالی امنیت ملیشورا/

 یندر آمایش سرزم رعاملیغجایگاه پدافند 

، بلوریاناست )ی مرزبرونداخلی و  و آرامشی به هدف توسعه و عمران وجود امنیت زیربرنامهیی برای ربنایزشرط 

 اضرح. پدافند غیرعامل در حال کندیمی پیدا اتوسعه(. آمایش سرزمین ابتدا مفهومی دفاعی دارد، سپس مفهومی 261: 1381

ی و حساس بر مراکز حیات هاآنی نوین و مخرب آفندی برای جلوگیری از اثرهای ویرانگر هاسالحیی قادر به مقابله با تنهابه

ی اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در کنار فنون روز آمایش سرزمین و ریکارگبه رونیازاو نیروهای انسانی نیستند و 

و همکاران،  مدیری) دینما توجهقابلو  مؤثر به تکمیل زنجیره دفاعی، کمکی تواندیمی و مدیریتی زیربرنامهی هااستیس

 هاتعرضون از مص مأمنی دریافتی، از فضا به عنوان هااستیس بر حسبآمایش فضا نظامیانی بودند که  شگامانیپ (.35: 1311

شد. فضا محسوب می گر شیآمابا ایجاد شهرهای مستحکم اولین  17در قرن  "وبان"در فرانسه  مثالعنوانبه. کردندیمدفاع 

ی مطلوب از سرزمین در وربهرهی فضا به منظور دهسازمانهدف کلی آمایش سرزمین، . (111: 1381)باورد و همکاران، 

راستای امنیت و منافع ملی است. در کشورهای اروپایی، مفهوم آمایش سرزمین ابتدا مفهومی دفاعی دارد و سپس مفهوم 

مطرح  ی نظامی و دفاعیهاکارگروهی کلیدی، موضوع در هارساختیزساخت نیروگاه، سد و ، پیش از کندیمی پیدا اتوسعه

: 1385گردد. )نوروزی، ی دفاعی و امنیتی نسبت به ساخت آن اقدام میهامالحظهو پس از بررسی الزم و اعمال  گرددیم

کل گیرد، ش انهیگراواقعامنیتی، منطقی و با آمایش سرزمین، رابطه متقابلی است هر چه آمایش دفاعی،  دهایتهد(رابطه 34

. در این ارتباط، نظریه اهمیت و جایگاه ویژه بخش دفاع ضروری ابدییمکاهش  دهایتهدضریب امنیت ملی کشور باال رفته و 
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در ( 1: 1312مدیری و همکاران، ). دهدیمقرار  موردتوجهی را امنطقهبعد  و سپساست که ابتدا بعد دفاعی آمایش سرزمین 

 است. شدهدادهرابطه آمایش سرزمین و پدافند غیرعامل نمایش زیر 

 رعاملیغ: نمایی از رابطه آمایش سرزمین و پدافند  3 ریتصو

 
 43: 1331ی و همکاران، ریمد :مأخذ

o ی سازمان فضاییهاهینظر 

مبنای  اندتویم هاینابرابرتوسعه و میزان کاهش  نهیدرزمی سازمان فضایی میزان اثری است که هاهینظرهدف از بررسی 

. دهدیمدر ساختار فضایی توسعه میزان همگنی مالحظات امنیتی، ایمنی و دفاعی با توسعه را نشان  هاهینظرنظر قرار گیرد، این 

 است. شدهیبررسی اتوسعهی هاهینظردر ادامه برخی 

 نظریه های توسعه ای سازمان فضایی: بررسی جدول

 از دیدگاه نظریه« مرز»مفهوم استنباطی  شرح نظریه نظریه ردیف

1 

شد
ب ر

قط
 

 پرو؛ فرانسوا توسط 1115در سال  رشد قطب ارائه الگوی

 دارد؛ تجمعی یهاتیعل الگوی با زیادی تشابه

 نامتوازن رشد مکانیسم مورد را در بیشتری جزییات حالنیدرع

 .دهدیارائه م ایمنطقه

 ظاهرجا همه در همزمانطور به رشد که کرد عنوان را مطلب پرو این

 ؛شودینم

 ؛ظاهرشده خاص مراکزی یاها قطب در بلکه

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

 .سازدیم نمایان

 «شدن قطبی»اثر رشد  دو حولمعموالً  رشد قطب یهامدل عمل نحوه

 :چرخدیم «تدریجی انتشار» و

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

ی مشخص درپیپحیطه جغرافیایی خود به صورت امواج 

. بر این اساس به میزان قوت قطب رشد، حیطه این سازدیم

، اما مرزهای سیاسی مانع عبور ابدییمنیز گسترش  هایمرزبند

 .شودیمقطب رشد به کشور مجاور  راتیتأث

فهوم این نظریه، دورترین نقاطی است که شعاع مرز در م

اس، اس نیبر ا. رسدیمی قطب رشد به آنجا اتوسعه راتیتأث

ی از مندبهره نیترکمکه  شودیمی اطالق امنطقهمرز به 

 ، به اینکندیمی قطب رشد را دریافت اتوسعهتشعشعات 

و  رتافتهینتوسعهتر، جهت، مناطق مرزی اغلب مناطقی محروم

 روند.به شمار می ترماندهقبع
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 شود،می مناطق بین هاینابرابر و فزایندگی واگرایی اثر اول موجب

 .شودیم هاینابرابر بردن بین و از همگرایی موجب و نهایتاً

 یا نقاط در ، بلکهافتدینم اتفاقجا همه در همزمانطور به رشد

 باالیی جاذبهقدرت  از که افتدیم ی اتفاقاتوسعه یهاقطب

 برخوردارند.

 توسعه دو ویژگی دارند: یهاقطب

 درش اینکه و دومبرخوردارند  قوی درونی ارتباط ازها آن اینکه اول

 .ندکنیم تنظیم پسین پیوندهای و پیشین پیوندهای با را خود

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 طوربهای است که ویژه شرایط

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

 . عواملی چونردیگیمتری صورت کم ریتأثزمانی و  ریتأخ

ی از منابع طبیعی، قطع برداربهرهموانع گمرکی، ناتوانی در 

های ارتباطی بین دو کشور توسط مرزها، عدم تلفیق اتصال راه

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

 باشند.
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 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 به) رشد یهاقطب ازتر کم ریو شعاع تأث حجم با رشدی

 .گرددیم سی( تأسدورتر 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

 اهمیت از رشد مرکز نظریه درها( )بخش مناطق میان رابطه وجود

 است. برخوردار یاژهیو

تر قرشد، مرز نیز رقیتر شدن مفهوم قطب رشد به مرکز با 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 

 .گرددیمی مناطق مرزی و غیرمرزی کم افتگیتوسعه

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

محرومیت و ). گرددیم ترقیرقو اثر آن نیز  دیبایمکاهش 

باعث کاهش  ی کمتر(، یا به عبارت دیگرماندگعقب

ی این مناطق خواهد ماندگعقبی و افتگینتوسعهمحرومیت، 

 بود.

ی صرف در این نظریه اختصاص به گذارهیرماسبه 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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 .است شدهارائه دمنیتوسط جان فر 1167در 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. 1171و  1161دهه  ای درمنطقه

همه سطوح توسعه اقتصادی  های فضایی را دراین مدل عدم تعادل

 کند.تشریح می

 الًاودر مناطق پیرامونی و دور از مرکز  شدنواقعمرزها به دلیل 

امکان  چراکه، رندیگیمی کامل قرار توجهیبورد م

کمتر از مناطق نزدیک به مرکز  هاآنی از منابع برداربهره

ی، حداقل منابع موجود این توجهیببه دلیل این  اًیثاناست. 

ن به آ ترکینزدمناطق نیز به سوی مناطق مرکزی یا مناطق 

 .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 



تیتهد  استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان   یو دافع  ینظام  ،یاجتماع  ،یاقتصاد دا

 

5002212B0021303013RE103970927م 

 
21 

 از دیدگاه نظریه« مرز»مفهوم استنباطی  شرح نظریه نظریه ردیف

بازخورد  آثار ای وفضای حاشیه سلط فضای مرکزی برروند تحکیم ت

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  -3کند. مرکز تسهیل می ها را درنوآوری روابط و

ها و خطر کمتر به رشد باالتر، نوآوری االدلیل چشمگیری انتظارات ب

های ها، نوآوریای که نوآوریاثر زنجیره -4سازد. را فراهم می

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

 کنند.مرکز ایجاد می تجمع را در و

ر مرکز ی دبرداربهرهبر تمرکز همه منابع قابل  دیتأکبه دلیل 

 لمسقابل حالنیدرعیک خط مرزی ذهنی و  درواقعمنطقه، 

. بدین جهت، خط مرزی شودیمو پیرامون ترسیم میان مرکز 

 است. صیتشخقابلاین دو بسیار شفاف و 

کز ی مناطق مرزی از مرمندبهرهی و ریرپذیتأثدر  ریتأخبه دلیل 

منطقه، سرعت یافتگی در مناطق مرزی به کندی صورت 

 .ردیگیم
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 است. شدهارائهتوسط هری ریچاردسون  1177در 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

نقاط شهری مستعدتر واقع در نواحی پیرامونی نخستین نقاطی هستند 

 .کنندیممرکز شروع به رشد که پس از وقوع برگشت ت

ه توسط برنامه ریزان توسع موقعبهپدیده برگشت تمرکز، چنانچه 

ی اقهمنطی توسعه زیربرنامهدر  تواندیمی تشخیص داده شود، امنطقه

 ی قرار گیرد.برداربهرهیی مورد تمرکززداو 

این نکته اساسی که مرکزی وجود دارد و پیرامونی را 

این  حائل. به این جهت وجود مرز هددیمقرار  رشیموردپذ

 .ردیپذیمتلویحی  طوربهدو را نیز 

و  ترندافتهینتوسعهاین نظریه پذیرفته است دورترین نقاط مرکز، 

که زمانی خواهد رسید که برگشت تمرکز  دهدیمنوید 

 ی( به این مناطق برسد.افتگی)توسعه

 یگذاراستیسعملی برای  کارراهاین نظریه به دنبال ارائه 

ی در جهت انتقال توسعه به مناطق مرزی در زمان امنطقه

 مناسب است.
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 است. شدهارائهتوسط والتر کریستالر  1133در سال 

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

 ی و خدمات گیری در مناطق مختلف دارد.رسانخدماتنظام 

جمعیتی دارای سطوح مختلفی از جمعیت،  این نظریه، مراکز اساسبر 

 .کنندیمسطوح متناسبی از نوع خدمات را فراهم 

 :ردیگیمدو عامل شکل  بر اساسساختار فضایی یک منطقه همواره 

 فاصله مرکز هر ناحیه تا دورترین نقاط حوزه نفوذ آن مرکز -

کز و شعاع نفوذ جمعیت آستانه در هر محدوده شامل جمعیت مر -

 آن.

ی هامکانگرایش به تجمع در  هاتیفعالصرفه اقتصادی،  بر اساس

 مرکزی دارند.

ی مرکزی در گستره سرزمین، دارای نظم سلسله مراتبی هامکان

 هستند.

مرزبندی به صورت متداخل در محل تقاطع  مراتبسلسلهنوعی 

 ی مرکزی با یکدیگر وجود دارد.هامکانی نفوذ هاحوزه

ی نفوذ هاحوزهی، ریمرز پذجدایی و  کنندهنییتعامل ع

ی هایگذارهیسرمای مرکزی دریافت خدمات و هامکان

 مربوط به آن است

مرزهای زمینی باعث ایجاد گسل و شکاف در نظام فضایی 

 .شودیمسلسله مراتبی مناطق پیوسته 

 شوندیمنقاط مرزی از نوعی خصلت انتخاب برخوردار 

 رتشیبو یا امکانات  ترندکینزدبه کدام مرکز  کهنی)ا

 .(کنندیمدریافت 
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 است. شدهمطرحدر اواخر قرن نوزدهم توسط جمعی از اقتصاددانان 

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

حداقل  را به هانهیهزی شوند که ابیمکانی اگونهبههای صنعتی باید 

 برسانند.

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

. ردیگیمتجریدی به خود  صرفه اقتصادی است، حالت ذهنی و

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:
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ی ابیانمکاصل به حداکثر رسانیدن )بیشینه کردن( سود،  بر اساس

زان سودهی می نیترشیبی باشد که اگونهبهی صنعتی باید هایکاربر

 را تضمین کند.

نعتی با ی صهایکاربری ابیمکانرویکرد حد بهتر )بهینه(،  بر اساس

. البته اصل کندیمتلفیق کمینه هزینه و بیشینه سود، به بهینه شدن میل 

در یک اصل خالصه کرد و آن بهینه کردن  توانیمفوق را 

 تولیدی است. –ی صنعتی هایکاربری ابیمکان

سود و زیان؛ به عبارت دیگر، مرز  تعیین مرزبندی ذهنی بین

 «.دیگران»و « ما»بین منافع و زیان 

ی بین گروه ترعیوسیک نوع مرزبندی جدید در یک مقیاس 

نیستند، ایجاد  خوانهمیی که هاآنو  خوانهمکه با منافع ما 

 .کندیم
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 به Region معنی زندگی به Bio منطقه از واژه یونانی –زیست  

منطقه جغرافیایی مشتمل بر  –ی قلمرو و منطقه است. زیست معن

( بیعتید طبازتول )از نظریوسته 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 ؛ کهیعت استطبین انسان و اجتماع ب متوازنمتعادل 

ه یابد. این فضا کیم محافظ مأنوسی فضای به 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. قرارگرفته

 1334، صادقی 1361، بیعندل :مأخذ

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

 ظریات،و در پایان تعدادی از ن قرارگرفتهی موردبررسظریات آمایش مناطق مرزی و ن رعاملیغادامه نظریات مرتبط با پدافند 

 است. قرارگرفتهمرتبط با فضای استان بوشهر مورد تجزیه و تحلیل 
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 رعاملیغی مرتبط با پدافند هاهینظر

 مازلو نیازهای مراتبسلسله نظریه 

 است ی اجتماعیادهیپد 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 به را نیازها مراتبسلسله مازلو .باشد

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

شکوفایی ثابت  به خود نیاز-7ی شناسییبایز-6دانایی -5عزت و نفس -4عشق و همبستگی -3امنیتی -2فیزیولوژیکی  -1

 نیست. اجراقابلی رشد مانند نردبان است که مرحله اول طی نشود مراحل باالتر هازهیانگکرد که 

  (3441-مک ناماراتوسعه ) –دیدگاه امنیت 

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

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

مهم  ی حیاتی، حساس وهارساختیزی ریپذبیآساست. با کاهش  رعاملیغی کلی و راهبردی پدافند هااستیسمختلف و 

 .گرددیمکشور امنیت ملی ارتقا یافته و توسعه پایدار عملی  ساتیتأسکشور و افزایش استحکام ایمنی 

  م به بعد 3411دیدگاه دهه 

ساخت  -2فیزیکی،  -1ی شامل سه دستی زیستی ریپذبیآسی نظری متفاوتی از هادگاهیبعد دم. به  1171ی دههاز 

ی متفاوتی هاتداللو  دهندیمی ارائه ریپذبیآسکه فهم متفاوت و گاه متناقضی را از  رندیگیمترکیبی شکل  -3اجتماعی و 

 را برای تحلیل، تبیین و کاهش آن دارند.

 "است که در مجموع سه دیدگاه متمایز از پژوهش و تبیین  شدهارائهی ریپذبیآسی هادگاهیدی مختلفی از هایبندطبقه

 ذیل مشخص کرد:به شرح  توانیمرا  "یریپذبیآس

 خطر محور و فن گرا(بودن )ی به عنوان ریسک در معرض ریپذبیآسفیزیکی:  –دیدگاه زیستی 

 (محورانساناجتماعی و ) یاجتماعی به عنوان ساخت ای ریپذبیآسدیدگاه ساخت اجتماعی: 

 ی و پایداری(کپارچگی بالقوه و ظرفیت رسیدگی و انطباق )یریرپذیتأثی به عنوان ریپذبیآسدیدگاه ترکیبی: 

ی غلبه داشت. این دیدگاه حوادث جغرافیایی را علت عمده ریپذبیآسدر بخش اعظم قرن بیستم دیدگاه فن محور به 

در طول دهه  هابحران و آثاری انسان هاتیفعالثبت و استدالل خوب و فزاینده رابطه بین  با .داندیم بحرانی و ریپذبیآس
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تغییر مهمی را از تمرکز بر  1171ی وابستگی دهه ریپذبیآسی توسعه وابستگی هاهینظر ریتأثحت و ت 1181 ژهیبه وو  1171

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

ی را به عنوان ریسک در معرض بودن یا ریپذبیآسآثار پژوهشگرانی که  بر اساساز اواخر آن  ژهیبه و 1111از دهه 

محرک و  یهردوکه تحلیل  ردیگیم، دیدگاه ترکیبی شکل اندکردهی سازمفهوم "ساخت اجتماعی  "عنوان بالعکس به 

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

 است: زیتماقابلی، یعنی یکپارچگی و پایداری به شرح ذیل ریپذبیآسو تحلیل  در مفهوم

و هماهنگ مورد مالحظه قرار  توأمی را به صورت ریپذبیآسمختلف  رویکرد یکپارچه: سعی دارد که عوامل و ابعاد

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

جتماعی را در فیزیکی و ا –ی زیستی ریپذبیآسی، ریپذبیآستولید یک نقشه نهایی از  باهدف هاآن کردند. ارائه، کندیم

 باهم ترکیب کردند. GISمحیط 

لف توسعه ی مختهاروشی را به ریپذبیآسرویکرد پایداری: طبق این رویکرد موضوع و نظریه پایداری، کانون تحلیل 

، یعنی کندیمهدایت  "محیطی –ی زوجی انسانی هاستمیس "به توجه را  اصوالً. پایداری کندیمداده و از نو هدایت 

که از فرایندهای  فیزیکی –ی انسانی و زیستی هاستمیسیی بین زیر افزاهمی مبتنی بر هاستمیسی و پایداری ریپذبیآس

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

 (1381:15عندلیب، ) .ردیگیمدر نظر  باهمو هماهنگ  توأمی را ریپذبیآسمختلف 

 ی مرتبط با آمایش مناطق مرزیهاهینظر 

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

یت و امن در آنکه  کندیمو راهکاری برای توسعه مناطق مرزی معرفی  دهدیم وندیپکه مناطق مرزی دارند، به یکدیگر 

 (14: 1381عندلیب، .)شودیمتوسعه الزم و ملزوم یکدیگر 

 ی نظری و متدولوژی علمی خاصیهاهیپای است، اما خود بر زیربرنامهناطق مرزی یک نوع فن ، گرچه آمایش منیبنابرا

و  ظر گرفتهدر ن توأمانرا  تیامن اموانع توسعه و یی مناطق مرزی، هایژگیومتکی است که ضمن تحلیل و تفسیر شرایط و 

 ر اساسب منطبق سازد. گریکدیبر اهداف توسعه و امنیت در مناطق مرزی را  تا .دهدیم ارائهی یکپارچه هاحلراه هاآنی برا

آمایش "و فضایی  –ی راهبردی زیربرنامهرا نوعی  "آمایش "توان یماین توضیحات که برای آمایش مناطق مرزی داده شد، 

 ی راهبردی در فضاهای مرزی کشورها، دانست.زیربرنامهرا نوعی  "مناطق مرزی
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 (3411هانسن )ز نظریه نایل 

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

ی، امنطقهی زیربرنامهی مرتبط به هاهینظر گریو د "پیه ور"و نظریه قطب رشد  "والتر کریستالر"نظریه مکان مرکزی  اساس

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

 ،کندیم، به دلیل شعاع نفوذی که در کشورهای مجاور پیدا ی تجاری و فرهنگی در مناطق مرزیهاتیفعالتوسعه اول. 

 ود.ر گرفته شدر فرایند توسعه مناطق مرزی و کل کشور به کا تواندیماز مناطق مرکزی است و این پدیده  شتریب

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

 با استناد به نظریه لوش(.دهد )یم

 ی منفی مناطق مرزیهایژگیو

 .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.

 :کندیمی مناطق مرزی را به شرح زیر بیان هایژگیواین تحلیل، هانسن، اصول کلی و  بر اساس

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

  های اقتصادی و فرهنگی نهیدرزمی گوناگون هاتفاوتقطع ارتباط با کشورهای مجاور بنا به دلیل 

 خطر تهدید و تهاجم نظامی 

  ایجاد مرزهای فیزیکی بر اثرگسست در ساختار فضایی این مناطق 

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

 (45: 1381عندلیب، .)و پیرامونی باقی خواهد ماند افتهینتوسعهصورت مناطق محروم، 

 (3446) لدیوای نظری جونز و هادگاهید 

 1112ی هاسالی در مناطق مرزی آلمان شرقی و آلمان غربی در اگستردهنی و ترور وایلد تحقیقات میدا "فیلیپ جونز"

یی که جونز و وایلد در مناطق مرزی هالیتحلبالفاصله پس از اتحاد مجدد میان دو پاره آلمان انجام دادند. بر اساس  1113و 

 د:داده ش ارائه، اصولی برای توسعه مناطق مرزی انددادهدو 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 -3
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 مرکز؛ با مرزی مناطق پیوستگی لزوم -4

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

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

 (.31: 1381عندلیب،.)است شدهاشاره هاآندر ادامه به  ؛ کهاست

 فریدمن(رشد )مرکز  هیو نظر( 3445پرو ) :رشد قطب نظریه 

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

ی قطب رشد در شهر بوشهر مصداق دارد ولی با توجه هانهیزمشمالی  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  اًبعضو دارای عملکرد محلی  .شهر چغادک، دلوار و) میباشیمنقاط پیرامونی بدون عملکرد هم پیوند با شهر بوشهر 

ژه پارس منطقه وی) یملی هاتیفعالی قطب رشد از نوع هانهیزمجنوبی استان  هیدر ناح(. باشدیم هانهیزماز بوشهر در تمامی 

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

ر ددر ناحیه جنوبی با توجه اینکه تغییراتی اساسی  ژهیبه وی فضایی از بعد توسعه وجود دارد. تهدید، هاینابرابرهمچنان 

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

 .رسدیمتعادل بخشی توسعه همراه با امنیت در این قسمت از استان ضروری به نظر  رونیازانموده است. 

 شهری: منظومه کشت یا پلیتن اگرو نظریه 

وراهک، شهری آبدان، د-مناطق روستا ) ریدی رهیافت اگروپلیتن در استان بوشهر در مناطقی شمالی شهرستان هانهیزم 

هرستان دشتی قبل از ارتفاعات کوه مند، شهرستان تنگستان )روستاهای پیرامون (، جنوب شرهیو غی اولی و روستاهابردستان 

مناطق  وضعیت موجود در این در .باشدیمی بررسقابلاهرم( شهرستان دشتستان )روستا و روستا شهرهای پیرامون برازجان( 

حاصل  هی ارزش افزودو نگهداری حفاظت از تولید محل درواقع. باشدیمهمگانی بسیار کمرنگ  و مشارکتهمیاری متقابل 

 111 تا 21 جمعیتی مناسب )بین اسیو مق دوچرخه با ساعت یک حداکثر یا کیلومتر 11 تا 5) یدسترساز 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 تولید صورت گرفته نیز به خارج از منطقه با کمترین ارزش افزوده و مقدارکشاورزی سود ده نبوده عموماً 

در  (منظور مراکز شهری یا روستا شهری منطقه)شهر  -نبود تکنولوژی مناسب، نقش کشت  ازجملهی دیگر هاتیمحدود

. به عبارتی دیگر بخشی از پتانسیل این شهرها ننموده استی کشت، در پیرامون را ایجاد امنظومهی واحدهای ریگشکل

 ودآورسهایی جهت حرکت داشته که چندان  نهیو درزمعلیرغم داشتن قابلیت کشت در پیرامون بسیار ضعیف عمل کرده 
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ی وانمندسازتی کلطوربهخروج سرمایه(. ) اندنشدهافزوده باال را سبب  و ارزشی تولید هاخوشهیا  هاحوزهبه عبارتی  اندنبوده

نامحسوس است. روند مذکور در سالیان اخیر  کامالً، در این مناطق باشدیمی اگرو پلیتن هاافتیرهمحلی که یکی از 

ی ریگشکلی هانهیزمبوده است که  و متوسطبه شهرهای کوچک  مهاجرت ی اراضی، تبدیل آن به سایر خدمات،رهاساز

 آن اجتماعی شده است. تبعو بهی و اقتصادتهدیدات محیطی 

 :نظریه نظام سلسله مراتبی سکونتگاه 

ان بوشهر که ی شمال استفضا .باشدیمی بررسقابلدر استان بوشهر از دو فضا  هاسکونتگاهنظریه نظام سلسله مراتبی 

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

ان دیر تا . ولی از محدوده شهرستباشدیممناسب  نسبتاًسکونتگاهی تا محدوده شهرستان دشتی  مراتبسلسلهبوشهر نظام 

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

 تربزرگری( با شهر شه-روستا یا روستا کوچک )ی هاسکونتگاهپهنه فضایی ناشی از ارتباط  سکونتگاهی، توزیع جمعیت در

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

ه ک م تعادل خواهند شد( را سبب گردیده استدچار عد ماندهیباقتوزیع نامناسب جمعیت در محیط مراکز شهری  لیبه دل)

 را برجای گذارد. پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی تواندیم دیو تهدبه عنوان یک معضل  تواندیم

 نظریه راندینلی 

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

 مدتاًع گرفتهشکلای خواهد شد. در بررسی این موضوع در استان بوشهر شاهد هستیم که شهرهای منطقه هاینابرابری

نبوده و به عبارتی  را داراابلیت حل مشکالت خود شهرهای هستند که ق-هزار نفر یا روستا  51شهرهای کوچک زیر 

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

ت ابعضی جه و درقوی  نسبتاًی میانی شهرهاتهدید جدی در این موضوع نبود  نقاط شهری استان موفق عمل کرده است.

 .باشندیمشهرهایی است که بدون پیوند با پیرامون 
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 نظریه زیست منطقه 

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

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

جدی  ی سبب آسیبجنوبهای مختلف منطقه ویژه پارس گسترش 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(، تبع گسترش فازبه. اکولوژیک منطقه را بر هم زده است

-تبدیل به معضلی شده است که ساکنان محلی و کارکنان شاغل در این منطقه بزرگ صنعتی یطیمحستیهای زآلودگی

 منطقه بر جای بگذارد. ی درریناپذجبرانآثار  تواندیمبه این مسئله  دیعدم توجه ج کند.اقتصادی را تهدید می

 ی:بندجمع

در محدوده  که ینیو مستندات و قوان یدفاع - یتیامن ،یمنیو مالحظات ا ییمرتبط با ساختار فضا یهاهینظر یبررس

 یهوم. توسعه به مفداندیم گریکدیرا الزم و ملزم  تیتوسعه و امن کالمکیدر  .خصوص آورده شده است نیدر ا ینیسرزم

 دیشده تأکتهمباحث گف گریبه عبارت د شود؛یم تیبه قابل لیو تبد گرددیرفع م ایکاهش  هاتیو محدود دهایکه در آن تهد

 ،یاز ابعاد اقتصاد یاشن ییفضا یتعادل بخش ت،یبا امن کپارچهیارتباط  رندهیدربرگ ستیبایموضوع است که توسعه م نیبر ا

 داتیتأک یگرداند. در جهت اجرا اهمفر یو مل یامنطقه ،یمحل اسیتوسعه در مق زانیو م تیامن نییو ... تع یکیزیف ،یاجتماع

ر قرار داده و مدنظ یو نظام یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیرا در ابعاد مح داتیتهد ییاستان، شناسا شیشده برنامه آمامباحث گفته

 .ندکیه را مشخص متوسع یدهایو نبا دیبا یهانهیزم

 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 کمترطرحای در منطقه 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 غبنابراین در رابطه آمایش سرزمین و ؛ 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
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 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 واضح

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

 انواع ابلمق در کشور مناطق کلیه امنیت و ایمنی ضریب سطح افزایش یعنی غیرعامل پدافند اصلی هدف به رسیدن 

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

 هک دارد دنبال به را ایوابسته جمعیت فوق، هایمقوله همه. است داده یجا خود در را غیره و آموزشی مسکونی، خدماتی،

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

 وسازهاتساخ ،سازوکارها کردن مشخص و امنیت تأمین برای دفاعی شرایط تعریف ،علت همین گردد. بهدر فضا می فراوان

 محسوب غیرعامل پدافند قالب در آمایش هایطرح وظایف از بخشی ،دفاع هایسامانه استقرار برای مناسب هایمکان

 (4 :1312 دیگران، و شود. )مدیریمی

 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 افغانستان در امریکا هایعراق، جنگ ایران تحمیلی جنگ سالههشت

روستاها  بنابراین شهرها و؛ گردیده است( مشاهده ایران آن در نوع 31 تاکنون دنیا سراسر در شدهثبت طبیعی سانحه نوع 41)

 ساتتأسی کشاورزی، ها مزارعها، پلها 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

 (216 :1311دیگران،  و کند. )حسینیمی دوچندان پیش از بیش را هاآن

 الزامات و اهبرنامه راهبردها، هیکل نمود. تعریف گونهرا 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 این 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 بحران شرایط در

 (41 :1313جاللی فراهانی، )باشند.  و وضعیت شرایط اداره به قادر مردم، ضروری

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

 نماید.

 وفرایند ی، مدل مفهومشددر ادامه روند بررسی با توجه به مطالبی که ارائه بنابراین با توجه به مواردی که بیان گردید 

 ارائه گردیده است: بررسی مورد استفاده در این

 

 : فرآیند انجام کار3نمودار 

  
 : مطالعات مشاورمأخذ
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 امنیتی در آمایش استان -ایمنی، دفاعی مالحظات -3-3-31

شدن در استان بوشهر به دلیل واقع .دارند رامناطق 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،

ا نیز با گیرد. موانع توسعه رتوسعه 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 نهیزمشیپنی که گفته شد جهت ورود به این مبحث تعاریف، مبانی نظری و مستندات قانو

، تهدیدات اقتصادی وتهدیدات 1و طبیعی یطیمحستیزبعدی مطالعات، بخش تهدیدات  های را نشان خواهد داد و در بخش

 اجتماعی،فرهنگی وسیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 تهدیدات اقتصادی -3-3-31-3

منظور از تهدیدات اقتصادی واقع شدن شرایطی است که وضعیت همانطور که در تبیین مفهوم تهدید بیان گردید، 

اقتصادی و معیشتی مردم و نواحی مختلف در سطح کشور را تحت تاثیر زیان بارخود قرار دهد به نحویکه کارائی نظام 

ه گانه س یکه بخش ها یدادیهر رو قتیحق در اقتصادی وتولیدی منطقه مختل شود و یا از میزان کارائی آن کاسته شود.

 یش ناامنچال د،یتهد نیگردد. ا یمحسوب م دیتهد کی اندازدیخدمات، صنعت و معدن به مخاطره ب ،یکشاورز یعنیاقتصاد 

 اقتصاد را به دنبال دارد.  یبخش ها ریجامعه و رفاه مردم و سا یها یازمندین نیدر تأم

ی بازارها در رقابت در یناتوان ،یوراضعف فنظیر ماهیت تهدیدات اقتصادی به گونه ای است که مجموعه گستره ای را ن

را می تواند در  شودی م یکه متوجه مراکز اقتصادو ..  یستیترور داتیتهدن، و مانند آ هیخروج سرما ،یو خارج یداخل

به  ابربگیرد.اما ساختار شکلی تهدیدات به گونه است که برخی از آنها در سطح ملی معنا ومفهوم یافته و تمامی سرزمین ر

تحت تاثیر خود قرار می دهدو برخی دیگر تنها بخشی از سطح سرزمین ودر حقیقت نواحی و مناطق مشخصی از سطح کشور 

 را درگیر می کند.

 داتیآن ها تهد داتیتهد نیتر یاز اصل یکیمردم محور،  داتیبر تهد دیدشمن و تأک دیجد یکردهایبا توجه به رو

برود.  شیپ یحاصل از خام فروش یبه درآمدها یو قطع وابستگ ییبه سمت خودکفا دیباشد. اقتصاد کشور با یم یاقتصاد

                                                      
 و به تصویب رسیده است. ارئه 1-11-2-1این بخش از مطالعات به صورت جداگانه و در قالب گزارشی مستقل مطابق بند  1
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بر  هیا تکب دیکه هر استان تالش نما بیترت نیآغاز گردد. بد دیبا ااز سطح استان ه یاقتصاد یها یزیر راستا، برنامه نیدر ا

 یولتد یخود را به درآمدها یوابستگ ،یبخش خصوص یها یو صنعت و توانمند یکشاورز ریخود نظ یبوم یها تیظرف

 دیتهد حربه ،استان ها شیو آما نیسرزم شیآما یمسئله در طرح ها نیبه ا ژهی. با نگاه ودیحاصل از فروش نفت کمتر نما

 رود. یم نیاز ب یکمرنگ شده و در دراز مدت بکل یاقتصاد

 اقتصادی متوجه استان تهدیدات -3-3-31-3-3

توان آنها را در زمره تهدیدات اقتصادی قرار داد، در ادامه متناسب با ویژگی های باتوجه به گستره زیاد مباحثی که می 

 . استان به مهمترین آنها اشاره می گردد

o نرخ بار تکفل 

کنند در تولید باشد. تمامی مردمی که در یک جامعه زندگی میبار تکفل بیانگر وابستگی فرد یا افرادی به اجتماع می

شاغل استان  تیبه جمع تینسبت کل جمع ،یمنظور از بار تکفل واقع. کنندمین معاش شرکت نمیکاال و خدمات و روند تأ

دهنده  نشان شاخص نی. ا111 ضرب در تیبه کل جمع رفعالیغ تیبار تکفل عبارت است از نسبت جمع فیطبق تعر .است

 یکم یها شاخص بارتکفل، جزو آن دسته از ای یشاخص نسبت وابستگ (.1388)زنجانی،است تیجمع یناکارآمد زانیم

مطلوب  سطح انگریب شاخص نیدهد. باال بودن ا یرا نشان م رشاغلیافراد شاغل به افراد غ یعدد یاست که برتر تیجمع

شار وارده بر تر باشد، ف نییپا یوابستگ است. بر عکس هر چه مقدار شاخص شتریجامعه و قدرت پس انداز ب یرفاه اقتصاد

 . ابدی یم کاهش گرفته و سطح رفاه یمعاش افراد تحت تکفل فزون نیتأم یشاغل برا تیجمع

 کفلبار ت زانیحاصل از م جیاز نتا یکیپردازد.  یچند نفر را م نهیکند که هر فرد شاغل هز یم انیشاخص ب نیدر واقع ا

چند نفر  نهیزن هز ای مردکند که هر یم انیزن ب ایمرد  یاست. بار تکفل واقع یرفاه اقتصاد ای ینمودن فقر اقتصاد مشخص

 باشد. یکل م یکند که جمع آن همان بار تکفل واقع یم نیرا تأم

سن است. این شاخص نسبت جمعیت  بر حسبهای ساختاری جمعیت همانطور که بیان گردید، بار تکفل از شاخص

ساله  15 – 64ساله و بیشتر به جمعیت  65سال و 15های کمتر از دهد که از تقسیم مجموع جمعیتغیرفعال اقتصادی نشان می

(. هرچه منطقه 26: 1376آید)ا.اچ پوالرد ، فرحت، جی.ان پوالرد، می به دستیعنی جمعیت واقع در سنین فعالیت اقتصادی 

یت معی از جتوجهقابلهای سالخورده که حجم و در جمعیت شاخص کمترتری داشته باشد، مقدار این جمعیت ساختار جوان

گذار که دامنه هرم سنی خود را محدود کردند، بیشتر  در حالهای و همچنین نسبت به جمعیت قرار دارنددر باالی هرم سنی 

 باشد. می
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با یکدیگر مقایسه و اطالعات آن در زیر  1311تا  1375در جدول زیر بار تکفل اقتصادی استان و کشور طی سال های 

می دهد که حاصل و دستاورد اشتغال یک فرد، توسط چند نفر مصرف می شود. به عبارت ارائه شده است. بار تکفل نشان 

استان  1311دیگر بار تکفل اقتصادی نشان می دهد که یک فرد شاغل تامین کننده مخارج زندگی چند نفر می باشد. در سال 

اغل در کشور را به خود اختصاص درصد از جمعیت ش 1.62درصد از کل جمعیت کشور،  1.37بوشهر با در اختیار داشتن 

 داده است که این امر نشان می دهد که استان بوشهر به اندازه سهم جمعیتی خود در کشور از اشتغال آن بهره برده است.

نفر به ازای هر نفر شاغل بوده، در حالی که این  4.12، به طور متوسط برابر 1375بار تکفل اقتصادی در کشور در سال 

با متوسط رشد  1375-85نفر به ازای هر نفر شاغل بوده است. بار تکفل کشور طی دوره  4.75ن بوشهر برابر شاخص در استا

نفر کاهش یافته است. بار تکفل  3.21درصد به  -3.61نفر و بار تکفل استان با متوسط رشد ساالنه  3.44درصد به  -1.8ساالنه 

رسیده است. همچنین در  1311نفر در سال  3.66درصد به  1.2نه با متوسط رشد ساال 1311-85اقتصادی کشور طی دوره 

رسیده است. بنابراین می توان گفت که طی  11نفر در سال   3.11درصد به  -1.16این دوره بار تکفل استان با رشد ساالنه 

 این دوره پانزده ساله بار تکفل استان کاهش یافته است.

 )نفر( 3115-41-فلی اقتصادی استان بوشهر و کشور بار تک: 3جدول 

 3115-41تغییرات طی دوره  3115-15تغییرات طی دوره  کشور  استان بوشهر  شرح 

 کشور  بوشهر  کشور  بوشهر  1311 1385 1375 1311 1385 1375  

 درصد  1.2  درصد -1.16 درصد -1.8 درصد3.61-  3.66 3.44 4.12 3.11 3.21 4.75  بار تکفلی اقتصادی

 ماخذ: مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور 

 

به صورت کلی این ارقام از وضعیت مطلوبتر استان نسبت به شرایط کلی کشور داللت دارد. اما از آنجایی که وضعیت 

دازه به اشتغال و ان همه بخش های استان به یک اقتصادی و فعالیتی حاکم در سطح استان دارای وضعیت متناسبی نمی باشد و

مزایای استقرار فعالیت های اقتصادی دسترسی  ندارند، شاخص بار تکفل در شهرستان های استان به گونه ای متفاوت از هم 

 می باشد.

درصد داشته است که به دلیل 1.73 با  درصد و کمترین بار تکفل را کنگان 4.13بیشترین بار تکفل را شهرستان دشستان 

مهاجرت باالی نیروی کار به شهرستان کنگان که اغلب به صورت نیروی کار مجردی و به دور از خانواده ها است یکی از 

دالیل اصلی پایین بودن نرخ بار تکفل است. یکی دیگر از علل نرخ پایین بار تکفل در شهرستان های کنگان و عسلویه در 

ر عالوه بر مهاجرت های فردی افراد غیر بومی به واسطه استقرار صنایع و فعالیت های عظیم نفتی وگازی در سال های اخی

 منطقه صورت گرفته است که خود گویای عدم توزیع عادالنه منابع اقتصادی و فعالیتی در سطح استان خواهدبود. 
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 3141 -شهرستانهای آن بار تکفل در استان بوشهر و : 1جدول 
 41سال  شهرستان 

 3.43 بوشهر 

 3.12 تنگستان 

 3.23 جم

 4.13 دشتستان 

 3.82 دشتی 

 3.51 دیر 

 3.66 دیلم 

 1.73 کنگان

 3.71 گناوه 

 3.11  یاستانمیانگین 

 4.03 بیشترین بار تکفل

 1.73 کمترین بار تکفل

 2.3 دامنه تغییرات بار تکفل

 آمار ایران و محاسبات مشاورمرکز ماخذ: 

 

می باشد که رقم نسبتآ قابل  2.3ارقام جدول فوق نشان می دهد که  دامنه تغییرات شاخص بار تکفل در سطح استان برابر 

توجهی می باشد. این ارقام نشان می دهد که در شهرستان هایی با کارکرد کشاورزی فعالتر نظیر دشتستان و دشتی نسبت به  

ای استان بار تکفل اقتصادی بیشتری دیده می شود.در شهرستان کنگان که در سال های اخیر شاهد استقرارفعالیت سایر بخش ه

ری تها و صنایع بوده است و مهاجران زیادی را به سوی خود کشیده است، بار تکفل تحت تاثیر قرار گرفته است  و رقم پایین

 را نسبت به میانیگین کشور نشان می دهد..
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 3141: بار تکفل در استان بوشهر وشهرستان های آن در سال  1ر نمودا

 
 مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورماخذ: 

زمانی که شرایط اشتغال و کار برای شهروندان استان فراهم باشد، افراد بیشتری در جریان اقتصادی استان شرکت خواهند 

کاران جامعه کاسته می شود و نرخ بار تکفل کاهش می یابد. بنابراین می توان گفت بین تعداد کرد و به تبع از تعداد بی 

شاغلین جامعه و بار تکفل آن رابطه معکوس وجود دارد. در جدول زیر وضعیت بار تکفل را در شهرستان های استان بوشهر 

انها بین  وری است، شهرستان هایی که بار تکفلدر سه وضعیت شهرستان هایی که بار تکفل آنها پایین تر از میانگین کش

میانگین استانی و کشوری است و در گروه سوم  نرخ بارتکفل در شهرستانهایی نشان داده شده است که از میانگین کشوری 

 بیشتر می باشد.

 3141-دسته بندی شهرستانهای استان از لحاظ شاخص بار تکفل اقتصادی : 6جدول 
شهرستانهایی که بار تکفل در آنها 

 کمتر 

 ( 1.44از سطح کشور است )کمتر از 

 شهرستانهایی که بار تکفل در آنها بین 

 (1.44تا 1.31سطح کشوری و استانی است )بین 

 شهرستانهایی که بار تکفل در آنها باالتر

 (1.31از سطح کشوری است )باالتر از  

 (3.71گناوه) (3.23جم) (1.73کنگان)

 (3.82دشتی) (3.43بوشهر )  

 (3.12تنگستان ) (3.51دیر)  

 (4.13دشتستان ) (3.66دیلم)  

 ماخذ: محاسبات مشاور
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o  میزان بی کاری 

 اهدافاز یکیشود.  یجامعه محسوب م کی یازهاین نیتر یافراد به شغل موردنظر از اساس یابیموضوع اشتغال و دست

 مخرب دهیپد کیبه عنوان  یکاریاست. ب یشغل یها تیو توسعه فعال یکاریکالن توسعه در اغلب کشورها، کاهش ب

 ،یور نیبد بوده است. زانیبرنامه ر یاساس یمطرح بوده و رفع آن همواره، ازجمله دغدغه ها یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع

 دهیشود. پد هگرفتتوسعه در نظر یاز اهداف راهبرد یکیبه عنوان  دیباهر کشور  یکامل و مناسب از منابع انسان یبهره بردار

 کاریفعال و ب یانسان یروین شود هر ساله یکه باعث م یباشد. مسئله ا یم یبه خصوص در روستاها به شکل بحران یکاریب

 ن؛یگروه از مهاجر نیبا ورود ا ندارند،ی جنبه، مشکالت کم نیکه خود از ا ییشهرها شوند. شهرها یموجود در روستاها راه

 ریگ بانی... گرو کیفساد، تراف ،ینینش هیحاش مثل یگریمشکالت د ،یکاریمشکالت آن دوچندان شده و عالوه بر معضل ب

 شود. یآن م

بع آن مشکالت و به ت یکاریب نرخ شیکشور با آن مواجه هستند، افزا یکه استان ها یمشکالت اقتصاد نیاز عمده تر یکی

کز آمار بکار رفته توسط مر فیباشد. در تعار یم جوانان نینرخ به خصوص در ب نیا شیحاصل از افزا یو اجتماع یاداقتص

 می باشد. 111)شاغل وبی کار( ضرب در فعال تیبه جمع کاریب تینسبت جمع یبه معنا یکارینرخ ب رانیا

 یود اشتغالخ ای یریاشتغال مزد و حقوق بگ یدارا)مرجع، فاقد کار باشد  یدوره زمان یط است که در یفرد کاریب نیهمچن

اقدامات )اشدکار ب یایجو (داشته باشد یآمادگ یو خود اشتغال یریمزد و حقوق بگ یبرا)کار باشد  یآماده برا (نباشد -

 . انجام داده باشد یاشتغال خود ای یریکار به صورت مزد و حقوق بگ یرا به منظور جستجو یمشخص

به تفکیک جنسیت نشان می دهد که نرخ  1375-11روند تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر و کشور در دورهبررسی 

کاری  بررسی روند نرخ بیپایین تر از کشور بوده است.اما این  همواره بیکاری در استان بوشهر در میان زنان و مردان و کل 

 را در سطح شهرستان های استان متفاوت نشان می دهد. 

شاید یکی از مهمترین دالیل پایین بودن نرخ فعالیت اقتصادی در استان بوشهر و به طور عمومی در کشور ما، نرخ بیکاری 

باال باشد که سبب می شود بخشی از جمعیت در سن فعالیت تصمیم بگیرند که یا کالً از بازار کار خارج شوند و یا ورود به 

نمودارهای زیر روند تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر و کشور به تفکیک زن و مرد بازار کار را به تاخیر بیاندازند. در 

 با هم مقایسه شده اند. 1375-11در دوره 
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 درصد -تیجنس کیبه تفک 3115-41در استان بوشهر و کشور در دوره  یکاریروند تحوالت نرخ ب سهی: مقا5جدول 
  کشور استان بوشهر   

  1375 1385 1311 1375 1385 1311 

 14.8 12.7 1.1 11.81 1.13 7.44 کل 

 13.1 11.8 8.5 1.51 7.76 7.55 مرد 

 24.2 23.3 13.4 21.87 11.23 5.18 زن 

 1331و 1365و  1355سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -ماخذ: مرکز آمار ایران

 )درصد( 3115-41تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر و کشور در دوره : روند 6نمودار 

 
 1331و  1365و  1355سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -مرکز آمار ایرانماخذ: 

 )درصد( 3115-41: روند تحوالت نرخ بیکاری مردان در استان بوشهر و کشور در دوره 5نمودار 

 
 1331و  1365و  1355سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -آمار ایرانمرکز ماخذ: 

1375 1385 1390

استان بوشهر  7.44 9.03 10.80

کشور  9.10 12.70 14.80
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1375 1385 1390

استان بوشهر  7.55 7.76 9.59

کشور  8.50 10.80 13.10
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 )درصد( 3115-41: روند تحوالت نرخ بیکاری زنان در استان بوشهر و کشور در دوره 4نمودار 

 
 1331و  1365و  1355سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -مرکز آمار ایران ماخذ:

 

بر اساس اطالعات طرح آمارگیری از نیروی کار با هم مقایسه شده  1311-15بوشهر و کشور در دوره نرخ بیکاری در استان 

هم برای استان و هم برای کشور با نتایج سرشماری نفوس  1311است. همانطور که مالحظه می شود نتایج این طرح در سال 

استان و کشور بر اساس نتایج سرشماری نفوس و  متفاوت است. در حالی که نرخ بیکاری در این سال در 1311مسکن سال 

درصد است، بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار این شاخص در استان و  14.8درصد و  11.8مسکن به ترتیب 

درصد است که اختالفی معنادار است. به هر حال بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار  12.3و  11.1کشور به ترتیب 

 11.3در استان بوشهر به  1315نرخ بیکاری هم در استان بوشهر و هم در کشور افزایش یافته و در سال  1311-15دوره در 

درصد رسیده است. روند تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر به صورت فصلی در دوره  12.4درصد و در کل کشور به 

 ر پیوست شماره دو ارائه شده است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار، د 15-1311

 درصد -: نرخ بیکاری در استان بوشهر و کشور 6جدول 

 کشور استان بوشهر  
1311 11.1 12.3 

1311 11.6 12.1 

1312 1.1 11.4 

1313 1.1 11.6 

1314 1.7 11.1 

1315 11.3 12.4 

 مأخذ: طرح آمارگیری از نیروی کار سالهای مختلف 

1375 1385 1390

استان بوشهر  5.98 19.23 20.87

کشور  13.40 23.30 24.20
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o ها به عنوان یک تهدید اساسیمقایسه روند تحوالت نرخ بیکاری در استان و شهرستان 

بررسی شده است. نرخ بیکاری در  1311و  1385سال  وروند تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر و شهرستانهای آن در د

 1.77نشان دهنده تغییر که افزایش یافته است  1311درصد در سال  11.81به  1385درصد در سال  1.13استان بوشهر از 

 درصدی است.

 )درصد( 3141- 3115 روند تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر و شهرستانهای آن در سالهای: 1جدول 

 تغییرات نرخ بیکاری  3141 3115 شهرستان 

 1.77 11.81 1.13 استان 

 1.86 11.13 1.16 بوشهر 

 1.25 17.11 15.84 تنگستان 

 3.81 6.76 2.16 جم

 5.24 16.22 11.18 دشتستان 

 3.51 15.83 12.32 دشتی 

 1.51 11.35 11.86 دیر 

 4.61 15.41 11.81 دیلم 

 1.54 3.76 2.22 کنگان

 4.86 14.1 1.18 گناوه 

 1331و  1365سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -مرکز آمار ایران: ماخذ

 

درصد، دشتستان با  12.34درصد، دشتی با  15.84تنگستان با شهرستان های  1385در میان شهرستان های استان در سال 

درصد 2.16درصد و جم با  2.22باالترین و شهرستانهای کنگان با درصد  11.81درصد دیلم با  11.86درصد دیر با  11.18

 پایین ترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.

درصد،  17.11، دشتی به ترتیب با نرخ بیکاری شتستاناز میان شهرستانهای استان شهرستانهای تنگستان، د 1311در سال 

درصد پایین  6.76درصد و   3.76ای کنگان و جم به ترتیب با نرخ بیکاری درصد باالترین و شهرستانه 15.83 درصد و 16.22

 ترین نرخ های  بیکاری را داشته اند.

 4.86درصد، گناوه  5.24 با  ستانتها نرخ بیکاری افزایش یافته است. شهرستان های دشدر این دوره در همه شهرستان

  11و  85. در هر دوسال ری در میان شهرستان های استان داشته انددرصد بیشترین افزایش را در نرخ بیکا 4.6دیلم  ودرصد 

 بجز دو شهرستان کنگان و جم بقیه شهرستانها نرخ بیکاری باالتری از متوسط استان داشته اند. 
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 )درصد( 3141و  3115: روند تغییرات نرخ بیکاری در استان بوشهر و شهرستانهای آن در سال های 1نمودار 

 
 1331و  1365سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -مرکز آمار ایران ماخذ:                     

 

 در سه دسته انجام شده است: 1311دسته بندی شهرستان های استان بر اساس شاخص نرخ بیکاری در سال 

 6.76درصد( است: جم  11.8شهرستان هایی که نرخ بیکاری در آنها کمتر از سطح استان )کمتر از  -1

 درصد 3.76درصد و کنگان 

درصد، دیر 11.13شهر )بوشهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها بین سطح کشوری و استان است  -2

 (14.14درصد، گناوه 11.35

درصد، دشستان  17.11شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها باالتر از سطح کشور است: تنگستان  -3

 درصد15.4درصد، دیلم  15.83درصد، دشتی  16.22

 3141 -دسته بندی شهرستانها بر اساس نرخ بیکاری : 1جدول 

شهرستانهایی که نرخ بیکاری در آنها کمتر 

 31.1از سطح استانی است )کمتر از 

 درصد(

شهرستانهایی که نرخ بیکاری در آنها بین 

تا 31.1سطح  استانی و کشوری  است )بین 

 درصد ( 36.1

شهرستانهای که نرخ بیکاری در آنها 

بیشتر از سطح کشوری  است )بیشتر از 

 درصد(36.1

 (17.11تنگستان ) (11.13بوشهر )  (6.76جم )

 (16.22دشتستان ) (11.35دیر ) (3.76کنگان )

 (15.83دشتی ) (14.14گناوه )  

 (15.41دیلم )   

 محاسبات مشاور: ماخذ
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 در کنار شاخص بار تکفل قرار می گیرد، مشخص می شود ی استان تغییرات نرخ بیکاری در شهرستان هازمانی که روند 

که در شهرستان هایی نظیر دشتستان و گناوه که دارای بیشترین میزان افزایش نرخ بی کاری بوده اند، میزان بار تکفل نیز که 

در شهرستان های استان می باشد، دارای ارقام نسبتاً بیشتری در  بیان کننده بهره مندی اقتصادی افراد و خانواده های ساکن

درصد افزایش یافته است،  1.5سطح استان می باشد.در شهرستان دیر با آنکه در این دوره ده ساله نرخ بی کاری تنها حدود

گی به درآمد آن وجود نفر وابست 3.51اما شاخص بار تکفل نشان می دهد که به ازای هر فرد شاغل در این شهرستان حدود 

 دارد که قابل توجه می باشد.

نتایج برآیندی این موضوع نشان می دهد که در آینده، در صورتی که زمینه های برنامه ریزی مدون و عادالنه در راستای 

مه بخش ه توسعه ای متوازن در سطح استان شکل نیابد، به علت افزایش نرخ بی کاری و فراهم نبودن شرایط کار و فعالیت در

های استان و نیز استفاده نابرابر از منابع و بهره های استقرار صنایع عظیم در بخش های خاصی از استان، روند افزایشی مهاجرت 

های درون استانی، کاهش شاخص های توسعه استانی و کاهش کیفیت زندگی در بخش هایی زیادی از استان نسبت به 

و این موضوع می تواند به نوبه خود زمینه های شکل گیری دامنه گسترده ای از تهدیداتی  میانگین استانی افزایش خواهد یافت

 باشد که دستیابی به سطحی مناسب از توسعه و پایداری منطقه را با تهدید مواجه سازد

 در شهرستان های استان 41با شاخص بار تکفل در سال  41تا  15: مقایسه روندتغییرات نرخ بی کاری در سال های  1نمودار 

 
 محاسبات مشاور: ماخذ
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o  مناسب بین اقتصاد نواحی خاص استان باهم و با سایر بخش های فعالیتی استانعدم ارتباط 

ه بو  فراخور شرایط خاصی که در هر منطقه  شوندیممناطق آزاد تجاری معرفی  صورت به معموالًنواحی خاص در دنیا 

)از جمله  منطقه صنعتی ، منطقه  گردشگری ، منطقه  شوندیمی دیگری  غیر از نام منطقه آزاد  معرفی هانام، با دیآیوجودم

ی بر اقتصاد منطقه رگذاریتأثی که در همگی این نواحی خاص وجود دارد ماهیت اقتصادی و انکتهویژه انرژی و ...(. 

این اساس  .  بر1باشدیمی خاص هایژگیوو نواحی با  مناطقپیرامونشان است. در این میان استان بوشهر دارای تنوع خاصی از 

 عنوان بهی صنعتی هاشهرکچهار ناحیه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، جزیره خارک ، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، 

 .اندگرفتهنواحی خاص استان بوشهر معرفی و مورد بررسی قرار 

واگرای  امالًکعیت گفت که این نواحی در یک وض  توانیمی وضعیت عملکرد اقتصادی نواحی خاص استان بندجمعدر 

به لحاظ اقتصادی ، دارای اختالف سطح بسیار باالیی با یکدیگر بوده و از نظر تعامل و  کهیطوربهعملکردی قرار دارند 

ع نبود رابطه متقابل و متعامل بین صنایع موجود در استان و صنای  واقع در. ندینمایمارتباط هر یک مستقل و بدون تعامل عمل 

 شند درباو بدون عملکرد  مصرفیبو نواحی صنعتی استان مانند جزایر  هاشهرک عمالًاز باعث شده تا بزرگ نفت و گ

بخشی اثرات توسعه شاهد شکل گیری خوشه های صنعتی نیز  جذب بری عالوه ستیبایمدر یک وضعیت مطلوب  کهیحال

های تولید نهاده منابع و نیتأمجذب اثرات بخشی توسعه به سمت مرکز بوده در  عمدتاًباشیم. به عنوان مثال درمنطقه پارس که 

ین این بنابرا در فرآیند فعالیت صنایع مسقر در منطقه پارس نقش ایفا نمایند. موضوعی که در حال حاضر وجود ندارد.

ردیده دستی نگ ایجاد خوشه های صنعتی در حوزه صنایع پایینباعث صنایع باالدستی در حوزه نفت و گاز 

 است و همانطور که بیان شده است فعالیتهای صنعتی واگرا و غیر فعال با ارزش افزوده کم را ایجاد نموده است

اط بدون تعامل و ارتب  کامالًاین نواحی به لحاظ مدیریت،  دهدیمبررسی وضعیت  مدیریت نواحی خاص استان نشان 

ک دارای مدیریتی در سطح ملی و مستقل از استان بوشهر بوده و منطقه ویژه . شرکت نفت و منطقه ویژه پارس هریباشندیم

با تعامل  ارتباط و  بدونو باشندیمی صنعتی و نواحی صنعتی نیز دارای مدیریت محلی هاشهرکاقتصادی بوشهر به همراه 

شکیل یک کمیته ت صورت بهیا مدیریتی و  مراتب سلسلهبه شکل  توانستیماین ارتباط  کهی صورت در باشندیم گریکدی

 مشترک در استان برقرار شود.

                                                      
 شرح خدمات  مورد بررسی قرار گرفته است 4-3-2-1در گزارش تحلیل عرصه های فعالیتی این نواحی  مطابق منطبق با بند  1
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در ادامه ودر قالب جداول زیر به مهمترین ویژگی ها ومشخصات عملکردی و فعالیتی هریک از نواحی فوق اشاره می 

 گردد :

 : بررسی وضعیت کارکردی منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس4جدول 
 وضعیتتشریح  ناحیه 

 پیوند با سرزمین

 14هزار هکتار از محدوده استان بوشهر را در بر گرفته است که مشتمل بر سه منطقه پارس یک )پارس جنوبی( با  46این منطقه  -1

کنگان( و پارس سه ) پارس  در شهرستانهزار هکتاری ) واقع  16هزار هکتار )واقع شهرستان عسلویه(، پارس دو )کنگان( در محدوده 

 .باشدیمی دیر، دشتی،تنگستان و بوشهر( هاشهرستانهزار هکتار )از محدوده  16شمالی( شامل 

چهار  باًیتقرکه  باشدیمخط سراسری   1شامل  دهندیمتعداد خطوطی که از این منطقه،کشور را تحت پوشش سراسری قرار   -2

 .دهندیمگوشه کشور را پوشش 

به که  دباشیممشترک با کشور قطر  صورتبهواقع شده و  فارسجیخلکیلومتری سواحل شمالی  111مخزن اصلی ذخایر پارس در  -3

 .ردیگیمنامطلوب قرار  نسبتاًمشترک بودن به لحاظ پیوند با سرزمین در وضعیت  لیدل

تعامل با اقتصاد 

 جهانی

 ی باالی صادرات به عمان، هند و پاکستان، عراق وهالیپتانسو علیرغم وجود  باشدیمتنها خط لوله صادراتی ایران، به کشور ترکیه 

 .باشدیمنامطلوب   نسبتاًسوریه در وضعیت 

ی و آورفنانتقال 

 دانش فنی

به  بتو نسدینمایماستفاده  تریمیقدی و تکنولوژی نسل آورفنکه در این مخزن با ایران مشترک است از  کشور قطردر مقایسه با 

 .باشدیمرقیب در وضعیت نامطلوب 

جذب 

ی گذارهیسرما

 خارجی

 .باشدیمخارجی در وضعیت نامطلوب  گذارانهیسرمای گذشته و خروج هاسالیهامیتحرلیبه دل

ی ریپذرقابتارتقاء 

صنعت و تجارت 

 استان

قرار  الشعاعتحتیعنوبهبوده است تجارت را  رگذاریتأثبر حوزه پیرامونش به لحاظ اقتصادی ، شدتبهبه اینکه این منطقه ویژه  توجهبا 

 .باشدیمداده است و از این نظر نیز وضعیت  نامطلوب 

 : مهندسین مشاورمأخذ

 خارک: بررسی وضعیت کارکردی منطقه 31جدول 

 تشریح وضعیت ناحیه 

 پیوند با سرزمین

 کیلومتری سواحل گناوه قرار دارد. 38کیلومتری از سواحل بوشهر و  57بیش از  ی در فاصلهارهیصورتجزخارکبهمنطقه  -1

که  آغاجاری  زیخنفتو خط لوله منطقه  دهدیمخطوط نفت منطقه گچساران که عمده تولید نفت خام سنگین ایران را تشکیل   -2

گوره  خانهلمبهتی زیردریایی از طریق هالولهمرکز تولید نفت خام سبک ایران است پس از رسیدن به بندر گناوه با استفاده از  نیتربزرگ

 .گرددیمبه این جزیره منتقل 

 کرفت ساخت و پیدایش چنین تأسیسات بزرگ صنعتی موجب رونق و شکوفایی خارک شود، اما چنین نشد و خارانتظار می نکهیباا -3

رد. کبه دو پاره جداگانه تقسیم شد که باند فرودگاه خارک که از ساحل شرقی تا ساحل غربی درازا دارد، آن دو را از یکدیگر جدا 

 باشدیشرکت نفت م متعلق به های جزیره و تمام دیگر بخشمحدوده شهری  عنوانقسمت کوچکی در شمال شرقی، برای مردم بومی به

ه فرض، متعلق به شرکت نفت است، مگر آنکطور پیشها و امکانات وابسته به آندر جزیره خارک بهها و خانهتأسیسات و شهرکدرواقع 

 شرکت نفت تمایلی به تصرف آن نداشته باشند.
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 تشریح وضعیت ناحیه 

تعامل با اقتصاد 

 جهانی

 ردیگیمکه ازطریق دریا و توسط کشتی انجام گرددیمی نفتی مربوط هافرآوردهکاالدرایران ، به انتقال نفت و ونقلحملموارد نیتریشب

ی هایکشتمیلیون تن نفت خام ازطریق   17.5بربالغ 1312. در سال دینمایمی را ایفا اعمدهجزیره خارک در این مورد، نقش  انهیپاو

ان،عالوه بر ایر کشنفتدراین سال،شرکت ملی .ی داخلی و بازارهای جهانی حمل گشته استهاشگاهیپاالایران به  کشنفتشرکت ملی 

 میلیون تن فرآورده نیزحمل نموده است. 6.6میلیون تن نفت خام ،  17.5انتقال

 یآورفنانتقال 

 و دانش فنی

میالدی است و ضعف کارکردی در این زمینه می تواند یکی از تهدیدات  1181مربوط به دهه   خارکی و دانش فنی در جزیره آورفن

 اساسی باشد. .

جذب 

ی گذارهیاسرم

 خارجی

آمد به جزیره خارک جز برای اهالی و ساکنان آن ممنوع است و کسانی که تمایل به وهای مهم صنعتی و نظامی، رفتبه دلیل وجود پایگاه

ت فباید پیشاپیش دالیل سفر خود را به فرمانداری بوشهر یا بخشداری خارک عرضه و موافقت مکتوب آنان را دریاسفر داشته باشند، می

 .باشدینمریپذامکانی موجود هاتیحساسی داخلی و خارجی با توجه به گذارهیسرماو چندان  دارند

ارتقاء 

ی ریپذرقابت

صنعت و 

 تجارت استان

ها و مراکز تولیدات در دیگر نقاط جزیره با توجه به محدود بودن مساحت جزیره بر روند حیات و استمرار شهر نوع فعالیت که یآنجائاز 

 باشد. و رقابتی وجود ندارد.الزامی می خارکو سازها در تمام پهنه جزیره  برساختباشد. کنترل و نظارت می رگذاریتأثیار بس

فزایش ی آبی جزیره، امکان فعالیت و اهالیپتانسو قابلیت اراضی و  خارکی از عملکرد اقتصادی جزیره ریرپذیتأثبه دلیل  خارکشهر 

ی خدماتی و پشتیبانی در شهر هاتیفعالی ریگشکلموجب هدایت و  هاتیمحدودنقش صنعتی و زراعی در مقیاس ملی را ندارد. این 

 .کندیمدر حال حاضر نیز عمل   خارکفرصت اقتصادی شهر  نیترمهم عنوانبهگردیده است و  خارک

یز از تکامل ن خارککه بخش خدمات در شهر  رودیمی صنعتی و اقتصادی در بخش نفتی جزیره انتظار هاتیفعالشد ر موازاتبهبنابراین 

 و توسعه بیشتری برخوردار گردد. 

 : مهندسین مشاورمأخذ

 

 : بررسی وضعیت کارکردی منطقه ویژه صنعتی بوشهر33جدول 

 تشریح وضعیت ناحیه 

 سرزمینپیوند با 

 :منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با مسئولیت شرکت عمران و توسعه بوشهر در دو منطقه به شرح زیر قرار دارد

 هکتار )در پنج فاز( واقع در حدفاصل جاده اصلی بوشهر ـ شیراز 1881به وسعت تقریبی  یامنطقه-1

کیلومتری  8هکتار در فاصله  4681هکتار در حدفاصل جاده اصلی بوشهر و جزیره صدرا مجموعاً به مساحت  2811به وسعت  یامنطقه-2

 بوشهر

 تعامل با اقتصاد جهانی

ه روند و ب سازدیمرا فراهم  جوارهمی هااستانی مختلف استان و هابخشی در گذارهیسرمای هانهیزم تنها نهمنطقه ویژه اقتصادی بوشهر 

کشورهای حوزه  یگذارهیجذب سرما یهانهید شده، زم؛ بلکه با برخورداری از امکانات یادینمایمتوسعه پردازش صادرات کمک 

 افزایش صادرات غیرنفتی را نیز فراهم آورده است. تینها و در فارسجیجنوبی خل

 اما در حال حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. باشدیمیشرفته را دارا ی فناوری پریکارگبهاین منطقه پتانسیل  ی و دانش فنیآورفنانتقال 

ی گذارهیسرماجذب 

 خارجی

مختلف صنعت، تولید و خدمات فعالیت دارند و همچنین پیشرفت  یهااکنون در بخشکه هم گذارهیسرما هاجذب و حضور بیش از ده

تمامی امکانات زیربنایی و خدماتی از قبیل آب، برق، تلفن، راه، فضای  یسازتوجه در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و آمادهفیزیکی قابل

ی که اگونه به ندینمایمحرکت  شده نییتع منطقه با جدیت در جهت اهداف از پیش پرسنلگواه این موضوع است که مدیریت و  …سبز و

ارج اند. امکانات بندری بوشهر و امکان ارتباط با خکردهی نیب شیپی درخشان و روشن را برای منطقه ا ندهیآکارشناسان اقتصادی کشور، 

 .رده استفراهم آو فارسجییه خلاز کشور زمینه بسیار مطلوبی را جهت ایجاد مبادالت کاال بین منطقه ویژه اقتصادی و کشورهای حاش
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 تشریح وضعیت ناحیه 

و  ی صنعتریپذرقابتارتقاء 

 تجارت استان

. وجود امکاناتی چون مرزهای آبی طوالنی به همراه باشدیجهت رونق بخشیدن به امر اقتصاد برخوردار م یابندر بوشهر از امکانات بالقوه

 فارسجی، ارتباط با کشورهای حوزه جنوبی خلیالمللنیها، فرودگاه بآنتأسیسات مجهز بندری، صنایع عظیم دریانوردی و امکانات توسعه 

دانشجو در مراکز آموزش عالی استان، سبب گردیده است تا توسعه  5111و جمعیت جوان و در حال تحصیل و جذب سالیانه بیش از 

 حساب آید.اقدام جهت ایجاد اشتغال و توسعه استان به نیتریعنوانمحوربخش صنعت به

 : مهندسین مشاورمأخذ

 

 

 ی صنعتی و نواحی صنعتی استان بوشهرهاشهرک:بررسی وضعیت کارکردی منطقه  33جدول 

 تشریح وضعیت ناحیه 

 اندشدهی صنعتی و نواحی صنعتی در هشت شهرستان استان پراکنده هاشهرکاز نظر استقرار   پیوند با سرزمین

 فاقد تعامل با اقتصاد  داخلی و جهانی هستند و این موضوع می تواند یکی از تهدیدات اساسی در زمینه اقتصاد استان به شمار رود. جهانیتعامل با اقتصاد 

ی و دانش آورفنانتقال 

 فنی

ش فنی روز دان ی وآورفنو نواحی صنعتی در صورت تعامل با صنعت نفت و گاز استان پتانسیل باالیی برای انتقال  هاشهرکاین 

 .باشندیمدارا 

ی گذارهیسرماجذب 

 خارجی
 ی خارجی صورت نگرفته استگذارهیسرما

ی ریپذرقابتارتقاء 

 صنعت و تجارت استان

 کهیدرحال. شودینمو نواحی صنعتی استان با نفت و گاز دیده  هاشهرکعلیرغم  وجود صنایع مرتبط با نفت و گاز ارتباطی بین 

و نواحی صنعتی استان با توجه به کمبود زمین در استان، دارای پتانسیل باالیی برای همکاری با صنعت نفت و گاز  هاشهرک

 .باشندیم

 : مهندسین مشاورمأخذ
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 قاچاق

ی در این گزارش با عنوان قاچاق کاال در ایران که در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز موردبررسبر اساس منبع اصلی 

از هر یک  واردشدهکاالهای قاچاق در خصوص  کهآنشده است و در فصل اول یهتهی مجلس شورای اسالمی هاپژوهش

به شرح  شده است که قرارگرفتهی موردبررساستان بوشهر  از گمرکات واردشدهی کاالها یبررسباشد به یماز گمرکات 

 باشد.یمذیل 

فن بیسیم برداری و عکاسی، ویدیو و تلویزیون، تلیلمفقبیل دوربین  کاالهای قاچاق در این منطقه بیشتر شامل کاالهایی از

یوتری و الکترونیکی، فاکس و جوهر آن، کامپای و قطعات ، انواع دیسکت های یارانههاآنو موبایل و لوازم جانبی 

یشی و اآرازملویدکی خودرو و بلبرینگ، پوشاک و منسوجات، ساعت، عینک لوازماستیشن، یپلی اتاری و هادستگاه

، نباتبآی برقی، ظروف بلور و چینی،خانگلوازمی، مشروبات الکلی، انواع بازورقبهداشتی به شکل انبوه، زیورآالت، 

 (.1387، 51ی،کیف سامسونت، دارو، دوچرخه و دیگر موارد متفرقه است.)قاچاق کاال در ایران،ص بازاسباب

 ال ها و بنادر مشکوک به قاچاق کایوهشمحورها، 

 محورهای ورودی کاالی قاچاق

  ،یژه پارس جنوبی در عسلویهوبهاز طریق مناطق ویژه اقتصادی 

 یماً از طریق بنادر دبی و خصب.مستق 

 های ورود کاالی قاچاقیوهش

 .)در قالب ترانزیت )خارجی و داخلی( با اظهار خالف)تخلیه کامل یا بخشی از کاال 

  یرمجاز(.غی درخورهااز طریق لنج های تجاری)تخلیه و انتقال کاال به قایق در دریا، تخلیه 

  دهد.یمته لنجی که بخش عظیمی از کاالهای قاچاق را تشکیل 

  ی تجاری.هااسکلهاظهار نادقیق کاالهای تجاری وارداتی به دلیل جدا بودن دفاتر گمرکی از 

 .جعل مدارک و پلمپ گمرکی 

 ورود موقت. 

 بنادر مشکوک به قاچاق کاال

 .بوشهر، دیر، کنگان، عسلویه، دیلم، گناوه و ریگ 
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o  ی غیرمجاز استان بوشهرهااسکلهبررسی 

یرمجاز با امکان قاچاق غی هااسکله عنوانبهشهرستان در استان بوشهر  5بر اساس گزارش قاچاق کاال در ایران 

 باشد.یمشده است که به شرح ذیل ییشناسا

 1-  در شهرستان بوشهر پنج اسکله صیادی و اسکله اختصاصی شرکت نفت فالت قاره و اسکله اختصاصی

 یک در نظارت گمرک نیست.یچهشرکت ایران صدرا و اسکله اختصاصی منطقه دوم دریایی وجود دارد که 

 2- اقع در بندر و در منطقه شهرستان کنگان، اسکله اختصاصی آسیای آرام، اسکله پی.او.جی.سی. شرکت نفت

بندر کنگان  ی صیادیهااسکلهطاهری، اسکله اختصاصی گوگرد متعلق به شرکت نفت، اسکله صیادی پرک و 

یک تحت نظارت گمرک نیست و فقط در سه اسکله ردیف اول،هنگام یچهو بندر طاهری وجود دارد، که 

 .شودیمکشتی عازم آن منطقه  ی از گمرک بندر کنگان برای دادن مجوز بهمأمورها، یکشتورود و خروج 

 3-  در منطقه تنگستان بین گمرکات دلوار و بوالخیرسه اسکله صیادی به نام اسکله دلوار، اسکله بندر رستمی و

 ندارد. هاآناسکله بندر عامری وجود دارد که گمرک هیچ نظارتی بر 

 4- ف دیگر آن در حاشیه گمرک طرف آن بازار شهر و طرشهرستان گناوه،خور بسیار مناسبی دارد که یک

 قرار دارد.

 5- در شهرستان دیر و خور هاله در شهرستان کنگان  برد ستان، سه خور طبیعی به نام خور هااسکلهعالوه بر این

خروج  ود ووربرای  بعضاًین گناوه و دیلم وجود دارد که مکان مناسبی برای پهلوگیری شناورهاست که خوربو 

 (.1387، 71شود.)قاچاق کاال در ایران،صیم سوءاستفاده هانآقاچاق از  صورتبهکاال 

 

o های قاچاق کاالیوهش 

 قاچاق سوخت  -5کاالهای همراه مسافر  -4بدوکی  -3ته لنجی  -2ورود موقت کاال  -1

 باشد.یمبوشهر  در استانهای قاچاق کاال یوهشین ترمهمشده  ته لنجی از  بردهنامهای یوهشاز 

 ته لنجی -

اال شد و گمرک به آن مقدار کیمها در ته لنج ریخته یسهکاز  که شدیمباری گفته  کاال وته لنجی در قدیم به مقدار 

گاه جایگاه قانونی به خود نگرفته است. یچهشده و یلتبداین امر به یک روش  مرورزمانبهداد. لیکن یماجازه خروج 

درباره  کنند و همواره بحثیملنج داران با ته لنجی برخوردهای مختلفی ی مختلف با توجه به وضعیت معیشتی هاسازمان
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وجود  نظراتفاقاست و بر سر مقدار آن بین لنج داران و مسئوالن گمرکات  شدهمطرحی مختلف هااستانسازی آن در یکسان

 ندارند.

عرف درآمده و برای ملوانان  صورتهبشود یماستان بوشهر، هرمزگان و خوزستان مربوط  3به  عمالًمسئله ته لنجی که 

 شدهرفتهگایجاد حق و توقع نموده است. با عنایت به محرومیت این مناطق، هرگاه تصمیمی جدی درباره مقابله با این پدیده 

 شده است. روروبهبا واکنش تند مردم نیز 

ه است ک شدهمشاهدهان اعطای ته لنجی، ی اخیر و به دنبال اعتراضات و تجمعات لنج داران در مورد افزایش مزهاسالدر 

ش خودروی در بندر دیر مقدار بار ش مثالًیش چشمگیری داشته است. بنا درافزاای، در تمامی یقهسلیزان ته لنجی، به صورتی  م

 .شودیمنیسان و در بوشهر به لحاظ حجمی مقدار بار از یک تا هفت خودروی نیسان برای هر لنج ته لنجی محسوب 

حرفه  صورتبهشود و از طرفی یمحال با عنایت به این موضوع که پدیده ته لنجی نوعی قاچاق از مبادی رسمی تلقی 

درآمده و برای ملوانان ایجاد حق کرده است، قانونمند کردن و ساماندهی آن عالوه بر آنکه کمک بزرگی است به حل 

 توان در این ناحیه تا حدودی حل کرد.یمیز را نضل قاچاق بوشهر، مع مخصوصاًی جنوبی کشور و هااستانی هابحران

قررات اجرایی قانون م نامهنییآ اساس بر ارزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و رساناطالعپایگاه گزارش    بر اساس

کاالی ته لنجی یا ملوانی وارد  عنوانبه با خوددالر  1511به میزان  بار کاالشش  تواندیمصادرات و واردات،هرملوان ساالنه 

نماید، لیکن واقعیت آن است که امروزه این مسئله خود به یکی از  نیتأمنماید و از این طریق بخشی از معیشت خود را 

ی ورود کاال قاچاق به کشور تبدیل است از طرف دیگر نیز عدم تناسب نوع و میزان ورودی این کاالها با نیاز هادروازه

،ورود ی تولیدی و صنعتیهاکارخانهی کاالیی مشابه تولید داخل و در پی آن تعطیلی برخی هاوجود گروهتان،بازارهای اس

مناسب و اطمینان خاطر از سالمت غذایی،  نیتأمموردی کاالهای ممنوعه و غیرمجاز در لوای این گروه کاالیی و عدم 

ه گردیده دیگر مشکالتی است که باعث پیچیدگی بیشتر این مسئل ازجملهی این گروه کاالیی انهیو قرنطبهداشتی، استاندارد 

عبارتی میتوان بیان نمود که ته لنجی از به  .شده است را باعثمندکردن این موضوع  و قاعدهی دهسامانو ضرورت تدبیر، 

ده است .اما ق مطرح نبوادوار گذشته همواره به عنوان معیشت تکمیل کننده صیادان استان بوشهر مطرح بوده و به عنوان قاچا

در سالیان اخیر میزان و نوع کاالی صیادی با قوانین و مقررات جاری منطبق نبوده و از دیدگاه قانون گذار به عنوان کاالی 

 قاچاق محسوب شده است

، مجموع ناز اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و اداره کل شیالت استا اخذشدهبر این اساس و با عنایت به آمار 

است با احتساب مجموع میزان بار مجاز  ذکرشده 1313فروند در سال  2568ی باری با عملکرد تجاریهایکشتقایق و لنج و 
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 3511میلیون دالر که با احتساب نرخ دالر) 23بیش از   در سالبار  6دالر و  1511ورودی به استان یعنی به ازای هر لنج 

است که این تنها مرتبط با اجازه رسمی  شدهدادهرسمی  صورتبهتومان ورود کاالی قاچاق میلیارد  81تومان( مجوز بیش از 

 قاچاق است.

ی هاستگاهدی متفاوتی با مسئولین نهادها و هانشستسامانمند نمودن این مسئله تالش شد تا  منظوربهو  ارتباطنیدرا

انتظامی وزارت کشور و همچنین ریاست گمرک  - ت امنیتیریاست ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،معاون ازجملهمختلف 

و  جانبههمهجمهوری اسالمی ایران برگزار و ضمن شناخت دقیق ابعاد سیاسی،انتظامی و امنیتی موضوع،نقشه راه و طرحی 

ق و ی قاچاورود کاالمردم منطقه بوده و هم تواند  و کرامتتدریجی را که هم بتواند در راستای معیشت  حالنیدرع

ی کاالی ته لنجی در استان ساماندهنماید، استخراج و تهیه شود.) تیریو مدمضر برای تولید داخل را مهار  حالنیدرع

 (2/4/1315ی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، رساناطالعبوشهر،پایگاه 

 توان اینگونه بیان داشت:یم اهداف را از ازجمله برخی

 مذکور کاالهای)درصد25(از گمرکی کامل عوارض اخذ .1

با رعایت تدریجی مالحظات و تصمیمات ملی جهت حمایت از کاالهای مشابه  لنجی ته کاالهای نوع تعیین فهرست .2

 تولید داخل

 استان درسطح ملوان همراه کاالی صدور پته الکترونیکی الکترونیکی سامانه استقرار تالش برای .3

 درصد کاالها(111(برآن مازاد و لنجی ته وارداتی کاالهای هیبر کل ... ی،استانداردوانهینطقربهداشتی، . افزایش نظارت4

در  انتظامی و کنترلی تشدید اقدامات و گمرکی عوارض پرداخت بدون استان از لنجی ته کاالی خروج ممنوعیت .5

 هاگلوگاه

 طریق از و ملوان شناور صاحبان میان قرارداد از خاصی شکل تدوین و ملوانان بیمه برقراری موضوع نمودن اجرایی .6

 و ضمانت نظارتی سازوکار که یاگونهبه استان اجتماعی تأمین سازمان و اجتماعی رفاه و تعاون،کار کل اداره همکاری

 .باشد نیزتدبیرشده قرارداد اجرای

ی استان دفاتر گمرکی شهرهای بندری و هااسکلهو  نادر شرایط زیرساختی بهبود و سازی و به بازار . ایجاد رونق اقتصاد7

 در مسیر اجرای طرح

ر آن به یک عادت فرهنگی و اقتصادی به نظ لیو تبدبه نهادینه شدن بحث کاالی ته لنجی در مناطق ساحلی  با توجه

در  ژهیوبهی ساحلی هادر شهرستانکاالی ته لنجی،اعتراض برخی اقشار  صیدر ترخ هاتیمحدوداعمال برخی  که رسدیم
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الش شد تا با ت بود که جادشدهیانیز  هاشهرستاناقشار مختلف ملوانان و لنج داران و به طبع آن تعطیلی بازار برخی از  انیم

کامل تدریجی ی و همچنین تگذاراستیسو لحاظ نمودن بهبود وضعیت معیشت مردم منطقه در فرایند  مسئلهنگاهی فراگیر به 

 .و رفع شود کاهش زین هاینگراناجرای طرح،این 

 تن 511دستورالعمل ورود کاال توسط ملوانان و کارکنان شناورهای دریایی با ظرفیت کمتر از 

: تخلیه و بارگیری شناورها صرفاً در مناطقی که سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک در آن استقرار دارند قابل 1ماده 

 ا مجوز سازمان بنادر و دریانوردی صورت خواهد پذیرفت.انجام بوده و ورود و خروج شناورها ب

: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، نسبت 1تبصره 

 .ی خود در کلیه مناطق مشمول این دستورالعمل برای ایفای کلیه تعهدات، اقدام نمایدهایندگینمابه استقرار کامل 

: گمرک ایران مکلف است در اجرای این مصوبه، مجوز انجام تشریفات گمرکی کاالی تجاری مازاد بر معافیت 2تبصره 

 ملوانی در کلیه بنادر مناطق مشمول دستورالعمل را صادر نماید.

 شخصات، مفارسجیخلتن، برای سفر به مقصد کشورهای حاشیه جنوبی  511ـ ناخدایان شناورهای تجاری زیر 2ماده 

ی ناخدا و ملوانان، نام کشور مقصد و تاریخ خروج را در فرم خود اظهاری به گمرک اعالم اگذرنامهفنی شناور، اطالعات 

 (1. )مطابق فرم پیوست شماره ندینمایم

ی اجمال اظهارنامهـ در اجرای دستورالعمل، گمرک موظف است مشخصات فرم مذکور را در سامانه ملوانی ثبت و 3ماده 

ی اجمال اظهارنامهلوانی را صادر و در اختیار ناخدای شناور قرار دهد. اداره بندر مکلف است زمان خروج شناور از بندر را در م

 ملوانی درج نماید.

ـ ناخدای شناور مکلف است مشخصات کل محموله وارده اعم از تجاری و ملوانی شامل، تعداد نگله، نوع، میزان 4ماده 

اجمالی )که در زمان خروج شناور  اظهارنامهین وزن محموله را منطبق با مفاد مانیفست به تفکیک در و ارزش کاال و همچن

از گمرک دریافت نموده( ثبت و در زمان مراجعه ابتدا به نیروی انتظامی )دریابانی( و سپس به گمرک ارائه نماید. این 

 مبنای انجام تشریفات گمرکی خواهد بود. اظهارنامه

ور بنا به مذک اظهارنامهباشد یا  الذکرفوقاجمالی  اظهارنامهشناور مشمول این دستورالعمل، فاقد  کهیورتدرصتبصره: 

ج در این و مزایای مندر هاتیمعافتشخیص گمرک با مانیفست و محموله شناور مطابقت ننماید، شناور و پرسنل آن مشمول 

 دستورالعمل نخواهند بود.



تیتهد  استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان   یو دافع  ینظام  ،یاجتماع  ،یاقتصاد دا

 

5002212B0021303013RE103970927م 

 
52 

فاً گردیده و در محل مناسبی که صر رندهیگلیتحوـ کاالی ملوانی پس از تخلیه کامل در اسکله، تحویل مراجع 5ماده 

و  فهرست اقالم قابل ورود بر اساسی و با رعایت کامل مقررات و نگهداراست،  شدهگرفتهکاالها در نظر  گونهنیابرای 

 ترخیص خواهد گردید. شدهنییتعمقدار 

 شناورها در اسکله، در صورت ضرورت با موافقت گمرک بالمانع است. زمانهمخلیه تبصره: ت

ر د آن رامربوط به هر لنج و هر یک از خدمه  هاتیمعافاز  شدهاستفادهوارداتی، سقف ریالی و تعداد دفعات  -6ماده 

 مصوبه مربوطه و آخرین اصالحات آن( ثبت نماید. بر اساسسامانه ملوانی )

ظرف یک ماه نسبت به  اندموظفستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و گمرک جمهوری اسالمی ایران : 1تبصره 

 ملوانی در سامانه جامع امور گمرکی اقدام نمایند. رسامانهیزاصالح، تقویت و استقرار کامل 

ا تهیه و پلمپ شده ر شده مشخصات موضوع تبصره فوق، گمرک موظف است دفاتر یکسان زهیمکانتا زمان  -2تبصره 

 و در اختیار کلیه دفاتر گمرکی مشمول قرار دهد.

اجرایی آن، به  نامهنییآی عملیاتی ساختن قانون ساماندهی مبادالت مرزی و هانیزمفراهم ساختن  منظوربه -7ماده 

 .ندیکاالنماقدام به واردات برای ملوانان، ا شدهفیتعربا معافیت  لینحو ذبه  شودیمشناورهای استان بوشهر اجازه داده 

 اجرایی معافیت کاالیی ملوانان نامهنییآ:31جدول 

 

ر(
)نف

ل 
مو

مش
ن 

وا
مل

د 
دا

تع
 

مراحل 

 اجرای طرح
 مرحله ششم مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

محدوده زمانی 

 اجرا

ماه  1حداکثر 

پس از تصویب 

طرح )معادل 

 سفر( 5حداکثر 

ماه  6حداکثر 

پس از مرحله اول 

 3)معادل حداکثر 

 سفر(

ماه  6حداکثر 

پس از مرحله 

دوم )معادل 

 سفر( 3حداکثر 

ماه  6حداکثر 

پس از مرحله 

سوم )معادل 

 سفر( 3حداکثر 

ماه  6حداکثر 

پس از مرحله 

چهارم )معادل 

 سفر( 3حداکثر 

ماه پس  6حداکثر 

از مرحله پنجم 

 3کثر )معادل حدا

 سفر(

تعداد 

ملوان 

 )نفر(

ظرفیت شناور 

 )تن(

درصد بیش از  51

 مرحله مبنا

درصد بیش از  31

 مرحله مبنا

درصد بیش از  11

 مرحله مبنا
 مرحله مبنا

درصد کمتر  11

 از مرحله مبنا

درصد کمتر از  21

 مرحله مبنا

 8 1 11 11 13 15 211زیر  6

7 351-211 5/16 3/14 1/12 11 1/1 8/8 

8 511-351 18 6/15 2/13 12 8/11 6/1 
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ی گردیده است لذا در خصوص نیبشیپ سال کسفر در طول ی 6برای حداکثر  الذکرفوقی ملوانی هاتیمعافتبصره: 

سفر بر تعداد سفر تقسیم و  6، سقف مجموع سهمیه سالیانه باشدیمسفر  6مناطقی که تعداد سفر متداول شناورها بیش از 

 معافیت در هر سفر خواهد بود.مبنای اعطای 

ندهی ی مندرج در قانون ساماهاتیمعافو  هاتیظرفی ساحلی جنوب کشور از هااستانی برابر ریگبهرهدر راستای  -8ماده 

ی تعاونی هاشرکتی اعطایی اعم از هاتیمعافی مذکور از مجموع هااستانی هر یک از مندبهرهمبادالت مرزی، میزان 

ی ی کاالهاتیمعافو بر آن اساس،  گرددیمی و کاالی همراه ملوان، مجموعاً برآورد ورلهیپی مرزی، هابازارچهمرزنشینان، 

 هااستانن ی برابر آمندبهره)خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان( با رعایت  هااستاناز مابقی  هرکدامهمراه ملوان برای 

ی کشور، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و ستاد هاوزارتخانهکاً توسط ، ظرف سه ماه مشترهاتیظرفاز مجموع آن 

 .رددگیمهیات دولت ارائه  رخانهیدبی ساحلی جنوب کشور تهیه و به هایاستاندارمرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 

و  اندبودهه این فعالیت مشغول سال پیش تاکنون ب 2که از حداقل  گرددیماین مزایا تنها شامل شناورهایی  -1ماده 

 شناورهای جدید مشمول این دستورالعمل نخواهند شد.

از ثبت و پذیرش شناورهای جدید خودداری ورزند، لیکن جایگزین ساختن  اندمکلف دخلیذی هادستگاهتبصره : کلیه 

 ئول بالمانع خواهد بود.ی مسهادستگاه موردنظرشناورهای نو بجای شناورهای مستعمل در صورت داشتن تجهیزات 

فهرست کاالهای مشمول این دستورالعمل به پیشنهاد شورای ساماندهی مبادالت مرزی استان و پس از تصویب  -11ماده 

 قانون مقررات صادرات و واردات تصویب و ابالغ خواهد شد. 12کارگروه ماده 

 .باشدیم سالهکصدی مقدار کاالها در بازه زمانی یدر 15تبصره: شورای ساماندهی مبادالت مرزی استان مجاز به افزایش 

قانون گمرکی و میزان  15و  14مواد  بر اساسگمرک موظف است، تعداد، نوع، وزن و ارزش ریالی کاال  -11ماده 

حقوق ورودی آن را در سند گمرکی )پته الکترونیکی( درج و از استفاده از عبارات مبهم و کلی برای شرح کاال، خودداری 

 نماید.

 از صدور مجوز ورود و ترخیص کاالهای فاقد اسناد الزم خودداری نمایند. اندموظف دخلیذی هادستگاهتبصره: کلیه 

 "این سند گمرکی )پته الکترونیکی( صرفاً در سطح استان معتبر است"گمرک ج،ا،ایران موظف است عبارت  -12ده ما

 ی صادره را برای نیروی انتظامی فراهم نماید.هاپتهدرج و امکان دسترسی الکترونیکی به  11را بر روی سند موضوع ماده 

ته الکترونیکی توسط گمرک فراهم گردد، اسناد دستی صادره ی الزم برای صدور پهارساختیزتبصره: تا زمانی که 

 معتبر خواهد بود.
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اجرایی قانون ساماندهی مبادالت مرزی، خروج کاالی ملوانی از  نامهنییآ 6ماده  3قانون و تبصره  1مطابق ماده  -13ماده 

اخذ سایر مجوزهای قانونی و پرداخت و  هاتیمعافاستان صرفاً با موافقت شورای ساماندهی مبادالت مرزی استان و حذف 

 حقوق ورودی با صدور پروانه گمرکی بالمانع است. التفاوتمابه

ترخیص کاالی مازاد بر ملوانی از فهرست کاالهای مجاز قابل ورود به کشور، بدون نیاز به ثبت سفارش و بدون  -14ماده 

پرداخت مالیات  % 4)در مورد کاالهای مشمول( و  افزودهارزشارائه کارت بازرگانی با پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر 

 و اخذ سایر مجوزهای قانونی مجاز خواهد بود. الحسابیعل صورتبهبر درآمد 

دریابانی موظف است در زمان خروج شناورها، نسبت به کنترل مشخصات مندرج در اظهارنامه اجمالی )که  -15ماده 

را ممهور به مهر ثبت خروج با قید تاریخ  اظهارنامهشناور، ناخدا و ملوانان اقدام و نموده( با مشخصات  دیتائگمرک آن را 

 نمایند.

در  هشدثبتدریابانی موظف است به هنگام ورود شناورها، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات  -16ماده 

طبیق و در صورت مطابقت، آن را ممهور به مهر ورودی با مانیفست کاال، ت اندنمودهاجمالی که در زمان خروج اخذ  اظهارنامه

 اجمالی با مانیفست، مراتب را به گمرک اعالم نماید. اظهارنامهنماید و در صورت عدم مطابقت 

هرگونه تخلیه بار شناورهای مشمول این دستورالعمل خارج از اماکن گمرکی و یا خروج کاال از گمرکات  -17ماده 

قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و  113رکی و تحت هر عنوان، وفق بند الف ماده بدون انجام تشریفات گم

 .شودیمارز، قاچاق محسوب 

 12، در اجرای ماده اندموظفبا توجه به مشکالت اجرای دقیق مقررات کاالی ملوانی، عوامل دریابانی استان  -18ماده 

 ی الزم را با گمرک ایران معمول دارند.هایهماهنگقانون امور گمرکی، همکاری و 

در نقاطی که اسکله با گمرک فاصله دارد، اداره کل بنادر و دریانوردی موظف است ضمن نظارت کامل بر بار  -11ماده 

 شناورها، کاالی وارداتی را تا اماکن گمرکی بدرقه نماید.

تقرار ، دریابانی این وظیفه را )تا زمان اساندنشدهی اداره کل بنادر و دریانوردی مستقر هایندگینماتبصره: در مناطقی که 

، توسط اداره تیمأموربرای اجرای این  ازیموردنی هارساختیزگارد بنادر و دریانوردی( به عهده خواهد داشت. امکانات و 

 خواهد گردید. نیتأمکل بنادر و دریانوردی 
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، هماهنگی یزیربرنامهمشترک کمیسیون  جلسههر موظف است ضمن طرح موضوع در نخستین استانداری بوش -21ماده 

و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز و شورای ساماندهی مبادالت مرزی، مفاد آن را به اعضاء ابالغ و با ایجاد هماهنگی 

 جهت اقدام و اجرای تصمیمات، مصوبات جلسات استانی مغایر را لغو نماید.

ی، هماهنگی و نظارت بر زیربرنامهشورای ساماندهی مبادالت مرزی موظف است ضمن اخذ نظر کمیسیون  -21ماده 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نسبت به تشکیل جلسات ماهانه اقدام، تا روند اجرای مقررات ورود کاالی ملوانی را بررسی و 

 .دیمانبه سایر مراجع منعکس  لزومرای آن را مرتفع و در صورت ی نموده و مشکالت احتمالی مربوط به اجشناسبیآس

قانون ساماندهی مبادالت مرزی، ورود کاالی ملوانی با رعایت قوانین و مقررات بهداشتی  8برابر تبصره یک ماده  -22ماده 

ول صدور مجوزهای فوق ی مسئهادستگاه. باشدیم ریپذامکانی و ارائه سایر مجوزهای قانونی )حسب مورد( هانهیقرنطو 

زمان  نیرتکوتاهجهت پاسخ به استعالم گمرک و صدور مجوز در  ربطیذموظف به استقرار دائم نماینده خود در گمرکات 

 .باشندیم

 

 

 ی و میزان کاالی ته لنجی در بندر دلوارمندبهرهشرایط 

 ی از ته لنجی:مندبهرهمدارک الزم برای 

  تعهدنامه( فرم 1

 پایان سفر اول دیتائ( فرم 2

 استفاده از سهمیه سفر دوم  هیدییتأ( 3

 واردات کاالیجهت  ازیموردننکته: تا زمان فراهم شدن شرایط قانونی 

در اولین  دتواننیمتجاری )کاالهای مازاد بر ته لنجی(، کلیه صاحبان شناورهای مشمول طرح، با رعایت سایر ضوابط مصوب 

، اندردهکاز سهمیه دو سفر استفاده  بارکتخلیه خود از معادل سهمیه دو سفر استفاده نمایند. لذا این بند شامل کسانی که ی

 .شودینم

نماینده  دیائتاجتماعی آنان با  نیتأمدر جدول زیر و پرداخت بیمه  ذکرشدهمربوط به قرارداد با ملوانان به تعداد ( مدارک 4

 مستقر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 تفاوت با ابالغیه قبل

 تعدیل سهمیه خودرو برای هر شناور -1

 225کاهش بهای خدمات )هر خودرو  -2

 هزار تومان(

 ملوانانتعدیل تعداد  -3

 اصالح قرارداد ملوانان -4
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ی محوطه، سازآماده( مدارک پرداخت هزینه و کمک به شهرداری یا دهیاری محل برای ارائه خدمات و مشارکت در 5

سایر خدمات  و تسهیل ترافیک و هایدسترسی سامانه، نیروی انسانی تکمیلی و موقت، بهسازی یا تکمیل اندازراهانبار موقت، 

 نماینده مستقر شهرداری / دهیاری دیتائی، با رساختیزعمومی و 

 میزان کاالی ته لنجی به نسبت ظرفیت لنج و تعداد ملوان در بندر دلوار: 36جدول 

 استان بوشهرستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ماخذ: اداره کل گمرک و 

 

 ی و میزان کاالی ته لنجی در بنادر دیر و کنگانمندبهرهشرایط 

 

 ی از ته لنجی:مندبهرهمدارک الزم برای 

 

 تعهدنامه( فرم 1

 پایان سفر اول  دیتائ( فرم 2

 استفاده از سهمیه سفر دوم  هیدییتأ( 3

جهت واردات کاالی  ازیموردندن شرایط قانونی نکته: تا زمان فراهم ش

در اولین  دتواننیمتجاری )کاالهای مازاد بر ته لنجی(، کلیه صاحبان شناورهای مشمول طرح، با رعایت سایر ضوابط مصوب 

 ردیف
ظرفیت لنج 

 )تن(

میزان کاالی ته  تعداد ملوانان )نفر(

لنجی )تعداد 

مجاز خودرو در 

 هر سفر(

بهای 

خدمات 

 )تومان(

 مالحظات
 وقتپاره دائم

 4 511تا  351 1

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

18 4.111.111 

صاحب لنج، برای تعداد ملوان  کهیدرصورت( 1

کمتری، قرارداد ارائه کند، به همان نسبت، میزان 

 .ابدییمکاالی ته لنجی وی کاهش 

با  سالهک، دارای قرارداد یوقتپاره( اگر ملوان 2

، لنج دار مکلف است در طول باشدینملنج دیگری 

سفر وی را بیمه نماید و کسورات قانونی و سهم 

 بیمه بیکاری را پرداخت نماید. کارفرما مربوط به

( تعلق کاالی ته لنجی، مشروط به ارائه کلیه 3

 .باشدیمدر باال(  ذکرشدهبند  5مدارک الزم )

ی از کاالی ته لنجی مندبهره( تعداد سفرها برای 4

 .باشدیمسفر  8معادل 

 3 351تا  211 2

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

16 3.611.111 

 3 211زیر  3

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

12 2.711.111 

 تفاوت با ابالغیه قبل

 خودرو برای هر شناورتعدیل سهمیه  -1

کاهش بهای خدمات )هر خودرو  -2

 هزار تومان( 151

 تعدیل تعداد ملوانان -3

 اصالح قرارداد ملوانان -4
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، اندردهک از سهمیه دو سفر استفاده بارکتخلیه خود از معادل سهمیه دو سفر استفاده نمایند. لذا این بند شامل کسانی که ی

 .شودینم

 دیائتاجتماعی آنان  با  نیتأمدر جدول زیر و پرداخت بیمه  ذکرشده( مدارک مربوط به قرارداد با ملوانان به تعداد 4

 نماینده مستقر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ی محوطه، سازآماده( مدارک پرداخت هزینه و کمک به شهرداری یا دهیاری محل برای ارائه خدمات و مشارکت در 5

سایر خدمات  و تسهیل ترافیک و هایدسترسی سامانه، نیروی انسانی تکمیلی و موقت، بهسازی یا تکمیل اندازراهانبار موقت، 

 نماینده مستقر شهرداری / دهیاری دیتائی، با رساختیزعمومی و 

 

 نج و تعداد ملوان در بنادر دیر و کنگان:میزان کاالی ته لنجی به نسبت ظرفیت ل35جدول 

 استان بوشهرستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ماخذ: اداره کل گمرک و 

 
 ی و میزان کاالی ته لنجی در بنادر دیلم، گناوه و ریگمندبهرهشرایط 

 ته لنجی: ی ازمندبهرهمدارک الزم برای 

  تعهدنامه( فرم 1

 پایان سفر اول  دیتائ( فرم 2

 استفاده از سهمیه سفر دوم  هیدییتأ( 3

 ردیف
ظرفیت لنج 

 )تن(

میزان کاالی ته  تعداد ملوانان )نفر(

لنجی )تعداد 

مجاز خودرو در 

 هر سفر(

بهای 

خدمات 

 )تومان(

 مالحظات
 وقتپاره دائم

 4 511تا  351 1

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

26 3.111.111 

صاحب لنج، برای تعداد ملوان  کهیدرصورت( 1

کمتری، قرارداد ارائه کند، به همان نسبت، میزان 

 .ابدییمکاالی ته لنجی وی کاهش 

با  سالهک، دارای قرارداد یوقتپاره( اگر ملوان 2

، لنج دار مکلف است در طول باشدینملنج دیگری 

سفر وی را بیمه نماید و کسورات قانونی و سهم 

 ا مربوط به بیمه بیکاری را پرداخت نماید.کارفرم

( تعلق کاالی ته لنجی، مشروط به ارائه کلیه 3

 .باشدیمدر باال(  ذکرشدهبند  5مدارک الزم )

ی از کاالی ته لنجی مندبهره( تعداد سفرها برای 4

 .باشدیمسفر  8معادل 

 3 351تا  211 2

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

23 3.451.111 

 3 211زیر  3

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

18 2.711.111 
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جهت واردات کاالی تجاری )کاالهای مازاد بر ته لنجی(، کلیه صاحبان  ازیموردننکته: تا زمان فراهم شدن شرایط قانونی 

در اولین تخلیه خود از معادل سهمیه دو سفر استفاده نمایند.  توانندیمشناورهای مشمول طرح، با رعایت سایر ضوابط مصوب 

 .شودینم، اندکردهاز سهمیه دو سفر استفاده  بارکلذا این بند شامل کسانی که ی

 دیائتاجتماعی آنان  با  نیتأمدر جدول زیر و پرداخت بیمه  ذکرشده( مدارک مربوط به قرارداد با ملوانان به تعداد 4

 داره تعاون، کار و رفاه اجتماعینماینده مستقر ا

ی محوطه، سازآماده( مدارک پرداخت هزینه و کمک به شهرداری یا دهیاری محل برای ارائه خدمات و مشارکت در 5

سایر خدمات  و تسهیل ترافیک و هایدسترسی سامانه، نیروی انسانی تکمیلی و موقت، بهسازی یا تکمیل اندازراهانبار موقت، 

 نماینده مستقر شهرداری / دهیاری دیتائی، با رساختیزعمومی و 

 

 میزان کاالی ته لنجی به نسبت ظرفیت لنج و تعداد ملوان در بنادر گناوه و ریگ: 34جدول 

 استان بوشهرستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ماخذ: اداره کل گمرک و 

ال ری ونیلیمک، به ازای هر خودرو معادل یندینمایمکشور کویت تردد  مبدأبهای خدمات برای شناورهایی که از *

 .باشدیم

  

 ردیف
ظرفیت لنج 

 )تن(

میزان کاالی ته  تعداد ملوانان )نفر(

لنجی )تعداد 

مجاز خودرو در 

 هر سفر(

بهای 

خدمات 

 )تومان(

 مالحظات
 وقتپاره دائم

 4 511تا  351 1

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

36 5.411.111 

صاحب لنج، برای تعداد ملوان  کهیدرصورت( 1

کمتری، قرارداد ارائه کند، به همان نسبت، میزان 

 .ابدییمکاالی ته لنجی وی کاهش 

ا ب سالهکدارای قرارداد ی، وقتپاره( اگر ملوان 2

، لنج دار مکلف است در باشدینملنج دیگری 

طول سفر وی را بیمه نماید و کسورات قانونی و 

سهم کارفرما مربوط به بیمه بیکاری را پرداخت 

 نماید.

( تعلق کاالی ته لنجی، مشروط به ارائه کلیه 3

 .باشدیمدر باال(  ذکرشدهبند  5مدارک الزم )

 ی از کاالی ته لنجیمندبهرهها برای ( تعداد سفر4

 .باشدیمسفر  8معادل 

 3 351تا  211 2

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

32 4.811.111 

 3 211زیر  3

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

25 3.751.111 
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 ی و میزان کاالی ته لنجی در بنادر بوالخیر و الورمندبهرهشرایط 

 ی از ته لنجی:مندبهرهمدارک الزم برای 

 تعهدنامه( فرم 1

 پایان سفر اول  دیتائ( فرم 2

 استفاده از سهمیه سفر دوم  هیدییتأ( 3

 جهت واردات کاالی ازیموردننکته: تا زمان فراهم شدن شرایط قانونی 

تجاری )کاالهای مازاد بر ته لنجی(، کلیه صاحبان شناورهای مشمول طرح، 

در اولین تخلیه خود از معادل سهمیه دو سفر استفاده نمایند. لذا این بند شامل کسانی  توانندیمبا رعایت سایر ضوابط مصوب 

 .شودینم، اندکردهسهمیه دو سفر استفاده  از بارککه ی

نماینده  دیائتاجتماعی آنان با  نیتأمدر جدول زیر و پرداخت بیمه  ذکرشده( مدارک مربوط به قرارداد با ملوانان به تعداد 4

 مستقر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ی محوطه، سازآمادهه خدمات و مشارکت در ( مدارک پرداخت هزینه و کمک به شهرداری یا دهیاری محل برای ارائ5

سایر خدمات  و تسهیل ترافیک و هایدسترسی سامانه، نیروی انسانی تکمیلی و موقت، بهسازی یا تکمیل اندازراهانبار موقت، 

 نماینده مستقر شهرداری / دهیاری دیتائی، با رساختیزعمومی و 

 لنجی به نسبت ظرفیت لنج و تعداد ملوان در بنادر بوالخیر و الورمیزان کاالی ته : 31جدول 

 استان بوشهرستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ماخذ: اداره کل گمرک و 

 تفاوت با ابالغیه قبل

 تعدیل سهمیه خودرو برای هر شناور -1

 151کاهش بهای خدمات )هر خودرو  -2

 هزار تومان(

 تعدیل تعداد ملوانان -3

 اصالح قرارداد ملوانان -4

 ردیف
ظرفیت لنج 

 )تن(

میزان کاالی ته  تعداد ملوانان )نفر(

لنجی )تعداد 

مجاز خودرو در 

 هر سفر(

بهای 

خدمات 

 )تومان(

 مالحظات
 وقتپاره دائم

 4 511تا  351 1

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

26 3.111.111 

صاحب لنج، برای تعداد ملوان کمتری، قرارداد  کهیدرصورت( 1

ارائه کند، به همان نسبت، میزان کاالی ته لنجی وی کاهش 

 .ابدییم

با لنج دیگری  سالهک، دارای قرارداد یوقتپاره( اگر ملوان 2

، لنج دار مکلف است در طول سفر وی را بیمه نماید و باشدینم

کسورات قانونی و سهم کارفرما مربوط به بیمه بیکاری را پرداخت 

 نماید.

بند  5( تعلق کاالی ته لنجی، مشروط به ارائه کلیه مدارک الزم )3

 .باشدیمدر باال(  ذکرشده

سفر  8ی از کاالی ته لنجی معادل مندبهره( تعداد سفرها برای 4

 .باشدیم

 3 351تا  211 2

اختیاری با رعایت 

بط دریانوردی ضوا

 نفر( 3)حداقل 

23 3.451.111 

 3 211زیر  3

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

18 2.711.111 
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 ی و میزان کاالی ته لنجی در بنادر عسلویه و نخل تقیمندبهرهشرایط 

 
 ی از ته لنجی:مندبهرهمدارک الزم برای 

  تعهدنامه( فرم 1

 پایان سفر اول  دیتائ( فرم 2

 استفاده از سهمیه سفر دوم  هیدییتأ( 3

 
 
 

جهت واردات کاالی تجاری )کاالهای مازاد بر ته لنجی(، کلیه صاحبان  ازیموردننکته: تا زمان فراهم شدن شرایط قانونی 

در اولین تخلیه خود از معادل سهمیه دو سفر استفاده نمایند.  توانندیمشناورهای مشمول طرح، با رعایت سایر ضوابط مصوب 

 .شودینم، اندکردهاز سهمیه دو سفر استفاده  بارکین بند شامل کسانی که یلذا ا

نماینده  دیائتاجتماعی آنان با  نیتأمدر جدول زیر و پرداخت بیمه  ذکرشده( مدارک مربوط به قرارداد با ملوانان به تعداد 4

 مستقر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ی محوطه، سازآماده( مدارک پرداخت هزینه و کمک به شهرداری یا دهیاری محل برای ارائه خدمات و مشارکت در 5

سایر خدمات  و تسهیل ترافیک و هایدسترسی سامانه، نیروی انسانی تکمیلی و موقت، بهسازی یا تکمیل اندازراهانبار موقت، 

 رداری / دهیارینماینده مستقر شه دیتائی، با رساختیزعمومی و 

  

 تفاوت با ابالغیه قبل

 تعدیل سهمیه خودرو برای هر شناور -1

هزار  151کاهش بهای خدمات )هر خودرو  -2

 تومان(

 تعدیل تعداد ملوانان -3

 اصالح قرارداد ملوانان -4
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 میزان کاالی ته لنجی به نسبت ظرفیت لنج و تعداد ملوان در بنادر عسلویه و نخل تقی: 31جدول 

 بوشهراستان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ماخذ: اداره کل گمرک و 

 

 ی و میزان کاالی ته لنجی در بندر بوشهرمندبهرهشرایط 

 ی از ته لنجی:مندبهرهمدارک الزم برای 

  تعهدنامه( فرم 1

 پایان سفر اول  دیتائ( فرم 2

 استفاده از سهمیه سفر دوم  هیدییتأ( 3

 
 
 

جهت واردات کاالی تجاری )کاالهای مازاد بر ته لنجی(، کلیه صاحبان  ازیموردننکته: تا زمان فراهم شدن شرایط قانونی 

در اولین تخلیه خود از معادل سهمیه دو سفر استفاده نمایند.  توانندیمشناورهای مشمول طرح، با رعایت سایر ضوابط مصوب 

 .شودینم، اندکردهاز سهمیه دو سفر استفاده  بارکلذا این بند شامل کسانی که ی

 ردیف
ظرفیت لنج 

 )تن(

میزان کاالی  تعداد ملوانان )نفر(

ته لنجی 

)تعداد مجاز 

خودرو در هر 

 سفر(

بهای 

خدمات 

 )تومان(

 مالحظات
 وقتپاره دائم

 4 511تا  351 1

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

23 3.451.111 

صاحب لنج، برای تعداد ملوان  کهیدرصورت( 1

کمتری، قرارداد ارائه کند، به همان نسبت، میزان 

 .ابدییمکاالی ته لنجی وی کاهش 

با  سالهک، دارای قرارداد یوقتپاره( اگر ملوان 2

، لنج دار مکلف است در طول باشدینملنج دیگری 

سفر وی را بیمه نماید و کسورات قانونی و سهم 

 کارفرما مربوط به بیمه بیکاری را پرداخت نماید.

( تعلق کاالی ته لنجی، مشروط به ارائه کلیه 3

 .باشدیمدر باال(  ذکرشدهبند  5مدارک الزم )

کاالی ته لنجی ی از مندبهره( تعداد سفرها برای 4

 .باشدیمسفر  8معادل 

 3 351تا  211 2

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

18 2.711.111 

 3 211زیر  3

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

16 2.411.111 

 تفاوت با ابالغیه قبل

 تعدیل سهمیه خودرو برای هر شناور -1

 هزار تومان( 151کاهش بهای خدمات )هر خودرو  -2

 تعدیل تعداد ملوانان -3

 اصالح قرارداد ملوانان -4
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نماینده  دیائتاجتماعی آنان با  نیتأمدر جدول زیر و پرداخت بیمه  ذکرشده( مدارک مربوط به قرارداد با ملوانان به تعداد 4

 داره تعاون، کار و رفاه اجتماعیمستقر ا

ی محوطه، سازآماده( مدارک پرداخت هزینه و کمک به شهرداری یا دهیاری محل برای ارائه خدمات و مشارکت در 5

سایر خدمات  و تسهیل ترافیک و هایدسترسی سامانه، نیروی انسانی تکمیلی و موقت، بهسازی یا تکمیل اندازراهانبار موقت، 

 نماینده مستقر شهرداری / دهیاری دیتائی، با اخترسیزعمومی و 

 میزان کاالی ته لنجی به نسبت ظرفیت لنج و تعداد ملوان در بندر بوشهر: 34جدول 

 استان بوشهرستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ماخذ: اداره کل گمرک و 

 
ی از شود و به همین سبب، بخشینمقاچاق کاال فعالیتی است که به دلیل ماهیت پنهان، در آمارهای رسمی کشور ثبت 

ی هاشکلمهای تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با یاستسماند. این مقوله کارکرد یمعملکرد اقتصاد کشور پنهان 

های ناشی از ورود این کاالها به تولید داخلی، سطح یانزسازد. با محاسبه هزینه فرصت درآمدها و سایر یمجدی مواجه 

توان دریافت ساالنه چندین میلیارد دالر زیان از یمگذاری مولد، تجارت خارجی و درآمدهای ارزی، یهسرمااشتغال، میزان 

ی هاشبکهاینکه بسیاری از این اقالم، از طریق  ترمهمشود. یمکشور تحمیل  ورود و خروج کاالهای قاچاق به اقتصاد

ین فعالیت المللی به اینبباندهای ملی و  صورتبه هاشبکهشوند که این یمیافته قاچاق به کشور وارد یا از آن خارج سازمان

 کنند.یمغیرقانونی اقدام 

 ردیف
ظرفیت لنج 

 )تن(

میزان کاالی ته  تعداد ملوانان )نفر(

لنجی )تعداد 

مجاز خودرو در 

 هر سفر(

بهای 

خدمات 

 )تومان(

 مالحظات
 وقتپاره دائم

 4 511تا  351 1

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

11 1.511.111 

صاحب لنج، برای تعداد ملوان  کهیدرصورت( 1

کمتری، قرارداد ارائه کند، به همان نسبت، میزان 

 .ابدییمکاالی ته لنجی وی کاهش 

با  سالهکقرارداد ی، دارای وقتپاره( اگر ملوان 2

، لنج دار مکلف است در طول باشدینملنج دیگری 

سفر وی را بیمه نماید و کسورات قانونی و سهم 

 کارفرما مربوط به بیمه بیکاری را پرداخت نماید.

( تعلق کاالی ته لنجی، مشروط به ارائه کلیه 3

 .باشدیمدر باال(  ذکرشدهبند  5مدارک الزم )

ی از کاالی ته لنجی مندبهرهی ( تعداد سفرها برا4

 .باشدیمسفر  8معادل 

 3 351تا  211 2

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

1 1.351.111 

 3 211زیر  3

اختیاری با رعایت 

ضوابط دریانوردی 

 نفر( 3)حداقل 

8 1.211.111 
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تأثر از عوامل و شرایط مختلف جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی استان شک وقوع پدیده قاچاق کاال در استان بوشهر میب

ی هاهدغدغی کنونی این استان و از هامعضلوقوع مصادیق مختلف قاچاق کاال در استان بوشهر، یکی از  ازآنجاکهاست. 

نترل این پدیده قابله و کم منظوربهاصلی مسئوالن است و با توجه به اهمیت پیشگیری وضعیت قاچاق کاال در استان بوشهر، 

هر ین مبادی ورود و مسیرهای قاچاق کاال به استان بوشترمهمباشد در این راستا یم موردنظرنامطلوب اقتصادی در سطح استان 

 خورد.یماینکه معلوم شد در چه مناطق یا شهرهایی از استان، این پدیده بیشتر به چشم  ترمهمویژه باید قرار بگیرد.   موردتوجه

ی جغرافیایی حمل و نگهداری و مقصد کاالهای قاچاق در هامحدودهین ترمهمهمچنین مشخص شود که توزیع جغرافیایی 

 محدوده استان بوشهر )به تفکیک شهرستان و بخش( چگونه است.

رسد موقعیت جغرافیایی و نحوه گسترش استان به شکل نوار باریک ساحلی، وجود تسهیالت طبیعی فعالیت یمبه نظر 

 های اجتماعی و اقتصادی مانند بیکاری و نبودیژگیوی تاریک یا توفانی، هاشبغیرقانونی قاچاق شامل خورها، نیروی مد، 

یافته به دلیل وسعهتی ساکنان استان، شکل نگرفتن اقتصاد ی اشتغال مناسب و وضعیت نامساعد معیشتی و اقتصادهافرصت

های قاچاق، وجود بازار مصرف و تقاضا برای کاالهای خارجی، یتفعالمحیطی، سود باالی یستزی محیطی و هاچالش

یکپارچه  وثباتی در مقررات صادرات و واردات، بروز یبارزش پایین پول کشور در مقایسه با ارزهای معتبر دنیا، تناقض و 

رایط و دارای ش الورودممنوعنبودن قوانین تجاری، ناهماهنگی مشهود در نحوه رسیدگی مراجع قضایی، حجم باالی کاالهای 

های موجود در جریان صادرات و واردات، تفاوت قیمت کاال در بازار داخلی با بازار کشورهای یتمعافخاص، انحصارها و 

ی یرگشکلین عوامل مؤثر در ترمهمی مسئول از اختیارهای کافی در امر قاچاق، از هاسازمانهمسایه و برخوردار نبودن 

 الگوهای قاچاق کاال در استان بوشهر است.

ین راهبردهای ترمهمفوق و بر اساس نظرسنجی از کارشناسان و متولیان مبارزه با مواد مخدر در استان بوشهر،  مراتببهبنا 

 کاال در استان به شرح زیر است:پیشگیری و مقابله با قاچاق 

ی راهبردی و مبادی ورودی و خروجی شهرها و تجهیز این هاگلوگاهیابی و احداث مراکز انتظامی جدید در مکان -

 مراکز به امکانات و تجهیزات پیشرفته؛

 بخشی به راهبردهای پیشگیرانه؛ یتاولو -

 ی جامع، یکپارچه و مکان مرجع و بروز رسانی اهدادتجهیز مراکز کنترل و مبارزه با قاچاق کاال به پایگاه  -

 ؛جرائمای این یانهرااطالعات 
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ی اطالعات هاسامانهتجهیز مراکز نظامی و انتظامی به  ازجملههای نوین در زمینه تحلیل بزهکاری، یفناوراستفاده از  -

 های فراوان این ابزار نوین؛ یتوانمندی کامل از برداربهرهجغرافیایی و 

 ی تکمیلی؛ هاپژوهشبر اساس مناطق جرم خیز و انجام  جرائمتحلیل  -

 های رقابتی در تولید و تجارت در استان؛یتمزشناخت و تقویت  -

 ی مرزی؛ هابازارچههای یتفعالتوجه و نظارت بر  -

 ها و استقرار امکانات مناسب اشتغال و فعالیت؛یرساختزتوسعه  -

 های ترانزیتی؛ یونکامی ردیابی هاسامانهتوسعه و تکمیل  -

 حمایت از صادرات کاال و ارائه خدمات مطلوب برای صادرات و واردات رسمی؛ -

 و ترانزیت در مرزهای استان؛  ونقلحملی، فرآوری، انبارداری و بندبستهها و مراکز یانهپاساماندهی  -

تفاده سازی برای اسیتظرف و های مدرن و مطمئن برای کنترل ورود کاالیفناورتجهیز گمرک استان به وسایل و  -

 کاال؛ ونقلحملاز فناوری ارتباطات و اطالعات در زمینه 

 .جرائمدر پیشگیری و کاهش  جانبههمهیی جومشارکتهمراه سازی افراد جامعه در قالب  -

 

 ی بودنمحصولتکی یا وربهرهی و آورفنضعف  -3-3-31-3-3-3

( که با افزایش Input-driven) هانهاده. یکی افزایش باشدیمرشد اقتصادی عموماً مستلزم استفاده از دو رویکرد مختلف 

( است که در Productivity-drivenی )وربهرهو رویکرد دیگر نیز بهبود  شودیمی توسعه میسر هاطرحنیروی کار و اجرای 

 شودیمرد موجب . استفاده از این رویکشودیمبهتر تولید  تیفیباکو یا محصولی  ترشیبی ستاندهآن بدون تغییر مقدار داده، 

تا توان رقابتی کشورها در صدور محصوالت به بازارهای جهانی افزایش یابد. در کشور ایران برای رهایی از درآمد ارزی 

ی هاتیعالفی المللنیبی استاندارد بندطبقهی اقتصادی )هاقسمتناشی از صادرات نفت، ضرورت دارد که توان رقابت در 

ل یا ی بودن و تولید یک نوع محصومحصولتکی صنعت و معدن افزایش یابد. هاقسمت ژهیوبهسوم(  دنظریتجدادی اقتص

ی المللنیبآن برای کشور ما در بردارد و از بعد  تبعبهو  توسعهدرحالفرآورده احتمال ایجاد مشکالتی را برای کشورهای 

ا و در برخی از مقاطع زمانی ب توسعهدرحالقرار دادن کشورهای  فشارتحتی بودن عاملی است جهت کنترل و محصولتک

 .گرددیمکشورها  گونهنیای اقتصادی توسعه درروندباعث ایجاد اختالل  دشدهیتولتحریم صادرات کاالی 
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در ادامه در راستای بررسی ضعف فناوری در استان بوشهر حوزه های کشاورزی، صنععت و معدن مورد بررسی قرار 

 است. گرفته

 

 فن آوری توليد در بخش کشاورزی -الف

بخش کشاورزی به حسب نقش و سهم تعیین کننده ای که در فرآیند توسعۀ کشور و به ویژه استان فارس دارد، شایسته 

است از منظری صحیح و با رویکردی مناسب به آن نگریسته شود. کشاورزی ما برای تحقق امنیّت غذایی جامعه، نیازمند گذر 

از مرحلۀ تولید معیشتی و سنتی به مرحلۀ تولید صنعتی و تجاری است و لذا، ضرورت دارد با اتخاذ تدابیر کارشناسانه  سریع

 به نوسازی همه جانبۀ آن پرداخت.

دستاوردهای ناچیـز و عقب ماندگی های قابل توجه در حوزۀ مکانیزاسیون نسبت به اهداف تعیین شده در برنامه های 

خش توان به عدم توجه شایستـه به لزوم توسعۀ بعوامل متعدد با درجات تأثیر متفاوتی است که از جمله می مختلف، ناشی از

کشـاورزی، کوتاهی بخش صنعت در انجـام رسالت خود در قبال بخش کشاورزی، هدف گذاری غیر واقع بینـانه و شاید 

بخش کشـاورزی و عدم به کارگیـری مناسب نهاده ها  مهم تر از همه، ضعف مدیریت در بهـره برداری از امکانات موجودِ

اشاره نمود. از دیگر مشکالت پیشِ روی مکانیزاسیون کشاورزی، عدم وجود یک برنامۀ منسجم و مدون عملیاتی برای این 

بین های ی اراضی، تسطیح و ایجاد راهسازکپارچهی زیربناهای کشاورزی از قبیل یسازآمادهکشاورزی نوین  حوزه است.

آالت برای انجام عملیات زراعی، توسعه تسهیل کاربرد ماشین منظوربهبندی اراضی شبکه آبیاری و زهکشی مزارع، قطعه

 شود.ها در فرآیند کاشت و داشت و برداشت را شامل میوری نهادهپایدار و افزایش بهره

و مناسب عملیات زراعی در راستای تسهیل و تسریع  موقعبهانجام  منظوربههای نوین آوریآالت و فنکاربرد ماشین

در راستای  گریدهای نوین از سوی عملیات و کاربرد روش موقعبهو افزایش  سوکفعالیت کشاورزی برای کشاورزان از ی

بخش کشاورزی مجموعه اقداماتی که در  افزودهارزشافزایش ماندگاری محصوالت و جلوگیری از ضایعات و افزایش 

 ب مکانیزاسیون بخش کشاورزی متصور است.چارچو

آالت و ادوات کشاورزی مهم در ادامه سعی شده تا با استفاده از اطالعات در اختیار، تصویری از میزان استفاده از ماشین

های آن شامل تراکتور، کمباین، دروگر خودگردان، گاوآهن، دیسک، بذرکار و بذرپاش، کودپاش، در استان و شهرستان

 ارائه و مقایسه صورت گیرد. 1313و  1311ورزی در سال و ادوات خاک کوبخرمن، پاشسم



تیتهد  استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان   یو دافع  ینظام  ،یاجتماع  ،یاقتصاد دا

 

5002212B0021303013RE103970927م 

 
66 

 142دیسک،  1721گاوآهن،  2313دروگر خودگردان،  31کمباین،  24تراکتور،  3317، دارای 1311استان در سال 

ه است. در میان شهرستانی بودورزخاکادوات  242و  کوبخرمن 314، پاشسم 6872کودپاش،  1216بذرکار و بذرپاش، 

ها، شهرستان دشتستان بیشترین سهم از تراکتور، کمباین، دروگر خودگردان، گاوآهن، دیسک، بذرکار و بذرپاش، کودپاش، 

ور را داشته است. سهم شهرستان دشتستان از تراکت پاشسمی و شهرستان دیر بیشترین سهم از ورزخاکو ادوات  کوبخرمن

درصد،  8/46درصد، از دیسک  4/51 گاوآهندرصد، از  3/32درصد، از دروگر خودگردان  2/54ین درصد، از کمبا 11/38

 11/55ی ورزخاکدرصد و از ادوات  1/44 کوبخرمندرصد، از  8/61درصد، از کودپاش  5/34از بذرکار و بذرپاش 

 بوده است.

باشد. درصد می 11/1توسط رشد ساالنه تراکتور رسیده است. م 3318، تنها تعداد تراکتور افزایش یافته و 1313تا سال 

در این سال نیز شهرستان دشتستان بیشترین سهم از تراکتور، کمباین، دروگر خودگردان، گاوآهن، دیسک، بذرکار و 

 4/51درصد،  3/32درصد،  2/54درصد،  11/38که به ترتیب  داشتهورزی را و ادوات خاک کوبخرمنبذرپاش، کودپاش، 

استان نیز بیشترین  پاشسم 1216باشد. از درصد می 11/55درصد و  1/44درصد،  8/61درصد،  5/34درصد،  8/46درصد، 

 درصد به خود اختصاص داده است.  7/41سهم را شهرستان دیر با 

 3141-هامهم مورد استفاده در استان و شهرستان یو ادوات کشاورز آالتنیتعداد ماش :31جدول 

شهرستا

 ن
تراک

 تور

کمب

 این

دروگر 

 خودگردان

گاوآه

 ن

دیس

 ک

بذرکار و 

 بذرپاش

کودپ

 اش

پسم

 اش

کخرمن

 وب

ادوات 

 یورزخاک

 22 22 34 88 12 61 78 2 4 248 بوشهر

 8 8 132 74 1 161 75 5   113 نتنگستا

 1   151 5   31 71 1   36 جم

 133 177 1418 115 41 811 1166 11 13 1212 دشتستان

 42 51 1734 111 1 151 251 2   718 دشتی

 15 56 2863 22 8 277 371 5   211 دیر

 8 18 7 1 13 11 3   1 241 دیلم

     38     12 14     46 عسلویه
   3 411   3 71 182 1   48 کنگان
 13 61 16 111 31 71 16 5 6 446 گناوه

 242 314 6872 1216 142 1721 2313 31 24 3317 استان

 1331-سازمان جهاد کشاورزیمأخذ: 
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 3141-مهم مورد استفاده در استان یو ادوات کشاورز آالتنیها از تعداد ماش:سهم شهرستان :33جدول 

 یورزخاکادوات  کوبخرمن پاشسم کودپاش و بذرپاشبذرکار  دیسک گاوآهن دروگر خودگردان کمباین تراکتور شهرستان

 1.1 5.6 1.5 6.8 8.5 3.5 3.4 6.5 16.7 7.3 بوشهر

 3.3 2.1 1.1 5.7 6.3 1.3 3.2 16.1 1.1 3.3 تنگستان

 1.4 1.1 2.2 1.4 1.1 1.7 3.1 3.2 1.1 1.1 جم

 55.1 44.1 21.8 61.8 34.5 46.8 51.4 32.3 54.2 38.1 دشتستان

 17.4 12.7 25.2 7.8 6.3 8.7 11.8 6.5 1.1 21.1 دشتی

 6.2 14.2 41.7 1.7 5.6 16.1 16.4 16.1 1.1 6.2 دیر

 3.3 4.6 1.1 1.1 1.2 5.2 1.1 1.1 4.2 7.1 دیلم

 1.1 1.1 1.6   1.1 1.7 1.6 1.1 1.1 1.4 عسلویه

 1.1 1.8 5.8 1.1 2.1 4.1 7.1 3.2 1.1 1.4 کنگان

 5.4 15.2 1.2 7.7 27.5 4.1 4.2 16.1 25.1 13.1 گناوه

 111.11 111.11 111.11 111.11 111.11 111.11 111.11 111.11 111.11 111.11 استان

 و محاسبات مشاور 1331-سازمان جهاد کشاورزیمأخذ: 

 

 مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان ارائه گردد. سهمدر ادامه سعی شده تا با استفاده از اطالعات در اختیار، تصویری از

، ادوات و ابزارآالت کشاورزی 1313مکانیزاسیون در فرایند تولید محصوالت زراعی استان سال  جهت بررسی و ارزیابی سهم

 کالس های مجزا به قرار زیر قرار داده شد. 5در ذیلبه صورت جدول 

 وات و ابزار آالت محصوالت زراعیطبقه بندی اد: 33جدول 
 سطح زیر کشت

 داشت
 کودپاش

 پاشسم

 برداشت

 کمباین

 دروگر خودگردان

 کوبخرمن

 خاک ورزی اولیه

 تراکتور

 ورزیادوات خاک

 گاوآهن

 دیسک خاک ورزی ثانویه

 بذرکار و بذرپاش کاشت

 ماخذ: مطالعات مشاور
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یک از شهرستان های استان و با توجه به اطالعات در اختیار، سهم هر یک از  به منظور بررسی سهم مکانیزاسیون هر

شهرستان ها با توجه به مساحت اراضی زراعی نسبت به تعداد ابزارآالت کشاورزی بی مقیاس سازی انجام گردید که در 

 نمود.ادامه پس از نتایج سهم مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان را می توان در جدول ذیل مشاهده 

 

 استان به تفکیک شهرستان 3141:سهم مکانیزاسیون سال 31جدول 
 سهم کل کاشت خاک ورزی ثانویه خاک ورزی اولیه برداشت داشت شهرستان

 11.17 11.35 1.65 14.45 13.13 8.54 بوشهر

 4.55 3.17 1.58 3.11 2.41 5.37 تنگستان

 5.11 1.11 4.11 3.68 1.41 1.13 جم

 1.45 3.46 1.72 7.18 7.42 12.55 دشتستان

 7.16 1.16 3.11 5.11 3.22 15.11 دشتی

 5.63 1.53 3.13 1.75 2.13 14.18 دیر

 21.51 31.63 37.24 26.66 24.32 1.44 دیلم

 1.15 1.11 1.71 1.12 1.11 1.11 عسلویه

 11.38 2.18 8.66 7.31 1.53 21.55 کنگان

 22.51 46.62 14.23 28.16 44.64 11.27 گناوه

 : محاسبات مشاورماخذ

داشت محصوالت زراعی استان، شهرستان کنگان با شاورزی  نشان می دهد که در بخش نتایج حاصل از مکانیزاسیون ک

درصد بیشترین میزان درصد از ابزار آالت و ادوات را به خود اختصاص داده است. در جایگاه دوم شهرستان دشتی با  21.55

شهر، ودرصد قرار گرفته و در رتبه های بعدی به ترتیب شهرستان های، دیر، دشتستان، گناوه، جم، ب15.1ارزشی برابر با 

آالت و ادوات  درصد از ابزار 1.11و  1.44، 5.37، 8.54، 1.13، 11.27، 12.55، 14.18تنگستان، دیلم و عسلویه با ارزش های 

نتایج سهم مکانیزاسیون بخش داشت استان را  را به خود اختصاص داده اند. 1313داشت محصوالت زراعی در سال بخش 

 مشاهده نمود.  نمودار ذیلمی توان در 
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 به تفکیک شهرستان 3141بخش داشت سال  سهم مکانیزاسیون:4نمودار 

 
 : محاسبات مشاورماخذ           

درصد بیشترین میزان درصد 44.64با  می توان بیان کرد که، شهرستان گناوه داشت محصوالت زراعی استاندر بخش بر

درصد قرار 24.32با ارزشی برابر با  دوات را به خود اختصاص داده است. در جایگاه دوم شهرستان دیلماز ابزار آالت و ا

های بعدی به ترتیب شهرستان های بوشهر، دشتستان، دشتی، تنگستان، دیر، کنگان، جم و عسلویه با ارزش  گرفته و در رتبه

محصوالت زراعی  آالت و ادوات بخش برداشت درصد از ابزار 1.11و 1.41، 1.53، 2.13، 2.41، 3.22، 7.42، 13.13 های

شاهده م نمودار ذیلنتایج سهم مکانیزاسیون بخش برداشت استان را می توان در  را به خود اختصاص داده اند. 1313در سال 

 نمود.

 به تفکیک شهرستان 3141سهم مکانیزاسیون بخش برداشت سال : 31نمودار 

 
 مشاور: محاسبات ماخذ                    

درصد بیشترین میزان درصد از ابزار آالت  28.16با  ، شهرستان گناوهمحصوالت زراعی استان در بخش خاک ورزی اولیه

درصد قرار گرفته 26.66با ارزشی برابر با  دوات این بخش را به خود اختصاص داده است. در جایگاه دوم شهرستان دیلمو ا
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های بعدی به ترتیب شهرستان های بوشهر، دشتستان، کنگان، دشتی، جم، تنگستان، عسلویه و دیر با ارزش های  و در رتبه

محصوالت  آالت و ادوات بخش خاک ورزی اولیه درصد از ابزار 1.12و  1.75، 3.11، 3.68، 5.11، 7.31، 7.18، 14.45

مکانیزاسیون بخش خاک ورزی اولیه استان را می توان در نتایج سهم  را به خود اختصاص داده اند. 1313زراعی در سال 

 مشاهده نمود. نمدار ذیل

 به تفکیک شهرستان 3141سهم مکانیزاسیون بخش خاک ورزی اولیه  سال : 33نمودار 

 
 : محاسبات مشاورماخذ                   

درصد بیشترین  37.24با  می توان بیان کرد که، شهرستان دیلم محصوالت زراعی استان در بخش خاک ورزی ثانویه

با ارزشی برابر با  دوات را به خود اختصاص داده است. در جایگاه دوم شهرستان گناوهمیزان درصد از ابزار آالت و ا

، دیر، دشتی و مهای بعدی به ترتیب شهرستان های دشتستان، بوشهر، تنگستان،کنگان، ج درصد قرار گرفته و در رتبه14.23

آالت و ادوات بخش خاک ورزی  درصد از ابزار 1.71و  3، 3.13، 4.11، 8.66، 1.58، 1.65، 1.72 ارزش هایبه عسلویه 

نتایج سهم مکانیزاسیون بخش خاک ورزی ثانویه استان  را به خود اختصاص داده اند. 1313محصوالت زراعی در سال  ثانویه

 ده نمود.مشاه نمودار ذیلرا می توان در 
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 به تفکیک شهرستان 3141سهم مکانیزاسیون بخش خاک ورزی ثانویه سال : 33نمودار 

 
 : محاسبات مشاورماخذ                   

دوات درصد بیشترین میزان درصد از ابزار آالت و ا 46.62با  ، شهرستان گناوهمحصوالت زراعی استان در بخش کاشت

های بعدی  درصد قرار گرفته و در رتبه 31.63با ارزشی برابر با  خود اختصاص داده است. در جایگاه دوم شهرستان دیلمرا به 

و دو شهرستان  1.16، 2.18، 3.17، 3.46 ، 11.35به ترتیب شهرستان های بوشهر، دشتستان،کنگان، دشتی و دیر با ارش های 

را به خود اختصاص  1313محصوالت زراعی در سال  ت و ادوات بخش کاشتآال درصد از ابزارجم و عسلویه با ارزش صفر 

 مشاهده نمود. نمودار ذیلنتایج سهم مکانیزاسیون بخش کاشت استان را می توان در  داده اند.

 به تفکیک شهرستان 3141سهم مکانیزاسیون بخش کاشت سال : 31نمودار 

 
 : محاسبات مشاورماخذ                  

 ستانادر نهایت با مالحظه به نتایج استخراج گردیده از وضعیت مکانیزاسیون در تمامی مراحل تولید محصوالت زراعی 

با توجه سطح  زراعی  دوات را درصد بیشترین میزان درصد از ابزار آالت و ا 22.51با  می توان بیان کرد که، شهرستان گناوه

های بعدی به  درصد قرار گرفته و در رتبه 21.51است. در جایگاه دوم شهرستان دیلم با ارزشی برابر با به خود اختصاص داده
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ترتیب شهرستان های بوشهر، کنگان، دشتستان، دشتی، دیر، جم، تنگستان و عسلویه جایگاه های بعدی را به خود اختصاص 

ن است مشاهده نمود. نکته قابل ذکر ای نمودار ذیلداده اند. نتایج وضعیت مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان را می توان در 

ان قطب کشاورزی استان همواره از وضعیت مکانیزاسیون چندان مناسبی برخوردار نمی باشد که شهرستان دشتستان به عنو

ه از این منظر کبطوریکه در بین شهرستان های استان جایگاه پنجم را از نظر سهم مکانیزاسیون به خود اختصاص داده است. 

 می تواند یک نقطه ضعف برای استان محسوب می شود.

 به تفکیک شهرستان 3141سهم مکانیزاسیون محصوالت زراعی سال : 36نمودار 

 
 : محاسبات مشاورماخذ                  

 صنعتو فن آوری تولید در بخش  وضعیت مکانیزاسیونب(

اکید بر جایگاه تاهمیت تاثیر تکنولوژی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی اگر چه از دیر باز مورد توجه قرار گرفته است اما 

تکنولوژی در دو دهه اخیر به یکی از مهم ترین اهداف تولید کنندگان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل 

 شده است .

العاتی ی به کار گرفته شده در بخش صنعت استان بوشهر اطآورفنی غالب تولید و سطح هاوهیشتحلیل و بررسی  منظور به

آالت مورد استفاده، نوع مواد اولیه ی تولیدی، نوع و عمر ماشینهاکارگاهد )سنتی یا مدرن( در هریک از مانند شیوه تولی

نباشد زمان و هزینه باالیی نیاز دارد که در این  رممکنیغدسترسی به این اطالعات اگر  که باشدیموارداتی و.... مورد نیاز 

های طالعات سطح تحصیالت و نوع تخصص نیروی کار شاغل در کارگاهطرح، چنین امکانی وجود ندارد. با این وصف از ا

ها نوع کارگاه ی به کار گرفته شده، در اینآورفنشاخصی برای سطح  عنوانبهبزرگ صنعتی )ده نفر کارکن و بیشتر( استان 

بقه بندی صنایع تولیدی که یکی از مهم ترین روش های طUNIDOطبقه بندی در ادامه نیز  قابل ذکر است استفاده شده است.

 بهره گرفته شده است. بر حسب سطوح مختلف تکنولوژی است
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های بزرگ صنعتی )ده نفر کارکن و بیشتر( استان بوشهر و کل کشور برحسب وضع اطالعات مربوط به شاغالن کارگاه

 سواد و مدرک تحصیلی به ترتیب در 

 آمده است .  31جدول و  34جدول و توزیع این شاغالن در  35جدول و  36جدول 

های بزرگ صنعتی درصد از شاغالن در کارگاه 17بیش از  1387مشخص است در سال  34جدول که در  گونههمان

 1.56و  باسواددرصد برای شاغالن  11.44به  1312اند. این نسبت در سال بوده سوادیبها درصد آن 2و بیش از  باسواداستان 

های ده نفر کارکن نفر شاغالن کارگاه 17127از تعداد  1312تغییر یافته است. در واقع در سال  سوادیبرای شاغالن درصد ب

 اند.بوده سوادیبنفر هم  111و  باسوادنفر  17827و بیشتر استان بوشهر ،

 38.21، باسوادد شاغالن درص 17از حدود  1387شود در سال هم مالحظه می باسواداز مقایسه میزان تحصیالت شاغالن 

درصد  16.65درصد دارای مدرک لیسانس،  18.31درصد دارای مدرک زیر دیپلم،  25.51درصد دارای مدرک دیپلم، 

اند. در سال درصد دارای مدرک دکتری بوده 1.11و  سانسیل فوقدرصد دارای مدرک  1.26، پلمیدفوقدارای مدرک 

درصد رسیده و  31.33درصد، سهم شاغالن با مدرک دیپلم کاهش یافته و به  11.44 به باسوادبا افزایش سهم شاغالن  1312

،  پلمیدفوقدرصد شاغالن باسواد دارای مدرک  18.15در این سال ، کهیطور بهسهم شاغالن با مدارک باالتر افزایش یافته 

 اند.بوده سانسیلفوقدرصد شاغالن  2.55درصد شاغالن لیسانس و  21.16

و که سهم شاغالن با مدرک کمتر از دیپلم  گرددیمنیز مشخص  31جدول و  34جدول یسه اطالعات مندرج در از مقا

ه است و ها از مقادیر متناظر در کل کشور کمتر بودهای ده نفر کارکن و بیشتر استان در تمامی سالو دکترا در کارگاه پلمید

ها از مقادیر های ده نفر کارکن و بیشتر استان در تمامی سالدر کارگاه سانسیل فوقو لیسانس و  پلمید فوقشاغالن با مدارک 

 متناظر در کل کشور بیشتر بوده است. 

 های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان بوشهر برحسب وضع سواد و مدرک تحصیلی: شاغالن کارگاه36جدول 

 کل شاغالن  سال
 شاغالن باسواد 

سوادیبشاغالن   
دیپلم  ازکمتر  جمع پلمیدفوق دیپلم   سانسیلفوق لیسانس    دکترا  

1387 13211 12118 3211 4132 2141 2362 163 11 213 

1388 12757 12653 3128 4773 2117 2365 181 11 114 

1381 13136 12181 2111 4286 2421 2115 357 21 56 

1311 17121 16841 4334 5387 3261 3337 514 14 173 

1311 16271 16167 4151 5686 2413 3611 312 16 112 

1312 17127 17827 4621 5586 3378 3772 454 16 111 

 1365-1332-  های ده نفر کارکن و بیشتر کشورمأخذ: نتایج آمارگیری از کارگاه
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 های صنعتی ده نفر کار کن و بیشتر کل کشورکارگاه : شاغالن35جدول 

 کل شاغالن  سال
 شاغالن باسواد 

سوادیبشاغالن   
دیپلم  ازکمتر  جمع پلمیدفوق دیپلم   سانسیلفوق لیسانس    دکترا  

1387 1262816 1235435 465625 518222 117736 138527 12767 2557 27461 

1388 1251512 1221311 447351 514843 111531 141121 13835 2712 22112 

1381 1248641 1211316 411681 524711 111117 145871 15156 2623 21333 

1311 1242183 1215751 315673 523831 124221 153375 16138 2614 27232 

1311 1216331 1181564 377328 511611 123431 157186 18416 2621 25767 

1312 1271577 1254137 381815 535566 133871 178232 21662 2812 25541 

 1365-1332های ده نفر کارکن و بیشتر کشور نتایج آمارگیری از کارگاهمأخذ: 

 های صنعتی ده نفر کار کن و بیشتر استان بوشهر برحسب وضع سواد و مدرک تحصیلی: توزیع شاغالن کارگاه34جدول 

 کل شاغالن  سال
 شاغالن باسواد 

سوادیبشاغالن   
دیپلم  ازکمتر  جمع پلمیدفوق دیپلم   سانسیلفوق لیسانس    دکترا  

1387 111 17.78 25.51 38.21 16.65 18.31 1.26 1.11 2.22 

1388 111 11.18 24.72 37.72 17.36 18.61 1.42 1.18 1.82 

1381 111 11.57 22.35 33.12 18.65 23.17 2.75 1.15 1.43 

1311 111 18.11 25.72 31.17 11.35 11.81 3.15 1.18 1.12 

1311 111 11.31 25.11 35.17 15.42 22.27 1.13 1.11 1.61 

1312 111 11.44 25.12 31.33 18.15 21.16 2.55 1.11 1.56 

 -1365-1332های ده نفر کارکن و بیشتر کشور نتایج آمارگیری از کارگاهمأخذ: 

 های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کل کشور برحسب وضع سواد و مدرک تحصیلیتوزیع شاغالن کارگاه :31جدول 

سوادیبشاغالن  شاغالن باسواد  کل شاغالن  سال  

دیپلم  ازکمتر  جمع     پلمیدفوق دیپلم   سانسیلفوق لیسانس      دکترا  
1387 111 17.83 37.61 41.14 8.72 11.21 1.13 1.21 2.17 

1388 111 18.23 36.31 41.88 8.11 11.41 1.13 1.22 1.77 

1381 111 17.65 33.76 43.14 1.78 11.16 1.24 1.22 2.35 

1311 111 17.81 32.55 43.11 11.22 12.62 1.32 1.22 2.11 

1311 111 17.86 31.16 42.41 11.46 13.31 1.57 1.22 2.14 

1312 111 18.11 31.45 42.71 11.68 14.21 1.73 1.23 2.11 

 1365-1332های ده نفر کارکن و بیشتر کشور نتایج آمارگیری از کارگاه مأخذ:
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تلف مخ هایزمانمتعددی در  هایروشاقتصادی و یا در سطح ملی  هایبنگاهسطح تکنولوژی در  گیریاندازه منظوربه

 از: اندعبارت هاروشای از این . خالصهاندداشتهنقاط قوت و ضعف خاص خود را  هرکداممطرح گردیده که 

 روش ارزیابی اقتصادی موقعیت تکنولوژی -1

 غیر ادغام شده )مجزا( یریگاندازهروش  -2

 روش تجزیه و تحلیل استراتژیک -3

 روش چند شاخصی -4

 تکنولوژی یهاشاخصروش  -5

 روش ارزیابی تناسب تکنولوژی -6

 روش اطلس تکنولوژی -7

 گذاریشاخص سرانه سرمایه -8

 «الل»بندی تقسیم  -1

 :UNIDOطبقه بندی  -11

: یکی از مهم ترین روش های طبقه بندی صنایع تولیدی بر حسب سطوح مختلف تکنولوژی است UNIDOطبقه بندی 

 و این طبقه بندی را می توان در جدول ذیل مشاهده نمود همان گونه که مشاهده می شود در این طبقه بندی صنایع تولیدی 

( تقسیم LT( و پایین )MLTسط رو به پایین) (، متوMHT، متوسط رو به باال )HT)در چهار سطح صنایع با تکنولوژی باال)

 شده اند.

 (الیر ونیلیم) 3143 تا 3114 یهاسال در استان عیصنا مختلف یهایتکنولوژ افزودهرزش: ا31جدول 

میانگین 

سهم 

افزودارزش

ه 

هتکنولوژی

ای مختلف

میانگین 

افزوده ارزش

اهتکنولوژی

 ی مختلف

 های مختلفافزوده تکنولوژیارزش های مختلفافزوده تکنولوژیارزشسهم 

 عنوان فعالیت
شدت 

1312 تکنولوژی

1311

1311

1381

1312

1311

1311

1381

         
صنایع مواد غذایی و 

آشامیدنی LT 

         
محصوالتتولید   از

توتون و تنباکو LT 

          تولید منسوجات LT 

          تولید پوشاک LT 

          کفشتولید کیف و LT 
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میانگین 

سهم 

افزودارزش

ه 

هتکنولوژی

ای مختلف

میانگین 

افزوده ارزش

اهتکنولوژی

 ی مختلف

 های مختلفافزوده تکنولوژیارزش های مختلفافزوده تکنولوژیارزشسهم 

 عنوان فعالیت
شدت 

1312 تکنولوژی

1311

1311

1381

1312

1311

1311

1381

         
تولید چوب 

و به  محصوالت چوبی

غیر از مبلمان
LT 

         
تولید کاغذ 

محصوالت کاغذیو LT 

         
تکثیر انتشار، چاپ و

های ضبط شدهرسانه  LT 

         
زغال صنایع تولید

های کک و پاالیشگاه

نفت
MLT 

         
مواد و صنایع تولید

محصوالت شیمیایی MHT 

         
تولید 

الستیکی و محصوالت

پالستیکی
MLT 

         
محصوالت تولید سایر

کانی غیرفلزی MLT 

          اساسیتولید فلزات MLT 

         

 تولید

فلزی محصوالت

فابریکی 

آالتجزماشینبه 

MLT 

         
تولید آالت و ماشین

تجهیزات MHT 

         
تولید آالت ماشین

و اداری، حسابگر
محاسباتی

MHT 

         
تولید آالت ماشین

مولد و انتقال برق MHT 

         
تولید رادیو 

تلویزیون و و

های ارتباطیدستگاه 
MHT 

         
پزشکی، تولید ابزار

اپتیکی و دقیق MHT 

         
نقلیه تولید وسایل

موتوری MHT 

         
وسایل تولید سایر

ونقلحمل  MHT 

          تولید مبلمان LT 

          بازیافت LT 

          کشت و صنعت LT 
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 درصد 16طور میانگین حدود . به نقش نداشته اندافزوده صنعتی استان ( در ارزش HTصنایع دارای فناوری پیشرفته )

 مربوط به صنایع با تکنولوژی متوسط رو به باال می باشد.افزوده صنایع ارزش 

به  فت و گاز بودهنهای صنعتی استان متکی بر صنایع متکی بر توان گفت که بخش عمده فعالیتبندی میدر یک جمع

 د اختصاص داده است.طوری که بیشترین ارزش افزوده نیز به خو

 میانگین ارزش افزدوه تکنولوژی های مختلف: 34جدول 

 سطح فناوری لفهای مختافزوده تکنولوژیمیانگین ارزش لفهای مختافزوده تکنولوژیمیانگین سهم ارزش

   (LTفناوری ساده و پایین )

   (MLTبه پایین ) فناوری سطح متوسط رو

   (HTMفناوری سطح متوسط رو به باال  )

   ( HTفناوری سطح باال )

 ماخذ: محاسبات مشاور

 ج( سطح فناوری به کار گرفته شده در معادن 

 ردیگیمو عوامل زیر مورد بررسی قرار  هاشاخصدر این بخش وضعیت فناوری در معادن استان با توجه به 

 واحدهای تحقیق و توسعه -الف

 سرمایه انسانی  -ب

 فناوری اطالعات -پ

 روش استخراج  -ت

حاصل  1312اطالعات مربوط به موارد فوق از نتایج گزارش مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری معادن کشور در سال 

 شده است. 

 واحدهای تحقیق و توسعه -الف

اند. در معدن دارای واحد تحقیق و توسعه بوده 2برداری استان بوشهر ، بهره معدن در حال 141از مجموع  1312در سال 

سهم استان از تعداد معادن  کهیدرحالدرصد بوده،  2.74برداری کشور این سال سهم استان بوشهراز تعداد معادن در حال بهره

میلیارد ریال کل هزینه صرف  211این سال درصد بوده است. در 1.48برداری دارای واحد تحقیق و توسعه کشور در حال بهره

 میلیون ریال بوده است. 145شده روی تحقیقات این حوزه در کشور بوده که سهم استان بوشهر 

نفر لیسانس مشغول  5، سانسیل فوقنفر  1نفر، شامل  6معدن دارای واحد تحقیق و توسعه استان  2در سال مورد بررسی در 

 .اندفعالیت بوده
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ی هاطرحطرح و تعداد  314 بر بالغی در دست اجرا در واحدهای تحقیق و توسعه معادن کشور هاطرحتعداد  1312در سال 

درصد  1.32درصد و  1.76ی پایان یافته هاطرحو تعداد  هاطرحطرح بوده که به ترتیب سهم استان از تعداد  227پایان یافته نیز 

 بوده است.

 3143برداری دارای واحد تحقیق و توسعه در کشور و استان بوشهر در سال تعداد معادن در حال بهره: 11جدول 

 سهم استان از کشور )درصد( استان بوشهر  کشور   

 2.74 141 5445 تعداد معادن 

معدن دارای 

واحد تحقیق و 

 توسعه 

 1.48 2 135 تعداد 

 1.17 141 211214 کل هزینه تحقیقات )میلیون ریال (

تعداد محققان 

 معدن 

 1.31 6 461 جمع 

 1.11 1 45 دکترا 

سانسیلفوق  151 1 1.67 

 2.75 5 182 لیسانس 

 1.11 1 85 سایر 

ی در دست اجرا هاطرحتعداد   314 3 1.76 

افتهیانیپای هاطرحتعداد   227 3 1.32 

 1332برداری کشور در سال حال بهرهمأخذ : مرکز آمار ایران ،نتایج آمارگیری از معادن در 

 سرمایه انسانی -ب

درصد شاغالن خط تولید بوده و بقیه جزو  81.11،  1312نفر شاغل با مزد و حقوق معادن استان در سال  884از کل 

شوند. بررسی سطح مهارت کارکنان تولیدی معادن استان حاکی است که کارکنان خدماتی و پشتیبانی تولید محسوب می

درصد بوده و سهم  4.47ها شوند. سهم تکنسیندرصد شاغالن تولیدی جزو مهندسین و مدیران فنی محسوب می 2.51تنها 

درصد و سهم کارگران ساده از کل شاغالن تولیدی معادل  54.75و نقل درصد، متصدیان امور حمل  13.61کارگران ماهر 

 درصد بوده است. 24.58

دهد که شاخص استانی از منظر سهم نسبی با مقادیر متناظر در سطح ملی نشان می های فوقمقایسه تطبیقی شاخص

ن های کشوری کمتر بوده و در رابطه با سهم نسبی متصدیاها، کارگران ماهر و کارگران ساده از میانگینمهندسین، تکنسین

 باشد.و نقل از کل شاغالن تولیدی از میانگین کشور بیشتر می حمل

درصد و 31.41درصد،  35.31درصد،  4.85درصد،  6.62الذکر در کل کشور به ترتیب  های فوقخصسهم نسبی شا

 درصد محاسبه شده است.  22.82
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 11- 11نفر و  1-5ها بین نفر بوده است معادنی که تعداد کارکنان آن 41-21واحد دارای شاغلین  3معدن استان  141از 

 .نفر گزارش شده است 11- 51بوده است و تعداد شاغالن یک معدن نیز بین  معدن 21معدن و  51نفر هستند به ترتیب 

درصد از متوسط شاغالن کل کشور  2.63که  باشدیمنفر 1 326متوسط تعداد شاغالن معادن شن و ماسه  1312در سال 

درصد  71.53استان  ریبگ حقوقدهد. همچنین سهم شاغالن تولیدی معادن شن و ماسه از کل شاغالن با مزد و را تشکیل می

واحد نیز  8اند. نفر بوده 11تا  11معدن دارای کارکنانی بین  18معدن شن و ماسه آمارگیری شده تعداد  27باشد. از تعداد می

 .  نفر دارند 41-21اند، و یک معدن هم شاغالنی بین نفر بوده 5-1دارای شاغالنی بین 

برداری استان و کشور برحسب سطح مهارت در سال د شاغالن با مزد و حقوق معادن در حال بهره: متوسط تعدا13جدول 

3143 

 جمع شاغالن  شرح 

   شاغالن تولیدی 

 جمع 

  

کارگران 

 ساده 
  

کارگران 

 ماهر 
  

اهنیتکنس  
  

 مهندسین 
  

ونقلامور حمل  
  

 شاغالن غیر تولیدی )اداری ،مالی و خدماتی (
  

 14888 12587 3641 2675 11471 16772 55153 71141 کل کشور 

 168 312 18 32 18 176 716 884 استان بوشهر 

 1.13 3.11 1.41 1.21 1.51 1.15 1.31 1.26 سهم از کل کشور )درصد(

 1332برداری کشور در سال مرکز آمار ایران ، نتایج آمارگیری از معادن در حال بهرهمأخذ : 

 (درصد) 3143 سال دربوشهر  استان و کشور برداریبهره حال در معادنی دیتول شاغالن مهارت سطح: 35نمودار 

 
 1332کشور در سال  برداریدر حال بهرهمأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از معادن 

                                                      
 1312برداری کشور در سال مرکز آمار ایران ،نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره 1
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 3143برداری استان و کشور برحسب طبقات کارکنان در سال بهره: توزیع تعداد معادن در حال 13جدول 

نفر  5کمتر از  تعداد معادن  شرح  نفر  4تا  5  نفر  34تا  31  نفر  64تا  31  نفر  44تا  51  نفر و بیشتر  311   

 11 18 431 1171 1165 1682 5445 کل کشور

 1 1 3 21 51 65 141 استان بوشهر

 1.11 1.12 1.68 2.48 2.61 3.86 2.74 سهم از کل کشور )درصد(

 1332برداری کشور در سال مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره مأخذ:

 (درصد) 3143 سال در کارکنان طبقات حسب بربوشهر  استان و کشور برداریبهره حال در معادن تعداد عیتوز: 34نمودار 

 
 محاسبات مشاور و  1332برداری کشور در سال نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره مأخذ:

برداری استان و کشور برحسب سطح : متوسط تعداد شاغالن با مزد و حقوق معادن شن و ماسه در حال بهره11جدول 

 3143مهارت در سال 

 شرح 

متوسط 

تعداد 

شاغالن

  

جمع متوسط 

تعداد شاغالن 

با مزد و 

 حقوق 

   شاغالن تولیدی 

 جمع 

  

کارگران 

 ساده 
  

 کارگران ماهر 
  

هانیتکنس  
  

 مهندسین 
  

ونقلامور حمل  
  

شاغالن غیر تولیدی 

 )اداری ،مالی و خدماتی(
  

 2125 3141 312 311 2117 3233 1112 11127 12386 کل کشور 

استان 

 بوشهر 
326 218 237 75 38 16 4 114 61 

سهم از کل 

کشور 

 )درصد(

2.63 2.71 2.63 2.32 1.88 5.33 1.32 3.31 3.11 

 1332مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از معادن کشور در سال 
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 تحلیل بهره وری نیروی انسانی 

عوامل  یرو بهره تواند بحث یم یاز مباحث مهم و اثرگذار در اقتصاد هر کشور و به تبع آن هر استان یکی دیترد یب

بودن سطح  نییاز پا یتواند ناش یم دیتول عواملی بودن نرخ بهره ور نییباشد. پا یم یانسان یروین یبهره ور نیو همچن دیتول

 دیتول ندیفرا در یاستفاده موثر و کاراتر از منابع اقتصادبه معنی  در اقتصاد  یوردر کشور و استان باشد.بهره یتکنولوژ

 گفته می شود.ابدیخود دست  یها تیجامعه به حداکثر بالقوه قابل کیاقتصاد  کهیبطور

دهد که  ینشان م یانسانی روین یشاغل است. در واقع بهره ور یرویسرانه هر ن دیتول ،یانسان یروین یمنظور از بهره ور

عوامل مختلفی نظیر سطح تکنولوژی، سطح دانش، سرمایه، کرده است. جادیکشور را ا کی دیاز تول زانیهر فرد شاغل چه م

 میزان حمایت های دولتی و ... در ارتقای میزان بهره وری نیروی انسانی به صورت مستقیم تاثیر می گذارد.

ر نقش زیادی د در ارتقای شاخص های اقتصادی منطقه می باشد و وری نیروی انسانی یکی از عوامل موثرمیزان بهره

 روىیبهره ورى ن اًرشد باالى بهره ورى خصوص نیبنابراارتقای کیفیت نیروی انسانی ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته دارد. 

مثابه ارزشمند  هب انسانى روىیز نا حیقرار مى دهد .استفاده صح ریهاى اقتصادى و اجتماعى را تحت تاث تیفعال همهانسانى کار

مى توان  رگیها بوده است .به عبارت د دولت مورد توجه تیثروت هر جامعه به صورت مسئله اى حائز اهم نیو بزرگتر نیتر

اهداف توسعه تا حد قابل توجهى به نحوه اداره  قیمى شود و تحق محسوب گفت که انسان هم، هدف توسعه و هم عامل آن

ه در زمینه . به عبارتی دیگر چنانچه ساکنین ناحیه یا کشوری بخواهند کاست افتهیبستگى  اتىیمنبع ح و ثروت نیا تیریو مد

های مختلف در سطح منطقه ای و حتی جهانی توان رقابتی خود را افزایش دهند، باید به اشکال مختلف اقداماتی را که می 

اثر خود قرار می دهد و باعث ارتقای کیفیت ویژگی های مختلف آن تواند کیفیت بهره وری نیروی انسانی منطقه را تحت ت

 می شود را در برنامه ریزی های مختلف مد نظر قرار دهند.

ل هزار ریال در سا 214471به  1385هزار ریال در سال  54273تولید سرانه استان بوشهر در این دوره به قیمت جاری از

درصد رشد داشته  31.38ین دوره تولید سرانه استان به قیمت به طور متوسط سالیانه افزایش یافته است. به عبارتی طی ا، 1311

هزار  33711درصد رشد داشته و از  21.17است. در کشور تولید سرانه به قیمت جاری در این دوره به طور متوسط ساالنه 

 از باالتر د بررسی تولید سرانه استان رسیده است. در کل دوره مور 1311 هزار ریال در سال 84344به  1385ریال در سال 

با تجربه متوسط رشد  1311سطح کشور بوده است.این در حالی است که تولید سرانه در استان بوشهر به قیمت ثابت سال 

 رسیده است. 1311هزار ریال در سال 214471به  1385هزار ریال در سال  125311درصدی از  11.21 ساالنه
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 1.5با متوسط رشد ساالنه  1385هزار ریال در سال  78136از  1311کشور به قیمت ثابت سال  همچنین تولید سرانه در

 رسیده است.  1311هزار ریال در سال  84345درصدی، به 

 (الیر اردیلی)م 3115-41ناخالص سرانه استان بوشهر  دی: تحوالت تول16جدول 

 شرح 
 سال 

1385 1386 1387 1388 1381 1311 

 211218.588 142755.2452 84814.38236 85133.73148 75484.16314 48111.11417 به قیمت جاری  تولید ناخالص استان )میلیارد ریال (

 211218.588 111624.3258 132755.584 137181.4312 141213.2352 111157.6626 11به قیمت ثابت سال   

 1132141 1111457 171185 141781 113531 886267 جمعیت استان

 214471.4571 142547.4838 87321.51618 11281.55411 82621.1378 54273.61514 به قیمت جاری  تولید سرانه استان )هزار ریال (

 214471.4571 111345.4411 136718.512 146518.8217 163326.1115 125311.4865 11به قیمت ثابت سال   

 3.33 2.14 2.18 2.33 2.46 2.12   تولید ناخالص کشور )درصد(سهم استان از 

 1.37 1.35 1.33 1.31 1.28 1.26 سهم استان از جمعیت کشور 

 6338414.142 4854141.551 3814223.778 3655115.472 3172615.431 2382674.818 به قیمت جاری  تولید ناخالص کشور)میلیارد ریال (

 6338414.142 6515847.52 6116146.655 5131122.553 6173382.112 5511232.174 11به قیمت ثابت سال   

 75141661 74157377 73116424 72266211 71366181 71415782 جمعیت کشور 

 84344.14824 65457.28417 53212.37721 51571.58638 43154.21764 33718.8281 به قیمت جاری  تولید سرانه کشور)هزار ریال (

 84344.14824 87865.12145 83284.76128 82173.23733 85111.67312 78136.33115 11به قیمت ثابت سال   

 

میلیون ریال بوده است. در بین  305میلیون ریال و در کشور  627، بهره وری استان  به ازاء هر نفر شاغل 1311در سال 

تاًمین "میلیون ریال،  8111با  "مستغالت"گروه های عمده فعالیت در سطح استان بیشترین بهره وری را به ترتیب گروه های 

میلیون ریال به خود اختصاص داده اند. کمترین بهره وری  3444با  "استخراج معدن"میلیون ریال و 8161با  "آب، برق و گاز

 تعلق داشته است. "ساختمان"میلیون ریال به گروه  11با نیز 

 "رق وگازتاًمین آب، ب"، "استخراج معدن"در سطح کشور باالترین بهره وری نیروی انسانی مربوط به گروه های فعالیت 

ن ریال، میلیو 5616است که بهره وری نیروی انسانی در آنها به ترتیب  "مستغالت، اجاره و فعالیت های کسب و کار"و 

نگلداری کشاورزی، شکار، ج"میلیون ریال می باشد. کمترین بهره وری نیز مربوط به گروه فعالیتی  1427میلیون ریال  1584

 میلیون ریال بهره وری داشته است. 131است که در این سال به ازاء هر نفر شاغل  "و ماهیگیری
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 "کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری "ی در گروه های در مقایسه با سطح کشور، در استان بهره وری نیروی انسان

تامین آب "و  "صنعت ساخت"، "بهداشت و مددکاری"، "مستغالت"، "حمل و نقل و انبارداری، اطالعات و ارتباطات"و 

 باالتر از سطح کشور و در سایر گروه های فعالیتی پایین تر از سطح کشور است. "و برق و گاز

 بهره وری نیروی انسانی در استان بوشهر و کشور به تفکیک بخشها: 15جدول 

 شرح 

ارزش 

افزوده استان 

)میلیارد ریال 

) 

جمعیت 

شاغل 

 استان 

بهره وری 

نیروی انسانی 

در استان 

)میلیون ریال 

) 

ارزش 

افزوده 

کشور 

)میلیارد 

 ریال (

جمعیت 

شاغل 

 کشور 

بهره وری 

نیروی 

انسانی در 

کشور 

)میلیون 

 ریال (

 315 21546874 6273278 627 332141 218717 جمع کل 

 131 3112413 516825.787 254 36821 1361.311 کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت

 5616 185413 1131811.181 3444 12384 42641.851 استخراج معدن 

 281 3161617 887661.811 1711 21682 51486.736 ساخت -صنعت 

 1584 277514 431838.518 8161 8256 66613.867 تامین آب و برق و گاز 

 137 2472121 331172.716 11 56411 5147.512 ساختمان 

 336 2521616 847515.361 223 31131 6724.585 عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کاالهای شخصی و خانگی 

 253 212658 53711.144 171 2522 432.431 رستوران و هتلداری 

 232 1141611 452125.171 241 32433 7817.573 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات 

 535 324371 173471.411 261 4383 1142.512 واسطه گری های مالی و بیمه 

 1427 411816 711251.758 8111 751 6141.476 مستغالت 

 181 1611475 314354.371 153 37434 5721.853 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری 

 177 1227581 217111.533 175 17115 2188.864 آموزش 

 378 555113 211171.846 381 7418 2871.525 بهداشت و مددکاری اجتماعی 

 236 421184 111312.181 152 3112 511.611 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی 

 ماخذ: مرکز آمار ایران 

این موضوع نشان می دهد که در زمینه بهره وری نیروی انسانی به صورت کلی در سطح استان از میانگین کشوری باالتر 

می باشد اما در زیربخش هایی که میزان بهره وری نیروی انسانی پایین تر از میانگین کشوری می باشد، می توان ضعف دانش، 

کرد. در صورتی که برنامه های توسعه و برنامه ان نسبت به کشور را مشاهده تکنولوژی و گاهاً سرمایه را در در سطح است

ریزی هایی که در استان برای افق های آتی صورت می گیرد، این مسائل مورد اغفال قرار گیرد، می تواند زمینه ساز تهدیدات 

 اقتصادی زیادی برای توسعه آتی استان گردد.
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 بهره وری نیروی انسانی در استان بوشهر و کشور به تفکیک بخشها: مقایسه  31نمودار 

 
 ماخذ: یافته های پژوهش براساس داده های مرکز آمار ایران

 

 ی نیروی کار در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدماتوربهرهبررسی 

بخش اصلی صنعت و معدن ، کشاورزی و خدمات بر اساس قیمت جاری و ثابت و  3ی نیروی کار در وربهرهبررسی 

 شده است. قرارگرفتهی موردبررسمقایسه آن با کشور در قالب جدول زیر 

 3141و 3115ی هاسالبه قیمت جاری و ثابت در کشاورزی ی نیروی کار در بخش وربهره:مقایسه روند تحوالت 14جدول 

 سال

افزوده گروه فعالیتی کشاورزی و شکار ارزش

 و جنگلداری و ماهیگیری )میلیارد ریال(

اشتغال گروه فعالیتی کشاورزی و 

 شکار و جنگلداری و ماهیگیری )نفر(

وری نیروی انسانی بهره

در گروه فعالیتی 

کشاورزی و شکار و 

جنگلداری و ماهیگیری 

 )هزار ریال(

نسبت 

ستان به ا

 کشور

 کشور استان کشور استان کشور استان

 به قیمت جاری
1385 2855 211115 32131 3686747 86675 56187 1.5 

1311 1366 517176 36821 3112413 254373 121131 2 

 1311به قیمت ثابت 
1385 6567 483219 32131 3686747 111353 131161 1.5 

1311 1366 517176 36821 3112413 254373 121131 2 

 و محاسبات مشاور  1331و  1365سرشماری نفوس و مسکن سال  –: مرکز آمار ماخذ
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همانطور که در بخش های قبلی بیان گردید،  در مقایسه با سطح کشور، در استان بهره وری نیروی انسانی در گروه های 

بیشتراز میزان بهره وری نیروی انسانی  در سطح کشور می باشد. این موضوع  "ی، شکار، جنگلداری و ماهیگیریکشاورز "

اندبه ناشی از کشور باشد، می تو یاعالوه از برخورداری موقعیت و پتانسیل مزیتی استان در این زمینه نسبت به سایر بخش ه

 ور باشد.وجود تخصص دانشی و تکنولوژی موجود در این زمینه در سطح استان و در مقایسه با کش

 3141و 3115ی هاسالی نیروی کار در بخش کشاورزی به قیمت جاری و ثابت در وربهرهمقایسه روند تحوالت :31ودار نم

 

 
 و محاسبات مشاور 1331و  1365سرشماری نفوس و مسکن سال  –: مرکز آمار ماخذ

 

بررسی نمودار فوق نشان می دهد که، بهره وری نیروی انسانی در بخش کشاورزی در طی این دوره روبه افزایش 

است.وضعیت بهره وری مناسبتر نسبت به میانگین کشوری در این زمینه ها به معنای مزیت بیشتر و قابلیت های بیشتر تولید 

 وادامه چنین فعالیت هایی در آینده استان باشد. 

وری شاغالن  در بخش معادن نشان می دهد، در این گروه از فعالیت های اقتصادی ،متوسط رشد ساالنه بهره وری هبهر

، بهره وری شاغالن معادن درحال  1312تا  1381برابر می باشد. در طی سال های  3میانگین کشوری نسبت به استان حدود

ساالنه داشته است. این در حالی است که متوسط رشد ساالنه در درصد رشد 27.48بهره برداری کشور به طور متوسط حدود 

درصد بوده است.عالوه برتخصص و برخورداری از دانش تکنولوژی وجه تمایز برخورداری کشور نسبت  1.21استان بوشهر

 به استان، می تواند ناشی از عدم وجود معادن فعال و در حال بهره برداری در کشور باشد.
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 (3114-3143برداری کشور و استان بوشهر )ی شاغالن معادن در حال بهرهوربهره: 11جدول 

 بخش معدن 
 استان بوشهر  کشور 

1381 1311 1311 1312 1381 1311 1311 1312 

 1151 1141 1551 1431 14641 84122 84528 81213 متوسط تعداد شاغلین 

 255561 181282 336278 267515 13432183 71163471 51421673 38736873 (افزوده )میلیون ریال ارزش

 243 165 217 187 187 132 517 477 ی عوامل تولید وربهره

 1.21 27.48 متوسط رشد ساالنه 

 و محاسبات مشاور 1332مأخذ: مرکز آمار ایران ،نتایج آمارگیری از معادن کشور در سال 

 

 (3114-3143برداری کشور و استان بوشهر )ی شاغالن معادن در حال بهرهوربهره:  34نمودار 

 
 و محاسبات مشاور 1331و  1365سرشماری نفوس و مسکن سال  –: مرکز آمار ماخذ

 

ست. ا بهره وری نیروی انسانی در استان بوشهر وضعیت وشرایط بهتری حاکمدر مقایسه با سطح کشور، در بخش خدمات 

بهره وری نیروی انسانی نسبت به میانگین کشوری در بخش  1.12در مجموع حدود  1311تا  1385در فاصله سال های 

خدمات افزایش نشان می دهد واین موضوع نشان از مطلوبیت بیشتر و قابلیت بیشتری استان برای تداوم چنین فعالیت هایی 

 نسبت به سایر مناطق کشور است.
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این دوره به صورت کلی به مجموع بهره وری نیروی های انسانی در بخش خدمات نسبت به کشور افزوده  با آنکه در طی

 یخانگ ی شخصىو کاالهانقلیه موتورى  لیوسا ریتعمی ،فروشخردهی ،فروشعمدهشده است، اما در راسته خدمات مربوط به 

ره وری این گروه در استان نسبت به کشور منجر دیده می شود که در صورت امتداد می تواند به کاهش به 1.21کاهش 

در نمودار و جدول زیر  1311و  1385شود. روند مقایسات تحوالت بهره وری نیروی کار در بخش خدمات در سال های 

 ارائه شده است.

 3141و  3115ی هاسالیتی در بخش خدمات   در ی فعالهاگروهی نیروی کار به تفکیک وربهره: :مقایسه روند تحوالت 31نمودار 

 

 
 و محاسبات مشاور 1331و  1365سرشماری نفوس و مسکن سال  –: مرکز آمار ماخذ 
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و  3115ی هاسالی فعالیتی در بخش خدمات   در هاگروهی نیروی کار به تفکیک وربهره:مقایسه روند تحوالت 11جدول 

3141 

 

 نسبت استان به 3141 3115

 کل کشور  استان بوشهر  کل کشور  استان بوشهر  کشور 

افزارزش

 وده

)میلیون 

 ریال (  

جمعیت 

 شاغل 

 ی وربهره

)میلیون 

 ریال (

افزارزش

 وده

)میلیون 

 ریال (  

جمعیت 

 شاغل 

 ی وربهره

)میلیون 

 ریال (

افزارزش

 وده

)میلیون 

 ریال (  

جمعیت 

 شاغل 

 یوربهره

)میلیون 

 ریال (  

افزارزش

 وده

)میلیون 

 ریال ( 

جمعیت 

 شاغل 

وربهره

 ی 

)میلیون 

 ریال(

1385 1311 

نقلیه  لیوسا ریتعمی ،فروشخردهی ،فروشعمده

 یخانگی شخصى و کاالهاموتورى 

327588

6 
31484 114 

318453

152 

282715

7 
113 

671121

4 
31131 226 

847561

486 

252211

1 
336 1.12 1.67 

 61 2751 165112 و رستورانهتل 
114182

71 
112411 111 432435 2522 171 

537815

13 
213111 253 1.61 1.68 

 و ارتباطاتی  و انباردار  ونقلحمل
271168

1 
36164 75 

161172

821 

114111

1 
87 

781861

1 
32433 241 

452162

478 

115111

1 
232 1.86 1.14 

 111 3817 463833 ی  مالىهایگرواسطه
661211

52 
271366 244 

114252

2 
4383 261 

173521

155 
324111 536 1.41 1.41 

 ی  کاروکسبهاتیو فعالمستغالت ،اجاره 
237246

4 
8814 261 

264113

114 
443214 518 

511711

1 
751 7716 

711251

527 
111111 7113 1.45 1.11 

 ی ،دفاع وتامین اجتماعى اجبارىامور عموماداره 
173561

1 
37461 46 

113115

344 

177112

6 
64 

572816

1 
37434 153 

314354

371 

161111

1 
181 1.72 1.85 

 آموزش
156687

4 
18151 87 

111254

644 

135415

1 
82 

218885

4 
17115 175 

217118

747 

151411

1 
144 1.16 1.21 

 141 6474 165288 ی اجتماعىو مددکاربهداشت 
781683

11 
521837 152 

288472

8 
7418 381 

211171

181 
556111 378 1.18 1.13 

و ی خدمات  عمومى ،اجتماعى هاتیفعال ریسا

 یشخص
221427 4146 53 

375511

11 
432718 87 511515 3112 152 

111311

311 
421111 236 1.62 1.64 

 جمع 
134861

63 
141256 11 

117175

7616 

176446

7 
121 

343131

46 
136166 252 

316111

8556 

128811

1 
321 1.75 1.77 

 و محاسبات مشاور 1331و  1365سرشماری نفوس و مسکن سال –: مرکز آمار ماخذ

وضعیت کارایی فعالیت های اقتصادی در  در ادامه در راستای بررسی ضعف فناوری و بهره وری یا تک محصولی بودن

استان مورد بررسی قرار می گیرد.برای این منظور روند شاخص کارایی اقتصادی، از نسبت ستانده به مصرف واسطه 

 دهدیم از منابع می باشد و به این معنی است که نشان شدهاستفادهکه نشان دهنده نسبت ستانده به مصرف واسطه  شدهاستفاده

ای، چند ریال محصول تولید خواهد شد.اما قبل از بررسی این موضوع ی هر یک ریال مصرف کاال و خدمات واسطهازابه 

در ابتدا با توجه به ماهیت و وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، که در واقع وضعیت اقتصادی استان نیز نمی تواند جدای از 

و وابستگی  ر در خصوص اقتصاد وابسته به نفت، وابستگی صنعتیآن باشد وبی شک بی تاثیر از آن باشد، توضیحاتی مختص

 صادرات به واردات بیان خواهد شد.

 

o :اقتصاد نفتی 

که در  ییهاتالشی همه رغمبهتهدیدی که در برابر امنیت اقتصادی ما قرار دارد اقتصاد مسلط نفتی است.  نیترمهم

برای سامان دادن به اقتصاد نفتی کشور صورت گرفت، اما هم چنان اقتصاد ما به نفت تکیه  سالههشتی پس از جنگ هاسال

. عمدتاً کندیمی ناچیزی ایجاد افزودهارزش هاکشنفتی لوله و تحویل آن به لهیوسبهدارد. استخراج نفت خام و حمل آن 
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قیمت صادرات نفت تحت  ازآنجاکهتکیه دارد و  درصد بر درآمد نفت 51عمومی کشور حتی در حال حاضر بیش از  بودجه

کیه یک درآمد ثابت و پایدار ت عنوانبهبر درآمد نفت  میتوانینماست،  هاقدرتی سیاسی ـ اقتصادی عمالً در دست هایباز

اقتصادی  رحرکتدفرمان تندروی یا کندروی  اجباربهاست و  رگذاریتأثی قیمت نفت بر اقتصاد ما المللنیبکنیم. هر نوسان 

 .شودیمکشور صادر 

o :وابستگی صنعتی 

ی ایران صنعت کشور به واردات است. ساختار اقتصاد ازحدشیبتهدید دیگری که متوجه امنیت اقتصادی است، وابستگی 

، مواد خام و مواد آالتنیماشی از درآمد صادرات نفت را به مصرف واردات اعمدهی است که ناچار است سهم اگونهبه

ی کلهباولیه و خدمات مهندسی وارداتی برساند. این وابستگی به حدی است که اگر به هر دلیل، برای چند هفته سیر واردات 

ی ایوابستگچنین  شیوبکم، حتی کشاورزی نیز شودیممتوقف شود، صنایع کشور یکی بعد از دیگری به تعطیلی کشیده 

 دارد.

o  وارداتوابستگی صادرات به 

خدمات  و کاالهااگر خللی در واردات  کهینحوبهی به واردات وابسته است، باورقابلعمدتاً صادرات کشور نیز تا حد 

ی کشور را فترنیغ. این وابستگی موقعیت صادراتی گذاردیمشدیدی بر روی صادرات بر جای  ریتأثگوناگون پدید آید، 

ی منحصر به متوقف شدن یا کاهش تولید در اثر اشکال در واردات کاال ریپذبیآسساخته است.این  ریپذبیآس شدتبه

 متیباقی صادراتی هافرآورده ازیموردنکه کاالهای  شودیمسبب  نیچنهمنیست، بلکه این وابستگی  ازیموردنی اندازهبه

ی ایرانی برسد. صادراتی کاالهای هادکنندهیتولبه دست  رسدیمدر کشورهای صنعتی  دکنندهیتولکه به دست  ازآنچهباالتر 

از  ونقلملح، هزینه گمرکی، هزینه ونقلحملی این مواد، هزینه بیمه و فروشندهو  دکنندهیتولی منافع نهیهز گریدعبارتبه

ی مشابه در بازارهای هافرآوردهی کاالی صادراتی ایرانی قدرت رقابت چندانی در برابر آورعملمناطق ورودی تا محل 

 نخواهد داشت.  عمده

o بررسی و تحلیل کارایی اقتصادی 

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

بررسی روند شاخص کارایی اقتصادی، از نسبت ستانده به مصرف واسطه  منظوربهشود. شاخص کارایی اقتصادی پرداخته می

. است دشدهیتولای، چند ریال محصول ی هر یک ریال مصرف کاال و خدمات واسطهازابه  دهدیمکه نشان  شدهاستفاده

. بر این اساس است شدهارائهی عمده فعالیت برای استان و کشور در جداول ذیل هاگروهنتایج محاسبه این شاخص به تفکیک 

به  1382و  1381ریال بوده و سپس در سال  2.87برابر با  1371ان در سال های اقتصادی استکارایی اقتصادی مجموع فعالیت
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این شاخص همراه  کهیطوربهی یافت. اما این روند افزایشی ادامه نیافت در فزونریال  5.17و  5.67حداکثر مقدار خود یعنی

های رایی اقتصادی مجموع فعالیتریال کاهش یافت. از طرفی در کشور، شاخص کا 2.48به  1312با نوسانات اندکی در سال 

رسیده است.  1312ریال در سال  2.6به  1371ریال در سال  2.8و از  افتهیکاهشاقتصادی همچون استان در طول این دوره 

 اند.شاهد رشد مثبت بوده هاتیفعالهمچنین در این دوره کارایی اقتصادی 

ا بیشتر و هاین دوره از شاخص کارایی اقتصادی کل فعالیت ها در طولاز طرف دیگر شاخص کارایی تعدادی از فعالیت

های ر فعالیتدیگ رستوران و هتلهای ماهیگیری، صنعت، ساختمان و فعالیت ازریغبه درمجموعکمتر بوده است. نیز تعدادی 

 اند.ها بودهاستان دارای رقمی باالتر از شاخص کارایی اقتصادی کل فعالیت

ی هایگرهواسط، و کاالها نقلیه وسایل ،تعمیریفروشخرده ،یفروشعمدههای ساختمان، فعالیت رازیغبهاز سویی دیگر 

ط های اقتصادی استان کاراتر از متوسهای فعالیتدیگر گروه خدمات سایرو  وکارکسب خدمات و مستغالت،کرایه، مالی

 اند. سطح ملی عمل کرده

نمودار در  1312و  1371ی هاسالهای عمده فعالیت در همچنین نسبت کارایی استان بوشهر به کشور به تفکیک گروه

توان آب و برق و گاز در استان را می نیتأماست. افزایش چشمگیر شاخص کارایی گروه فعالیتی معدن و  شدهدادهنشان زیر

 باشد. ط به افزایش تولیدات نفت خام و گاز طبیعی و توزیع گاز میدر نمودار نیز مشاهده نمود که بخش عمده آن مربو
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 تیفعال عمدهی هاگروه کیتفکبوشهر به  استان دری اقتصادیی کارا شاخص تحوالت روند: 14جدول 

 3114 3111 3113 3113 3111 3116 3115 3114 3111 3111 3114 3141 3143 3143 
 2.78 2.67 2.45 2.12 2.18 2.12 2.21 2.36 2.36 2.31 2.24 2.61 2.47 2.47 شکار و جنگلداریکشاورزی، 

 2.47 2.47 2.48 2.48 2.71 2.71 2.61 2.61 2.71 2.51 2.71 2.21 2.27 2.37 ماهیگیری

 31.11 31.31 45.26 41.63 33.46 47.16 167.28 162.88 151.34 314.24 317.14 47.18 12.46 7.11 معدن

 1.41 1.52 1.45 1.33 1.35 1.42 1.84 2.22 2.33 2.25 2.88 2.21 1.15 2.21 صنعت

 14.18 11.12 13.43 8.16 3.15 5.74 5.58 4.24 3.24 2.13 2.42 2.24 3.32 2.12 تأمین آب، برق و گاز طبیعی 

 1.73 1.72 1.71 1.72 1.75 1.75 1.77 1.73 1.72 1.64 1.68 1.71 1.65 1.72 ساختمان 

 3.52 3.43 3.42 3.43 7.26 7.31 7.21 7.31 7.56 1.41 7.83 1.61 11.16 11.73 ی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشخردهی، فروشعمده

 2.28 2.28 2.35 2.18 2.18 2.14 2.14 2.15 2.16 2.24 2.21 2.31 2.31 2.31 هتل و رستوران

 3.12 3.11 2.84 2.71 2.82 2.45 2.33 2.41 2.46 2.55 2.71 2.81 2.71 3.24 ، انبارداری و ارتباطاتونقلحمل

 2.66 3.23 3.68 3.73 4.23 4.15 5.18 5.31 5.88 5.14 4.33 4.44 5.15 5.35 ی مالیهایگرواسطه

 7.15 5.87 7.11 6.25 2.44 3.17 3.12 4.64 4.74 4.11 7.57 5.62 5.28 7.67 وکارکسبمستغالت، کرایه و خدمات 

 4.81 4.11 4.18 4.43 4.43 4.63 4.73 4.13 4.21 4.17 4.32 4.18 4.56 4.17 اداره امور عمومی، و خدمات شهری

 5.32 6.15 7.24 6.81 8.42 8.72 8.48 11.75 1.11 7.81 7.28 7.56 1.57 1.31 آموزش

 5.17 5.75 6.14 6.31 6.51 5.87 6.15 6.77 4.22 4.14 4.11 3.76 4.31 3.17 بهداشت و مددکاری اجتماعی 

 2.14 2.52 2.58 3.17 3.11 3.14 3.11 2.16 2.16 3.31 3.41 3.16 3.43 3.44 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 2.48 2.25 2.45 2.31 2.18 2.41 3.63 4.31 4.24 5.17 5.67 3.24 2.66 2.87 جمع

 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران
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 تیفعال عمدهی هاگروه کیتفکبه  در کشوری اقتصادیی کارا شاخص تحوالت روند: 61جدول 

 3114 3111 3113 3113 3111 3116 3115 3114 3111 3111 3114 3141 3143 3143 
 2.67 2.41 2.41 2.43 2.46 2.42 2.51 2.58 2.63 2.52 2.62 2.67 2.57 2.57 کشاورزی، شکار و جنگلداری

 2.46 2.46 2.46 2.46 2.67 2.68 2.68 2.71 2.66 2.38 2.47 2.44 2.41 2.61 ماهیگیری

 12.57 12.25 21.62 21.13 17.72 24.18 27.46 27.31 31.81 25.43 23.18 25.31 27.21 31.16 معدن

 1.47 1.47 1.47 1.44 1.45 1.45 1.47 1.48 1.51 1.46 1.51 1.54 1.51 1.55 صنعت

 8.21 8.55 8.58 4.11 2.77 3.42 3.11 3.12 2.84 2.31 2.25 2.15 2.11 2.24 تأمین آب، برق و گاز طبیعی 

 1.75 1.73 1.71 1.73 1.76 1.77 1.77 1.74 1.73 1.67 1.71 1.73 1.68 1.75 ساختمان 

 4.56 4.45 4.43 4.44 4.81 4.83 4.76 4.85 5.17 5.36 5.31 5.38 5.42 4.16 ی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشخردهی، فروشعمده

 2.25 2.24 2.28 2.23 2.24 2.21 2.14 2.15 2.16 2.23 2.31 2.31 2.31 2.31 هتل و رستوران

 3.13 3.12 3.12 2.81 2.13 2.11 2.12 3.11 2.88 3.12 3.13 3.21 2.11 2.17 ، انبارداری و ارتباطاتونقلحمل

 2.13 3.52 3.18 4.34 4.61 4.41 4.87 5.46 6.17 5.72 4.81 4.34 5.35 5.56 ی مالیهایگرواسطه

 7.16 7.14 7.31 7.57 7.52 7.67 7.51 7.52 7.61 7.77 7.73 7.86 7.21 8.31 وکارکسبمستغالت، کرایه و خدمات 

 4.71 4.14 4.15 4.13 4.18 4.12 4.12 3.16 3.11 4.16 3.88 3.84 4.62 4.48 اداره امور عمومی، و خدمات شهری

 4.13 6.53 6.67 6.54 7.15 7.67 7.51 8.66 8.71 7.24 7.25 7.12 7.56 7.34 آموزش

 5.62 5.61 5.67 5.58 5.74 5.31 5.25 5.12 5.11 4.18 4.76 4.45 4.61 4.23 بهداشت و مددکاری اجتماعی 

 3.82 3.78 3.68 3.61 3.51 3.58 3.64 3.67 3.65 3.58 3.55 3.43 3.54 3.26 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 2.61 2.56 2.68 2.66 2.62 2.71 2.81 2.82 2.88 2.76 2.76 2.81 2.72 2.81 جمع

 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران



تیتهد ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و     یو دافع  ینظام  ،یاجتماع  ،یاقتصاد دا

 

 5002212B0021303013RE103970927م 

 
13 

 3114 سال در و کشور بوشهر استان دری اقتصادیی کارا شاخص سهیمقا: 21نمودار 

 
 محاسبات مشاور و محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 3143در سال و کشور بوشهر استان دری اقتصادیی کارا شاخص سهیمقا33نمودار 

 محاسبات مشاور و محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران 

 

1

5

11

15

21

25

31

35

بوشهر کشور

1
5

11
15
21
25
31
35

بوشهر کشور



تیتهد ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و     یو دافع  ینظام  ،یاجتماع  ،یاقتصاد دا

 

 5002212B0021303013RE103970927م 

 
14 

 بازارهای داخلی و خارجیناتوانی در رقابت در  -3-3-31-3-3-3

در تولید هر کاالی اقتصادی عالوه بر توجه به مزیت نسبی تولید آن در منطقه، بررسی مزیت رقابتی آن در منطقه، سایر 

بازرگانی  یهارساختیتقویت مزیت رقابتی توجه به ایجاد ز نهیزم الملل حائز اهمیت است. درکشور و اقتصاد بین یهااستان

در  ناتوانی در رقابت نهیتواند تهدیدات موجود درزمسطح کشور و استان می درقوقی و قانونی بازرگانی و رفع موانع ح

 بازارهای داخلی و خارجی را کاهش دهد.

باتوجه به نظام اداری و حاکمیتی موجود در کشور ونیز ماهیت این موضوع، توان رقابتی محصوالت تولید شده چه در 

تابع عوامل بسیاری خواهد بود که تصمیم گیری در خصوص برخی از آنها خارج از حیطه برنامه داخل یا خارج از کشور 

وتابع شرایط مدیریتی در سطح کشور و یا گاهاً تابع نظام های تصمیم گیری در خارج از  می باشدمدیریت استان  ریزی و

در سطح استان می توان راهکارهایی اتخاذ کرد  کشور می باشد. عالوه بر این موضعات، با مدنظر قرار دادن برخی از امور

که توان رقابتی محصوالت تولید شده دراستان چه در سطح ملی ویا خارج از مرزهای کشور ارتقا یافته و صادرات محصوالت 

ظام بازار نتولید شده استان افزایش یابد. در حقیقت هدف از اتخاذ این نوع از راهبردها، استفاده موثر از شرایطی است که بر 

بارتی تالش می گردد که زمینه هایی که باعث شکل گیری چه در داخل کشور و یا خارج از آن حاکم می باشد. به ع

های تجاری و بازرگانی در سطح استان می شود را تاحد ممکن کاهش داده و از مزیت  تهدیداتی برای توسعه و رونق فعالیت

 بهره گرفته شود.  های استانی در این زمینه به نحو مطلوبی

یکی از اقدامات اساسی دراین زمینه، شناسایی وضعیت فعالیت هایی است که در محدوده استان تولید می گردد.اینکه 

کدام گروه از فعالیت های شکل گرفته در استان قابلیت رقابت با تولیدات سایر فعالیت های استان ویا فعالیت های دیگر استان 

رسی و تشخیض فعالیت های پایه وصادراتی استان از دیگر فعالیت ها دارای اهمیت زیادی است وبرای های کشور را دارد، بر

این منظور از از شاخص ضریب مکانی استفاده می گردد. این شاخص به خوبی نشان می دهد که استان بوشهر در زمینه چه 

مالی مناطق را دارا می باشد و برای رفع مشکالت احت نوع فعالیت هایی دارای مزیت نسبی تولید است و توان رقابت با دیگر

مربوط به هرگروه از فعالیت ها چه پایه و یا غیر پایه چه اقدامات و تهمیداتی اتخاذ شود تا در نهایت زمینه های رقابتی و 

 تجاری استان افزایش یابد.

o استان در اقتصادی فعالیت های افزوده ارزش و اشتغال مکانی ضریب شاخص 

ضعیت وبررسی وضعیت رقابت پذیری استان در زمینه فعالیت های تجاری و بازرگانی خارجی، در نطور که گفته شد، هما

یاست های نظام س و به صورت کلی مدیریت استان بدون توجه به باشدشرایط کلی حاکم بر کشور  استان نمی تواند جدای از

 اقدامات خاصی را انجام دهد. کشور
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ی توان که میکی از مواردی داخلی کشور  در بازارهای بررسی ناتوانی و یا ضعف استان در زمینه رقابتاما در راستای 

ان در تلف در گروه های فعالیتی می باشد وتعیین قابلیت استتوانایی استان در زمینه تولید محصوالت مخ داد،مورد توجه قرار 

ی باشد. در حقیقت در این تحلیل قابلیت صادراتی بودن فعالیت تولید و صادر محصوالت خود به خارج از مرزهای استان م

 د.مساعد در رقایت و بازار می باش ها و خدمات تولیدی در بخش های مختلف در سطح استان بوشهر به معنای داشتن مزیتی

وضعیت اقتصادی و کیفیت زندگی اجتماعی و فرهنگی استان را به صورت  خصوص بنابراین کاهش تهدیداتی که در این

ر سطح گر فعالیت های تولیدی دوجه به مسائلی که راهگشا و تسهیلو ت کلی تهدید می نماید، یک اقدام اساسی خواهد بود

ریب ن زمینه محاسبه شاخص ضاستان می باشد از ضروریات انجام برنامه ریزی با افق های بلند مدت در کشور می باشد. در ای

مکانی در خصوص محصوالت تولیدی گروه های مختلف فعالیتی یکی از مهمترین شاخص هایی است که می تواند مزیت 

زمینه های رقابت محصوالت تولیدی استان در کشور را  های تجاری و رقابتی محصوالت تولیدی استان را مشخص نماید و

که در استان کاستی های وجود دارد که قابلیت  رقابت با سایر محصوالت مشابه تولید داخلی برای مواردی  شناسایی نمایند و

 در سایر استان های دیگر را می گیرد تصمیمات مناسب اتخاذ شود.

ی اقتصادی است. این روش برای ارائه در هالیتحلی متداول در هاروشیکی از  LQروش ضریب مکانی یا نسبت محلی 

به عنوان ابزار تحلیلی برای تحلیل گران اقتصادی توسعه یافته است. در این روش اقتصاد محلی با یک  ترهدیچیپی هامدل

مبتنی بر محاسبه نسبت  LQی اقتصاد محلی شناسایی شود. روش هایژگیوتا طی این فرآیند  شودیماقتصاد مرجع مقایسه 

یک فعالیت گفته  LQ. به این نسبت، باشدیمبرخی از متغیرهای یک اقتصاد محلی )در اینجا اشتغال( به اقتصاد مرجع )پایه( 

 . شودیم

 : شودیمدر هر فعالیتی فرمول زیر پیشنهاد  LQبرای محاسبه نسبت 

LQ𝑖 =
(
𝑅𝐸𝑖
𝑅𝐸)

(
NE𝑖
NE)

 

 در رابطه فوق

REi شاغلین صنعت :i  ام در اقتصاد محلی 

RE کل شاغلین اقتصاد محلی : 

NEi شاغلین صنعت :i ام در اقتصاد ملی 

NEکل شاغلین اقتصاد ملی : 

 است. 
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 ممکن است. این نتایج به شرح زیر است:  LQعموماً سه نتیجه برای 

LQ<1         LQ=1            LQ>1 
LQ  که اشتغال محلی در صنعت  دهدیمکمتر از یک نشانi  ام کمتر از حد مورد انتظار است. لذا صنعت محلی یاد شده

نخواهد توانست نیاز اقتصاد محلی به خدمات یا کاالهای آن صنعت را برطرف سازد. بنابراین طبق تعریف این اشتغال، اشتغال 

 . شودیمتبعی محسوب 

LQ صنعت  برابر با یک بیانگر آنست که اشتغال موجود درi  ام دقیقاً معادل اشتغالی است که برای ارائه خدمت یا کاال به

آنکه تولید کاال و خدمات در اقتصاد محلی برای صدور به خارج از منطقه نیست،  لیبه دلاقتصاد محلی کافی است. بنابراین 

 . شودیماشتغال تبعی محسوب 

LQ در صنعت  هیاز وجود اشتغال پا یشواهد کیتر از بزرگi یام دارد. وقت LQ جهینت لگریباشد تحل کیتر از بزرگ 

 هیااشتغال مازاد بر مقدار مورد انتظار اشتغال پ نیاز اشتغال مورد انتظار است و بنابرا شیب یخواهد گرفت که اشتغال محل

واهد شد. صادر خ زیقاط نن ریبوده و به سا یمحل ازیکه مازاد بر ن شودیم یخدماتکاال و  دیمشاغل مازاد موجب تول نیاست. ا

 .است هیاشتغال مازاد، اشتغال پا نیا فیلذا طبق تعر

نشان  ی عمده فعالیتهاگروهی استان به تفکیک هاشهرستانمحاسبه شاخص ضریب مکانی اشتغال در نقاط شهری 

ایه محسوب یک فعالیت پ ی استانهاشهرستانی مربوط به کشاورزی حتی در نقاط شهری بسیاری از هاتیفعالکه اوالً  دهدیم

ی فعالیت هارستانشههای استخراج معدن که در بیشتر ی صیادی و شیالتی است و فعالیتهاتیفعالکه عمدتاً متأثر از   شودیم

 های فعالیتی قائم به نقاط شهری یک شهرستان خاص نیست.های پایه در اکثر گروهثانیاً تمرکز فعالیت باشدیمپایه 

 (درصد) 1311 -استانی شهر نقاط در تیفعال عمدهی هاگروه از مختلفی هاشهرستان سهم: 63جدول 
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 %31.12 %21.47 %13.58 %17.41 %25.11 %11.11 %5.6 بوشهر

 %1.21 %1.14 %1.68 %1.62 %1.21 %1.52 %3.6 تنگستان

 %16.71 %21.12 %11.54 %1.31 %17.71 %6.16 %21.8 دشتستان

 %6.27 %6.11 %4.35 %4.38 %5.46 %2.16 %11.8 دشتی

 %3.13 %4.76 %3.31 %3.17 %3.11 %1.88 %11.5 دیر 

 %4.16 %5.66 %2.51 %1.58 %1.48 %1.73 %2.7 دیلم

 %15.16 %11.51 %58.41 %31.18 %37.11 %55.31 %1.1 کنگان

 %11.26 %18.58 %4.14 %3.75 %5.41 %5.13 %6.7 گناوه

 %3.11 %2.18 %1.61 %11.81 %2.61 %16.26 %2.3 جم

 و محاسبات مشاور 1331سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  :مأخذ
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 )درصد( 3141 -ی عمده فعالیت در نقاط شهری استانهاگروهی مختلف از هاشهرستان: سهم 63جدول 
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 %18.33 %27.14 %37.13 %36.41 %57.26 %41.62 %51.15 %33.22 بوشهر

 %2.75 %1.26 %3.26 %3.11 %3.13 %1.61 %2.81 %2.27 تنگستان

 %13.41 %1.11 %21.31 %22.42 %17.14 %21.83 %16.15 %15.84 دشتستان

 %2.71 %4.16 %7.61 %1.45 %5.28 %4.75 %5.22 %4.52 دشتی

 %2.25 %2.51 %3.17 %5.14 %3.11 %2.14 %4.16 %5.13 دیر 

 %2.64 %3.26 %3.58 %2.16 %1.72 %1.23 %2.65 %5.71 دیلم

 %48.66 %41.67 %1.47 %7.15 %6.36 %1.81 %8.35 %16.18 کنگان

 %7.11 %5.62 %1.78 %8.71 %4.47 %11.72 %7.61 %15.14 گناوه

 %2.18 %4.61 %4.61 %3.15 %1.85 %1.31 %2.12 %1.18 جم

 و محاسبات مشاور 1331سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  :مأخذ

 3141 سال دربوشهر  استانی هاشهرستانی شهر نقاط در اشتغالی مکان بیضر شاخص: 61جدول 
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 1.7 1.7 1.1 1.5 1.2 1.5 بوشهر

 1.6 1.5 1.2 1.3 1.8 1.5 تنگستان

 1.1 1.1 1.1 1.6 1.2 1.6 دشتستان

 1.8 1.2 1.3 1.5 1.3 1.8 دشتی

 1.7 1.1 1.1 1.4 1.4 3.8 دیر 

 1.3 1.2 1.3 1.3 1.1 1.8 دیلم

 1.2 3.1 2.2 1.7 6.2 1.3 کنگان

 1.5 1.1 1.7 1.3 2.3 1.7 گناوه

 1.4 1.7 11.1 1.4 16.6 1.6 جم

 و محاسبات مشاور 1331سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  :مأخذ
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 3141ی استان بوشهر در سال هاشهرستان: شاخص ضریب مکانی اشتغال در نقاط شهری 66جدول 
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 1.1 1.1 1.1 1.1 2.6 1.8 1.4 1.1 بوشهر

 1.1 1.7 1.2 1.5 1.1 1.1 1.1 1.1 انتنگست

 1.1 1.7 1.1 1.1 1.4 1.6 1.8 1.1 دشتستان

 1.1 1.1 1.1 1.4 1.3 1.4 1.8 1.8 دشتی

 1.1 1.7 1.5 1.1 1.1 1.2 1.7 1.1 دیر 

 1.1 1.2 1.1 1.8 1.7 1.2 1.7 1.8 دیلم

 1.1 1.6 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1.6 کنگان

 1.1 1.8 1.1 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7 گناوه

 1.1 1.6 1.1 1.1 1.8 1.1 1.5 1.4 جم

 و محاسبات مشاور 1331سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  :مأخذ

می دهد که از فعالیت هایی که در گروه های مختلف فعالیتی در سطح شهرستان های ول فوق به خوبی نشان اارقام جد

استان صورت می گیرد، کدام گروه ها دارای مزیت رقابتی بیشتر بوده و در حال حاضر به عنوان فعالیت های پایه به خارج از 

 مرزهای استان صادر می گردد.

های فعالیتی کمتر از یک می باشد، توان رقابتی این فعالیت ها در در مواردی که ضریب مکانی بدست آمده برای گروه 

استان نسبت به سایر بخش های کشور کمتر بوده و نیاز است که در راستای بهبود وضعیت آنها با انجام مطالعات راهبردی 

 آینده آنها در سطح استان تصمیم گیری گردد. کاراتر نسبت به تولید

ی مجموعه ای از تصمیمات مبنی بر هدایت فعالیت های صورت گرفته، حمایت قانونی و گاهاً ممکن است که با اجرا

رفع مشکالت تولیدی از برخی از فعالیت های استان می توان بر مزیت رقابت پذیری آنها افزود و زمینه های تولید بیشتر برای 

 این گونه فعالیت ها فراهم کرد.

o  جایگاه آن در کشور وشهر وببررسی روند تولید ناخالص داخلی استان 

تولید ناخالص داخلی در سطح استان و مقایسه آن با میانگین کشوری می تواند یکی از شاخص هایی باشد که تهدیدات 

اقتصادی را که در زمینه های مختلف متوجه استان می باشد بیان کند چراکه این شاخص می تواند نمایی کلی از وضعیت 

 افزودهرزشای در اقتصاد کشور و اژهیونماید. در همین راستا نظر به اینکه بخش نفت و گاز جایگاه اقتصادی استان را بازگو 



تیتهد ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و     یو دافع  ینظام  ،یاجتماع  ،یاقتصاد دا

 

 5002212B0021303013RE103970927م 

 
11 

از این صنعت برخوردارند، لذا در بررسی روند تولید  هااستاندارد و نیز اینکه تنها برخی از و استان  در کشور دشدهیتول

نعت نیز بدون در نظر گرفتن ارزش تولیدات این ص بارکو یتولید با در نظر گرفتن صنعت نفت  بارکناخالص داخلی، ی

 افزودهارزشی از هتوجقابلای در استان بوشهر که بخش ای تولید ناخالص منطقهاست. بررسی مقایسه قرارگرفتهی موردبررس

 کند.لوه میج ترتیبااهمتر و های نفت و گاز و البته صنایع پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داده است، مهمفعالیت

است که  1371-12کشور در دوره  روند تحوالت تولید ناخالص داخلی استان ودراین زمینه  یموردبررساولین شاخص 

شود تولید ناخالص داخلی استان بوشهر به قیمت ثابت سال که مالحظه می طورهماناست.  شدهدادهنمایش درجدول زیر 

رسیده است.  1312میلیارد ریال در سال  221.417صعودی به  روندکبا طی ی 1371 میلیارد ریال در سال 31.523از  1311

هزار  5.713به  1371هزار میلیارد ریال در سال  3.111این در حالی است که تولید ناخالص داخلی کشور در این دوره از 

ن خالص داخلی استان بوشهر، سهم این استارسیده است. از سویی دیگر و همگام با افزایش تولید نا 1312میلیارد ریال در سال 

درصد در سال  4.12به  1371درصد در سال  1.12سهم استان از  کهیطوربهاست.  افتهیشیافزااز تولید ناخالص کشور نیز 

این است که سهم استان از جمعیت کشور در این دوره تغییر محسوسی را تجربه  توجهقابلاست. نکته  افتهیشیافزا 1312

 است. افتهیشیافزادرصد  1.4درصد به  1.25از  کهیطوربهرده است. نک

ی از توجهابلقبخش  چراکهکند. ی را نمایان میتوجهقابلاما بررسی تولید ناخالص داخلی استان بدون نفت نیز نکات 

ضعیت تری را از وفافاز تحلیل تصویر ش هاآنهای استخراج نفت و گاز است و حذف استان ناشی از فعالیت افزودهارزش

 21.311برای استان بوشهر برابر با  1371دهد که این رقم در سال دهد.جدول زیر نشان میاقتصادی استان بوشهر نشان می

 میلیارد ریال فزونی یافته است. 213.231به رقم  1312افزایشی در سال  روندکمیلیارد ریال بوده که در ی

 افتهیشیافزاهزار میلیارد ریال  4.181هزار میلیارد ریال به  2.441لی بدون نفت کشور از در همین دوره تولید ناخالص داخ 

به ترتیب  1312تا  1371های است. این ارقام بدان معنا هستند که سهم استان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در سال

تدقیق  ورمنظبهاشاره شد  هاآنتوان به دالیلی که قبالً به یاز نفت که م فارغ حالنیباااست.  افتهیشیافزا 4.18به  1.2از 

صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصوالت  افزودهارزشپوشی کرد، های اقتصادی استان از آن چشمارزیابی فعالیت

د. این ها حذف کرد و اثر حذف آن را بررسی نموتوان از تحلیلرا نیز به علت ماهیت آن می (ISIC 16-4کد )شیمیایی

 عنوانبهتوان آن را مبتنی بر نفت و گاز هستند که ماهیتاً نمی شدتبهفعالیت که شامل صنایع شیمیایی و پتروشیمی است 

ا نیز در اختیار های صنعتی استان ری از فعالیتتوجهقابلاقتصاد محلی در نظر گرفت. این در حالی است که این فعالیت، بخش 

هزار میلیارد ریال  41به  1371هزار میلیارد ریال در سال  6تولید ناخالص داخلی در استان بوشهر از  کهیدرحال .دارد
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ب برابر با یی و محصوالت شیمیایی به ترتیایمیمواد شنفت و صنایع ساخت  افزودهارزشاست، این رقم با حذف  افتهیشیافزا

 هزار میلیارد ریال خواهد شد. 262هزار و  5

نفت و صنایع ساخت مواد  افزودهارزشبدون  GDPها متوسط نرخ رشد عملکرد اقتصاد محلی)ر طی این سالاین یعنی د

ها این استان در این سال GDPنرخ رشد  کهیدرحالدرصد بود.  36شیمیایی و محصوالت شیمیایی( استان بوشهر برابر با 

تان های اقتصاد محلی اسن استدالل کرد که توانایی و ظرفیتتوادرصد بوده است .با این وصف می 43متوسط برابر با  طوربه

ده است که گفته باعث شدهد، بسیار کمتر است. وضعیت پیشای استان نشان میمنطقه ناخالصکه تحلیل تولید  ازآنچه

رخورداری یزان رفاه )بم دهندهنشانی خوببهتوانند درآمد سرانه در استان بوشهر وضعیت مناسبی را نشان دهد اما این ارقام نمی

 از درآمد سرانه باال( باشند. 

ها سرمایه انعنوبههای نفت و گاز و پتروشیمی بیش از آنکه جذب اقتصاد محلی استان شوند، بخش افزودهچراکه ارزش

 فتندهد درآمد سرانه استان با در نظر نگرجدول زیر نشان می همچنان کهشوند. و درآمدهای ملی جذب کل اقتصاد می

 توجهجالبکته ها کمتر است. ناز درآمد سرانه استان با احتساب این فعالیت شدتبهاستخراج نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، 

ولید است.از طرفی روند تحوالت ت افتهیشیافزای شکاف میان این دو رقم موردبررسدیگر این است که همواره در طول دوره 

توان درجدول زیر مشاهده نمود. تولید را  نیزمی 1311به قیمت ثابت سال  1371-12دوره  سرانه در استان بوشهر و کشور در

هزار ریال  213.181به  1312هزار ریال بوده است که این رقم در سال  38.131برابر با  1371سرانه استان بوشهر در سال 

باشد. این ارقام بدان معنا هزار ریال می 188.711و  46.741است. این دو رقم برای کشور نیز به ترتیب برابر با  افتهیشیافزا

تولید سرانه  رفتهرفتهی در استان بوشهر کمتر از متوسط کشور بوده اما موردبررسهای ابتدایی هستند که درآمد سرانه در سال

دون احتساب نفت انه بدر استان بوشهر به رقمی باالتر از متوسط کشور رسیده است. این وضعیت تقریباً در بررسی تولید سر

 مواد اختس عیصناباید دقت شود که در صورت در نظر نگرفتن استخراج نفت و گاز به همراه  حالنیباانیز صادق است. 

د کرد و به سطحی افت خواه شدتبهکه هر دو ماهیت تقریباً یکسانی دارند، تولید سرانه استان  شیمیایی محصوالت و شیمیایی

تر از سطح متوسط ملی خواهد رسید و این موضوع می تواند  رفاه اقتصادی و  اجتماعی ساکنین استان را به  اشکال پایین

مختلف تحت تاثیر خود قرار دهد و ضروری است در راستای دستیابی به اهداف توسعه ای  متوازن در سطح استان و افزایش  

 دم محلی از  امکانات و فعالیت های اقتصادی برنامه ریزی ها و مشوق های الزم صورت  گیرددرآمد سرانه مر
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 متیق به 3114-43کشوردردورهدر استان بوشهر و  سرانه دیتول و تی،جمعیداخل ناخالص دیتول تحوالت روند: 65جدول 

 3141ثابت سال 

 
 شاور: مرکز آمار ایران و محاسبات ممأخذ

 

 کشور تیجمع و ثابت متیق به نفت بدون و بای داخل ناخالص دیتولسهم استان بوشهر از 31نمودار 

 
 : مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورمأخذ

 

13791380138113821383138413851386138713881389139013911392

30,52337,68545,367110,383119,16591,866100,065132,218122,236113,426171,532211,476197,910229,497توليد ناخالص داخلي با نفت )ميليارد ریال(

29,39035,12135,71446,28346,02251,90858,78877,68281,02081,866131,711168,661175,071203,231توليد ناخالص داخلي بدون نفت )ميليارد ریال(

8008158298438578718869149429711,0011,0331,0551,077جمعيت )هزار نفر(

38,13046,22954,733130,976139,070105,448112,906144,733129,791116,803171,282204,730187,592213,089توليد سرانه با نفت )هزار ریال(

36,71443,08243,08854,91753,70959,58366,33285,03586,02884,304131,519163,281165,945188,701توليد سرانه بدون نفت )هزار ریال(

3,001,6133,139,0463,525,0843,798,4254,310,5386,514,0525,350,7185,825,9685,528,1245,317,7985,899,4806,339,6225,684,6955,713,604توليد ناخالص داخلي با نفت )ميليارد ریال(

2,440,8782,626,9322,877,1943,084,5013,414,2315,037,9884,174,3544,495,2724,435,2714,501,6794,872,0945,123,1584,989,7754,981,562توليد ناخالص داخلي بدون نفت )ميليارد ریال(

64,21965,30166,30067,31568,34569,39070,49671,36672,26673,19674,15775,15076,03876,942جمعيت )هزار نفر(

46,74048,07053,16856,42863,07193,87575,90181,63576,49772,65179,55484,36074,76174,259توليد سرانه با نفت )هزار ریال(

38,00840,22843,39645,82249,95672,60459,21462,98961,37461,50165,69968,17365,62264,744توليد سرانه بدون نفت )هزار ریال(

1.021.201.292.912.761.411.872.272.212.132.913.343.484.02سهم استان از توليد با نفت )درصد(

1.201.341.241.501.351.031.411.731.831.822.703.293.514.08سهم استان از توليد بدون نفت )درصد(

1.251.251.251.251.251.261.261.281.301.331.351.371.391.40سهم از جمعيت )درصد(

0.820.961.032.322.201.121.491.771.701.612.152.432.512.87نسبت توليد سرانه با نفت استان به کشور

0.971.070.991.201.080.821.121.351.401.372.002.402.532.91نسبت توليد سرانه بدون نفت استان به کشور

بوشهر

کشور

سهم از 

کشور)درصد(

1

1

1
2

2

3
3

4

4
5

1371 1381 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1381 1311 1311 1312

(درصد)سهم استان از تولید با نفت  (درصد)سهم استان از تولید بدون نفت 
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گرفتن درآمدهای نفتی و صنایع ساخت مواد  در نظرمقایسه تولید ناخالص داخلی استان بوشهر با و بدون 36نمودار 

 به قیمت جاری -(6-34شیمیایی و محصوالت شیمیایی)کد 

 
 

گرفتن درآمدهای نفتی و صنایع ساخت مواد  در نظرمقایسه تولید ناخالص داخلی استان بوشهر با و بدون 35نمودار 

 یمت جاریبه ق -(6-34شیمیایی و محصوالت شیمیایی)کد 

 
 

در جدول  1381-12روند تحوالت رشد تولید ناخالص داخلی، جمعیت و تولید سرانه استان بوشهر و کشور در دوره 

درصد 42است. در این دوره متوسط رشد تولید ناخالص داخلی استان با نفت و بدون نفت به ترتیب  شدهدادهونمودار زیر نشان 

1
51111

111111
151111
211111
251111
311111
351111
411111
451111

53 61 61 62 63 64 65 63 65 66 63 31 31 32

GDRP GDRP بدون نفت GDRP بدون نفت و  ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

1
51

111
151
211
251
311
351
411

1371 1381 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1381 1311 1311 1312

بدون درنظر گرفتن درآمدهای نفتی و صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

با درنظر گرفتن درآمدهای نفتی و صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی
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. با این توصیف نرخ رشد تولید باشدیمدرصد  24.5و  24ی کشور به ترتیب برابر با درصد بوده است. این ارقام برا 38و 

ی از رشد باالتری نسبت به کشور برخوردار بوده است. به همین منوال نیز موردبررسناخالص داخلی استان بوشهر در دوره 

در این دوره  کهیطوربهرشد تولید سرانه با نفت و بدون نفت برای استان بوشهر بیش از تولید سرانه در کشور بوده است. 

همین ارقام برای  کهیدرحالرصد بوده د 34و  41متوسط رشد تولید سرانه با و بدون نفت در استان بوشهر به ترتیب برابر با 

تر ها این شکاف میان بوشهر و متوسط استان بیشگفتهدرصد بوده است. البته مطابق پیش 22.8و  22.3کشور به ترتیب برابر با 

 حلیل، نتایجدر ت هاآنکردن از  نظرصرفناشی از تمرکز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر است که در صورت 

 خواهند بود. متفاوت شدتبه

 

 به 3111-43کشوردردورهدر استان بوشهر و  سرانه دیو تول تی،جمعیداخل ناخالص دیتول رشد تحوالت روند: 64جدول 

 درصد -3141ثابت سال  متیق
  3111 3113 3113 3111 3116 3115 3114 3111 3111 3114 3141 3143 3143 

 بوشهر

 55.5 24.8 47.6 68.1 -1.3 12.7 56.1 15.7 -14.2 28.6 188.8 42.1 23.5 تولید ناخالص داخلی با نفت

 55.7 38.5 53.4 71.7 8.6 27.1 56.1 21.3 25.6 18.5 53.8 21.7 34.1 تولید ناخالص داخلی بدون نفت

 2.1 2.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 جمعیت

 52.3 22.2 43.1 63.8 3.3- 1.3 52.2 13.8 -15.6 26.5 184.1 41.6 36.8 سرانه با نفتتولید 

 52.5 35.6 48.7 74.2 5.3 23.3 52.3 18.3 23.5 16.5 51.3 18.8 32.4 تولید سرانه بدون نفت

 کشور

 35.4 17.1 31.6 24.7 6.5 11.1 21.1 22.7 24.1 31.7 24.6 31.1 16.5 تولید ناخالص داخلی با نفت

 34.5 27.1 27.8 21.6 12.4 23.7 27.5 23.8 21.1 27.5 24.1 26.8 11.1 تولید ناخالص داخلی بدون نفت

 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 جمعیت

 33.8 15.7 28.8 23.1 5.2 17.5 27.4 21.8 23.1 28.8 22.8 28.1 14.6 تولید سرانه با نفت

 32.1 25.7 26.1 21.1 11.1 22.2 26.1 21.1 21.1 25.6 22.1 24.1 17.1 سرانه بدون نفتتولید 

 مأخذ: مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور

 درصد -یجار متیق به کشوربوشهر و  استان سرانه دیتول ساالنه رشد تحوالت روند34نمودار 

  
 محاسبات مشاور: مرکز آمار ایران و مأخذ

 

-51

1

51

111

151

211

1381 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1381 1311 1311 1312

بوشهر کشور
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تولید سرانه جدول زیر رتبه استان بوشهر بر اساس تولید سرانه با نفت و به  ازنظربرای روشن شدن جایگاه استان بوشهر 

ی بندتبهری برای ترمناسبهای کشور از نفت برخوردارند تولید سرانه بدون نفت شاخص جهت آنکه تنها برخی از استان

 آمدهدستهبدهد. نتایج های کشور را نشان میخواهد بود تولید سرانه بدون نفت در میان استان تولید سرانه ازنظرها استان

 و یمیاییش موادهای مربوط به ساخت اما اگر فعالیتباشد. ی میموردبررسحاکی از بهبود جایگاه استان بوشهر طی دوره 

تون ته به نفت و گاز دارند از تحلیل حذف کنیم)سه سرا که در استان ماهیت وابس طبیعی گاز عیو توز شیمیایی محصوالت

تبه استان باید اشاره کرد که ر حالنیبااکند. افت می شدتبهسمت چپ جدول زیر ( رتبه استان بوشهر از حیث تولید سرانه 

است و در  12با  برابر 1371رتبه استان در سال  کهیطوربهیابد ی بهبود میموردبررسحتی با این وضعیت نیز در طول دوره 

 است. افتهیکاهش 11به  1312سال 

 

 و بدون نفت نفت باسرانه  دیتول بر اساس کشوری هااستان یبندرتبه: 61جدول 

 
3114 3115 3143 3114 3115 3143 3114 3115 3143 

 بدون نفت، پتروشیمی و توزیع گاز بدون نفت با نفت

 21 13 11 11 12 12 16 14 14 آذربایجان شرقی

 24 26 21 25 26 21 26 28 23 آذربایجان غربی

 14 21 11 16 21 11 21 23 22 اردبیل

 4 5 7 5 6 5 1 8 7 اصفهان 

 15 31 21 18 31 31 13 31 21 البرز

 25 22 26 24 22 26 11 5 13 ایالم

 11 11 12 1 3 11 1 3 11 بوشهر

 2 1 1 3 1 1 5 4 3 تهران

 22 25 23 22 25 23 24 26 26 چهارمحال و بختیاری

 27 21 31 27 21 31 28 22 31 خراسان جنوبی

 17 16 16 15 16 16 11 17 18 خراسان رضوی

 31 18 31 21 18 32 31 21 31 خراسان شمالی

 18 11 11 11 1 6 3 2 2 خوزستان

 12 12 18 14 14 18 18 16 21 زنجان 

 3 4 6 4 4 8 8 7 1 سمنان

 31 31 28 31 31 28 31 31 28 و بلوچستانسیستان 

 11 14 15 12 13 14 14 15 16 فارس 

 5 6 2 7 7 3 11 11 6 قزوین

 11 17 14 21 17 15 22 11 17 قم

 28 28 27 28 28 27 21 21 27 کردستان

 1 1 5 11 11 7 15 13 8 کرمان
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3114 3115 3143 3114 3115 3143 3114 3115 3143 

 بدون نفت، پتروشیمی و توزیع گاز بدون نفت با نفت

 21 24 24 21 24 24 23 24 25 کرمانشاه

 21 21 25 31 21 25 2 1 1 راحمدیبوو کهگیلویه 

 26 23 17 26 23 17 27 25 11 گلستان

 13 15 13 13 15 13 17 18 15 گیالن

 23 27 22 23 27 22 25 27 24 لرستان

 7 8 1 1 11 11 12 12 12 مازندران

 6 2 4 6 2 2 7 6 4 مرکزی 

 8 7 3 8 8 4 6 11 5 هرمزگان

 16 11 21 17 11 21 21 21 21 همدان

 1 3 8 2 5 1 4 1 11 یزد

 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران

ذاشته های کشور به نمایش گاز سویی دیگر جدول زیر متوسط نرخ رشد تولید سرانه با نفت و بدون نفت را در استان

درصد است که در میان  41.5این جدول متوسط نرخ رشد تولید با احتساب نفت در استان بوشهر برابر با  بر اساساست. 

درصد است که  34.8های کشور بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. اما این نرخ بدون احتساب نفت برابر با استان

 دهد.ار میاین رقم استان بوشهر را پس از استان یزد در رتبه دوم قر

 و بدون نفت با نفتسرانه  دیتولبر اساس نرخ رشد  کشوری هااستان بندی: رتبه61جدول 

 استان
 بدون نفت با نفت

 رتبه رشد رتبه رشد

 21 21.5 27 21.1 آذربایجان شرقی

 23 22.5 23 22.5 آذربایجان غربی

 6 24.4 7 24.4 اردبیل

 8 24.2 12 23.1 اصفهان 

 1 42.2 2 21.1 البرز

 11 23.1 3 28.3 ایالم

 2 34.8 1 41.5 بوشهر

 22 22.5 21 22.6 تهران

 12 23.7 13 23.7 چهارمحال و بختیاری

 13 23.6 14 23.6 خراسان جنوبی

 15 23.3 16 23.3 خراسان رضوی

 27 22.1 26 22.1 خراسان شمالی

 28 21.7 31 21.8 خوزستان

 14 23.5 15 23.5 زنجان 

 5 24.4 6 24.5 سمنان

 17 23.1 17 23.1 و بلوچستانسیستان 

 11 23.7 11 24.1 فارس 

 25 22.3 25 22.3 قزوین

 21 22.5 21 22.6 قم
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 استان
 بدون نفت با نفت

 رتبه رشد رتبه رشد

 1 24.1 11 24.1 کردستان

 31 21.3 28 21.3 کرمان

 4 24.1 5 25.1 کرمانشاه

 16 23.1 31 13.1 راحمدیو بوکهگیلویه 

 31 21.1 21 21.1 گلستان

 24 22.5 24 22.5 گیالن

 21 22.1 11 22.1 لرستان

 11 22.1 18 23.1 مازندران

 26 22.1 22 22.5 مرکزی 

 18 23.1 1 24.2 هرمزگان

 7 24.3 8 24.3 همدان

 3 27.4 4 27.4 یزد

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

بودجه و سرمایه گذاری در سطح استان های کشور مورد شاخص بانکی ، بیمه ای ، بورس ، مالیات گمرگ ،  7در ادامه 

 بررسی قرار گرفته و وضعیت استان بوشهر در هر یک از شاخص ها مورد تحلیل قرار گرفته است.

اقتصادی دفتر مدلسازی و مدیریت اطالعات  –به منظور جمع آوری داده های آماری از نماگرهای مالی  

استفاده شده است. بر این اساس،  3133اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 

حوزه بانکی، بیمه ای، بورسی، مالیاتی،  7ابتدا رتبه بندی استان ها برحسب نماگرهای اقتصادی به تفکیک 

حوزه اقتصادی( انجام می شود  7راساس مجموعه ای از تمام نماگرهای مذکور )گمرکی و بودجه ای، سپس ب

 که نماگرهای حوزه ها به ترتیب عبارتند از:

 افزوده ارزش از کشور بانکی تسهیالت کل مانده سهم و بانکی های سپرده کل مانده سهم شامل: بانکی

 افزوده ارزش از هبیم پرداختی خسارت سهم و تولیدی بیمه حق سهم شامل: ای بیمه

 افزوده ارزش از سهام معامالت ارزش سهم و سهام معامالت حجم سهم شامل: بورس

 ارزش از مستقیم غیر تهای مالیا سهم و مستقیم های مالیات سهم از اعم مالیاتی درآمدهای شامل مالیاتی:

 افزوده

 افزوده ارزش از واردات سهم و صادرات سهم شامل: گمرک

 افزوده ارزش از پرداختی سهم و عمومی درآمدهای سهم شامل: بودجه

 افزوده ارزش از خارجی گذاری سرمایه سهم: گذاری سرمایه
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 حوزه بانکی

 کهگیلویه استان .دارد قرار نخست رتبه در تهران استان بانکی، حوزه در گرفته صورت محاسبات به توجه با

قرار دارند  C < 1.17 > 1.31 در حوزه این در ها استان اکثر شباهت شاخص .بوده آخر رتبه دارای بویراحمد و

 است ذکر به الزم .دارند قرار میانگین از کمتراستان دیگر  31استان باالی میانگین و  37استان کشور،  11و از 

 طور همین و نگردید ترسیم مذکور استان نمودار این در ها، استان سایر با تهران استان زیاد تفاوت دلیل به

 است.  نگرفته قرار ها استان میانگین محاسبه در آن شباهت شاخص میزان

 

 1931سال در کشور های استان تفکیک به بانکی حوزه در شباهت شاخص مقایسه 72نمودار 

 
 ماخذ: محاسبات مشاور

از متوسط شاخص شباهت و درصد از استان های کشور پایین تر  1/41با توجه به محاسبات صورت گرفته 

 درصد از استان های کشور باالتر از متوسط شاخص شباهت بوده اند. 7/01
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 1931سال  در بانکی حوزه در متوسط از تر پایین و باالتر های استان درصد 72نمودار 

 
 : محاسبات مشاورمأخذ

 

بررسی  1312های استان بوشهر در سال های بانکی در شهرستانوضعیت توزیع تعداد واحدهای بانکی، تعداد و مبلغ سپرده

های آماری استان بوشهر در برخی شده است. الزم به توجه است که اطالعات آماری مربوط به خدمات بانکی در سالنامه

 بخش مبتنی بر آمارهای در دسترس است. نیدر ارائه شده های اموارد ناقص بوده و بنابراین تمامی تحلیل

واحد بانکی وجود داشته  155 مجموع دراستان بوشهر ،  1312 های آماری سالبر اساس اطالعات ارائه شده در سالنامه

 دهد:های استان بوشهر را از واحدهای بانکی مذکور نمایش میسهم هر یک از شهرستان نموادر ذیلاست. 

 3143های استان بوشهر از واحدهای بانکی فعال در سال : سهم هر یک از شهرستان34نمودار 

 
 1332سالنامه آماری : محاسبات مشاور بر اساس اطالعات ماخذ

بوشهر

31.5%

دشتستان

کنگان11.5%

11.6%

گناوه

1.2%

تنگستان

7.1%

دیر

6.1%

دشتی

5.7%

جم

5.1%
دیلم

4.3%

عسلویه

2.1%
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های دهنده خدمات بانکداری در شهرستان حاکی از تمرکز واحدهای ارائه 21نمودار های ارائه شده در بررسی سهم

 اند.نیمی از واحدهای بانکی را به خود اختصاص داده مجموع دراین دو شهرستان  کهیطور به بوشهر و دشتستان است؛

های خصوصی های دولتی هستند که سهم بانکغلب واحدهای بانکی فعال در استان بوشهر مربوط به بانکنکته قبل تامل  

های بازار مالی های خود را با در نظر گرفتن ویژگیهای خصوصی شعبهبه اینکه بانک با توجهدر این استان بسیار ناچیز است. 

های کنند، حضور کمرنگ بانکق مختلف تأسیس میدر مناطسنجی جهت حضور سودآور  لعات امکانو انجام مطا

ان غیرمستقیم، حکایت از ضعیف بودن بازارهای مالی است صورتبهتواند های مختلف استان بوشهر میخصوصی در شهرستان

 داشته باشد.

های یاد دادهزبه نقص  با توجههای استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است. ها نزد بانکدر ادامه شاخص مبلغ سپرده

امه ها از اطالعات سالنها نزد بانکتر از وضعیت سپردهارائه تصویری کامل منظور بهبخش،  نیدر ا 1312سالنامه آماری سال 

 -1311های استان بوشهر در سال ها نزد بانک: مبلغ سپرده41جدول گرفته شده است. استان بوشهر بهره 1311آماری سال 

 دهدها نمایش میشهرستان و بانک های استان بوشهر را به تفکیکمبلغ سپرده نزد بانک میلیون ریال

 میلیون ریال -3141های استان بوشهر در سال ها نزد بانک: مبلغ سپرده64جدول 
 کارآفرین بانکپست کشاورزی صادرات صنعت و معدن پارسیان پاسارگاد رفاه سپه تجارت شهرستان
 * 461517 2121181 5146535 42181 * * 1111666 2666661 * کل استان

 * 68156 714417 1713148 42181 * * 411171 1344611 * بوشهر

 * 51362 131757 321584 * * * 28841 71511 * تنگستان

 * 55116 11471 761611 * * * 37116 31831 * جم

 * 66374 515147 811776 * * * 184682 311531 * دشتستان

 * 61158 136818 265472 * * * 43412 54613 * دشتی

 * 38552 141352 443337 * * * 38168 44281 * دیر

 * 31157 83414 148111 * * * 31541 52153 * دیلم

 * 51143 144564 137281 * * * 224368 457561 * کنگان

 * 31811 173361 557141 * 113571 211478 113571 211478 * گناوه

 توسعه تعاون سرمایه انصار توسعه صادرات ملی ملت مسکن اقتصاد نوین سامان شهرستان

 

 183545 11851 2112772 14532 6116378 * 2215115 * 116518 کل استان

 48128 11851 713221 14532 2811753 * 1251218 * 116518 بوشهر

 1323 * 138163 * 111335 * 38158 * * تنگستان

 11226 * 171256 * 228333 * 17821 * * جم

 15513 * 261186 * 111651 * 313332 * * دشتستان

 16516 * 314421 * 363121 * 77873 * * دشتی

 12775 * 188134 * 111351 * 41171 * * دیر

 8761 * 43187 * 121887 * 41817 * * دیلم

 38741 * 161663 * 768211 * 111121 * * کنگان

 23672 * 112125 * 613748 * 156818 * * گناوه

 1331: سالنامه آماری استان بوشهر سال ماخذ
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 تکمیل نشده است.مربوط به اطالعات  هایی که با * نشان داده شدهقسمت 1311بر اساس آمارنامه سال 

ها در استان بوشهر، خألهای بسیار جدی وجود دارد. در ادامه با استناد شود در ارتباط با اطالعات آماری بانکمشاهده می

، سهم هر میلیون ریال -1311های استان بوشهر در سال ها نزد بانک: مبلغ سپرده41جدول به اطالعات آماری ارائه شده در

 نشان داده شده است: در نمودار ذیل هاهای استان از کل سپردهیک از شهرستان

 3141ها در سال های نزد بانکهای استان بوشهر از سپرده: سهم شهرستان11نمودار 

 
 1331آماری استان بوشهر سال  محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه: ماخذ

های ها در دو شهرستان بوشهر و دشتستان بوده است و شهرستانها نزد بانکدرصد از سپرده 55بیش از نمودار  بر اساس

اند. این مسئله د اختصاص دادهها را به خودرصد از کل سپرده 25مجموع کمتر از  صورتبهجم، دشتی، دیر، تنگستان و دیلم 

 توان نمایانگر عدم تقارن در بازار مالی استان بوشهر باشد.می

 

 حوزه بورس

 و منطبق آل ایده گزینه بر و دارد قرار نخست رتبه در تهران استان بورس، حوزه در گرفته صورت محاسبات به توجه با

 فاصله و باشد می منطبق آل ایده ضد گزینه بر و بوده آخر رتبه دارای بوشهر استان. باشد می یک شباهت شاخص دارای

 و ایالم های استان است ذکر به الزم. باشد می صفر مساوی آن شباهت شاخص و صفر مساوی آل ایده ضد حل تا آن

قرار دارند و  C < 1 > 1.16فاصله  در ها استان اکثر شباهت اند. شاخص بوده این حوزه در آمار فاقد بویراحمد و کهگیلویه

بوشهر

31.6%

تنگستان

جم3.1%

6.3%

دشتستان

14.6%

دشتی

5.7%

دیر

4.5%

دیلم

2.4%

کنگان

12.2%

گناوه

11.8%
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استان باالی  14استان ) استان های تهران و بوشهر در نمودار و در محاسبه میانگین استان ها قرار نگرفته اند( کشور،  27از 

 استان دیگر کمتر از میانگین قرار دارند. 13میانگین و 

 1931 سال در کشور های استان تفکیک به بورس حوزه در شباهت شاخص مقایسه:91نمودار 

 
 

درصد از استان های کشور کمتر از متوسط شاخص شباهت و  3/41با توجه به محاسبات صورت گرفته 

 درصد از استان های کشور باالتر از متوسط شاخص شباهت بوده اند. 3/03

 1931سال در بورس درحوزه متوسط از تر پایین و باالتر های استان درصد97نمودار 
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 حوزه مالیات

 منطبق آل ایده گزینه بر و دارد قرار نخسته رتب در هرمزگان استان مالیات، حوزه در گرفته صورت محاسبات به توجه با

 منطبق آل ایده ضد گزینه بر و بوده آخر رتبه دارای بویراحمد و کهگیلویه استان. باشد می یک شباهت شاخص دارای و

شاخص شباهت اکثر  .باشد می صفر مساوی آن شباهت شاخص و صفر مساوی آل ایده ضد حل تا آن فاصله و باشد می

استان دیگر کمتر از  23استان باالی میانگین و  8استان کشور،  31قرار دارند و از  C < 1.131 > 1.21استان ها در فاصله 

 میانگین قرار دارند. الزم به ذکر است استان هرمزگان در نمودار قرار نگرفته است.

 1931سال  در کشور های استان تفکیک به مالیات حوزه در شباهت شاخص مقایسه99نمودار 

 
درصد از استان های کشور کمتر از متوسط شاخص شباهت و  2/74با توجه به محاسبات صورت گرفته 

 درصد از استان های کشور باالتر از متوسط شاخص شباهت بوده اند. 1/20

 1931سال  در مالیات حوزه در متوسط از تر پایین و باالتر های استان درصد93نمودار 
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 حوزه گمرک

 با در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. افزوده ارزش از واردات سهم و صادرات سهم در حوزه گمرگ

 دارای و منطبق آل ایده گزینه بر و دارد قرار نخست رتبه در هرمزگان استان گمرک، حوزه در شده انجام محاسبات به توجه

. باشد می منطبق آل ایده ضد گزینه بر و بوده آخر رتبه دارای بویراحمد و کهگیلویه استان. باشدی م یک شباهت شاخص

استان کشور )استان هرمزگان در محاسبه میانگین  31قرار دارد و از  C < 1 > 1.16فاصله  در ها استان اکثر شباهت شاخص

 استان دیگر کمتر از میانگین قرار دارند. 21استان باالی میانگین و  1و نمودار قرار نگرفته است(، 

 1931سال  در کشور های استان تفکیک به گمرک حوزه در شباهت شاخص مقایسه:93نمودار 

 
 11درصد از استان های کشور کمتر از متوسط شاخص شباهت و  71با توجه به محاسبات صورت گرفته 

 درصد از استان های کشور باالتر از متوسط شاخص شباهت بوده اند.

 1931سال  در گمرک حوزه در متوسط از تر پایین و باالتر های استان درصد93نمودار 

 
 

 



تیتهد ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و     یو دافع  ینظام  ،یاجتماع  ،یاقتصاد دا

 

 5002212B0021303013RE103970927م 

 
114 

روند تحوالت در جدول ذیل  در این بخش عملکرد گمرکات استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه 

مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اطالعات اخذ شده از اداره کل  1388-12صادرات و واردات استان بوشهر در دوره 

 1312و  1311های روند افزایشی و در سال 1311و  1381های وزنی در سال نظر ازگمرکات استان بوشهر، صادرات استان 

میزان رشد صادرات این استان منفی بوده است. نکته قابل  1311ارزشی نیز تنها در سال  نظر ازروند کاهشی داشته است. 

 نظر ازدرصد کاهش یافته، اما  13.5وزنی  ازنظراین است که اگرچه  1312توجه در ارتباط با صادرات استان بوشهر در سال 

 درصد رشد داشته است. 71نزدیک به  1311ارزشی نسبت به سال 

 1311و  1381های بر اساس اطالعات آماری ارائه شده از واردات استان بوشهر، میزان واردات وزنی این استان در سال

زان واردات استان همواره روند افزایشی داشته ارزشی می ازنظرکه  است یحالهای قبل کاهش یافته و این در نسبت به سال

درصد( و چه به لحاظ ارزشی  31.7چه به لحاظ وزنی ) 1312است. الزم به توجه است که میزان واردات استان بوشهر در سال 

 را تجربه کرده است. یامالحظه قابلافزایش  1311درصد( نسبت به سال  114.4)

 3111-43 دوره در واردات و صادرات حسب بربوشهر  استان گمرکات لکردعم: 51جدول 

 سال
 رشد واردات نسبت به سال قبل )درصد( رشد صادرات نسبت به سال قبل  واردات صادرات

 ارزشی )درصد( وزنی )درصد( ارزشی )درصد( وزنی )درصد( )میلیون ریال(ارزش  وزن )تن( )میلیون ریال(ارزش  وزن )تن(

1388 737,511 4,617,152 1,283,413 16,356,645 --- --- --- --- 

1381 1,128,112 7,261,141 1,161,114 17,681,212 31.4 57.6 -1.5 8.1 

1311 1,313,417 6,373,214 1,211,215 26,218,723 35.5 -12.2 11.2 48.7 

1311 1,362,428 1,111,463 1,211,585 43,737,187 -2.2 42.6 -5.5 66.3 

1312 1,177,111 15,358,182 1,654,776 13,711,835 -13.5 68.1 35.7 114.4 

 : اداره کل گمرکات استان بوشهرماخذ

 دهد:نشان می 1312تا  1388های ، روند تحوالت ارزش صادرات و واردات استان بوشهر را طی سال37نمودار 

 (ریالمیلیون ) 3111-43 دوره دربوشهر  استان واردات و صادرات ارزش تحوالت روند: 11نمودار 

 
 : محاسبات مشاور بر اساس اطالعات آماری اداره کل گمرکات استان بوشهرماخذ

1

21111111

41111111

61111111

81111111

111111111

1388 1381 1311 1311 1312

(بجز نفت خام)صادرات  واردات
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 حوزه بیمه

 با مورد بررسی قرار گرفته است. افزوده ارزش از بیمه پرداختی خسارت سهم و تولیدی بیمه حق سهمدر این بخش  

 دارای و منطبق آل ایده گزینه بر و دارد قرار اول رتبه در تهران استان بیمه، حوزه در گرفته صورت محاسبات به توجه

گزینه ایده آل منطبق و دارای شاخص شباهت یک  بر و بوده آخر رتبه دارای بوشهر استان. باشد می یک شباهت شاخص

می باشد. استان بوشهر دارای رتبه آخر بوده و گزینه ضد ایده آل منطبق می باشد. شاخص شباهت اکثر استان ها در فاصله 

1.57 < C < 1.36  یگر کمتر استان د 1استان باالی میانگین و  22استان کشور،  31قرار دارند. همانطور که مشاهده می شود از

 از میانگین قرار دارند.

 1931سال  در کشور های استان تفکیک به بیمه حوزه در شباهت شاخص مقایسه:92نمودار 

 
درصد از استان  71درصد از استان های کشور کمتر از متوسط شاخص شباهت و  21با توجه به محاسبات صورت گرفته 

 متوسط شاخص شباهت بوده اند.های کشور باالتر از 

 1931سال  در بیمه حوزه در متوسط از تر پایین و باالتر های استان درصد93نمودار 

 
 



تیتهد ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و     یو دافع  ینظام  ،یاجتماع  ،یاقتصاد دا

 

 5002212B0021303013RE103970927م 

 
116 

شود که مالحظه می طورهمان محاسبه شده است 1313وضعیت شاخص های بیمه در سال در تحلیل دیگری که صورت گرفته 

های مالی صنعت بیمه نیز، مانند سهم استان از کل حق بیمه تولیدی کشور و یا سهم استان از کل خسارت پرداختی در شاخص

تر است. این وضعیت سبب شده شاخص حق بیمه سرانه استان، به نسبت کشور، استان از سهم جمعیتی خود از کشور عقب

ت ضریب نفوذ بیمه نیز، استان بوشهر در مقایسه با متوسط کشور از وضعی شاخص نظر ازتر باشد. کل کشور، بسیار پایین

که ضریب  است یحالبوده این در  1.54، معادل 1313نامناسبی برخوردار است. ضریب نفوذ بیمه در استان بوشهر در سال 

 می باشد. که  نشان دهنده وضعیت  نامناسب بیمه در سطح استان  است. 1.1بیمه در کل کشور برابر  نفوذ

 3141 سال دربوشهر  استانی امهیبی هاشاخص تیوضع: 53جدول 
منطقه  

 جغرافیایی
سهم از کل حق بیمه 

 تولیدی کشور )%(
سهم از کل خسارت 

 پرداختی کشور)%(
 کل تیاز جمعسهم 

 کشور)%(
سهم از تولید ناخالص 

 داخلی کشور)%(
حق بیمه سرانه 

 )میلیون ریال (
ضریب 

 نفوذ بیمه
 1.54 1.8 3.4 1.4 1 1 استان بوشهر

 1.1 2.6 111 111 111 111 کل کشور

 1333: سالنامه آماری صنعت بیمه کشور سال ماخذ

های در قالب چند نمودار با سایر استان 1313حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی در سال  ازنظردر ادامه وضعیت استان 

 کشور مقایسه شده است:

 الیر اردیلیم -3141 سال در کشوری هااستان ریسا وبوشهر  استان دری دیتول مهیب حق سهیمقا: 61نمودار 

 
 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران -صنعت بیمه کشور 1333: سالنامه آماری سال ماخذ

ور در های کشبیمه تولیدی در مقایسه با سایر استان شود، استان بوشهر از منظر حقمشاهده مینمودارکه در  طورهمان

 استان، وضعیت بهتری دارد. 1جایگاه بیست و دوم قرار گرفته است و تنها نسبت به 

86572
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 الیر اردیلیم -3141 سال در کشوری هااستان ریسا وبوشهر  استان دری پرداخت خسارت سهیمقا: 63نمودار 

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران -صنعت بیمه کشور 1331آماری سال  : سالنامهماخذ

استان بوشهر از منظر خسارت پرداختی در جایگاه بیست و سوم قرار گرفته ای ارائه شده در نمودارس آمار مقایسهبر اسا

 است.

 وی دیتول مهیب حق کل از هاراستانیسا وبوشهر  ستانای پرداخت خسارت وی دیتول مهیب حق از سهم سهیمقا: 63نمودار 

 درصد -3141 سال در کشوری پرداخت خسارت

 
 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران -صنعت بیمه کشور 1333: سالنامه آماری سال ماخذ
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بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در کشور به ترتیب معادل  شود سهم استان بوشهر از کل حقکه مشاهده می طور همان

 درصد بوده است. 1.15و  1.18

 حوزه سرمایه گذاری خارجی

 ایده گزینه بر و دارد قرار اول رتبه در بوشهر استان خارجی، سرمایه گذاری حوزه در شده انجام محاسبات به توجه با

 باشد، می منطبق آل ایده ضد گزینه بر و بوده آخر رتبه دارای البرز استان. باشد می یک شباهت شاخص دارای و منطبق آل

شباهت آن مساوی صفر می باشد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده  شاخص و صفر مساوی آل ایده ضد حل تا آن فاصله

دارای میزان اندکی هستند. الزم به ذکر است استان های خوزستان  می شود شاخص شباهت اکثر استان ها از حیث این شاخص

 و بوشهر به علت تفاوت بسیاری که با سایر شاخص ها داشتند در مقایسه قرار نگرفتند.

 

 3133به تفکیک استان های کشور در سال  خارجی گذاری سرمایه حوزه در شباهت شاخص پراکندگی41نمودار 

 
 

 رتبه بندی کلی استان ها

جدول زیر ارائه شده است.  در قبل بخش در شده مطرح های شاخص کلیه نظرگرفتن در با ها استان رتبه

همانطور که مشاهده می شود استان تهران و اصفهان در رتبه های نخست و استان های ایالم و کهگیلویه و 

 قرار گرفته است. 31همچنین استان بوشهر در رتبه  بویراحمد در رتبه های آخر قرار دارند
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 1931سال  در ها استان کلی رتبه: 53جدول 
 رتبه استان رتبه استان

 1 تهران 17 قزوین

 2 اصفهان 18 خوزستان

 3 گیالن 18 سمنان

 4 قم 21 مرکزی

 5 خراسان رضوی 21 سیستان و بلوچستان

 6 زنجان 22 اردبیل

 7 یزد 23 گلستان

 8 کرمان 24 همدان

 1 آذربایجان شرقی 24 کردستان

 11 مازندران 26 کرمانشاه

 11 هرمزگان 27 چهارمحال و بختیاری

 12 آذربایجان شرقی 28 خراسان شمالی

 13 البرز 21 برستان

 14 فارس 31 ایالم

 15 خراسان جنوبی 31 کهگیلویه و بویراحمد

 16 بوشهر    

 

 جمع بندی

 میانگین که ای گونه به اشدی بم ه ها حوز از یک هر در کشور های استان توازن میزان آمده دست به نتایج از یکی

 :گردید مشخص بودند آن از تر پایین و باالتر که هایی استان درصد و شد محاسبه حوزه هر در شباهت شاخص

 7/56رتبه آخر بوده اند. در این حوزه  دارای بویراحمد و کهگیلویه استان و نخست رتبه در تهران استان بانکی حوزه در

درصد از استان های کشور از میانگین شاخص شباهت  3/43درصد از استان های کشور از میانگین شاخص شباهت بیشتر و 

 اده نشد(. کمتر بودند ) استان تهران به دلیل فاصله زیاد با سایر استان ها در محاسبه میانگین قرار د

درصد از استان  1/51این حوزه  در. دارند قرار آخر رتبه در بوشهر استان و نخست رتبه در تهران استان بورس حوزه در

درصد از استان ها کشور از میانگین شاخص شباهت کمتر بودند ) استان  1/48های کشور از میانگین شاخص شباهت بیشتر و 

 ه زیاد با سایر استان ها در محاسبه میانگین قرار داده نشد(.تهران و استان بوشهر به علت فاصل

در این حوزه  .دارند قرار آخر رتبه در بویراحمد و کهگیلویه استان و نخست رتبه در هرمزگان استان مالیات، حوزه در

درصد از استان های کشور از میانگین شاخص  2/74درصد از استان های کشور از میانگین شاخص شباهت بیشتر و  8/25

 شباهت کمتر بودند.
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رتبه آخر قرار دارند. در این حوزه  در بویراحمد و کهگیلویه استان و نخست رتبه در هرمزگان استان گمرک حوزه در

درصد از استان های کشور از میانگین شاخص شباهت  71ی کشور از میانگین شاخص شباهت بیشتر و درصد از استان ها 31

 کمتر بودند )استان هرمزگان در محاسبه میانگین و نمودار قرار نگرفته است(.

درصد  7/56قرار دارند. در این حوزه  آخر رتبه در جنوبی خراسان استان و نخست رتبه در تهران استان دولت حوزه در

درصد از استان های کشور از میانگین شاخص شباهت کمتر  3/43از استان های کشور از میانگین شاخص شباهت بیشتر و 

 بودند ) استان تهران به دلیل فاصله زیاد با سایر استان ها در محاسبه میانگین قرار داده نشد(.

درصد از استان های  71این حوزه  در. دارند قرار آخر رتبه در بوشهر استان و اول رتبه در تهران استان بیمه حوزه در

 درصد از استان های کشور از میانگین شاخص شباهت کمتر بودند. 21کشور از میانگین شاخص شباهت بیشتر و 

 .نگرفت قرار بررسی مورد شاخص این خارجی مستقیم گذاری سرمایه در ها استان معنادار تفاوت دلیل به

 بین در حوزه هر در شباهت شاخص مقایسه با که است آن آمده دست هب نتایج از دیگر یکی

 :اساس این بر که شد محاسبه ها استان بین شکاف میزان کشور های استان

 .باشد می گمرک حوزه در کشور های استان بین در شکاف میزان بیشترین

 .باشد می مالیات حوزه در کشور های استان بین در شکاف میزان کمترین

 .گمرک و بورس بانک، دولت، بیمه، مالیات، :از عبارتند شکاف میزان بیشترین به کمترین از ترتیب به و

 :از عبارتند ترتیب به بررسی، مورد ههای حوز تمام اساس بر کشور یافته توسعه استان پنج

 .رضوی خراسان و قم گیالن، اصفهان، تهران،

 ایالم، بویراحمد، و کهگیلویه از عبارتند ترتیب به بررسی مورد ههای حوز تمام اساس بر کشور محروم استان پنج

 .بختیاری و چهارمحال و شمالی خراسان لرستان،

 

شاخص به صورت خالصه بیان شده است که در جدول ذیل نمایش داده شده  17در ادامه  وضعیت استان بوشهر در 

 است.
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 در شاخص های اقتصادی:وضعیت استان بوشهر 51جدول 

 وضعیت شاخصردیف

 نرخ بیکاری درصد رسیده است. 11درصد به  1نرخ بیکاری در نقاط شهری استان بوشهر افزایش یافته است این مقدار از  1385-11در دوره 

 کشاورزی
رتبه  1311و در سال  25رتبه  1385های کشور در سال رتبه استان از نظر ارزش تولیدات بخش کشاورزی کشور در میان استان

 بوده است23

 مدیریتباشند.دهد این نواحی به لحاظ مدیریت، کامالً  بدون تعامل و ارتباط میبررسی وضعیت  مدیریت نواحی خاص استان نشان می 

 
عملکرد و 

اشتغال
ر مالً واگرای عملکردی قراتوان  گفت که این نواحی در یک وضعیت کاوضعیت عملکرد اقتصادی نواحی خاص استان می

 دارند

 
نرخ فعالیت 

اقتصادی
 بیشتر از  میانگین کشوری شده است . 1311نرخ فعالیت اقتصادی در استان سال 

 خدمات
م شدت کاهش یافته و سههای اخیر به افزوده این بخش طی سالباالترین سهم را در اشتغال استان داشته است اما سهم ارزش 

 افزوده افزایش یافته استارزش بخش صنعت از

 بهره وری میلیون ریال بوده است 315میلیون ریال و در کشور  627، بهره وری استان  به ازاء هر نفر شاغل 1311در سال 

 بانکداری
صورت غیرمستقیم، حکایت از ضعیف بودن تواند بههای استان بوشهر میهای خصوصی در شهرستانحضور کمرنگ بانک

 زارهای مالی استان داشته باشد.با

 بیمهتر از سهم جمعیتی خود از کشور است.مذکور عقباستان بوشهر در شاخص 

 
تولید ناخالص 

داخلی
 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان بوشهر  از رشد باالتری نسبت به کشور برخوردار بوده است

 کارایی اقتصادی ریال کاهش یافته است 2.48به  1312اندکی در سال این شاخص همراه با نوسانات 

 صنعتدرصد افزایش یافته است 7.3درصد به  1از  1312تا  1371افزوده صنعتی کشور در دوره  سهم استان بوشهر از ارزش 

 
درامدهای 

عمومی
درصد در  1.27بسیاری همراه بوده و از با نوسانات  1314تا  1384های سهم استان بوشهر از درآمدهای عمومی کشور طی سال

 رسیده است. 1314درصد در سال  1.78به  1384سال 

 مالیات
 درصد و بیشترین را در سال 2.26با  1313نسبت درآمد مالیاتی استان به تولید ناخالص داخلی کمترین میزان خود را در سال 

 درصد داشته است 4.84با  1388

 اعتبارات عمرانی
 21.5ستانهای دیلم و جم نیز کمترین سهم را از اعتبارات عمرانی استان به خود اختصاص داده اندبه طور متوسط در هر سال شهر

 درصد از اعتبارات عمرانی استان به شهرستان بوشهر اختصاص داشته است.

 صادرات
درصد، ساخت مواد شیمیایی  55.8طبیعی با سهم های نفت خام و گاز ترین کاالهای صادراتی استان بوشهر مربوط به بخشمهم

 درصد، از کل صادرات استان، است 12.7درصد، توزیع گاز طبیعی با سهم  21.8و محصوالت شیمیایی با سهم 

 واردات
هم سدرصد، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر با  15.1آالت با سهم های ساخت ماشیناز کل واردات استان بخش

درصد باالترین  11.5فروشی با فروشی، خردهدرصد و عمده 11.3درصد، ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی با  11.4

 اند.سهم را به خود اختصاص داده

 مآخذ: محاسبات مشاور
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 گذاری و ...(یهسرماوجود مقررات بازدارنده رشد اقتصادی )صادرات، واردات،  -3-3-31-3-3-1

فعالیت های اقتصادی به صورت کلی در کشور و استان متعدد و گوناگون هستند. با توجه به ساختار موانع رشد وتوسعه 

 کلی حاکمیتی کشور، مدیریت استان نیز نمی تواند جدای از مصوبات ملی و قوانین کشوری اقدامات خاصی انجام دهد.

 ی بنگاه های تولیدی، وجود مراکز متعددانداز ریسک باالی سرمایه گذاری، پیچیدگی فرآیند اخذ جوازتأسیس و راه

ع مالی در تجهیز منابع مالی، تخصیص نامناسب مناب قانونگذاری، توسعه نیافتگی بازارهای مالی، نقش نامناسب بازار سرمایه

حساب ذخیره ارزی، محدودیتها و موانع سرمایه گذاری، پیچیدگی و فساد درفرایند دریافت تسهیالت بانکی، بی ثباتی در 

های خارجی و نبود قوانین مناسب برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی وضعف در قوانین موجود و وجود مقررات باز  سیاست

برای رشد و توسعه اقتصادی نقشی همانند  این مشکالت محسوب می شود. قوانین و مقررات هشد اقتصادی از جملژدارنده ر

ای  گونه کند و اگر به تسهیل می ، شرایط رشد و توسعی اقتصادی راشمشیر دولبه دارد، اگر درست به کار گرفته شود

گذاری نتصمیم گیری و قانو رشد اقتصادی است. صرف نظر از وجود مراکز متعدده نادرست استفاده شود، مانع و بازدارند

شد اساسی و مهم در ر در کشور و وجود قوانین متعدد ناسخ و منسوخ و مسایل حقوقی ناشی از این شیوه قانونگذاری، مانع

اهم کننده مناسب، فر اقتصادی کشور و استان زنجان، نبود ظرفیت های قانونی مناسب است؛ چرا که وجود ضوابط و مقررات

 .های نیل به توسعه ی پایدار اقتصادی محسوب می شود زمینه

o  ی خارجی در کشورگذارهیسرماموانع و مشکالت 

عد . در بردیگیمی قرار موردبررسی خارجی در کشور معموالً در دو بعد داخلی و خارجی گذارهیسرماموانع و مشکالت 

 ی، شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ساختاررساختیزبه موانع و ابهامات قانونی،  توانیممشکالت  نیترعمدهداخلی از 

 اقتصادی حاکم بر جامعه و اقتصاد دولتی اشاره نمود.

عوامل عدم  نیترمهمخاورمیانه از  پرتنش منطقهی سیاسی ـ اقتصادی و قرار گرفت در هامیتحررخی در بعد خارجی نیز ب

دارا بودن منابع طبیعی فراوان، انرژی ارزان،  رغمبهکشور ایران  رسدیمی خارجی است. بنابراین به نظر گذارهیسرماجذب 

 جوارمهی مناسب، بازار مصرف انبوه داخلی و خارجی در کشورها نیروی کار ماهر، شرایط جغرافیایی متنوع؛ امکانات زیربنای

و جذب  خارجی گذارانهیسرماو... مشکالت متعددی برای  مالحظهقابلکشورهای آسیای میانه، خطوط ترانزیت  خصوصبه

ه برخی در حالی است ک. این کندیماستان بوشهر را نیز از این لحاظ با مشکل مواجه  بالطبعو  کندیمایجاد  هاآنی هیسرما

ه ی اخیر بهادههطی  اندتوانستهی اقتصادی کشورمان نیستند هاتیمزکه دارای بسیاری از  توسعهدرحالکشورهای 

 ی خارجی دست یابند.گذارهیسرمای در جذب ریگچشمی هاتیموفق
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فع بدیهی است ر شودیمی خارجی در کشور بیان هاهیسرماموانع و مشکالت بر سر راه جذب  نیترمهمدر ادامه برخی از 

 خواهد بود. گشاگرهاین مواضع چه در سطح ملی و چه در سطح استان بوشهر 

 ی خارجیهاهیسرماقانونی شفاف برای جذب  تیحماعدمخارجی و  گذارانهیسرماـ عدم احساس امنیت 

 ی خارجی در بخش دولتیگذارهیسرماریک ـ دولتی بودن ساختار اقتصاد کشور و شمول قانون محاسبات برای ش

 ـ وجود ابهامات و غیر شفاف بودن قوانین و مقررات داخلی و عدم ثبات نسبی قوانین مزبور

ی اجرایی قانون نامهنییآ 1ی مادهخارجی مطابق بند )ب(  گذارهیسرماـ عدم وجود حقوق انحصاری و امتیاز مکفی برای 

 رجیی خاگذارهیسرماتشویق و حمایت 

در  مرداندولتی کشور و باال رفتن آن ناشی از نبود موضع مشترک و پایدار بین ریپذسکیری درجهـ عدم ثبات در 

 ی خارجیگذارهیسرماخصوص 

 ی بخش خصوصیگذارهیسرماـ نبود ضمانت اجرایی کافی و ضعف قوانین و مقررات حمایتی دولت از 

 یی خارجهاهیسرمای مختلف در پذیرش و جذب هادستگاهی ملی و عدم انسجام و هماهنگی الزم بین ارادهـ نبود عزم و 

 ی خارجیهابانکـ ضعف نظام بانکی ناشی از عدم اجازه فعالیت به 

ی تجاری خارجی و عدم انطباق بانک داری دولتی با هابانکـ ضعف نظام بانکی ناشی از عدم اجازه فعالیت به 

 ی جهانیاستانداردها

خارجی با  گذارانهیسرما شودیمدر مورد تجارت و صنایع کشور که باعث  نانیاطمقابلـ عدم وجود آمار و اطالعات 

 بنگرند و آن را مالک عمل قرار دهند. شدهارائهتردید و شبهه به آمار 

 ی اقامتیدهیعدـ وجود مشکالت 

o  ی خارجیگذارهیسرمامشکالت، موانع و خطرات 

ای اجر حالنیبااخارجی،  گذارانهیسرمای خارجی برای جذب گذارهیسرماصویب قانون تشویق و حمایت از ت رغمبه

 ی وسردرگمی مختلف موجب هابخشمقررات مربوطه با مشکالتی مواجه است. عدم هماهنگی و پیچیدگی مقررات 

در  جهیدرنت. دکنیمبروکراسی حاکم بر ادارات دولتی این امر را تشدید  خصوصبهخارجی شده و  گذارهیسرمابالتکلیفی 

. دالیل متعددی شودیماجرای آن با مشکل روبرو  ذکرشدهوجود قانون و مقررات، به علت موارد  رغمبهبسیاری از موارد 

 وارد زیر اشاره کرد.به م توانیمخالصه  طوربهبرای مشکالت مربوط به اجرای قوانین و مقررات وجود دارد که 
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 یریگمیتصمتنوع مراکز 

. باشدیمی در این خصوص ریگمیتصمی، تعدد مراکز گذارهیسرمامشکل در اجرای قوانین و مقررات مربوط به  نیترمهم

ی مههی خارجی تالش نموده است تا گذارهیسرمای خارجی با تشکیل سازمان گذارهیسرماقانون تشویق و حمایت از  اگرچه

خارجی برای فعالیت در ایران با این  گذارانهیسرما حالنیباامتمرکز نماید.  کجای را در یگذارهیسرمادر  ربطیذنهادهای 

متعدد بوده بلکه از نوعی سوء مدیریت و عدم  تنهانهی در ایران ریگمیتصمسازمان طرف نیستند. ادارات دولتی و نهادهای 

شده و  برکنار عتسربه. در همین راستا با تغییر مدیریت ارشد کشور، سایر مدیران کشور برندیمی منسجم نیز رنج زیربرنامه

س از به ی کشور پهابانکی اقتصادی و هاحوزهی بارز این امر تغییر مدیران نمونه. شودینم بلندمدتی هابرنامهتوجهی به 

به این امر توجه کرد که در ایران عالوه بر مراکز  .عالوه بر موارد فوق بایدباشدیمجدید  جمهورسیرئقدرت رسیدن 

. این نهادهای باشندیم مؤثرخارجی  گذارانهیسرمای نیز در خصوص فعالیت ررسمیغی رسمی، نهادهای ریگمیتصم

 هاآنر یی را بهاتیمحدودشده و  گذارهیسرماموجب اختالل در فعالیت یک  توانندیمی خود هایریگمیتصمی با ررسمیغ

 اعمال نماید.

 تخلفات اداری

حاکمیت فعلی )امری که  باشدیم هاسازمانیک مانع مهم در اجرای قوانین و مقررات، فساد اداری در سطح ادارات و 

خارجی  ذارانگهیسرمافعالیت  درراهمانعی  عنوانبه تواندیمکشور در پی مبارزه گسترده و قاطع با آن برآمده است(. این امر 

برخورداری از تمامی شرایط قانونی،  رغمبهی خواهان فعالیت در ایران هاشرکتاشد. این احتمال وجود دارد که در کشور ب

 هایارشکنک گونهنیازای است. معموالً هدف رقانونیغآن رفتارهای  منشأبرای شروع به فعالیت با موانعی روبرو گردند که 

لی به امری ی قبهادولتکه در  باشدیمپورسانت  عنوانبهیافت مبالغی یی سود ده طرف خارجی یا درهاتیفعالمشارکت در 

 بود. شدهلیتبدمعمول 

 ونهگنیاخارجی ممکن است در هر یک از مراحل فعالیت خود با  گذارانهیسرماباید به این نکته توجه داشت که 

هتر است که ی در ایران، برتجاریغ، اعم از تجاری و هاتیفعالی هیکلمشکالت روبرو گردند. با توجه به جو سیاسی حاکم بر 

ی هاتیفعالی خارج از عرف خودداری کرده تا در هادرخواستی خارجی را تشویق کرد که تا حد امکان از اجابت هاشرکت

ه شرایط ب هشدینیبشیپخارجی برای اجرای مواردی که در قانون  گذارانهیسرمااگر  چراکهآتی خود با مشکل روبرو شوند. 

 ی کمک بهجابه، این احتمال وجود دارد که وارد موارد سیاسی داخلی و خارجی شوند و ناخواسته دردهندی تن رقانونیغ

 ی کشور خود موجبات تباهی سیاسی را نیز فراهم آورند.توسعه
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 هااتیمال

. باشدیمان ی آنهاتیفعالپرداخت و میزان مالیات متعلق به  نحوهخارجی،  گذارانهیسرمای هاینگران نیتربزرگیکی از 

 گذارانهیرماسدر ایران خوشبختانه پس از تصویب قانون جدید مالیاتی بسیاری از ابهامات و مشکالت مربوط به فعالیت 

 نهیزمدریران ی خارجی فعال در اهاشرکتبا برخی از  گرفتهانجامی هامصاحبهخارجی در کشور رفع گردید و بر اساس 

 طوربههنوز مشکالتی وجود دارد.  هاحوزهباید توجه کرد در برخی  حالنیبااپرداخت مالیات مشکل خاصی وجود ندارد. 

مثال باید به مالیات متعلق به حقوق کارکنان یک شرکت خارجی اشاره کرد. برخالف مالیات بر درآمد که نرخ یکسانی برای 

فعال  ی خارجیهاشرکتبین  ردیگیمد، در خصوص مالیاتی که به حقوق کارکنان تعلق ی ایرانی و خارجی دارهاشرکت

 .باشدیمدر ایران نسبت به این امر ناراضی بوده و خواهان رفع این مشکل 

 

 مقررات مبادالت ارزی

قانون  .باشدیممربوط به نقل و انتقاالت ارز  مسائلخارجی،  گذارانهیسرمای هاتیفعالی محدودکنندهاز دیگر موارد 

توسط بانک مرکزی برای انجام مبادالت ارزی استفاده نموده  شدهشناختهخارجی را ملزم نموده که تنها ارزهای  گذارهیسرما

ران صورت یبانک مرکزی جمهوری اسالمی ا دیتائی بانکی مورد هاستمیسی بانکی نیز باید از طریق هاتیفعالی این هیکلو 

شور ی خارجی وارده به کهاهیسرمای استفاده از نحوهنهاد ناظر بر  عنوانبهی را گذارهیسرمااین قانون سازمان  نیچنهمپذیرد. 

بخواهد بدون تبدیل ارز خارجی به پول رسمی کشور فعالیت نماید، ملزم است  کهیدرصورتخارجی  گذارهیسرماقرار داده و 

 جی خود را با نظرات سازمان مذکور انجام دهد.پرداخت سفارشات خار

 ریسک اقتصادی

خارجی در  گذارانهیسرمای است که امسئله نیترمهمی مختلف اقتصادی، هابخشعدم سیاست مشخص دولت در 

نتوانسته سیاست اقتصادی معینی را برای مدت طوالنی  گاهچیه. جمهوری اسالمی ایران باشندیمی اول با آن روبرو مرحله

ی سیاسی مختلف برنامه کالن اقتصادی کشور نیز دچار هاجناحو به قدرت رسیدن  هادولتی با تغییر هرازگاهادامه دهد و 

بوده  بروو با این خطر رو سردرگمخارجی همواره در این حوزه  گذارانهیسرما جهیدرنتی فاحش گردیده است. هایدگرگون

از اوایل  اندهمیباقی دارهیسرمای ضد هادهیا ریتأثی آنان را نیز با مشکل مواجه سازد. هایزیربرنامهکه عدم ثبات اقتصادی، 

خارجی برای حضور در ایران به  گذارانهیسرمای جنگ در بخش دولتی، یکی دیگر از مواردی است که هاسالانقالب و 

شاری ی حمایتی دولت پافهااستیس، مدیران هم چنان بر هابخشر موجب گردیده که در بسیاری از . این امندینمایمآن توجه 

به پرداخت سوبسید اشاره کرد که هم چنان در برخی  توانیممثال  طوربهکرده و خواستار دخالت حداکثری دولت باشند. 
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وبسید ی سکنندهافتیدری هابخشدارد که توان رقابت با خارجی  گذارانهیسرماادامه دارد. این امر این خطر را برای  هابخش

خش ب گذاراناستیسی اقتصادی ظرف چند سال اخیر موجب گردیده بود که هاتیواقع اگرچه. دینمایمرا از آنان سلب 

. کنندیم را دنبال هاگفتمان گونهنیانمایند، اما با به قدرت رسیدن دوباره کسانی که  دنظریتجددولتی در این خصوص 

کافی توسعه. عدم رسدیمی حمایتی و پرداخت سوبسید محتمل به نظر هااستیسی این روند و حتی بازگشت به ادامه

 . بدیهی است برایدینمایمی خارجی را تهدید گذارهیسرمای اقتصادی کشور، از دیگر خطراتی است که هارساختیز

 هاتیفعالین ی اقتصادی متناسب با اهارساختیز، نیاز به باشدیم زیآمتیقموفخارجی در کشور  گذارانهیسرمافعالیت  کهنیا

 امکان فعالیت نخواهند داشت.  هارساختیزی خارجی بدون دسترسی به این هاشرکتو  باشدیم

 کشور اشاره کرد. ونقلحملی دو بخش ارتباطات و هارساختیزبه ضعف  توانیممثال  طوربه

دولت  .باشدیمی خارجی در کشور هایگذارهیسرمای اقتصادی هاسکیر نیترمهمنوسانات ارز در بازار داخلی یکی از 

نمونه  عنوانبهاست، که  آوردهعملی اخیر اصالحات پولی بسیاری برای ایجاد نظم و امنیت در بازار پولی کشور به هاسالدر 

 حالنیباادالر توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد.  ی نرخسازکسانبه اجرای سیاست ی توانیم

ود دالر، در هنگام بازگشت س خصوصبهخارجی با این نظر روبرو هستند که در صورت نوسانات شدید ارز  گذارانهیسرما

برو الر با افزایش ناگهانی روبا زیان روبرو گردند. این امر زمانی رخ خواهد داد که نرخ د مبدأی خود به کشور هیسرماو اصل 

 گردد. 

ی داخلی و خارجی، بوروکراسی گذارهیسرمای نحوهدر فرآیند  ی در استانگذارهیسرمای هاطرحموانع و مشکالت از 

ی ارگذهیسرماموجب اتالف زمان و کند شدن فرآیند و کاهش تمایل به  اجرایی یهادستگاهاداری و عدم هماهنگی بین 

 .گرددیممستعد  گذارانهیسرماتوسط 

 

 یریگجهینت

خارجی، نه از منظر داخلی  گذارهیسرمااز منظر یک  ژهیوبهی خارجی در کشور گذارهیسرمادانستن مشکالت و موانع 

ی اختیارات حوزهدر  آنچه ژهیوبه گذارهیسرمای یک هاینگراندر طرح راهکارهای جذب در جهت رفع  شودیمباعث 

 ، تالش کرد، نقاط ضعف کمرنگ شده و نقاط قوت برجسته گردد.ردیگیماستانی قرار 

ارجی در ی خگذارهیسرماخارجی با آن روبرو هستند، موارد قانونی است که سد راه  گذارانهیسرمای که مسائلنخستین 

ی بعد مشکالت مربوط به اجرای مرحلهی استانی کامالً خارج است(. در طهیح)که این مورد از اختیارات  شودیمکشور 

 )بخش مهمی از این مشکل را سازدیمخارجی در کشور را با مشکل مواجه  گذارانهیسرماقانون و مقررات است که فعالیت 
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ره کرد ی اقتصادی ـ سیاسی اشاهاسکیرباید به موانع اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و  تیدرنهادر استان رفع نمود(.  توانیم

ی هاجنبهبه  ترشیب هاسکیر. )بخشی از این گرددیماستان  بالطبعی خارجی در کشور و گذارهیسرماامنیت  که موجب عدم

 در سطح استانی گذاشت( هاجنبهالزم را بر این  ریتأثتا حد کمی  توانیمکه  گرددیبازمروانی 

 خروج سرمایه و ... -3-3-31-3-3-6

 سرمایه از سطح استان بوشهر و عدم ساختار بدون اطالعاتی در اینی مرتبط به میزان خروج هادادهبا توجه به عدم وجود 

شرایط چندان  ز در استان بوشهر نی بالطبعو زمینه در ابتدا به تعریف و اشکال مختلفی که فرار سرمایه در سطوح مختلف دارد 

 بانکی )خروج و یا ورد سرمایه بهی هاسپردهـ  نمی تواند جدای از این باشد پرداخته  و در ادامه  بررسی وضعیت پس انداز 

 استان( صورت می گیرد. 

 تعریف کلی:

فرار سرمایه عبارت است از کل جریانات خروج سرمایه خصوصی منهای قسمتی از جزئیات خروج سرمایه که درآمد آن 

 :گریدعبارتبهبه کشور بازگشته است. 

)کل جریانات خروج سرمایه خصوصی( =  –ه است( )قسمتی از جریانات خروج سرمایه که درآمد آن به کشور بازگشت

 فرار سرمایه

o دالیل فرار سرمایه 

عضی . بگردندیموجود دارد موجب فرار سرمایه  توسعهدرحالیک سری از عوامل وابسته به هم که در اکثر کشورهای 

که تا حدودی از  شودیمو برخی دیگر از خارج بر آنان وارد  شودیمداخلی مربوط  مرداندولتاز این عوامل به سیاست 

 کنترل خارج است. 

o ی فرار سرمایه:هاشکل 

اخلی از طرف ی در فعالیت اتباع داهیسرمای ارزی یا هاکنترلمختلف ممکن است اتفاق بیفتد. اگر  صورتبهفرار سرمایه 

 .ابندییمی با نرخ ارز جاری از کشور انتقال راحتبه هاهیسرمادولت وجود نداشته باشد، 

ادی مقدار چنین نقل و انتقاالتی متعلق به کشورهایی بوده که سیستم نسبتاً آز نیتربزرگ، توسعهدرحالدر بین کشورهای 

یفتد. گرچه وجود باتفاق  تواندیمی وجود داشته باشد نیز فرار سرمایه اهیسرمای ارزی یا هاکنترل کهیدرصورت. البته اندداشته

جربه واقع شوند ولی ت مؤثرتا حدودی  توانندیمو  دهندیمی ضمنی انتقال سرمایه به خارج را افزایش هانهیهز، هاکنترلاین 

 تخلف کرد. توانیمنشان داده است که از چنین مقرراتی هم 
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 کهیهنگام. تا شودیمارزی  ندگانهچدخالت دولت در بازار ارز و کنترل آن، باعث به وجود آمدن بازارهای دو یا 

م است ی بسیار کررسمیغی هاکانالی چندان زیاد نیست، عمل انتقال ارز از طریق ررسمیغاختالف نرخ ارز در بازار رسمی و 

د، ی ارز پدید آیررسمیغ، ولی وقتی اختالف فاحش بین نرخ رسمی و ابدییمی معمول و رسمی ادامه هاروشو خروج ارز با 

و چون ارز رسماً در دسترس نیست، قاچاق و بازار سیاه ارز شکل  شودیم دایهوی مختلف خروج ارز و سرمایه نیز هاراه

ا تشدید ی داخلی رهیسرماارزیابی شود و دوباره فرار  ازحدشیبو  افتهیشیافزانرخ ارز  شودیمکه آن نیز باعث  ردیگیم

 نماید.

وسط که ت شودیمی تجارت خارجی کشور هااستیسات و اشیای عتیقه مربوط به فرار سرمایه به شکل طال و جواهر

، در اغلب کشورها جریان ورود و خروج این کاالها با محدودیت شودیمقوانین و مقررات صادرات و واردات مشخص 

 زش پول داخلی، ریسککاهش ار تواندیماز دیگر دالیل آن  نیچنهم. ردیگیمروبروست. لذا قاچاق این کاالها نیز شکل 

قاچاق  ررونددی این کاالها نیز المللنیبباشد. تغییرات قیمت  ترشیبی غیر نقدی و کسب سود هاییدارای در گذارهیسرما

ی بسیار زیادی که در آمار صادرات و واردات دو کشور در مقابل یکدیگر وجود دارد معرف هاتفاوتدارد.  ریتأث هاآن

. برای مثال، حجم صادرات عظیم کاالهای ممنوعه و قاچاق از هستحجم باالی کاالهای قاچاق مبادله شده در آن کشورها 

 .گرددینمات ایران ثبت کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی به ایران که بالطبع این ارقام در وارد

ی فرار مغزها دهیپدی اقتصادی و هیسرمااست، فرار  قرارگرفته موردتوجه ترکمیکی دیگر از اشکال مهم فرار سرمایه که 

است. فرار نیروی انسانی ماهر و متخصص نظیر دانشمندان، پزشکان، اساتید و متخصصین که از سطح باالی دانش و تخصص 

 .باشدیم توسعهدرحالنوع دیگر فرار سرمایه از کشورهای  و مهارت برخوردارند

ه که یکی از مشکالت مهمی است که متوج باشدیم "انتقال معکوس دانش فنی"مهاجرت نیروی انسانی ماهر و متخصص 

کرده  ترشیبی آنان به وجود آورده و فاصله را با کشورهای پیشرفته توسعه درراهاین کشورها گردیده است و مانع بزرگی را 

ی روانهمیالدی ساالنه سیزده هزار نفر از متخصصان این کشورها فقط  1181تا  1165ی هاسالنمونه در  طوربهاست. 

 اندنمودهه استفاد توسعهدرحال. متخصصانی که از شرایط و امکانات و تسهیالت کشورهای اندشدهی آمریکا متحدهاالتیا

ی نصیب کشورهای پیشرفته صنعتی شده است. افرادی که وجودشان برای پیشرفت و ارگذهیسرماولی تمامی بازدهی این 

 ی اقتصادی و اجتماعی کشور خودشان بسیار ضروری بوده استتوسعه

این مورد از فرار سرمایه، ناشی از دخالت دولت در بازار و کنترل آن و وضع قوانین و مقررات خاصی برای علوم و 

عوامل دافعه  ریأثتی انسانی، تحت هاهیسرما. خروج ردیگیممتخصصین نیست بلکه این نوع فرار سرمایه عمدتاً آزادانه شکل 
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ح ی از اختالف زیاد سطانشانهکه خود  ردیگیمشکل  افتهیتوسعهورهای در کشورهای در حال رشد و عوامل جاذبه در کش

 .شودیمهم  ترشیبی، ساالنه اتوسعهاین شکاف  متأسفانهی است که المللنیبرشد و توسعه در اقتصاد 

o آثار فرار سرمایه 

 کالن اقتصادی بر جایی بر روی متغیرهای اعمدهی فرار سرمایه به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، آثار دهیپد

 هاولتدتوسط دولت را کاهش دهد و  اتخاذشدهی هااستیسسیستم اقتصادی را از تعادل خارج کند. اثر  تواندیمو  گذاردیم

 اشد:ب برداشتهآثار زیر را در  تواندیمرا در نیل به اهداف خود با مشکل مواجه سازد. افزایش شدید در جریان خروج سرمایه 

o  بهره:افزایش نرخ 

بهره(،  )نرخ دهدیمی آن را افزایش هامتیقی در سیستم اقتصادی شده لذا نگینقدجریان خروج سرمایه باعث کمبود 

ش ی داخلی را افزایهاییدارا. افزایش نرخ بهره، تقاضا برای شودیمکه خود این امر باعث به وجود آمدن مشکالت بعدی 

ی ذارگهیسرمای معکوس بین نرخ بهره و رابطهولی به دلیل  کاهدیم)پول رایج داخلی( و اندکی از خروج سرمایه  دهدیم

که خود دوباره، مشوقی برای خروج  شودیمو امکان کسب سود کم  ابدییمکاهش  هایگذارهیسرماخصوصی، حجم 

 .شودیمسرمایه 

o :افزایش نرخ ارز 

م . افزایش میل مردگرددیمجریان خروج سرمایه منجر به کاهش ارزش پول رایج داخلی  تحت شرایط رژیم نرخ شناور،

ی خود به بازار ارزهای خارجی وارد هاییداراکه جهت تبدیل  گرددیمی خارجی باعث هاییدارایک شکور جهت خرید 

درت . پس قگرددیمو موجب تضعیف ارزش پول رایج داخلی  رودیمشوند و تقاضای ارز را شدت بخشند. لذا نرخ ارز باال 

امل در . بنابراین این عودینمایمکه این عامل نیز فرار سرمایه را تشدید  ابدییمخرید پول داخلی کم شده و تورم افزایش 

 .کندیمو یکی، دیگری را تشویق  رندیگیمیک دار بسته قرار 

o  هاپرداختاختالل در تراز: 

 و آن را به سمت شودیمی کشور هاپرداختی موازنهان خروج سرمایه از کشور باعث عدم تعادل در حساب افزایش جری

ور از ذخایر خارجی کش تواندیم هاپرداخترساندن تراز  تعادل. دولت در صورت بروز کسری برای به دهدیمکسری سوق 

واردات را محدود کند، که منجر به کاهش  تواندیمیا و  ابدییماستفاده نماید که در این صورت حجم این ذخایر کاهش 

عدیل و مشکالت ت مسائلو آن نیز کاهش تولید را به دنبال دارد. فرار سرمایه،  شودیمی اهیسرمای و اواسطهواردات کاالهای 

ی افزایش نیبشیپشکل نگیرد، مردم با  هاپرداختبه دنبال دارد که اگر اصالح فوری در تراز  مرداندولترا برای  مدتکوتاه
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تورم و نرخ ارز و نرخ بهره و... در جهت مخالف جریان بهبود شرایط اقتصادی حرکت خواهند کرد و فرار سرمایه نیز تشدید 

 .گذاردیمی جابهی و بلندمدت باشد چندین اثر منفی مهم دائم صورتبه، که اگر این پدیده شودیم

o :کاهش رشد اقتصادی 

 نیتأم یهانهیهزو  گرددیم( توسعهدرحالار سرمایه باعث افزایش قیمت سرمایه )عامل کم یاب تولید در کشورهای فر

ت و با توجه به ویژگی جمعی شودینم زااشتغال. لذا تولید دهدیمو امکان کسب را کاهش  شودیمی زیاد گذارهیسرمامالی 

رشد  کاهش نرخ نیچنهم. شودیماقتصادی زاییده  مسائلاجتماعی از  و مشکالت شودیمی تشدید کاریبو نرخ رشد آن، 

 .ابدییمو این تسلسل ادامه  گرددیمی بعد دورهاقتصادی باعث افزایش فرار سرمایه در 

o :کاهش درآمد مالیاتی دولت 

تی ی دریافهااتیمال. بنابراین، حجم کاهدیمفرار سرمایه از میزان ثروت و بالطبع از میزان درآمدهای ناشی از ثروت 

ب مالیاتی ی مالیاتی و ساختار و نوع و ترکیهاهیپابودن  حجمکمکه البته بخشی از این مسئله به  ابدییمتوسط دولت کاهش 

 کشور ربط دارد.

o :افزایش بدهی دولت 

که چنان چه دولت  گرددیمکاهش مالیات باعث ایجاد یا افزایش کسری بودجه دولت  واسطهبهکاهش درآمد دولت 

رمایه مالی نماید، تورم و به دنبال آن فرار س نیتأمکسری بودجه خود را از استقراض داخلی یا انتشار پول یا استقراض خارجی 

و  اندنداشته ی و اتخاذ آنریگمیتصمکه نقشی در  دینمایمتوزیعی، بدهی را به نسل بعدی منتقل  ازنظرو  کندیمرا تشدید 

 ولی باید آن را بپردازند که این مورد در استقراض خارجی بلندمدت وجود دارد. اندنکردهافع آن استقراض استفاده از من

o :توزیع درآمد 

مد و از ارزش واقعی ثروت و درآ کندیم. زیرا تورم داخلی را تشدید گرددیمفرار سرمایه باعث بدتر شدن توزیع درآمد 

ولی بر ارزش ثروت افرادی که آن را خارج  کاهدیم، اندنکردهافراد طبقات پایین جامعه و آنان که ثروت خود را خارج 

 .ردیگیم. بدین ترتیب یک توزیع مجدد ثروت و به دنبال آن توزیع درآمد به نفع طبقات مرفه جامعه شکل دیافزایم اندکرده

o  سرمایه در ایران:فرار 

ی کشور ی ارزهااستیساقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است که نوسانات آن همواره موجب تغییرات اساسی در 

جود آمد، به ی ارزی به ودوگانهگردیده است. افزایش شدید قیمت نفت باعث تشکیل بازار پولی آزاد گشت، لذا سیستم 

 ارز نموده و گسترش یافت. دوفروشیخرار ارز آزاد اقدام به شکلی که در کنار سیستم بانکی، باز
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با نزدیک شدن پیروزی انقالب اسالمی و تحوالت شدید و ناگهانی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، بانک مرکزی در 

ود د ولی خی خروج ارز برقرار کرد تا بتواند از شدت خروج و فرار سرمایه بکاهنهیزمیی را در هاتیمحدود، 1375آبان ماه 

، رگذاریأثتی عوامل هیکلی ارز گردید و ررسمیغباعث تقویت بازار ارز و پدیدار شدن اختالفات فاحش بین نرخ رسمی و 

یعنی طی هفده سال حدود هفده میلیارد دالر سرمایه  1361تا  1352ی هاسال، فرار سرمایه را تشدید کردند که در طی باهم

 است. شدهخارجاز ایران 

ی کشورهای خارجی است که هااستیسی جهینتو مقررات داخلی و در مواردی  هااستیسی جهینتی فرار سرمایه هاراه

یا  ی نقدی به شکل خروج ارز از کشور وهاهیسرما. فرار اندنبوده مستثنای احتمالی فرار سرمایه از ایران نیز از این قاعده هاراه

، که طی پنج سال قبل از انقالب اسالمی حدود نه میلیارد باشدیمی متعادل فرار سرمایه از ایران هاراه ازجملهخروج ریال، 

با کنترل ارزی، قاچاق ارز نیز شکل گرفت و عواملی نظیر انقالب  1357دالر ارز از کشور گریخت که در آبان ماه سال 

ی، ی ایران، تحریم اقتصادی و تورم داخلهاییدارادن اسالمی، جو عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور، بلوکه ش

ریال را در مقابل ارزهای معتبر خارجی ضعیف نمود و وقوع جنگ تحمیلی حجم فرار سرمایه را تشدید کرد. افزایش تقاضای 

رخ رسمی ن ی ارز از سوی دیگر، باعث ایجاد مزاد تقاضا برای ارز گردید. و تفاوت بینعرضهی ریناپذکششارز از سویی و 

ی مختلف خواستار به دست آوردن ارز به قیمت رسمی از دولت شدند، هاروشنمود. لذا افراد به  ترشیپی ارز را ررسمیغو 

ی متفاوت از سوی افراد و کارکنان دولت منجر شد. نظیر کم گزارش دادن صادرات و یا هاروشی جدید با هاتخلفکه به 

ی در این میان حداکثر استفاده از موقعیت به وجود آمده را اعدهکه  ترشیبای اخذ ارز زیاد سفارش دادن میزان واردات بر

داخلی خارج ساختند و آنان را به بیرون از  مرداندولتی کنترل طهیحی خود را از هیسرمای نیز شماریبی عده وبردند 

 و حیاتی بود.مرزهای کشور انتقال دادند، منابعی که برای تولید داخلی بسیار ضروری 

o  ی بانکی )خروج و یا ورد سرمایه به استان(هاسپردهـ  اندازپسبررسی و تحلیل وضعیت 

در خصوص بررسی وضعیت خروج ویا ورود سرمایه از استان که می تواند به عنوان یک پتانسیل و یا پشتوانه برای فعالیت 

ف اصلی در مسیر حمایت از تولیدکنندگان فعالیت های مختلهای مختلف اقتصادی در استان به کار رود ویا یکی از تهدیدات 

 د افزایش ارائه تسهیالت به متقاضیان، پس انداز سپرده های بانکی، خروج سرمایه از استان و ... می باشد.در استان باش

در طی یک  نبا بررسی وضعیت سپرده گذاری مردم نزد بانک ها وسایر موسسات مالی و میزان ارائه تسهیالت به متقاضیا

دوره در سطح استان مشخص می شود، چه قدر از ثروت ها ویا منابع مالی که در سطح استان تولید می گردد در سطح استان 

خواهد ماند و تزریق سرمایه به داخل استان شکل خواهد گرفت و یا چه مقدار از این حجم مالی از استان به شکل خروج از 

 سرمایه درخواهد آمد.
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رت دق ،سپارندیم هابانک هب ممرد هپولی ک ه: اول آن کباشدیم تیاهم یها از دو لحاظ دارابانک دزن ممرد یرگذاسپرده

 در یشتریب دیدج یهاوام ،شدهی آورجمع یاندازهااز محل پس توانندیها مو لذا بانک دهدیم افزایشها را بانک هیدوام

 متی مردوق هاست ک نها ایبانک دزن ممرد یهاسپرده افزایش تیاهمن ی. دومنندک نیتأم یگذارهیو سرما یدیجهت امور تول

 کاسته گردش در پول حجم از نمایند، اقدام آن خرج برای کمتر و نموده نگهداری هابانک دزپول خود را ن ندده حیترج

 .گرددیم مردم خرید قدرت افزایش جهیدرنت و تورم نرخ باعث کاهش امر این که شده

 و نمایند قیتشوی گذارسپرده و هاآن به مراجعه جهت را مردم مختلف طرق به هابانک که شده باعث عوامل همین

 . کنند کمک کشور اقتصادی رونق به بیترتنیابه

 ینهزم ندر ای دییدش اریرقابت بس هک باشدیم اتییها مهم و حبانک یقدر برامالی آن ابعنم بجذ تیدر جهان امروز اهم

و  ندوشمه یهاکارت ک،بان فاکسی، بانک ماتی چون تلفندخ ئهارا الیلد نیترها ایجاد نموده است. یکی از عمدهآن ینب

و  ، ام()ای، تیخودپرداز  یهادستگاه لیما هشرفتیپ یآورفن اصلی و یا استفاده از یندر خارج از سرزم هایجاد شعبیز ن

 .باشدیها مدر بانک یگذارسپرده یبرا ممرد شتریب قتشوی وه و توج انیناطم بجل رهیو غ یاعتبار یهاکارت

مشتریان  هب ترعیسر و مات بهتردخ ئهسپرده و ارا شتریب بجهت جذ دییدج یهانهیزم ریاخ هده ندراستا و طی چ ندر ای

 ئهو ارا رنتتنای هاز شبک ردهگست موبایل و استفاده قاز طری یارداند از: بانکها عبارتبرخی از آن هه است کدوجود آم هب

 .یصاداقت یهاتیفعال هدر عرص کییالکترون تجارت ونزو رواج روزاف کییو پول الکترون کچ ندمات بانکی ماندخ

 بوشهران است در بانکی یهاسپرده تیوضع هدر ادام ،بانکی در اقتصاد یهاو جایگاه سپرده تیاز مرور مختصر اهم پس 

 است. همورد بررسی قرار گرفت

در جدول زیر کل مانده تسهیالت و سپرده های ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری استان بوشهر در پایان هر سال 

و همچنین نسبت تسهیالت به سپرده که به نوعی می تواند نشان دهنده  1311به قیمت جاری و ثابت سال  1385-15در دوره 

 ایه )سرمایه فرصت بودن( از استان باشد، ارائه شده است. ورود )جاذب سرمایه بودن( و یا خروج سرم

خصوصی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز  خصوصی شده، اطالعات مربوط به بانکهای دولتی،این 

های ریالی بخش غیردولتی نزد بانکها و مؤسسات باشد. عمده ارقام سپردهنزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می

های مدت و بلندمدت، پیش دریافتکوتاه انداز، سپرده سرمایه گذاری الحسنه پس های دیداری، قرضسپرده عتباری شاملا

بارات انداز و پیش دریافت اعتدار، پسهای دیداری، مدتهای ارزی شامل سپردهغیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپرده

 د. باشارزی میاسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت 
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، هشتسررسید گذ مطالبات ارزی و شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیالت اعطایی اعم از ریالی و عمده ارقام تسهیالت

 د. ضمن سپرده قانونی شامل سپرده های ریالی می باش در باشد. مشکوک الوصول می معوق و

انکی در مقایسه با تسهیالت، در استان بوشهر از رشد همانطور که مالحظه می شود، در دوره مورد بررسی سپرده های ب

بیشتری برخوردار بوده است. در این دوره مانده سپرده نزد بانکهای استان به قیمت جاری و ثابت، به ترتیب به طور متوسط 

 21.6ال هر سدرصد و مانده تسهیالت نیز به قیمت جاری و ثابت به ترتیب به طور متوسط در  4.4درصد و  23.7در هر سال 

 درصد رشد داشته اند.  2.6درصد و 

هزار میلیارد  72هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان  113مانده سپرده نیز بانکهای استان بالغ بر  1315در پایان سال 

د است. یعنی درص 63ریال آن به طور تسهیالت پرداخت شده است. بنابراین نسبت تسهیالت به سپرده، در استان در این سال 

درصد آن به متقاضیان تسهیالت  63از کل منابع مالی موجود در بانکهای استان که از محل سپرده ها تأمین شده است، تنها 

در استان پرداخت شده و بقیه یا صرف مواردی مانند سپرده قانونی و موجودی بانکها شده و یا از استان خارج شده و در واقع 

درصد  12سپرده قانونی بانکها،  1315در این سال تجربه کرده است. الزم به ذکر است که در سال استان خروج سرمایه را 

 کل مانده سپرده های بانکها و مؤسسات اعتباری استان را شامل شده است. 

، نهمانطور که در نمودار زیر نیز نمایش داده شده است، در دوره مورد بررسی نسبت تسهیالت به سپرده بانکهای استا

رسیده است. بیشترین میزان این نسبت  1315درصد در سال  63به  1385درصد در سال  75کاهش چشم گیری داشته و از 

 درصد بوده است.  61و برابر  1313درصد و کمترین میزان آن مربوط به سال  11و برابر  1381مربوط به سال 

 ارد ریالمیلی -سپرده های ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری استان بوشهر در پایان سالکل مانده تسهیالت و :56جدول 

 
 3141قیمت ثابت سال  قیمت جاری

 نسبت تسهیالت به سپرده ها
 تسهیالت سپرده ها تسهیالت سپرده ها

1385 13,586 11,186 31,511 22,874 1.75 

1386 15,116 14,214 31,331 26,132 1.81 

1387 17,128 15,361 25,114 23,232 1.11 

1388 22,161 18,488 31,355 25,246 1.81 

1381 28,614 26,185 34,861 31,611 1.11 

1311 34,585 31,317 34,585 31,317 1.88 

1311 45,241 33,136 34,113 24,171 1.73 

1312 61,852 31,614 34,248 21,135 1.64 

1313 76,762 46,771 37,311 22,786 1.61 

1314 13,116 63,756 41,174 28,111 1.68 

1315 113,681 72,123 46,711 21,511 1.63 

 --- 2.6 4.4 21.6 23.7 متوسط رشد ساالنه )درصد(

 مأخذ: بانک مرکزی
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 3115-45بانکهای استان بوشهر در دوره  نسبت مانده تسهیالت به سپرده های نزد66نمودار 

 
 ماخذ : مرکز آمار ایران

روند نزولی نسبت تسهیالت به سپرده های بانکی در این دوره زمانی نشان می دهد که به صورت کلی استان با وضعیت 

خروج سرمایه روبه رو می باشد. باتوجه به نوع فعالیت های اقتصادی وصنایعی که در سطح استان موجود می باشد از یک 

ای رده عظیم نفت و پایین نیاز به بازگشت سرمایه به فعالیت ه صنایعطرف و نیز ضرورت شکل گیری صنایع پایین دستی 

 پایین تر استان خواهد بود.

بنابراین در راستای برنامه ریزی آینده نگر نیاز است که این وضعیت مورد توجه قرارگیرد و در برنامه ریزی های بخشی 

ز سرمایه های استانی در فعالیت های تولیدی و میان بخشی در سطوح مختلف در راستای ارتقای ماندگاری مفید و کارسا

 استان اقدامات الزم صورت گیرد.

 وتحلیل تهدیدات اقتصادییهتجزی و بندجمع -3-3-31-3-3-5

همانطور که در تبیین مفهوم تهدید بیان گردید، منظور از تهدیدات اقتصادی واقع شدن شرایطی است که وضعیت 

نظام  به نحویکه کارائی ،را تحت تاثیر زیان بارخود قرار دهد اقتصادی و معیشتی مردم و نواحی مختلف در سطح کشور

سه گانه  یکه بخش ها یدادیهر رو قتیحق در اقتصادی و تولیدی منطقه مختل شود و یا از میزان کارائی آن کاسته شود.

 یش ناامنچال د،یتهد نیگردد. ا یمحسوب م دیتهد کی اندازدیخدمات، صنعت و معدن به مخاطره ب ،یکشاورز یعنیاقتصاد 

 اقتصاد را به دنبال دارد.  یبخش ها ریجامعه و رفاه مردم و سا یها یازمندین نیدر تأم

 رد ذیل این گزارش بررسی شده است تهدیدات اقتصادی، برخی از مواردی که  باتوجه به مفهوم و ماهیت گستره زیاد

ح و برخی دیگر نیز تنها بخشی از سط خود قرار می دهدسطح ملی معنا و مفهوم یافته و تمامی سرزمین را به تحت تاثیر 

 سرزمین و در حقیقت نواحی و مناطق مشخصی از سطح کشور را درگیر می کند.
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ال و نرخ میزان جمعیت فع ت اقتصادی که متوجه استان می شود شاملباتوجه به ویژگی های خاص استان بوشهر، تهدیدا

مورد ه و بود بهره وری نیروی انسانی، کارایی اقتصادی و ... ناخالص داخلی،  بار تکفل، میزان بی کاری، روند تولیدات

 بررسی قرار گرفته است.

بررسی وضعیت بار تکفل در سطح استان نشان می دهد که وضعیت استان بوشهر مطلوب تر از شرایط کلی کشور می 

رسیده است در حالی که  11نفر در سال 3.66 درصد به 1.2با رشدی ساالنه  1385-1311باشد. وضعیت بار تکفل در دوره 

 طی که گفت توان می بنابراین. است رسیده 11 سال در نفر  3.11 به درصد -1.16 ساالنه رشد با استان تکفل بار دوره این در

قتصادی و ااست. اما انچه که در این زمینه استان را با مشکالت عدیده  یافته کاهش استان تکفل بار ساله پانزده دوره این

اجتماعی در آینده روبه رو خواهد کرد این است که وضعیت این شاخص در همه شهرستان های استان یکسان نمی باشد واز 

 داشته درصد1.73  با کنگان را تکفل بار کمترین و درصد 4.13 دشستان شهرستان را تکفل بار هم متفاوت می باشد. بیشترین

 خانواده از ردو به و مجردی کار نیروی صورت به اغلب که کنگان شهرستان به کار نیروی باالی مهاجرت دلیل به که است

 کنگان های هرستانش در تکفل بار پایین نرخ علل از دیگر یکی. است تکفل بار نرخ بودن پایین اصلی دالیل از یکی است ها

 نفتی یمعظ های فعالیت و صنایع استقرار واسطه به بومی غیر افراد فردی های مهاجرت بر عالوه اخیر های سال در عسلویه و

 .خواهدبود تاناس سطح در فعالیتی و اقتصادی منابع عادالنه توزیع عدم گویای خود که است گرفته صورت منطقه در وگازی

 درصد، 17.11 کاریبی نرخ با ترتیب به دشتی دشتستان، تنگستان، شهرستانهای استان شهرستانهای میان از 1311 سال در

 پایین درصد 6.76 و درصد  3.76 بیکاری نرخ با ترتیب به جم و کنگان شهرستانهای و باالترین درصد 15.83 و درصد 16.22

 اند داشته را بیکاری  های نرخ ترین

زمانی که روند تغییرات نرخ بیکاری در شهرستان هایی در کنار شاخص بار تکفل قرار می گیرد، مشخص می گردد که 

شهرستان هایی نظیر دشتستان و گناوه که دارای بیشترین میزان افزایش نرخ بی کاری بوده اند، میزان بار تکفل نیز که بیان در 

کننده بهره مندی اقتصادی افراد و خانواده های ساکن در شهرستان های استان می باشد، دارای ارقام نسبتاً بیشتری در سطح 

درصد افزایش یافته است، اما  1.5آنکه در این دوره ده ساله نرخ بی کاری تنها حدود استان می باشد.در شهرستان دیر با

نفر وابستگی به درآمد آن وجود دارد  3.51شاخص بار تکفل نشان می دهد که به ازای هر فرد شاغل در این شهرستان حدود 

 که قابل توجه می باشد.

در صورتی که زمینه های برنامه ریزی مدون و عادالنه در راستای  نتایج برآیندی این موضوع نشان می دهد که در آینده،

توسعه ای متوازن در سطح استان شکل نیابد، به علت افزایش نرخ بی کاری و فراهم نبودن شرایط کار و فعالیت در همه بخش 

شی مهاجرت از استان، روند افزای های استان و نیز استفاده نابرابر از منابع و بهره های استقرار صنایع عظیم در بخش های خاصی
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های درون استانی، کاهش شاخص های توسعه استانی و کاهش کیفیت زندگی در بخش هایی زیادی از استان نسبت به 

میانگین استانی افزایش خواهد یافت و این موضوع می تواند به نوبه خود زمینه های شکل گیری دامنه گسترده ای از تهدیداتی 

 ی به سطحی مناسب از توسعه و پایداری منطقه را با تهدید مواجه سازد.باشد که دستیاب

 213.181 به 1312 سال در رقم این که است بوده ریال هزار 38.131 با برابر 1371 سال در بوشهر استان سرانه تولید

. باشدمی ریال هزار 188.711 و 46.741 با برابر ترتیب به نیز کشور برای رقم دو این. است یافتهافزایش ریال هزار

 کشور سطمتو از کمتر بوشهر استان در موردبررسی ابتدایی هایسال در سرانه درآمد که هستند معنا بدان ارقام این

 در تقریباً ضعیتو این. است رسیده کشور متوسط از باالتر رقمی به بوشهر استان در سرانه تولید رفتهرفته اما بوده

 نگرفتن رنظ در صورت در که شود دقت باید حالبااین. است صادق نیز نفت احتساب بدون سرانه تولید بررسی

 یکسانی اًتقریب ماهیت دو هر که شیمیایی محصوالت و شیمیایی مواد ساخت صنایع همراه به گاز و نفت استخراج

 این و یدرس خواهد ملی متوسط سطح از ترپایین سطحی به و کرد خواهد افت شدتبه استان سرانه تولید دارند،

 ضروری و دهد قرار خود تاثیر تحت مختلف اشکال  به را استان ساکنین اجتماعی  و اقتصادی رفاه  تواند می موضوع

 امکانات  زا محلی مردم سرانه درآمد  افزایش و استان سطح در متوازن  ای توسعه اهداف به دستیابی راستای در است

 .گیرد  صورت الزم های مشوق و ها ریزی برنامه اقتصادی های فعالیت و

کشاورزی، شکار، جنگلداری و  "در مقایسه با سطح کشور، در استان بوشهر بهره وری نیروی انسانی در گروه های 

و  "صنعت ساخت"، "بهداشت و مددکاری"، "مستغالت"، "حمل و نقل و انبارداری، اطالعات و ارتباطات"و  "ماهیگیری

 باالتر از سطح کشور و در سایر گروه های فعالیتی پایین تر از سطح کشور است. "گاز تامین آب و برق و"

کردی واگرای عمل کامالًگفت که این نواحی در یک وضعیت   توانیموضعیت عملکرد اقتصادی نواحی خاص استان 

به لحاظ اقتصادی ، دارای اختالف سطح بسیار باالیی با یکدیگر بوده و از نظر تعامل و ارتباط هر یک  کهیطوربهقرار دارند 

نبود رابطه متقابل و متعامل بین صنایع موجود در استان و صنایع بزرگ نفت و   واقع در. ندینمایممستقل و بدون تعامل عمل 

در یک  هکیحال باشند درو بدون عملکرد  مصرفیبن مانند جزایر و نواحی صنعتی استا هاشهرک عمالًگاز باعث شده تا 

بخشی اثرات توسعه شاهد شکل گیری خوشه های صنعتی نیز باشیم. به عنوان  جذب بری عالوه ستیبایموضعیت مطلوب 

ر فرآیند ید دهای تولمنابع و نهاده نیتأمجذب اثرات بخشی توسعه به سمت مرکز بوده در  عمدتاًمثال درمنطقه پارس که 

 فعالیت صنایع مسقر در منطقه پارس نقش ایفا نمایند. موضوعی که در حال حاضر وجود ندارد.
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. شرکت نفت و منطقه ویژه پارس هریک دارای باشندیمبدون تعامل و ارتباط   کامالًاین نواحی به لحاظ مدیریت، 

و نواحی  ی صنعتیهاشهرکه اقتصادی بوشهر به همراه مدیریتی در سطح ملی و مستقل از استان بوشهر بوده و منطقه ویژ

 توانستیمتباط این ار کهی صورت در باشندیم گریکدیبا ارتباط و تعامل   بدونو باشندیمصنعتی نیز دارای مدیریت محلی 

 تشکیل یک کمیته مشترک در استان برقرار شود. صورت بهمدیریتی و یا  مراتب سلسلهبه شکل 

شک وقوع پدیده قاچاق کاال در استان بوشهر متأثر از عوامل و شرایط مختلف جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی استان یب

ی هاهدغدغی کنونی این استان و از هامعضلوقوع مصادیق مختلف قاچاق کاال در استان بوشهر، یکی از  ازآنجاکهاست. 

نترل این پدیده مقابله و ک منظوربهوضعیت قاچاق کاال در استان بوشهر، اصلی مسئوالن است و با توجه به اهمیت پیشگیری 

 باشدیم موردنظرنامطلوب اقتصادی در سطح استان 

است. بر  شدهاستفادهدر این تحلیل به منظور بررسی روند شاخص کارایی اقتصادی، از نسبت ستانده به مصرف واسطه 

 1381ریال بوده و سپس در سال  2.87برابر با  1371اقتصادی استان در سال های این اساس کارایی اقتصادی مجموع فعالیت

این  کهیطوربهی یافت. اما این روند افزایشی ادامه نیافت در فزونریال  5.17و  5.67به حداکثر مقدار خود یعنی 1382و 

ور، شاخص کارایی اقتصادی ریال کاهش یافت. از طرفی در کش 2.48به  1312شاخص همراه با نوسانات اندکی در سال 

ریال در سال  2.6به  1371ریال در سال  2.8و از  افتهیکاهشهای اقتصادی همچون استان در طول این دوره مجموع فعالیت

ماهیگیری،  هایفعالیت ازریغبهاند. شاهد رشد مثبت بوده هاتیفعالرسیده است. همچنین در این دوره کارایی اقتصادی  1312

ها های استان دارای رقمی باالتر از شاخص کارایی اقتصادی کل فعالیتدیگر فعالیت رستوران و هتلتمان و صنعت، ساخ

ی هایگرواسطه ،و کاالها نقلیه وسایل ،تعمیریفروشخرده ،یفروشعمدههای ساختمان، فعالیت رازیغبهسویی دیگر ازاند. بوده

ط های اقتصادی استان کاراتر از متوسهای فعالیتدیگر گروه خدمات سایرو  وکارکسب خدمات و مستغالت،کرایه، مالی

 اند. سطح ملی عمل کرده

رقابتی و تجاری فعالیت های تولیدی در سطح استان از ضریب مکانی استفاده شده است.  در راستای بررسی وضعیت

رقابتی بیشتر بوده و در حال حاضر به عنوان هدف از این موضوع تشخیص این مهم می باشد که  کدام گروه ها دارای مزیت 

فعالیت های پایه به خارج از مرزهای استان صادر می گردد و توان رقابت با سایر فعالیت هایی را دارد که در کشور تولید می 

یت ها لگردد. در مواردی که ضریب مکانی بدست آمده برای گروه های فعالیتی کمتر از یک می باشد، توان رقابتی این فعا

در استان نسبت به سایر بخش های کشور کمتر بوده و نیاز است که در راستای بهبود وضعیت آنها با انجام مطالعات راهبردی 

 نسبت به تولید کاراتر آینده آنها در سطح استان تصمیم گیری گردد.
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ت گرفته، حمایت قانونی و گاهاً ممکن است که با اجرای مجموعه ای از تصمیمات مبنی بر هدایت فعالیت های صور

رفع مشکالت تولیدی از برخی از فعالیت های استان می توان بر مزیت رقابت پذیری آنها افزود و زمینه های تولید بیشتر برای 

 ظر متوجه استان می گردد را کاست.این گونه فعالیت ها فراهم کرد وزمینه های شکل گیری تهدیداتی را که از این من

 اندازی بنگاه های تولیدی، وجود مراکز متعدد مایه گذاری، پیچیدگی فرآیند اخذ جوازتأسیس و راهریسک باالی سر

ع مالی در تجهیز منابع مالی، تخصیص نامناسب مناب قانونگذاری، توسعه نیافتگی بازارهای مالی، نقش نامناسب بازار سرمایه

ر ی و فساد درفرایند دریافت تسهیالت بانکی، بی ثباتی دحساب ذخیره ارزی، محدودیتها و موانع سرمایه گذاری، پیچیدگ

های خارجی و نبود قوانین مناسب برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی وضعف در قوانین موجود و وجود مقررات باز  سیاست

مانند ه برای رشد و توسعه اقتصادی نقشی این مشکالت محسوب می شود. قوانین و مقررات هدارنده رشد اقتصادی از جمل

ای  گونه کند و اگر به تسهیل می شمشیر دولبه دارد، اگر درست به کار گرفته شود، شرایط رشد و توسعی اقتصادی را

گذاری نتصمیم گیری و قانو رشد اقتصادی است. صرف نظر از وجود مراکز متعدده نادرست استفاده شود، مانع و بازدارند

شد اساسی و مهم در ر سوخ و مسایل حقوقی ناشی از این شیوه قانونگذاری، مانعدر کشور و وجود قوانین متعدد ناسخ و من

 ه زمینهمناسب، فراهم کنند اقتصادی کشور و استان نبود ظرفیت های قانونی مناسب است؛ چرا که وجود ضوابط و مقررات

 .های نیل به توسعه ی پایدار اقتصادی محسوب می شود

نشان می دهد که این  1311تا  1385های استان در فاصله سال های ده در بانکبررسی وضعیت نسبت تسهیالت به سپر

 1315درصد در سال  63به حدود 1385درصد در سال  75نسبت در حال کاهش است و نسبت ماندگاری سرمایه در استان از 

ی باشد. این موضوع به رسیده است. این موضوع نشان می دهد که استان بوشهر شاهد خروج سرمایه های خود از استان م

عنوان یک اساسی می تواند سایر فعالیت های تولیدی پایین دستی صنایع عظیم، کارخانه ها و ... را تحت تاثیر منفی خود قرار 

 منابع داخلی استان تامین نم دهد و بنگاه های تولیدی استان نتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را به راحتی از

 سیاسی-رهنگیف-تهدیدات اجتماعی -3-3-31-1

نظریه تضاد و کنترل اجتماعی بخصوص در فرضیه تهدیدات اجتماعی انحرافات و کنترل جنایات، پاسخ به اعمال 

 کنترل اجتماعی در راستای کنترل درواقعها و بیکاران است. ها غالباً از طرف اقشار محروم مثل اقلیتو شورش بزهکارانه

ها یی که به دنبال کنترل شدید و کامل همه پدیدههاآن.(Liska,1992است ) دهشیطراحتهدیدات اقشار محروم و فرودست 
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توجه و کنترل شدید میسر نخواهد  همهنیا درواقعچون  1در جامعه و اطراف خود چه در سطح خرد و یا در سطح کالن باشند،

 Buckner et)در سطح کالن و اجتماعی خواهند شد 2ی در سطح خرد و فردی و جامعه پریشیشیپرروانبود، دچار نوعی 

al.2010)  تلقی  خود آسیب و تهدیدی اجتماعی نوبهبهکه اگر در راستای مدیریت اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد

 ی اجتماعی شود.هاشورشتواند منجر به گردد که میمی

 :کنندهدیدات اجتماعی را به چهار دسته تقسیم میپدیا عناصر نظریه تبر همین اساس در دایره المعارف ویکی

تهدیدات واقعی: که خطرهای واقعی شامل فیزیکی، اقتصادی، قدرت سیاسی و یا تهدیدات به حیات و بقای جامعه یا 

 گروه اجتماعی است که مبتنی بر مشاهده و درک و تجربه است.

دها، ی اجتماعی، استاندارهاگروهمتفاوت اخالقی بین تفسیر یا درک  به خاطرتهدیدات نمادین: گاهی احساس تهدید 

 بینی یک گروه خاص است تا تهدید موجودیت عینی و فیزیکی گروه اجتماعیهاست و بیشتر تهدید جهانباورها و نگرش

منفی یج تواند نتاکه می جادشدهیاهای اجتماعی هایی است که از تعامل بین گروهی: نگرانیگروهدروننگرانی از تعامل 

و عینی  ها را فیزیکیهای چهارگانه تهدید، افراد نگران در سطح خرد یا کالن، این مورد نگرانیباشد. در نظریه برداشتهدر 

 زنند. داوری میی پیشنوعبهترسیم کرده و دست 

ایج منفی تحمیل تتواند تهدید یا نکند که یک گروه بیرونی از طریق تعامل میالگوهای منفی بیرونی: احساسی تولید می

 .(Wikipedia,2014این نوعی دلواپسی از نتایج منفی تعامل با بیرون است ) درواقعکند. 

و غالباً تهدیدات اجتماعی محصول تمایل به حفظ وضع موجود و کنترل اجتماعی است که به تعبیری مهندسی  هرحالبه

محرومین و فرودستان هستند که از وضع موجود ناراضی بوده و ی تهدیدگر معموالً هاگروهشود که اجتماعی هم گفته می

 Eitle andشوند)الذکر از هم تفکیک میهای جدید هستند که البته با چهار برچسب فوقدر پی تغییر و ایجاد جنبش

Edward,2011) .ت الکه مشک شوندیمجامعه شناسان و متخصصین مسائل اجتماعی خطرها و تهدیدها وقتی آغاز  زعمبه

شکالت م .قرار دهندگروهی یا اجتماعی ظاهر شود و افکار عمومی را  تحت تأثیر  افتهیسازماناعتراض  صورتبهاجتماعی 

است.به  خصوصیت جامعه ساده ایستا بودن آن نیترمهماجتماعی به لحاظ ساختاری در دو جامعه ساده و پیچیده یکسان نیستند.

ارت ی اجتماعی اخالقی کنترل و نظهانهیزم،شودینمساختارهای نهادی و شناختی ظاهر  این دلیل تغییر عمده و سریعی که در

ادی و ابزاری در بخش م ژهیوبهویژگی جامعه پیچیده تغییرات سریع  نیترمهم کهیدرحالبر جامعه به نحو مطلوبی وجود دارد.

تغییرات  کهنیا ضمن هاآنی متناسب یا نامتناسب با آن پیدایی و شناخت انواع الگوهای رفتار تبعبهاست. نوآوری،خالقیت و 

                                                      
1.hypervigilance 

2. social anxiety 
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ی ی اجتماعهاو کشمکش، مناقشات هاینابرابرپیدایی تضادها، سازنهیزم آوردیمسریعی را در ساختار جامعه به وجود 

 .گرددیم

تکنیکی -تغییرات سریع مادی توانیمعوامل پیدایی مسائل و مشکالت اجتماعی را  نیترعمدهکی از یبه بیان دیگری 

ان تغییر یکس طوربهاجتماعی را -دانست که لزوماً الگوهای رفتاری متناسب با خود را همراه ندارد و همه ساختارهای فرهنگی

 جهیرنتداگبورنونیمکف عامل اصلی مسائل،مشکالت و  زعمبه.فرایند این ناهمگونی تغییرات تأخر فرهنگی است که دهدینم

باتوجه به مطالب که بیان گردید و راهنمای شرح خدمات مطالعات آمایشی استان سیاسی است.-فرهنگی-جتماعیتهدیدات ا

)مانند  ذاردگیم ریمردم استان تاث یجمع یستیو همز یاست که بر روابط اجتماع یداتیتهد یجتماعا داتیمقصود از تهدها، 

اکن اقوام مختلف س انیم یاجتماع ییممکن است به صورت واگرا یاجتماع داتی(؛ تهدیمذهب ایو  یفهایطا ،یمسائل قوم

و تعدد  باتوجه به گستردگی.دیبه شمار آ داتیتهد نیجزء ا تواندیزنان م اینسبت به قوم، مذهب و  ضیتبعو یا  در استان

ات از منابع و لعمفاهیمی که در گستره تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می گنجد در راستای تکمیل این بخش از مطا

 اطالعات زیر استفاده شده است :

 نتایج مطالعات بخش سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در گزارش آمایش استان. -

 نتایج مطالعات جمعیتی در ادوار مختلف در سطح استان. -

 نتایج بررسی های اقتصادی در سطح استان. -

 نتایج مطالعات محیطی و برآنها. -

 1حبه و استناد به روش های کیفی در استنتاج مباحث پیمایش شدهنتایج پیمایش میدانی، مصا -

 ی،زبانی و مذهبیافهیطاقومی،  از مسائلی ناشی اتوسعهتحلیل اثرات  -3-3-31-1-3

حوزه سرمایه اجتماعی و ازجمله رابرت پاتنام به خصوصیات سازمان اجتماعی که هماهنگی و همکاری را  نظرانصاحب

ه ی عمده سازمان اجتماعی را شامل سهامؤلفهقرار داده و برای این منظور  موردتوجهکند را برای نیل به سود متقابل تأمین می

گذار  ر حالدسه مقوله فوق در جوامع سنتی، لیو تحل. بررسی انددانسته،هنجارهای متقابل و اعتماد اجتماعی هاشبکهمقوله 

 اجتماعی متفاوت یکسان نیست.-صادیدر جوامع با ساختارهای اقت هایژگیواین  که دهدیموم درن نشان 

                                                      
ن استانی ی عمیق با مسئوالهامصاحبهدر این بخش جهت شناسایی انواع تهدیدات با توجه به موضوع بحث، از روش کیفی، یعنی  1

 است.  شدهاستفادهو محققین استان بوشهر،   هادانشگاهو اساتید 
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ط عمودی ی است رواببازرگان ریغدر جوامع سنتی که دارای نظام معیشتی متکی بر دامداری و کشاورزی غیر تولیدی و 

انی برخوردار ی یکسهاییو تواناو طبقات مختلف اجتماعی از اقتدار  هالذا گروهبالنسبه کاستی است. مراتبسلسلهو دارای 

،فاصله طبقاتی اشدبرخوردار نباجتماعی در چنین ساختاری اگر از نگرش انتخاب متناسب -ی توسعه اقتصادیزیررنامهبنیستند. 

  .سازدیم را افزوناجتماعی -ی اقتصادیهایو نابرابر

 زیانی بین ساکنین یک استان در صورتی که در جریان برنامه ریزی های توسعه رعایت مساوات تنوع قومی، طایفه ای و

گردد، عالوه بر غنا بخشیدن به فرهنگ و اعتالی جامعه امروزه یکی از محرک های اصلی در رونق بخشیدن به فعالیت های 

 گردشگری می باشد.

باتوجه به ماهیت موضوع در این بخش  و با هدف بررسی اثرات مختلف ناشی از مسال قومی، طایفه ای، زبانی و مذهبی 

تدا با استفاده انجام مصاحبه با اشخاص صاحب نظر در این زمینه در استان به بررسی برآیند به دوشکل عمل شده است. در اب

نظرات آنها از وضعیت مربوطه استان پرداخته شده ودر مراحل بعدی با استفاه از یافته ها و نتایج سایر بخش های مطالعات 

 صورت گرفته سعی بر بررسی جنبه های این وضعیت پرداخته خواهد شد.

 
 
 

o  از مسائل ی ناشیاتوسعهبرآیند یافته های حاصل از مصاحبه با اندیشمندان استانی )اثرات 

 ی،زبانی و مذهبی(افهیطاقومی، 

در استان  یو مذهبزبانی -طایفه ای-ی ناشی از مسائل قومیاتوسعهبررسی تحلیل اثرات برای این منظور و در راستای 

 ؤالسی اداری استان بوشهر هستند این هاسازمانی اجتماعی و فرهنگی در هاتیمسئولکه دارای  شوندگانمصاحبهبوشهر از 

ع، ی و .... در منافافهیطای قومی، مذهبی، هاکشمکشدر هر نظام اجتماعی، میزانی از تعارضات و : »میقراردادرا مورد پرسش 

 « تعارضات در استان بوشهر به چه اندازه است؟ و هاالتقاطو نظرات وجود دارد.  از دیدگاه شما چنین  هاآرماناهداف، 

اینجا  که به تفکیک در شدهاستخراجاز سوی برخی از مسئوالن استان بوشهر  شدهمطرحمباحث  نیترمهم جدول زیردر

 یافته است. انعکاس
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 ومذهبیزبانی-ایطایفه-قومی مسائلبر توسعه در خصوص اثرات شدهانجامی هامصاحبهموضوعی : تحلیل 55جدول 

 شدهاستخراجمباحث و موضوعات  شوندهمصاحبه ردیف

 

 

 

 

1- 

 

 

 

 دمشقی:

معاونت اجتماعی شهرداری 

 بوشهر

ز به ی است که از گذشته تا امرواگونهبهی اینجا جامعه، میانداشتهبحث تعارضات قومی در سطح شهر بوشهر 

در  مثالنوانعبهی مناطق؛ هیبقی چندان مطرح نبوده است. نسبت به الهیقباین صورت نبوده و مسائل قومی و 

نبوده و نیست. اما در بعضی از مناطق استان فکر  گونهنیااستان خوزستان این موضوع بارز است. اما در اینجا 

و . بخش کنگان و اطراف کنگان هستدر جنوب استان نیز  عمدتاًاین موضوع وجود دارد، که  کنمیم

 عسلویه و ... که این موضوع نیز بیشتر بحث مذهبی است.)اختالفات بین اهل تسنن و شیعه(.
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 :اسد پوردکتر 

ی دانشگاه علمئتیهعضو 

 فارسجیخل

 

آن در بوشهر کم وجود دارد. اما شدت  هافرهنگخردهمانند دیگر نقاط وجود دارد. در استان بوشهر نیز 

ی سوک: یکی تعارض ناشی از فرهنگ معیشتی و جغرافیایی، یمینیبیماست. ما در استان دو نوع تعارض 

ان ی و ارتفاع است و کارشاهیکوهپاو سکونت در مناطق دشت،  باشدیماستان معیشت از طریق کشاورزی 

اطق بندری ساکن هستند که ی، خدمات هست. اما بخش دیگری از جمعیت در منپروردامکشاورزی، 

اقتصاد دو نوع فرهنگ را ایجاد  دو نوعکارشان به لحاظ تاریخی تجارت، ماهیگیری و دریا بوده است. این 

طه بندر نشینان دارای فرهنگ باز در راب مثالًنموده است. و این دو نوع فرهنگ با یکدیگر متعارض بوده است. 

یعنی برای پذیرش عناصر فرهنگی جدید آمادگی داشتند اما  ی وارده از دیگر مناطق بودندهابافرهنگ

 حاظازلی بوده است. ترمتعصبانهو  ترسختفرهنگ مردم در نواحی کوهستانی و دشت و داخلی فرهنگ 

تاریخی زندگی  طوربهولی  باشندیممذهبی اکثریت شیعه هستند و کمتر از ده درصد سنی مذهب 

. اکنون نیز میانداشتهو به لحاظ تاریخی درگیری و تعارضات شدید  اندداشتهی در کنار یکدیگر زیآممسالمت

 نیست.تعداد باالی مهاجرین نیز نشانگر مالحظهقابلوجود دارد ولی شدید و  باًیتقرنداریم. تعارضات قومی 

لی نگ ککه خوشبختانه در فره اندکردهی بسیاری به استان مهاجرت هازبانعربو  هاترکهمین امر است. 

ی و ارتباطاتی که با یکدیگر دارند تعارض جدی امحلهزندگی کلونی و  باوجودو  اندشدهاستان هضم 

 ی است.ریپذانعطافغالب ندارند. فرهنگ بندری و تجاری فرهنگ  بافرهنگ
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 فروزانی:

 میراث فرهنگی استان بوشهر

انی که از زم چراکهی به آن بنگریم. امنطقهباید به نظر من کمی در مورد این موضوع دقیق شویم و به شکل 

ن، قوم ، بعضی از مناطق استان مانند دشتستاشودیماین تعارضات قومی بیشتر  میریگیممناطق شهری فاصله 

 ترنگکمراین موضوع  میشویمک ی شهری نزدیمنطقهمداری و نگاه قومی بیشتر است و هرچه به بوشهر و 

:خاصیت بنادر در تمام مناطق است، این مسئله برای استان بحران نیست. به این دالیل درمجموع. اما شودیم

 ی پایین است.طورکلبهی الهیقبمهاجرپذیر بودند. تعارضات قومی و  چراکه

ی الهیبقیی گشته و اثر منفی داشته. درگیری باندهای قومی و گراقومیی افراطی سبب تشدید گرایبومهمچنین 

 .راندیمبوشهر را به عقب 

 

 

 

4- 

 

 

 :نژاد زیعز

دانشگاه علوم  مقامقائم

 پزشکی بوشهر

. و میکس هست شدتبهی در استان بوشهر الهیقبدر خصوص این موضوع باید گفت که فضای قومی و 

سبب اختالف نشده است.  هاتفاوت. همه در کنار هم هستند و این شودینمی چندانی مشاهده امنطقهتفاوت 

ست. اما زیاد ا هاشهرستانیی در بعضی از گراتیقوماختالف فرهنگی در سطح استان شاهد هستیم. مسئله 

ن یی پایین نیروی کار،فقر، بیکاری، اعتیاد، سوء مدیریت،میزان پایوربهرهقاچاق کاال، طالق،  هانیااز  ترمهم

 یی، هدر رفت منابع است.گرامدرکصادرات، بزهکاری، 
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o  و مذهبی ی،زبانیافهیطاقومی،  از مسائلی ناشی اتوسعهیافته های میدانی در بررسی اثرات 

باتوجه به اهیمت موضوع و نیز دستیابی به نظرات مردم در خصوص وجود مسال قومی و قبیله ای و وجود اختالفات وتعارضات 

های مختلف مردمی  وجود تبعیض وظلم و نیز تعارضات وچند دستگی مردم مورد پیمایش و سوال قرار گرفته  بین گروه

است . باتوجه به اینکه سواالت این پیمایش به صورت مشابه در سطح کشور نیز اتجام شده است، مقایسه وضعیت وجود 

 فراهم ساخته است :  مسائل واخالفات قومی وقبیله ای و زبانی ومذهبی را در سطح کشور

o تعارضات، اختالفات و چند دستگی 

همانگونه که مطرح شد تعارضات قومی، مذهبی و سیاسی یکی دیگر از مواردی است که می تواند در جریان و فرایند 

توسعه یک جامعه نقش بسزایی را ایفا کند. در صورتی که در یک جامعه اتحاد و همبستگی زیای بین اقوام و گروه های 

 مختلف اجتماعی وجود داشته باشد، بستر مناسبی جهت توسعه و پیشرفت فرهنگی آن جامعه بدست خواهد آمد.

اختالف و  شما برای سنجش این موضوع در استان بوشهر از نتایج پیمایش میدانی و پاسخ مردم به این اسوال که ، به نظر

 شده است.دارد؟ استفاده  رواج مردم بین در اندازه چه چند دستگی تا

درصد بوشهری ها معتقدند که )اختالف و چند دستگی( به میزان )زیاد تا کامالً( در  61یافته های پیمایش نشان می دهد 

درصد هم اختالف و چند  14درصد میزان رواج این عامل را در سطح )اصالً تا کم( می دانند.  17بین مردم رواج دارد و تنها 

بی کرده اند. داده های مربوط به استان بوشهر و کل کشور در جدول زیرنمایش داده شده دستگی را در سطح متوسط ارزیا

 است.

 دارد؟ رواج مردم بین در اندازه چه اختالف و چند دستگی تا شما به نظر : 54جدول 

 کل کشور بوشهر   

 1.1 1.4 اصالً

 3.8 4.5 خیلی کم

 8.1 11.1 کم

 21.7 14.2 متوسط

 35.8 13.2 زیاد

 22.1 26.2 خیلی زیاد

 6.6 6.1 کامالً

 16316 424 مجموع پاسخگویان

 .1361: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،ماخذ

اتحاد، همبستگی و یک دلی در هر موضوعی و در هر جامعه ای الزمه موفقیت در تمام زمینه های توسعه و پیشرفت می 

مانند یک گروه یا یک تیم وجود اختالف و چند دستگی باعث عدم موفقیت در نیل به اهداف باشد. حتی در سطح خُردتر 
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عالی و مورد نظر می شود. اختالف و چند دستگی موجب می شود که در یک مجموعه بر سر اهداف، مسائل، روش ها، 

توان  وعه می شود. بنابراین میاتفاق نظر شکل نگیرد و این خود موجب بروز ناهماهنگی و کشمکش در بین اعضای آن مجم

تعارضات و اختالفات را یکی از موانع توسعه فرهنگی دانست. مقایسه میانگین پاسخ های این سوال در استان و کل کشور 

نشان می دهد که بیشتر مردم بر وجود چند دستتگی ، اختالفات در سطح استان تاکید داشته اند. در صورتی که راهکارهای 

ری همه بخش های استان و همه اقوام وقبایلی که در استان ساکن هستند از خدمات، امکانات و منابع مختلف برای برخوردا

 در استان، زمینه شکل گیری تهدیداتی اساسی در این زمینه در استان مهیا می باشد.

o وضعیت ظلم و تبعیض در جامعه 

دیگر را می توان ظلم و تبعیض در جامعه است . ظلم و تبعیض در  جدی و مهم اجتماعی تعارضات و مسائل مهمترین از

هر فرهنگی عامل منفی به شمار می رود چرا که باعث می شود حقوق افراد جامعه پایمال شود و ارزش برابری، مخدوش 

دن ود را در رسیخ "امید"گردد. هر گاه ظلم و تبعیض در مجموعه ای افزایش یابد افراد و گروه های آن مجموعه به تدریج  

 به موفقیت و پیشرفت در زندگی از دست می دهند. 

این امر ممکن است باعث انزوا و سکوت و به حاشیه رفتن نیروی انسانی و یا قشر خاصی از جامعه و یا اهالی یک آئین  

یض را ان ظلم و تبعو فرهنگ خاص در جامعه  می گردد. تداوم این وضعیت باعث تعارضاتی در بین افراد  می گردد. می تو

عاملی نامساعد توسعه فکری و فرهنگی جوامع دانست ویکی از عوامل اصلی می باشد که نابسامانی ها قومی وفرهنگی را 

 تشدید و یا تضعیف خواهد کرد.

شکل گیری اعتراضات و اغتشاشات جامعه را به این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که می توان گفت شعله های اولیه 

رح طوجود می آورد. برای بررسی وضعیت ظلم و احساس تبعیض در سطح استان از دیدگاه مردم از نتایج و یافته های 

 ظلم و تبعیض استفاده می گردد. »در خصوص  پیمایش ملی )ارزش ها و نگرش ها( 

م معتقدند که ظلم و تبعیض درصد مرد 7/61یافته هایی که در سطح استان بوشهر در اختیار ما می گذارد نشان می دهد که 

درصد هم  18درصد آن را در سطح )اصالً تا کم( می دانند.  21به میزان )زیاد تا کامال( در جامعه جدی ومهم است و تنها 

 میزان اهمیت ظلم و تبعیض را در بوشهر متوسط ارزیابی کرده اند. 

 ه نیز در پیوند است، کاسته می شود، به این معنیزمانی که از قداست یا نکوهش چنین موضوعاتی که با اخالقیات جامع

است که به مرور زمان زمینه های شکل گیری تهدید اساسی که متوجه رفتار و منش مناسب انسان می شود کاسته می شود و 

 این موضوع تهدیدی اساسی در دستیابی به توسعه ای متوازن و عادالنه در سرزمین خواهد بود.
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سبت به میانگین کشوری در سطح استان تعداد افراد بیشتری اهمیت توجه به مباحثی نظیر تبعیض به صورت میانگین از ن

وظلم راه درک کرده و اهمیت آن را ناچیز می دانند.این موضوع می تواند در افزایش انگیزه بزه کاران اجتماعی و پایمال 

ه و نیز می ابلیت بررسی یافتعاتی در سطح ملی نیز قکردن حق و حقوق افراد دیگر در جامعه موثر باشد. ماعیت چنین موضو

 تواند به عنوان تهدیدی در پیش روی مدیریت استان قرار گیرد.

 در جامعه جدی و مهم است؟ اندازه چه تا ظلم و تبعیض شما به نظر: 51جدول 
 کل کشور بوشهر 

 1.7 1.4 اصالً

 4.2 5.3 خیلی کم

 11.5 14.6 کم

 23.1 18.1 متوسط

 31.5 27.8 زیاد

 18.1 11.7 خیلی زیاد

 1.2 13.2 کامالً

 16618 432 مجموع پاسخگویان
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است که  نیتوان استنباط نمود ا یم یو مذهب یزبان ،یفهایطا ،یدر ارتباط با مسائل قوم یاز بحث تحلیل اثرات توسعه ا

و باعث افزایش زمینه های  در سطح استان را فراهم آورده یقوم ییواگرا یهانهیتواند زم یم یروند کنون دیادامه و تشد

درصد پاسخگویان معتقدهستندکه چنددستگی واختالف بین مردم  36اختالف و چند دستگی در جامعه استان گردد. بیش از 

نه های شکل گیری سایر مسائل امنیتی و مسائل اجتماعی و فرهنگی را را در جامعه به رواج دارد  و این موضوع می تواند زمی

چنانچه ظلم و تبعیض در جامعه ادامه یابد باعث انزوا و سکوت و به حاشیه رفتن نیروی انسانی و یا قشر خاصی  وجود آورد.

ن وضعیت باعث تعارضاتی در بین افراد  می از جامعه و یا اهالی یک آئین  و فرهنگ خاص در جامعه  می گردد. تداوم ای

گردد. بدون شک ظلم و تبعیض یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی توسعه فکری، علمی و فرهنگی در جوامع مختلف 

 خواهد بود.
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 تحلیل تأثیرات فرهنگی برون مرزی بر فضای فرهنگی استان -3-3-31-1-3

ر ن را پیدا کند،فرهنگی شدن یا اجتماعی شدن را دی و یکی شدهمانند گردآمیختگی و ارتباطات اجتماعی وقتی جنبه 

 ،اخالق،هنجارها و سایر مظاهر زندگی اجتماعی از سوی فرد یا افراد،ورسومآدابپی خواهد داشت.در چنین حالتی 

ی شکل آن را سازگاری اجتماع نیترکاملکه  آوردیمی متقابل را به وجود هاکنشو دوام و استمرار جامعه و  شدهرفتهیپذ

 .شودیمبنا به اراده،خواست و آگاهی افراد محقق  که ندیگو

و...است  نیریو شو متضمن زمان،تجربیات،حوادث تلخ  کندینممجموعه جریان فوق در لحظه و زمان کوتاهی تحقق پیدا 

پیوسته  ی متقابلهاکنشفرایند نهایی .به سخن دیگر گرددیمی از هویت و میراث فرهنگی جامعه محسوب اعمدهکه بخش 

ل که عناصر اساس هویت فرهنگی و ملی جامعه را تشکی شودیمدر جامعه پیدایی و ایجاد الگوها و رفتارهای خاصی  و گسسته

 هانآموجبات درونی و نهادی شدن  کهآنشدن عمل به عناصر اساسی هویت فرهنگی ضمن  آورالزام.پیوستگی و دهدیم

ی مختلف هانسلکه جنبه انتقالی و اکتسابی از سوی  آوردیمی را در جامعه و افراد آن به وجود اگونهرش تعصب نگ شودیم

تعصب متضمن داشتن عقاید از پیش تصور شده درباره یک فرد،گروه، قوم و... است که  شودیمدارد. به این دلیل گفته 

 مستقیم و مستند است. و سوابقمدارک  و فاقدبوده   هادهیشن بر اساساغلب 

ی مثبت است که فرد،گروه و جامعه هایوابستگتعصبات و  ازجمله آن رینظای،فرهنگ مداری و خواهملتقوم مداری،

است که  باورها تعصب منفی گونهنیا.نگرش تند و افراطی دهدیمی دیگران قرار و فرهنگرا در مقابله جوم الگوهای رفتاری 

ی هاجنگبردارد. چنین نگرشی در طول تاریخ موجبات بروز  را درو جوامع  هاگروهنسبت به افراد، و خشونتدشمنی 

 ی شده است.سوزخانمان

اجتماعی جدیدی در نزد کشورهای مختلف جهان -صنعتی شدن ضمن اینکه سبب پیدایی نهادهای اقتصادی نیبنابرا

در هنجاری -.آنچه که مانع حذف الگوهای رفتاریدشویمی همه کشورهای جهان محسوب هایژگیجزء و،گرددیم

 هار آنبفرهنگی است که توجه و تأکید -عدم توجه به عوامل عمده ایجادکننده پیوند و انسجام اجتماعی گرددیم کشورها

 گریدنایببه.دهدیمی قوم مدارانه و فرهنگ مدارانه افراطی سطح و شعاع اعتماد اجتماعی را افزایش هانگرشبدون دخالت 

و قشرهای مختلف اجتماعی و مبانی اساسی هویت  هاگروه،هاسازمانسطح و شعاع اعتماد عمومی نسبت به نهادها، هرقدر

کان تأثیرپذیری منفی نامتجانس وجود نخواهد داشت بلکه ام تنهانه،تر باشدگستردهملی مثل زبان،دین،سرزمین،حکومت و...

 .خواهد کردز فراهم گزینش الگوهای متناسب و مطلوب را نی
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برای بررسی تحلیل تاثیرات فرهنگ برون مرزی بر فضای فرهنگی استان همچون بحث  تاثیرات مسائل قومی، قبیله ای، 

زبانی و مذهبی به دو شیوه بر اساس یافته های میدانی عمل شده است. برای این منظور از بافته های پیمایش میدانی و انجام 

 با اندیشمندان استانی در این زمینه استفاده شده است. پرسشنامه و نیز مصاحبه

o  برآیند یافته های حاصل از مصاحبه با اندیشمندان استانی در خصوص تاثیرات فرهنگی برون

 مرزی بر فضای فرهنگی استان

ه دارای ک شوندگانمصاحبهی بر فضای فرهنگی استان بوشهر از مرزبرونبرای بررسی تحلیل تأثیرات فرهنگی 

ضای ف: »میقراردادرا مورد پرسش  سؤالی اداری استان بوشهر هستند این هاسازمانی در فرهنگی اجتماعی و هاتیمسئول

ر ی براتیتأثیی خارج از مرزبندی استان قرار دارد؟ و چه هامؤلفهچه عوامل یا  ریتأثفرهنگی استان بوشهر تحت 

 « ؟شودیمی استان مشاهده هافرهنگخرده

ر اینجا که به تفکیک د شدهاستخراجاز سوی برخی از مسئوالن استان بوشهر  شدهمطرحمباحث  نیترمهمل در جدول ذی

 یافته است. انعکاس

 انی بر فضای فرهنگی استمرزبروندر خصوص تأثیرات فرهنگی  شدهانجامی هامصاحبهتحلیل موضوعی : 51جدول 

 شدهاستخراجمباحث و موضوعات  شوندهمصاحبه ردیف
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 :اسد پوردکتر 

عضو هیئت علمی دانشگاه 

 خلیج فارس

 

فرهنگ به معنای رفتارهای اکتسابی، در مسیر تغییر و تحوالتی قرار دارد، ابزارهای ارتباطی جدید، دسترسی به 

ییر ان و به خود باعث شده شاهد تغابزارهای ارتباطی نوین، رفت و آمدها، تکنولوژی، تغییر نگرش افراد به جه

 وستاهاردر رفتارهای اجتماعی، در نمود رفتارهای اجتماعی، تغییر در سبک زندگی باشیم و این تغییر تا عمق 

یی که برای هازشار، کنندیمنیز نفوذ داشته است. سفر، پوشش، تغییر داشته. منبعش را نیز خود افراد پیگیری 

. ماهواره و اینترنت فقط این را سرعت بخشیده است و تغییر را تسریع نموده است، اشدبیممفید و کارآمد  هاآن

 ی متفاوت است. مقولهتوسعه و سرعت توسعه دو 

 هم وجود داشته؟ چگونه بوده است؟ هافرهنگخردهاین تغییرات روی 

ی اجتماعی نظیر خودسوزی زنان وجود داشته است. هادهیپدتغییرات روی  مثالعنوانبهپاسخ: بله وجود دارد. 

که در مناطق سنتی و روستایی طالق رو به ازدیاد است. از بابت نرخ طالق شهر  باشدیماز دیگر تغییرات این 

 که نوعی تغییر بزرگ است.  مروربه شوندیمروستا درای آمارهای نزدیک به هم 

 

 

 

 

2- 

 

 

 

 دمشقی:     

داری معاونت اجتماعی شهر

 بوشهر

به علت ارتباطی که وجود داشته از گذشته بوشهر شهری مهاجرپذیر بوده است و به همین دلیل مردم به تعامل با 

تر بوده ی بر فرهنگ وارده بیشرگذاریتأثی به نسبت ریرپذیتأثاما  اندداشتهعادت  اندشدهیمافرادی که وارد 

ح شهر یی در سطهامحلهغالب بوده است. وجود  فرهنگو فرهنگی بیشتری داشته است  ریتأثاست و بوشهر 

 .باشدیمو ... نشانگر هضم فرهنگی در فرهنگ غالب استان  هایبهبهانی  محلهمانند 
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 شدهاستخراجمباحث و موضوعات  شوندهمصاحبه ردیف

، که در مسائل اجتماعی و سیاسی هایسنیا  هاترکاز هم جدا کنید مانند  توانیمشما چند گروه مختلف را 

ی ی برتری که قدرت را نیز در مواردهاگروهزیاد است که باعث شده  انتعدادشهستند. مهاجرین که  رگذاریتأث

ی خارج از بوشهر با خود به همره مرزهادر دست دارند بروز و ظهور پیدا کنند. این مهاجران فرهنگ را از 

رند با ای جدا دمسجدها. مثل هاترکنمایان است. یا  کامالًدر بوشهر  دشتستانی شبکه مثالعنوانبه. آورندیم

در انتخابات افراد به سراغ  مثالًی خاص در سطح شهر دارند. یا هارستورانخاص خودشان. یا  ورسومآداب

قوت  به جمعشان. یا لرها اما کنندیمجمعی عمل  صورتبه چراکهباشند.  حالکمککه برایشان  روندیم هانیا

،  دشتستانانی ندارد افرادی هستند که از ی که در سایه است و خودنمایی چندامجموعهنیست. یک  هاترک

ی اابطهربا یکدیگر  کنندیمارتباطاتی دارند سعی  باهمبرازجان و شهرهای اطرافش در بوشهر ساکن شدند 

ی خودشان منطقهنیروهای اطرافش را از  کندیمداشته باشند اگر کسی از این گروه مسئولیتی بپذیرد سعی 

 کمتر است و بیشتر در بین مهاجرین نمود دارد این پدیده. هایبوشهرانتخاب کند. در بین 
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 فروزانی:

 میراث فرهنگی استان بوشهر

در  ثالًمسینوسی بوده است.  جاهایی افت شدید داشته  باًیتقرگفت تغییرات فرهنگی بوشهر حرکتی  توانیم

بوده.  ی فرهنگی زیادیهاتیفعالی چهل و پنجاه به لحاظ فرهنگی  و اجتماعی رشد مثبت باالیی داشتیم. دهه

و شاهد  ندشویماما پس از انقالب با توجه به سنتی بودن شهر، بخش روشنفکرانه به دالیلی به حاشیه رانده 

سیج و ی بهیروحدر جنگ باعث ی هنری و روشنفکرانه(.حضور پیگیر هاحوزهاضمحالل فرهنگی هستیم.)در 

ی بوشهر در مبارزه با نیروهای بیگانه وجود داشته این مسئله نهیشیپمبارزه از وطن و دین گردید و با توجه به 

ی انقالبی فرهنگ ایثار را رشد دادند. و بار دیگر در دوران نوسازی آقای طبقه خصوصاًاست.  شدهتیتقو

مناسب  چنداننه. رویکرد رودیمفکرانه نیز رو به بهبود و پیشرفت هاشمی اوضاع فرهنگی و وضعیت روشن

 شودیمیی در اینجا مشکالتی به بار آورده و یک آسیب محسوب گرایبوم. دیآیمیی هم به وجود گرانید

 .اندآمدهافراد بدون تخصص الزم روی کار  چراکه

 

o احساس هویت ایرانی ـ اسالمی 

ناشی از تاثیرات فرهنگی برون مرزی بر فرهنگ جامعه بومی در سطح کشور وبه ویژه در یکی از مسائلی که می تواند 

سطح استان باشد، کاهش احساس هویت و تعلق به جامعه ایرانی ـ اسالمی می باشد. با اشائه انواع تبلیغات منفی توسط دشمنان 

صورت تهدیدی اساسی مبنای اعتقادی جامعه را خارجی در بیرون مرزهای کشور این مهم مورد نشانه قرار گرفته است و به 

 نشانه رفته است. 

مرکز تلقی گردد، ت کی از تهدیدات اساسی در سطح جامعهامروزه یکی از مسائلی که می تواند به عنوان یدر حقیقت 

بیگانگان بر رفتار بیگانگان بر تغییر منش، خوی، اخالق و رفتار ایرانی اسالمی می باشد. زمانی که افراد یک منطقه یا کشور 

نسبت به هویت خود احساس بالندگی و افتخار ننمایند به مرور زمان احساس بی گانگی و غریبگی نسبت به آنچه اصالت 

دم ان کشور گفته می شود دست خواهد یافت و تالش و جدیدت برای ارتقاء ویا زنده نگه داشتن آن اجتماعی و فرهنگی مر

و  باتوجه به موقعیت استان و مبادالت مختلف تجاری و رفتنسبت به گزینه های جای گزین نزد افراد شکل نخواهد گرفت.

تان از میزان بالندگی به اصالت ایرانی ـ اسالمی ساکنین اسآمدهایی که از قدیم مردم این ناحیه با بیگانگان داشته اند، آگاهی 
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اهمیت زیادی دارد، چراکه هدف این است با ارتقای هویت و حس تعلق داشتن به پایگاه عظیم ایرانی ـ اسالمی به اندیشه 

د از ای کشور گره ز های کینه توزان اجازه رخنه به اذهان مردم را نداد و این حس تعلق وپایبندی را به فعالیت های توسعه

تهدیدات اساسی پیش روی کشور در این زمینه کاست.برای این منظور از  حس بالندگی و افتختار به هویت ایرانی ـ اسالمی 

دهد  برآوردهای استنتاجی از نتایج تحلیل پرسش در سطح استان نشان میقرار گرفته است.  بودن ساکنین استان مورد پیمایش

 جامعه به ایرانی بودن وهویت خود به صورت زیاد، خیلی زیاد و کامالً افتخار کرده اند.درصد  14که بیش از 

این موضوع نشان می دهد که در زمان حاضر خوشبختانه از این نظر تهدیدی متوجه استان نیست و این به معنای بی توجهی 

دافندغیرعامل در این حوزه نشان می دهد و پیروی از اصول پ بود در آینده نخواهدو کنارگذاشتن رصد چنین موضوعاتی 

ی که در زمان حاضر خود عامل  تهدید نیستن ویا زمینه شکل گیری تهدیدی از جانب آنها بسیار موضوعات که نادیده گرفتن

با توجه به نتایج بدست آمده از پبمایش این موضوع در استان خود زمینه ساز تهدیدا خواهد بود. دراز مدت  کم است، در 

خواهد  سعهاز توساز عوامل مساعد و زمینه یکی  توان گفت احساس تعلقق و افتخار به هویت اصیل ایرانی ـ اسالمی خود می

  بود ونتایج آن نیز در قالب جدول زیر ارائه شده است.

 دانید؟: ایرانی بودن را در دنیای امروز تا چه اندازه برای خود افتخار می 54جدول 

 کل کشور بوشهر   

 1.1 1.7 اصالً

 1.4 1.7 خیلی کم

 2.4 1.4 کم

 8.2 4.6 متوسط

 18.7 12.1 زیاد

 32.8 34.2 خیلی زیاد

 35.3 45.5 کامالً

 16731 433 مجموع پاسخگویان

 : پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،ماخذ

 ی استاناسیس داتیتهدبررسی تحلیلی  -3-3-31-1-1

عضل وجود م نیو مردم است. چنانچه ا تیحاکم انیشکاف م جادیاز نظام حاکم و ا یکل یتیاز نارضا یناش یاسیس داتیتهد

 یات مقطعاغتشاش ایو  یکنند ، مسائل ومشکالت اجتماع تیاحساس رضا تحاکمی به نسبت درمجموعنداشته باشد و مردم 

 هد بود.نخوا یاسیس دیتواند بروز کند تهد یم یکه به علل مختلف در هر جامعه ا

 تهدید قرار دهد عدم مدیریت را موردمعادالت موجود سیاسی در تقسیمات سیاسی مانند یک استان  تواندیمآنچه که 

ی هاعادلتو عدم توجه به عدم  سوکو مشکالت با نگرشی کالن و یکپارچه استانی و ملی از ی مسائلبهنگام و بهینه 
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ی اجتماعی و فرهنگی مشروع،قانونی و متعارف اقشار هاشیو گراو تمایالت پیوندها  هایژگیوموجود و عدم توجه به 

 وکناراستان است. در گوشهمختلف مردم 

های سیاسی با منشأ خارج،از کشور-جمعیتی از اتباع بیگانه و ورود افکار و تمایالت مذهبی باوجودبوشهر  در استان

مال کنش و رفتارهای نامتعارف و بیگانه با ساختارها و فضای سیاسی استان فراهم ی برای ایجاد و اعهانیزم،تواندیم جوارهم

 .موقعیت سیاسی حساسی را از دیرباز ایجاد نموده است فارسجیخلن استان بوشهر در مرز ساحلی قرارگرفتآید.

ی در فرهنگو  جتماعیی اهاتیمسئولکه دارای  شوندگانمصاحبهبرای بررسی تحلیلی تهدیدات سیاسی استان بوشهر از 

وضعیت آزادی بیان، فشارهای سیاسی، تهدیدات : »میقراردادرا مورد پرسش  سؤالی اداری استان بوشهر هستند این هاسازمان

امنیتی داخلی و خارجی، مشارکت سیاسی، امکان اظهار انتقادات، کنش مندی سیاسی و ... در جهت بررسی وضعیت سیاسی 

 « ؟دیدهیمقرار  مدنظرشما با توجه به این موارد چه تهدیدات سیاسی را  .باشدیم موردتوجهاستان 

ا که به تفکیک در اینج شدهاستخراجاز سوی برخی از مسئوالن استان بوشهر  شدهمطرحمباحث  نیترمهمدر جدول 

 یافته است انعکاس

 در خصوص بررسی تحلیلی تهدیدات سیاسی استان بوشهر شدهانجامی هامصاحبهتحلیلی موضوعی : 41جدول 

 شدهاستخراجمباحث و موضوعات  شوندهمصاحبه ردیف
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 حقیقی:

معاونت سیاسی امنیتی 

 استاندار بوشهر

 

ی سیاسی ، آزادی بیان، میزان مشارکت مردم در مسائل سیاسی هایآزادتهدیدات سیاسی، اگر از منظر 

 کنیم، آیا تهدیدات سیاسی وجود دارد و به چه صورت است؟بخواهیم نگاه 

 نتخاباتااستان کشور است، علت هم این است که باالترین میزان مشارکت را در  نیتریاسیساستان بوشهر 

. انتخابات نشانگر قدرت اقتدار سیاسی کشور است. قالب سیاسی این استان باالست.خوشبختانه اندداشته

ی درگیری سیاسی نبوده است. روحیه بر مشارکت و حضور سیاسی است.  هیروحن استان ی ایهیروح تاکنون

 ازنظرو  طلباصالحی مختلف باالست. هم اصولگرا داریم و هم هاجناحفضای سیاسی و پذیرش نظرات 

 . و برآیند موضوع تعادل است.شودیمتنوع سیاسی وضعیت مطلوب ارزیابی 

 

 

2- 

 

 قائدی:     

 مدیریت بحرانستاد 

ر کشور ی دیگهااستانمثال در بسیاری از  طوربهتهدیدات سیاسی که  گونهچیهبه نظر من در استان بوشهر 

باعث  هاآنفعال در حال فعالیت هستند و حتی رقابت بین  طوربه هاتشکلوجود ندارد. احزاب و  شودیمدیده 

 پویایی جامعه سیاسی بوشهر شده است
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 نژاد: امیری

 کارشناس استانداری بوشهر

تمام مسایل و مشکالت موجود در روابط اجتماعی و میان گروه ها و اقشار اجتماعی و آنچه که می بایستی 

مدنظر و رسیدگی مسئولین محلی و استانی قرارگیرد،عمدتاًصنفی،محلی و ناحیه ای،درونی با ماهیتی اجتماعی 

نتی تقریبا واجد و در زمینه های سیاسی متعارف ومنطبق با س-و فرهنگی و درچارچوب نگرشهای مذهب

ساختارهای سیاسی رایج و به دور از تأثیرات عوامل خارجی وخارج ازمحدوده های بحرانی و مبنائی است که 

 نهایتاً منجر به تهدیدات سیاسی برای نهادهای حکومتی و ساختارهای حاکم نخواهد شد.
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 شدهاستخراجمباحث و موضوعات  شوندهمصاحبه ردیف
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 دمشقی:

 ری بوشهرمعاونت شهردا

اختالفات و مسایل مذکور تحت تأثیر عوامل فرهنگی برخاسته ازخصیصه های روستا نشینی و یا شهرنشینی 

وگرایشات،اعتقادات مذهبی و همگرائی های درون گروهی،درعرصه سیاسی،درانتخابات مختلف و انتصاب 

ه ژگی های استان بوشهر،که مسألمدیریتهای محلی و استانی،اثرات خود را برجای می گذارد و با توجه به وی

کم آبی و عدم تعادل ها در بهره مندی و بهره برداری از منابع طبیعی موجود دارد و همچنین به جهت ثروت 

های معدنی این خطه و مزیتهای نسبی درگردشگری وترانزیت در کشور،کسب امتیاز و سهم افزون تر و 

عه در ابعاد محلی و شهرستانی و ناحیه ای،هدف و نقطه دستیابی به بودجه وامکانات موردنیاز برای توس

 آخرین، مسایل و فعالیتها در این زمینه است.

این امر هر چند که دامنه ای محلی دارد اما در ایجاد یاتقویت تعادلهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و 

 .أثیرگذارخواهدبودساختارسکونتگاه ها وعرصه های فعالیت ونهایتاً سازمان فضایی استان بسیار ت

 

 

 بررسی تحلیلی پیامدهای سیاسی ناشی از  ناهنجاری ها و بزهکاری های اجتماعی -3-3-31-1-6

 برخوردار منفی موازنه از یا و نبوده عادل حالت در طبیعی اجتماعی یا از اعم محیطی نیروهای و عوامل مجموعه چنانچه

 است. هاهدف و تحقق هاتیفعال انجام برای تهدیدی سازدکه فراهم می جامعه برای نامساعدی شرایط باشند

ها است. اگر هر یک از ما، در حاکمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی اقتضای گریزناپذیر زندگی گروهی و جمعی انسان

و  گرددیم ومرجدستخوش هرج مانیهاتیسنجیده پیروی نکنیم؛ فعال ییهامعینی، از رفتارهایی متناسب و کنش یهانهیزم

ها دست و متناسب با آن میریگیمتقابل با دیگران در نظر م یها. هنجارها و قواعدی که ما در کنششودیچیره م یاماننابس

. اما همواره سانندریو به استقرار نظم اجتماعی یاری م بخشندیو منظم م ینیبشی؛ به زندگی خصلتی قابل پمیزنیبه عمل م

ها و اقشاری هستند که قواعد و هنجارها را نادیده و همیشه افراد، گروه ابدییق نماین همنوایی با انتظارات اجتماعی تحق

عنوان اصولی ا بههقوانین هنجارهایی هستند که توسط حکومت".زندیخیو از این طریق به مقابله بانظم اجتماعی برم رندیگیم

 یهااز ضمانت نندکیها پیروی کنـند و علیـه کسـانی که از قوانیـن پیـروی نماز آن ستیبایکه شهروندانشان م اندشدهفیتعر

 ."شودیاجرایی رسمی اسـتفاده م

 و برخی اطالعات به دستیابی متضمن خارجی تهدیدات ژهیوبه آن گوناگون عوامل و سیاسی تهدیدات بررسی

 محرمانه نیستند)چون در دسترس لذا و شودیم مربوط سیاسی و یامنیت ربطیذ یهاسازمان به انحصاراً که است ییهایآگاه

 (. شوندیم محسوب

باتوجه به مطالبی که بیان گردید برای بررسی وضعیت پیامدهای ناشی از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی 

مسائل استانی وضعیت پیامدهای ناشی به صورت عمل شده است. دروهله اول با انجام مصاحبه هایی با افراد صاحب نظر در 
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از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. در وهله دوم نیز با استفاده از داده های 

نسبت تعدادافراد  ، وضعیت طالق در استان و نفر 11111وضعیت تعداد سرقت های انجام شده به ازای هر 14سرشماری سال 

  نفر  11111دمات اعتیاد بهزیستی به ازای هرگیرنده خ

 به عنوان یکی از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

و  ی اجتماعیهابیآسو  هایاز ناهنجاردر خصوص پیامدهای ناشی  شدهانجامی هامصاحبهتحلیل موضوعی : 43جدول 

 فرهنگی

 شدهاستخراجمباحث و موضوعات  شوندهمصاحبه ردیف
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 حقیقی:

معاونت سیاسی امنیتی 

 استاندار بوشهر

ل فقر، . مسائلی از قبیشودیمی کشور مشاهده هااستان: تهدیدات اجتماعی در استان بوشهر نیز مانند سایر سؤال

خاص با چه تهدیدات اجتماعی روبرو  صورتبهطالق، سرقت و تکدی گری و ..... شما در استان بوشهر 

 هستید؟

ه ی وسیع است کقدربهی آن دامنهی زیاد است و قدربهاحساس بنده این است که گسترش مسائل اجتماعی  

ع نیز تاب بوشهری اجتماعی استان هابیآسی  ٔ نهیدرزمی وسیعی از افراد را درگیر نماید. دامنهممکن است 

رفع نماییم  یاگونهبهرا  هابیآس میاتوانسته میاداشتهی در این زمینه  ابرنامهیده و کشور است، تا زمانی که ما ا

مار طالق تا سال گذشته آ مثالعنوانبهی نداریم وضعیت بحرانی است ابرنامهو با آن مقابله کنیم ولی تا زمانی 

کشوری قرار داریم که  21ی رده، اما در حال حاضر نبست ازدواج به طالق  در شدیمدر استان باال توصیف 

ه در ی مانند فقر از گذشتموضوعاین را حل کردیم.  هایزیربرنامهوضعیت بدی نیست، علت هم این است که با 

. موضوعی مانند طالق نیز به همچنین. در رابطه با رودینماز بین  جهیدرنتاینجا و در کل کشور وجود داشته 

ی موضوع در کشور و در استان فراهم است هانهیزمبزهکاری و تکدی گری نیز به همین صورت که چون 

ی برخورد با آن نیز هاوهیش طورنیهماست و  متفاوت. اما درصدش در هر استان رودینمی از بین راحتبه

عسلویه  لمثاعنوانبه. شودیمی وجود دارد که بدون برنامه اوضاع خیلی بدتر متفاوت است. یکسری تهدیدهای

 گشته است. سازمسئلهی ربومیغی هافرهنگی صحیح و گسترش زیربرنامهبه علت عدم 

ن منطقه بیشتر ای ثروتمندکه افراد  کنندیمملک افراد فقیر و غنی بسیاری زندگی  امارتی به نام امنطقهدر  مثالً

ی این منطقه و دستگیری مجرمان سازپاکی جهت ابرنامهر قاچاق مواد مخدر هستند که تا سال آینده درگی

 داریم.
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 دمشقی:

معاونت اجتماعی شهرداری 

 بوشهر

به علت ارتباطی که وجود داشته از گذشته بوشهر شهری مهاجرپذیر بوده است و به همین دلیل مردم به تعامل با 

تر بوده ی بر فرهنگ وارده بیشرگذاریتأثی به نسبت ریرپذیتأثاما  اندداشتهعادت  اندشدهیمافرادی که وارد 

ح شهر یی در سطهامحلهغالب بوده است. وجود  و فرهنگفرهنگی بیشتری داشته است  ریتأثاست و بوشهر 

 .باشدیمو ... نشانگر هضم فرهنگی در فرهنگ غالب استان  هایبهبهانی  محلهمانند 
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 شدهاستخراجمباحث و موضوعات  شوندهمصاحبه ردیف

، که در مسائل اجتماعی و سیاسی هایسنیا  هاترکاز هم جدا کنید مانند  توانیمشما چند گروه مختلف را 

ی ی برتری که قدرت را نیز در مواردهاگروهاد است که باعث شده زی تعدادشانهستند. مهاجرین که  رگذاریتأث

ی خارج از بوشهر با خود به همره مرزهادر دست دارند بروز و ظهور پیدا کنند. این مهاجران فرهنگ را از 

ا ارند بی جدا دمسجدها. مثل هاترکنمایان است. یا  کامالًدر بوشهر  دشتستانی شبکه مثالعنوانبه. آورندیم

در انتخابات افراد به سراغ  مثالًی خاص در سطح شهر دارند. یا هارستورانخاص خودشان. یا  ورسومآداب

قوت  به جمعشان. یا لرها اما کنندیمجمعی عمل  صورتبه چراکهباشند.  حالکمککه برایشان  روندیم هانیا

،  دشتستاندارد افرادی هستند که از ی که در سایه است و خودنمایی چندانی نامجموعهنیست. یک  هاترک

ی اابطهربا یکدیگر  کنندیمارتباطاتی دارند سعی  باهمبرازجان و شهرهای اطرافش در بوشهر ساکن شدند 

ی خودشان منطقهنیروهای اطرافش را از  کندیمداشته باشند اگر کسی از این گروه مسئولیتی بپذیرد سعی 

 کمتر است و بیشتر در بین مهاجرین نمود دارد این پدیده. هایبوشهرانتخاب کند. در بین 
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 فروزانی:

ان ی استفرهنگمسئول میراث 

 بوشهر

در  ثالًمسینوسی بوده است. جاهایی افت شدید داشته  باًیتقرگفت حرکتی  توانیمتغییرات فرهنگی بوشهر 

بوده.  ی فرهنگی زیادیهاتیفعالی چهل و پنجاه به لحاظ فرهنگی  و اجتماعی رشد مثبت باالیی داشتیم. دهه

و شاهد  ندشویماما پس از انقالب با توجه به سنتی بودن شهر، بخش روشنفکرانه به دالیلی به حاشیه رانده 

سیج و ی بهیروحدر جنگ باعث ی هنری و روشنفکرانه(.حضور پیگیر هاحوزهاضمحالل فرهنگی هستیم.)در 

ی بوشهر در مبارزه با نیروهای بیگانه وجود داشته این مسئله نهیشیپمبارزه از وطن و دین گردید و با توجه به 

ی انقالبی فرهنگ ایثار را رشد دادند. و بار دیگر در دوران نوسازی آقای طبقه خصوصاًاست.  شدهتیتقو

مناسب  چنداننه. رویکرد رودیمفکرانه نیز رو به بهبود و پیشرفت هاشمی اوضاع فرهنگی و وضعیت روشن

 شودیمیی در اینجا مشکالتی به بار آورده و یک آسیب محسوب گرایبوم. دیآیمیی هم به وجود گرانید

 .اندآمدهافراد بدون تخصص الزم روی کار  چراکه

 
 

o های اجتماعی( )آسیبنفر31111نسبت تعداد سرقت های انجام شده به ازای هر 

ه اشکال ب یکی از شاخص ها و مولفه هایی که به نوعی  امنیت و آسایش کیفیت زندگی مردم راتحت تاثیر قرار می دهد و

مختلف می تواند برسایر جنبه های اجتماعی ـ فرهنگی جامعه تاثیر مستقیم بگذارد و خود گویای رخدادهای زیادی در سطح 

 نفر می باشد 11111های انجام شده در شهرستان استان به ازای هر استان باشد، نسبت تعداد سرقت 

در نواحی که جمعیت یکدستر می باشد و جامعه از بزرگای کمتری برخوردارتر است و روابط افراد رو در رویافراد بیشتر 

سی منطقه و بافت جناست، به نسبت میزان سرقت نیز کاهش خواهد یافت. بی کاری جامعه، مهاجرت افراد غیر بومی، تغییر 

 ... از عوامل اساسی است که در کاهش ویا افزایش این معضل اجتماعی نقش اصلی خواهد داشت.

تحلیل فوق بر پایه خوشه های جمعیتی پتچگانه جمعیتی در سطح استان که  1314با استفاده از داده های مرکز آمار در سال 

  5-2-2-1و  4-2-2-1مرحله اول،گام دوم، فصل دوم منطبق با بند در پیمایش های میدانی گزارش سرمایه اجتماعی در 

 شرح خدمات استفاده خواهد شد
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باتوجه به جمعیت شهرستان و تعداد سرقت هایی که در این منطقه گزارش شده است، در خوشه جم، بیشترین آمار 

 ست.گزارش شده است. این درحالی است که در خوشه دشتستان کمترین نسبت گزارش شده ا

 نفر 31111: نسبت تعداد سزقت های انجام شده به ازای هر43جدول 

 تعداد سرقت های انجام شده )عادی(خوشه
نسبت تعداد سرقت های انجام شده به ازای 

 نفر31111هر

بوشهر

دشتستان

گناوه

کنگان

جم

118.4میانگین در استان

1132واریانس

32.13انحراف معیار

85.64 دامنه تغییرات

 1334: سالنامه آماری استان،ماخذ

نسبت به جمعیت شهرستان در خوشه دشتستان بسیار کمتر از میانگین موجود در استان انجام سرقت دیده می شود. آمارها 

 85.64می باشد. دامنه توزیع در سطح خوشه های استان نیز برابر  83.11این نسبت برابر نشان می دهد که در خوشه دشتستان 

واحد بیشتر از خوشه دشتستان آمار  85.64نفردر خوشه جم حدود  11111واحد است. نسبت به جمعیت شهرستان به ازای هر

 سرقت گزارش شده است.

شان از اختالف وضعیت در بین خوشه های تعریف شده می دامنه زیاد توزیع این نسبت بین خوشه های تعریف شده، ن

باشد.همانطور که گفته شد، این آمار ماهیتی منفی دارد و می تواند در دراز مدت سایر شاخص های اجتماعی و فرهنگی 

 توسعه منطقه را تحت تاثیر قرار داد و در شکل گیری تعادل های اجتماعی و فرهنگی استان اثر بگذارد.

انجام شده در سطح استان را می توان یکی از نمودهای بزه اجتماعی در سطح استان دانست که با افزایش یا سرقت های 

کاهش خود گویای جنبه های مختلفی از جامعه شهری و روستایی استان بوشهر خواهد بود. فراوانی سرقت بیانگر امنیت و 

 احساس آسودگی خاطر شهروندان استان نیز خواهد بود.
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زمانی که امنیت و احساس اعتماد وآسایش ساکنین به کلیت جامعه از بین رود، احساس تعلق و اعتماد جامعه کاهش  

ی جامعه را فرهنگخواهد یافت و این مسئله خود باعث  شکل گیری موضوعاتی دیگر نیز خواهد بود که وضعیت اجتماعی و 

 تهدید خواهد کرد.

o وضعیت طالق در استان 

... و یطالق، خودکش  اعتیاد، فقر، بیکاری، نظیر اجتماعیهای آسیب وها ناهنجاری مطالعه به اجتماعی شناسیآسیب 

 سایر از رتپیچیده بسیار اجتماعی علوم در شناسیآسیب مسأله. پردازدمی آنها درمان و پیشگیریهای روش و علل با همراه

 تماعیاجهای ناهنجاری و هنجارها تشخیص و شناسایی دارد اهمیت بسیار که آنچه اجتماعیهای آسیب در که چرا است علوم

 است. جامعه هر در

در نگاه اول ممکن است که وضعیت طالق های ثبت شده  را نسبت به تعداد ازدواج های شهری به عنوان یکی تهدیدی 

 های بخش های دیگر مطالعات آمایش اساسی در زمینه مسایل اجتماعی و اقتصادی جامعه در نظر گرفت، اما بررسی یافته

استان، نشان می دهد که در سال های اخیر تقریباً تعداد ازدواج های ثبت شده، ثابت مانده و لی هرساله بر تعداد طالق های 

 ثبت شده افزوده است.  

واج ثبتی ازد 5154در سطح استان بوشهر حدود   1375بررسی روند این موضوع در سطح استان می دهد که در سال 

 16مورد گزارش شده است. تقریباً  در مقابل هر  318گزارش شده است. تعداد طالق های ثبت شده نیز در این سال برابر 

 5سال،  به ازای هر ازدواج  18مورد ازدواج حدودیک  مورد طالق گزارش شده است. این در حالی است که تنها در فاصله 

 3.این موضوع نشان می دهد که تعداد طالق های ثبت شده در سطح استان حدود ازدواج ، یک مورد طالق ثبت شده است

 برابر شده است وبسیار قابل توجه است.

ازآنجا که پدیده طالق تاثیرات زیادی بر بافت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد و پیامدهای زیادی برای جامعه 

دهای آن می توان ازآسیب های آن بسیار بکاهد. روند روبه رشد طالق دارد، توجه به ملزومات و راهکارهای کاهش پیام

های صورت گرفته در سطح استان در این دوره نشان می دهد که این موضوع باعث گسترش ناهنجاری های فرهنگی، 

ب از آسی اجتماعی و ... می شود وبخش های زیادی را در گیر خود می کند و می توان از آاستفاده کرد.ن به عنوان یکی

ستیابی بنابراین اتخاذ راهکارهای در زمینه دخواهد بود.فرهنگی آتی  های دستیابی به توسعه ونیز کاهش تهدیدات اجتماعی و

به مزیت های توسعه پایدار در سطح استان و برخورداری عادالنه همه بخش های استان از مواهب ان می تواند در کاهش 

 چنین رخدادهایی بکاهد.
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 یی استان بوشهرروستا و یشهر نقاط در شده ثبت طالق و ازدواج: 41جدول 

  جمع نقاط شهری نقاط روستایی

 ازدواج طالق ازدواج طالق ازدواج طالق سال

 1375آبان  5154 318 3822 315 1232 3

 1381آبان  7781 774 6756 774 1133 1

371 3671 122 5116 1212 1661 1385 

281 3841 128 7372 1217 11221 1387 

214 3471 1111 7171 1313 11551 1388 

367 3332 1283 7241 1651 11573 1381 

348 3611 1333 7627 1681 11237 1311 

388 3266 1435 7442 1823 11718 1311 

328 2171 1831 8132 2151 11313 1312 

 32  بوشهر استان آماری سالنامه: ماخذ

 
 3143تا  3115ازدواج و طالق ثبت شده در استان بوشهر از سال : 65نمودار 

 
 

 

o  نفر  31111نسبت تعدادافراد گیرنده خدمات اعتیاد بهزیستی به ازای هر  

یکی دیگر از مواردی که به نوعی میزان بزه کاری های اجتماعی و فرهنگی جامعه را به تصویر می کشد ومی تواند در 

کی از تهدیدات اجتماعی ـ فرهنگی استان تلقی گردد معتادین جامعه باشد. باتوجه به موقعیت کشور و نیز مرضی بودن استان 

ار دقیقی از معتادین موجود در استان در دسترس نیست . برای انجام تحلیل بوشهر از یک طرف و از سویی به علت اینکه آم
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 1314براساس داده های سالنامه آماری نفر  11111افراد گیرنده خدمات اعتیاد بهزیستی به ازای هرحاضر از نسبت تعداد 

ی گیرند ت مختلف توان بخشی و ... ماستفاده می گردد.بنابراین برای این منظور از تعداد افرادی که از مراکز بهزیستی خدما

 نفر استفاده می شود. 11111نسبت به جمعیت شهرستان و به ازای هر 

این شاخص از این منظر که می تواند هزینه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را افزایش دهد، قابل توجه است. تحلیل این 

ر ان که در پیمایش های میدانی گزارش سرمایه اجتماعی دموضوع بر پایه خوشه های جمعیتی پتچگانه جمعیتی در سطح است

شرح خدمات استفاده از سطح استان انجام گرفته است،   5-2-2-1و  4-2-2-1مرحله اول،گام دوم، فصل دوم منطبق با بند 

 محاسبه و انجام خواهد شد

ت کمترین تعداد افراد گیرنده خدماباتوجه به جمعیت هریک از خوشه های تعریف شده درسطح استان، درخوشه گناوه 

گانه بسیار 5توسط بهزیستی گزارش شده است. براساس داده های این اسناد، دامنه توزیع این شاخص در سطح خوشه های 

می باشد که نسبت به  227.76واحدی می رسد.این نسبت در خوشه کنگان بیش از  176.62گسترده بود و به اختالفی بین 

 گر رقم بسیار قابل توجهی می باشد.سایر خوشه های دی

 نفر31111: نسبت تعداد افراد گیرنده خدمات اعتیاد بهزیستی به ازای هر46جدول 

 افراد گیرنده خدمات اعتیاد بهزیستی تعداد خوشه
نسبت تعدادافراد گیرنده خدمات اعتیاد 

 نفر 31111بهزیستی به ازای هر

 65.17 1524 بوشهر

 74.17 1876 دشتستان

 50.94 482 گناوه

 227.86 2606 کنگان

 185.06 397 جم

 121.64 میانگین در استان

 5147 واریانس

 71.75 انحراف معیار

 176.12 دامنه تغییرات

 1314استان، ی: سالنامه آمارماخذ

 ی سیاسی ناشی از اغتشاشات و ...اآمدهبررسی تحلیلی پی  -3-3-31-1-5

ها و هنجارهای مشترک پدید آمده در سایه وفاق است. برخی از اندیشمندان ، ارزشکندیممکن م آنچه نظم اجتماعی را

 لهیوسها به. این افراد از پذیرش ارزشکندیم یزیرهیکه بنیان انسجام اجتماعی را پا کنندییاد م یایاجتماعی از وجدان جمع

ر برخی . از سوی دیگدهدییکپارچگی جامعه را تشکیل م فرآیند درونی ساختن سخن میگویند که اساس نظم اجتماعی و

 یهاوفاق قشرها و گروه یجاو به کنندیدیگر از اندیشمندان اجتماعی به توزیع نابرابر قدرت و منابع در جامعه اشاره م
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ت باشیم و نخس. چه هوادار رویکرد آورندیاجتماعی، از تضاد و کشمکش بر سر منافع طبقات و اقشار رقیب سخن به میان م

عوامل  ایجاد آشوب و یهاشهیها ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. یافتن رو آشوب هایچه طرفدار دیدگاه دوم، تحلیل ناآرام

 .ها و اطالعات دقیق میسر نخواهد بودبرهم زننده نظم و پدیدآورنده اختالل در اجتماع بدون گردآوردن داده

ها و ب(، اعتصایافهیطا -)قومی یجمعدسته یهایریدانشجویی، درگ یهاجنبش ،کارگری یهایناآرام لیوتحلهیتجز

هیه در ت تواندیها ممعلمان، کارگران و...( و نقش شورای تأمین استان در مدیریت و ساماندهی به آنشهروندان، ها )تحصن

 یهاش، علیرغم تالشوندیاین بخش از گزارش بسیار سودمند افتد. ازآنجاکه این قبیل اطالعات محرمانه و سری تلقی م

 متولی آن ارائه نگردیده است. به همین دلیل یهاها و سازمانصورت گرفته، مطالب مستند و قابل وثوقی از سوی دستگاه

 .ها اقدام نمودو به تحلیل علمی آن ردادکیاغتشاشات  یهااز علت توانینم

ستنباط نمود که ا توانیمالبته در گفتگوهای صورت گرفته در قالب مصاحبه با مسئولین استانی بوشهر این موضوع را 

، استان بوشهر در شرایط مناسبی قرار دارد و نگرانی و دغدغه خاطر چندانی وجود هاتحصنو  هااعتراضاغتشاشات و  ازنظر

 هاآنی که اگونهبهآب شرب بوده است.  مخصوصاًو  "مسئله آب"ت؛ البته نگرانی اکثر مسئوالن در این زمینه مربوط به نداش

 .گفتندیمدرباره اختالف و کشمکش بر سر مسئله آب  )در آینده(  شانینگرانبه طرق مختلف از 

 

ــتان )مرتب  راتیتأثتحلیل   -3-3-31-1-4 ــی از مهاجرت نیروی کار به اس نطقه ویژه ط به مفرهنگی ناش

 پارس(

.مهاجرت ندکیمی را در ساخت و توزیع جمعیت ایجاد امالحظهقابلواقعه تأثیرگذار جمعیتی تغییرات  عنوانبهمهاجرت 

ر آن ی که اتفاق آن به دلیل بستر و موقعیتی است که مردم داواقعه) دهیفرا پدیک  عنوانبهیک پدیده،بلکه  عنوانبه تنهانه

ی مهاجرت را اهزهیانگمتعدد اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نشات گرفته است.به این دلیل،علل و  از عوامل(ندکنیمزندگی 

.در این میان،دو عامل دافعه و جاذبه که هر یک در بستر عوامل متعدد قراردادی موردبررساز ابعاد مختلف  توانیم

ی است نقش مهمی را در زمینه بررسی علل و عوامل مهاجرت ایفا بررسقابلاقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی 

موجب تحریک و انگیزش افراد برای مهاجرت از منطقه مبدأ به منطقه مقصد  هستند که.عوامل دافعه و جاذبه عواملی کنندیم

دستمزدها،عوامل  ی موجود در بین مبدأ و مقصد مانند تفاوت در استانداردهای زندگی،میزان و سطحهاتفاوت. شوندیم

أ بخشی از عوامل دافعه و جاذبه در مبد عنوانبه توانیمغیراقتصادی شامل مسائل اجتماعی منطقه مبدأ،فرهنگ،مذهب و... را 

 و مقصد عنوان نمود.
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هت اقتصادی ج یهااجتماعی مختلف از دیگر مناطق کـشور و وجـود فرصت یهابا گشایش اقتصادی و حضور گروه

وی بومیان از س« احساس محرومیت نسبی»و شـاهد فراینـد تشدید  شودیسطح نـابرابری زیـاد م جیتدرها بهآن رشد و ارتقاء

خواهیم بود. نابرابری اجتماعی و احساس محرومیت نسبی نیز زمینۀ وفاق اجتماعی را کاهش و در تشدید انحرافات اجتماعی 

ـابرابری دارند که احساس ن دیشناسان تأکرداشاره شود که بسیاری از جامعهنقش ایفا خواهد کرد. در اینجا الزم است به این مو

 .اجتماعی یهاو دوم تـضاد سیاسـی و شورش و بزهکاری در ثـروت به دو شکل ظاهر خواهد شد، اول تشدید انحرافـات

و  یگروه نیوابط بداده شامل همۀ فرایندهای محرک فوق است و در هر سه زمینـۀ تـشدید ردر عسلویه رخ که آنچه

اجتماعی مختلـف و غریبـه، نـابرابری و احـساس محرومیـت و گشایش اقتصادی و درمجموع فعال شدن  یهاحضور گروه

 ها تحوالتی صورت گرفته است. این محرک

 ها و مسائل اجتماعی منطقه عسلویهآسیب

ر استان د تنهانهی اژهیوشهر عسلویه پس از صنعتی شدن و ورود سازمان ویژه اقتصادی انرژی پارس به منطقه، جایگاه 

جایگاه و نقش آن در اقتصاد و انرژی و حتی سیاست در موقعیتی  ازنظربوشهر و منطقه جنوب کشور، بلکه در سطح ملی هم 

اجتماعی توجه مناسبی به آن نشده و به لحاظ برخی مسائل و  ازنظرموقعیت، ممتاز قرار دارد که متأسفانه متناسب با این 

 های اجتماعی نیز در آستانه کسب رتبه و موقعیت ممتاز در استان و در سطح کشور است.آسیب

اما نتایج همین تحقیقات هم چندان در سیاست اجتماعی منطقه و  شدهانجامی اختهیوگرجستهاگرچه برخی تحقیقات 

ر انعکاس نیافته و همت خاصی برای کاهش معضالت اجتماعی منطقه پارس جنوبی مصروف نشده است. یکی از کشو

است « اجتماعی در حوزه پارس جنوبی -های فرهنگیتوسعه صنعتی و چالش»تحقیقات تا حدودی جامع و قابل استناد، پروژه 

 لهازجماست.  اجراشدهشناسی ایران سط انجمن جامعهکه به کارفرمایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و تو

لویه در منطقه عس« و انحرافات اجتماعی مسائلشناختی بررسی جامعه»های مرتبط با بحث ما در این فصل، پروژه پژوهش

ن یاندرکاران را به مطالعه و استفاده از ا( که اهم موضوعات آن در این بخش از گزارش منعکس و دست1384است)صادقی،

 نماید.پروژه و تحقیقات مشابه توصیه می

 

 مسائل اجتماعی در عسلویه: سازنهیزمی و عوامل هایروکجعلل 

 ی.ررسمیغکار سخت، محرومیت، فقر، عدم امنیت شغلی، گسستگی و تضعیف هنجارهای اجتماعی رسمی و 

 ی و ضد اخالقیضداجتماعهای ها و فرصتوجود زمینه

 اجتماعیی هاگروهعدم تجانس 
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 فقر نسبی و گرایش به اعتیاد اکثر کارگران

 هاهای اجتماعی مربوط به کارگران و شرکتیبرخی مسائل و آسیب

روز استراحت که گاهی به علت بعد مسافت منزل کارگر از محل کار،  8الی  5روز کار و  25الی  21الگوی کار اقماری: 

. عدم امکان برقراری رسدیمهم  بارکدیدارهای خانوادگی به دو ماه یاز رفتن به شهر خود اجتناب کرده و گاهی فاصله 

 شودتماس تلفنی و موانع مخابراتی برای کارگران هم مزید بر علت می

دوری از خانواده: غفلت انجام تکالیف و وظایف از عاطفی و روانی تا جنسی  را در پی داشته و موجب بروز اختالالت 

 شودو خانواده می اخالقی و رفتاری در روابط

نفر در هر اتاق، موجب بروز خشونت، نزاع، سرایت بیماری و عدم رعایت  12تا  چهارنفرههای کارگری اشتراکی: خانه

 بهداشت و انحرافاتی نظیر لواط و آزار جنسی را در پی داشته است

 شده است و انحرافات متعدد هایکاربزههای اوقات فراغت مناسب، منشأ بروز فقدان برنامه

 برخی مسائل و مشکالت مردم بومی عسلویه:

ودگی ها و بوی دود و بوی گاز منطقه، آلتغییر ساختار شهری: مشکالت ناشی از شلوغی و ترافیک و عبور و مرور کامیون

 هوا

که آن  ردندکیم امرارمعاشتغییر شرایط کار: قبل از ورود صنعت نفت، بومیان منطقه از طریق ماهیگیری و بازرگانی 

 است. محدودشدهمعیشت سنتی و بومی با ورود صنعت 

، شدهمحدودقطع یا  منافعشانو  دهیدبیآساز ورود صنعت به منطقه  شدتبهبرخی  کهیدرحالی شدن جامعه: دوقطب 

 که دو دیدگاه متضاد در رابطه با نقش صنعت در منطقه اندافتهیدستبرخی دیگر با گران شدن زمین و ملک به سودی 

 کندکه این تضاد به انسجام اجتماعی جهت حل مشکالت آسیب وارد می گرفتهشکل

اری و کاری رفتها باعث بروز مشکالتی از مسائل اخالقی تا بزهاحساس ناامنی جامعه محلی: شلوغی شهر و ورود غریبه

 انحرافات را دامن زده است

و کارکنان شرکتی  کارگرانغالباً از طرف مهاجرین و  ورسومآدابو  هاارزشی بومی: این هاارزشزوال هنجارها و 

 شودنادیده انگاشته می

 های تفریحیعدم وجود مکان

 ها جهت خریدها به مغازهگرانی و افزایش قیمت کاالها به دلیل هجوم شرکتی
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، اج مصرف مشروبات الکلیهای بومیان، روی بعضی از مهاجرین به خانهرقانونیغشیوع مصرف مواد مخدر، سرقت، ورود 

روش و ف نیسرزمهای ناموسی، فرار دختران بومی با کارگران مهاجر، رواج اختالف بر های فساد، مزاحمتبرپا شدن خانه

 های دیگرانی زمینرقانونیغ

 مشکالت کلی مردم بومی منطقه عسلویه است. ازجمله

 
در خصوص پیامدهای ناشی از مهاجرت نیروی کار به استان: منطقه  شدهانجام یهامصاحبهتحلیل موضوعی : 45جدول 

 ویژه پارس

 شدهاستخراجمباحث و موضوعات  شوندهمصاحبه ردیف

 

 

 

 

1- 

 

 

 

 

 حقیقی:

معاونت سیاسی امنیتی 

 استاندار بوشهر

رای تهدیدی نیستند اما اگر ب نفسهیف هانیاهستیم مهاجرین باالیی داریم.  "انرژی و اتمی"ما چون یک استان 

ی مدونی در نظر گرفته نشود همین موضوع سبب بروز اختالل و مشکل برنامهدر استان  هاآنحضور و وجود 

ی هااستانی با جوارهم.) میهستو درگیر  جوارهم هاآنی هافرهنگبا پنج استان و  کهنیاخواهد شد. ضمن 

 ی فرهنگی(.رگذاریتأثگوناگون و 

عدم  عسلویه به علت مثالعنوانبه. شودیمتهدیدهایی وجود دارد که بدون برنامه اوضاع خیلی بدتر یکسری 

 .گشته است سازمسئلهمهاجرت نیروی کار  براثری ربومیغی هافرهنگی صحیح و گسترش زیربرنامه

ن منطقه بیشتر ای ثروتمنداد که افر کنندیمملک افراد فقیر و غنی بسیاری زندگی  امارتی به نام امنطقهدر  مثالً

ی این منطقه و دستگیری مجرمان سازپاکی جهت ابرنامهدرگیر قاچاق مواد مخدر هستند که تا سال آینده 

 داریم.

 

 

 

 

2- 

 

 

 

 

 قائدی:     

ستاد مدیریت بحران استان 

 بوشهر

ت اجتماعی غریبه و بـر هـم خوردن باف یهاعامل اولی که بر انفکاک اجتماعی تأثیر مستقیم دارد، حضور گروه

هزار  61. بر اساس آمارهای مختلف حدود گذاردیاست که صنعت به آن پا م یااجتماعی ساکنین منطقه

کـه مـا در بخش کارکنان  یااند. بر اساس مطالعهکردهمهاجرت کارگر و کارمند از سراسر ایران به عسلویه 

 .اندو شهرهای ایران افرادی بودند که برای اشتغال به ایـن منطقه آمده اهتیداشتیم، تقریباً از تمامی قوم

که به  نددهیاتفاق کارکنـان را مـردان جـوان مجـردی تـشکیل متوجه اینکه که اغلب قریب بهقابل یانکته

هزار  61ضور هزار نفر با یک بافت قومی سـنی و بسته و ح 31با جمعیت اولیه قریب  یااند. منطقهمنطقه آمده

 .کارگر مجرد جوان از اقصی نقاط کـشور، امکـان تـشدید انـواع انحرافـات و تضادها را ایجاد کرده است

 

 

 

 

 

 

 

3- 

 

 

 

 

 

 

 امیری نژاد:

 کارشناس استانداری بوشهر

اما  دانندیم. و خود را بوشهری اندشدهمهاجر از استان خوزستان داریم که پس از جنگ در اینجا ساکن 

ی شیف قرار دارد که تعداد ساکنان آن کم است که هم شیعه و هم رهیجزنداریم. در کنار بوشهر  زبانعرب

و در بعضی مواقع تعارضاتی وجود داشته است.  شیوبکم.کنندیمهم به زبان عربی صحبت  عمدتاًسنی دارد و 

با دیگر  سبب آشنایی  و ارتباط شدهیمارتباطات و کار در دریا که سبب مسافرت و مناسبات با دیگر کشورها 

 بوده است. رگذاریتأثو عدم ایجاد تعارضات گروهی و فردی  هافرهنگگشته که در پذیرش  هاتیقوم

ی زیادی شده است که علت هامهاجرتی اخیر باعث هاسالی استان شامل پارس، نیروگاه اتمی، در هاتیظرف

 .باشدیمکار  هاآناصلی اکثریت 

 یهاها نیـز بـه بحرانجهـت انتقـال خانواده یزیرکارگران مجرد و نبود امکانات و برنامه سیل مهاجرت

ن است. در ضم افتهیاجتمـاعی در منطقه گسترش یهابیاجتماعی موجود در منطقه دامن زده و بسیاری از آس

ردم بسیار برای م یهایارتورم ناشی از حضور انبوه نیروی کار و مصرف کاالهـا در منطقـه، سـبب ایجـاد دشو

 . منطقه شده است
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o کاهش ضریب جوانی ساکنین استان بوشهر 

باتوجه به داده های مرکز آمار کشور مبنی بر پراکندگی جمعیت ساکن دراستان بوشهر در گروه های مختلف جمعیتی، 

دهد با سنی جمعیت نشان می ساختار ضریب جوانی که نام دیگر آن تست ورتهایم نام دارد و اندازه نسبی جمعیت را در

تغییرات قابل مالحظه ای روبه رو شده است و می توان گفت در ادامه روند فعلی جمعیت ساکن در استان بوشهر به سمت 

باروری  هر جاشود.جمعیت محاسبه می کلبهساله  1 – 14جمعیت  میاز تقسسالخوردگی پیش خواهد رفت. این شاخص 

ی این شاخص بیشتر خواهد بود. بنابراین از این شاخص به عنوان شاخص تر باشد، اندازهپایین کودکان ریم وو مرگباالتر 

بین  و اگردرصد و بیشتر باشد از آن به عنوان جمعیت جوان  41ی این شاخص اگر اندازهشود. بنابراین ی یاد میافتگیتوسعه

 کنندتلقی می  را سالخوردهآن جمعیت  درصد باشد21از  و کمترر گذا در حالدرصد باشد از آن به عنوان جمعیت  21تا  41

. 

 3141و 3115، 3115سال  بوشهر درهای عمده سنی استان گروه بر حسب: توزیع درصد جمعیت 44جدول 

 1331و 1365، 1355مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 

متأثر از رشد کنترل نشده جمعیت  درصد بوده است که بیشتر 42.5سال  15سهم افراد زیر  1375مطابق جدول فوق در سال 

در صد از سهم آن کاسته شده است.  18.4سال بعد،  15یعنی در مدت  11و 85است، در سرشماری  61ی استان در دهه

 شدهمنتقلی گذار جمعیتی است، تحت عنوان مرحله از آنجمعیت که به شرایطی از  75 در سالدرواقع از جوان بودن جمعیت 

د، در مرحله گذار های کنترل موالیگیریم که استان بوشهر همانند سایر نواحی کشور متأثر از سیاستاست. بنابراین نتیجه می

 جمعیتی قرار دارند. 

 سال
 روستایی شهری کل

 رساله و بیشت 65 64-15 14-1 ساله و بیشتر 65 64-15 14-1 رساله و بیشت 65 15-64 1-14

1375 42.5 53.7 3.8 41.1 55.8 3.2 44.3 51.3 4.4 

1385 25.7 71.2 4.1 25.1 71.5 3.6 25.4 61.7 4.1 

1311 24.1 72.1 3.1 23.8 72.7 3.5 24.7 71.5 4.1 
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 شهر: ضریب جوانی جمعیت استان بو64نمودار 

 
 

 31و 65، 55سرشماری سال  اساس مأخذ : محاسبات مشاور بر

روند  1385 تا سال 1375دهد از سال ساله و بیشتر در استان بوشهر نشان می 65ی سهم افراد واقع در سنین ساختار سن

روه سالمندی اند. بررسی تغییرات جمعیتی گی بیشتری را تجربه کردهصعود ریسافزایشی طی شده است که مناطق روستایی 

به استثنای مناطق روستایی است  1385بیانگر کاهش روند سهم جمعیتی نسبت به سرشماری  1311استان بوشهر در سرشماری 

ی جمعیت در پدیده سالمندی ریگشکلی مناطق روستایی از نیروی کار و فعال اقتصادی و مهاجر فرستاز  متأثر. این شرایط 

  .مهاجرت ) مناطق روستایی( است مبدأمناطق 

درصورتی که نتوان با توجه به قابلیت هایی که در زمینه استفاده از منابع اقتصادی وفعالیتی در سطح استان وجود دارد، 

ری ای نظیر اشتغال، بی کا زمینه های استفاده همه بخش های استان را فراهم کرد، همین جوانی جمعیت با مشکالت عدیده

و ... روبه رو می شود وخود یکی از زمینه های گسترش معظالت اجتماعی و فرهنگی و نیز آسیب های اجتماعی در سطح 

 استان خواهد.

شاید نمود ظاهری نیل جمعیت را به کهن سالی در مناطق روستایی استان و به ویژه درنواحی که دارای گستره فعالیتی 

شتری هستند مشاهده کرد. نواحی که بیشتر افراد جوان و فعالین اقتصادی برای دستیابی به کار وشغل راهی نواحی کشاورزی بی

شهری و واحدهای صنعتی عظیم نفتی و گازی استان خواهند شد و با رفتن آنها نسبت به گذشته از شاغلین بخش کشاورزی 

 کاسته می شود.
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 فرهنگی-ماعیتهدیدات اجت لیوتحلهیتجزی و بندجمع -3-3-31-1-1

 تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان مهمترین  ،هامصاحبهی کیفی حاصل از هاافتهدر این بخش با توجه به ی

و  رارگرفتهقتهدیدات، به تفکیک مورد شناسایی  شودیمو سعی  ردیگیمقرار  لیتحل و هیتجزی و بندجمعبوشهر مورد 

 ارائه شود. هاآنتوضیحی برای 

افزایش  ، روند رو بهباشدیم "اقتصادی و اجتماعی"سبب بحران گردد ناشی از دو منشا  تواندیمتهدیدات فرهنگی که 

در  "افزایش سن ازدواج"ی شغلی منجر به هافرصتی اجتماعی، عدم وجود عرصه، ورود جوانان جویای کار به "بیکاری"

ی هاشدگر". گرددیم دیناامو  مانیایب؛ به ساختارهای فرهنگی جامعه نیز گرددیم دیناامو جوانی که از جامعه  شودیمجامعه 

 {1خواهد گشت.} زابحراناست و  مشاهدهقابل "در رفتار اجتماعی

 
بسیار ضعیف است. برای کارهای عمرانی  "ی فرهنگیهارساختیز". شودینمخاصی اعمال  "سیاست فرهنگی"

عیف عمل ض شدتبهی کیفی نیز توسعهی نهیزم. در ردیگینمرهنگ کاری صورت ی فحوزهاما در  شودیمی کالن هانهیهز

یا فضاهای  هارکپا. در "بودجه فرهنگی پایین است". میاکردهرها  برنامهیبو آن را  میاکرده سیتأسفرهنگسرا  مثالً میاکرده

فرهنگ "قوله عدم توجه به م". "میابردهتوسعه را تنها در غالب فیزیکی پیش ". ردیگینمفرهنگی فعالیت فرهنگی صورت 

 { 2توجهی نشده است.} اصالً متأسفانهکه  "گردشگری

نگی مسئولین فره"است. یعنی  رهاشدهی ما به حال خود جامعهدر خصوص تهدیدات اجتماعی باید گفت که جوانان ما و 

ی زیربرنامهجوان این منطقه با یک "و  "دهندینمشان است و بر عهده دارند انجام ی آنچه مسئولیتررسمیغچه رسمی و چه 

و در معرض همه نوع عرضه فرهنگی اجتماعی است اما قادر به تشخیص مفید آن  "کندینمفرهنگی رشد  -خاص اجتماعی

 {3است.}نیست، لذا شاهد هستیم که انحطاط اخالقی و فرهنگی در جامعه رو به تزاید  دیرمفیغاز 

 
د هم در بین مردم وجو "بدبینی و تلخی"را پشت سر گذاشته نوعی  مدتیطوالنی رکود هادورهبوشهر در  ازآنجاکه

نکه بدون ای شدهاستفاده هاآننگاه ابزاری شده و از منابع  هاآنی مرزی به شهرهادارد. مردم شاهد این بودند که مانند سایر 

ی پهلوی دوم دورهشته باشد. مردمی که وضعیت اقتصادی غیر وابسته به دولت داشتند ولی در به همراه دا هاآنمنافعی برای 

ضعیف ت"یی وابسته به دولت شدند و این موضوع سبب بدبینی و گرایملبا احداث نیروگاه در شهر و غالب شدن حس 

 { 4. }شوندیمدر بین آنان گردید. اما اگر کار تیمی مبتنی بر نگاه عقالیی و منطقی باشد مردم با آن همراه  "ی تیمیهیروح
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است.  "سرزمین و مکان"مهاجرت است مشکل  مخصوصاًعوامل جمعیتی و  ریتأثتهدیدات استان که تحت  نیترمهماز 

ی. داخلی و خارج شوندیم دودستهخواهد گردید. مهاجرین  ترکلمشبه منطقه وضعیت  "مهاجرین ازحدشیبورود "که با 

ند و سود و نتیجه و برآی شوندیموارد استان  "کسب سود"مهاجرین داخلی که از داخل کشور هستند. مهاجرین بیشتر برای 

روی  "ی کاذبهاشغل". تعدادی هم به شودیمی منفی مهاجرت محسوب هاجنبهاقتصادی چندانی برای استان ندارند که از 

 نیز "مهاجرین خارجی "ی ندارند.وربهرهکه  ندینمایمو اوضاع و شکل اقتصادی استان را ناهمگون و مخدوش  آورندیم

ای و سود چندانی ندارند. کسانی که تهدیدات امنیتی بر اندگردنما تلقی می  "تهدیدی برای فرهنگ ایرانی اسالمی"ی نوعبه

ز به اغلب از این مهاجرین هستند که در استان نی شوندیمو دستگیر  انددادهانجام  "قاچاق"یی از قبیل و کارها اندداشتهاستان 

که سود چندانی برای استان ندارند. و ضمن اینکه سودی ندارند سبب بروز اختالالت  اندمشغولکارهای سطح پایین و پادوئی 

هزار 71درصد بدون مجوز، وجود 51هزار نفر( باالی 36غان در استان). تعداد باالی افراد افگردندیمفرهنگی گوناگون نیز 

. مراودات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی با یکدیگر و کنندیمعوارض فرهنگی را وارد و داخل  هانیااهل تسنن در استان، 

بر فرهنگ  هانیا. طبیعی است که شودیم سازمشکلطبیعت کار است که اگر مدیریت نشود  هانیاکشورهای دیگر دارند که 

 { 5خواهد بود. } رگذاریتأث

 
ی اجتماعی گردیده است. از هابیآسسبب بروز بسیاری  "مهاجرت و گمنامی حاصل از آن"در حوزه تهدیدات امنیتی 

ی هابیسآکه خود فضای مناسبی جهت بروز  کنندیمطرف دیگر افراد قشر پایین جویای کار به استان بوشهر مهاجرت 

است.  "و بدون استاندارهای صنعت رهاشدهحضور "ی جهینتدر استان  جادشدهیا "یطیمحستیزمسائل ". باشدیماجتماعی 

. در خصوص آب به بحران منجر نشده است و شودیمی سبب بروز مشکالت برای مردم و دولت طیمحستیزی هایآلودگ

د چون استاندارها رعایت نشده مناطق اطراف صنایع خالی از سکنه شده خواهد بو سازمشکلاست. اما در آینده  شدهتیریمد

 {6شده است.} "مهاجرت اجباری"است و سبب 

 این موضوع رواج بیشتری هاخانمدر بین  خصوصاًباال بوده است. "ی همکاریهیروح"ی امحلههمدر محالت و بین افراد 

در شورای شهر  مثالعنوانبهاست  "فردی" صورتبهکمتر هست و بیشتر  "اقتصادی یا کاری" ٔ  نهیدرزمدارد. اما 

  "کار را به روش خودش انجام دهد. خواهدیمهر فردی ". شوندیمی سخت است و سخت با یکدیگر همگون ریگمیتصم

 {7دارند.} باهمی ی اجتماعی و روابط با یکدیگر روابط خوب و مناسب ٔ  نهیدرزمکه البته همین افراد 
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اینکه مشغول به کار هستند اما برای  رغمیعلیعنی  "قرار ندارد تیاولوی اول درجهدر "در استان بوشهر  "فرهنگ کار"

ایین . سن شروع کار از جوانی و سنین پخواهندیمرا نیز  "راحتی و رفاه در کار"بول هر شرایطی نیستند و این کار حاضر به ق

 رگذشتهدنبوده است.  گونهنیاهمیشه  لزوماًاما  "انجام کارهای مختلف پایین است. ی برایریپذسکیر"و  شودینمشروع 

 {8به دنبال کار راحت و آسودگی در کار هستند.} "فشار معیشت"بوده  اما اکنون به علت  گونهنیاکمتر 

 
یاری از بس"گسترده و به همین دلیل  طوربهی و فرهنگی و خالقانه کمتر است. ی ذهنی و فکرهاتیفعالتمایل به 

در جهت  "عدم رشد فرهنگ کار". مهاجرین و تناقضات قومیتی سبب ردیگینمشکل  "ی کاری مانند گردشگریهافرهنگ

 {1.}"حاکم بودن مناسبات مبتنی بر بازار و سوداگری"مثبت گردیده است. به دلیل بندری بودن و 

 
مدیریت  ی دررعلمیغنگاه "، "ازحدشیبی نوازبیغر"بسیار هم زیاد است.  کهیدرصورت؛ "تصور نبود تعلق گرایی"

 {11. }"قوم مدارانه"ی و رشهریغ. غالب بودن مناسبات "یرشهریغنگاه "و  "ی اجتماعیتوسعه

 
ی دسترسی هرتباست.  "و فضای مجازی هاتیسامیزان دسترسی به "یکی دیگر از تهدیدات بالقوه اجتماعی و فرهنگی 

ر جوان ی اینترنتی باالست. که به علت عدم آگاهی قشهاتیسا. ضریب نفوذ به باشدیماینترنت در بوشهر در کشور ممتاز به 

و استفاده نادرست از اینترنت به نتایجی مانند بدحجابی و  شوندیمی نامناسب هاتیسای مناسب بومی وارد هاتیساو نبود 

 {11}. شودیمعدم رعایت شئونات اسالمی منجر 

کاال،  از: قاچاق اندعبارتمرتبط است  "هایبزهکارو  هایناهنجار"تهدیدات اجتماعی و فرهنگی دیگر که با  نیترمهم

ی، هدر رفت یگرامدرکی پایین نیروی کار، فقر، بیکاری، اعتیاد، سوء مدیریت، میزان پایین صادرات، بزهکاری، وربهره

که به علت وجود منابع انرژی و سرازیر شدن متکدیان از  "تکدی گری"منابع. تمام این موارد به هم مرتبط است. همچنین  

 {12شده است.} سازمشکلی اطراف هااستان

 
میتی قو"ی هایژگیونیست و  انکارقابلوجود دارد که  "یررسمیغی هاشبکه"ی در خصوص ابالقوههمچنین تهدیدات 

اد و ی اقتصحوزهدارد. برای مثال اهالی دشتی در ساختار مدیریتی نفوذ دارند. منتها در  "ی و نژادی و مذهبیگروهدرونو 

نیست اما  گونهنیای ماهیگیری حوزهو ... است. در  هایکازرونو در دست مهاجرین و  شدهخارجبازار از دست مردم بومی 

 (13. )اندداشتهنفوذ  هایربومیغی زیاد احتیاج دارد، گذارهیسرما ی خدمات و صنعت، که بهحوزهدر 
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 باز شبین با و تجربه با کارآمد مسئولین آیا. شده معرفی تهدید یک عنوان به را بومی غیر مسئولین وجود

 است شده صادر کلی حکم که باشند فرصت یک توانند¬نمی

با آنکه بکارگیری مسئولین و کارمندان ماهر و کارآزموده غیربومی در بسیاری از مواقع می تواند خالء ناشی از کمبود 

ود می تواند ؛ خشوندیمکه برای استان انتخاب  یربومیغمسئولین نیروهای متخصص و ماهر بومی را جبران می کند اما  همین 

دیگر با  و از طرف شوندینماغلب ساکن دائمی استان  چراکه منطقه قرار گیرد. به عنوان تهدید و آسیبی در جریان توسعه

نار بنابراین ضروری است که در درک. شوندیمنیز  "ی اداریبوروکراس"منطقه آشنایی عمیق فرهنگی نیز ندارند. درگیر 

د اری در منطقه را دارند و خواستفاده از دانش و تخصص افراد غیربومی آموزش و تربیت نیروهای بومی تمایل به ماندگ

 جزئی از بافت و کالبد آن نیز به شمار می روند مد نظر قرار گیرد.

ور کش کلبهی نوعبهو پاسخگو نیست. شاید این موضوع  "دهدینمکارهای جمعی خیلی جواب "در جامعه بوشهر 

و  میاردهکومت فردی و کار فردی عادت بازگردد، که در بعضی مناطق بیشتر و در بعضی دیگر کمتر است. شاید ما به حک

. و دهدیمبوشهر از مناطقی است که کار فردی در آن بیشتر جواب  کنمیماین موضوع است. فکر  روشنگرتاریخ کشور نیز 

 . البته امروزه وضعیت نسبت به گذشته اوضاع متفاوت گشته و بهبود داشته است. البتهکنندیمو آن را دنبال  پسندندیممردم 

ه نفره ی دو یا سهاگروه. شاید امروزه تعدادی از جوانان به دنبال مشرکت باشد و در باشدینماین تغییر چندان هم محسوس 

ابطه ی اینجا بیانگر این است که کارهای مردم بیشتر در رسابقهافراد بسیار کم است.  گونهنیاکاری را انجام دهند ولی تعداد 

شتی و لنج مانند کارگران، کار در ک هستندتجارت  باکاربحث تجارت بوده یا کسانی که مرتبط  عمدتاًبا آب بوده است. که 

 {15و غیره، ولی قریب به ده سال است که این عالقه به کارهای علمی و غیر دریایی مقداری بیشتر شده است.}

 
مره دهیم؛ امتیاز باالیی دریافت ، ن"همدلی، اخالق، اعتماد، درستکاری و ..."به احساس  میخواستیماگر  درگذشته

ی هاوهیش وی از عناصر مدرن، ارتباطات ریرپذیتأثی سنتی و به علت محدودهورود عناصر خارج از " براثر. اما اکنون کردندیم

لویه که مناطقی مانند کنگان، دیر و عس مثالً. کندیمی پایینی دریافت نمره، وضعیت رو به اضمحالل است و "نوین اقتصادی

وارد  هایمبوی هفتاد از مناطق بکر اجتماعی بوده پس از استقرار صنایع و مهاجرت کارگران و افراد از مناطق دیگر، دههتا 

است.  ت یا منفیکه مثب اندآموختهرا  هاکیتکناست بخشی از  قرارگرفته ریتأثتحت  ورسومآداب، اندشدهفضای باز جدیدی 

{16} 
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وجه در استان. و همچنین عدم ت رینظیب "ی مناسب از فضای ساحلیاستفادهعدم "و  "ی گردشگریمقوله"عدم توجه به 

هدید بالقوه ی  تنوعبهصورت نگیرد،  هاآنی صحیح بر روی زیربرنامهبه مناطق بندری مختلف و متعدد که اگر دقت الزم و 

 {17.}شوندیممحسوب 

 
 ، که به دلیل باال بودن آن در استانباشدیم "امنیت"در شهر بوشهر بحث  خصوصاًی بارز در استان هاخصشایکی از 

به وضع  راضی"اجتماعی مربوط به این موضوع  -. از تهدیدات فرهنگی"ی یا رابطه گرایی ندارندزیگرقانونمردم احساس "

نجابت "ن موضوعِ . ای"اهل تغییرات بنیانی نیستند". کنندینماست. که مردم تالش چندانی برای تغییر وضعت موجود  "موجود

مردم "حاضر به اعتراض نیستند.  شودیمضایع  هاآن، که حتی اگر حقی از "ی دردسری برای مردم گشته استنوعبهمردم 

 {18.}"ی اعتراضی ندارندهیروحپرسشگر نیستند و 

 

این موضوع رواج بیشتری  هاخانمدر بین  خصوصاًی همکاری باال بوده است. هیروحی امحلههمدر محالت و بین افراد 

ر در شورای شه مثالعنوانبهفردی است  صورتبهی کاری اقتصادی یا کاری کمتر هست و بیشتر نهیزمدارد. اما در 

ه انجام دهد.  ککار را به روش خودش  خواهدیم.هر فردی شوندیمی سخت است و سخت با یکدیگر همگون ریگمیتصم

 {11دارند.} باهمی اجتماعی و روابط با یکدیگر روابط خوب و مناسبی نهیزمالبته همین افراد در 

 
کشور  یک ظرفیت ثروت برای عنوانبه، باید گفت که صنعت موجود در اینجا "تهدیدات منطقه پارس جنوبی"در مورد 

گر عوامل جانبی برای آن فراهم شود و اجرا شود. این صنعت امکانات فرهنگی و بهداشتی و دی کهیدرصورتمحسوب شود 

ی روانی و هابیآس". اندشدهدر آن فعال هستند و دچار آسیب  راستانداردیغاما کارگران در وضعیت بد و  جادشدهیا

 (21خواهد بود.) رگذاریتأثکه در استان نیز  جادشدهیابسیاری برای این افراد  "اجتماعی
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 تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  عتحلیل انوا -3-3-31-1-1

باتوجه به مطالبی که بیان گردید و استنتاج مسائلی که در پیمایش میدانی با صاحبان اندیشه در زمینه های مرتبط با موضوع 

ن ی تواممورد بررسی و یا استخراج داده ها و موضوعات اساسی استان در این زمینه از اسناد کتابخانه ای بدست آمده است، 

گفت بهره مندی ساکنین استان به صورت کلی از درآمدهایی که در سطح استان نسبت به میانگین کشوری و استانی بدست 

می آید از یک طرف و نیز عدم بهره مندی ساکنین و شهروندان استان در بخش های مختلف آن از تسهیالت و منابع اجتماعی 

امی ها؛ احساس اختالف و تبعیض های حاکم بر اندیشه افراد استان ونیز فرهنگی زمینه ساز شکل گیری بسیاری از ناآر و

 نحوه تعامل حاکمیت به عنوان مدیر وبرنامه ریز باشد.

نمایی از وضعیت استان را دراین زمینه ارائه کرد دو موضوع عدم بهره مندی ساکنین استان از  برای آنکه بتوان بنابراین 

محاسبه شده است. هدف از این موضوع مشخص کردن میزان بهره مندی ین کشوری درآمدهای سرزمینی نسبت به میانگ

ساکنین استان از منابع ملی است که می تواند در سطحی فراتر دیدگاه و نحوه تعامل شهروندان بوشهری را با سایر هموطنان 

 سطحی پایینتر به عنوان سطحی تحت تاثیر خود قرار دهد. در وهله دوم نیز همانطور که بیان گردید هدف اینست که در

 آسایش و کیفیت زندگی نحوه دستیابی و بهره مندی ساکنین استان به خدمات و تسهیالت فرهنگی مورد بررسی  قرار گیرد.

 باتوجه به مسائلی که بیان گردید درادامه  هریک از مباحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

o سرزمینی نسبت به میانگین کشور عدم بهره مندی ساکنین استان از درآمدهای 

یکی از مهمترین مسائلی که می تواندباعث ایجاد مشکالتی در زمینه های مختلف اجتماعی وسیاسی در بخش هایی از 

کشور به ویژه در نواحی مرزی گردد، عدم بهره مندی ساکنین استان از توزیع عادالنه درآمدهای کشور می باشد. این مسئله 

 مذکور خود دارای منابع عظیم وثروت های خدادای فراوانی باشد، بیشتر خودنمایی خواهد کرد. استان زمانی که 

در راستای بررسی وضعیت بهره مندی ساکنین استان نسبت به میانگین درامدهای کشوری و جلوگیری از زمینه های شکل 

از  ،دبرای معاندان خارج از کشور قرار گیرگیری تهدیدات گوناگون با منشاء اجتماعی ـ اقتصادی وقبل اینکه دستاویزی 

شاخص ضریب انگل استفاده خواهد شد و تالش می گردد نحوه بهره مندی ساکنین نقاط شهری و روستایی استان  محاسبه

 بوشهر نسبت به میانگین کشوری تعیین گردد.

ه از ک شاخص ـنیشـود . ا یرفاه جامعـه اسـتفاده مـ یاست که در بررس ییهاشاخص نیاز مهمتر یکیانگل  بیضر

درآمد خانوار، صرف  ازی که چه سـهم دهدینشان م د،یآیدست م به یمصرف های نهیبه کل هز یخوراک های نهینسبت هز

وارها از درآمد خان شترییسهم ب که دهـدیباشد، نشان م شتریب بیضر نی. هر چه اشودیم یو مواد خوراک هیاول های نهیهز

انگل  بیاست. بالعکس هرچه ضر جامعه های فقـر در از نشانه یکیخود  نیکه ا شودیم یموارد خوراک ۀنیصرف هز
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 شتریانوار بخ های نهیاز سبد هز یرخوراکیغ های نهیهز کمتر و سـهم یخوراک های نهیسهم هز گرید انیب، به کوچکترباشد

 شینشان داده است که هر چه سطح درآمد خانوارها افزا اقتصادی هـای یبهتری اسـت ، چراکـه بررسـ تیوضع انگریباشد، ب

ت، درمان، بهداش رینظ یرخوراکیغ های نهیو به سهم هز افتهی کاهش یمصرف سبد آنهـا از یخـوراک هـای نهیسهم هز ابد،ی یم

ه سـطح ک دهدی ای کوچکتر باشد، نشان م انگل در جامعه بیهر چه ضر نی. بنابراشودی م افـزوده یو سـرگرم حاتیتفر

 .است شتریب رفـاه در آن جامعـه

 یهانهینقل در گروه هز و حمل ن،جمله مسک آن از ینگی و تأمدزن یهانهیبودن هز العواملی چون بادر این زمینه 

 ینتأم هئلمس و هانهیهز نروستایی ای نقاط در هبوده ک هانهیهز گونهنیا شیزایکی از علل مهم اف یدر نقاط شهر رخوراکییغ

و روستایی  یو پایگاه اجتماعی افراد در نقاط شهر گینل فرهئمسا . یکسان نبودنباشدینم یشدت نقاط شهر ان و بهندها چآن

 د.اشب رخوراکییغ یهانهیهز ژهیوو روستایی به یخانوار در نقاط شهر یهانهیهز گذار درثریکی از عوامل ا تواندیم زین

نمود و جایگاه  یریگاندازه ینهزم نمرتبط در ای صسطح رفاه استان را با معرفی شاخ وانتیم اله در بادش ئهارا فیبا توص

ارت است از رفاه عب هگفت ک توانیگاه اقتصاد مدتعریف کلی از دییک در  نابراینکرد. ب صآن را در سطح کشور مشخ

 گی.دو امکانات زن التیتسه بو توانایی کس درت خریدق

 بریشاخت ض قطری و روستایی طی دوره مورد بررسی از یاست تا سطح رفاه استان و کشور در نقاط شهر الزم ونناک

ان ضریب انگل برای نقاط شهری و روستایی است جدول زیر. در ردیو مورد بررسی قرار گ یریگاندازه یترطور جامع انگل به

 ه است.دشارائه  1381-14بوشهر و کل کشور در دوره 

مورد بررسی در مجموع وضعیت ضریب انگل در نقاط شهری استان در مقایسه با نقاط شهری کشور بدتر بوده در دوره 

و وضعیت این شاخص در نقاط روستایی استان در مقایسه با متوسط نقاط روستایی کشور، بهتر بوده است. در این دوره 

و نیز ضریب انگل در نقاط  1.245و در کشور  1.216ر ضریب انگل در نقاط شهری در هر سال به طور متوسط در استان بوشه

 بوده است.  1.314و  1.366روستایی استان و کشور به ترتیب در هر سال به طور متوسط 
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 ضریب انگل در نقاط شهری و روستایی استان بوشهر و کشور: 41جدول 

 سال
 استان بوشهر کشور

 روستایی شهری روستایی شهری

1381 1.254 1.411 1.328 1.315 

1382 1.261 1.318 1.286 1.367 

1383 1.256 1.388 1.311 1.361 

1384 1.256 1.371 1.311 1.353 

1385 1.226 1.373 1.287 1.346 

1386 1.224 1.373 1.282 1.371 

1387 1.227 1.386 1.278 1.372 

1388 1.227 1.371 1.252 1.321 

1381 1.231 1.382 1.211 1.365 

1311 1.247 1.312 1.273 1.321 

1311 1.271 1.423 1.318 1.381 

1312 1.267 1.433 1.353 1.427 

1313 1.247 1.412 1.316 1.381 

1314 1.238 1.313 1.272 1.331 

 محاسبات مشاور -رانیمأخذ: مرکز آمار ا

 

 استان بوشهر و کشور یانگل در نقاط شهر بیروند تحوالت ضر سهی:مقا61نمودار 
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همانطور که نمودار و جدول فوق نشان می دهد توزیع درآمد در بین ساکنین نقاط شهری استان نسبت به سایر بخش های 

در  بین جامعه شهری استان بوشهربرابر و متعادل نیست و این موضوع نشان می دهد که سطح رفاه در شهرنشین در کشور 

 سطح پایین تری از میانگنین کشوری قرار دارد.

این موضوع عالوه بر افزایش نارضایتی مردم و ایجاد شکاف طبقاتی در بین استان های کشور، باعث کاهش حس تعلق 

ر ایجاد انواعی از مشکالت به نظام، احساس دور افتادگی از دایره نظام وبی توجهی مسئولین و در طوالنی مدت عالوه ب

 اجتماعی و فرهنگی در سطح ناحیه محلی باعث ایجاد تهدیدات بزرگتری در سطح ملی نیز خواهد بود.

زمانی که بیشترین میزان ویا سهم از منابع تولیدی و درآمدی یک خانوار صرف هزینه های خوراک خواهد شد، دیگر 

زهای غیرخوراکی خود مثل آموزش، فرهنگ، ورزش و ... بپردازند. در نتیجه رمقی برای افراد نخواهد ماند که به سایر نیا

این کم توجهی به این گروه از نیازمندی های جامعه خود باعث تقویت زمینه های مورد نیاز انواعی از آسیب های اجتماعی 

 خواهد بود.

ی دهد. این یی وضعیت مطلوبتری را نشان مبهره مندی روستاییان استان از توزیع درامد نسبت به میانگین ساکنین روستا

 جریان می تواند ناشی از هزینه های زیاد خانوارهای شهری باشد که صرف مسکن و یا رفت و آمد بیشتر در شهر خواهد شد. 

 

o  در سطح استانتهسیالت فرهنگی وضعیت توزیع عادالنه 

شاخص   7ی استان به آنها، با بررسی مجموعه نحوه توزیع عادالنه تسهیالت فرهنگی و چگونگی دسترسی مردم ونواح

 یوسالن ها  راهافرهنگس ،یوهنر یفرهنگ یسرانه مجتمع ها، نفر 11111هر یشهرستان به ازا یشامل  نسبت کتابخانه ها

، نفر 11111 یسرانه موجود سمن ها به ازا، نفر11111هر یمنتشر شده به ازا یتعداد هفته نامه ها ،هر نفر  یبه ازا  یشینما

 تیکتابخانه ها به جمع یدرصد نسبت اعضا، نفر1111 یشهرستان به ازا تینسبت به جمع شینما یسالن ها شینسبت گنجا

هر  یبه ازا ماهانیس شیشهرستان و نسبت گنجا تینسبت به جمع یدیتول یها مه، درصدنسبت تماشاگران  برناانشهرست

با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس تحلیل شدند نشان داد  این شاخص ها کهب شده است. اانتخ نفر11111

می باشد. دامنه توزیع میزان بهره مندی شهرستان  1.356که میانگین بهره مندی شهرستان های استان از تسهیالت فرهنگی حدود

 د.واحد می باش 1.515های استان بین برخوردارترین و کم بهره ترین شهرستان ها برابر 

این موضوع نشان می دهد که ساکنین شهرستان های مختلف دسترسی یکسان و عادالنه ای به تسهیالت و خدمات رفاهی 

ندارند و در صورت ادامه این وضعیت زمینه های شکل گیری منازعات محلی و استانی افزایش خواهد یافت و از میزان باور 
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ن همه بخش های استان کاسته می شود واین گفتمان که نظام ت مختلف بیواعتقاد مردم به توزیع عادالنه خدمات و تسهیال

 .حاکمیت خواهان رفاه وآسایش قشرهای خاصی در استان می باشد تقویت می گردد

و این موضوع می تواند بر عمق تنش  مشاهده می شودنیز  بیشتریمهاجرپذیری  ،نواحی که بهره مندی کمی دارنددر 

 فرهنگی آتی را گسترش دهد.  رد بیافزاد و دامنه تهدیدات اجتماعی واحتمال شکل گیری دا های احتمالی که 

 .وضعیت بهره مندی و توزیع تسهیالت و خدمات فرهنگی در سطح شهرستان های استان در جدول زیر اراه شده است

 توزیع تسهیالت وشاخص های فرهنگی در سطح استانوضعیت بهره مندی  و عدم تعادل های فرهنگی در :  41جدول 

رتبهامتیازشهرستان
بوشهر

دشتستان
تنگستان
دشتی
دیر

کنگان
جم

عسلویه
دیلم
گناوه

میانگین امتیازها
واریانس

انحراف معیار
1.515 دامنه تغییرات

 : مطالعات مشاور ماخذ   
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 استان سطح در یفرهنگ یها وشاخص التیتسه عیتوز در یفرهنگ یها تعادل عدم و  یمند بهره تیوضع: 61نمودار 

 
 : مطالعات مشاور ماخذ   

 

 

 امنیتی -تهدیدات نظامی  -3-3-31-6

سیاسی  یهانیازهای جوامع بـشری اسـت . امـروزه نظام نیترینعمت برای بشریت و امنیت پایدار از ضروربهترین امنیت 

توسعه ملی  یهاو تحقق برنامه ندینمایم ینیبشیملی برای تأمین امنیـت پ یهاشایان توجهی را در بودجه یهانهیمختلف هز

 . باشدیکشورها درگرو وجود و استقرار امنیت پایدار م

 نیوده تا از اب یتاریخ هواحدهای سیاسی از نگا یریگشکل یسنگ بناها یبه آن ازجمله ا یدستیاب یامنیت وراها نیتأم

حاصل کنند.اما  یابیامنیت است دست نیکه تأم شانیازین نیتربه مهم گریجوامع مذکور  بتوانند به کمک همد یطریق اعضا

 یمطرح بود یک دیدگاه محدود به امنیت بود طور یمیالد 1181واخر ده اتا  یتا این اواخر یعن یو حت اولیهآنچه در جوامع 

ما بود و امنیت را فریک نوع  دید تقلیل گرایانه نسبت امنیت حکم یمتمرکز بود یعن یموضوعات نظام یکه بحث امنیت رو

 (. 23:ص 1378)بوزان،دکردنیم تجوها جسصلح بعد از جنگ یو برقرار ینظام یهاییدر توانا

ی نشده   بلکه به تمام سطوح زندگ یتوانایی نظام رانگریو یهاامنیت دیگر  محدود به آرامش پس از جنگ هامروز  یول

 یهاصه، بلکه تمام عر ردیگی. امروزه مفهوم امنیت تنها مسائل نظامی را در برنمشودیو مربوط م دیگشایها راه ممدرن انسان

عاد زندگی در تمام اب وی گیرد ها را دربرمتمدن انسانکالم  کیو دری طیمحستیزطبیعی و ،  اجتماعی - هنگیاقتصادی ، فر
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. گرددیم دیأکت  "امنیت فراگیر"  یو از همین سبب است که به تعریف جدید امنیت یعن کندیپیدا م یانسان مصداق و معن

ر درون آشکار و پنهان د یدهایتهد یمرتبط هستند . در بعد داخل گریکدیاست که با  یو خارج یدو بعد داخل یدارا تیامن

 یظام، ن یاقتصاد یها، انقالب ...( ، بحران یطلبیی) شورش ، جدا یاسیس داتیتهد لیاز قب آوردیبه وجود م یمرزها ناامن

 تیامن زین ی. در بعد خارجنددهیفشار قرار مکه هرکدام مردم را تحت ی فرهنگیاجتماعی هاو ...( و آشوب ی) جنگ داخل

، موضوعی که مدنظر مطالعات حاضراست.یکی از مقوالت شود دیتهد هامیو تحر ی، نظام یاسیمسائل س هیاز ناح تواندیم

فهوم عامل اصلی عدم توسعه در م  کهیطوربهبسیار مهم در بخش امنیت ، بخش امنیت نظامی و تهدیدات مرتبط با آن است 

 نیتریصلا عنوانبه. بدون تردید، قدرت ملی، روح کالبد مفهوم امنیت ملی است. امنیت نظامی نیز گرددیمسرزمین قلمداد 

یل اقتدار آن، میزان کلی پتانس لهیوسبهکه  شودیمی، معیار نهایی گرینظامعنصر  درواقع. شودیمعنصر قدرت ملی محسوب 

ا هر و ب درهرصورت. گذشته از مباحث نظری، جهان ردیگیمرار و توان )حفظ( امنیت ملی، سنجیده شده و مورد قضاوت ق

 (.141: 1383ی نیازمند است)ربیعی،المللنیبشکلی از نظم امنیتی، به برقراری نوعی عنصر امنیت نظامی در سطح ملی و 

ر چند حاصل کا تواندیمی امنیت ملی، از باالترین اولویت برخوردارند. اقدام نظامی هابرنامهمعموالً تهدیدات نظامی در 

ی هاجنبهسیاست، هنر، صنعت، فرهنگ و همه  ٔ  نهیدرزمی ارزشمند اآوردهی دیگر را از بین ببرد. دست هاجنبهقرن در 

 کنار زده شوند.  زوربهانسانی ممکن است با توسل 

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

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

یم پیوندهای ایجاد و تحک، ستیزطیمحایجاد نظام کاربری اراضی متناسب با اهداف توسعه متعادل و حفظ ، مناطق جغرافیایی

عه مناطق های توسهای بخشی و سیاستمکانی سیاست–سازی تأثیرهای فضاییای و هماهنگقهاقتصادی درون و برون منط

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

، زادهمابراهی.)سازدنی را محقق مییکپارچه سرزمی تیریو مدانداز درازمدت توسعه کشور کند که بتواند اهداف چشممی

 (4 :1313موسوی، 

در این بین هرآنچه که به اشکال و صور مختلف دستیابی به یکی از آرمان های نظام را در سطوح مختلف به ویژه از 

نیتی مجانب فراسرزمینی خود با مشکل مواجه می سازد، قابلیت مطرح شدن به عنوان یکی از ابعاد مختلف تهدیدات نظام ـ ا

 را خواهد داشت.

مفهوم وماهیت تهدیدات نظامی ـ امنیتی این مفهوم را به طور ویژه تداعی و مشخص می نماید که متناسب با نوع حاکمیتی 

وساختار حکومتی در کشور ما و نوع روابطی که با دنیای بیرون از مرزهای خود داریم، هرآنچه که تهدیدی برای ملیت و 
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د، می تواند یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم هریک از استان های کشور را تحت تاثیر خود قرار کشور ما محسوب می گرد

دهد. بنابراین عقیده براین است که تهدیداتی که متوجه استان بوشهر می باشد، جدای از تهدیداتی که در سطوح مختلف 

ی و گازی، تیکی استان، قرارگیری صنایع عظیم نفتبرکشور تحمیل می گردد نیست، منتها به واسطه موقعیت خاص و ژئوپل

نیروگاه اتمی و  ... برخی از تهدیدات نظامی وامنیتی در خصوص استان بوشهر دارای اثرات چشمگیرتر و احتمال رخداددن 

 بیشتری هستند.

 بررسی تحلیلی تهدیدات نظامی و اثرات آن -3-3-31-6-3

 موردتوجه هاطرح گونهنیامتغیرهای متعددی است که باید در  ی آمایشی تابعهاطرحرعایت مالحظات دفاعی و امنیتی در 

ر جهت یی دهاطرحداشته و از توجه به ارائه  دیتأکعمده بر امر توسعه  طوربه هادگاهیدی آمایش ایران هاطرحقرار گیرد در 

حیاتی، حساس و مهم در مقابل  تهدیدات و حمالت نظامی  غفلت شده است.  ساتیتأسدفاع سرزمینی و حفاظت از مراکز  و 

امنیتی در چارچوب برنامه آمایش بوشهر، مستلزم شناخت انواع تهدیدات، مناطق مورد تهدید و  -تحلیل تهدیدات نظامی 

، همواره ژگی تماس با محیط خارجییی برای مقابله یا کاهش تهدیدات است. استان بوشهر  به دلیل  وِیکارهاراهسرانجام ارائه 

که باالترین عمق خسارت اقتصادی ،  باشندیمدر معرض تهدید نظامی قرار دارد تهدیداتی، دارای احتمال وقوع بیشتری 

ی اساسی هاالشچسیاسی ، نظامی ، نیروی انسانی ، معیشتی و ... را با کمترین هزینه و کمترین زمان ایجاد نمایند و جامعه را با 

 نمایند. روروبهدر تأمین نیازهای ضروری، معیشتی، اطالعاتی، روحی، روانی و ... 

دام عالوه دهد. این اقارزیابی تهدید، راهی برای تفکیک حمالت با احتمال باال از حمالت با احتمال وقوع پایین، ارائه می

اسبی از محیط تهدید را نیز منعکس می کند. ها و نیت دشمن در مورد یک هدف یا نوع خاصی از حمله، درک منبر توانایی

 رگذاریتأثی هاشاخصشناسایی تهدیدات استان بوشهر در مرحله اول بر اساس پنج حلقه واردن بررسی و در مرحله دوم اهم 

ی همچون شدت خسارت، سابقه تهدید، ابیارز یارهایمعبا ها شاخصو میزان عملکرد آن در استان معرفی شد سپس این 

 .شودیمشاره ا هاآنقرار گرفت که در ادامه به  لیوتحلهیتجزهدف،  توانایی دشمن ، تبعات منفی  برای دشمن  مورد  جذابیت

o  حلقه واردن بر اساسبررسی امنیت 

م بوده مراکز ثقل کشور موردتهاج ییجنگ، شناسا کی یزیردر طرح فهیوظ نیترمبنا است که مهم نیواردن بر ا یتئور

ت جنگ طعم شکس یروزها نیکشور موردتهاجم در اول رند،یو مورد هدف قرار گ ییمراکز با دقت الزم شناسا نیو چنانچه ا

 خواهد شد. میکشور مهاجم تن درداده و تسل یاهمدت به خواسته نیترو در کوتاه دهیرا چش ینظام
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)جنگ  1111روزه  43در جنگ  نیمتحد و کایآمر یاتیمورداستفاده فرماندهان عمل قاًیمدار پنج حلقه واردن دق ای یتئور

عراق  هیعل سیو انگل کای( و جنگ آمریوگسالوی هیناتو عل 1111سال  یاهفته 11(، مناقشه کوزوو )جنگ فارسجیاول خل

ده و در بدن قلمداد ش کی یهمانند اعضا یستمیصورت سکشور، به کیلمذکور، مراکز ثق ی( قرار گرفت؛ در تئور2113)

 اتیو ح تیو کالبدِ کشور موردتهاجم فلج شده و قادر به ادامه فعال کرهیپ ستم،یاز مراکز ثقل، س کی صورت انهدام هر

 نخواهد بود.

ا حلقه از حلقه اول ت بیپنج حلقه واردن به ترت نیموردتوجه است؛ ا اریموضوع پنج حلقه واردن بس رعاملیپدافند غ در

 است: ریآخر، شامل موارد ز

 ( در حکم مغز انسانleadershipو کنترل ) یفرمانده ،یاول: رهبر حلقه

 انسان یها( در حکم قلب و ششkey production) یدیدوم: محصوالت کل حلقه

 ( در حکم سلسله اعصاب بدن انسانinfra structuresونقل )و حمل یمواصالت یهارساختیسوم: ز حلقه

 بدن انسان یوپاها( در حکم دستpopulation & peaple will) یو اراده مل یمردم تیچهارم: جمع حلقه

 بدن انسان یها( در حکم گلبولfield forces) یاتیعمل یروهایپنجم: ن حلقه

 پنج حلقه  استراتژیک واردن: 3 ریتصو

 
 

 پنج حلقه واردن در زیر تشریح شده است.

کالن  یهایریگمیتصم یمراکز اصل ،یاسیس یبخش رهبر نیا (: دریعصب ستمی)مشابه مغز و س یمل یحلقه اول، رهبر

 .رندیگیمخابرات راه دور و ...( موردحمله قرار م ،یفرمانده یهاها، قرارگاه)وزارتخانه یو نظام یاسیس
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ه و مهم ک کیهاضمه و گردش خون(:  در حلقه دوم محصوالت استراتژ ستمی)مشابه س یدیدوم ، محصوالت کل حلقه

 ها،روگاهی. نرندیگیمثل گندم موردتهاجم قرار م شودیم ینبود آن باعث اغتشاش و قحط ایمنبع درآمد است مانند نفت و 

 گروه هستند. نیدر ا زین یرسانو شبکه آب ییدارو ،ییمواد غذا یمخازن سوخت، انبارها ها،شگاهیپاال

 یها، اتوبانهاآهن، بنادر و جادهها، راهوپا(: فرودگاهو دست یحرکتونقل)مشابه اندام حمل یهارساختیسوم، ز حلقه

 بخش قرار دارند. نیدر ا یاو منطقه یمحل یمخابرات یهاها، شبکهو پل یاصل

 مسلح یروهایو نفاق در مردم و ن یدودستگ جادی)مشابه روح و روان و اراده(: ا یو اراده مل تیچهارم، جمع حلقه

و  یاخانهتوپ یهاتیمواضع و سا ،یخطر دفاعاعالم یستمهای(: سیدفاع یها)مشابه سلول یاتیعمل یروهایپنجم، ن حلقه

  بر اساس یکدیقطعات  یو انبارها یراتیو شناورها، مراکز تعم ییایدر یهاگاهیپا ،ییهوا یهاگاهیپا ،ییپدافند هوا ،یموشک

. گرددیممالحظه  1ی قرار گرفت.که در نقشه شماره موردبررسی تهدید در استان بوشهر هاشاخصحلقه واردن موقعیت  5

بر امنیت استان بوشهر مشخص گردید که  رگذاریتأثعوامل  نیترمهم عنوانبهشاخص  11حلقه واردن،  5ی هاشاخصاز بین  

 استان بوشهر از حلقه دوم واردن در عنوانبهاین نقشه محصوالت کلیدی  بر اساساست.  شدهدادهنمایش  2در نقشه شماره 

ی احدهاومدل حافظ نیا، استان بوشهر  در قلمرو حاشیه ) ریملند( یا استقرار  بر اساسی برخوردار بوده است. اژهیواهمیت 

استان  ژهیوهبی نظامی امریکا در منطقه حساسیت مناطق مرزی هاگاهیپااست که این موضوع  ونیز حضور  قرارگرفتهعملیاتی 

 . دهدیمالحظات پدافندی نشان بوشهر را از بعد م
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 مدل حافظ نیا بر اساس:موقعیت استان بوشهر 1ریتصو

  

 ی نظامی امریکا در منطقههاگاهیپا: 6ریتصو

 
: پارس نیوزمأخذ  
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o  ی تهدید امنیت از بعد عملکردهاشاخصارزیابی 

. دباشیمی و ملی  امنطقهدر ابعاد محلی ،  هاشاخصی  هر یک از اثرگذاربررسی امنیت مشخص نمودن میزان  از ابعاد

 طورمانه باشدیمی تهدید امنیت حاکی از استراتژیک بودن استان در فضای سرزمینی هاشاخصاز  شدهانجامی هایبررس

صنایع پارس جنوبی) پایتخت صنعتی و انرژی ایران(، جزیره خارک)پایانه نفتی کشور( و  گرددیممالحظه  1که  در جدول 

ی آن از  نقش و عملکرد مل ریتأثگاز( با توجه به حوزه  یی نیروهای متخصص نفت وجاجابهی  استان) نقش هافرودگاه

ی رعایت مالحظات پدافندی را ضروری امنطقهبرخوردارند.بررسی سایر عملکردها عالوه بر عملکرد ملی در حوزه محلی و 

ظر گرفته مراکز در ن گونهنیاامنیتی باید قبل از احداث و استقرار  –. الزم به ذکر است که رعایت مالحظات دفاعی سازدیم

ختلف در م اقداماتدر شرایط کنونی باید با انجام  باشندیمفاقد مالحظات پدافندی  شدهیبررسمراکز  کهییازآنجاشود 

ردها هر یک از عملکل حمالت و تهاجم نظامی شد. نقشه زیر ی این مراکز در مقابریپذبیآسقالب پدافند غیرعامل، مانع از 

 .است شدهدادهنمایش 

 ی تهدید امنیت از بعد عملکردهاشاخصارزیابی : 44جدول 

 عملکرد
 شاخص

 محلی یامنطقه ملی

 هافرودگاه     

 مرکز استان     

     
انتقال  و خطوطنیروگاه  

 گاز

 خطوط انتقال برق     

 خطوط انتقال آب     

 صنایع پارس جنوبی     

 جزیره خارک     

 نیروگاه اتمی بوشهر     

 مراکز نظامی     

 مشاورمطالعات خذ: ام
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o  امنیتی –معیارهای ارزیابی تهدید از بعد  نظامی 

ارزیابی تهدید شامل شدت خسارت، سابقه تهدید، توانایی دشمن، جذابیت هدف و تبعات منفی برای دشمن  هاشاخص

است. فرایند تعیین وزن  قرارگرفتهو مالک تحلیل مشاور در این بخش  اخذشده 1311سال  رعاملیغاز منابع سازمان پدافند 

یرعامل  امتیازات سازمان پدافند غ بر اساسا با نظر کارشناسی و معیارهای ارزیابی تهدید در ابتد بر اساس هاشاخصهر یک از 

است سپس  شدهاستفاده نظر کارشناسانو  AHPاز مدل هاشاخصوزن  هر یک از   منظور محاسبهبهی شده ، در ادامه ازدهیامت

 1در نمودار طور کهن. همااست. شدهاستخراج  AHPاز مدل  شدهحاصلمجموع امتیازات با وزن  ضربحاصلوزن نهایی از 

کنید،صنایع پارس جنوبی،جزیره خارک و نیروگاه اتمی بوشهر به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص مالحظه می

 تشریح شده است. لیتفصبهدر ادامه معیارهای ارزیابی تهدید . اندداده

 و معیارهای ارزیابی AHPبر اساس  هاشاخص: تعیین وزن هر یک از 11جدول 

 معیارهای ارزیابی تهدید 
 شاخص

  

وزن 

نهایی
وزن 
 

تبعات منفی برای  

 دشمن

جذابیت  

 هدف

توانایی  

 دشمن

سابقه 

 تهدید

شدت 

 خسارت

اولوی

 ت

       صنایع پارس جنوبی  

       جزیره خارک  

       نیروگاه اتمی بوشهر  

       خطوط انتقال آب  

       نیروگاه و خطوط انتقال برق   

       مرکز استان  

       مراکز نظامی  

       خطوط انتقال گاز  

       هافرودگاه  

       های ارتباطیراه  

       پل مند  

 رعاملیغمعیارهای سازمان پدافند  بر اساس: محاسبه مشاور مأخذ
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 و معیارهای ارزیابی AHPبر اساس  هاشاخص: وزن  نهایی هر یک از 64نمودار 

 
 رعاملیغمعیارهای سازمان پدافند  بر اساس: محاسبه مشاور مأخذ

 

o شدت خسارت 

هایی که از ناحیه عامل تهدید متوجه نیروی انسانی، منظور از شدت خسارت میزان حجم صدمات، تلفات و خسارت

شود. این شدت به تجهیزات، عناصر و عوامل تهدیدگر و حجم آثار تخریبی شود، گفته میتجهیزات و تأسیسات و زمان می

شوند، بستگی دارد. عمق و دامنه خسارت، بیانگر شدت خسارت و اهداف و سایر مراکزی که از آن تهدید متأثر میآن بر 

اشد و بهای اولیه و ثانویه نیز میباشد.شدت خسارت، صدمات و تلفات شامل خسارتصدمات و تلفات و گستردگی آن می

شدت خسارت تهدید  3. جدولردیگیبرموحی و روانی و ... را در تمامی ابعاد نیروی انسانی، اقتصادی، اجتماعی، زمانی، ر

 نماید.را تبیین می

 و معیارهای ارزیابی تهدید هاشاخص: تبیین 13جدول 
 درجه توصیف شاخص شدت خسارت

 ویرانگر
وسیعی به بیرون از مرکز نیز گسترش  طوربهشود و دامنه آن درصدی می 111تا  81هدف متحمل خسارت ، صدمات و تلفات 

 یابدمی
11-8 

 6-8 یابدشود و دامنه آن به بیرون از مرکز نیز گسترش میدرصدی می 81تا  61هدف متحمل خسارت ، صدمات و تلفات  شدید

 4-6 یابدمیشود و دامنه آن به بیرون از مرکز نیز گسترش درصدی می61تا  41هدف متحمل خسارت ، صدمات و تلفات  متوسط

 2-4 یابدشود و دامنه آن به بیرون از مرکز نیز گسترش میدرصدی می 41تا  21هدف متحمل خسارت ، صدمات و تلفات  توجهقابل

 1-2 یابدشود و دامنه آن به بیرون از مرکز نیز گسترش میدرصدی می 21 تاًینهاهدف متحمل خسارت ، صدمات و تلفات  اندک

 1331کشور،  رعاملیغ: سازمان پدافند ماخذ

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

صنایع پارس جنوبی

جزیره خارک

نیروگاه اتمی بوشهر

خطوط انتقال آب

نیروگاه و خطوط انتقال برق

مرکز استان

مراکز نظامی

خطوط انتقال گاز

فرودگاه ها

راه های ارتباطی

پل مند



تیتهد ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و     یو دافع  ینظام  ،یاجتماع  ،یاقتصاد دا

 

 5002212B0021303013RE103970927م 

 
186 

o سابقه تهدید 

کسب اطالعات در خصوص استفاده یا عدم استفاده قبلی دشمن از یک تهدید، نمایانگر اراده دشمن و عالیق او به کاربرد 

ی تهدیدات یک معیار جهت ارزیاب عنوانبهاست.که  شدهانیبتفسیر شاخص سابقه تهدید  جدول زیرباشد. در دوباره تهدید می

 است. قرارگرفتهی موردبررساستان 

 شاخص سابقه تهدید ریتفس :13جدول 

 درجه توصیف شاخص سابقه تهدید

 8-11 های یک قرن گذشته تکرار شده استدر تمامی جنگ مکرراً بسیار زیاد

 6-8 استهای یک قرن گذشته تکرار شده در اغلب جنگ زیاد

 4-6 های یک قرن گذشته تکرار شده استدر برخی از جنگ متوسط

 2-4 های یک قرن گذشته تکرار شده است، در تعداد اندکی از جنگ محدودبسیار  کم

 1-2 دسابقه استفاده ندار ایو های یک قرن گذشته تکرار شده است ، در تعداد اندکی از جنگ محدودبسیار  بسیار کم

 1331کشور،  رعاملیغ: سازمان پدافند ماخذ

o توانایی دشمن 

وه گیرد. در ارزیابی توانایی، گرتوانایی حمله، اولین موردی است که در تعیین ماهیت تهدید دشمن موردتوجه قرار می

دارند،  میستقرمیغهایی که نقش وسیع ولی های آشکار و مستقیم توجه کرد. بلکه تواناییتهدید شناسی نباید تنها به توانایی

لی برای ی دشمن، دلیتحرککمهای معاند. باید توجه داشت، ی گروهدهسازماننیز باید در نظر گرفته شوند. مثل قابلیت 

یابی های فعلی دشمن است. گام بعدی، ارزها، تخمین تواناییآورده نشود.اولین کار در ارزیابی توانایی حساببهی او توانکم

 کهییجاازآنها در آینده نزدیک توسط دشمن وجود دارد. هایی است که احتمال به دست آوردن آنناییو تهیه تصویری از توا

شاخص 3گذاری برای مدیریت خطر، فراتر از یک دوره زمانی خاص است، انجام این امر ضرورت دارد. جدول سرمایه

 نماید.توانایی دشمن در اعمال تهدید را تفسیر می

 شاخص توانایی دشمن در اعمال تهدید ریتفس:11جدول 
 درجه توصیف شاخص توانایی دشمن

 بسیار زیاد
گیری تمامی اهداف،ابزار تهدید برای آسیب رساندن به دارایی ، بر مبنای شرایط و تسلیحاتی بسیار باال در هدف کیتکنولوژ ییتوانا

 باشدکارآمد می کامالًدارایی ، 
11-8 

 زیاد
گیری بسیاری از اهداف،ابزار تهدید برای آسیب رساندن به دارایی ، بر مبنای شرایط دارایی و تسلیحاتی باال در هدف کیتکنولوژ ییتوانا

 باشد، کارآمد می
8-6 

 متوسط
رمبنای شرایط بی آسیب رساندن به دارایی،برا دیتهدهدف،ابزار  رساختیزو تسلیحاتی مناسب و مطابق با شرایط  کیتکنولوژ ییتوانا

 باشدکارآمد می کامالًدارایی ، 
6-4 

 کم
 هدف رساختیزو تسلیحاتی کم در تطابق با  کیتکنولوژ ییتوانا

 ی آسیب رساندن به دارایی،برمبنای شرایط دارایی،کارآمدی کمی داردبرا دیتهدابزار  
4-2 

 1-2 یب رساندن به دارایی،برمبنای شرایط دارایی،کارآمدی نداردی آسبرا دیتهدو تسلیحاتی پایین، ابزار  کیتکنولوژ ییتوانا بسیار کم

 1331کشور،  رعاملیغ: سازمان پدافند ماخذ
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o فایده( –هدف )هزینه  تیجذاب 

در ارزیابی میزان جذابیت یک فضای فیزیکی معین برای دشمن خاص، باید به اهداف عملیاتی دشمن و میزان ارزشی که 

 پذیری، یک عاملهای تروریستی، ترکیب اثر و آسیببرای گروه مثالعنوانبهبرای هدف قائل است، توجه داشت. 

 در میزان جذابیت هدف است. کنندهنییتع

)ابهامات، موانع و اهداف یک گروه خاص( نیز باید در ارزیابی میزان جذابیت موردتوجه قرار گیرد.  میزان اثرات منفی

است. ارزیابی مدیر زیرساخت از میزان جذابیت هدف نیز  رممکنیغها اما تجویز یک فرمول یکسان برای همه زیرساخت

 در سطح ملّی صورت گیرد.ها باید یک هماهنگی بین این دیدگاه تیدرنهاتواند مفید باشد. می

 معیارهای تعیین جذابیت عبارت است از:

 اثرات تخریبی ناشی از حذف دارایی

 سهولت شناسایی و دسترسی به دارایی

 موانع و ابهامات موجود پیش رو

خگوی ی پاسامرحلهتککه جذابیت هدف برای دشمن، باال و استراتژیک باشد و حمله  هراندازهالزم به ذکر است که 

راهنمای تعیین میزان جذابیت 4گردند. جدول مختلف تکرار می دفعاتبهدف دشمن نباشد، تداوم حمله، مطرح و حمالت ه

 باشد.هدف می

 : راهنمای تعیین میزان جذابیت هدف16جدول 

 نمره شاخص و معیار ارزش عملکردی جذابیت هدف

 بسیار زیاد
آن بسیار آسان است و پیامدهای حذف دارایی بسیار باالست و دشمن با  ی بهو دسترسدارایی حیاتی 

 موانع و ابهامات بسیار کمی روبروست
11-1 

 زیاد
و دشمن با موانع و  باالست ییدارای به آن آسان است و پیامدهای حذف و دسترسدارایی حیاتی 

 ابهامات نسبتاً کمی روبروست
8-7 

 متوسط
آن تا حدودی آسان است و پیامدهای حذف دارایی نسبتاً باالست و دشمن ی به و دسترسدارایی حیاتی 

 با موانع و ابهامات کمی روبروست
6-5 

 کم
ی به آن آسان نیست و پیامدهای حذف دارایی پایین است و دشمن با موانع و و دسترسدارایی حساس 

 ابهامات زیادی روبروست
4-3 

 بسیار کم
آسان نیست و پیامدهای حذف دارایی ناچیز است و دشمن با موانع و ی به آن و دسترسدارایی حیاتی 

 ابهامات بسیار زیادی روبروست
2-1 
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o برخورداری از کمترین تبعات منفی برای دشمن 

الش باشد ، لذا تمی المللنیببا توجه به اینکه دشمن به دنبال حفظ افکار عمومی کشور هدف و جامعه خود و جوامع 

 دستنیزااگیری نماید که کمترین تبعات منفی را ایجاد نماید. بنابراین ، احتمال استفاده دشمن خواهد کرد از تهدیداتی بهره

 باشد.تهدیدات باالتر می

این شاخص  5ند. جدول شوباال، نیز جز تبعات منفی تهدید محسوب می ازیموردنهزینه باال، تلفات زیاد برای دشمن، زمان 

 ی توصیف نموده است.روشنبهرا 

 : توصیف شاخص تبعات منفی15جدول 
 درجه توصیف شاخص تبعات منفی

 بسیار زیاد
دامات قرارگیری در لیست اق واسطهبهالمللی و جامعه کشور هدف)دارای تبعات بسیار زیاد منفی از بعد بین

 هزینه باالی اعمال تهدید ، توجه دشمن نیز به این تبعات خیلی باالست(، هاجنگممنوع در 
11-8 

 زیاد
دامات قرارگیری در لیست اق واسطهبهالمللی و جامعه کشور هدف)دارای تبعات بسیار زیاد منفی از بعد بین

 (، هزینه باالی اعمال تهدید ، توجه دشمن نیز به این تبعات باالستهاجنگممنوع در 
8-6 

 4-6 بودن تهدید ، توجه دشمن نیز به این تبعات نسبتاً پایین است برنهیهزدارای بعد جامعه کشور هدف،  متوسط

 2-4 دارای تبعات کم و هزینه کم ، توجه دشمن نیز به این تبعات پایین است کم

 1-2 ، دشمن نیز به این تبعات توجهی ندارد توجهقابلبدون تبعات  بسیار کم
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ی کلیدی استان )نیروگاه اتمی، منطقه صنعتی پارس و..( و با در نظر گرفتن معیارهای  ارزیابی تهدید هاشاخصبا توجه به  

 موردنظری هاهیالمشخص گردید. در ادامه عمل فازی سازی بر روی هر یک از   AHPاز طریق مدل هاشاخصوزن هریک از 

 بر اساس هاهیالهر یک از  5در نقشه  کهیطورشد بهضرب  موردنظردر الیه   هاآناز  هرکداموزن  تیدرنهال و اعما

به  دامو اقصورت گرفته   هاهیالی عمل همپوشانی سازمدلفرایند  در اتماماست. شدهدادهی صورت گرفته نمایش سازمدل

ی استان را از بعد ریپذبیآسمیزان   6نظامی گردیده است. نقشه شماره  –ی استان از بعد امنیتی ریپذبیآسی میزان بندپهنه

تان ی در  محدوده مرکزی و جنوب اسریپذبیآسبیشترین میزان  دیکنیمکه مالحظه  طورهمان.  دهدیمنظامی امنیتی نشان 

 رمدنظ هامحدودهی توسعه استان در این هابرنامهولویت است .لذا الزم است اصول  و مالحظات پدافندی در ا مشاهدهقابل

 قرار گیرد.
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 اثرات آنبررسی تحلیلی تهدیدات تروریستی و  -3-3-31-6-3

o  ی اصلی تروریسمهایژگیوتعاریف و 

ته است، ی در سراسر تاریخ بشر داشانکار ناشدنسالح در جنگ و سیاست، تأثیری  عنوانبهکارگیری ترور به کهیدرحال

گردد. در این دوره بود که برای نخستین بار، استفاده مدرن از آن به عصر روشنگری در اواخر قرن هجدهم و به فرانسه برمی

دولت فرانسه برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود از ترور استفاده کرد. در طول جنگ سرد و تا دهه اخیر تروریسم، عملیاتی 

شده و ها میعمده، متوجه رهبران و دیپلمات طوربهمشخص بود که بیشتر جنبه داخلی داشته و  نسبتاًکنده، محدود و پرا

 هاولتددیگر تروریسم به اقدام علیه  اکنونهمیکی از دو قطب بوده است، اما  تیموردحماالملل بخشی از روابط بین عنوانبه

  .ردیگیبرمرا در  هاملتهای گوناگون و بیشتر، افراد و ، گروههاازمانس، هادولتشود و عالوه بر محدود نمی

ی که دارد،مفهومی متضمن هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن و گفتمانتروریسم فارغ از معنا 

این حس غالب و عمومی،برآیند تمایل روحی بشر به آرامش و . نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد

: ک.ر) های ارهابی و مسلحانه استعملیات در برابرماهیت هنجاری مصونیت غیره نظامیان و عامه  ژهیوبهپرهیز از خشونت 

 رای ایجاد فضایاند که بآمیز شناختهروشی خشونت عنوانبه،عموم مردم،تروریسم را حالنی(. باا13 -24: 1311 بریسک،

نسبت به گروه یا دولت موردنظر برای تن دادن به اهداف  زوربهنیل به اهداف سیاسی از طریق توسل  منظوربهرعب و وحشت 

 (.188: 1381 گلدوزیانونمامیان،).شودیم کاررفتهبهو مقاصد مهاجمان 

ت تکمیلی فرهنگ لغات فرهنگستان علوم به معنی ترساندن و وحشت است. در پیوس tersاز ریشه التین "ترور"یواژه

 ."وحشت میرژ انظام ی"است :  شدهفیتعرفرانسه ، تروریسم چنین 

دارد که براى  بارى اشارهی در این نکته توافق دارند که تروریسم به رفتار مجرمانه و خشونتطورکلبهنظران اغلب صاحب

ا خشونت ارعاب ی سامانمندکاربرد  "نیکا،تروریسم به معنی ی بریتادانشنامهدر «.پذیردنیل به هدفى سیاسى صورت مى

تروریسم تعاریف  یدهیپدبرای "ی به یک هدف سیاسی است.ابیدست،مردمان یا افراد برای هاحکومتبر ضد  ریناپذینیبشیپ

ی یا تهدید نرقانویغکاربرد "است،عبارت است از: شدهارائهاست.یکی از تعاریف بهتری که برای تروریسم  شدهارائهزیادی 

ی ابیستدیا جوامع که اغلب قصد  هاحکومتبه کاربرد زور یا خشونت بر ضد افراد یا اموال برای مجبور یا مرعوب ساختن 

- که استاین  نظر دارنداتفاق بر آنویژگی عمومی که همه ".ردیگیمصورت  کیدئولوژیا ابه اهداف سیاسی،مذهبی،ی

اعمال خشونت و زور، تعقیب اهداف  (.21، 1382)طیب،  "است.ورزی خشونت تهدید به باخشونت متضمن  تروریسم

 ی خشونت.افتگیسازمان، آماج خشونت و دستانهشیپی هاواکنشسیاسی، ایجاد وحشت و ترس، تهدید و 

 :دهندیمر قرا مدنظرسه خصیصه مشترک را در مورد تروریسم  کمدستدر حقیقت تعاریفی که در این زمینه وجود دارد 
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تهدید به اعمال آن: تحقق عینی خشونت فقط تروریسم نیست، بلکه تهدید به اعمال  کمدستی خشونت یا ریکارگبهاول، 

 از عناصر ذاتی اعمال تروریستی باشد. تواندیمآن نیز 

د قتل یا ی ماننابزهکارانهتفکیک تروریسم از سایر اشکال خشونت و اعمال  منظوربهدوم، خشونت با اهداف سیاسی: 

قرار  هاستیترورو بازیگرانی را در زمره  هاگروه، صرفاً نظرانصاحبی اقتصادی و شخصی، برخی هازهیباانگ سوءقصد

 .هستند زیآمخشونتتحت تأثیر قرار دادن اعمال و رفتار سیاسی حاکمان از طریق اعمال  درصددکه  دهندیم

تروریسم از  زکنندهیمتماعنصر اصلی  عنوانبهی که اصهیخصی تروریستی: هابیآساتِ و ، آماجِ تهدیدانیرنظامیغسوم، 

 ویژگی تروریسم و اعمال تروریستی قلمداد نیترمهمسایر موارد است .به راه انداختن آثار روانی مخرب علیه شهروندان نیز 

ی که اهگونبهاعمال خشونت علیه آنان است. آسیب رساندن به شهروندان یا تهدید به  شدهمطرح. اشکال خشونت شودیم

ی خود، اساساً کیفرا تئورداعیه علمی، فرا تاریخی و  رغمبهدر خصوص تروریسم و تروریست  شدهارائه فیو تعارایجاد ترس 

ه بی مختلف دانایی درباره تروریسم معانی و مصادیق متنوعی را هایبندصورتخصلتی تاریخی و محصور در زمان دارند و 

ه هایی بوددهد، در طی تاریخ در اختیار جنبشاستراتژی که تروریسم را در دل خود رشد میوجود آورده است .همچنین ،

های گذشته که ارعاب سیستماتیک، ابزار اصلی برای نیل به مقاصدشان بوده است.از یک دیدگاه، تروریسم مدرن با گونه

طور که صرفاً بهشده یا آنطور تصادفی انتخابگناهی هستند که یا بهشهروندان بیآن این تفاوت را دارد که قربانیان آن اغلب 

تر از ترور یننگساند. به دیگر سخن، در زمانه ما کفه قربانیان ترور کور های تروریستی حضورداشتهاتفاقی در موقعیت

 .های سرشناس شده استچهره

یسم های تکنولوژیک بر سرشت و نمود ترورشگرفی است که پیشرفت ری، تأثجهان امروزهای ترور در از دیگر ویژگی

همچنین دنیای امروز بخصوص جهان اسالم در حال حاضر با یکی از تهدیدات جدی تروریسم در عرصه  گذاشته است.

 . ی مواجه استالمللنیب

م متعارف و و غیردولتی و یا تروریستروریسم دولتی  توانیمنمونه  عنوانبهی گوناگونی دارد که هایبندمیتقستروریسم 

 شدهکار گرفتهبی دوم بر مینای نوع وسیله بندمیتقسی و دهسازمانی اول بر مبنای سیستم بندمیتقس .یا غیرمتعارف را نام برد

 .وجود دارد …ی دیگری نیز بر مبنای اهداف حمالت و هایبندمیتقس .باشدیم

از طرف یک  … ست که جهت نیل به بعضی اهداف سیاسی،نظامی،اقتصادی وی از تروریسم ااگونه : تروریسم دولتی

داخلی  بلکه نیروهای باشدینمنیاز به عملیات مستقیم نیروهای خارجی  لزوماًولی در مرحله اجرا  شودیمی زیربرنامهدولت 

 .باشند کنندهعمل توانندیمنیز 
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ی هاهمجموعیک شخص یا گروه غیردولتی علیه اشخاص و یا ی از تروریسم است که توسط اگونه : تروریسم غیردولتی

 . ردیپذیمدولتی و ملی انجام 

مانند  ی متعارفهاروشبه کلیه اقدامات تروریستی که جهت نیل به اهداف تروریستی از وسایل و یا  :تروریسم متعارف

 . دینمایماستفاده  … ی وسوزآتشی،تیراندازی،گذاربمب

متعارف ی غیرهاروشبه کلیه اقدامات تروریستی که جهت نیل به اهداف تروریستی از وسایل و یا  :تروریسم غیرمتعارف

 : شودیمی بندمیتقس چهار گروهبه  که دینمایماستفاده 

 تروریسم شیمیایی -

 بیولوژیک و میکروبی -

 یاهستهتروریسم  -

 تروریسم با تشعشعات رادیواکتیو -

تهدیدهای جوامع بشری امروز است. پایان جنگ  نیتریم شیمیایی از جدو در بطن آن تروریس رمتعارفیتروریسم غ

همراه بود. همین تحوالت سیاسی در ابعاد مختلف موضوع تروریسم را بغرنج نموده  المللنیسرد با تحوالت سیاسی در نظام ب

یسم ترور یخطرات احتمال زانیمطمئن در خصوص وجود تروریسم، انواع آن و م یاهیو این وضع باعث شده که نتوان نظر

 .ارائه کرد ندهیشیمایی در آ

 یهاعدم تحقق تصاویر روشن از گونه یآن علت اصل یهااین سردرگمی در خصوص انواع و اقسام تروریسم و مؤلفه

 یهاستمیتروریسم و جدی بودن این تهدیدها در آینده حیات بشر شده است. البته نباید انکار کرد که ، س زتریدآمیتهد

از شدت  تا حد زیادی در مبارزه با تروریسم یالمللنیمتقابل ب یهایامنیتی کشورهای مختلف در کنار همکار اطالعاتی و

 .این وضعیت کاسته است

دامن زده است. روند  رمتعارفیغ سمیتروریستی به ترور یهاموجود به نگرانی در خصوص تمایل گروه یهاابهام

 یهاولید سالحساخت و ت یهاوهیبه ش یابیفراهم کرده که امکان دست هاستیترور یبرا یلیدبیب یهانیز فرصت شدنیجهان

کاربری  از مواد یاریبس بیتروریستی چندان دور از دسترس نیست. فرمول ساخت و ترک یهاکشتارجمعی از سوی گروه

اس و هم است. ضمن اینکه این فرایند در انعکچون اینترنت فرا یجمعبا مراجعه به وسایل ارتباط یراحتشیمایی به یهاسالح

 .دارد هاستیرا برای ترور ژهینیز بهترین کار و یستیاقدام ترور یرگذاریتأث

زیربنایی  تسایاست که به نظرمی رسد بر تخریب و نابودی تأس رمتعارفیدر خصوص اهداف تروریسم غ هایاین نگران

 .تمرکز دارد یرنظامیو کشتار وسیع جمعیت غ
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ونقل و م حملانرژی و سیست نی، مراکز تأمیچون مراکز مخابرات یهاستمیزیربنایی عموماً وابسته به س ساتیمراکز و تأس

 یستیراصلی اهداف ترو انیتروریسم مدرن از قربان یریگنیز که با شکل انیرنظامی.غباشدیدر مراکز تکنولوژیکی م

 .قرار دارند رمتعارفیمعرض تروریسم هولناک غ ، اکنون بیش از هر زمان دیگری دراندشدهلیتبد

 
o ی تروریستی در  منطقه خاورمیانههاگروه 

وجهات همواره از سالیان گذشته تاکنون مرکز ت و گازاستراتژیک بودن منطقه خاورمیانه به دلیل داشتن ذخایر عظیم نفت 

 اندقرارگرفتهی جهانی هاقدرتی محلی در راستای منافع هادولتی که هازمانی جهانی بوده است. این موضوع در هاقدرت

ه نوع است. زمانی که این توافق وجود نداشت شدهانجامنرم و در قالب توافقات پشت پرده  صورتبهشیوه استعمار و استثمار 

داخلی  ی از نیروهایی سیاسی ، اقتصادی و غیره  و در بدترین نوع آن استفاده ابزارهامیتحربرخورد قدرت جهانی در قالب 

انواع مرتبط با آن بوده است. بررسی آماری تعداد حمالت تروریستی در سطح جهان طی  و دری به شکل تروریسم  و خارج

 بیشترین تعداد ترور در منطقه خاورمیانه بوده است.  دهندهنشان 2114تا  2111ی هاسال

حمله  11هر  نیانگیطور م. بهدهدیسراسر جهان را نشان مدر  یافراط یهاگروه یستیتعداد حمالت ترور رینمودار ز

وه بسیار بودن این گر واردتازهحمالت تروریستی داعش با توجه به  نیبنیدرا. گذاردیم یکشته برجا 111از  شیب یستیترور

 است . توجهقابل
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 میالدی 3136تا  3111در سطح جهان از سال  ی افراطیهاگروهتعداد حمالت تروریستی 51نمودار 
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ال منطقه خاورمیانه و در ح در هاگروهی تروریستی و موقعیت مکانی این هاگروهکه  بیان گردید بیشترین  طورهمان

گزارش روزنامه  بر اساسی داخل کشور و هایخبرگزار. به نقل از دارد انیجر هیعراق و سور  یکشورها حاضر در 

 81ها از اند. آنکشور شده نیوارد ا هیشرکت در مبارزات سور یبرا  یخارج ستیهزار ترور 15از  شیب پستواشنگتن

 هیوربه س سمیصادرات ترور نیشتریقرار دارند که ب ییدر صدر  کشورها انیم نیکشور در ا 3اند. رفته هیبه سور ایکشور دن

کشورها مراکش  نینفر( هستند. بعدازا 2181نفر( و اردن ) 2511) یهزار نفر( عربستان سعود 3کشورها تونس )  نیرا دارند. ا

ی تروریستی را از سایر نقاط جهان به کشور هاگروهمکانی  تیموقع ریز ریتصو.نفر قرار دارند 811نفر و لبنان با  1511با 

 .دهدیمسوریه نشان 

 ی تروریستی از سایر نقاط جهان به کشور سوریههاگروه:موقعیت مکانی 5ریتصو

 

 
 پستواشنگتنی داخلی به نقل از گزارش روزنامه خبرگزارمآخذ: 

سم ی بحرانی از بعد تروریامنطقهی حامی تروریسم به منطقه خاورمیانه و غرب آسیا حاکی از هاگروهمسیر و فعالیت 

کشور ایران را تحت شعاع خود قرار داده است.با توجه به  ازجملهامی کشورهای منطقه را ی است وجهی که تمالمللنیب

دومین  عنوانهبکشور سوریه،عراق، افغانستان و کشور عربستان  ازجملهی جغرافیایی کشور ایران با مناطق بحرانی جوارهم

تان اس ازجملهاست این موضوع در مناطق مرزی  قرارگرفتهی تروریسمی دهایتهدحامی تروریسم منطقه همواره  در معرض 

پلتیک و ژئو استراتژیک از اهمیت وافری برخوردار است. این اهمیت بیشتر  مرهون  کیتیژئوپلبوشهر با توجه به موقعیت 
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 یزیرساختی نفت و گاز در منطقه صنعتی پارس، نیروگاه اتمی بوشهر و جزیره نفت ساتیتأس، وجود فارسجیخلی با جوارهم

در  ضرورت دارد مالحظات امنیتی باشدیمی تروریسمی از منابع نفتی درآمدمنابع  نیترمهم کهییازآنجا. باشدیمخارک 

ی دهایتهدفوق، استان همواره در معرض  مراتببهقرار گیرد. بنا  موردنظرمناطق مرزی در این حوزه با نگاه راهبردی و ویژه 

گزارش معاون امنیت داخلی وزارت اطالعات، گروه انصار   بر اساسو  1314در سال بالقوه تروریسمی قرار دارد،چنانکه 

 هاگاهیاپترور شهروندان، حمله به  باهدفی غربی ـ عربی منطقه و هاستیترورالفرقان با حمایت مالی و تسلیحاتی و هدایت 

شرقی  در جنوب1313اواسط سال  ه مذکور ازگروی تروریستی نموده است. هاتیفعالو مراکز اقتصادی استان اقدام به اعمال 

 شدهانیبه با توجه به مواردی کصورت گرفته است."فرقان" و "رانیانصار ا "اتحاد دو گروه تروریستی  ایران) پاکستان( و از

د و .با توجه به نوع تهدیرسدیمو حساسیت استان از این حیث در نظر گرفتن مالحظات پدافندی امری ضروری به نظر 

. باشدیمی اعمالی آن، در نظر گرفتن احتمال وقوع، راهکاری مناسب جهت کاهش تهدیدات و اولویت مقابله با آن هاوهیش

 است.  شدهانیبدر جدول ذیل با توجه به موقعیت و شرایط موجود استان احتمال وقوع تهدیدات 

 بوشهر: میزان احتمال وقوع تهدیدات در استان 14جدول 

ف
دی
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ع  

نو
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ته
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 شیوه تهدید اعمالی
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 وقوع

1 
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 1 یاهستهحمالت شیمیایی، میکروبی، 

ش 
رو

محور
 

 3 حمالت دریایی، حمالت منظم زمینی)توپخانه، منظم پیاده و ...(

 3 گرافیتی، صوتیی الکترومغناطیسی، هابمبحمالت با  نیمه سخت 2

3 
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 3 جاسوسی و نفوذ انسانی و ...
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ک
تروریسم کالسی

 2 ی و اعمال آنگذاربمبتهدید به  

 2 ی انفجاری کنترل از راه دور و...هامحمولهحمالت انتحاری و 

 1 حمالت ایذایی شهری و...

 1 یی و ...رباآدمی، ریگگروگان
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با درجه تهدیدات متوسط  مرتبطدرصد احتمال وقوع تهدیدات  71بیش از   دیکنیمذیل مالحظه  در نمودارکه   طورهمان

 باشدیمو زیاد 

 سهم نسبی احتمال وقوع تهدیدات در استان بوشهر53نمودار 

 
 مشاورمطالعات  مآخذ:

 امنیتی استان -تهدیدات نظامی لیوتحلهیو تجز یبندجمع -3-3-31-6-1

احصل ی قرار گرفت.  مموردبررسامنیتی و تهدیدات تروریستی  –فرایند انجام مطالعات در  دو بخش تهدیدات نظامی 

بوشهر ن موقعیت ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک استا .باشدیمیستی شامل موارد ذیل وررامنیتی و ت -بررسی تهدیدات نظامی

 و محصوالت کلیدی از اهمیت وافری برخوردار است. فارسجیخلبا  یجوارهم واسطهبه

ی برخوردار بوده است اژهیومحصوالت کلیدی در استان بوشهر از اهمیت  عنوانبهحلقه واردن، حلقه دوم   بر اساس

بر  وده است.بوشهر ب،مناطق صنعتی نفت و گاز و نیروگاه اتمی در استان هاشگاهیپاالی ریقرارگ واسطهبهاهمیت این حلقه 

ین موضوع  است که ا قرارگرفتهی عملیاتی واحدهامدل حافظ نیا، استان بوشهر  در قلمرو حاشیه ) ریملند( یا استقرار  اساس

ان استان بوشهر را از بعد مالحظات پدافندی نش ژهیوبهی نظامی امریکا در منطقه حساسیت مناطق مرزی هاگاهیپاونیز حضور 

 دهدیم

. شدبایمی و ملی  امنطقهدر ابعاد محلی ،  هاشاخصی  هر یک از اثرگذاربررسی امنیت، مشخص نمودن میزان  اداز ابع

نانچه چ  باشدیمی تهدید امنیت حاکی از استراتژیک بودن استان در فضای سرزمینی هاشاخصاز  شدهانجامی هایبررس

یی جاجابه) نقش ی  استانهافرودگاهره خارک)پایانه نفتی کشور( و صنایع پارس جنوبی) پایتخت صنعتی و انرژی ایران(، جزی

 آن از  نقش و عملکرد ملی برخوردارند. ریتأثنیروهای متخصص نفت و گاز( با توجه به حوزه 

زیاد

43%

متوسط  

36%

کم

20%

زیاد

متوسط 
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 بر امنیت استان بوشهر مشخص گردید. رگذاریتأثعوامل  نیترمهم عنوانبهشاخص 11

ت، سابقه تهدید، توانایی دشمن، جذابیت هدف و تبعات منفی برای دشمن  معیارهای ارزیابی تهدید، شامل شدت خسار

ی شد ازدهیامت AHPمدل  بر اساسشاخص کلیدی استان  11امتیازات سازمان پدافند غیرعامل،  بر اساسبا نظر کارشناسی و 

ن را به خود یشترین وزنتایج حاصل  نشان داد که  صنایع پارس جنوبی،جزیره خارک و نیروگاه اتمی بوشهر به ترتیب ب

 . انداختصاص داده

انی استان امنیتی تهیه گردد. موقعیت فضایی مک –ی استان بوشهر از بعد نظامی ریپذبیآس، نقشه هاهیالپس از همپوشانی  

الزم است  نیبنابرا. باشدیمی باال در محدوده مرکزی و جنوبی استان ریپذبیآسمیزان  دهندهنشان موردنظربر اساس نقشه 

 قرار گیرد. مدنظر هامحدودهی توسعه استان در این هابرنامهاصول  و مالحظات پدافندی در اولویت 

ی هاروهگگرفتن کشور ایران در منطقه بحرانی خاورمیانه)تعداد باالی  و قراری مرزی بودن واسطهبهاستان  بوشهر 

  بر اساسو  1314در سال  دارد چنانکهمختلف جهان(  همواره در معرض تهدیدات بالقوه تروریستی قرار  از نقاطتروریستی 

ی غربی هاستیترورگزارش معاون امنیت داخلی وزارت اطالعات، گروه انصار الفرقان با حمایت مالی و تسلیحاتی و هدایت 

یستی نموده ی ترورهاتیفعالمراکز اقتصادی استان اقدام به اعمال  و هاگاهیپاترور شهروندان، حمله به  باهدفـ عربی منطقه و 

 است.

وسعه  ت هرگونهامنیتی  رعایت مالحظات پدافندی جهت  –در بخش تهدیدات نظامی  شدهاشارهبا توجه به جمیع موارد 

 .است ریناپذاجتناب

 دفاعی–جمع بندی تهدیدات امنیتی  -3-3-31-5

برنامه آمایش سرزمین در چارچوب  آن است.  یتیامن -یبعد دفاع ن،یسرزم شیابعاد و مالحظات آما نیتراز مهم یکی

رفع فقر  ،گسترش عدالت اجتماعی، یی و بازدهی اقتصادیکار آ افزایش، اصول مصوب از طریق مالحظات امنیتی و دفاعی

م کاربری ایجاد نظا، غرافیاییی از سطح معقول توسعه رفاه در نقاط و مناطق جبرخورداربرقراری تعادل توازن در ، و محرومیت

ای و ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقه، زیستاراضی  متناسب با اهداف توسعه متعادل و حفظ محیط

های توسعه مناطق و محورهای خاص با توجه به اصل های بخشی و سیاستمکانی سیاست–سازی تأثیرهای فضاییهماهنگ

انداز کند که بتواند اهداف چشمای عمل میگونهحفظ هویت اسالمی ایرانی به، امنیتی دفاعی وحدت سرزمینی،مالحظات

 یهاتاکنون در طرح( 4 :1313موسوی، ، زادهابراهیم.)سازددرازمدت توسعه و مدیریت یکپارچه سرزمینی را محقق می

حفاظت از  و ینیجهت دفاع سرزم یتیامن یت دفاعداشته و به مالحظا دیعمدتاً بر امر توسعه تأک هادگاهید ش،یمختلف آما
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 -ی در تبیین رابطه آمایش سرزمین و مالحظات امنیتتوجه نشده است.  یاتیو امکانات حساس و ح ساتیتأس ،یتیمراکز جمع

ه مرکبی در حلق عنوانبهامنیت با توسعه،  ستیبایمای(،های آمایشی )توسعهطرح گونهنیا که  است نیادفاعی مسئله مهم 

 . باشدیم های آمایش سرزمین ایجاد و بسط توسعههدف اصلی طرح بساچهنظر گرفته شود ،

 جمع بندی انواع تهدیدات و ترکیب آنها -3-3-31-5-3

مجموعه مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی در برنامه آمایش استان در چهار بندهای تشریح شده قبلی، با توجه به مطالعات 

از مخاطرات محیطی و محیط زیستی، تهدیدات اقتصادی، تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و  یشنا داتیمقوله تهد

الصه و به صورت خبندی  عمورد تحلیل قرار گرفت، در این بخش از انواع تهدیدات یاد شده جم تهدیدات نظامی و امنیتی

 می گردد : مورد بررسی اشاره 1به مهمترین نتایج بدست آمده در قالب بخش های چهار

 مخاطرات محیطی و محیط زیستی -3-3-31-5-3-3

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

دهد که این استان در طی زمان دچار مخاطرات سیل، ی تاریخی رخداد بالیا و تهدیدات محیطی در استان نشان میسابقه

های مختلف بوده است. ازاینرو در این بخش از مطالعات، استان بوشهر ی و بیماریسالخشک، لغزش نیزم،، غبار گردوزلزله، 

 هاگسلحاشیه بوشهر در  این مخاطرات موردبررسی قرار خواهد گرفت. در این بین برخی از شهرهای استان از نظر

، شودیم هانآبروز زلزله در شهرهای استان یا نواحی پیرامون منجر به  هاگسلی افقی و یا عمودی هاحرکتو  اندگرفتهشکل

این موضوع دارای اهمیت زیادی در زمینه مکانگزینی سکونتگاه های شهری و روستایی جدید و نیز توجه به مقاوم سازی 

 سکونتگاه های موجود در برابر زلزله های احتمالی در سطح استان بوشهر دارد.

های دارای خطر زیاد زلزله با موقعیت مکانی وفضایی سکونتگاه های شهری و مکان های فعالیتی  با انجام همپوشانی پهنه

و اقتصادی مشخص گردید که بخش زیادی از این پهنه ها بر هم منطبق هستند و متاسفانه دارای ریسک خطر زیادی می 

درصد از  61 و هاسکونتگاهرصد از تعداد د 63زیاد و خیلی زیاد  دو پهنه باشد.این موضوع نشان می دهد که در مجموع

 .ردیگیبرمجمعیت استان را در 

                                                      
ائه وبه تصویب رسیده است و در اینجا تنها به خالصه ار 1-2-11-1مطالعات مخاطرات طبیعی و محیط زیستی به صورت گزارشی مستقل و در قالب بند  1

 ای از آنها اشاره می گردد.
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از دیگر خطراتی که به صورت مستقیم محدوده فضایی ومکانی استان بوشهر را درگیر خود خواهد کرد مسئله سیل و 

دید به شهرستان رآبگرفتگی است.باتوجه به برآورد ومحاسبه خساراتی که در این زمینه متوجه استان می گردد، مشخص گ

 دشتستان در این زمینه بیشتر از سایر بخش های استان تحت تاثیر آسیب های سیل قرار گرفته است.

یکی دیگر از مسائل و موضوعات زیست محیطی که تهدیدی برای استان می باشد، افزایش وسعت و گستره درگیر با 

دیده است که منشاء اصلی انها بیرونی و خارج از مرزهای پدیده ریزگردها در استان بوشهر می باشد. با انکه مشخص گر

کشور می باشد، اما می توان گفت در صورت ادامه چنین روندی و عدم ارائه راهکارهای موثر در سطح ملی و یا دیپلماسی 

ا نشان ه خارجی این موضوع می تواند به یکی از زمینه های تنش و نارضایتی عمومی در سطح  استان تبدیل گردد. بررسی

ظام اسکان و نظام ن نیبنابرا ، می دهد که نواحی شمالی تر استان  بیشتر از سایر بخش های استان با این موضوع درگیر هستند

اشی به استان بوشهر در نگاه اول امری ن و غبارورود گرد  درواقع تهدید روبرو هستند. نیترشیببا  هامحدودهفعالیت در این 

این پدیده منجر به اختالل و نقصان در کارکرد نهادها و  که یزمانولی  دیآیم حساببهاز مسائل طبیعی و اکولوژیکی 

کشاورزی، بهداشت، اقتصاد و صنعت شد و خسارات بسیار سنگینی را به کشور وارد آورد،  ازجملهی مختلف جامعه هابخش

 کندیمطبیعی ماهیتی امنیتی نیز پیدا  طوربه

بررسی آالینده های محیط دریایی استان وضعیت نامناسب و تهدید آمیزی است که نه 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 

 یدر شهرها ژهی، بو عیصنا نیا  یوابسته به آن وپسماندها و فضوالت صنعت عینفت  و گاز و صنا ساتیوجود منابع و تأس باشد.

را به وجود  یتیو امن یانسان داتیو تهد یطیمح ستینامناسب ز طیاستان ، شرا یتر در مناطق جنوب یو از همه بحران یساحل

 لیو پتانس چشم انداز که عامل تیفیرفتن ک نیو از ب یعیشدن مناطق با ارزش طب یها، بحران ندهیآال نیآورده است. عالوه بر ا

 .شود یمحسوب م زیاستان ن یشگرگرد

مه جنوبی های عسلویه، کنگان، نیشهرستانبا بررسی روند خشکسالی در سال های آتی در سطح استان مشخص گردید که 

 .بسیار شدید قرار دارند سالیخشکستان دشتستان در معرض خطر هایی از شهرهای جم و دیر و بخششهرستان

 ی دیلم،هاتانشهرستنها  ی آبخیز استان دچار بیالن منفی هستندهاحوضهاکثر  دهدیمنقشه بیالن آب استان نشان  آنچه

نوان یک به ع ندتوایم. منفی بودن بیالن آب دهندیمبوشهر بیالن مثبت آب را نشان  شهرستانی غربی هابخشو  گناوه

آن در  یو پیامدهای منف هابیآساساسی استان بوشهر را در آینده با چالش اساسی کم آبی روبرو کند به طوری که  تهدید

 نمایان خواهد شد. اقتصادی و اجتماعی ی مختلفهابخش



تیتهد ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و     یو دافع  ینظام  ،یاجتماع  ،یاقتصاد دا

 

 5002212B0021303013RE103970927م 

 
212 

به علت کمبود  دیانمیمرا تجربه  بیالن منفی ی شدید وسالخشکشهرستان دشتستان به عنوان قطب کشاورزی استان که  

  با مشکالت متعددی روبرو خواهد بود. در آینده بازدهی کم محصوالت کشاورزی آن تبعبهآب و 

یکی دیگر از تهدیداتی که توسعه استان را با مشکل مواجه خواهد کرد، همپوشانی نواحی دارای خشکسالی در آینده با 

درصد از مساحت زراعات و  32حدود  لیت های کشاورزی می پردازند.نواحی است که در حال حاضر به تولید و انجام فعا

بخش  یهاتیفعالآینده  تواندیماست که  قرارگرفتهی شدید و خیلی شدید سالخشکی خطر هاپهنهباغات استان در 

 .کشاورزی را با تهدید جدی روبرو نماید 

 تهدیدات اقتصادی -3-3-31-5-3-3

 ن استان، بحث وابستگی شدید به نفت و گاز و صنایع مرتبط با آن مطرحآ تبعبهاقتصاد کشور و  دکنندهیتهداز عوامل 

ی منسجم هاهچرختکنولوژی پایین استخراج، نبود  توانیماست .در همین راستا عالوه بر خام فروشی گسترده نفت و گاز 

در  دشدهیولتایین بودن سطح رقابتی محصوالت نیزپ بحث قاچاق و ی صنعتی در کشور و استان ، هاخوشهنفت و گاز ، نبود 

 ی و صادرات( در استان اشاره نمود. المللنیباستان ) عدم حضور قوی در بازار 

همانطور که پیشتر گفته شد، منظور از تهدیدات اقتصادی واقع شدن شرایطی است که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم 

زیان بارخود قرار دهد به نحویکه کارائی نظام اقتصادی وتولیدی منطقه مختل و نواحی مختلف در سطح کشور را تحت تاثیر 

خدمات،  ،یکشاورز یعنیسه گانه اقتصاد  یکه بخش ها یدادیهر رو قتیحق در شود و یا از میزان کارائی آن کاسته شود.

امعه و ج یها یازمندین نیتأم در یچالش ناامن د،یتهد نیگردد. ا یمحسوب م دیتهد کی اندازدیصنعت و معدن به مخاطره ب

 اقتصاد را به دنبال دارد.  یبخش ها ریرفاه مردم و سا

بررسی بار تکفل که به عنوان یکی از شاخص های اصلی در حوزه رفاه اقتصادی در سطح استان نشان می دهد که این 

یت اقتصادی اما از آنجایی که وضعشاخص برای استان بوشهر نسبت به میانگین کشوری وضعیت مطلوبتری را دارا می باشد. 

و فعالیتی حاکم در سطح استان به صورت متوازن توزیع توزیع مناسب نیافته است و همه بخش های استان به یک اندازه به 

اشتغال و مزایای استقرار فعالیت های اقتصادی دسترسی  ندارند، شاخص بار تکفل در شهرستان های استان به گونه ای متفاوت 

 می باشد. از هم

درصد داشته است که به دلیل 1.73 با  درصد و کمترین بار تکفل را کنگان 4.13بیشترین بار تکفل را شهرستان دشستان 

مهاجرت باالی نیروی کار به شهرستان کنگان که اغلب به صورت نیروی کار مجردی و به دور از خانواده ها است یکی از 

 است.  دالیل اصلی پایین بودن نرخ بار تکفل
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برسی وضعیت بی کاری در بین زنان و مردان استان بوشهر نشان می دهد که میانگین بی کاری در سطح کشوری باالتر 

بوده است. اما در سطح استان بوشهر وضعیت بی کاری در بین  1311تا  1375از نرخ بی کاری در استان بوشهر در دوره 

ع فعالیت های اقتصادی و نیز توزیع فعالیت های عطیم نفتی و گازی و ... شهرستان های استان یکسان نبوده است، بلکه نو

درصد  1.13باعث توزیع متفاوت نرخ بی کاری در سطح استان وشهرستان های آن شده است. نرخ بیکاری در استان بوشهر از 

 صدی است.در 1.77نشان دهنده تغییر که افزایش یافته است  1311درصد در سال  11.81به  1385در سال 

زمانی که روند تغییرات نرخ بیکاری در شهرستان ها در کنار شاخص بار تکفل قرار می گیرد، مشخص می شود که در 

شهرستان هایی نظیر دشتستان و گناوه که دارای بیشترین میزان افزایش نرخ بی کاری بوده اند، میزان بار تکفل نیز که بیان 

انواده های ساکن در شهرستان های استان می باشد، دارای ارقام نسبتاً بیشتری در سطح کننده بهره مندی اقتصادی افراد و خ

درصد افزایش یافته است، اما  1.5استان می باشد.در شهرستان دیر با آنکه در این دوره ده ساله نرخ بی کاری تنها حدود

نفر وابستگی به درآمد آن وجود دارد  3.51 شاخص بار تکفل نشان می دهد که به ازای هر فرد شاغل در این شهرستان حدود

 که قابل توجه می باشد

با محاسبه نفت ومشتقات آن در درآمد سرانه استان بوشهر، این استان وضعیت مناسبی در سطح کشور خواهد داشت در 

بت به ان نسصورتی که این موضوع را در محاسبات درآمد سرانه استان بوشهر در نظر نگیریم، وضعیت درآمد سرانه است

 میانگین سایر استان ها در کشور افت شدیدی خواهد کرد.

تلفی عوامل مخکرده است. جادیکشور را ا کی دیاز تول زانیدهد که هر فرد شاغل چه م ینشان م یانسانی روین یبهره ور

ه صورت ی نیروی انسانی بنظیر سطح تکنولوژی، سطح دانش، سرمایه، میزان حمایت های دولتی و ... در ارتقای میزان بهره ور

مستقیم تاثیر می گذارد. این موضوع نشان می دهد که در زمینه بهره وری نیروی انسانی به صورت کلی در سطح استان از 

میانگین کشوری باالتر می باشد اما در زیربخش هایی که میزان بهره وری نیروی انسانی پایین تر از میانگین کشوری می 

 دانش، تکنولوژی و گاهاً سرمایه را در در سطح استان نسبت به کشور را مشاهده کرد.باشد، می توان ضعف 

 "کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری "در مقایسه با سطح کشور، در استان بهره وری نیروی انسانی در گروه های  

تامین آب "و  "صنعت ساخت"، "یبهداشت و مددکار"، "مستغالت"، "حمل و نقل و انبارداری، اطالعات و ارتباطات"و 

برنامه های  در صورتی که باالتر از سطح کشور و در سایر گروه های فعالیتی پایین تر از سطح کشور است. "و برق و گاز

توسعه و برنامه ریزی هایی که در استان برای افق های آتی صورت می گیرد، این مسائل مورد اغفال قرار گیرد، می تواند 

 هدیدات اقتصادی زیادی برای توسعه آتی استان گردد.زمینه ساز ت
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واگرای  امالًکگفت که این نواحی در یک وضعیت   توانیمی وضعیت عملکرد اقتصادی نواحی خاص استان بندجمعدر 

به لحاظ اقتصادی ، دارای اختالف سطح بسیار باالیی با یکدیگر بوده و از نظر تعامل و  کهیطوربهعملکردی قرار دارند 

ع نبود رابطه متقابل و متعامل بین صنایع موجود در استان و صنای  واقع در. ندینمایمارتباط هر یک مستقل و بدون تعامل عمل 

 شند درباو بدون عملکرد  مصرفیبن مانند جزایر و نواحی صنعتی استا هاشهرک عمالًبزرگ نفت و گاز باعث شده تا 

بخشی اثرات توسعه شاهد شکل گیری خوشه های صنعتی نیز  جذب بری عالوه ستیبایمدر یک وضعیت مطلوب  کهیحال

ید های تولنهاده منابع و نیتأمجذب اثرات بخشی توسعه به سمت مرکز بوده در  عمدتاًباشیم. به عنوان مثال درمنطقه پارس که 

 در فرآیند فعالیت صنایع مسقر در منطقه پارس نقش ایفا نمایند. موضوعی که در حال حاضر وجود ندارد.

اط بدون تعامل و ارتب  کامالًاین نواحی به لحاظ مدیریت،  دهدیمبررسی وضعیت  مدیریت نواحی خاص استان نشان 

ه سطح ملی و مستقل از استان بوشهر بوده و منطقه ویژ . شرکت نفت و منطقه ویژه پارس هریک دارای مدیریتی درباشندیم

با تعامل  ارتباط و  بدونو باشندیمی صنعتی و نواحی صنعتی نیز دارای مدیریت محلی هاشهرکاقتصادی بوشهر به همراه 

شکیل یک کمیته ت صورت بهمدیریتی و یا  مراتب سلسلهبه شکل  توانستیماین ارتباط  کهی صورت در باشندیم گریکدی

 مشترک در استان برقرار شود.

رسد موقعیت جغرافیایی و نحوه گسترش استان به شکل نوار باریک ساحلی، وجود تسهیالت طبیعی فعالیت یمبه نظر 

 های اجتماعی و اقتصادی مانند بیکاری و نبودیژگیوی تاریک یا توفانی، هاشبغیرقانونی قاچاق شامل خورها، نیروی مد، 

یری گکلشین عوامل مؤثر در ترمهماز د معیشتی و اقتصادی ساکنان استان و ... ی اشتغال مناسب و وضعیت نامساعهاصتفر

 الگوهای قاچاق کاال در استان بوشهر است.

ان در که در وضعیت کارایی است دهدیمبررسی روند شاخص کارایی اقتصادی، از نسبت ستانده به مصرف واسطه نشان 

، مالیی هایگرواسطه، و کاالها نقلیه وسایل ،تعمیریفروشخرده ،یفروشعمدههای ساختمان، فعالیت عالیت ها نظیربرخی از ف

 های اقتصادی استان کاراتر از متوسط سطحهای فعالیتدیگر گروه خدمات سایرو  وکارکسب خدمات و مستغالت،کرایه

مربوط توان رق و گاز در استان را میآب و ب نیتأماند. افزایش چشمگیر شاخص کارایی گروه فعالیتی معدن و ملی عمل کرده

  دانست.به افزایش تولیدات نفت خام و گاز طبیعی و توزیع گاز 

غیرپایه وضعیت فعالیت های پایه و ا ضعف استان در زمینه رقابت در بازارهای داخلی کشوردر راستای بررسی ناتوانی و ی

در سطح استان مورد بررسی قرار گرفته است. در حقیقت از انجام این تحیل این بوده است فعالیت هایی که در سطح استان 

مشکل در راه صادرات آن به خارج از مرزهای  به خارج از ان صادر می گردد نشان از قابلیت رقابت، مزیت نسبی و کمترین

ر محاسبه شاخص ضریب مکانی اشتغال داستان برخوردار است. برای این منظور از شاخص ضریب مکانی استفاده گردید. 
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شاورزی ی مربوط به کهاتیفعالکه اوالً  دهدیمی عمده فعالیت نشان هاگروهی استان به تفکیک هاشهرستاننقاط شهری 

ی صیادی هاتیفعالکه عمدتاً متأثر از   شودیمی استان یک فعالیت پایه محسوب هاشهرستاننقاط شهری بسیاری از  حتی در

های پایه در عالیتثانیاً تمرکز ف باشدیمی فعالیت پایه هاشهرستانهای استخراج معدن که در بیشتر و شیالتی است و فعالیت

 ری یک شهرستان خاص نیست.های فعالیتی قائم به نقاط شهاکثر گروه

خارجی، نه از منظر داخلی  گذارهیسرمااز منظر یک  ژهیوبهی خارجی در کشور گذارهیسرمادانستن مشکالت و موانع 

ی اختیارات حوزهدر  آنچه ژهیوبه گذارهیسرمای یک هاینگراندر طرح راهکارهای جذب در جهت رفع  شودیمباعث 

 کرد، نقاط ضعف کمرنگ شده و نقاط قوت برجسته گردد.، تالش ردیگیماستانی قرار 

ارجی در ی خگذارهیسرماخارجی با آن روبرو هستند، موارد قانونی است که سد راه  گذارانهیسرمای که مسائلنخستین 

ی ای بعد مشکالت مربوط به اجرمرحلهی استانی کامالً خارج است(. در طهیح)که این مورد از اختیارات  شودیمکشور 

 )بخش مهمی از این مشکل را سازدیمخارجی در کشور را با مشکل مواجه  گذارانهیسرماقانون و مقررات است که فعالیت 

ره کرد ی اقتصادی ـ سیاسی اشاهاسکیرباید به موانع اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و  تیدرنهادر استان رفع نمود(.  توانیم

ی هاجنبهبه  ترشیب هاسکیر. )بخشی از این گرددیماستان  بالطبعدر کشور و  ی خارجیگذارهیسرماکه موجب عدم امنیت 

 در سطح استانی گذاشت( هاجنبهالزم را بر این  ریتأثتا حد کمی  توانیمکه  گرددیبازمروانی 

کلی استان با نشان می دهد که به صورت   1315تا  1385روند نزولی نسبت تسهیالت به سپرده های بانکی در دوره زمانی

وضعیت خروج سرمایه روبه رو می باشد. باتوجه به نوع فعالیت های اقتصادی وصنایعی که در سطح استان موجود می باشد 

از یک طرف و نیز ضرورت شکل گیری صنایع پایین دستی صنایع عظیم نفت و پایین نیاز به بازگشت سرمایه به فعالیت های 

درصد است. یعنی از کل  63تسهیالت به سپرده، در استان در این سال  نسبت 1315در سال  رده پایین تر استان خواهد بود و

درصد آن به متقاضیان تسهیالت در استان  63منابع مالی موجود در بانکهای استان که از محل سپرده ها تأمین شده است، تنها 

کها شده و یا از استان خارج شده و در واقع استان پرداخت شده و بقیه یا صرف مواردی مانند سپرده قانونی و موجودی بان

 خروج سرمایه را در این سال تجربه کرده است. 

عال ف هیسرما. نداشتن بازار باشدینمی نیز دارای شرایط مناسبی و خارجاستان در خصوص رقابت در بازارهای داخلی 

نایع ی صاندازراهحدهای صنعتی و  خدماتی بزرگ ، سرمایه به سمت وا  کهیطوربه. باشدیممشکل در استان  نیترعمده

ا میگو اشاره ی خرما یبندبستهبه صنایع   توانیمجدید و نوسازی صنایع قدیمی منجر نشده است. نمونه بارز نداشتن سرمایه 

ره نیروی ای جدید (و بستر اصلی استان هموبندبستهمناسب ) در صورت استفاده از صنایع  افزودهارزشنمود که علیرغم 

،مواردی همچون خطرات  ادشدهموارد ی رازیغبه. البته باشدیمانسانی آن در این بخش با مشکالت عدیده روبرو 
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خارجی(،تخلفات اداری ، شفاف نبودن مالیاتی و غیره  نیز از تهدیدات اقتصادی کشور  گذارهیسرما ژهیوبهی) گذارهیسرما

ی حاکم بر اهاستیسی مربوط به اعمدهی تهدیدات اقتصادی در استان بخش طورکلبه. شودیمآن استان محسوب  تبعبهو 

 .شودیمی بنددستهکشور و بخش دیگر عدم مدیریت مناسب در سطح استان 

 تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی -3-3-31-5-3-1

ان در ادوار از مرزهای استرای روابط متقابلی با دنیای خارج به ویژه شهر بوشهر که دا باتوجه به موقعیت استان بوشهر و

زمانی گذشته بوده اند و همیشه روابط مختلف اقتصادی وفرهنگی با همسایگان خود داشته اند، مشکالت گستره قومی وقبیله 

ای برای این استان به نسبت سایر استان های کشور مطرح نبوده است و یا حداقل چشمگیر نبوده است و تنها در بخش های 

 ه واسطه وجود مذاهب اسالمی بحث های مذهبی بین شیعه و سنی هرچند نه چندان چشمگیرمطرح است.خاصی از استان ب

کی ی در استان بوشهر دو نوع تعارض به نظر انیمشندان حوزه جامعه شناسی و مسائل فرهنگی استان قابل لمس است،

در مناطق  و سکونت باشدیماورزی ی استان معیشت از طریق کشسوکتعارض ناشی از فرهنگ معیشتی و جغرافیایی، ی

ی، خدمات هست. اما بخش دیگری از جمعیت در مناطق پروردامی و ارتفاع است و کارشان کشاورزی، اهیکوهپادشت، 

فرهنگ  اقتصاد دو نوع دو نوعبندری ساکن هستند که کارشان به لحاظ تاریخی تجارت، ماهیگیری و دریا بوده است. این 

 . و این دو نوع فرهنگ با یکدیگر متعارض بوده است. را ایجاد نموده است

تازه واردین و مهاجرینی که از بخش های مختلف کشور به بوشهر آمده اند در فرهنگ بندری هضم شده اند و مشکالت 

دارند  ی و ارتباطاتی که با یکدیگرامحلهزندگی کلونی و  باوجودو  خاصی برای استان در این زمینه به وجود نیامده است.

 ی است.ریپذانعطافغالب ندارند. فرهنگ بندری و تجاری فرهنگ  بافرهنگتعارض جدی 

دیگر را می توان ظلم و تبعیض در جامعه است . ظلم و تبعیض در  جدی و مهم اجتماعی تعارضات و مسائل مهمترین از

پایمال شود و ارزش برابری، مخدوش هر فرهنگی عامل منفی به شمار می رود چرا که باعث می شود حقوق افراد جامعه 

درصد مردم معتقدند  7/61گردد. یافته هایی که در پیمایش میدانی از سطح استان بوشهر بدست آمده است نشان می دهد که 

که ظلم و تبعیض به میزان )زیاد تا کامال( در جامعه جدی ومهم است و در راستای دستیابی به توسعه ای متوازن و برابر بایستی 

 به نحوه توزیع خدمات و تسهیالت و منابع اقتصادی و اجتماعی بین همه اقشار جامعه توجه کرد.

ادامه و  توان استنباط نمود که یم یو مذهب یزبان ،یفهایطا ،یدر ارتباط با مسائل قوم یاز بحث تحلیل اثرات توسعه ا

 و باعث افزایش زمینه های اختالف و در سطح استان را فراهم آورده یقوم ییواگرا یهانهیتواند زم یم یروند کنون دیتشد
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درصد پاسخگویان معتقدهستندکه چنددستگی واختالف بین مردم رواج دارد   36چند دستگی در جامعه استان گردد. بیش از 

  ود آورد.در جامعه به وج و این موضوع می تواند زمینه های شکل گیری سایر مسائل امنیتی و مسائل اجتماعی و فرهنگی را را

درصد پاسخگویان به ایرانی بوردن و فر هنگی  14باتوجه به نتایج پیمایشی میدانی در سطح استان در حال حاضر بیش از 

ایرانی ـ اسالمی خود احساس تعلق دارند و خوشبختانه از این حیث تهدیدی متوجه استان و کشور نیست، اما در صورتی که 

 نده در این زمینه انجام نگردد، این موضوع می تواند دستاویزی برای بیگانگان قرار گیرد.اقدامات تقویت کن

تمام مسایل و مشکالت موجود در روابط اجتماعی و میان گروه ها و اقشار اجتماعی و آنچه که می بایستی مدنظر و 

با ماهیتی اجتماعی و فرهنگی و رسیدگی مسئولین محلی و استانی قرارگیرد،عمدتاًصنفی،محلی و ناحیه ای،درونی 

سنتی تقریبا واجد و در زمینه های سیاسی متعارف ومنطبق با ساختارهای سیاسی رایج و به -درچارچوب نگرشهای مذهب

دور از تأثیرات عوامل خارجی وخارج ازمحدوده های بحرانی و مبنائی است که نهایتاً منجر به تهدیدات سیاسی برای نهادهای 

 تارهای حاکم نخواهد شد.حکومتی و ساخ

یکی از شاخص ها و مولفه هایی که به نوعی  امنیت و آسایش کیفیت زندگی مردم راتحت تاثیر قرار می دهد و به اشکال 

مختلف می تواند برسایر جنبه های اجتماعی ـ فرهنگی جامعه تاثیر مستقیم بگذارد و خود گویای رخدادهای زیادی در سطح 

 نفر می باشد 11111داد سرقت های انجام شده در شهرستان استان به ازای هر استان باشد، نسبت تع

نسبت به جمعیت شهرستان در خوشه دشتستان بسیار کمتر از میانگین موجود در استان انجام سرقت دیده می شود. آمارها 

 85.64خوشه های استان نیز برابر می باشد. دامنه توزیع در سطح  83.11نشان می دهد که در خوشه دشتستان این نسبت برابر 

واحد بیشتر از خوشه دشتستان آمار  85.64نفردر خوشه جم حدود  11111واحد است. نسبت به جمعیت شهرستان به ازای هر

سرقت گزارش شده است.دامنه زیاد توزیع این نسبت بین خوشه های تعریف شده، نشان از اختالف وضعیت در بین خوشه 

اشد.همانطور که گفته شد، این آمار ماهیتی منفی دارد و می تواند در دراز مدت سایر شاخص های های تعریف شده می ب

 اجتماعی و فرهنگی توسعه منطقه را تحت تاثیر قرار داد و در شکل گیری تعادل های اجتماعی و فرهنگی استان اثر بگذارد.

ازدواج ثبتی  5154سطح استان بوشهر حدود  در  1375بررسی روند این موضوع در سطح استان می دهد که در سال 

 16مورد گزارش شده است. تقریباً  در مقابل هر  318گزارش شده است. تعداد طالق های ثبت شده نیز در این سال برابر 

 5سال،  به ازای هر ازدواج  18مورد ازدواج حدودیک  مورد طالق گزارش شده است. این در حالی است که تنها در فاصله 

 3واج ، یک مورد طالق ثبت شده است.این موضوع نشان می دهد که تعداد طالق های ثبت شده در سطح استان حدود ازد

 برابر شده است وبسیار قابل توجه است.
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یکی دیگر از مواردی که به نوعی میزان بزه کاری های اجتماعی و فرهنگی جامعه را به تصویر می کشد ومی تواند یکی 

تعداد افراد گیرنده خدمات اعتیاد بهزیستی باشد. این آمار هرچند که به عی ـ فرهنگی استان تلقی گردد. از تهدیدات اجتما

صورت مستقیم نمی تواند گویای تعداد معتادان جامعه به معنای واقعی باشد اما می تواند گویای حجم آسیبی باشد که متوجه 

عیت هریک از خوشه های تعریف شده درسطح استان، درخوشه گناوه باتوجه به جمشهرستان های استان از این نظر می باشد.

کمترین تعداد افراد گیرنده خدمات توسط بهزیستی گزارش شده است. براساس داده های این اسناد، دامنه توزیع این شاخص 

ه کنگان بیش از واحدی می رسد.این نسبت در خوش 176.62گانه بسیار گسترده بود و به اختالفی بین 5در سطح خوشه های 

 می باشد که نسبت به سایر خوشه های دیگر رقم بسیار قابل توجهی می باشد. 227.76

هت اقتصادی ج یهااجتماعی مختلف از دیگر مناطق کـشور و وجـود فرصت یهابا گشایش اقتصادی و حضور گروه

س محرومیت احسا»و شـاهد فراینـد تشدید  شودیم در مناطق اقتصادی  دیده سطح نـابرابری زیـاد جیتدرها بهرشد و ارتقاء آن

از سوی بومیان خواهیم بود. نابرابری اجتماعی و احساس محرومیت نسبی نیز زمینۀ وفاق اجتماعی را کاهش و در « نسبی

 دیان تأکاسشنتشدید انحرافات اجتماعی نقش ایفا خواهد کرد. در اینجا الزم است به این مورداشاره شود که بسیاری از جامعه

ـی و دوم تـضاد سیاس و بزهکاری دارند که احساس نـابرابری در ثـروت به دو شکل ظاهر خواهد شد، اول تشدید انحرافـات

 .اجتماعی یهاو شورش

و  یگروه نیداده شامل همۀ فرایندهای محرک فوق است و در هر سه زمینـۀ تـشدید روابط بدر عسلویه رخ که آنچه

اعی مختلـف و غریبـه، نـابرابری و احـساس محرومیـت و گشایش اقتصادی و درمجموع فعال شدن اجتم یهاحضور گروه

 ها تحوالتی صورت گرفته است. این محرک

نشان می دهد  1311تا  1381وضعیت بهره مندی ساکنین استان از درآمدهای سرزمینی نسبت به میانگین کشور در دوره 

ط شهری استان نسبت به سایر بخش های شهرنشین در کشور برابر و متعادل نیست و این که توزیع درآمد در بین ساکنین نقا

موضوع نشان می دهد که سطح رفاه در بین جامعه شهری استان بوشهر در سطح پایین تری از میانگنین کشوری قرار دارد. 

هم ستیابی به حداقل بهره مندی از آن ها آناین موضوع  با توجه به منابع عظیم نفتی و گازی که در منطقه وجود دارد و عدم د

به اندازه میانگین کشوری می تواند موجب افزایش نارضایتی مردم و ایجاد شکاف طبقاتی در بین استان های کشور، باعث 

 کاهش حس تعلق به نظام، احساس دور افتادگی از دایره نظام وبی توجهی مسئولین و در طوالنی مدت عالوه بر ایجاد انواعی

 از مشکالت اجتماعی و فرهنگی در سطح ناحیه محلی باعث ایجاد تهدیدات بزرگتری در سطح ملی نیز خواهد بود. 

پس از بررسی وضعیت بهره مندی ساکنین استان از منابع سرزمینی در ادامه روند بررسی وضعیت توزیع تسهیالت فرهنگی 

رار گرفته است.  این موضوع نشان می دهد که ساکنین شهرستان ونحوه دسترسی شهرستان های استان به آنها مورد بررسی ق
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های مختلف دسترسی یکسان و عادالنه ای به تسهیالت و خدمات رفاهی ندارند و در صورت ادامه این وضعیت زمینه های 

سهیالت دمات و تشکل گیری منازعات محلی و استانی افزایش خواهد یافت و از میزان باور واعتقاد مردم به توزیع عادالنه خ

مختلف بین همه بخش های استان کاسته می شود واین گفتمان که نظام حاکمیت خواهان رفاه وآسایش قشرهای خاصی در 

 استان می باشد تقویت می گردد.

در نواحی که بهره مندی کمی دارند، مهاجرپذیری بیشتری نیز مشاهده می شود و این موضوع می تواند بر عمق تنش 

 فرهنگی آتی را گسترش دهد.  لی که  احتمال شکل گیری دارد بیافزاد و دامنه تهدیدات اجتماعی وهای احتما

ی داشته و این فرایند نیز سرخوردگی جوانان و دربآن افزایش سن ازدواج را  تبعبهنبود  شغل مناسب و بیکاری که 

ی ی فرهنگهارساختیزرهاشدگی اجتماعی را به بار آورده است. در استان سیاست فرهنگی خاص اعمال نشده و  احداث 

به سبب پایین  بودن بودجه بسیار ضعیف بوده است . این موضوع و کیفی نبودن و نداشتن برنامه فرهنگی ونیز استفاده از 

 ی فرهنگی خواهد بود.   هابحرانی در استان پیامد اماهوارههیزات تج

جود مردم و نیهم در ب "یو تلخ ینیبدب" یرا پشت سر گذاشته نوع مدتیرکود طوالن یهاازآنجاکه بوشهر در دوره

 نکهیشده بدون اا استفادههشده و از منابع آن یها نگاه ابزاربه آن یمرز یشهرها ریبودند که مانند سا نیدارد. مردم شاهد ا

 ها به همراه داشته باشد. آن یبرا یمنافع

است.  "و مکان نیسرزم"و مخصوصاً مهاجرت است مشکل  یتیعوامل جمع ریاستان که تحت تأث داتیتهد نیتراز مهم

. یجو خار یلداخ شوندیدودسته م نی. مهاجردیتر خواهد گردمشکل تیبه منطقه وضع "نیمهاجر ازحدشیورود ب"که با 

و سود  ندیآو بر جهیو نت شوندیوارد استان م "کسب سود" یبرا شتریب نیکه از داخل کشور هستند. مهاجر یداخل نیمهاجر

) مهاجرین کار به منطقه ویژه پارس  شودیمهاجرت محسوب م یمنف یهااستان ندارند که از جنبه یبرا یچندان یاقتصاد

ندارند.  یگردنند و سود چندان یم یما تلق"یاسالم یرانیفرهنگ ا یبرا یدیتهد" ینوعبه زین "ین خارجیمهاجرجنوبی(.

ی اجتماعی هاتنشدر صورت عدم مدیریت  سبب  درصد بدون مجوز51 یهزار نفر( باال36افراد افغان در استان) یتعداد باال

 یاریسبب بروز بس "حاصل از آن یمهاجرت و گمنام" یتیامن داتیدر حوزه تهدو تعارضات فرهنگی خواهند شد. 

وبی  در منطقه پارس جن ژهیوبهی و رها کردن استانداردهای صنعتی طیمحستیز مسائل. است دهیگرد یاجتماع یهابیآس

 آورده است. به وجودی مرتبط با آن هایماریبی اجتماعی را به سبب هاتنش
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 امنیتی -تهدیدات نظامی -3-3-31-5-3-6

ط در توسعه همواره مدنظر حاکمیت و کارشناسان مرتب رگذاریتأثمباحث  نیتریمیقد عنوانبهتهدیدات نظامی و امنیتی 

آبستن  قرارگیری استان در دینمایماهمیت  حائزامنیتی  در استان آنچه  -با این حوزه بوده است.  در بررسی تهدیدات نظامی

ان و سهمی جامعه میزب عنوانبهت استانی استراتژیک( است که عدم مدیری زاتیو تجه ساتیتأسی) و آتی موجود هاتیفعال

ی استان در ریقرارگی دیگر توسعه ایجاد نماید.  هانهیزمتهدیدات بسیاری در  تواندیمازآن بهره جوید ،  ستیبایمکه استان 

لیدی) حلقه و محصوالت ک فارسجیخلی با جوارهم واسطهبهریملند( و ژئو استراتژیک  -موقعیت ژئوپلیتیک) قلمرو حاشیه

و گاز  ،مناطق صنعتی نفتهاشگاهیپاالی ریقرارگ واسطهبهدوم واردن( از اهمیت وافری برخوردار است. محصوالت  کلیدی 

ی ،حساسیت واحدهای عملیات دیتأکاستان در منطقه ریملند با  شدنواقعی به استان بخشیده است.اژهیوو نیروگاه اتمی اهمیت 

ک) و تجهیزات استراتژی ساتیتأسی صنایع و ریقرارگ.این موارد و دهدیمنشان  شیازپشیبتی استان را نظامی و امنی

زه .این امنیت در حوسازدیمی مباحث مرتبط با کنترل امنیت را ضروری و ملی امنطقهمحصوالت کلیدی( با عملکرد 

در  گذاری دشمن باهدفر مهم است . چنانچه میزان خسارت و جذابیت هدف برای دشمن بسیا واسطهبهمحصوالت کلیدی 

 11ی کلیدی استان )هاشاخصی و ملی حاصل خواهد شد.بررسی معیارهای ارزیابی تهدید بر امنطقهاین محصوالت بحران 

هر .از بعد تروریستی استان  بوشباشدیمی باال در محدوده مرکزی و جنوبی استان ریپذبیآسمیزان  دهندهنشانشاخص( 

 ز نقاطای تروریستی هاگروهگرفتن کشور ایران در منطقه بحرانی خاورمیانه)تعداد باالی  و قراری  مرزی بودن هواسطبه

گزارش معاون   بر اساسو  1314در سال  دارد چنانکهمختلف جهان(  همواره در معرض تهدیدات بالقوه تروریستی قرار 

منطقه  ی غربی ـ عربیهاستیترورامنیت داخلی وزارت اطالعات، گروه انصار الفرقان با حمایت مالی و تسلیحاتی و هدایت 

با توجه ی تروریستی نموده است.هاتیفعالو مراکز اقتصادی استان اقدام به اعمال  هاگاهیپاترور شهروندان، حمله به  باهدفو 

 ریناپذاباجتنتوسعه   هرگونهامنیتی  رعایت مالحظات پدافندی جهت  –در بخش تهدیدات نظامی  شدهرهاشابه جمیع موارد 

 است. 

در  دفاعی –ی امنیتی هاحوزهارتباط تنگاتنگ  دهندهنشاندر استان  ذکرشدهی انواع تهدیدات بندجمعبررسی و 

ل ، ی ،سیسالخشکی ) هابحرانزمانی که  با انواع ی طیمحستیز. چنانچه در حوزه محیطی و باشدیمی مربوطه هابخش

آن  عتببهیی همچون اقتصادی و اجتماعی و هادر بخشپیامدهای منفی آن در قالب تهدید  میشویم روبروزلزله و غیره (

 خواهد شد. اثرگذارامنیتی 
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 دفاعی در استان -انواع تهدیدات امنیتی برحسبی استان بندپهنه -3-3-31-5-3

ی میزان بندهنهپدفاعی صورت گرفته در استان بوشهر ضرورت  –ی انواع تهدیدات امنیتی بندجمعبا توجه به بررسی و 

 مدنظر خشب این در استان زیستی محیط و طبیعی تهدیدات تمامی همپوشانی. باشدیمتهدیدات در قالب مکان دارای اهمیت 

  اساس بر یگرد بیانی به دهدمی تشکیل را بخش این نهایی خروجی ستان،ا از پذیریآسیب نقشه درنهایت کهطوریبه بوده

overly آیدمی دست به بندیجمع نقشه یک مخاطرات هایالیه نمودن. 

 ب،آ بیالن بیماری، گردوخاک، خشکسالی، زلزله، سیل،) مخاطرات  از یک هر نخست بخش این تکمیل منظوربه 

 کنید،می زیر مالحظه 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 باشدمی قبولقابل  مقایسات و هاقضاوت باشدمی. 18 مدل این در ناسازگاری

 .است گرفته صورت هاآن همپوشانی عمل و شده ضرب خود نهایی وزن

 AHPمدل بر اساس: وزن نهایی مخاطرات طبیعی و محیط زیستی 53نمودار 

 
 خذ: محاسبات مشاورام

ی مختلف تهدیدات صورت گرفته، که حاصل آن هاهیالی بین  پوشانهمعمل  دیکنیمکه در نقشه مالحظه  طورهمان

از شهرستان  که بخش عظیمی دهدیمنشان  هایبررس.باشدیمی طبیعی و محیطی زیستی از استان ریپذبیآسیک نقشه  ارائه

جم نیز  یی از شهرستان تنگستان، دشتی وهابخشاست همچنین جنوب شهرستان گناوه،  شدهواقع ادیزدشتستان در پهنه خطر 

خطر و نواحی مرکزی  نیترکمشمال و جنوب استان در معرض  باشدیمنمایان  آنچه. اندشدهواقعی خطر زیاد هاپهنهدر 

 ان، باالاست با توجه به تراکم جمعیتی و فعالیتی در شهرستان دشتست ذکرقابل اندقرارگرفتهاستان در معرض با خطر متوسط 

ند ی  این شهرستان را باال ببرد بنابرین گرفتن تمهیدات الزم در بلریپذبیآسضریب  تواندیمبودن خطر زیاد در این محدوده 

  مدت امری ضروری می باشد. 

۰. ۰.۰۵ ۰.۱ ۰.۱۵ ۰.۲ ۰.۲۵ ۰.۳ ۰.۳۵

زلزله

سیل

گرد وخاک

لغزش

خشکسالی

بیالن آب

مصرف آب

شیوع بیماری
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ئه مالحظات دفاعی    -3-3-31-5-1 بایدهای       ( امنیتی - ارا تأثیر آن بر   – دفاعی  )بایدها و ن امنیتی و 

 ی  فضایی استاندهسازمان

ظر امنیت ازن کهنیاست که از چند جهت حائز اهمیت است. نخست ا یپر ابهام یهامالحظات دفاعی و امنیتی از مقوله

ده است، اجتماعی را برگزی یوهیبه ش یشناخته وزندگاندازه عمر بشر دارد چراکه انسان از وقتی خود را ، قدمتی بهیخیتار

و تهدیدات مختلف مواجه دیده و از آن تأثیر پذیرفته است. تا آنجا که توانسته به مقابله با  یثباتی، بیهمواره خود را با ناامن

ه اعی و امنیتی مجموعخسارات مالی و معنوی بسیار دیده است. مالحظات دفهمواره  آن برخاسته و البته از این تهدیدات 

 یهایژگیبالقوه و بالفعل متأثر از و داتیآن مجموعه تهد یلهیوسکه به شودیو شرایط و اقداماتی را شامل م هایژگیو

، اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی سرزمین چه از منظر داخلی و چه خارجی تحت کنترل یطیمحستیطبیعی، محیطی و ز

هداف ا شبردیو فعالیت درون آن در عین آرامش بتواند در جهت پ یعیت و منابع وزندگقرارگرفته و واحد سرزمین و جم

مجموعه  مراتب فوق و با توجه به هجانبه گام بردارد.بنابتوسعه کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، انسانی و تأمین پایدار و همه

در  حاکم بر شرایط کنونی استان که ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیطیمحستیمباحث مربوط به تهدیدات محیطی، ز

ان در مطلوب است ییفضا یدهمالحظات دفاعی و امنیتی مؤثر در سازمان نیترقبلی به این پرداخته شد، مهم یهاگزارش

 است: یبررسچارچوب پیشنهادات و راهکارهای زیر قابل

 

 یطیمحستیزتهدیدات محیطی و  -3-3-31-5-1-3

ی خطر وقوع زلزله در سطح استان و قرارگیری بخش عمده مراکز جمعیتی شهری و روستایی بندپهنهی نقشهبا توجه به 

با پیامدهای  منظور مقابلهزیربنایی استان در محدوده با خطر باالی وقوع زلزله و به یهااقتصادی و شبکه یهاتیمراکز فعالو 

 وصخصبه وسازهاکاررفته در مساکن و ساختصالح بهو با عنایت به نوع م سوکیها از سوء رخداد زلزله در این محدوده

وسازها بر اساس اصول و ضوابط فنی اقدام گردد و از ساخت ابنیه و ساخت یسازضرورت دارد در جهت مقاومروستایی 

ارایه  در برابر زلزله پرهیز گردد. از سوی دیگر ریپذبیو آس دوامیو با استفاده از مصالح ب یمساکن بدون رعایت اصول فن

الزم به افراد در معرض این خطر، تجهیز مراکز امدادرسانی و تقویت سازوکار مدیریت بهتر بحران در این  یهای آموزش

قرار گیرد. همچنین در خصوص آن بخش از واحدهای صنعتی مستقر در مناطق با خطر باالی زلزله  تیمناطق از استان در اولو

مل و... مواجه هستند، تدابیری خاص به ع یسوزمراکز با خطر انتشار آالیندگی، آتش ، اینبیکه در اثر وقوع زلزله و تخر

  اسیمقبزرگی در مراکز فعالیتی و شهرنبایدهای مدنظر از حیث این مخاطره عدم توسعه مسکن روستایی  ازجمله  آید.
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. باشدیمطق با حساسیت امنیتی همچون منطقه ویژه پارس جنوبی و شمالی، نیروگاه اتمی بوشهر ، مراکز نفتی و منا

 مدنظر قرار گیرد. ستیبایمدر بخش سکونت از الزامات اصلی ایمنی  ژهیوبهی در مجاورت خطوط گسل بارگذارعدم

درصد خطر زلزله خیلی باال وباال(  موضوع بسیار مهمی در توسعه  12با توجه به درصد باالی این مخاطره ) خطر زلزلهموضوع 

 .گرددیملقی برنامه آمایش ت

هار ی مزیربرنامهی ناشی از این مخاطره ضرورت هاخساراتی مرتبط با وقوع خطر سیل و میزان هاگزارشبه  با توجه

صاص ی از اراضی کشاورزی را به خود اختاعمدهی دشتستان ، دشتی و تنگستان که بخش هاشهرستاندر  خصوصبهسیالب 

گیرد . این موضوع  وکنترل آن جهت استفاده در  فصول خشکسالی بسیار ضروری داده اند، می بایست مالک عمل قرار 

ی خطر هاهنهپاست. با توجه به  اینکه جمعیت روستایی نسبت به جمعیت شهر ی بیشتر در معرض خطر سیل می باشند)

ی خطر متوسط و هاهپهندر صد در  55درصد این نسبت در شهر ها  4درصد و در طبقه با خطر زیاد  68ی متوسط زیخلیس

ی با خطر زیاد است( ، ضرورت تدابیر ایمنی در این بخش از اولویت باالتری قرار می گیرد.  این موضوع پهنهدرصد در  1تنها 

ی چندان مقاوم نیست این اولویت را پررنگتر می نماید. از نکات دیگر مرتبط با این اسازهکه کیفیت مساکن روستایی از نظر 

با عدم  وصخصبهعاملی که  باشدیمه و رعایت حرایم مرتبط و قانونی نسبت به رودخانه ها ومسیل های فصلی مخاطره فاصل

در اطراف  ی تمهیدات الزمریکارگبهمدیریت انسانی در فصول  ایجاد سیالب) شهرستان دشتستان( تشدید شده است. عدم 

در سالیان اخیر وارد نموده  هاآنی اطراف هاسکونتگاهرا به  یادیز یهاخسارتدالکی ، باهوش ، مند  ازجملهی هارودخانه

 است .

سبب اعتراضات مردمی، تحصن، نارضایتی از مسئوالن و حتی در صورت مدیریت نادرست  تواندیمپدیده) ریزگرد( 

رد که پی ب توانیم ، شود. در این صورتاندمواجهاین موارد منجر به تشنج و ناآرامی در شهر یا شهرهایی که با این پدیده 

 دهیپد سالهوسهستیدوره ب یاز بررسی و بهداشتی، تبعات سیاسی و اقتصادی نیز دارد. طیمحستیزاین پدیده عالوه بر تبعات 

شده شروع 71-71 )کشور اخذشده است  یگردوغبار در استان بوشهر که اطالعات مندرج در آن، از سازمان آب و هواشناس

 نیبنابرا باشدیمی استان هامحدودهی استان نسبت به سایر و غربدر ناحیه شمالی  گردوخاکتمرکز بیشتر (.نشان از  13-12تا 

 دهدیمشان ن گردوخاکتهدید روبرو هستند. روند بررسی پدیده  نیترشیببا  هامحدودهنظام اسکان و نظام فعالیت در این 

ی شمالی استان نظیر دشتستان، دیلم و گناوه و غرب استان با توجه به نزدیکی به استان خوزستان در معرض هاشهرستان که

یی هابخشی از . یکباشدیمبیشتر از سایرین  هاشهرستان نیا یریپذبیآس جهت احتمالتهدید بیشتری قرار دارند به همین 

 مدنظر ستیبایمی اساسی که از راهکارها باشدیمرزی استان پدیده قرار گیرد بخش کشاو نیا ریتأثتحت  تواندیمکه 

 داخل امنش با گردوغار هایکانون پدیده تا گیرد قرار استان اولویت در آبخیزداری و خاک حفاظت ازباید گیرد قرار
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  افزودهزشارو عملکردهای است که  هاتیفعالبرای  ژهیوبهجلوگیری از تبدیل یا کاهش پوشش گیاهی .شود کنترل استان

 کمی دارند ، یکی دیگر از اقدامات اجرایی در این زمینه می باشد.

ن شهری وظایف مدیرا نیترمهمی ، اهستهبا سوخت  هاروگاهینبا توجه به وقوع آثار و خطرهای احتمالی ناشی از فعالیت 

ی انسانی هااهسکونتگی در جهت جلوگیری از ایجاد زیربرنامهی و نیبشیپبررسی و مطالعه دقیق این آثار و  مسئولو نهادهای 

می نیروگاه ات کهییازآنجای موجود در معرض خطر است هاسکونتگاهی حفاظتی و همچنین، افزایش ایمنی هامحدودهدر 

هایی ری بر شهری، اقتصادی و ساختاطیمحستیزمختلف  راتیتأثدارای  قطعاً افتهیاستقرارکیلومتری شهر بوشهر  18بوشهر در 

 باشدیمقرار دارند بنابراین  رعایت حرایم قانونی مرتبط با این مراکز از اولویت بسزایی برخوردار  هاآناست که در نزدیکی 

ادارات  ودشیمتوصیه  آنچهباالیی برخوردار است. عالوه بر این  تیاولودرعدم توسعه بخش سکونت از  خصوصبهاین مهم 

ی را اهسته از حوادث آمدهدستبهزشکی و بهداشتی در استان بوشهر، برنامه کنترل بحران خدمات پ ارائهمسئول  مؤسساتو 

ات این برنامه جزیی نیتریاتیحمربوطه مرور نمایند. یکی از  کارکنانی جزییات برنامه را با اطور دورهبهدر دسترس داشته و 

ی هایماریب ترعیرسکنترل هرچه  منظوربها تشعشعات شفاف بودن آن در چگونگی برقراری ارتباط با سطوح مختلف تماس ب

متن کامل  شودیم. پیشنهاد باشدیم مدتیطوالنحاد ناشی از تشعشعات و به کمینه رساندن خطر بروز سرطان در 

تا در صورت بروز حادثه احتمالی در دسترس عموم  قرارگرفتهی استان هاتیساهمراه با شواهد علمی آن در  هادستورالعمل

جهت اقدامات الزم، هنگام بحران احتمالی  هاآنیی و آشنای آموزشی در مدارس هاکالسقرار داشته باشند، برگزاری 

 .رسدیمضروری به نظر 

نوبی و شمالی( ضرورت پارس ج) منطقه ویژه  و گازنفت  ساتیتأسدر حوزه جنوبی به  ژهیوبهبا توجه به بستر فعالیتی استان 

در عملکردهای آتی  ژهیوبه. این ضرورت  استبرخوردار( از اولویت باالیی EIA ،EISی ) طیمحستیزانجام مالحظات 

 .شودیمفعالیتی یک امر بسیار مهم تلقی 

الی و جانی م فرآیندهای طبیعی است که در صورت بروز سیالب باعث خسارت سنگین ازجملهیا رانش زمین  لغزشنیزم

نوبی استان ی جدر نواحدر شمال شهرستان دشتستان، شمال شهرستان دیلم، همچنین  هالغزشنیزمتعداد  نیترشیب گردد.می

نشان از ناچیز بودن  خطر  آمدهدستبهو اطالعات  هانقشهاست. بررسی  دادهرخدر مجاور شهرستان کنگان، دیر و جم 

ی دشتی، هاهرستانشسطح خیلی ناپایدار مربوط به  نیترشیب. باشدیمدر استان بوشهر از بعد نظام اسکان و فعالیت  لغزشنیزم

. باشدیمر و جم ی دشتستان، دشتی، دیهاشهرستانناپایدار مربوط به  نسبتاًسطح ناپایدار و  نیترشیبدیر و دشتستان بوده و 

های عمرانی در استان خواهد اری توجه  به احداث اصولی عملیات و اجرای پروژهبه وضعیت ناپاید راهکار مناسبیکی از 

 گردید.
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وبی های عسلویه، کنگان، نیمه جنکه شهرستان دهدیمی در استان بوشهر نشان سالخشکی خطر وقوع بندپهنهبررسی 

وه بر این عال ار شدید قرار دارند.بسی سالیخشکهایی از شهرستان دشتستان در معرض خطر های جم و دیر و بخششهرستان

ی هابخشو  ناوهگ ی دیلم،هاشهرستان هستند تنهای آبخیز استان دچار بیالن منفی هاحوضهاکثر  دهدیمبیالن آب استان نشان 

دارای  یهاشهرستاندر   ژهیوبهی در استان سالخشک. موضوع دهندیمبوشهر بیالن مثبت آب را نشان  شهرستانغربی 

 توجهقابلو   ، بسیار مهم شودیمقطب کشاورزی استان محسوب  عنوانبهشهرستان دشتستان که   و ازجملهی شدید  السخشک

 ی که در راستای مدیریت بهینه آب در طوربهالزم است که تمهیدات الزم در این زمینه در نظر گرفت.  نیبنابرا.باشدیم

قبیل  ، رعایت مواردی ازکنندگانمصرفی و دادن آگاهی کافی به رساناطالعی کشاورزی، شرب و صنعتی عالوه بر هانهیزم

ی و مصرف بهینه آب، نگهداری بهتر سازفرهنگ ی برای آب دادن به مزارع کشاورزی،اقطرهاستفاده از روش آبیاری 

ی دارای هاشهرستاندر  ژهیوبه توجهقابلهای بایدهای  ازجملهمدنظر قرار گیرد.  رهیو غو تجهیزات آبیاری  هاکانال

. باشدیمآب بر  اسیمقبزرگی هاتیفعالو عدم توسعه  رمجازیغی هاچاهکنترل  ذکرشدهی شدید عالوه بر موارد سالخشک

در نواحی جنوبی استان شرط الزم برای استقرار سکونت و فعالیت  ژهیوبه کننیریشآبآب با استفاده از  نیتأمالبته 

)ازنظر میزان  جوی یهازشیبه ر میالگوی کشت د عالوه بر این تمهیداتی چون تغییر الگوی کشت). باشدیم اسیمقبزرگ

شکی، محصوالت مقاوم به خ کشت ی نوین آبیاری،هاستمیسی کشاورزی به هانیزم( و تجهیز مزارع و  و تقویم زمانی بارش(

 زجملهای جدید آبیاری هاستمیساورزان از مزایای ی آموزشی و آگاه کردن کشهاکالسدادن وام و تسهیالت به کشاورزان، 

 قرار گیرد. موردتوجهباید  در استانکه  باشدیممواردی 

اد ی، سرمازدگی، باران ، باد گرم، وزش بسوزآتش، رعدوبرقطوفان و تگرگ،  مانندبهدر خصوص سایر بالیای طبیعی  

ی هاشهرستان نیبعدازا.باشدیمبوط به شهرستان تنگستان مر تاکنون 1365تهدید از سال  نیشتریب یماریبشدید، آفت و 

حث بهر ه گیری ی بنشانآتشبیماری ،  ازجمله. برخی از این بالیا اندشدهدشتستان، دشتی و دیر بیشترین خسارت را متحمل 

 . دینمایمرا گوشزد  استانداردهااز 

است وضعیت  انیبقابلی طیمحستیزی توسعه در خصوص مخاطرات محیطی و دهاینبای آنچه از بررسی بایدها طورکلبه 

 رگذاریأثتاستان است که در صورت ادامه فرایند مذکور عوامل طبیعی  و جنوبنابسامان مدیریت بحران در بخش مرکزی  

 اهد نمود.آتی را نیز دچار موانع اساسی خو و توسعهنموده  تربغرنجی و.(وضعیت موجود را سالخشک) سیل ، 
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 یاقتصاد داتیتهد -3-3-31-5-1-3

سطح  مختلف در یمردم و نواح یشتیو مع یاقتصاد تیاست که وضع یطیواقع شدن شرا یاقتصاد داتیمنظور از تهد

 یکارائ زانیاز م ایمنطقه مختل شود و  یدیو تول ینظام اقتصاد یکارائ کهیبارخود قرار دهد، به نحو انیز ریکشور را تحت تاث

ه خدمات، صنعت و معدن به مخاطر ،یکشاورز یعنیسه گانه اقتصاد  یکه بخش ها یدادیهر رو قتیکاسته شود. در حق آن

خش ب ریجامعه و رفاه مردم و سا یها یازمندین نیدر تأم یچالش ناامن د،یتهد نیگردد. ا یمحسوب م دیتهد کی اندازدیب

 اقتصاد را به دنبال دارد.  یها

فعال و نرخ  تیجمع زانیشود شامل م یکه متوجه استان م یاقتصاد داتیخاص استان بوشهر، تهد یها یژگیبه و باتوجه

و مورد  و ...  بوده یاقتصاد ییکارا ،یانسان یروین یبهره ور ،یناخالص داخل داتیروند تول ،یکار یب زانیبار تکفل، م

جموعه ی از م به در راستای حذف ویا تعدیل آنها،صادی به گونه ای است که ماهیت تهدیدات اقت قرار گرفته است. یبررس

 سطوح مختلف برنامه ریزی از سطح ملی گرفته تا ملی نیاز خواهد بود.

ی تهدیدات اقتصادی بیان گردید استان در بعد اقتصادی دارای یک فرصت ) ناشی از تصمیمات بندجمعهمانطورکه در 

تهدید  عنوانهبفرصت بلکه تا حدودی   عنوانبهه تاکنون این موضوع نه ک باشدیمحاکمیتی( بسیار مناسب برای توسعه دارا 

 :گرددیمتوسعه راهکارهای ذیل پیشنهاد  بالفعلبالقوه  منابع ریو سانیز نمایان شده است.در جهت استفاده از این فرصت 

افراد  مشارکت دادن ایناستفاده از نیروی متخصص منطقه ویژه پارس جنوبی  جهت آموزش نیروی انسانی بومی و نیز 

 ی زیرساختی و تکنولوژیکهاحوزهدر 

ی هاخشبی با استفاده از ابزار الکترونیکی یکپارچه ) استفاده کمتر از نیروی انسانی در ادیو صمدیریت تمامی بنادر تجاری 

 ورود و خروج کاال(

 ی و غیرهبندتهبسباال بردن سطح رقابتی محصوالت کشاورزی استان از طریق صنایع  تبدیلی ، 

ی گردشگری، بخش صید آبزیان) پرورش ماهی در قفس(، استفاده از هابخشی استان  در هاتیظرفاستفاده از تمامی 

اص) منابع درآمدی وابسته به محصوالت خ برهیتکدر راستای کاهش  رهیو غتجاری و بازرگانی   صورتبهدریایی  ونقلحمل

 ی .محصولتک( و اقتصاد رهیو غگوجه ، خرما 

ی  در جهت ایجاد یا مشارکت ساخت و خارجی در دو بخش داخلی گذارهیسرما نیتأممشارکت بخش خصوصی در 

 محصوالت استراتژیک و باارزش افزوده باال.

 ی استراتژیک و دارای منابع درآمدی باال  . هابخشی اداری استان در هابخشنظارت مستمر بر 

 احد اقتصادی در جهت توامند سازی روستاهای استانایجاد راهبرد هر روستا یک و
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 ی، فرهنگی و سیاسیاجتماع داتیتهد -3-3-31-5-1-1

رخی است که این استان در ب آن انگریبی جمعیتی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی،هایژگیوی مجموعهبررسی و تحلیل 

کاهش سطح تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان راهکارهایی به شرح  منظوربهبا تهدیداتی روبروست  هاشاخص

 است. شدهارائهذیل 

 استان در سطحی فرهنگی هابحرانی مناسب فرهنگی جهت کاهش هارساختیزارتقا و ایجاد 

 ی آموزشی مهاجرین کار در حوزه جنوبی استان در راستای کاهش پیامدهای منفی اجتماعی منطقههابرنامه

 یی اقتصادی در راستای افزایش مشارکت شهروندی و  ارتقا فرهنگ کارهاتعاونایجاد 

 آموزش استفاده صحیح از فضا مجازی جهت کاهش پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی

 ی در جهت یکپارچگی اجتماعیریگمیتصمو  سازمیتصمی هاحوزهحداکثر استفاده از نیروهای بومی در 

 ی از حداکثر حقوق قانونیوربهرهآشنایی با حقوق شهروندی در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جهت 

 افزایش ضریب امنیت و  عدالت اجتماعی  در راستای یکپارچگی منطقه منظوربهارتقا سرمایه اجتماعی در سطح استان 

 

 نظامی -ی تیامن داتیتهد -3-3-31-5-1-6

دفاعی   –مطالعات مرتبط با این بخش ذکر گردید استان بوشهر  همواره نقش واالیی را در بعد امنیتی که در  طورهمان 

ایانه پ عنوانبهو جزیره خارک  فارسجیخلی این استان در حاشیه ریقرارگبیشتر مرهون 1375داشته است. این نقش تا قبل از 

ی و منطقه صنعتی پارس جنوبی به موقعیت  اهستهث  نیروگاه عالوه بر این احدا 1375است.بعد از سال  کشور بودهنفتی 

افزوده  اارزشباستان در منطقه حاشیه) مرزی(، داشتن محصوالت کلیدی  قرار گرفتنامنیتی و استراتژیک استان افزوده است. 

بسیار باال و جذابیت هدف محصوالت کلیدی برای دشمن که ایجاد خسارت باالیی را در پی خواهد داشت ،  و عملکرد

ی، استههتدابیر ویژه در خصوص این محصوالت کلیدی ) نیروگاه  نیترمهمنموده است.  ترژهیوی این استان را دهاینبا دهایبا

سطح یک و غیره (در وهله اول رعایت مالحظات پدافند غیرعامل  ی، جزیره خارک، بنادرو شمالمنطقه صنعتی پارس جنوبی 

 وهله دوم مالحظات افندی خواهد بود.  و در

 گردیده است: ئهارادفاعی در جهت توسعه آتی برنامه آمایش استان  –برخی مالحظات امنیتی   گفتهشیپبا توجه به موارد 

 منیا یهاحساس و مهم در عرصه یهاتیفعال یابیاصل مکان

 هیهمسا یاصل تسلط بر منابع مشترک با کشورها
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 یگالچ شیبدون مصرف و افزا یانهیو استفاده از زم ییزااشتغال قیاز سکنه از طر یدر مناطق خال تیاستقرار جمع

 سکونت منطقه

 یشهر تیو امن یاجتماع یداریاصل پا

 ساتیو تأس هارساختیچندمنظوره ز یاصل کاربر

 ینیزمو دفاع سر تیارتقاء امن شیمناطق و افزا نیاز ا یریپذبیدر جهت کاهش آس افتهیتوسعهنقاط کمتر توسعه 

 یدفاع یتوانمند شیدر مناطق ناهموار در جهت افزا هارساختیمناسب ز ییجانما

 وحشاتیو ح یاهیها، مراتع، پوشش گحفاظت از جنگل

 یخدمات اجتماع مسکن و ارائه دیبا تول تیتر جمعموزون عیو توز یسامانده

 در شهرها یاجتماع یهابیلزوم توجه به آس

 یاو منطقه یمحل اسیتوسعه اشتغال مولد در مق

 توسعه یهاو مشارکت مردم در طرح یگذارهیاصل سرما

 منظور حفاظت از شهروندانبحران در شهرها به یهاسوله جادیا

 منطقه تیمتوسط در نظام استقرار جمع ینقش شهرها تیو ارتقاء موقع یتعادل بخش
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 مآخذ

 سمت انتشارات سرزمین آمایش یهاکیو تکن ها( روش1313) نجف ریم موسوی، عیسی زادهمیابراه-

 منظر و طرح انتَشارات فضایی، ریزیبرنامه و سرزمین آمایش (1311) لیخل کالنتری-

 الس دفاعی راهبرد فصلنامه - سرزمین آمایش در غیرعامل پدافند ساز امنیت هایشاخص (1312) دیگران و مهدی مدیری -

 بهار. 41 شماره یازدهم

 تهران، سرزمینی دفاع و آمایش مقاالت مجموعه ،دفاعی کاربردهای و سرزمین ( آمایش1381) یمحمدتق رهنمایی -

 حسین امام دانشکده انتشارات

 ضایف فصلنامه شهریار موردی مطالعه ایمنطقه و شهری ریزیبرنامه در غیرعامل پدافند ( کاربرد1311) دیگران و حسینی -

 تابستان 38 شماره دوازدهم سال جغرافیایی

 به یلن منظور به رعاملیپدافند غ اصول با اعمال غربی آذربایجان سرزمینی آمایش الگوی ( کتاب1313غالمرضا ) جاللی -

 مسلح نیروهای جغرافیایی سازمان انتشارات ملی توسعه

 تهران .بهشتی شهید دانشگاه انتشارات طبیعی بالیای ( کتاب1381) اریشهر خالدی-

 اغب محله موردی مطالعه زلزله برابر در سازیایمن جهت معابر اصالح و زمین کاربری ریزیبرنامه( 1381) بابک ستوده -

 تهران دانشگاه ارشد کارشناسی نامهپایان تهران شهر 1 منطقه شهرداری فردوس

 حمید بوستان انتشارات غیرعامل دفاع منظر از شهری ( طراحی1311) فشارکی -

 تهران فارابی دانشکده هوایی هایجنگ در غیرعامل پدافند ،(1381) ییلو احمر -

 اول چاپ سپاه ستاد و فرماندهی دانشکده .غیرعامل (، دفاع1386) این موحدی -

 و دهدانشک انتشارات جدید تهدیدات رویکرد با غیرعامل پدافند نظری مبانی بر ایمقدمه کتاب 1311 غالمرضا جاللی -

 اول چاپ حسین امام دانشگاه غیرعامل پدافند پژوهشکده

، سیر تکاملی و تجربه ایران، هاخواستگاهتوسعه:  یزیربرنامه(، مفهوم آمایش سرزمین در 1381احمد )بلوریان عظیمی، -

 رسا.تهران: انتشارات 

 .2(، آمایش سرزمین، ترجمه یداهلل فرید، مجله فضای جغرافیایی، شماره 1381) نیکاترباورد، پاسکال و سرج و براس، -

در آمایش سرزمین، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره  رعاملیغامنیت ساز پدافند  یهاشاخص(، 1311) مدیری و همکاران، -

41 

 امنیتی، تهران: انتشارات سنا. -دفاعی(، فرهنگ 1385) یمحمدتقنوروزی،  -

 امنیت ملی، شماره سوم باندهید، ماهنامه یطیمحستیزچالش امنیت  گردها زیر(، 1388رادمراد )کاویانی  -
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مرکزی پس از  یایآس ، مطالعه مورد:هاقدرت، نقش فضای جغرافیایی در رقابت 1381کریمی سلطان احمدی، مهدی: -

 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس نامهانیپاجنگ سرد، 

، مرکز چاپ و انتشارات وزارت تهران، چاپ اول، فارسجیخل(. امنیت و مسائل سرزمینی در 1381) روزیپمجتهد زاده،  -

 امور خارجه

العات طدر قبال جمهوری اسالمی ایران، تهران، دفتر م فارسجیخل( مبانی رفتاری شورای همکاری 1371) نعیمی ارفع، بهمن، -

 المللنیبسیاسی و 

لنامه ج.ا.ایران، فص یامنطقهبر طراحی نظام بازدارندگی  فارسجیخلمحیط راهبردی  ریتأث(، 1311)قاسمی، احمد و دیگران، -

 41شماره راهبرد دفاعی، سال دهم، 

نجمن ا کنگره آن بر امنیت ملی ایران، ریتأثو  فارسجیخل(، اهمیت انرژی در منطقه ژئوپلتیک 1312) سجادی، اشرف، -

 ژئوپلیتیک ایران

، مطالعه موردی آسیای مرکزی پس از هاقدرت(، نقش فضای جغرافیایی در رقابت 1381) کریمی سلطان احمدی، مهدی،-

 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس نامهانیپا ،جنگ سرد

 دانشکده فرماندهی و ستاد ،مناطق مرزی جمهوری اسالمی ایران(، نظریه پایه و اصول آمایش 1381) رضایعلعندلیب،  -

آمایش  یزیربرنامهکارشناسی ارشد رشته  نامهانیپا(، تبیین الگوی آمایش صنعتی استان فارس، 1314) صادقی، حسین، -

 سرزمین، دانشگاه تهران

 ( ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شورای آمایش سرزمین 1314ضوابط ملی آمایش سرزمین ) -

 (1311)سالنامه آماری استان بوشهر،  -

 (1313)سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر،  -

 (1313)کشور، سازمان هواشناسی  -

 (1313اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، ) -

 مهندسین مشاور مآب مطالعات محیط طبیعی،بخش ،  (1314)ایش استان بوشهر مطالعات برنامه آم -

 کنفرانس جهانی کاهش بالیا -

و بزهکاری ، ترجمه محسن کالنتری و سمیه قزلباش، نشر دانش،  ، فرصت1388فلسون، مارکوس و رونالد کالرک،  -

 زنجان.

 ی قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر.هاپرونده، آمار کشفیات 1311فرماندهی انتظامی استان بوشهر،  -

 ، نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن استان بوشهر.1311مرکز آمار ایران،  -
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، نقش شهرسازی )نظریه محیطی( در پیشگیری از رفتارهای ناهنجار شهری، فصلنامه هنرهای زیبا، 1388صالحی، اسماعیل،  -

 .24-11، صص 31معماری و شهرسازی، شماره 

 دکتری، دانشگاه تهران، تهران. نامهانیپا، بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهر تهران، 1381کالنتری، محسن،  -

ی هایناهنجار، محیط کالبدی در مناطق اسکان غیررسمی شهرها و تأثیر آن بر وقوع 1381تیلور، رالف و هارل ادل،  -

اه زنجان، ی شهری، دانشگزیربرنامهکارشناسی ارشد جغرافیا و  نامهانیپادر شهر زنجان،  میسیب؛ منطقه موردمطالعهاجتماعی، 

 زنجان.

و انحرافات اجتماعی، گزارش تلفیقی و تکمیلی طرح مطالعات اجتماعی  مسائل( بررسی 1384صادقی فسایی، سهیال) -

 شناسی ایرانعسلویه، کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مجری: انجمن جامعه
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