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  يز قلي پورمهرانگ
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  محسن مهيمني
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  مهدي عبيدي
  پرنيان نورايي

  مدير گروه: حميد محمدي
  وحيد مشفقي

  سميرا يوسفيان
  سپيده تدين

  فاطمه طاهري
  هاي زيربنايي:گروه تحليل ويژگي  و تحليل محيط زيست: گروه بررسي

  مدير گروه: صديقه فيضي  مدير گروه: مسعود جودت اصل
  حسن خاكسار  گروه بررسي و تحليل اقتصادي:  مهر دوستمحبوبه 

  شيدا عبدلي : ميثم نصيريمدير گروه  رضا عابدين زادگان عبدي
  نسرين نزاداهللانعمت عبداهللا زارعي  علي محمودي

  زهرا محتشمي زهرا محتشمي  نسرين نژاداهللانعمت
  پرنيان نورايي  يحيي جعفري  گروه بررسي و تحليل اجتماعي و فرهنگي:

  و گرافيك: GIS ،ITگروه   رامين ذوالجناحي  مدير گروه: محمدعلي محمدي
  مرتضي بيدگليمدير گروه:  سميه زنگنه  ميرطاهرموسوي

  نسرين نژاداهللانعمت يرزاده كمندمحمد ام  مليحه شياني
  سونيا كريمي فريده آذربان  حسين بارگاهي

  ونديمهسا جالل  گروه بررسي و تحليل حوزه علم و فنĤوري:  يداهللا قدرتي
  موچشي رامين ساعدمدير گروه:   احمد طالبي

  بهاره مستوفيان
  علي كريمي

  شكنصفمحدثه 
 تينا گنجي

  امير مظفري
  علي شاه رضايي

  شاه بختيمهسا 
  سليم ذوالفقاري
  زهرا فيض نژاد

  الناز اميربيگلوبالسيني
  فاطمه عمراني

  گروه بررسي و تحليل مشاركت شهروندي:
  مدير گروه: رضا احمديان

  منصور صنيعي
  سميه زنگنه
  طيبه صادق
  ناهيد آتشي

  سونيا كريمي

  :جمع بندي گروه تلفيق و  هاي جمعيتي:گروه بررسي و تحليل ويژگي
  مدير گروه: رضا احمديان  مدير گروه: حميد حسين نسب

  فيروز توفيق يحيي جعفري
  حسين آرامي  بهزاد بهروزي اصفهاني

  مجتبي رفيعيان  گروه بررسي و تحليل نظام سكونتگاهي:
  سفيدي آرمان خواجه برج  مدير گروه: آرمان خواجه برج سفيدي  :آينده نگاريگروه 
  طاها رباني   عبداهللا زارعي  گروه: طاها ربانيمدير 

  منصور صنيعي يحيي جعفري  منصور صنيعي
  مسعود جودت اصل آذين باقرنيا  نيلوفر دهقان شعار

  منصور مرشدي مرتضي بيدگلي 
  مرتضي بيدگلي    گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگري:

  صديقه فيضي  ايمني، دفاعي و امنيتي: گروه بررسي و تحليل مالحظات  بهزاد بهروزيمدير گروه: 
  رامين ساعد موچشي  مدير گروه: منصور امراللهي  هدي پورپيرعلي
  اصغر محمديعلي  پناهيدرحمحمدباقر  سمن ونستاني
   حسين صادقي  فريده آذربان
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 پیشگفتار

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1794برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

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

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

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

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

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدو در برنامه ازین موردعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

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

 خدمات به شرح زیر است :

 ن سند آمایشمرحله اول:  تدوی

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

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

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

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

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

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

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

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

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

داری و سازمانی، ا -حلیل سیاسی، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تستیزطیمح

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

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



 

 ب

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهمنیتی در آمایش استان و جمعا –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 .دهدمیقرار  یموردبررساستان را 

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

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

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و گام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرح

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )سیاستهای ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه پروژه

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

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

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می ه شراکتریزی مشارکتی، برنامتوسعه استان، کلیات بودجه

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

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

 یش است.آما

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

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

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

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

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

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

 باشد.می

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

ین های کالن و تدوتکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاس

 های اجرایی توسعه است.سیاست

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

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

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمرم برنامه عملیاتی توسعه تهیه در گام چها

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



 

 ت

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتای اجرای پروژهمنابع مالی و سازمانی بر نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 

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

 استان است.

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

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

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. ی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام میدر این مرحله ط

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

شیابی برنامه، بررسی توسعه و ارزپایش  دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

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

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

 باشد.می

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

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

 های اساسی در برنامه آمایش است.بازنگریمقیاس در برنامه و پیشنهاد 

 گروه تحلیل نظام از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی  از مجموعهگزارش حاضر 

 .است شرح خدمات 1-1-8-2-1و بند توصیف عناصر نظام سکونتگاهی  با عنوان گزارش  سکونتگاهی

  



 

 ث

 وم گزارشسای بر ویرایش مقدمه

و مذاکره با ناظر محترم گزارش،  بر اساس نقطه نظرات مطرح شده ناظر  11/18/96توجه به جلسه برگزار شده مورخ با 

 .دیو اصالح گزارش حاضر اقدام گرد  یاستان بوشهر نسبت به بررس شیمحترم آما

 است  دهید گرددر گزارش وار ریمطرح شده و پاسخ ها دو جدول به شرح ز راداتیناظر به ا یسهولت دسترس جهت

ر و ناظ راداتیدوم گزارش و جدول دوم مربوط به ا شیرایو یناظر و پاسخ سرگروه بر رو راداتیاول مربوط به ا جدول

 اول گزارش است. شیرایو یپاسخ سرگروه بر رو

 ایرادات ناظر و پاسخ سرگروه بر روی ویرایش دوم گزارش

1 

 .دینببی را 28 نمودار  وجود دارند. به طور مثال عنوان یشیرایهمچنان اشکاالت و نقطه نظر

 پاسخ
شات توسط گزار هیکل ،یگزارشات از نظر فن هیاول دییبعد از تا و مقررگردیداصالح  28نمودار 

 د.شو شیرایو ارتراسیوشخض 

2 
 نقطه نظر

است  دهیمشخص نگرد 147مختلف مثال صفحه  یها در بخش ها یگذار هیدر بحث سرما

ود. ش یم یو خواننده دچار سردرگم یدولت ایاست  یبخش خصوص یگذار هیمنظور سرما

کل را  یگذار هیگردد. منظور از سرما هیارا یو دولت یبخش خصوص کیبه تفک دیآمارها با

 .دینمائ فیتعر ایمشخص 

 در گزارش ارائه شد. سیرنویبه صورت ز یلیتکم حاتیتوض پاسخ

7 
 اصالح گردد (8جدول ) نقطه نظر

 اصالح گردید. پاسخ

4 

 نقطه نظر
 تیجمع عیتوز یسلسله مراتب یبندداده شده در خصوص ارائه نقشه خوشه شنهادی: پ14مورد 

گزارش مدنظر قرار گرفته است؟ لطفا  یبراساس پاسخ داده شده در کجا GIS طیدر مح

 مشخص شود

 پاسخ

و  81، 31جمعیتی مراکز شهری در سه دوره بندی تحت عنوان سطح 7و  2، 1نقشه شماره 

به تفکیک رنگ  19و  18، 13های استخراج شده به ترتیب در صفحات بر اساس خوشه 91

 مشخص گردید.

 

 

 

 

 



 

 أ

 ایرادات ناظر و پاسخ سرگروه بر روی ویرایش اول گزارش

 ها(سکونتگاه انواع) سکونتگاهی نظام عناصر عنوان گزارش : توصیف

 5002212B0021303012RE101941224 کد گزارش: نظرات:شماره نامه دریافت نقطه نظرات:تاریخ دریافت نقطه مسئول گزارش: آرمان خواجه برج سفیدی

1 

 تحلیل دارند اما بیشتر توصیف اندکی از جداول مربوطه است.: عنوان 6-1-1-1-1-8-2-1تا بند  1-1-1-1-1-8-2-1بند  نظرنقطه

 پاسخ

 سه سطح برای تحلیل قائل بود:  توانیمضمن تشکر از دقت نظر و تحلیل موشکافانه گزارش، در مباحث فضایی 

 یی )مانند تغییرات رتبه اندازه(تنهابهتحلیل شاخص فضایی -1

 ی صنعتی در شبکه شهری(گذارهیسرمااندازه و تحول اشتغال )یا -تحلیل رابطه بین سایر متغیرهای بخشی با تحوالت فضایی )مانند رابطه بین تغییرات رتبه-2

 .گرددیمی ترکیبی که در یک رویکرد سیستمی و متناسب با مبانی مربوطه ارائه هالیتحل-3

ی هالیحلت. ردیگیمشده در شروع ورود به بحث شبکه شهری مطرح است بر این اساس موارد تحلیلی مربوط به نوع اول در همین بند صورت  که مستحضرید بندهای عنوان طورهمان

ر این یی از تحول دهانمونهدر مبانی نظری، تحلیل پدیده نخست شهری، تحلیل منحنی لورنز در سه دوره و ...  شدهمطرحی هامدلمربوط به خوشه یابی، رابطه بین توزیع جمعیت و 

 سطح هستند.

ی ناشی از تحلیل سلسله بندجمع مثالعنوانبهی اصلی . هاسرفصلدر انتهای  -1ی موردی در دو بخش آمده است: هالیتحلی مختلف و هابخشتحلیل به فراخور رشد  2سطح 

حلی صنعت، رابطه بین عامل اشتغال و سرمایه با توزیع فضایی صنایع تحلیل شده است و برآیند این ی شهری و مهاصرفهبخش  در گرید. نمونه 33و  33مراتبی نظام شهری در صفحه

وی کار با ی نیروربهرهاست. رابطه بین توزیع صنایع و توزیع جمعیت شهری، دسترسی به بازار و توزیع صنایع، سطح دسترسی به بازار داخلی و  شده آشکار 43تحلیل در صفحه 

کارکرد  ؤلفهمیک تحلیل ترکیبی از سه  عنوانبهی شبکه شهری چندمرکزیک تحلیل ترکیبی در حوزه ساختارها ارائه گردیده است. سنجش ظرفیت  عنوانبهتوزیع فضایی صنایع 

 یک تحلیل چند متغیره(. عنوانبهرفته شده است )ی متنوعی بهره گهالیتحل، روابط شهری و مورفولوژی شبکه ارائه شده است که در این بخش از شهرها

ی فضایی ارائه گردیده است در فصل یازدهم در بخش تبیین هاتیمحدود/هاتیظرفدر سه سطح الگوهای فضایی، روندهای فضایی و  جانبههمهی بندجمعسطح سه تحلیل که به 

 سازمان فضایی موجود ارائه شده است.

2 
 نظرنقطه

هزار  77( 1791تا  1781سال اخیر )از سال  1اصالح شود. در همین بند اشاره شده است که شهر بوشهر در  qتایپ شده و به ضریب  اشتباهبه b( ضریب 7-1-1-1-1-8-2-1)بند  12در ص 

 81نفر در  169966به  31نفر در سال  147641هزار نفر بوده است. این آمار اشتباه است. به این معنی که جمعیت شهر بوشهر از  18( 31-81سال ) 11ی داشته که برای مدت ریپذتیجمعنفر 

 (.شودیمیت بوشهر اضافه نفر به جمع 21216)یعنی  رسدیم 191222به  91( و در سال شودیمنفر به جمعیت بوشهر اضافه  26721)یعنی  رسدیم

 این مورد اصالح گردید. پاسخ

 نظرنقطه 7
اراگراف دوم متن پ ژهیوبهفته در گزارش )در همین متن، اشاره شده که این اضافه جمعیت بیانگر میل به تسلط الگوی نخست شهری در استان است. اما بر اساس آمار و محاسبات صورت گر

 است درحرکتهمین صفحه( شبکه شهری استان به سمت تعادل 



 

 ب

 ایرادات ناظر و پاسخ سرگروه بر روی ویرایش اول گزارش

 ها(سکونتگاه انواع) سکونتگاهی نظام عناصر عنوان گزارش : توصیف

 پاسخ

گردید بیانگر حرکت شبکه شهری به سمت تعادل بوده است و در این مسیر، پدیده نخست شهری در وضعیت خاصی )جذب  ارائهاندازه در سه روش مختلفی که -برآیند تحلیل رتبه

را به خود اختصاص داده است. سه  09-33از رشد جمعیت شهری دوره  %2904شهر بعد از شهر اول استان( به وقوع پیوسته است. شهر بوشهر  3توسط  09-1333جمعیت در دوره 

. بر این اساس حرکت استان به سمت تعادل به دلیل جذب جمعیت بیشتر توسط شهرهای رده اندکردهاز رشد جمعیت شهری همین دوره را جذب  %33نگان، برازجان و گناوه شهر ک
 .به گزارش اضافه گردید تریلیتفصشرح و بسط  از تحول جمعیت شهری توسط چهار شهر اول صورت گرفته است. این تحلیل، با %33 درمجموعبعد از شهر اول استان بوده است. 

4 
 نظرنقطه

-1(. همچنین در ستون آخر، عالمت منفی قبل از عدد نوشته شود )مثال: 111-211شود )مثال:  برعکس "ی جمعیتیبندطبقه"اصالح شود. یعنی اعداد مندرج در ستون  17در صفحه  7جدول 

.) 

 این مورد اصالح گردید. پاسخ

1 

 نظرنقطه
( شهرستان دشتی در حوزه شمال استان بوشهر آمده 7-8-2-1( گزارش بند )91)ص  11در جدول شماره  کهیدرحال( خورموج جز ناحیه جنوب استان ذکر شده است 22)ص  8در نمودار 

 است. لذا الزم است یکسانی سازی شود.

 پاسخ

تی با ها، شهرهای شهرستان دشبا توجه به شاخص پیوندهای فیزیکی و جریانی بین شبکه شهری و ارتباط محسوس خورموج با شهرهای شمالی استان، در تحلیل نظام کارکردی شهر

استفاده گردیده است. تفاوت در موقعیت و روابط  "حوزه"ز واژه ا "ناحیه"ی استفاده از واژه جابهمجموعه شهری شمال استان مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است و به همین دلیل 

 به گزارش اضافه گردید. مسئلهی مختلفی مورد تحلیل قرار گیرند. تشریح این هایمرزبندی مختلف در هاحوزهکه شهرها در  کندیمشهری ایجاب 

6 
 ی....( بیایدهامدلی بندجمع) 3-1-1-1-1-8-2-1( قبل از بند 27)ص  1جدول  نظرنقطه

 این مورد اصالح گردید. پاسخ

3 
 وجود دارد. لذا اصالح شوند. 7نیز اشتباهاتی مانند جدول  1در جدول  نظرنقطه

 این مورد اصالح گردید. پاسخ

8 
 نظرنقطه

 ی....( مورد زیر اصالح شود:هامدلی بندجمع) 3-1-1-1-1-8-2-1در بند 

 بیاید 1دارد. )کلمه جمعیت اضافه شود(.همچنین این بند بعد از جدول  دیتأکشهرها -اندازه زیپف و مدل .......... بر کمبود جمعیت شهرهای کوچک و روستا-پاراگراف دوم: مدل رتبه

 مورد فوق اصالح گردید پاسخ

9 
 بوشهر در دایره آبی )افزایش نسبت به مدل( قرار گرفته است.  4( کمبود یا مازاد جمعیتی برای شهر بوشهر دیده نشده است. اما در نقشه 1: طبق مدل زیپف )در جدول 4در نقشه  نظرنقطه

 ها جابجا شده است و اصالح گردید.عنوان نقشه 19و  0مورد  پاسخ



 

 ت

 ایرادات ناظر و پاسخ سرگروه بر روی ویرایش اول گزارش

 ها(سکونتگاه انواع) سکونتگاهی نظام عناصر عنوان گزارش : توصیف

11 
 نظرنقطه

شهرهای بوشهر، برازجان و کنگان )که کمبود دارند( باید کاهش یابند. لذا نقشه نیاز به  جزبهو طبق مدل لگاریتم خطی، جمعیت تمامی شهرها  1اشتباه است. بر اساس جدول  ظاهراً 1نقشه 

 اصالح دارد.

 ها جابجا شده است و اصالح گردید.عنوان نقشه 19و  0مورد  پاسخ

11 

 .باشدیمی نهایی نیز ناقص بندجمعو  باشدیمجدول و نقشه بسنده شده و مثل بندهای قبل فاقد تحلیل جامع  ارائهبه  6-1-1-1-1-8-2-1ی، بند طورکلبه نظرنقطه

 پاسخ
ی همین فصل بندجمع. تحلیل جامع در بخش کندیمها و جداول تحلیلی هستند و بر این اساس متن گزارش فرآیندهای تحلیل شده در جدول، نقشه و نمودار را توصیف مشخص نقشه طوربه

 مطالعات ارائه شده است. 11و بند تبیین سازمان فضایی موجود استان در فصل 

12 

 نظرنقطه
نیز باید  "گیفاصله همسای نیترکینزدمیانگین  "و  "یاطبقهمدل حد اختالف " ژهیوبهی دیگری هامدلنکته مهم دیگر در این بخش اینکه: برای بررسی و تحلیل نظام شهری الزم است از 

 بهره جست

 پاسخ

 خابانتی مربوط در این بخش هامدل، توزیع و تحوالت خاصی شهرها، تیباشخصهای متفاوتی وجود دارد. در بخش نظام شهری متناسب ی هر پدیده فضایی، مدلهانظامدر تحلیل 

ا توجه به وجود باندازه، تحلیل خوشه یابی سلسله مراتبی، تحلیل ضریب آنتروپی و منحنی لورنز در تحلیل نظام سلسله مراتبی شهرها استفاده شدند. همچنین -. تحلیل رتبهاندشده

فاوت دیگری نیز ی متهالیتحلده شده است. الزم به ذکر است که ی مورفولوژی شهری، از تحلیل تناظر برای تحلیل نظام کارکردی شبکه، تحلیل مورفولوژی و ... استفااشبکهظرفیت 

همسایگی در بند تحلیل روندهای ساختار شهری در بند تحلیل روندها و عوامل اصلی  نیترکینزدشد. تحلیل  نظرصرفصورت گرفت اما با توجه به مشابه بودن نتایج از ارائه آن 

طی مذاکره شفاهی در صورت وجود نتایج  درمجموعختار و الگوی نظام سکونتگاهی )شهری و روستایی( ارائه خواهد گردید. ی به وضع موجود استان، در زیر بخش سادهشکل

 ی انتخاب شده توسط مشاور پیشنهاد مورد نظر مبنا قرار خواهد گرفت.هامدلنسبت به  موردنظری هامدلمتفاوت 

17 

 از روش تراکمی استفاده شده است. صرفاًاشاره شده است اما در گزارش  "یریپذکیتفکروش "و  "روش تراکمی": به دو 8-1-1-1-1-8-2-1در بند  نظرنقطه

 پاسخ

. در الگوی شوندیممجزا ارائه  صورتبه هاخوشهی، ریپذکیتفک. در الگوی کندیماز دو الگو تبعیت  ردیگیمانجام  SPSS افزارنرمی سلسله مراتبی که در بندخوشهروش تحلیل 

که خوشه اول در مرحله بعد به کدام خوشه  شودیمنشان داده  مثالعنوانبه. شودیمبعدی نیز ارائه  مراتبسلسلهدر  هاخوشه، نحوه ترکیب یا تراکم هاخوشهتراکمی ضمن مجزا بودن 

 . این توضیح به گزارش اضافه گردید.رسدیمآماری آخر به یک خوشه کامل از جامعه  مرحلهاست و در  ترکینزد

14 
 شود. ارائه GISی سلسله مراتبی توزیع جمعیت در محیط بندخوشهبهتر است نقشه  نظرنقطه

 این پیشنهاد مدنظر قرار گرفت پاسخ

11 
 ی مرتبط در آخر آمده است و تحلیلی از جدول مذکور صورت نگرفته است.هاافته( از ی6یک جدول ) صرفاًاختصاص دارد و  هاشاخص: عمده مطالب به توصیف 9-1-1-1-1-8-2-1بند  نظرنقطه

 تحلیل یکپارچه از پدیده نخست شهری در این بخش ارائه خواهد گردید. پاسخ

 زیر در گزارش جواب داده شود: سؤالی حاصل از ......(، الزم است به بندجمع) 11-1-1-1-1-8-2-1در خصوص بند  نظرنقطه



 

 ث

 ایرادات ناظر و پاسخ سرگروه بر روی ویرایش اول گزارش

 ها(سکونتگاه انواع) سکونتگاهی نظام عناصر عنوان گزارش : توصیف

و  16

13 

 اگر دارای توزیع متعادل است، دلیل آن چیست و اگر خیر علت آن تحلیل شود. "جغرافیایی دارای توزیع فضایی متعادلی هستند یا خیر؟ ازنظرآیا شهرهای استان بوشهر 

 پاسخ

نسبی از یک وضعیت متعادل برخوردار است همچنین  طوربههای شهری دهد که توزیع سکونتگاهنشان میهای مربوطه ها بر اساس مدلتحلیل تعادل و عدم تعادل در توزیع سکونتگاه

و تحوالت منحنی لورنز )و  29در صفحه  qاست )ن ک به تحوالت ضریب  درحرکتدهد که استان به سمت تعادل بیشتر روندهای فضایی حاکم بر تحوالت جمعیتی نیز نشان می

در استقرار صنایع نفت و گاز در دو دهه اخیر و  توانیمی شهری را هاسکونتگاهعلت در تداوم روند توزیع متعادل  نیترمهمنمودار توزیع شهرها و نمودار نرمال(. تفاوت انتگرال بین 

 های شمالی دانست. همچنین های جنوبی نسبت به سکونتگاهافزایش سهم سکونتگاه

18 
 نظرنقطه

بوشهر نیز -اهرم-فراشبند-راه ارتباطی شیراز کهیدرصورتارتباطات شهری برون استانی(، اشاره شده که شهر شیراز از طریق دو راه به استان بوشهر ارتباط دارد،  مراتبسلسله) 79در صفحه 

 مسیر چهارم باید در نظر گرفت. عنوانبه

 این مورد اصالح شد.  پاسخ

19 
 اصالح شود. (SHON)( به SHANزمانی شهر شُنبه تا آخر اشتباه )جابجا( درج شده است. همچنین التین شهر شُنبه نیز )، فاصله 11در جدول  نظرنقطه

 این مورد اصالح گردید. پاسخ

21 
 فاصله زمانی درج نشده است. 12و  11در جدول  نظرنقطه

 این مورد اصالح گردید پاسخ

21 
 دیلم اشتباه باشد و گناوه مدنظر است. احتماالً)پاراگراف اول( شهر برازجان، کنگان و دیلم اشاره شده که  41در صفحه  نظرنقطه

 این مورد اصالح گردید. پاسخ

22 
 است و حذف شود. 46و  41تکرار صفحات  11مطالب صفحه  نظرنقطه

 این مورد اصالح گردید. پاسخ

27 
 خوانا نیست لذا در مقیاس بزرگتر ترسیم شود. 13نمودار  نظرنقطه

 این مورد اصالح گردید. پاسخ

24 
 نام شهر کنگان از قلم افتاده است. 8در نقشه  نظرنقطه

 این مورد اصالح گردید. پاسخ

 نظرنقطه 21
ین . در کجای گزارش به ا"چه میزان از رشد اقتصادی استان بوشهر به دالیل اثر بازار داخلی و چه میزان به دلیل اثر بازار خارجی است؟ "کلیدی مطرح شده است:  سؤالاین  18در صفحه 

 پاسخ داده شده است.  سؤال



 

 ج

 ایرادات ناظر و پاسخ سرگروه بر روی ویرایش اول گزارش

 ها(سکونتگاه انواع) سکونتگاهی نظام عناصر عنوان گزارش : توصیف

 پاسخ

های بوده است و چه میزان از صنایع در طول کریدور مؤثرکلیدی این بوده است که آیا نزدیکی به بازار داخلی استان تا چه اندازه در آرایش فضایی صنایع  سؤالمقصود از مطرح کردن این 

ی شهری و هاجمعت؟ که این مهم در تحلیل اندافتهستقرار ینزدیکی به موقعیت صادرات در نزدیکی بنادر اصلی ا واسطهبهی دیگر مکان گزینی شده و چقدر از صنایع هااستانمنتهی به بازار 

تفکیک کامل این مهم که چه میزان از رشد اقتصادی ناشی از تقاضای داخلی و خارجی است به  قطعاًداخلی( انجام گرفته است.  بازار عنوانبهی شهری )هاتجمعرابطه بین استقرار صنایع و 

 .شودیمی مختلف پرداخته هاتیفعالو در اینجا )ساختار سکونتگاهی و سازمان فضایی( به اقتصاد مکان  گرددیبرمی بخش صنعت در گزارش اقتصادی هالیتحل

26 
 نظرنقطه

 "کنگان-کریدور سیراف"که  رسدیمبه نظر  11و  9ی هاشهنق، سه موقعیت تجمعی عنوان شده است که با استناد به 18ی محلی صنعت(، در زیر نمودار هاصرفه)مربوط به بند  61در صفحه 

 .باشدیم "عسلویه-کریدور سیراف"اشتباه بوده و منظور 

 ی محلی صنعتهاصرفه پاسخ

23 

 شود. ارائه(، الزم است راجع به انواع مورفولوژی شبکه شهری ذکر شده مطالب و تعاریفی 37)صفحه  2-2-7-1-1-1-8-2-1در بند  نظرنقطه

 پاسخ

در شبکه شهری  هایمورفولوژی متفاوت و متنوع در ادبیات فضایی تشخیص داده شد که تشریح انواع ها، عناوین و ترمولوژیهاشاخصبا توجه به وجود  گرددیماین پیشنهاد، اعالم  دییتأدر 

طبقه  1ی فضایی در بندشکلتحلیل الگوهای مختلف  78تا  71ذکور موجود ارائه شود )صفحات در فصل یازدهم در بخش تبیین سازمان فضایی با توجه به تحلیل تمامی ساختارها در بخش م

 ای(.ای و شبکهای، جزیرهی، چندمرکزی، خوشهتک مرکزالگوی 

28 
 ناخوانا و نامفهوم است. 4تصویر  نظرنقطه

 .گرددیمبا ارائه یک تصویر خواناتر، این مورد اصالح  پاسخ

29 

 .باشدیمکیلومتری(  11)مورفولوژی خطی در فاصله  4عین تصویر  قاًیدقی )ردیف دوم( اشبکه، اشکال مربوط به مورفولوژی مستقل از ساختارهای 1در تصویر  نظرنقطه

 پاسخ

متری نیز همان مورفولوژی وجود دارد و شهر دیگری به مورفولوژی کیلو 71کیلومتری در شعاع  11منظور از ارائه دوم این مورفولوژی بیان این مفهوم است که مورفولوژی خطی ارائه شده در 

نگریست به  تجمعی صورتبهبیشتر  بافاصلهی هایمورفولوژبه  ستیبایم درواقعکیلومتری نیز مورفولوژی خطی بر این شهرها حاکم است.  71مذکور اضافه نگردیده است. بنابراین در شعاع 

 مورفولوژی شبکه شهری مثالعنوانبهگفت که  توانیمو بر این اساس  گرددیمی دیگری به آن افزوده هایمورفولوژر فواصل بیشتر چه عبارتی مرفولوژی در فواصل کمتر د

71 
 یال. 12یال هستند نه  17)تحلیل ساختار مورفولوژیک(، شهر کنگان، بنک و دیر دارای  86در صفحه  نظرنقطه

 این مورد اصالح گردید. پاسخ

71 

 ی از این بند صورت پذیرد.ریگجهینتی و بندجمعی است. لذا الزم است یک ریگجهینتی و بندجمعفاقد  1-1-1-8-2-1بند  نظرنقطه

 پاسخ
ی بندجمعو در رده دوم:  27صفحه  3-1-1-1-1-8-2-1ی بکار رفته رتبه و اندازه شهری در بند هامدلی مربوط به بندجمعی بند مذکور در دو رده صورت گرفته است. رده اول: بندجمع

 ارائه گردیده است.  71و  74صفحه  11-1-1-1-1-8-2-1مربوط به نگرش سلسله مراتبی نسبت به شهرها در بند 



 

 ح

 ایرادات ناظر و پاسخ سرگروه بر روی ویرایش اول گزارش

 ها(سکونتگاه انواع) سکونتگاهی نظام عناصر عنوان گزارش : توصیف

72 

 نظرنقطه
ی بندحسطی و بندرتبهدر  هاآنبا توجه به ماهیت و نوع فعالیت ویژه  "ی ویژه پارس جنوبی یک و دوهاسکونتگاه"( منطقی است هایآبادی بندسطح) 1-2-1-1-8-2-1در ارتباط با بند 

 روستاهای لحاظ نشود و هر دو حذف شوند

 پاسخ
رخورداری و نشان دادن تفاوت ب باهدفبندی تأسیس در سطحی تازه هاسکونتگاهی دارای جمعیت با تعریف آبادی لحاظ شده است لحاظ هاسکونتگاهی انجام گرفته تمامی بندسطحدر 

 . گرددیمحات بیشتر تشریح توضی ارائهبه روستاهای منطقه انجام گرفته است. تفاوت در ماهیت و عملکرد سکونتگاه ویژه پارس یک در این بند با  هاسکونتگاهوابستگی یا عدم وابستگی این 

77 
 صورت پذیرد. 2-1-8-2-1ی از بند ریگجهینتی و بندجمعیک  نظرنقطه

 واهد شد. گرفته خ در نظری برای بند فوق ایبندجمعمجزا  صورتبه حالنیبااشده است.  میتنظبندهای شرح خدمات  بر اساسکارفرما  دیتأکبندهای ارائه شده در گزارش با توجه به  پاسخ

74 

 نظرنقطه
با  هاآنی مختلف و تحلیل ارتباط میان هاگروهتجهیزات  وی استقرار امکانات نحوهسنجش و ارزیابی "( یعنی 7-1-1-8-2-1، اشاره شده در پاراگراف دوم بند هاتیفعالهدف از تحلیل 

 بخش دوم هدف، در گزارش نیامده است. ژهیوبه، "دیگر اجزای آمایش

 پاسخ
چگی مطالب در با توجه به یکپار رونیازاید اما با توجه به ساختار شرح خدمات این اهداف در بخش تلفیق )فصل یازدهم( دیده شده است. در بررسی نظام فعالیتی بایستی به این اهداف رس 

 گروه تلفیق و نگاه راهبردی آن ، بررسی روابط میان اجزا در این فصل مورد توجه قرار گرفته است. 

71 

 ( تقسیم شود.13است سکانس بندی فضایی ساختار فعالیت صنعتی به چهار سکانس )همانند نقشه ، بهتر 79و نقشه  72در نمودار  نظرنقطه

 پاسخ
ی بار سازمدل ینحوهوضعیت شاخص و  حالنیبااوضعیت توزیع فضایی شاخص مورد بررسی محاسبه شده است و نظر کارشناسی در آن دخیل نبوده است.  اساس بری فضایی هاسکانس 

 دیگر مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و در صورت امکان به چهار سکانس افزایش خواهیم داد. 

76 

 شود. ارائهکه سهم شاغلین ...(، بهتر است آمار و اطالعات مستند  دهدیم)بررسی دقیق این آمار نشان  112در خصوص ادعای ذکر شده در پاراگراف دوم صفحه  نظرنقطه

 پاسخ
ی صنایع و هادادهی الگوها از بنددسته اساس بری آماری هالیتحلنمودار ارائه شده است. این  صورتبه 111ی صفحهدر هر سه الگو در  هاکارگاهی و تعداد گذارهیسرماآمار شاغلین و سهم  

 آمده است.  دست بهمعادن 

73 
 کلمه فعال حذف شود.اصالح شود و  "پراکنش معادن"به  41عنوان نقشه  نظرنقطه

 ناظر محترم، مورد ذکر شده اصالح خواهد شد. ازنظربا تشکر   پاسخ

78 

 نظرنقطه
نظر اشتباه  که به شودیم ، پاراگراف دوم، در سکانس بندی معدن استان به دو سکانس شمالی و جنوبی تقسیم شده و اشاره شده که سکانس جنوبی استان از برازجان شروع131در صفحه 

 است و اصالح شود. در ضمن نقشه مربوط نیز باید اضافه شود.

 پاسخ

تراکم سرمایه، تراکم  ی قبلی در زمینههانقشهی شمالی و جنوبی استان، فضای استان به دو سکانس تقسیم شده است. با توجه به اینکه هابخشی معدنی در هاتیفعالبا توجه به اختالف شدید  

ه گزارش اضافه این نقشه را نیز ب توانیممطابق نظر ناظر محترم  حالنیباای نقشه در این زمینه پرهیز شده است تا از تکرار پرهیز شود.ارائهاستخراج، تراکم ذخیره این نکته مشهود است از 

 کرد. 



 

 خ

 ایرادات ناظر و پاسخ سرگروه بر روی ویرایش اول گزارش

 ها(سکونتگاه انواع) سکونتگاهی نظام عناصر عنوان گزارش : توصیف

79 
 عنوان شهرستان برازجان به شهرستان دشتستان تغییر یابد. ، پاراگراف آخر،131در صفحه  نظرنقطه

 با تشکر از تذکر ناظر محترم این مورد اصالح خواهد شد.   پاسخ

41 

 به نقاط شهری منحصر نشود و در سطح شهرستانی بررسی و تحلیل شوند. هاآنی بندسطح، بهتر است خدمات و 4-7-1-1-8-2-1در بند  نظرنقطه

 پاسخ
ی هایررسبی از مقیاس شهرستانی است، ترقیدقی مراکز شهری است، و با توجه به اینکه بررسی در مقیاس نقاط شهری مقیاس عهدهی خدمات در استان به ارائهی اصلی فهیوظ کهییازآنجا 

 در مقیاس نقاط شهری انجام شده است. 

41 
 ویرایشی اصالح گردد. ازلحاظکامل  طوربهمتن  بارکاشکاالت ویرایشی بسیار زیاد هستند و باید ی نظرنقطه

 با تشکر از تذکر ناظر موارد ویرایشی اصالح خواهد شد.   پاسخ

42 

 نظرنقطه
. آمارها باید شودیمی بخش خصوصی است یا دولتی و خواننده دچار سردرگمی گذارهیسرمامشخص نگردیده است منظور  178صفحه  مثالًی مختلف هابخشدر  هایگذارهیسرمادر بحث 

 گردد. ارائهبه تفکیک بخش خصوصی و دولتی 

 پاسخ
ح است و نه مطر هاآنی جوارهمی و گذارهیسرمای مقیاس هابحث کهیطوربهی در مقیاس استان است. گذارهیسرمای توزیع فضایی و چیدمان نحوهدر بررسی نظام فعالیت صنعتی موضوع  

 ی مطالعات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. هابخشاین موضوع در  درواقعی.گذارهیسرمانوع 

47 
 نگردیده است. ارائهبه بررسی شهر یا روستا پرداخته شده است ولی هیچ تعریفی از شهر در ایران و یا جهان  1در صفحه  نظرنقطه

 همین مجلد ارائه خواهد گردید. 1ی ارائه در بخش تعاریف و اصطالحات در پیوست شماره المللنیبی هاسازمانتعریف شهر و روستا در کشور و برخی از  پاسخ

44 

 هیچ جا صحبت از مارشال نشده است. کهیدرصورتمارشال ذکر شده است  11اندازه به اوئرباخ نسبت داده شده است ولی در صفحه -روش رتبه 9در متوسط صفحه  نظرنقطه

 پاسخ

ال برای فرموله پردازد که از قانون مارشکند. بعدها زیپف با ارائه یک معادله ریاضی به بیان رابطه بین رتبه و اندازه شهرها میرا تعریف می هاآناوئرباخ رابطه معکوس بین اندازه شهرها و رتبه 

تا  8ندازه در صفحات ا-رسد که بین رتبه و اندازه شهرها رابطه معکوس با یک منطقی از تصاعد هندسی برقرار است. روند توسعه مدل رتبهاین نتیجه می و به کندیمکردن این رابطه استفاده 

 آمده است 11

41 

 وجود ندارد. qشده است ولی در فرمول آن هیچ  qدر قاعده زیپف صحبت از  نظرنقطه

 پاسخ
ارائه  91برای سال  7و نمودار  81برای سال  2، نمودار 31برای سال  1زیپف در توزیع رابطه بین رتبه و اندازه به نمودار  قاعدهبهاین مورد اصالح گردید به این نحو که فرمول خطی مربوط 

 گردید.

46 
 محاسبه نشده است؟ 1731در سال  هیچ توضیحی داده نشده است؟ چرا موردنظری هاسالدر  qطریقه محاسبه  نظرنقطه

 و نمودارهای مربوطه آمده است. جدول محاسبه مذکور به گزارش اضافه خواهد گردید qهمین گزارش نحوه محاسبه ضریب  9در صفحه  پاسخ

 یک سال وجود دارد؟ی آماری تخمین زده شده است؟ آیا امکان تخمین رگرسیون در هادادهرگرسیون بر اساس چه  21در صفحه  نظرنقطه 43



 

 د

 ایرادات ناظر و پاسخ سرگروه بر روی ویرایش اول گزارش

 ها(سکونتگاه انواع) سکونتگاهی نظام عناصر عنوان گزارش : توصیف

 پاسخ

شهر استان ارائه  73. در تحلیل مذکور رابطه بین لگاریتم رتبه و لگاریتم جمعیت برای گرددیمتحلیل رگرسیون برای تحلیل و تشخیص نوع رابطه و تابع خطی بین دو و یا چند متغیر ارائه 

صورت گرفته است. هدف  1791. در این تحلیل برای آخرین دوره سرشماری باشدیمنمونه  73گردیده است و عامل زمان دخالتی در تحلیل رابطه بین دو متغیر ندارد. بنابراین جامعه آماری 

اده شده بوده است و در تحلیل مذکور از منابع ذیل استف گانهسهی هامدلاندازه در دو مدل دیگر، دستیابی به سطح تفاوت شهرها و اندازه بهینه شهری در -ی رتبههالیتحلیل و سایر از این تحل

 است:

 1784و زبردست و حاجی پور، 1791حکمت نیا و موسوی، 

48 
 تصریح نشده است. یدرستبه 3معادالت نمودار  نظرنقطه

 این مورد اصالح گردید پاسخ

49 

 به چه معناست؟ 27لگاریتمیک در صفحه  نظرنقطه

 پاسخ

بین  کهیدرصورت. کندیمپیروی  Y=aX+bکه از تابع  شودیمخوانده  رهیدومتغتحلیل رگرسیون برای تعیین رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رگرسیون خطی چند متغیره و یا 

(، از تابع رگرسیون خطی لگاریتمیک 6نمودار باشدیم R2=96%لگاریتم متغیر وابسته و لگاریتم متغیر مستقل رابطه و همبستگی معناداری وجود داشته باشد )که در شبکه شهری بوشهر 

(. بنابراین تحلیل و تعیین رابطه خطی بین لگاریتم متغیر وابسته و لگاریتم متغیر مستقل، رگرسیون خطی 1784و زبردست و حاجی پور، 1791استفاده کرد ) حکمت نیا و موسوی،  توانیم

 .شودیملگاریتمیک خوانده 

11 

 ( اصالح گردد.8جدول ) نظرنقطه

 پاسخ
بر پایه طبقات جمعیتی مرکز آمار ایران و مجلد راهنمای شرح خدمات برنامه آمایش انجام گرفته است و محتوای جدول از حیث  1791ی جمعیتی شهرهای استان را در سال بندطبقه 8جدول 

 در صورت امکان نوع اصالح مورد درخواست جهت بازبینی جدول عنوان گردد. گرددیمنتایج کنترل گردید. پیشنهاد 

11 

 ( و مفهوم آن هیچ توضیحی داده نشده است؟1چرا در مورد تصویر ) نظرطهنق

 پاسخ

لیل ی اصلی استان در خصوص دسترسی به خدمات برتر بر پایه تحهاسکونتگاهدر خدمت تشریح تصویر فوق است. تشریح گردیده است که روابط بین  41و  41تمامی متن مربوط به صفحات 

ری به ت. جهت افزایش دقت متن و رابطه آن با جدول توضیح مبسوطباشدیمخدماتی به چه صورتی  مراتبسلسلهپیوندهای مسافر و جریان تردد در محورهای اصلی استان، تصویر کالن 

 .گرددیمگزارش مربوطه افزوده 

12 

 ی مختلف استان وجود ندارد و باید تخمین زده شود؟هابخشی مختلف صنعت، کشاورزی چطور محاسبه شده است؟ آمار سرمایه در هابخشسرمایه  نظرنقطه

 پاسخ
. بوده است هاسازمانی رسمی دریافتی از آمارها اساس بری ارائه شده در این زمینه آمارهامشخص برای هر کارگاه وجود دارد و  صورتبهی در بخش صنعت و معدن هایگذارهیسرمامیزان  

 ی بکار رفته صورت نگرفته است و تنها از آمارهای موجود استفاده شده است. هاشاخصبرآوردی از  گونهچیهدر کل 

 بیانگر چیست؟ در مورد آن توضیح داده شود. UAمتغیر  67در صفحه  نظرنقطه 17



 

 ذ

 ایرادات ناظر و پاسخ سرگروه بر روی ویرایش اول گزارش

 ها(سکونتگاه انواع) سکونتگاهی نظام عناصر عنوان گزارش : توصیف

 پاسخ

UA  مخففAgglomeration Urban  ترسی ی شهری )دسهاتجمعبه مفهوم تجمع شهری است که در اقتصاد مکان کاربرد وسیعی دارد. در این رابطه ، توزیع مکانی صنایع و رابطه آن با

از مراکز  بافاصلهیم و صنایع نسبت به هم رابطه مستق به بازار و یا خدمات( مورد تحلیل قرار گرفته است. تجمع شهری بر پایه رابطه مذکور توزیع صنایع با دسترسی به بازار یا جمعیت و فاصله

تایج آن ی شهری صنعت مورد تحلیل قرار گرفته است که نهاتجمعشهری رابطه معکوس دارد. بر پایه این تحلیل و رابطه آن با شاخص دسترسی به بازار و شاخص نسبت سرمایه/نیروی کار، 

 از رابطه خاصی تبعیت کرده است که در تحلیل بدان پرداخته شده است. 91-81در دوره  نیمتخصصتجمع شهری با نرخ جذب  آمده است. همچنین رابطه منطقه 61و  61در صفحه 

14 

 ی مختلف چگونه مشخص شده است؟هاشهرستانی مختلف برای هاشاخص، وزن 118؛ در شاخص مرکزیت وزنی ص 14شماره  نظرنقطه

 پاسخ
 باشدینمشهرستانی  صورتبهمحاسبه شده است و وزن دهی مطابق با مدل بکار گرفته شده  1791ی دارای اطالعات استان بر اساس سرشماری سال هایآبادشاخص مرکزیت مکانی برای 

 .گرددیمتفصیلی اشاره  طوربهدر خصوص وزن دهی مدل مرکزیت وزنی توضیحاتی آورده شده است که این مورد  116بلکه برای هر یک از روستاها محاسبه شده است. در صفحه 

11 

 استان بررسی نگردیده است. GDPی مختلف در هابخش افزودهارزشسهم  نظرنقطه

 پاسخ
مفصل در  صورتبه هاتیفعالی اقتصادی هابحثدارد.  دیتأکی اثرگذاری بر محیطی پیرامونی نحوهبررسی نظام فعالیتی و ساختار آن در این بخش مطالعاتی بر وضعیت توزیع فضایی و 

 مورد توجه قرار گرفته است. هاشاخصیکی از این  عنوانبهنیز  GDPکه  اندگرفتهبخشی مورد بررسی قرار  صورتبهمجلدات اقتصادی 

16 

 ی مورد نظر هیچ صحبتی نشده است. هابخشبحث اشتغال در  نظرنقطه

 پاسخ
یک شاخص  عنوانبهی مختلف، اشتغال هابخشی مطالعاتی پیچیدگی کارکردی نظام شهری بهره برده شده است. این در حالی است که در تحلیل نظام فعالیتی هابخشاز بحث اشتغال در  

 مورد توجه قرار گرفته است. 

13 

 ی صورت گیرد.سازکسانمستقل؟ چرا؟ باید ی 214صفحه بخش نفت و گاز در یک مبحث جزء بخش صنعت در نظر گرفته شده است و در مباحثی دیگر در  نظرنقطه

 پاسخ
مجزا این بخش را مورد بررسی قرار داده است و ساختار آن  صورتبهیی هاسرفصلی اقتصادی و فعالیتی در استان بوشهر شرح خدمات در هانظامبه دلیل اهمیت بخش نفت و گاز در 

 . هاستسرفصلمشخص در شرح خدمات ارائه شده و جزو  صورتبهقلمروهای نفت و گاز  مثالعنوانبهی تنظیم شده است که به این بخش فعالیتی بیشتر اهمیت داده شود. اگونهبه

 

 



گاه  فی توص  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر   گاه اه( یعناصر نظام سکونت  )انواع سکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
1 

 تحلیل ساختار سکونتگاهی -1-2-8-1

با خصوصیات متناسب  یی2و روستا ی1شهر هایسکونتگاههای متفاوتی وجود دارد. در بخش فضایی، مدل نظامدر تحلیل 

های از مدل .متفاوتی بکار گرفته شد تحلیلیی هامدل، هاها، توزیع و تحوالت خاص آنمورفولوژی و عملکردی سکونتگاه

نظام سلسله  روپی و منحنی لورنز در تحلیلمراتبی، تحلیل ضریب آنتیابی سلسلهاندازه، تحلیل خوشه-رتبه مرسوم، تحلیل

، از تحلیل ی مورفولوژی شهریاشبکه. همچنین با توجه به وجود ظرفیت بکار رفت ، شاخص مرکزیت خدماتیمراتبی شهرها

 اهتغال سکونتگاهزمانی نظام فعالیت و ساختار اش-و مقایسه تطبیقی تناظر برای تحلیل نظام کارکردی شبکه، تحلیل مورفولوژی

ی متفاوت دیگری نیز صورت گرفت اما با توجه به مشابه بودن نتایج از هالیتحل. الزم به ذکر است که گردیدو ... استفاده 

های دیگر شرح خدمات به فراخور ماهیت و هدف شرح خدمات های تحلیلی در بخشبرخی از مدلشد.  نظرصرفارائه آن 

ی به وضع دهشکلروندهای ساختار شهری در بند تحلیل روندها و عوامل اصلی تحلیل  بکار گرفته شده است به عنوان نمونه

 موجود استان، در زیر بخش ساختار و الگوی نظام سکونتگاهی )شهری و روستایی( ارائه خواهد گردید. 

 (هاسکونتگاهتوصیف عناصر نظام سکونتگاهی )انواع  -1-2-8-1-1

 شهرها -1-2-8-1-1-1

 شدنیجهانجه به با تو یبستر کنونگسترده تغییرات در  اسیو مقتوسعه شامل شتاب  در سطوحو روندهای کالن  هاشیگرا

شهرها -باعث گردید که امروز شهرها و کالن در عرصه توسعه ملی و فراملی یریپذرقابتنوین و  یهایفناوراقتصاد، توسعه 

عنوان مراکز  بهاز شهرها  درواقعشته باشند. چهره اقتصادی دنیای امروز و تحوالت اصلی جهان دا نییدر تع یبیرقیبجایگاه 

 و  دهیسازماندر  هاآنقدرت فضاهایی که  (Kunzmann, 1998)کلیدی رشد و توسعه اقتصادی  یو موتورهافرماندهی 

 .(1787)کاظمیان،  گرددیم، عنوان کندمینقش اصلی را ایفا هدایت تحوالت محلی، ملی و جهانی 

                                                      
ی محلی است با حدود قانون شهر پردازد. بر اساس این مادهبه تعریف شهر در کشور می 1762قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  4ماده . 1

ریت ثبه طوری که اک سیمایی با ویژگیهای خاص خود بودهنظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از

اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی های اداریفعالیت دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و اکنانس

 .باشدو حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت  پیرامون خود بودهکانون مبادالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ برخوردار و
ادی( وضع طبیعی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصروستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی ) کند کههمین قانون عنوان می 2ماده .  2

 تباشند و اکثری آنجا سکونت داشتهخانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در  21که حداقل تعداد  حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقلمگن بوده که باه

ها فعالیتینا کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از هایدائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتساکنان

 .شده استنامیده می اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه
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فقرا  شغلی )حقوق پایین در مناسبات  دادهرخعمومی ، تغییرات  یهارساختیزتضعیف امکانات، تسهیالت اجتماعی و 

صنعتی و رشد فراگیر بخش خدمات )بخش سوم اقتصاد( و متعاقب  در بخششغلی  یهافرصتو درآمد باالی اغنیا(، کاهش 

، به تهافیتوسعهدر جوامع  اجتماعی و اقتصادی یهاینابرابر )بخش چهارم اقتصاد(، تشدید یآورفنآن بخش اطالعات و 

و  رشی، بیادروازه، شدهمحافظتشهرهای  یریگشکلخود همچون  تریافراطجدایی گزینی فضایی گسترده در اشکال 

واسطه  خود، بهمشاهده کرد که فارغ از اندازه  توانیمشهرهای بسیاری را امروز  درواقعدیگر انجامیده است.  مسائلبسیاری 

ر همین اساس . بکنندیمقرارگیری در گره جریانات بین مناطق )کلیه جریانات( نقش بسزایی را در اقتصاد کشورهای بازی 

لیل بخشی از جریانات فراملی و ملی، قبل از ورود به تح یریگشکلبه واسطه کارکرد و موقعیت و کارکرد استان بوشهر در 

 الزم است دو نگرش اصلی در تحلیل ساختار سکونتگاهی شهرها تشریح گردد:نظام شهری در استان بوشهر 

 ی به شبکه شهریمراتبسلسلهنگرش -الف

 به شبکه شهری یاشبکهنگرش -ب

 ییهایتئورو  هادگاهیدشهرها بر  یسکونتگاهاصلی تحلیل ساختار  تأکیدمطابق با تجربیات دیگر کشورها و کشور ایران، 

 تأکیداه فضایی و است. این نظریات با دیدگ شدهگذاشتهبنا  یاشبکهی و نظام مراتبسلسلهاست که هر دو نگرش مبتنی بر نظام 

طقه، در پی )در نگرش دوم( در فرآیند توسعه من هاسکونتگاه)در نگرش نخستین( و روابط بین  هاسکونتگاهبر نظام استقرار 

ی استان را از طریق هر دو نگرش ترسیم کند. از طرفی غالب نظریات مبتنی بر نگرش فضای آن است که مناسبت سیستم فضایی

مانند قطب رشد( مابین حد تمرکزگرایی ) یاانهیمدر فرآیند توسعه،  هاسکونتگاهبر نظام استقرار  تأکیدبا  یامنطقهبه توسعه 

جمیع را پیشنهاد با ت ییتمرکززدایا به عبارتی  رمتمرکزیغ( را برگزیده و تجمیع یروستا شهرو تمرکززدایی )مانند توسعه 

اوتی را ایجاد متف یهالیپتانس، شرایط و هانهیزمهر دو نگرش به سازمان فضایی،  یریکارگبهکه این مهم در صورت  1اندکرده

هر دو نوع  یهاتیظرفظرفیت نظام شهری در هر دو سیستم )با توجه به وجود  گرددیم.  بنابراین در این بخش تالش کندمی

 سیستم در استان بوشهر مطابق با گزارش جلد اول ارزیابی سریع( بررسی گردد.

 ی به ساختار شهریمراتبسلسلهنگرش 

ی به مراتبلسلهسش پایه فکری در نظریه مکان مرکزی که توسط کریستالر، لوش و گالپین مطرح شد در نگر ترینمهم

از مراکز عرضه کاال  یمراتبسلسله یاشبکهنظام شهری است. در این نظریه بنا بر رفتار منطقی جمعیت بر پهنه محیطی همگن، 

از مجموع قدرت خرید و هزینه  یاآستانهکه بنا بر لزوم وجود  دیآیمو خدمات به عنوان سازمان فضایی بهینه به دست 

                                                      
ی را ایجاد اهمنطقی توسعه فضایی متداول، که همانا قطبی شدن و اختالفات هایینارساو  هایکاستبرای  طلبانهاصالحی حلراه. این نظریات در حقیقت  1

 .اندکردهکرده بود مطرح 
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هری صورت بهینه شهر و ارتباط آن با نظام ش اندازهبهاست. همچنین نظریات مختلفی در جهت دستیابی  گرفتهشکل ونقلحمل

(، 1964(، الشخص )1911(، بری )1949کسانی چون زیپف ) یهاتالشبه نظریات و  توانیمگرفته که از آن جمله 

 .(1782)زبردست,  ( اشاره داشت1931( و مالکی )1937ریچاردسون )

 یهیولاوضعیت کلی عناصر آن سیستم از حیث اهمیت است که نتیجه  یکنندهمشخصمودی به یک سیستم، نگرش ع 

تماعی . یک نظام شهری که بسته به شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اجگرددیمی منجر مراتبسلسلهبندی در یک نظام آن به طبقه

تواند از نظر کمی )تعداد جمعیت( و یا از نظر کیفی )نقش و جایگاهشان( است، می گرفتهشکلو سیاسی با نظم خاصی 

. شودیمشهری یاد  مراتبسلسلهکه اصطالحاً از آن با عنوان  اندافتهیای منظم و مشخص ترتیب شود که با مرتبه یبندطبقه

 تبه دسمختلف شهر وجود دارد،  یهااندازهی که در آن مراتبسلسلهحد مطلوب اندازه شهر تمام مفهوم خود را در یک نظام 

طلوب  و تر از حد متر و منطقیی مهممراتبسلسلهتوزیع جمعیت شهری در حد مطلوب در یک نظام  مسئله جهیدرنتآورد. می

شهری در تحلیل نظام شهری )با ساختارهای مختلف( از نظر کمی،  بهترین شکل  مراتبسلسلهاندازه بهینه شهر است. نظام 

ها، ا متروپلت  دورماندههی فضاست. زیرا این نوع توزیع، نظامی یکپارچه از نقاط شهری با جمعیت کم حتی در جوامع ساماند

 .(1784زبردست, و  )حاجی پور دهدمیها و مراکز توسعه تشکیل قطب

هری است. ش یهاسکونتگاه یاندازه یهایژگیونظام شهری مربوط به ابعاد و  یهایژگیوگفت یکی از  توانیم رونیازا

 یندازهاشده است که تناسب میان  یزیرهیپاصورت گرفته مطابق با این نگرش بر این اصل  یهالیتحلتمامی نظریات و 

ی را در مراتبسلسلهمفاهیم مربوطه به نگرش  توانیم ینوعبهمتوازن گردد و  یتوسعهسبب  تواندیمشهرها در یک منطقه 

را  یامنطقهی خود باری از قطب گرای ییتنهابهی مراتبسلسلهکه نگاه  هرچندی و ایجاد مراکز رشد دانست قطب یتوسعهبرابر 

کرد و یک نوع سیستم نظام شهری را برای همه مناطق  یگذارارزشبه صورت کلی  توانینمدر خود دارد. با این حال 

د و شهری از این حیث، ساختار فضایی شهرها بر پایه ابعا یشبکه یهایژگیوتوصیه کرد. در این راستا به منظور شناسایی 

 است.  شدهیبررس هاآناندازه 

 به ساختار شهری یاشبکهنگرش 

دارای  ی(بمراتسلسله)نگرش  ، بیش از شناخت خود مکان(یاشبکه)نگرش  هامکانمروزه شناخت روابط متقابل بین ا

 یهاحرکت شوند.بیکاری و مانند آن در پشت مرزهای مکانی متوقف نمی، یسوادیباهمیت است. فقر، کمبود درآمد، 

تار اگر این پروسه در کنار رف شود.جمعیتی، منجر به انتقال این مسائل از نقاط روستایی به شهر و از شهر به روستا می

قابل بین وندها و کنش متدر سطح جوامع کوچک قرار داده شود، اهمیت و نقش بررسی پی ژهیبه و کنندهمصرف یراقتصادیغ

مطالعه و شناخت پیوندهای موجود بین مراکز روستایی  درواقع .کندمینمود عینی بهتری پیدا  مختلف  یهازماندر  هامکان
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الزمه جلوگیری از گسست در پروسه تکاملی توسعه در  (،یالمللنیبو شهری در سطوح مختلف خرد، میانه و کالن )ملی و 

بت ای که پیوندها به صورت مثدیرینه دارد. در منطقه یقدمت ،پیوست و گسست در توسعه مناطق  .و منطقه است کشور

یوندها مشاهده گسست در این پ یهانشانهاما چنانچه  یابدورت پایدار و پویا تداوم میو پایدار بماند، توسعه به ص گرفتهشکل

و بازتاب فضایی نظیر رشد مناطق و  یر سؤال خواهد رفتشود، آینده توسعه مناطق در صورت ادامه روندهای موجود، ز

 ، گسست بین محیط شهری و روستا و رشد مشاغل کاذب و ...برخی از پیامدهای چنین رخدادهایی است.یررسمیغاسکان 

ی از قدرت و انتساب کارکردهای مشخص به صورت منفعل از شبکه ارتباطات اقتصادی، مراتبسلسلهترسیم عموماً 

ن راستا در ای .نخواهد انجامید نگرجامعبه یک نگرش سیستمی و ، یامنطقهملی و ، فرهنگی و سیاسی در سطح اجتماعی

در طول زمان گاهاً باعث شده است که اوالً سطح دسترسی به خدمات  و  هاکانونبرقراری پیوند عملکردی و اقتصادی بین 

اقتصادی الزم جهت تشکیل تنوعی از روابط عملکردی  یهاآستانه و هانهیزمبه ویژه خدمات برتر تسهیل گردد و در ثانی 

در یک  آن رشد خدمات نوین و متعاقباقتصادی متعدد و متنوع و رشد مشاغل جدید  یوندهایپو برقراری  هاسکونتگاهبین 

ایش کارایی و افز هانآو رشد اقتصادی مستمر  هاکانونکه این موضوع پایداری توسعه  گرددیمنظام متقابل اقتصادی ایجاد 

قدرت،  بر اساسظهور و تقویت مراکز متعدد  وضعیتیدر چنین . (Meijers E. , 2007) اقتصادی کل منطقه را در پی دارد

 متوازن و پایدار منتهی شود. یاتوسعهبه  تواندیمشدت و چندگانگی روابط 

و پیوندها،  هاانیجره مطالع بر اساسای به توسعه فضایی نگرش شبکه ،استان بوشهر  تحلیل سازمان فضاییدر بر این اساس 

با توجه به اختالف زیاد بین سطوح نسبی توسعه در نقاط موسوم به شهر و نقاط موسوم به معموالً  دارای اهمیت ویژه است.

بسیار  یهاشچاله شهری را با توسعه روستایی و توسع یاندهیفزاکه خود به صورت و پیرامون  هاکانون یطورکلبهو روستا 

 اجتماعی و-حیات اقتصادی دهندهشکلکه  ییهاانیجرکرده است، نگرش واحد به این دو  در چارچوب شناخت  روروبه

، 1شهری منظومه کشت بر روابط شهر و روستا(، تأکیدفن تونن)با  فرهنگی این نقاط است، نگرشی است که در نظریه

توسعه  یهاکانون)دیدگاه راندینلی(، کریدورها و  7وری عملکردهای شهری و توسعه روستایی، تئ2هاشبکهچارچوب نظریه 

که  ییهایتئور سنتی بر یهایتئور وضوحبهکه با توجه  است یبررسقابلهیلهورست( و ...  یامنطقه)منبعث از راهبرد شبکه 

  .گرددیم تأکیدقابلیت انطباق بیشتری با استان دارند 

  

                                                      
1 .Agropolitan 

2 .Network Theory 

7 .Urban Function and Rural Development 
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 (UFRDشهری و توسعه روستایی ) یهایعملکرددر تئوری  یاشبکهنگرش 

ی مراتبسلسله خألراندینلی در رویکرد خود تحت عنوان عملکردهای شهری در توسعه روستایی بیشتر به دنبال پر کردن 

 ضات ذیل بود:وفضایی با استفاده از مفر-یکپارچگی عملکردی ینوعبهاز باال به پایین و همچنین دستیابی  هاسکونتگاه

ایفا  وانندتیمداشته و  یامنطقهعملکردی متفاوت، نقش مهمی در توسعه  یهایژگیوبا ابعاد و  یهاسکونتگاه .1

توانند کافی یکپارچه نبوده تا این مراکز ب اندازهبه، نظام سکونتگاهی توسعهدرحالکنند اما در اغلب کشورهای 

 انجام دهند. کارآمدو  مؤثر طوربهعملکردهای بالقوه خود را 

 . تعداد این مراکز، توزیعکنندیمایفا  یامنطقهمرکزی نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی  یهامکان .2

 .روندیمبه شمار  یامنطقهتوسعه  یریگشکل درروند، عوامل مهمی هاآنجغرافیایی و خصوصیات عملکردی 

باال بردن  مرکزی و یهامکانمات و تسهیالت واقع در ، برای گسترش دسترسی به خدهاسکونتگاهپیوند بین  .7

 ید قوی باشد.متفاوت با یهاتخصصبا اندازه و  یهاسکونتگاهتعامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی بین 

ه ببرای حیات خود به فضا نیاز دارند. مبادله کاال یا خدمت بین کاربران فضا،  هاانساناقتصادی نیز مانند  یهاتیفعال

لیل زمان و یا انرژی فیزیکی به مصرف برسد. به همین د که منابع به صورت پول، شودیمحرکت وابسته است. حرکت باعث 

ساختار فضایی هر مکان تجلی کنش متقابل بین جامعه انسانی و محیط فیزیکی . سیستم اقتصادی دارای بعد فضایی است

انواعی از کنش متقابل را به ترسیم  عملکردی یوندهایپ یطورکلبهشهری و  –پیوندهای روستایی . پیرامون آن است

یکدیگر هستند. راندینلی این مطلب را تا آنجا پیش برده است  و ملزومکه مکمل یکدیگر و یا به عبارتی الزم  آورندیدرم

 یهاتیفعالیکپارچه کردن جوامع کوچک و  “و روستایی را مطرح کرده است. یکپارچه کردن کارکردهای شهریکه 

از اهداف افزایش بازده و ازدیاد درآمد و نیز  کیچیهاقتصاد ملی، هدف اصلی استراتژی دگرگونی است.  در هاآنتولیدی 

بازاری، شهرهای میانه و نواحی متروپولیتن  یهاشهرک، هادهکدهتوزیع درآمد، بدون افزایش رابطه میان  در شتریبعدالت 

بدون یکپارچه کردن کارکردهای شهری و روستایی در سیستم فضای ملی، قابل دستیابی یز و ن توسعهدرحالدر کشورهای 

قابل حاصل پیوندهای کالبدی است که خود مبتنی بر وابستگی مت عمدتاًراندینلی عقیده دارد که کنش متقابل جوامع  .نیست

که بر  دهدیمی، پیوندهای اقتصادی تشکیل بعد دیگر پیوندها را در ساختار فضای است. ونقلحمل یهاشبکهمنابع و نیز 

ایی اصلی سازمان فض یهابازتابجمعیتی خود یکی از  یهاحرکت کاال، مواد خام و مانند آن متکی است. بازار، یهاشبکه

تحول در سازمان فضایی منجر به برخی تحوالت اقتصادی، تحول در تمایالت و  هرگونهکه بر این اساس ایجاد  است
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تا سیستم دوباره  گرددیممنجر  1و این مهم نهایتاً به حرکات جمعیتی گرددیممکانی بخش خصوصی و دولتی  یهاشیگرا

را  یدههرهب. از انواع دیگر پیوندها در سازمان فضایی، پیوندهای تکنولوژیک است که امکان افزایش تولید و به تعادل برسد

 .(1782)شکوئی,  کندمیمیسر 

ستایی، رو یهاحوزهرا بین  هایوابستگو این  دهدمینیز اهمیت  هایوابستگود به مفهوم برخورد راندینلی در نظریه خ

گاه اقتصادی را پای-و این تعادل فضایی و اجتماعی داندیمشهرهای کوچک و بین شهرهای کوچک با شهرهای بزرگ الزم 

و اقتصادی و اطالعات حاصل از تحلیل فضایی از مطالعات فیزیکی، اجتماعی  یریگبهره. وی با داندیماصلی توسعه 

را تدوین ساخت. به طوری که به فقیرترین مردم  بخشدیمرا سرعت  جانبههمهو توسعه  یگذارهیسرماراهبردهایی را که 

 است بارتعدر این راهبرد  هانیگزیجا، را فراهم نمود. دینمایمامکان دسترسی بیشتر به خدمات و امکانات را تهیه و تنظیم 

 از:

 تقویت ارتباطات موجود ؛ 

  ؛ هاسکونتگاهایجاد ارتباطات جدید میان 

  جدید ؛ یهاسکونتگاهبرانگیختن رشد 

  گذاردیم ریتأثغیر فیزیکی  یهایدسترسکه بر روی  ییهایمشتغییر خطی  . 

فضایی با  یهالیتحلد میان نیست؛ بلکه ایجاد پیوند و اتحا یامنطقههدف نهایی رویکرد مذکور تولید یک برنامه جامع 

اندینلی در مکانی بر مبنایی مستمر و پویا است. ر یهایریگمیتصمبخشی و اقتصادی به منظور بهبود بخشیدن به  یهابرنامه

هرها . روستاها، شهرهای کوچک، ششودیمانجام  هاسکونتگاهکه روند کنش متقابل از طریق روابط  کندمیاین راستا عنوان 

اید کشاورزی و عرضه عق یهافرآوردهمتقابل، خدمات،کاال، تولیدات،  دادوستددر یک شبکه تعامل اجتماعی  شهرهامادر و 

. به طوری که ارتباط جدید فیزیکی بین مراکز شهری و روستایی، مسیر منابع اقتصادی، روابط اجتماعی، رسندیمبه هم 

روستایی  یهاحوزهانواع روابط بین مراکز شهری و  افتهیتوسعهک ناحیه در ی رونیازا. دهدمیحرکت کاالها و مردم را تغییر 

 شده است : یبندطبقهراندینلی  لهیبه وس، بدین سال که آیدمی به وجودو شهرهای میانی 

 مهم فضایی از نظر دنیس راندینلی یهایوابستگ: 1جدول 

 عوامل هایوابستگانواع 

 ، ارتباطات اکولوژیکآهنراهآبی،  ونقلحمل، شبکه هاراهشبکه  فیزیکیارتباط 

 یاهیناحارتباط تولیدی، نحوه مصرف، جریان درآمد، جریان کاالی بین  ارتباط اقتصادی

 مهاجرت موقت یا دائم، آمد و شد برای کار جمعیتی یهاتحرک

                                                      
 هرچند) را در پیوندهای جمعیتی خالصه کرده است (دهدیم)پیوندهای کالبدی و اقتصادی دو بعد اول را تشکیل  یکی از سه بعد نظام فضایی ونجانست . 1

 .ی جمعیتی پیوند بر اساس روابط نژادی، قومی و ... است(وندهایپمنظور وی از 
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 عوامل هایوابستگانواع 

 ارتباط از راه دور یهاستمیسآبیاری،  یهاستمیسارتباطات تکنولوژیکی،  روابط تکنولوژیک

 مذهبی، روابط متقابل اجتماعی یهاتیفعالنحوه دیدار، نحوه خویشاوندی،مراسم و  تعامل اجتماعی

 توزیع خدمات ٔ  نهیدرزمروابط 
توزیع خدمات درمانی، عرضه خدمات شخصی، تجاری و فنی،  یهاستمیسجریان انرژی، شبکه مالی، ارتباط آموزشی ، 

 ونقلحمل یهاستمیس

 ارتباط متقابل ساختاری، جریان بودجه دولتی، وابستگی متقابل سازمانی، وابستگی اداری سیاسی اداری-روابط اداری و سیاسی

 1565: زبردست، مأخذ

 یامنطقهراهبرد شبکه و  1توسعه یهاکانوندر چارچوب محورهای )کریدورها( و  یاشبکهنگرش 

به همراه  نایعنی انتخاب راهی که توسعه روستایی و توسعه شهری را به صورت توأم یامنطقهبه توسعه  یاشبکهنگاه 

را متجلی  یافتگینتوسعهیا  بین نقاط ، چهره پنهان توسعه یو منفو بتواند با ارائه تصویری روشن از پیوندهای مثبت  داشته باشد

در  “هاست.معلول گسست در برقراری پیوند یافتگینتوسعهو  توسعه فرآیند در هم تنیده پیوندهای گوناگون چراکه”سازد. 

 یاطالعهمشهری در چارچوب پیوند مراکز کار و فعالیت، به عنوان  –روستایی  یوندهایپاین رابطه ضروری است که مطالعه 

را ، به صورتی مستمر در مقاطع معین به اج یاتوسعهدر تحوالت  "گسست"و  "پیوست "پایه در جهت شناخت دور تسلسل

و انجام  مناسب یهاروش یریکارگبهسکونتگاهی و فعالیتی، با  یهاخوشهدرآید. پس از انجام دور اول مطالعات و تعیین 

عدی را عات بمطال توانیم جمعیت، پراکنش سطح توسعه، فقر و ...( یهایپراکندگ) مثالً در ارتباط با  الزم یهایبندمنطقه 

 وندهاپی  .شوندیمشناخته به اجرا درآورد که برای مناطق همگن به عنوان مدل توسعه  یاژهیوبه صورت موردی در نواحی 

و یا بر اثر  رندیگیممتعادل و پایدار شکل  یاگونهبهجمعیتی  یهاکانونطی فرآیندهایی بر اساس کنش متقابل بین  توانندیم

دوره زمانی  هم در به همین دلیل در صورت عدم شناخت شبکه درهم تنیده پیوندها و آن ند.کنش متقابل منفی گسست یاب

 ینیبشیپرا  هاآنسطوح نسبی توسعه و رفاه مراکز جمعیتی را در وضع موجود و نیز افول و عروج آتی  توانینم ،بلندمدت

ل شهری )که در چهار سطح شامگفت که مطالعه و به دنبال آن شناخت پیوندهای موجود بین مراکز  توانیم رونیازا کرد.

مه ، پیوندهای مالی در فصل نهم مطالعات برناهامهاجرتپیوندهای کاالیی، پیوندهای فیزیکی، پیوندهای جمعیتی و جریان 

 یهاحوزهمناطق و  یهایژگیو تریعقالناستنباط بهتر و ، بستر اصلی را برای (گرددیمبررسی  لیتفصبهآمایش استان بوشهر 

فراهم  یاهمنطقو مسیر روشنی را برای هرگونه استنتاج علمی از مطالعات  کندمیآن مراکز فراهم  رندهیدربرگجغرافیایی 

 ده است.وررا به وجود آ یاشبکهماهیت نگرش  متقابل چندگانه، یهاکنشپیچیدگی و درهم تنیدگی روابط و  .آوردیم

ی در سطوح مختلف مطرح کرد، اما پذیرش ایده شبکه به معنای قبول بی مراتبسلسلهبه صورت  توانیمرا  هاشبکهاگرچه 

د موجود بین مراکز جمعیتی که به صورت پیوند مثبت و یا پیون یهاانیجر است. سطحهممرکز بودن و یا پذیرش تعدد مراکز 

                                                      
1 .Development Nodes & Corridors 
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در ارتباط با یکدیگر و نیز با تغییر حجم، شدت و یا جهت حرکت، قدرت و ضعف مراکز مربوطه  ،شودیمیاد  هاآنمنفی از 

 .ندیآیمتعامل در سطح ملی و فراملی به شمار  یهاشبکهاز  یترعیوسخود متأثر از نظام  حالنیدرع و شوندیمرا سبب 

ه به م شوند و روند آتی پیوندهای مختلف با توججمعیتی به درستی ترسی یهاکانونچنانچه  انواع پیوندهای موجود بین  

در  های مناسب، توسعه مناطق محقق شود.بود که   با تدوین سیاست دواریامتوان به تصویر درآید ، می آتیچشم اندازهای 

 ترمهمدارد؛   .از نظر اقتصادی، اجتماعی و .. ییهایتوانمندمهم باشد که این نقطه)مکان( چه  که اینبحث پیوندها، به جای این

 هاانیجر برهیتک، نقاط برهیتکاین است که ارتباط این نقطه)مکان( با بقیه نقاط به چه شکل است؟ به عبارت دیگر، به جای 

عیف را ض یهاارتباط توانیمبا نقاط دیگر دارد. از این طریق،  هر یک از نقاطچه ارتباطی  دید، باید در این خصوصست. ا

، یک مثالعنوانهبتوسعه یک نقطه باعث تضعیف نقاط دیگر نشود.  ، به طوری کهکردکاهش داده یا تبدیل به ارتباط مثبت 

ن است پیوند یک نقطه با نقاط دیگر ممک کهنیانکته مهم  مرکزیت ایجاد شود ولی پیرامون آن در فقر مطلق زندگی کنند.

 باشد گرفتهلشککاالیی، سرمایه و ...(، یا به دلیل پیوندهای مذهبی، قومی، فرهنگی و....  اقتصادی) مبادالت دبه دلیل پیون

(Douglass, 1998) . یابکهشاقتصادی پرداخت، بلکه باید برآیند تمامی این عوامل را به صورت  مسائلبنابراین تنها نباید به 

که بر پایه  رددگیممتذکر تفاوت سیاستگذاری فضایی را در دو رویکرد سلسله مراتبی و شبکه ای  2جدول در نظر گرفت. 

 برهیتک کهنیاشود؛ به خاطر  یافتگینتوسعهاست باعث  جادشدهیاممکن است راهی که برای پیشرفت منطقه مطالعات جهانی 

عبارت  هاانونکپیوند مثبت بین  یریگشکل یهاتیمزبرخی از نشده باشد.  نظر گرفتهدر  هاانیجریک جریان بوده و بقیه 

 از: است

  ؛هاییدارا انواعدسترسی عادالنه به زمین و سایر 

  مختلف؛ یهابخششغلی مناسب در  یهافرصترشد و توسعه 

  متنوع؛برخورداری خانوارها از منابع درآمدی 

  ای ؛متعادل منطقه و توسعهزمینه الزم برای رشد 

 درآمد منطقه، در چرخه تولید و سازندگی  جهیدرنتتولیدی ضمن افزایش تولید و  یهابخشدر  یگذارهیسرما

 ؛ دیآیدرممناطق محلی به گردش 

 یابد؛ فرار سرمایه از نواحی پیرامونی به نواحی مرکزی کاهش می 

  راکز با مراکز محلی و م دوجانبهدر ارتباط تنگاتنگ و  سطحهمبه صورت افقی و  رمتمرکزیغنوعی تمرکز

 ؛ردیگیمای ملی و جهانی شکل ای،  منطقهناحیه

  ؛حساس و توسعه شهری و صنعتی یهاستمیاکوستوسعه متوازن بین محیط طبیعی و 
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 در پیوندهای شهری و روستایی تریقوبه مراتب  یهانهیزم یریگشکل. 

 یاشبکهی )سیستم مکان مرکزی( در برابر تفکر مراتبسلسله: اختالفات تفکر 2جدول 

 2سیستم مکان مرکزی 1یاشبکهسیستم 

 4مرکزیت 7گره ای

 اندازهبهوابسته  خنثی بودن اندازه

 در آینده 6سودجوییگرایش به برتری و  در آینده 1و اصل مکمل بودن یریپذانعطافگرایش به 

 کاال و خدمات 8همگنی کاال و خدمات 3ناهمگنی

 دسترسی عمودی دسترسی افقی

 طرفهکیعموماً جریانات  دوطرفهجریانات 

 ونقلحمل یهانهیهز اطالعات یهانهیهز

 شرایط رقابت کامل فراتر از فضا تبعیض یهانهیهزشرایط رقابت ناقص منبعث از 

 (Loewen, 2013): مأخذ

ی شبکه شهری بمراتسلسلهبر این اساس متناسب با موارد فوق، در بند توزیع شهرهای استان بر حسب رتبه اندازه، تحلیل 

لوژیک شبکه شهری فوری ارتباطات شهری، تحلیل مومراتبسلسله. در بند تحلیل شبکه گرددیمدر یک رویکرد روندمبنا ارائه 

سیستم  که این تحلیل پایه پرداختن به سنجش شودیمهمسایگی انجام  نیترکینزدحلیل بر اساس قاعده فاصله از مراکز و ت

 است. تهقرارگرف، شودیمبدان پرداخته  لیتفصبهفضایی چند مرکزیتی در استان که در بند ساختار شهرهای استان 

 اندازه-توزیع شهرهای استان بر حسب رتبه -1-2-8-1-1-1-1

لیکس اوئرباخ، . فگرددیبرمشهری به اوایل قرن بیستم  یهانظاماولین تجزیه و تحلیل جغرافیایی توزیع اندازه شهرها در 

معکوس وجود دارد  یرابطه هاآنقانون این قانون را ارائه داد که بین اندازه شهرها و رتبه  1917آلمانی در سال  دانیجغراف

مبنا  نیبر او مورد عمل و بررسی واقع گردید.  یبندفرمولورج زیپف به صورت کامل توسط ج 1949در سال  تیدرنهاکه 

شهر  دومکی. بدین ترتیب شهر دوم حدود داندیمدر ارتباط  هاآن یرتبهجمعیتی شهرها را به ترتیب  مراتبسلسلهاین مدل 

                                                      
1 .Network System 

2 .Central Place System 

7.Nodality 

4 .Centrality 

1 .Flexibility and Complemntarity 

6 .Primacy and Subservience 

3 .Heterogeneous 

8 .Homogeneous 
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ام شهر اول جمعیت خواهد داشت. این nام حدود یک n یرتبهشهر  تیدرنهاشهر اول و  سومکیاول، شهر سوم حدود 

 به صورت خط مستقیم با همبستگی خطی رابطه وجود دارد.  هاآن یرتبهکه بین جمعیت شهرها و  کندمیتئوری بیان 

𝑃𝑟 =
𝑃1

𝑅𝑞
 

 𝑃𝑟 یا جمعیت شهر  موردنظر یمرتبه: جمعیت شهر درRام 

 𝑃1 موردنظر: جمعیت شهر نخست در منطقه  

 R :منطقه شهر در یمرتبه 

 qاندازه-: شیب خط مرتبه 

 مورداستفادههای معمول که یکی از روش  برای بررسی و تحلیل چگونگی توزیع فضایی جمعیت در یک نظام شهری

توان غلبه و تسلط یک شهر را نسبت به دیگر نقاط شهری در باشد که از طریق آن میاندازه می -رتبه یقاعدهگیرد قرار می

 شهری نظام در شهری هایاندازه تحلیل و تجزیه به که الگویی نیتریمیقدیک فضای جغرافیایی مورد ارزیابی قرار دارد. 

در  2اوئرباخ فلیکس نام به آلمانی جغرافیدان یک توسط بار اولین برای الگو این است. شهری 1اندازه-رتبه الگوی پرداخته،

 هایی سکونتگاهاندازه کردن مرتب با وی گردید. مطرح آلمان غرب در تجربی کامالً یمطالعه یک مبنای بر 1917 سال

 بعدها این .(1781)عظیمی,  وجود دارد معکوس ایرابطه هاآن یرتبه و شهرها یاندازه بین شد که متوجه منطقه شهری

 پایه بر شهرها رتبه اساس این بر شد یبندفرمول لگاریتمی در شکل ریاضی معادله یک صورت به 7زیپف توسط قاعده

اوئرباخ رابطه معکوس بین اندازه شهرها و رتبه  .4است تنظیم قابل هندسی تصاعد یک صورت به و پایین به باال از شاناندازه

د که از قانون پردازن رابطه بین رتبه و اندازه شهرها میکند. بعدها زیپف با ارائه یک معادله ریاضی به بیارا تعریف می هاآن

ا یک رسد که بین رتبه و اندازه شهرها رابطه معکوس بو به این نتیجه می کندیممارشال برای فرموله کردن این رابطه استفاده 

 منطقی از تصاعد هندسی برقرار است.

 q مقادیر  . اختالفردیگیم صورت هاآن جمعیت و شهری نقاط جمعیتی رتبه بر اساس  qضریب تعیین فرمول این در

 همان که نخست شهر توجهقابل تسلط و غلبه از یک عددی مقدار با موردمطالعه منطقه در مختلف شهری برای نقاط

 -رتبه قاعده بر اساس شهری اندازه توزیع باشد، q=1حکایت دارد. اگر  شهری نظام کل بر است منطقه شهر نیترتیپرجمع

                                                      
1 .The rank –size rule 

2 .Felix auerbach 

7.Zipf 

 logpr = logp1 − q logrاز:  عبارت است. فرمول  4
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 تربزرگq مقدار  چه هر الگو این در .بود خواهد شهری نخست باشد، الگوی توزیع q >1 که زمانی بود. خواهد اندازه

 .(1781)عظیمی,  بود خواهد نخست، بیشتر شهر تسلط باشد، میزان

( 1731-81-91برای کلیه شهرهای استان مطابق با آمار سه دوره سرشماری )  qاندازه ضریب -با استفاده از مدل رتبه

 ناندازه با جمعیت واقعی همی –. جمعیت شهرهای استان بوشهر طی این مدت توسط مدل رتبه (4جدول ) محاسبه گردید

به ترتیب  اندازه–مقایسه شده است. تغییرات مربوط به جمعیت شهرها و لگاریتم رتبه  موردنظرهای سرشماری شهرها در دوره

 .ردیگیمو تحلیل قرار  یموردبررسهر دوره سرشماری 

 1311اندازه در سال -تحلیل مدل رتبه -1-2-8-1-1-1-1-1

رین شهرهای تضریب مربوط به پرجمعیت نیترنییپاشهرها و  نیترتیجمعکمدر این دوره باالترین ضریب مربوط به 

اندازه  -تبهپایینی نظام شهری از نظام ر وهای میانی یا به عبارتی شهرهای پرجمعیت استان بیشتر از شهرهای رده باشدمیاستان 

ر از جمعیت تاندازه به جز شهر دوم و سوم که بیش-مقایسه جمعیت واقعی شهرها با جمعیت مدل رتبه کنند.نرمال تبعیت می

مقرر در مدل را دارند، بقیه شهرها جمعیتی کمتر از مدل را دارند. البته اختالف چشمگیری بین جمعیت واقعی و جمعیت 

 (.1نمودار مدلی شهرها وجود ندارد)

 قاعده زیپف-با جمعیت مطلوب در مدل رتبه اندازه 1311: مقایسه جمعیت نظام شهری در سال 1نمودار 

 
 : محاسبات مشاور بر اساس مدل رتبه اندازهمأخذ

 1381اندازه در سال -تحلیل مدل رتبه -1-2-8-1-1-1-1-2

تحوالت نظام شهری استان دچار تحول اساسی  درواقعگردد شهر به شبکه شهری استان اضافه می 16، 1731-81طی دوره 

. در این دوره دهدمیها و تشابهاتی را با روندهای  قبلی نظام شهری نشان برای این دوره تفاوت qگردد. محاسبه ضریب می

ز یک برای این شهرها کمتر ا شدهمحاسبه qاند ضریب نیز شهر دوم و سوم استان جایگاه خود را در نظام شهری حفظ نموده
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ام . در این دوره باالترین ضریب مربوط به شهرهای پایینی نظگذاردیماندازه را به نمایش -است که عدم تطابق با الگوی رتبه 

ت. با شهرهای واقع در رده پایین اس باالردهکه نشانگر گسست و عدم تعادل در نظام شهری مابین شهرهای  شهری است باشد

 qبه دوره قبل بیانگر روند رو به تعادل در نظام شهری است به عبارت دیگر میزان ضریب  این دوره نسبت qمقایسه ضریب 

(. در این دوره مقایسه جمعیت 4جدول اند)شده ترکینزدبرای کلیه شهرهای این دوره نسبت به دوره قبل، به یک  شدهمحاسبه

 شد.کشهری را به تصویر می در نظاماندازه –اندازه، میل به توزیع نرمال رتبه -واقعی شهرها با جمعیت مبنای مدل رتبه

 قاعده زیپف-با جمعیت مطلوب در مدل رتبه اندازه 1381ری در سال : مقایسه جمعیت نظام شه2نمودار 

 
 : محاسبات مشاور بر اساس مدل رتبه اندازهمأخذ

 ؛1331اندازه در سال  -تحلیل مدل رتبه -1-2-8-1-1-1-1-3

برای کلیه شهرها از روند  شدهمحاسبه qاست ضریب  شدهاضافهشهر به نظام شهری استان  7سال  1در این دوره در فاصله 

شهر برازجان به عنوان  qافزایشی برخوردار است این امر در ضریب شهر کنگان به خوبی پیداست،  در دو دوره قبلی ضریب 

 یهرهاشاین ضریب برای  هرچند باشدمیاز یک  تربزرگدومین شهر استان زیر یک بوده است که در این دوره این مقدار 

شهر کنگان در سه دوره قبل باالی یک  qباشد)ضریب و بندر گناوه( همچنان زیر یک می بندر کنگاناستان) و چهارمسوم 

باال عالوه بر ارتقا رتبه در نظام شهری به شهر سوم استان، فاصله  یریپذتیجمعاست که در این دوره به دلیل  شدهمحاسبه

سال  1باالی شهر بوشهر در طی  یریپذتیجمعلی این تحوالت خود را با شهر نخست به حد نرمال رسیده است( دلیل اص

سال سرشماری  11پذیری داشته که این نسبت برای مدتهزار جمعیت 21 حدودسال اخیر  1، شهر بوشهر در باشدمیاخیر 

 1,76یش افزا رغمیعلبوشهر دهد که شهر . برآیند موارد مذکور نشان میهزار نفر بوده است 26( حدود 1731-81قبلی )

کاهش سهم ، با هزار نفر استان در تمامی ادوار سرشماری 111به عنوان تنها شهر باالی ، (%26به  %76برابری جمعیت آن )از 

  مواجه بوده است. سال اخیر 11جمعیتی از مجموع نظام شهری در طول 
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 1791و  1781، 1731ه در سه دوره انداز-بررسی روند مقایسه تطبیقی شبکه شهری با جمعیت مطلوب در قاعده سنتی رتبه

که اوالً توزیع جمعیت در شبکه شهری نسبت به این قاعده متناسب بوده و در ثانی به دلیل جذب جمعیت در  دهدمینشان 

مودار نتوسط شهرهای با رتبه سه تا هفتم، توزیع جمعیت به سمت تعادل بیشتر حرکت کرده است ) 1791تا  1731طول دوره 

توان گفت حرکت به سمت تعادل در شبکه شهری استان همراه با الگوی نخست بر این اساس می  (.7نمودار و  2نمودار ،1

 .1نداشهری رخ داده است در واقع سه شهر بعد از مرکز استان با شتاب بیشتری نسبت به شهر اول جذب جمعیت داشته

 بر اساس قاعده زیپف با جمعیت مطلوب در مدل رتبه اندازه 1331ال : مقایسه جمعیت نظام شهری در س3نمودار 

 
 : محاسبات مشاور بر اساس مدل رتبه اندازهمأخذ

 31و  81، 1311تحلیل تغییرات رتبه شبکه شهری استان بوشهر در سه دوره  -1-2-8-1-1-1-1-4

( را در شبکه شهری استان بوشهر 1791و  1781، 1731روند تغییرات رتبه را در طول دوره مذکور ) 1نمودار و  7جدول 

طه . شهر کنگان به واسگرددیم. شهر بوشهر و شهر برازجان به ترتیب، همچنان شهر اول و دوم منطقه محسوب دهدمی نشان

م استان داشته است به نحوی که توانسته است از رتبه پنجم به رتبه سو یاندهیفزااثرپذیری از مرکز فعالیت پارس جنوبی روند 

( به میزان یک رتبه 1791وه و خورموج )شهرهای چهارم و پنجم استان در سال صعود نماید و به همین واسطه شهرهای گنا

صنعتی منطقه  نظم جدیدی در سازمان فعالیت یریگشکلروند تغییرات رتبه در استان به تبعیت از  یطورکلبه. اندداشتهنزول 

ساله مشاهده  11پارس جنوبی( از پویایی خاصی برخوردار است و اختالفات محسوسی در یک بازه زمانی  یعملکرد)

، کنگان، نخل تقی، سیراف، بردستان و انارستان به افزایش رتبه محسوسی شهر یعال(. شهر جم، 1نمودار و  4نمودار )شودمی

 . اندبودهروبرو 

                                                      
 بندی این قسمت تشریح گردیده است.در بخش جمع. چرایی این موضوع  1
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 1331و  1381، 1311: رتبه و روند تغییرات رتبه شبکه شهری استان بوشهر در سه دوره 3جدول 

 31-11تغییرات رتبه  1331رتبه  1381رتبه  1311رتبه   جمعیتی یبندطبقه حروف اختصار نام شهر

 B 211-111 1 1 1 1 بوشهر

 BO 111-11 2 2 2 1 برازجان

 K 111-11 1 1 7 2 بندر کنگان

 -G 111-11 7 7 4 1 بندر گناوه

 -KH 11-21 4 4 1 1 خورموج

 D 21-11 6 6 6 1 بندر دیلم

 J 21-11 27 11 3 16 جم

 -DA 21-11 3 3 8 1 بندر دیر

 C 21-11 9 8 9 1 چغادک

 -A 21-11 8 9 11 2 آبپخش

 -AH 21-11 11 11 11 1 اهرم

 AL 21-11 71 21 12 27 شهر یعال

 BA 21-11 16 11 17 7 بنک

 N 21-11 21 13 14 6 نخل تقی

 -V 21-11 11 12 11 4 وحدتیه

 -KA 11-1 14 17 16 2 کاکی

 AS 11-1 22 24 13 1 عسلویه

 -S 11-1 11 18 18 7 سعدآباد

 -KHA 11-1 12 14 19 3 خارک

 -SH 11-1 13 19 21 7 شبانکاره

 SI 11-1 24 28 21 7 سیراف

 -AB 11-1 18 21 22 4 آبدان

 BAR 11-1 23 27 27 4 بردستان

 -DAL 11-1 17 16 24 11 دالکی

 -R 11-1 19 22 21 6 بندر ریگ

 DO 1-1 71 26 26 4 دوراهک

 -BOR 1-1 21 21 23 6 بردخون

 -DE 1-1 26 29 28 2 دلوار

 BAD 1-1 72 23 29 7 بادوله

 ABA 1-1 71 71 71 1 آباد

 -T 1-1 21 71 71 6 تنگ ارم

 AN 1-1 73 73 72 1 انارستان

 SHON 1-1 77 72 77 1 شنبه

 -E 1-1 28 74 74 6 امام حسن

 RI 1-1 76 76 71 1 ریز

 -BU 1-1 74 77 76 2 بوشکان
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 31-11تغییرات رتبه  1331رتبه  1381رتبه  1311رتبه   جمعیتی یبندطبقه حروف اختصار نام شهر

 -KAL 1-1 29 71 73 8 کلمه

 1533و  63، 53از مرکز آمار ایران در سه دوره سرشماری  اخذشده اطالعات: بازسازی و محاسبات مشاور بر اساس مأخذ

در کل شبکه  24به رتبه  17. شهر دالکی از رتبه اندافتهی یاژهیوجدا از اثرات پارس جنوبی، برخی از شهرها تغییرات 

ویژه و متعدد جزیره خارک، این شهر روندی بطئی داشته و  یهاتیمحدودشهری استان بوشهر نزول یافته است. به دلیل 

 یریگشکلنفری خود را حفظ نموده است. گسستگی این شهر از سرزمین مادری، عدم امکان  3311جمعیت حدودی 

به عنوان برخی از عوامل این رخداد دانست. شهرهای امام  ستیبایمدید و محدودیت گسترش شهری را عملکردهای ج

وسعه . رشد و تاندبودهحسن، کلمه، بندر ریگ، بردخون، خارک، دالکی و تنگ ارم با کاهش برجسته رتبه شهری مواجه 

عنوان  هاگاهسکونتن بخشی از رخداد مذکور در سایر به عنوا ستیبایمجنوب استان را )هسته شمالی نمودار(  یهاسکونتگاه

 کرد.

 (1( و ثابت )-1، منفی )1شهرها بر اساس تغییرات رتبه در سه خوشه تغییرات مثبت ) یبندطبقه: 4نمودار 

 
 و محاسبات مشاور یبندطبقه: مأخذ
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 1331 و 1381، 1311شهرها در سه دوره : تغییرات رتبه 1نمودار 

 
  : محاسبات مشاورمأخذ
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 1اندازه بر اساس مدل رگرسیون خطی-تحلیل رتبه -1-2-8-1-1-1-1-1

. در این و مجموع مربعات است یونیرگرساندازه شهرها استفاده از مدل -برای تحلیل رتبه شدهگرفتهروش دیگر بکار 

ل سوق پیدا خواهد کرد. اگر میل کند توزیع اندازه شهری به طرف توزیع لگاریتمی نرما-1به طرف  qمقدار هرچقدرمدل 

باشد حاکی از تسلط نخست   q >1اهمیت نسبی شهرهای متوسط و میانی در نظام شهری و اگر  دهندهنشانباشد  q<1مقدار

ی ساختار شبکه مراتبسلسلهکه از تحلیل  یاجهینت ترینمهم. (1791موسوی,  &)حکمت نیا شهری در نظام شهری است 

ت این است که متناسب با تحلیل رابطه بین توزیع شهرها در استان غالب شهرهای استان نیازمند گرف توانیمشهری استان 

 (. 4دول جرشد کانونی هستند و از طرف دیگر رشد شهرهای کوچک نسبت به سایر طبقات به مراتب باالتر بوده است )

𝑞 =  log(𝑃1 𝑃𝑛⁄ ) / log 𝑛 

𝑃1:  جمعیت شهر نخست

𝑃𝑛:  جمعیت شهر 𝑛ام

𝑛:  تعداد شهرها

𝑞:  شاخص ثابت نظام شهری

 سرشماری اخیر: تغییرات شاخص ثابت نظام شهری بر اساس مدل زیپف در سه دوره 4جدول 
 دوره سرشماری اندازه-در مدل رتبه qمقدار شاخص 

1,3867 1731 

1,6114 1781 

1,2468 1791 

 : محاسبات مشاورمأخذ

بیانگر وضعیت چند مرکزیتی در ناحیه 1791در سال  2مقایسه توزیع لگاریتمی شبکه شهری در دو حوزه شمال و جنوب

بر رشد  1791تا  1731که در هر دو ناحیه، روندها از سال  است یحالشمال و قطب گرایی در ناحیه جنوب است. این در 

 شدن داللت دارد. یاهستهشهرهای میانی و حرکت به سمت چند 

                                                      
لگاریتم جمعیت  . در تحلیل مذکور رابطه بین لگاریتم رتبه وگرددیمتحلیل رگرسیون برای تحلیل و تشخیص نوع رابطه و تابع خطی بین دو و یا چند متغیر ارائه  . 1

اندازه در دو مدل دیگر، دستیابی به سطح -رتبه یهالیتحل. هدف از این تحلیل و سایر باشدیمنمونه  73جامعه آماری شهر استان ارائه گردیده است.  73ی برا

 (.1784زبردست و حاجی پور،)بوده است  گانهسه یهامدلتفاوت شهرها و اندازه بهینه شهری در 

دی شمالی استان، در تحلیل نظام کارکربا توجه به شاخص پیوندهای فیزیکی و جریانی بین شبکه شهری و ارتباط محسوس خورموج با شهرهای .  2

از  "ناحیه"استفاده از واژه  یجابهشهرها، شهرهای شهرستان دشتی با مجموعه شهری شمال استان مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است و به همین دلیل 
ل مختلفی مورد تحلی یهایمرزبندمختلف در  یهاحوزه که شهرها در کندیماستفاده گردیده است. تفاوت در موقعیت و روابط شهری ایجاب  "حوزه"واژه 

ای هشهر از نظر تقسیمات طرحکه اینبر این اساس بر پایه جریانات مسافر و کاال شهرهای شهرستان دشتی در حوزه شمال قرار دارند در حالی قرار گیرند.
 اند.ای در ناحیه جنوب لحاظ گردیدهکالبدی ناحیه
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است. بر این مبنا ضرایب  شدهمحاسبهدوره سرشماری  7برای  1731-91 یهاسالاندازه شهرهای استان بوشهر طی -رتبه

 که شیب خط و آن استحاکی از  آمدهدستبه. مقادیر باشندیمبرای معادالت خط رسم شده همگی منفی  آمدهدستبه

بوده  1,24و  1,61، 1,38به ترتیب معادل  1791و  1781، 1731 در سه دوره یموردبررسهای اندازه با خط تعادل برای سال

این می کند که میل  -1سال اخیر با یک روند کاهشی به طرف  21چنانچه در جدول فوق پیداست شیب خط طی  است.

افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ استان همچنان ادامه دارد، بلکه شهرهای  تنهانهروند نظام شهری نشان از آن دارد که 

در شهرهای کوچک و میانی نظام شهری رشد جمعیت  درواقع. باشندیم یتوجهقابلمیانی و کوچک نیز دارای رشد 

به همان سرعت که در شهرهای بزرگ شبکه شهری اتفاق افتاده در شهرهای کوچک نیز وضع به همین  باًیتقرو  افتهیشیافزا

 منوال بوده است.

 1331-بکه شهری استان بوشهر: توزیع لگاریتمی رابطه بین رتبه و اندازه ش6نمودار 

 
 : محاسبات مشاورمأخذ

ناحیه  وتوزیع لگاریتمی رتبه و اندازه شهرها را در سه رده فضایی کل استان، ناحیه شمال  8نمودار و  3نمودار ، 6نمودار 

نشان می دهند. کامالً مشهود است که توزیع شبکه شهری در ناحیه شمال به مراتب از ناحیه جنوب بر  1791جنوب در سال 

اندازه متعادل تر است. همچنین روندهای جمعیتی در هر دو ناحیه بر جذب جمعیتی دو طبقه شهرهای میانی -پایه شاخص رتبه

 و شهرهای کوچک اشاره دارد.
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 1331-: توزیع لگاریتمی رابطه بین رتبه و اندازه شبکه شهری ناحیه شمال استان بوشهر1نمودار 

 
 : محاسبات مشاورمأخذ

 1331-: توزیع لگاریتمی رابطه بین رتبه و اندازه شبکه شهری ناحیه جنوب استان بوشهر8نمودار 

 
 محاسبات مشاور: مأخذ

 اندازه-اندازه بر اساس مدل تعدیل یافته رتبه-تحلیل رتبه -1-2-8-1-1-1-1-6

، به تحلیل مورفولوژیک نظام شهری 1791تا  1731در این بخش از تحلیل، پس از شناخت و تحلیل نظام شهری در دوره 

-ل رتبهمدل رگرسیون خطی و مد اندازه )قانون مارشال(،-استان بوشهر بر پایه جمعیت و با استفاده از سه روش مدل پایه رتبه

( 1731( و بهفروز )1784اندازه که توسط حاجی پور و زبردست )-است. مدل تعدیل یافته رتبه شدهپرداختهاندازه تعدیل یافته 

 (:1جدول )کندمیاست از رابطه ذیل پیروی  کاررفتهبه

𝑃𝑟th= ∑ 𝑃1−𝑛 𝑅𝑟𝑡ℎ⁄

∑ 1
𝑅1

+
1

𝑅2
+⋯+

1

𝑅𝑛
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𝑃𝑟 𝑡ℎ =  جمعیت هر شهر که در مرتبه𝑟 ام قرار دارد

∑ 𝑃1−𝑛 =  مجموع جمعیت واقعی مستقر در استان

𝑅𝑟 𝑡ℎ =  مرتبه شهر 𝑟 ام

∑
1

𝑅1
+

1

𝑅2
+ ⋯ +

1

𝑅𝑛
=  مجموع نسبت مرتبههای ای تمام شهرهای مستقر در استان

ه اندازه زیپف در سه دور-: جمعیت و اندازه بهینه جمعیت در شبکه شهری استان بوشهر بر اساس مدل رتبه1جدول 

 1331و  1381، 1311سرشماری 

 نام شهر
جمعیت 

1331 

رتبه 

1331 

 مدل تعدیل یافته رتبه اندازه 1رگرسیون خطی لگاریتمیک  zipfمدل  

دل
ت م
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ج
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زاد

ما
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شه
به 

 رت
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X) 
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Y) 
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زاد 
 ما

 یا
ود

کمب
تبه 

  ر
ت

سب
س ن

کو
مع

 

دل
ت م

معی
ج

زاد 
 ما

 یا
ود

کمب
 

-87118 238341 1,29 1,11 1 191222 1 191222 بوشهر  1,111 131119 21167 

-2162 93611 2 91449 برازجان  1,71 4,98 111131 13164-  1,111 83171 3919 

-7611 68639 4,88 1,48 11211 61134 7 36729 بندر کنگان  1,777 18717 13936 

 21741 47361 1,211 1216 43191 4,81 1,61 11711 48816 4 64111 بندر گناوه

-4111 79144 1 74944 خورموج  1,31 4,14 71811 7279 1,211 71112 6868-  

-11144 72173 6 22797 بندر دیلم  1,38 4,71 28738 4119 1,163 29133 6384-  

-3178 23889 3 21311 جم  1,81 4,72 27714 4131 1,147 21118 4213-  

-4246 24417 8 21113 بندر دیر  1,91 4,71 19664 4379 1,121 21882 1321-  

-1739 19411 1,111 4331 16922 4,26 1,91 7619- 21691 9 18132 چغادک  

 268- 13116 1,111 4328 14394 4,24 1,11 2284- 19122 11 13278 آبپخش

 2176- 11914 1,191 4646 17111 4,14 1,14 7969- 13343 11 17338 اهرم

 1368- 14188 1,187 4147 11326 4,11 1,18 7449- 16269 12 12821 شهر یعال

 1911- 17466 1,133 4429 11188 4,16 1,11 7112- 11113 17 11111 بنک

 1111- 12114 1,131 4711 9677 4,16 1,11 2441- 17944 14 11117 نخل تقی

 213- 11631 1,163 4197 8822 4,16 1,18 1611- 17111 11 11414 وحدتیه

 381- 11941 1,167 4136 8121 4,11 1,21 2141- 12211 16 11116 کاکی

 2414- 11298 1,119 7967 3121 7,91 1,27 7611- 11484 13 3884 عسلویه

 1863- 9326 1,116 7814 6992 7,91 1,26 2983- 11846 18 3819 سعدآباد

 1492- 9214 1,117 7349 6126 7,89 1,28 2117- 11231 19 3322 خارک

                                                      
 Y=aX+bکه از تابع  شودیمخوانده  رهیدومتغتحلیل رگرسیون برای تعیین رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رگرسیون خطی چند متغیره و یا .  1

 R2=96%شبکه شهری بوشهر  ربین لگاریتم متغیر وابسته و لگاریتم متغیر مستقل رابطه و همبستگی معناداری وجود داشته باشد )که د کهیدرصورت. کندیمپیروی 

(. تحلیل و تعیین رابطه 1784و زبردست و حاجی پور، 1791استفاده کرد ) حکمت نیا و موسوی،  توانیم(، از تابع رگرسیون خطی لگاریتمیک 6نمودار باشدیم

 .شودیمخطی بین لگاریتم متغیر وابسته و لگاریتم متغیر مستقل، رگرسیون خطی لگاریتمیک خوانده 
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 نام شهر
جمعیت 

1331 

رتبه 

1331 

 مدل تعدیل یافته رتبه اندازه 1رگرسیون خطی لگاریتمیک  zipfمدل  
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کو
مع

 

دل
ت م

معی
ج

زاد 
 ما

 یا
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کمب
 

 1111- 8317 1,111 7648 6117 7,88 1,71 2118- 9361 21 3617 شبانکاره

 1199- 8776 1,148 7112 1344 7,81 1,72 2119- 9296 21 3173 سیراف

 1346- 3913 1,141 7461 1417 7,39 1,74 2667- 8834 22 6211 آبدان

 1177- 3611 1,147 7737 1111 7,38 1,76 2411- 8488 27 6138 بردستان

 1211- 3294 1,142 7289 4841 7,38 1,78 2191- 8174 24 6144 دالکی

 1787- 3112 1,141 7211 4199 7,31 1,41 2191- 3819 21 1619 بندر ریگ

 2721- 6377 1,178 7174 4731 7,64 1,41 7196- 3119 26 4417 دوراهک

 2118- 6484 1,173 7161 4169 7,64 1,47 2814- 3271 23 4736 بردخون

 2148- 6212 1,176 2992 7981 7,13 1,41 7268- 6932 28 7314 دلوار

 2713- 6173 1,174 2926 7816 7,13 1,46 7112- 6372 29 7681 بادوله

 2772- 1871 1,177 2862 7641 7,14 1,48 7114- 6113 71 7117 آباد

 2464- 1643 1,172 2812 7496 7,11 1,49 7114- 6293 71 7187 تنگ ارم

 2376- 1431 1,171 2347 7713 7,44 1,11 7766- 6111 72 2371 انارستان

 2333- 1711 1,171 2688 7228 7,41 1,12 7788- 1916 77 2128 شنبه

 2611- 1149 1,129 2674 7118 7,41 1,17 7244- 1342 74 2498 امام حسن

 2193- 1112 1,129 2187 2991 7,78 1,14 7137- 1138 71 2411 ریز

 2184- 4867 1,128 2174 2889 7,76 1,16 7144- 1427 76 2239 بوشکان

 2163- 4371 1,123 2486 2391 7,74 1,13 7112- 1236 73 2164 کلمه

 1 371126 4 14439 811367     84316- 821242   371126 کل جمع

 :محاسبات مشاورمأخذ
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 اندازه-بکار رفته در تحلیل رتبه یهامدل یبندجمع -1-2-8-1-1-1-1-1

مدل زیپف با توجه به ثابت فرض نمودن جمعیت شهر اول، بر کمبود جمعیت شهرهای میانی و کوچک داللت دارد و مدل 

و  1جدول در  شدهگرفته. بررسی و مقایسه تطبیقی سه مدل بکار کندمی تأکیداصلی  یهاکانونرگرسیون خطی بر ضعف   

 :سازدیمشهری موارد ذیل را آشکار  نهیبهدر تحلیل اندازه  6نقشه و  1نقشه ، 4نقشه 

 شهرها -شهرهای کوچک و روستا جمعیت اندازه زیپف و مدل رتبه اندازه تعدیل یافته بر کمبود-مدل رتبه

 دارد. تأکید

 .مدل رتبه اندازه رگرسیون خطی بر کمبود جمعیتی سه شهر نخست داللت دارد 

  87118مذکور، شرایط متفاوتی دارد؛ از حیث مدل رگرسیون خطی، این شهر معادل شهر بوشهر در سه تحلیل 

 نفر است. 21167اندازه تعدیل یافته برابر -نفر کمبود جمعیتی دارد و مازاد جمعیتی این شهر بر پایه مدل رتبه

 رد گردیده نفر کمبود جمعیت در کل شبکه شهری استان بوشهر برآو 84316اندازه -بر پایه مدل سنتی رتبه

 است.

  ه در سایر صورت گرفت یهالیتحلبکار رفته و هم  یهامدلی هم بر پایه مراتبسلسلهتحلیل  جانبههمهبررسی

که در نظام شهری استان بوشهر ، نیاز به رشد  هر دو نوع شهرهای اصلی و  دهدمیمطالعاتی نشان  یهابخش

 فرعی وجود دارد.

 بوده  گردید بیانگر حرکت شبکه شهری به سمت تعادل ارائهروش مختلفی که اندازه در سه -برآیند تحلیل رتبه

شهر  4توسط  91-1731است و در این مسیر، پدیده نخست شهری در وضعیت خاصی )جذب جمعیت در دوره 

را به خود اختصاص  91-31از رشد جمعیت شهری دوره  %21,6اول استان( به وقوع پیوسته است. شهر بوشهر 

. بر این اندکردهاز رشد جمعیت شهری همین دوره را جذب  %71سه شهر کنگان، برازجان و گناوه داده است. 

اساس حرکت استان به سمت تعادل به دلیل جذب جمعیت بیشتر توسط شهرهای رده بعد از شهر اول استان بوده 

 . 1از تحول جمعیت شهری توسط چهار شهر اول صورت گرفته است %11 درمجموعاست. 

  

                                                      
سکونتگاه شهری استان در تمامی ادوار ثابت در نظر گرفته شده و جمعیت شهری  73های جمعیت شهری در این بخش گردد که در تحلیل روند. اضافه می 1

ری به صورت ساندازه از دقت الزم جهت مقایسه -های رتبهشهرهای مذکور بازسازی گردید تا از این طریق اثر عامل تبدیل روستا به شهر حذف گردد و مدل

  زمانی برخوردار گردند.
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 ی توزیع جمعیت در شبکه شهری استان بوشهرمراتبسلسله یاخوشهحلیل ت -1-2-8-1-1-1-1-8

ام ی، خود به دو شیوه مختلف انجمراتبسلسله یاخوشهی است. روش مراتبسلسلهاین روش دارای یک ساختار درختی 

تراکمی هر منطقه، شهر یا روستا با خوشه  درروش. 1یریپذکیتفکاز : روش تراکمی و روش  اندعبارت هاوهیش. این ردیگیم

. بنابراین در هر مرحله تعداد سازندیمو خوشه تراکمی جدیدی  شدهبیترک باهمو سپس دو مورد  شودمیخاص خود آغاز 

دی و خوشه جدی شدهادغام. در بعضی موارد خوشه سومی، با برآیند دو خوشه مذکور ابندییمیک به یک کاهش  هاخوشه

ای . معیار اصلی بردآورندیپدترکیب شوند و خوشه جدیدی را  باهمو در برخی موارد نیز ممکن است دو خوشه  دسازنیم

ست که ا هاخوشهنسبت به واریانس درون  هاخوشهبین  یهاتفاوتبه حداکثر رساندن واریانس  یبندخوشه یهاروشتمامی 

 در تحلیل واریانس قابل قیاس است. F( با نسبت یاخوشهبه واریانس درون  یاخوشهاین نسبت )نسبت واریانس بین 

 1791و  1731در دوره   9نمودار ی شبکه شهری از حیث شاخص جمعیت و تفاوت آن مطابق با  مراتبسلسله یهاخوشه

 (:9نمودار )شودمیبه صورت ذیل شناخته 

 و  1731در سال  12دیگر  )پیوند در خوشه   یهاخوشه خوشه اول: شهر بوشهر با اختالف محسوس نسبت به

 ؛(هاخوشهبا سایر  1791خوشه دهم در 

  ؛ردیگیمشهر کنگان نیز  در این خوشه قرار  1791خوشه دوم:  شهرهای برازجان و گناوه که در سال 

 ستقلی را به خود اختصاص داده است؛خوشه سوم:  شهر خورموج که در هر دو دوره ردیف م 

  کنگان  1791خوشه چهارم: شهرهای  وحدتیه، اهرم، چغادک، کنگان، دیر، آب پخش و بندر دیلم که در سال

شهر  و کندمی. شهرهای  وحدتیه و اهرم  به  آخرین خوشه شبکه شهری نزول کندمیبه دو خوشه باالتر صعود 

 ؛گرددیمجم به این خوشه اضافه 

 خوشه پنجم: سایر شهرهای استان. 

 1791تا  1731ساله   11تغییرات رتبه در طول  دوره  ترینبیشدر خوشه   شهر یعال، شهرهای جم و  11نمودار مطابق با   

ی بوشهر، برازجان، دیلم، چغادک  و شنبه در خوشه مراکز بدون تغییر رتبه قرار دارند.  مجموعه شهری قرار دارند.  شهرها

. برخی اندگرفتهشیپشبکه شهری در  کلبهجنوب تقریباً با یک تحول نسبی متعادل نسبت به یکدیگر روند خاصی را نسبت 

                                                      
 صورتبه هاخوشه، یریپذکیتفک. در الگوی کندیماز دو الگو تبعیت  ردیگیمانجام  SPSS افزارنرمسلسله مراتبی که در  یبندخوشهروش تحلیل .  1

نشان  مثالعنوانبه. شودیمبعدی نیز ارائه  مراتبسلسلهدر  هاخوشه، نحوه ترکیب یا تراکم هاخوشه. در الگوی تراکمی ضمن مجزا بودن شوندیممجزا ارائه 

همچنین اضافه  .رسدیمآخر به یک خوشه کامل از جامعه آماری  مرحلهاست و در  ترکینزدکه خوشه اول در مرحله بعد به کدام خوشه  شودیمداده 

 وجود ندارد. GISبندی در محیط نقشه خوشهگردد که با توجه به اختالف مکانی نقاط واقع در یک خوشه امکان تهیه می
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شهرهای بزرگ مانند شهرهای کلمه، ریگ، امام حسن نزول  یاهیحاشاز مراکز سنتی مانند شهرهای دالکی، خارک و مراکز 

.اندداشتهمحسوسی 



گاه  فی توص  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر   گاه اه( یعناصر نظام سکونت  )انواع سکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
71 

استان بوشهر از طریق روش  31، 11توزیع جمعیت در شبکه شهری استان بوشهر در دو دوره  یاخوشه: تحلیل  3نمودار 

 ی مراتبسلسله
 .می باشد (1791هر در آخرین دوره سرشماری )ش اعداد روبروی هر شهر بیانگر رتبه: 1731دوره 

 
 ( می باشد.1791اعداد روبروی هر شهر بیانگر رتبه شهر در آخرین دوره سرشماری ) :1791دوره 
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 یمراتبسلسلهاز طریق روش  31-11تغییرات رتبه شبکه شهری استان بوشهر در دوره  یاخوشه: تحلیل  11نمودار 

 
 : محاسبات مشاورمأخذ
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 تحلیل پدیده نخست شهری -1-2-8-1-1-1-1-3

طبق تعریف سازمان ملل، ویژگی نخست شهری، تمرکز باالی جمعیت شهری کشورها در یک شهر یا مجموعه شهری 

برای تحلیل دقیق پدیده نخست شهری و تسلط شهر اول بر نظام شهری در محدوده  (1791موسوی,  &)حکمت نیا  است

است در اینجا از طریق شش شاخص کاربردی که برآمده از مطالعات  شدهاستفادههای مختلفی از شاخص العهموردمط

 گیرد.قرار می یموردبررسپژوهشی است، پدیده نخست شهری استان 

 1شاخص نخست شهر -1

قدار م هرچقدرجمعیت شهری منطقه است. در این شاخص  کلبهشهر  نیتربزرگشاخص نخست شهر، نسبت جمعیت 

های نسبت به دوره 91در سال  آمدهدستبهعددی شاخص زیاد باشد، شهر نخست دارای تسلط بیشتری است. مقدار عددی 

 .(6جدول )سال گذشته کاهش داشته است 21طبق این شاخص الگوی نخست شهری طی  درواقع، دهدمیقبل کاهش نشان 

𝑈𝑃𝐼 :1رابطه  =
P1

P
 

 2شاخص دو شهر  -2 

اندازه شهری است و شاخصی نسبی است که از طریق محاسبه نسبت جمعیت شهر به  -این شاخص مرتبط با توزیع رتبه

ختم شود، دارای تعادل بوده و نخست شهری  2به  آمدهدستبهآید. اگر در این شاخص مقدار عددی دومین شهر به دست می

 باشد شاخص نخست شهر تسلط دارد. 2حاکمیت ندارد ولی اگر باالتر از 

𝑇𝐶𝐼 :2 رابطه =
P1

P2
 

 آمدهدستبهروند کاهشی است که مقدار عددی  1731-91از شاخص دو شهر برای دوره  آمدهدستبهمقادیر عددی 

که حرکت به سمت عدم تعادل  و تسلط  شدهمحاسبه 2مقدار این شاخص باالتر از  1781-91از سال  باشدمی 2کمتر از 

 .(6جدول )دهدمینخست شهری را نشان 

  

                                                      
1 . Urban Primacy Index 

2 .Two City Index 
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 1شاخص چهار شهر یا شاخص گینزبرگ  -3

اندازه شهری است و نسبت جمعیت شهر نخست به مجموع جمعیت شهری دوم، سوم و -این شاخص مبتنی بر توزیع رتبه

اما از  دهدمینشان  31تا  61های سال نیمابخست شهر را مقادیر عددی این شاخص روند تسلط ن شود.چهارم را شامل می

  .(6جدول )روند تسلط نخست شهر در حال کاهش است 31سال 

𝐹𝐶𝐼 :7رابطه  =
P1

𝑃2+𝑃3+𝑃4
 

 2شاخص چهار شهر مهتا  -4

آید. در این شاخص اگر می به دستاین شاخص از تقسیم جمعیت شهر نخست به مجموع شهرهای رتبه اول تا چهارم  

نخست شهری بیشتر)برتری(، بین  1,61تا  1,14)فوق برتری(، بین ترینبیشباشد نخست شهری  1تا  1,61مقدار عددی بین 

باشد، نخست شهری کمترین است. مقدار عددی  1,41از  نخست شهری)مطلوب( و اگر مقدار عددی کمتر 1,14تا  1,41

با توجه به  جهیدرنتگردد محاسبه می 1,417و  1,469، 1,481، 1,437به ترتیب  یموردبررس یهادورهاین شاخص برای 

 .(6جدول )باشدنخست استان از نوع برتری مطلوب می شهر، تسلط بوشهر به عنوان شدهارائهبندی طبقه

𝑀𝐹𝐶𝐼 :4رابطه  =
P1

𝑃1+𝑃2+𝑃3
 

 3شاخص تمرکز هرفیندال  -1

این شاخص میزان تمرکز در نظام شهری و اینکه آیا در مقاطع مختلف زمانی از شدت تمرکز در نظام شهری کاسته شده 

یزان از این شاخص م آمدهدستبه. طبق مقادیر دهدمیقرار  یموردبررسرود را ی پیش مییا نظام شهری به سمت تعادل نسب

 .(6جدول )رودو به سمت تعادل پیش می افتهیکاهش 1761-91تمرکز نظام شهری در مقطع زمانی 

𝑈𝑃𝐼 :1رابطه  = ∑ (𝑛
i=1

Pi

P
)^2  

 4شاخص موماو و الوصابی  -6

آید مقدار این شاخص از تقسیم مجموع جمعیت دو شهر اول و دوم به مجموع جمعیت دو شهر سوم و چهارم به دست می

دارای نخست شهری بیشتری است. این شاخص بیانگر  موردنظرد، نظام شهری باش تربزرگ هرچقدرعددی این شاخص 

، روند تسلط آمدهدستبهبه بعد با کاهش مقادیر  31است اما از سال  1761-31گیری پدیده نخست شهری در دهه شکل

 .(6جدول )رودنخست شهر در حال کاهش و تعادل نسبی پیش می

                                                      
1  .  Four City Index.   

2    :. Mahta Four City Index 

7    . Herfindahl Concentration Index 

4  .Moomav and Alwosabi Index 
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𝑀𝐴𝐼 :6رابطه  =
𝑃1+𝑃2

𝑃3+𝑃4
  

 
 (1311 -31)مورداستفادههای : مقادیر عددی میزان نخست شهری در استان بوشهر بر اساس شاخص6جدول 

 وضعیت 1331 1381 1311 سال

 روند کاهشی  1٫2614 1٫2811 1٫2961 شهریشاخص نخست 

 روند افزایشی  2٫14 1٫82 1٫39 شاخص دو شهر

 روند کاهشی  1,8236 1,9621 1,9681 شاخص چهار شهر

 روند کاهشی  1,1719 1,1921 1,1941 شاخص چهار شهر مهتا

 روند کاهشی  1٫1141 1٫1277 1٫1761 شاخص تمرکز هرفیندال

 روند کاهشی  2,1693 7,1467 7,2818 شاخص موماو  والوصابی

 : محاسبات مشاور بر اساس روابط فوقمأخذ

از قطبیت شهرهای نخست در  1791تا  1731در بازه زمانی دهد که گانه نخست شهری نشان می6های تحلیل شاخص

هر اول را ش هایی که چهاراستان کاسته شده است. همچنین مقایسه ضریب تغییر شاخص نخست شهری نسبت به شاخص

جذب جمعیت در شهرهای دوم تا چهارم با شتاب باالتری در حال اند حاکی از این مهم است که مبنای تحلیل قرار داده

 رخداد است. شاخص موما و الوصابی بیانگر افزایش قدرت و تسلط شهرهای سوم و چهارم نسبت به دو شهر اول است. 

توسعه صنعتی استان در طول دوره اخیر به وقوع پیوسته است نقش بسزایی توان گفت که تحوالتی که در در مجموع می

های متاثر از پارس جنوبی در سطوح اول سکونتگاههای جمعیتی، توسعه و تحول شهرهای جنوبی و ارتقاء در جابجایی

ایی استان از وضعیت ضبرآیند تحلیل مذکور بیانگر گذار الگوی توسعه فمراتب جمعیتی و خدماتی را سبب شده است. سلسله

باشد. تغییر می-ظهور هسته جمعیتی کنگان و جم-ای متمرکزای گسترده )بوشهر و برازجان( به سمت چند هستهتک هسته

 دهد.روند فضایی مذکور بخشی از حرکت استان به سمت تعادل فضایی رو نشان می

 1ی نظام شهری از طریق منحنی لورنزمراتبسلسلهتحلیل  -1-2-8-1-1-1-1-11

گی توزیع ی نظام شهری و چگونمراتبسلسلهتحلیل  یهاروشتراکمی جمعیت بر اساس منحنی لورنز، یکی از  یبندطبقه

شده و  یبنددرجه 111تا  1. این منحنی دارای دو محور افقی و عمودی است که از باشدمیجمعیت شهری در یک منطقه 

بیانگر درصد فراوانی تجمعی است. برای نشان دادن چگونگی توزیع نقاط شهری بر روی منحنی لورنز، درصد تراکمی تعداد 

( نشان داده OY) هاعرضشهری بر روی محور  یهاگروه( و درصد تراکمی جمعیت در OX) هاطولشهرها در محور 

، هزار نفر 11تا  21هزار نفر،  21تا  11هزار نفر،  11تا  1، هزار نفر 1تا  1طبقه  3جمعیتی نظام شهری در  یبندگروه. شودمی

                                                      
1 . Lorenz Curve 
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 1791و  1781، 1731تحلیل مذکور در سه دوره  گرددیماست. اضافه  شدهانجامهزار نفر  211تا  111هزار نفر و  111تا  11

باشد، منحنی لورنز به  ترمتعادلنقاط شهری در منطقه  یابیجهت هرقدرآمده است.  3جدول صورت گرفته که نتایج آن در 

بت مساحت نس درواقعاست. سنجش پراکنش جمعیت در نقاط شهری در این تحلیل از ضریب جینی که  ترکینزدخط نرمال 

 است:  اهدهمشقابلر طبقه ااست. چه شده استفادهمساحت مثلث در منحنی لورنز است  کلبهبین منحنی لورنز و خط نرمال 

0 < J < 0.25:  توزیع متعادل

0.25 < J < 0.50:  تقریباً متعادل

0.50 < J < 0.75:  نیمه متعادل

0.75 < J < 1:  نامتعادل

 31و  81، 1311شهری در استان بوشهر در سه دوره : مقایسه تطبیقی منحنی لورنز در توزیع جمعیت شبکه 11نمودار 

 : محاسبات مشاورمأخذ

از  جمعیتی به صورت صعودی یهاگروههمچنین محاسبه ضریب جینی از طریق آماره ناپارامتریک پس از مرتب کردن 

 .(1791)ابونوری و ذوقی,  گرددمیرابطه ذیل محاسبه 

𝐺 = 1 − ∑(𝑦𝑖+1 + 𝑦𝑖)(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖)

𝑘−1

𝑖=0

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

ی
هر

 ش
ت

عی
جم

ی 
مع

ج
ی ت

وان
را

ف

فراوانی تجمعی تعداد شهرها

1375 1385 1390



گاه  فی توص  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر   گاه اه()ان  یعناصر نظام سکونت  واع سکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
73 

 31و  81، 1311: مقایسه ضریب جینی توزیع جمعیت نظام شهری استان بوشهر در سه دوره 1جدول 

1311 1381 1331 
1,31131 1,61711 1,64471 

، طالعهموردمسرشماری  یهادورهکه در تمامی  دهدمیمقایسه ضریب جینی شاخص توزیع جمعیت در شبکه شهری نشان 

 یک وضعیت نیمه متعادل قرار دارد. روند این شاخص بیانگر حرکت نظام شهری به سمت تعادل بیشتر است.نظام شهری در 

 شهریی به شبکهمراتبسلسلهبندی حاصل از نگرش جمع -1-2-8-1-1-1-1-11

 .باشدمیی، نتایج ذیل قابل عنوان مراتبسلسلهصورت گرفته حاصل از نگرش  یهالیتحلبر پایه 

  شهر به شبکه شهری در  27اخیر)افزایش  یهاسالنوپا  بودن نظام شهری با توجه به افزایش تعداد شهرها در

 (1794تا  31طول دوره 

 هزار نفر( در مرکز ثقل فضایی شبکه شهری  11الی  21میانی کوچک با اندازه متوسط ) وجود تنها یک شهر

 شهر خورموج-استان

 دارندیم ی جمعیت بیانمراتبسلسلهاندازه، وضعیت مطلوبی را از حیث توزیع  -برای رتبه  شدهیبررس یهامدل. 

   افزوده  هابهرتبر لگاریتم  هرقدرهمبستگی قوی بین لگاریتم اندازه شهرها و رتبه شهرها برقرار است، یعنی

کنواخت ر توزیع یو تحلیل این رابطه در شمال و جنوب ب شودمیکاسته  هاآناز میزان لگاریتم جمعیت  شودمی

 در ناحیه شمال و توزیع قطبی جمعیت با تسلط شهر کنگان داللت دارد. یهاکانون

 2,4  شهر در  77، 31 شهر در سال 14)برابر شدن جمعیت شهرها 1,86سال اخیر و  21برابر شدن شهرها در طی

 (هادورهدر همه  شهر یعالو با احتساب شهر  91سال 

  هزار نفر استان در تمامی ادوار سرشماری 111باالی بوشهر به عنوان تنها شهر 

  برابری جمعیت  1,76افزایش  رغمیعلسال اخیر  11کاهش سهم جمعیتی بوشهر از مجموع نظام شهری در طول

 (%26به  %76آن )از 

  سال اخیر 11شهر طی  4شهر به  7هزار نفر از  11افزایش تعداد شهرهای باالی 

  شهر اول استان 1ت شهری در درصد جمعی 61تمرکز بیش از 

  برای سه دوره سرشماری شدهگرفتهروند نسبی کاهش نخست شهری در هر شش شاخص بکار 
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  برای سنجش پدیده نخست شهری بیانگر روند متعادل نظام شهری  مورداستفاده یهاشاخصنتایج برآمده از تمام

. همچنین ظهور یک هسته جمعیتی در جنوب استان در همین باشدمیمراکز به سمت پیرامون  حرکت ازاستان و 

آمده است که شاکله نظام جمعیتی استان را به سمت یک تعادل فضایی بین دو منطقه شمال و  به وجوددوره 

  جنوب استان حرکت داده است.

 ونتگاهوزیع سکدهد که تهای مربوطه نشان میها بر اساس مدلتحلیل تعادل و عدم تعادل در توزیع سکونتگاه-

نسبی از یک وضعیت متعادل برخوردار است همچنین روندهای فضایی حاکم بر تحوالت  طوربههای شهری 

علت در تداوم روند توزیع  نیترمهم. 1است درحرکتدهد که استان به سمت تعادل بیشتر جمعیتی نیز نشان می

یش و افزا در دو منطق و گاز در دو دهه اخیر در استقرار صنایع نفت توانیمی شهری را هاسکونتگاهمتعادل 

 های شمالی دانست.های جنوبی نسبت به سکونتگاهسهم سکونتگاه

 ی ارتباطات شهریمراتبسلسلهشبکه  -1-2-8-1-1-1-2

با یکدیگر،  هاآننحوه و شدت ارتباطات   ، محل استقرار جمعیت و فعالیت در سطح هر منطقه وهانظاممطابق با تئوری 

قیاس سیمای کلی سکونت و فعالیت در منطقه است. با توجه به م یشاکلهکه  دهدمیمنطقه را تشکیل نظام سکونتگاهی یک 

بررسی است.  و فیتعرقابلنظام شهری، نظام روستایی و نظام فعالیتی  یردهمطالعات در برنامه آمایش استان این نظام در سه 

نظام  نیتردهیچیپو  نیتربزرگ، کندمیشهری را تبیین  یشبکهشهری استان و ارتباطات  یهاسکونتگاهنظام شهری که 

، 1791در استان در سال  71به  31. با توجه به نسبت شهرنشینی به روستانشینی شودمیکارکردی در استان تلقی -سکونتی

ردار است. رخوب یاژهیوارتباطات شبکه شهری از اهمیت  مراتبسلسلهکامالً مشهود است که در سطح استان ، نظام شهری و 

خدمات  یریگشکلعامل در  ترینمهمجمعیتی استان که  مراتبسلسلهارتباطات شهری ابتدا  مراتبسلسلهجهت تحلیل 

ر ساختا مورفولوژیبه  ازآنپس، گرددمیروزانه در شبکه شهری است تحلیل  یهاانیجرمتفاوت  یهاحجممختلف و 

 .شودمیو درون استان پرداخته ارتباطات شهری در دو مقیاس شبکه شهری برون 

 ی جمعیتیمراتبسلسله یبندطبقه -1-2-8-1-1-1-2-1

هرها در نظام شهری جمعیتی ش مراتبسلسلهی ارتباطات شهری، تعیین مراتبسلسلهتعیین شبکه  یهاگام ترینمهمیکی از 

به  عوامل جریان ساز ارتباطات عملکردی ترینمهمخدماتی یکی از  یهاتفاوتآن  تبعبهجمعیتی و  یهاتفاوت چراکهاست 

 یبندطحسی شهرهای استان بوشهر بر مبنای شاخص جمعیت اولین گام در شناسایی و مراتبسلسله بندیطبقه. رودمیشمار 

                                                      
 و تحوالت منحنی لورنز )و تفاوت انتگرال بین نمودار توزیع شهرها و نمودار نرمال( 21در صفحه  q. )ن ک به تحوالت ضریب  1
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جمعیتی شهرها در منابع رسمی و تحقیقاتی کشور شامل مرکز آمار ایران،  بندیطبقه. مطابق با گرددمیارتباطات محسوب 

ت راه و شهرسازی و مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی و مقاالت و کتب علمی، شهرها به سه دسته کالن وزار

دیگری قرار دارند. در طبقه اصلی  یهاردهکه در هر یک از طبقات مذکور،  اندشده بندیطبقهبزرگ، میانی و کوچک 

بزرگ، در طبقه اصلی شهر میانی، دو رده اصلی شهر میانی ، شهر بسیار بزرگ و شهر شهرکالنشهرهای بزرگ، سه رده 

-بزرگ و شهر میانی کوچک و در آخر در طبقه اصلی شهر کوچک، سه رده شهر کوچک، شهر بسیار کوچک و روستا

 . (8جدول )شهر قرار دارد

 1331ی جمعیتی شهرهای استان بوشهر در سال مراتبسلسله بندیطبقه: 8جدول 

طبقه 

 جمعیتی
 نام شهر P-اندازه)نفر( رده

 شهر بزرگ

 P> 1111111 شهرکالن
-دارای ارتباطات عملکردی شهرکالن نیترکینزدین رده در استان بوشهر وجود ندارد. ا

 .باشندیمشیراز و اهواز  شهرکالنخدماتی با شبکه شهری استان بوشهر دو 

  P<1111111>111111 شهر بسیار بزرگ

  P<111111>211111 شهر بزرگ

 شهر میانی

 بوشهر P<211111>111111 شهر میانی بزرگ

شهر میانی 

 کوچک
11111<P<111111 گناوه-کنگان-برازجان 

شهر 

 کوچک

 خورموج P<11111>21111 شهر کوچک

شهر بسیار 

 کوچک
11111<P<21111 کاکی-وحدتیه-نخل تقی-بنک-عالی شهر-اهرم-آبپخش-چغادک-دیر-جم-دیلم 

>P شهر-روستا  21111  
-دوراهک-ریگ-دالکی-بردستان-آبدان-سیراف-شبانکاره-خارک-سعدآباد-عسلویه

 کلمه-بوشکان-ریز-امام حسن-شنبه-انارستان-ارمتنگ -آباد-بادوله-دلوار-بردخون

 ایران  آمار: تحلیل مشاور بر اساس اطالعات مرکز مأخذ

جمعیتی شبکه شهری، در منطقه ، شهر بزرگ و مراتب باالتر از آن در استان وجود ندارد و نیاز استان  بندیطبقهمتناسب با 

در مناطق شمالی استان  ازآنپسشیراز و  شهرکالنالباً از طریق شهری غ یهاحوزهدر حال حاضر در خدمات مربوط به این 

 . گرددمی نیتأمو در کل مجموعه در فواصل دوربرد از طریق کالنشهر تهران  اهواز  شهرکالنتوسط 

 و روند تحوالت جمعیتی مراتبسلسلهشهرها در طبقات ،  بندیطبقه: 3جدول 

 بندیطبقه

 جمعیتی 

 )هزار نفر(
 تعداد شهر تیجمعی مراتبسلسله

 نرخ رشد میزان تغییرات )نفر( تعداد جمعیت )نفر(

1731 1781 1791 31-81 81-91 31-81 81-91 31-91 

 2,13 2,81 1,31 21216 26721 191222 169966 147641 1 شهر میانی بزرگ 111-211

 7,14 1,91 1,36 19216 28296 271888 136632 148736 7 شهر میانی کوچک 11-111

 2,21 1,61 2,11 2689 3112 74944 72211 21217 1 شهر کوچک 21-11

 7,16 4,29 7,19 72192 73184 169393 173611 111121 11 شهر بسیار کوچک 11-21
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 بندیطبقه

 جمعیتی 

 )هزار نفر(
 تعداد شهر تیجمعی مراتبسلسله

 نرخ رشد میزان تغییرات )نفر( تعداد جمعیت )نفر(

1731 1781 1791 31-81 81-91 31-81 81-91 31-91 

1-11 
 شهر-روستا

9 43924 11846 62163 3922 6721 1,14 2,13 1,31 

1-1 12 19611 72476 73468 12871 1172 1,16 2,97 4,41 

 2,81 7,99 2,27 171316 119111 371486 614381 481231 73 شبکه شهری استان بوشهر 

 ایران  آمار: تحلیل مشاور بر اساس اطالعات مرکز مأخذ

 یهاوزهحکه بیشینه نرخ رشد مربوط به  دهدمیجمعیتی متفاوت نشان  مراتبسلسلهمقایسه نرخ رشد در سه دوره اخیر در 

، شهرهای میانی کوچک )سه شهر برازجان، گناوه و کنگان( بوده است. ازآنپسشهری و شهرهای بسیار کوچک و -روستا

نفر و شهرهای بسیار  83112، شهرهای میانی کوچک با جذب 1791-1731نفر در دوره  11181شهرهای بوشهر با جذب 

از  %87و در مجموع  (3نقشه ) انددادهکه شهری به خود اختصاص تحوالت را در شب ترینبیشنفر  69238کوچک با جذب 

ته و ی جمعیتی وجود داشمراتبسلسله یهافیطدر تمامی  یریپذتیجمعظرفیت  درواقع. گردندیمکل تحوالت را شامل 

  .(9جدول )عامل به ارتباطات متنوعی در سالیان اخیر منجر شده استهمین 
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 ارتباطات شهری مراتبسلسلهورفولوژیک تحلیل م -1-2-8-1-1-1-2-2

این  ارتباطات شهری بر پایه فاصله زمانی مراتبسلسلهدر این بخش توزیع فضایی مراکز شهری در طبقات مختلف و 

وسط تحلیل ت شدهمحاسبه. فاصله زمانی مراکز شهری نسبت به هم از طریق ماتریس فاصله ردیگیمقرار  یموردبررسمراکز 

( استان بوشهر یهاانهیپاو  ونقلحملاز اداره کل  اخذشدهو متناسب با سرعت پایه هر جاده ارتباطی ) GISشبکه در محیط 

 :گرددیماست. این تحلیل در دو سطح ارتباطات درون و برون استانی و بر پایه روابط مبتنی بر خدمات ارائه  شدهمحاسبه

 ی برون استانیارتباطات شهر مراتبسلسله 

ات شیراز )به عنوان سطح یک خدم شهرکالنکیلومتری مرکز استان )به عنوان شهر میانی بزرگ( از  281با توجه به فاصله 

و کیلومتر(  746کنگان )معادل -وجود راه ارتباطی شیراز، فیروزآباد ،بوشهر-برازجان-کازرون-شهری( بر پایه مسیر شیراز

 درواقع. برشمرد 1کالبدی  مرکز اصلی خدماتی منطقه را این شهر ستیبایمکیلومتر(  717)بوشهر -اهرم-فراشبند-شیراز

مسیر به شبکه شهری  سهدقیقه در هر  4:71تا  4راه ارتباطی و در فاصله زمانی تقریبی نزدیک به  سهشیراز از طریق  شهرکالن

از  یمندهرهبو خدمات و نظریه کریستالر، این فواصل جهت اینکه مطابق با اصل آستانه کاال  رغمیعل. ابدییماستان ارتباط 

تی بر پایه غلبه آستانه نفوذ خدما سه مسیراما بررسی جریانات سواره واقع در این  شوندیمخدمات برتر، طوالنی محسوب 

هواز و شیراز ا شهرکالنشیراز بر ساختار خدماتی استان استوار است. شهر گناوه تقریباً در نقطه میانی دو  شهرکالنمشهود 

کیلومتر است. شهر دیلم دارای پیوند  716شیراز  شهرکالنکیلومتر و از  711اهواز  شهرکالنواقع است. فاصله این شهر از 

ر . این شهر دگیردمیاهواز  شهرکالندیرینه با مراکز استان خوزستان است و عموماً خدمات خود را بعد از شهر بوشهر از 

اهواز است و بر همین اساس غالب خدمات برتر  شهرکالنکیلومتری از  211و  بوشهر کیلومتری از مرکز استان 181فاصله 

 شهرکالنز ا کیلومتری 746. شهر کنگان در فاصله کندمیاهواز دریافت  شهرکالنخود را به صورت جهشی از  ازیموردن

از )شامل واقع در کریدور شیر یهاسکونتگاهلیل این شهر به همراه کیلومتری از شهر بوشهر واقع است. به همین د 211شیراز و 

شهرهای سیراف، نخل تقی، عسلویه و جم و شهرهای مجموعه شهری خود شامل شهرهای بنک، بردستان، دیر( دارای پیوند 

یراز جود در شهر شبر پایه آستان خدمات و کاالهای مو درواقعاز حیث خدماتی با شهر شیراز است تا شهر بوشهر.  یتریقو

 یترستحکممو تفاوت اندک در تفاوت فاصله زمانی بین این مراکز با شهر شیراز نسبت به شهر بوشهر، از پیوند برون استانی 

 .(1 ریتصو) کندمیتبعیت 

نقطه تردد  21 یهادادهبر پایه موارد فوق و تحلیل جریانات روزانه )جریانات مبتنی بر وسیله نقلیه سواری که از طریق  

. سلسله مراتب خدماتی شهرهای جنوب استان، پس از کنگان در رده است( قرارگرفتهشماری رفت و برگشتی مورد تحلیل 

بوشهر و در حوزه خدمات برتر با شهر شیراز تعریف می گردد. شهر دیلم  های باالتر در بخش های اداری و سیاسی با شهر
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خدمات برتر خود را )با توجه به جریانات و اطالعات اخذ شده از مرکز آمار ایران و معیار فاصله زمانی( از شهرهای اهواز و 

ونتگاه بزرگ با هردو سک یراز و اهوازبوشهر می گیرد و در حالیکه شهر گناوه با توجه به موقعیت نسبی برابر از کالنشهر ش

منطقه جنوب و جنوب غرب کشور ارتباط تنگاتنگی دارد. الزم به ذکر است که شهرهای دیلم، گناوه و بوشهر از حیث 

پیوندهای جمعیتی و قومی ارتباط محسوسی با جوامع جنوب و جنوب غربی خوزستان دارند. همچنین شهرهای مرکزی و 

پیوندهای قدرتمندی از حین حیث با شهرهای جنوبی و جنوب شرقی استان فارس و به ویژه کالنشهر جنوبی استان نیز از 

 بندیطبقه 1 ریتصومراکز دارای پیوند بیرونی به ترتیب  یشهردرونو  یشهربرونارتباطات  مراتبسلسلهشیراز دارند. 

 :گرددمی

 ی پیوند مراکز شهری استان با مراکز شهری خارج استانمراتبسلسله بندیطبقه: 1 ریتصو
 مرکز و جنوب استان یشهربرونارتباطات  مراتبسلسله شمال استان یشهربرونارتباطات  مراتبسلسله

  

  
 مشاور بر پایه اطالعات مربوط جریان تردد غیر باری: تحلیل مأخذ

 ارتباطات شهری درون استانی مراتبسلسله 

قرار  مدنظرشهری(  مراتبسلسلههزار نفر )سطح اول  211تا  111شهر بوشهر به عنوان مرکز استان و قرارگیری در طبقه 

-یالع. بر پایه این تحلیل، شهرهای چغادک، گرددمینسبت به فاصله از این مرکز تحلیل  مراتبسلسلهو سایر  گیردمی

 41،دلوار، اهرم، برازجان، آباد، آب پخش، سعدآباد، خورموج، کلمه، دالکی، شبانکاره، وحدتیه در فاصله کمتر از شهر

 ترنییپا راتبملسلهسارتباطات شهری )فاصله زمانی  مراتبسلسلهمطابق با تئوری کریستالر  درواقعدقیقه از این مرکز هستند. 

ی دوم جمعیتی قرار دارند در فاصله زمان مراتبسلسلهبه سطح بعدی( در این پهنه وجود دارد. دو شهر کنگان و گناوه که در 

دمات نتیجه گرفت که برخی از خ توانمیدقیقه با مرکز اصلی استان ارتباط دارند. بر این اساس  1:18دقیقه و  1:73به ترتیب 

ن تفسیر از که ای گیردمیقرار  مراتبسلسلهن طبقه شهری به واسطه موقعیت زمانی این دو شهر در خارج از برتر در مقیاس ای

شهر دیلم
شهر 
گناوه

شهر 
بوشهر

شهر 
اهواز

جم

سیراف

عسلویه

شهر کنگان
شهر 
بوشهر

شهر شیراز

شهر گناوه

شهر بوشهر

شهر شیراز

شهر اهواز
شهر 
برازجان

شهر بوشهر

شهر شیراز
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مجموعه شهرهای پیرامون برازجان، اهرم، خورموج و شهرهای  1آمده است. لیتفصبه 12نمودار و 11جدول ی درسازمان فضای

ن هستند مکانی بسیار مناسبی نسبت به مرکز استا-زمانی مراتبسلسلهدر  شهر یعالپیرامون شهر بوشهر شامل دلوار، چغادک و 

شهر -که انفصال محسوسی از حیث خدماتی بین شهرهای جنوبی استان و مرکز اصلی خدماتی استان است یحالو این در 

 وجود دارد.  -بوشهر

 هزار نفر 211تا 111: توزیع فضایی شبکه شهری نسبت به مرکز سطح 11جدول 

 فاصله زمانی جمعیتیطبقه  1331-جمعیت فاصله بر اساس تحلیل شبکه عالمت اختصار نام شهر

 B 1,11 191222 111-211 11:11 بوشهر

 C 18,93 18132 11-21 11:19 چغادک

 AL 27,41 12821 11-21 11:12 عالی شهر

 DE 71,77 7314 1-1 11:18 دلوار

 AH 48,28 17338 11-21 11:21 اهرم

 BO 18,18 91449 11-111 11:29 برازجان

 ABA 18,79 7117 1-1 11:71 آباد

 A 67,21 13278 11-21 11:71 آب پخش

 KHA 63,19 3322 1-11 12:11 خارک

 S 69,61 3819 1-11 11:71 سعدآباد

 KH 32,99 74944 21-11 11:73 خورموج

 KAL 37,81 2164 1-1 11:78 کلمه

 DAL 33,42 6144 1-11 11:78 دالکی

 SH 38,78 3617 1-11 11:79 شبانکاره

 V 86,99 11414 11-21 11:44 وحدتیه

 R 91,13 1619 1-11 11:43 بندر ریگ

 BU 117,46 2239 1-1 11:11 بوشکان

 BAD 111,82 7681 1-1 11:17 بادوله

 G 119,61 64111 11-111 11:18 بندر گناوه

 KA 112,21 11116 11-21 11:16 کاکی

 SHON 171,11 2128 1-1 1:17:11 شنبه

 BOR 171,12 4736 1-1 1:21:11 بردخون

 T 171,66 7187 1-1 1:71:11 تنگ ارم

                                                      
اده است، نظریه قرار د ریتأثاجتماعی کشورها و نواحی را تحت -ی توسعه اقتصادیهابرنامهکه در بیشتر موارد،  هاسکونتگاهساخت  نیتریعلم. یکی از  1

آستانه -1:داندیمارتباطات شهری مهم  مراتبسلسله( است. وی اثر دو عامل را بیش از هر عامل دیگری در توزیع متناسب 1969-1897مکان مرکزی کریستالر )

 کنندهنییتعو زمان سفر برای کاال و خدمات مختلف از موارد  ونقلحملمحدوده بازار فروش کاال و خدمات. در این نظریه عامل هزینه -2کاال و خدمات و 

بت که در آن شهرهای با اندازه برابر در فاصله مناسبی نس دهدیمشهری پیشنهاد  مراتبسلسلهی را برای ضلع. وی بر پایه این عوامل ساخت شش شوندیممحسوب 

مرحله ترکیب -2اصل بازاریابی مرحله ابتدایی مبتنی بر-1:کندیمپیشنهاد  مراتبسلسلهقرار دارند و سه مرحله را در رشد  مراتبسلسله ترنییپابه سطوح باالتر و 

 .(1782)شکوئی,  ترکیبی مرحله دوم مراتبسلسلهو اثر آن بر   ونقلحمل کنندهتیتقومدل -7اصول بازاریابی و اصول اداری، و 
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 فاصله زمانی جمعیتیطبقه  1331-جمعیت فاصله بر اساس تحلیل شبکه عالمت اختصار نام شهر

 E 146,97 2498 1-1 1:11:11 امام حسن

 AB 117,48 6211 1-11 1:11:11 آبدان

 DO 133,31 4417 1-1 2:13:11 دوراهک

 D 181,81 22797 11-21 2:27:11 بندر دیلم

 BA 188,71 11111 11-21 2:23:11 بنک

 BAR 188,63 6138 1-11 2:23:11 بردستان

 DA 192,12 21113 11-21 2:71:11 بندر دیر

 K 197,43 36729 11-111 2:71:11 بندر کنگان

 AN 212,74 2371 1-1 2:79:11 انارستان

 RI 211,79 2411 1-1 2:41:11 ریز

 SI 271,31 3173 1-11 2:14:11 سیراف

 J 244,71 21311 11-21 7:19:11 جم

 N 264,19 11117 11-21 7:29:11 نخل تقی

 AS 268,19 3884 1-11 7:71:11 عسلویه

 11:16   19839 124,19 میانگین

 1,17   76184 32,11 انحراف معیار

 : محاسبات مشاور بر اساس تحلیل شبکهمأخذ

وزیع نسبی . با توجه به تکنندمیشهری بیان  مراتبسلسلهتوزیع شهرها را نسبت به مراکز سطح دو  11جدول و  17نمودار 

اری از یشامل شهرهای برازجان، گناوه و کنگان در شمال، مرکز و جنوب استان بس مراتبسلسلهمتعادل سه شهر واقع در این 

کیلومتر  61دقیقه نسبت به این سه شهر قرار دارند. شهرهایی که در فاصله بیشتر )بیش از  41شهرهای استان در فاصله کمتر از 

یل به صورت ذ توانمیرا  کنندمیدقیقه( از این سه مرکز قرار دارند و خدمات این سطح را نیز از بوشهر دریافت ن 41و یا 

 نمود: بندیطبقه

 ک، بنک، دوراهو بردستان منطقه شهری کنگان: شامل جم، ، نخل تقی، عسلویه،  رمجموعهیزی شهرها

 سیراف، ریز و انارستان و کنگان

  خورموج، خارک، کلمه  بوشهر، برازجان، بوشهر: شامل-منطقه شهری برازجان رمجموعهیزشهرهای

 و شبانکاره پخششهر، چغادک و آب، عالیو دلوار

  ریگ و امام حسن دیلم گناوه، منطقه شهری گناوه: شامل رمجموعهیزشهرهای ، 

 هزار نفر 111تا  11فضایی شبکه شهری نسبت به مرکز سطح -: توزیع جمعیتی11جدول 

 عالمت اختصار نام شهر
 هزار نفر 111تا  11فاصله از شهرهای در طبقه 

 جمعیتی طبقه 1331-جمعیت میانگین فاصله کمترین فاصله
 گناوه کنگان برازجان

 BOR 1,11 198,24 82,32 1,11 97,61 91449 111-11 برازجان

 K 198,24 1,11 239,11 1,11 119,17 36729 111-11 بندر کنگان

 G 82,32 239,11 1,11 1,11 121,62 64111 111-11 بندر گناوه
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 عالمت اختصار نام شهر
 هزار نفر 111تا  11فاصله از شهرهای در طبقه 

 جمعیتی طبقه 1331-جمعیت میانگین فاصله کمترین فاصله
 گناوه کنگان برازجان

 BA 197,17 1,12 234,17 1,12 113,42 11111 21-11 بنک

 DO 182,43 11,33 267,78 11,33 117,83 4417 1-1 دوراهک

 BAR 197,44 19,41 234,71 19,41 162,41 6138 11-1 بردستان

 A 19,87 216,21 62,91 19,87 99,66 13278 21-11 آب پخش

 DAL 21,81 218,14 97,18 21,81 111,66 6144 11-1 دالکی

 S 21,89 218,68 66,38 21,89 112,41 3819 11-1 سعدآباد

 R 31,17 267,78 22,14 22,14 121,48 1619 11-1 بندر ریگ

 DA 198,42 24,79 239,72 24,79 163,78 21113 21-11 بندر دیر

 ABA 29,87 132,26 111,34 29,87 114,28 7117 1-1 آباد

 V 71,48 228,61 84,81 71,48 114,98 11414 21-11 وحدتیه

 SH 74,99 271,42 48,89 74,99 111,11 3617 11-1 شبانکاره

 SI 276,17 78,41 713,47 78,41 193,43 3173 11-1 سیراف

 E 121,77 713,36 78,91 78,91 119,77 2498 1-1 امام حسن

 C 79,21 131,96 113,11 79,21 113,44 18132 21-11 چغادک

 AB 118,21 79,99 279,16 79,99 141,81 6211 11-1 آبدان

 KHA 122,22 213,13 42,41 42,41 141,37 3322 11-1 خارک

 AN 213,11 42,16 288,12 42,16 139,27 2371 1-1 انارستان

 RI 211,16 41,61 291,13 41,61 182,28 2411 1-1 ریز

 AH 43,33 112,11 128,63 43,33 119,17 17338 21-11 اهرم

 AL 48,19 131,61 114,78 48,19 111,73 12821 21-11 عالی شهر

 B 18,18 197,43 119,61 18,18 121,41 191222 211-111 بوشهر

 J 249,13 61,13 729,93 61,13 217,14 21311 21-11 جم

 DE 66,91 166,61 126,26 66,91 119,91 7314 1-1 دلوار

 KAL 31,78 131,69 111,28 31,78 172,41 2164 1-1 کلمه

 N 269,73 31,29 711,23 31,29 271,71 11117 21-11 نخل تقی

 AS 237,76 31,28 714,23 31,28 274,71 3884 11-1 عسلویه

 D 116,11 712,17 33,36 33,36 191,43 22797 21-11 بندر دیلم

 KH 33,33 121,71 118,63 33,33 119,21 74944 11-21 خورموج

 T 39,19 278,11 141,91 39,19 114,78 7187 1-1 تنگ ارم

 KA 113,17 81,22 193,97 81,22 172,16 11116 21-11 کاکی

 BOR 111,12 84,16 222,46 84,16 117,88 4736 1-1 بردخون

 BAD 111,19 83,61 191,11 83,61 129,91 7681 1-1 بادوله

 BU 111,12 211,74 181,97 111,12 162,11 2239 1-1 بوشکان

 SHON 174,88 121,81 211,38 121,81 118,82 2128 1-1 شنبه

 : محاسبات مشاور بر اساس پایگاه داده اطالعات مکانیمأخذ

، اندودهبارتباطی طبقه دوم جمعیتی )شهرهای برازجان، گناوه و کنگان(  مراتبسلسلهاز بین شهرهایی که در خارج از 

وج )به عنوان به شهر خورم مکانی بسیار مناسبی نسبت-شهرهای بادوله، کاکی، دلوار، کلمه و شنبه در شعاع ارتباطی زمانی

سبت درجه مرکزیت ن ترینبیشتنها مرکز سطح سه جمعیتی( قرار دارند. الزم به ذکر است که شهر خورموج و اهرم، دارای 

شبکه شهری در استان هستند و از این حیث از ظرفیت توسعه فضایی مناسبی نسبت به مراکز بزرگ استان )چهار شهر  کلبه
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رساخت، ی به نظام خدمات، زیمراتبسلسلهکه این ظرفیت نقش بسزایی در تغییر و ترکیب نگرش   ارنداول استان( برخورد

 د ایفا کند.توانمیخدمات رفاهی و صنایع کاربر 

 هزار نفر 11تا  21فضایی شبکه شهری نسبت به مرکز سطح -: توزیع جمعیتی12جدول 

 طبقه جمعیتی 1331-جمعیت هزار نفر 111تا  11از شهرهای در طبقه  فاصله عالمت اختصار نام شهر

 KH 1,11 74944 21-11 خورموج

 AH 71,68 17338 11-21 اهرم

 BAD 77,61 7681 1-1 بادوله

 KA 41,18 11116 11-21 کاکی

 DE 46,13 7314 1-1 دلوار

 AL 11,13 12821 11-21 عالی شهر

 ABA 11,39 7117 1-1 آباد

 KAL 11,21 2164 1-1 کلمه

 C 11,48 18132 11-21 چغادک

 SHON 13,97 2128 1-1 شنبه

 B 32,99 191222 111-211 بوشهر

 BO 33,33 91449 11-111 برازجان

 BOR 38,18 4736 1-1 بردخون

 AB 81,71 6211 1-11 آبدان

 BU 84,86 2239 1-1 بوشکان

 A 91,38 13278 11-21 آب پخش

 DAL 93,13 6144 1-11 دالکی

 S 98,21 3819 1-11 سعدآباد

 DO 111,17 4417 1-1 دوراهک

 V 118,12 11414 11-21 وحدتیه

 SH 111,91 3617 1-11 شبانکاره

 BA 116,18 11111 11-21 بنک

 BAR 116,11 6138 1-11 بردستان

 T 113,62 7187 1-1 تنگ ارم

 K 121,71 36729 11-111 بندر کنگان

 DA 121,43 21113 11-21 بندر دیر

 AN 171,13 2371 1-1 انارستان

 RI 177,22 2411 1-1 ریز

 KHA 173,11 3322 1-11 خارک

 R 142,91 1619 1-11 بندر ریگ

 G 118,63 64111 11-111 بندر گناوه

 SI 119,18 3173 1-11 سیراف

 J 132,17 21311 11-21 جم
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 طبقه جمعیتی 1331-جمعیت هزار نفر 111تا  11از شهرهای در طبقه  فاصله عالمت اختصار نام شهر

 N 192,42 11117 11-21 نخل تقی

 AS 196,42 3884 1-11 عسلویه

 E 193,28 2498 1-1 امام حسن

 D 272,11 22797 11-21 بندر دیلم

 Arc GIS افزارنرم: محاسبات مشاور بر اساس مأخذ

انات جری شدتبهکه شهر خورموج به عنوان مرکز سطح سه جمعیتی استان با توجه  دهدمینشان  14نمودار و  12جدول 

مکانی با این مرکز نسبت به سه شهر برازجان، کنگان و -با شهر بوشهر )مرکز سطح یک جمعیتی( و فاصله زمانی روزانه

ی مراتبهسلسل. این بدان معناست که یک جهش کندمی، خدمات سطح دو و یک خدماتی خود را از شهر بوشهر دریافت ناوهگ

در شبکه شهری وجود دارد و به این ترتیب خدمات سطح دو مرکز استان توسط این شهر و مجموعه پیرامونش تقویت 

 .گرددمی

کیلومتر  در دو سطح  111و  11،  71شبکه ارتباطات شهری استان را در فواصل  13نمودار و  16نمودار و  11نمودار 

جریانات سواره  8نقشه  .دهدمیمقایسه توزیع ارتباطات با عامل جمعیت و با عامل درجه مرکزیت فضایی شهرهای استان نشان 

را در شبکه شهری استان بر پایه میانگین تردد جریان وسیله نقلیه سواری )به دلیل حجم تردد وسایل نقلیه سنگین جهت بررسی 

از معادله حذف گردید( در ماه اردیبهشت نشان تعامالت بین شهرهای استان سایر جریانات شامل تردد کامیون، کامیونت 

 .دهدمی

 



گاه  فی توص  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر   گاه اه()ان  یعناصر نظام سکونت  واع سکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
49 

 هزار نفر( 211تا  111زمانی شهرها )ارتباطات شهری( نسبت به مراکز سطح یک )شهرهای بین -: توزیع مکانی12نمودار 

 
 

 هزار نفر( 111تا  11زمانی شهرها )ارتباطات شهری( نسبت به مراکز سطح یک )شهرهای بین -ع مکانی: توزی13نمودار 

 
 

DE

AH

BO

ABA

A
KHA

S

KH

KAL
DAL

SH V R

BU

BAD

G

KASHON
BOR

T

E AB DO

D
BA

BAR

DA

K

AN

RI

SI
J N

AS

50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00

هزار نفر211-111فاصله از مراکز طبقه جمعیتی 

A

DAL
S

R

DA

ABA

V SH

SI

E

C

AB

KHA

AN

RI

AH
AL

B

J
DE

KAL

N

AS

D
KH

T

KA
BOR

BAD BU SHON

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00

هزار نفر11-111فاصله از مراکز طبقه جمعیتی 



گاه  فی توص  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر   گاه اه( یعناصر نظام سکونت  )انواع سکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
11 

 هزار نفر(11تا  21زمانی شهرها )ارتباطات شهری( نسبت به مراکز سطح سه )شهرهای -: توزیع مکانی 14نمودار 

 
 : محاسبات مشاور بر اساس تحلیل شبکهمأخذ
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کیلومتر بین  81تا  11بودن قدرت پیوند و معناداری تعامالت بین شهری در فاصله  دوطرفهجریانات مذکور حاکی از 

کیلومتر بر  وجود دو شبکه  71ارتباطی شبکه شهری در  فاصله  مراتبسلسله. (8نقشه )باشدمیشهری استان  اصلی هایکانون

همچنین یک شبکه حلقوی مجزا از کل سیستم در  منطقه هر بوشهر و برازجان داللت دارد. حلقوی متصل به هم در پیرامون ش

کیلومتر توسط دو کانون کاکی  11در فاصله  ایشبکهشکل یافته است. این دو سیستم ارتباطی  ن شهر کنگانجنوب و پیرامو

کیلومتر حاکی از ظرفیت پیچیده و باالی تعامالت در  111ی در فاصله مراتبسلسلهو تحلیل  افتهیوندیپو خورموج  به یکدیگر 

 شبکه شهری است.

کیلومتر بیانگر اتصال کل شبکه شهری است و بر این اساس می توان  11فاصله  بررسی سلسله مراتب شبکه ارتباطی در

گفت که بر پایه شهرهای موجمود می توان نظام سلسله مراتبی مناسبی را به صورت هم پیوند تعریف کرد به نحوی که هر 

ته باشد. همچنین باالتر دسترسی داششهر در فاصله زمانی و مکانی کوتاه به شهر )بر پایه تئوری کریستالر( با سلسله مراتب 

کیلومتر، پویایی شبکه شهری و ایجاد روابط جدید بین کانون های موجود در  111تا  1بررسی روابط ارتباطی در فاصله بین 

شبکه را نشان میدهد و بر این اساس می توان گفت که یکی از علل وجود کانون های با کارکردهای متفاوت شهری، وجود 

و امکان ارتباطات متنوعی در نظام شهری استان بوشهر می باشد و این در حالی است که بسیاری از شهرهای استان پیچیدگی 

از حیث اندازه )به ویژه شهرهای واقع در طبقه شهر کوچک در نظام سلسله مراتبی( با هم برابرند اما کارکردهای متفاوتی 

در شعاع  کیلومتر و افزایش روابط متعدد دیگر 71ی در فاصله کمتر از شبکه شهر ایجاد پیچیدگی در روابطدارند. همچنین 

کیلومتری بر ایجاد خدمات و فعالیت هایی که اساساً از آستانه های جمعیتی خاصی را برای ظهور این خدمات را الزم  11

د، ظرفیت جمعیتی خو دارد، به دنبال داشته است. در واقع شهرهای کوچک نزدیک شهرهای اصلی توانسته اند فراتر از

خدمات به مراتب با آستانه های بازاری بزرگتری را در خود جای بدهند. نمونه این خدمات را می توان در شهرهای جم، 

 . 1بنک، دیر در هسته جنوبی استان و شهرهای عالیشهر، چغادک، آب پخش و گناوه مشاهده کرد

                                                      
و یا سکونتگاه توجیه داشته باشد، لزوماً نیازمند برخورداری  . مطابق با اصل آستانه کاال و خدمات ، کاال و خدمات برای آن که عرضه آن ها در یک مکان 1

رای حمایت باز آستانه تقاضای الزم است. به عبارت دیگر ظهور یک کاال و یا خدمت در هر سکونتگاهی در درجه نخست، مستلزم وجود تقاضای کافی و موثر 

به خطی و شبکه ای بودن سازمان استقرار منطقه گویای فواصل متنوعی از ارتباطات بین این  از ارائه آن است. موقعیت قرار گیری سکونتگاه ها در منطقه با توجه

اس به دلیل وجود سسکونتگاه هاست. از طرفی سکونتگاه های مذکور  از مقیاس جمعیتی الزم برای استقرار فعالیت های برتر و پایه برخوردار نیستند. بر این ا

ضریب دسترسی به بازار ارتقاء یافته و این مساله زمینه استقرار صنایع و فعالیت هایی که زمین بر بوده را در شهرهای کوچک  ارتباطات داخلی بین سکونتگاه ها،

یوند کانون ه پپیرامون شهرهای اصلی فراهم آورده است. ضمن اینکه توسعه فعالیت های مکمل در طول محور منجر به تمرکززدایی از کانون های اصلی شده و ب

ای بر پایه  هپیرامون انجامیده است. یک دسته از عوامل که اثرات تجمعی خوانده می شوند به جذب فعالیت های مکمل تخصصی می پردازند و امکانات فزایندو 
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 مرکزیت  -جمعیتی و ب -کیلومتر متناسب با: الف 31ارتباطات شهری بین مراکز در شعاع مراتبی سلسله: شبکه 11نمودار 
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ک می کنند و در پیرامون کم هزینه های پایین تر نظام استقرار ایجاد می کند و دسته دیگر که اثرات اتصالی خوانده می شوند و به استقرار برخی از فعالیت ها

کردهای مکمل زمینه لدسترسی سایر تولید کنندگان را در طول شبکه به بازارهای متنوعی را میسر می سازند. بنابراین می توان گفت ارتباط بین کانون های با عم

 سیت های متنوع را اقتصادی می کند.ظهور فعالیت های متنوعی را فراهم آورده و حضور تنوعی از فعالیت های صنعتی و خدماتی با حسا

1 .Population base hierarchy 

2 .Centrality base hierarchy 
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ه مراتب سلل-جمعیتی و ب مراتبسلسله-متناسب با: الفکیلومتر  11: شبکه ارتباطات شهری بین مراکز در شعاع 16نمودار 
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له سل-جمعیتی و ب مراتبسلسله-کیلومتر متناسب با: الف 111: شبکه ارتباطات شهری بین مراکز در شعاع 11نمودار 
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 شهری، مناطق شهری، مورفولوژی شهرها( یهاتجمعساختار شهرهای استان ) -1-2-8-1-1-1-3

که جهان به سوی شهرنشینی غالب در حرکت است و این پدیده به عنوان یک پیشران  انددادهمطالعات مختلف نشان 

 2114در سال  کهیدرحال. اندبودهدرصد از جمعیت جهان شهرنشین  7میالدی تنها  1811قدرتمند مطرح است. در سال 

در جهان رسیده است و این  %14( سهم شهرنشینی به WTOتوسط سازمان بهداشت جهانی ) شدهارائهمیالدی مطابق با آمار 

 4جمعیت شهرنشین از  رودمیادامه یابد و بر این اساس انتظار  2141تا سال %1,1که ادامه با نرخ رشد رودمیروند انتظار 

ید ناخالص داخلی از تول %21که  دهدمیاقتصادی نشان  یهایبررسمیلیارد نفر افزایش یابد. از طرفی دیگر  6میلیارد نفر به 

شهر بزرگ  781میالدی در  2113از این رقم در سال  % 11است.  دشدهیتولشهر واقع در آمریکای شمالی  191جهان در 

در  توسعهدرحالاز رشد اقتصادی کشورهای  %81که  دهندمیمختلف نشان  هایبررسی  است. دشدهیتول)مناطق شهری( 

ت باالیی در حال تحول است. بر این اساس شهرها نقاط بسیار جذابی برای مهاجرت است و این روند با سرع دادهرخشهرها 

، خالقیت فرهنگی بیشتر، تنوع یهافرصتشهری خود را به شکل خدمات درمانی بهتر،  دیفوا. عالوه بر این شوندیممحسوب 

ه همراه این نوان پیامدهای منفی بیرونی ب. البته، نکات منفی نیز تحت عانددادهو ابداعات و کیفیت بهتر برای زندگی نشان 

و رفاه عمومی دارند.  یوربهرهشرایط مناسب در شهرها وجود دارند. آلودگی هوا، ازدحام و ترافیک و ... اثرات منفی بر 

، اندردهکاسبه در شهر بانکوک را مح شدهتلفکه پیامدهای منفی بیرونی مربوط به ارزش زمان  هاینیبشیپبرخی  مثالعنوانبه

و شهری  یهاتجمع درواقع. (1787)زبردست,  اندزدهمیلیون دالر تا یک میلیارد دالر تخمین  232 نیب راارزش ساالنه آن 

یامدهای منفی و به پ شدهاشباع هاصرفهد به افزایش کارایی اقتصادی کمک کند و یا اینکه این توانمیمناطق شهری  ساختار

 .(Meijers & Burger, 2010) توسعه اقتصادی منجر گردد

در شهرها، شهرنشینی  دشدهیتولدرصد از تولید ناخالص داخلی جهانی  81تجربیات جهانی نشان داده است که با بیش از 

نوآوری  یریگلشکد به رشد پایدار منجر گردد در صورتی که اوالً کارایی اقتصادی افزایش یابد و در ثانی مکانیسم توانمی

شهرنشینی کمک کند. با این حال، سرعت و  یهاصرفهید برای ظهور به نحوی اداره شوند که بر افزایش جد یهادهیاو 

ن ویژه مسکتقاضای پرشتاب برای مسکن و به ازجمله، آوردمیخاصی را نیز به ارمغان  یهاچالشمقیاس شهرنشینی 

ورت و نیاز به تولید اشتغال در مقیاس وسیع. در ص ، خدمات برتر و اساسیونقلحمل یهاستمیس، اتصال یکپارچه متیقارزان

ی و مشاغل کاذب، آلودگ یریگشکل، یررسمیغعدم تحقق تقاضاهای مذکور این پیشران نمود خود را به صورت اسکان 

ن . اینندکمی. از طرفی دیگر شهرها نیز نقش مهمی در مقابله با تغییرات آب و هوا بازی دهدمیترافیک شهری و ... نشان 

درصد از انتشار گازهای  31، همچنین بیش از کنندمیاز انرژی در جهان را مصرف  دوسوممناطق سکونتگاهی نزدیک به 

 هایکانون ترینمهمشهری در این مناطق است. مضافاً اینکه غالب شهرها به عنوان  یهاتیفعالجهانی ناشی از  یاگلخانه
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را به  هاآن، احتمال وقوع خطرات و یا اثرات تجمعی هاآنقرار دارند که رشد کانونی  یاعمدهتوسعه، در معرض خطرات 

به صورت بالقوه  که کنندمینیم میلیارد از ساکنان شهری در مناطق ساحلی زندگی  باًیتقر مثالعنوانبه. دهدمیمراتب افزایش 

اس به نوع، مقی دهندهشکلنیروهای  ترینمهمین یکی از ، باال آمدن سطح دریا و سونامی قرار دارند. همچنطوفاندر معرض 

 یهاشبخو قوانین مصوب در  یریگمیتصم یهاوهیشمتفاوت شبکه شهری،  یساختارهاشهری و  یهایمورفولوژو انواع 

 .وندشیمبه نظام شهری در آینده محسوب  دهندهشکلنیروهای  ترینمهمدولتی در سطح ملی و محلی است که به عنوان 

 شهری در ساختار شهرهای استان بوشهر یهاتجمعشناسایی و نقش  -1-2-8-1-1-1-3-1

 گذشت از بعد .اهمیت است حائز کنونی تغییر حال در شرایط با اقتصاد یک در اقتصادی یهاتیفعال توزیع نحوه مطالعه

 مالحظه اقتصادی رشد در تفاوت کشور یا یک و جهان مختلف مناطق در چنان هم مدرن، اقتصادی رشد شروع از قرن دو

 مکان، مطالعه به اقتصاد، از شاخه این .باشدمی هاتفاوت این از بخشی ییگوپاسخ به قادر اقتصادی جغرافیای که شودمی

 ازجمله متعددی مهم موضوعات دارای که ،پردازدیم جهان سطح در اقتصادی یهاتیفعالفضایی  دهیسازمان و توزیع

 هسته الگوی  ،7اقتصاد جنسیتی توسعه، و المللنیب تجارت  ،2ونقلحمل یهانهیهز  ،1تجمع از ناشی یهاصرفه مکان صنایع،

 موضوع جغرافیای . (Krenz, 2012; Krugman, 1991)باشدمی غیره و  6یامنطقه اقتصاد  ،1شهری اقتصاد ،4پیرامون–

 نظریه درباره شدهمطرح یهامدلاست.   اقتصادی یهالیتحلدر  مهم مسائل از یکی فضا در تولید عوامل مکان یا 3اقتصادی

 دهیسازمان اهمیت به 9هاتلینگ مکانی رقابت یهامدل کهیدرحال کندمی ایفا مطالعات شهری در اساسی نقش 8مکان

 نظری، صنعتی دهیسازماناز  مستخرج یهاکیتکن و هامدل یریکارگبه ،رونیازا دارند. اشاره اقتصادی یهاتیفعال صنعتی

 کارایی ترینبیش که یابند تخصص یاگونهبه فضای جغرافیایی در اقتصادی یهاتیفعال تا آوردمی وجود به را امکان این

ای بین نحوه استقرار صنایع با دسترسی به جمعیتشهری رابطه چه که است این کلیدی مطرح سؤال بنابراین .باشند داشته را

                                                      
1. Agglomeration Economies 

2 . Transport Costs 

7 . Gender Economic 

4 . Core-Periphery Pattern 

1 . Urban Economic 

6 . Regional Economic 

3 . Economic Geography 

8 .Location Theory 

9 .Hotelling Models of Locational Competition 
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 بازار اثرهای اصلی( )ای بین این استقرار با کریدورها و دهلیزهای ورودی )بنادر و فرودگاهرابطه و چه داخلی( بازار اثر)

  .است ( برقرارخارجی

 نکههای اقتصادی است. ایدر این بخش در راستای اصل اقتصاد مکان فعالیت کلیدی سؤالمقصود از مطرح کردن این 

بوده است و چه میزان از صنایع در طول  مؤثررایش فضایی صنایع آیا نزدیکی به بازار داخلی استان تا چه اندازه در آ

در  نزدیکی به موقعیت صادرات واسطهبهچقدر از صنایع  ؛ی دیگر مکان گزینی شدههااستانکریدورهای منتهی به بازار 

ی شهری هاجمعتنایع و ی شهری و رابطه بین استقرار صهاتجمع؟ که این مهم در تحلیل اندافتهنزدیکی بنادر اصلی استقرار ی

 داخلی( انجام گرفته است.  بازار عنوانبه)

تمرکز جمعیت و دیگر منابع تولید در نقاط مرکزی در بسیاری از مناطق و کشورها یکی از مباحث اصلی نظام توسعه 

 یهاییجو رفهباصرا  . بسیاری از پژوهشگران این پدیده، تمرکز شهریدهدمیرا تشکیل  یامنطقهاقتصادی و به ویژه اقتصاد 

هی به . در مقابل گروآورندمیدر رشد اقتصادی به شمار  مؤثرو بنابراین آن را عاملی  دانندیمناشی از تجمع شهری مرتبط 

 ینظمیب، ناآرامی و یطیمحستیز یهایآلودگاجتماعی فزاینده این تمرکز که به صورت ازدحام و ترافیک،  یهانهیهز

یاری بس یهاپژوهشآن به اجرا درآید. اگرچه  مهار کردنبرای  ییهااستیستجلی کرده، اشاره دارند و معتقدند که باید 

ه اینکه مستقیم اشاره ندارد ب طوربه هاپژوهشاز  کیچیهتمرکز شهری مالزم توسعه اقتصادی دانسته شده،  هاآنبوده که در 

ه ک انددادهجاری نشان  یهاپژوهشناشی از تجمع شهری است. بسیاری از  یهاییوجصرفهنشان دهد این رابطه حاصل از 

شهرها به انتهای توجیهات اقتصادی خود رسیده، هرچند که فرآیند تمرکز  نیتربزرگناشی از تجمع در  یهاییجوصرفه

یب عوامل و که نتیجه تمرکز ترک دهندمیرا به تعدیالت درونی نسبت  ریتأثمثبتی در تولید دارد، اما این  راتیتأثهمچنان 

ستی مذکور غالباً ختم شده است به اینکه سیا یهاپژوهشتولیدی مناطق شهری است. نتایج  یهاتیفعالبازده نهایی عوامل در 

فتد به ا مؤثر تیپرجمعاجتماعی تمرکز در شهرهای  یهانهیهزد بدون لطمه زدن به کارایی کلی اقتصاد در کاهش توانمی

ا دنبال و کمتر سرمایه بر ر ترکوچکدر پیرامون و تقویت واحدهای تولیدی  ترکوچکنحوی که استراتژی ایجاد شهرهای 

 کند.

مراکز شهری در  نیتربزرگناشی از تجمع در  یهاییجوصرفهبدیهی فرض شده است که وجود  هاپژوهشدر اغلب 

ی و ترسیم آن را به شکلی مستقیم شناسای راتیتأث ستیبایمی نهفته است اما عمق رابطه میان توسعه اقتصادی و تجمع شهر

ا به دلیل و ی ابندییمناشی از تجمع شهری تحقق  یهاییجوصرفهتجمع و تمرکز شهری به سبب  راتیتأثنمود. اینکه 

. رددگمیهری محسوب شبکه ش یگذاراستیسمهم در چارچوب  یامسئله، دهدمیکه در فرآیند تمرکز رخ  ییهالیتعد

کالت در این میان باید به کاهش مش گذاراناستیسدر حالت اول تمرکز شهری فرآیندی است که با توجیه اقتصادی و نقش 
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یند به منظور جلوگیری از فرآ بایستمی یگذاراستیسناشی از عوارض جنبی تجمع و تمرکز محدود گردد. در حالت دوم 

 تمرکز و حتی وارونه کردن آن طراحی گردد.

 محلی صنعت یهاصرفه -1-2-8-1-1-1-3-1-1

محلی شدن( و اثر بازار خارجی یا اثرات سرریز  هایصرفهشهرنشینی و  هایصرفهتجمع شامل اثر بازار داخلی ) یهاصرفه

 یک صنعت خاص با افزایش تولید آن یهابنگاهد متوسط تولی هایهزینهکه  دهدمیمحلی شدن زمانی رخ  هایصرفهاست. 

 هایرفهصآن صنعت در کنار یکدیگر قرار گیرند. برای  یهابنگاهبایستی  هاییجوصرفهصنعت کاهش یابد. برای تحقق این 

𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝛼𝑆صورت  ( شاخص مقیاس تولید صنعتی را به1986محلی شدن، هندرسون ) = 𝑌𝛼𝑆  معرفی نمود کهY د کل تولی

 صنعت است. 

 هایرفهصدر استان بوشهر بر پایه اطالعات مربوط به پراکندگی صنایع و دو شاخص اشتغال و سرمایه در هر صنعت میزان 

( Moran,s Index=0.627097)  آمدهدستبه. شاخص (18نمودار )قرار گرفت یموردبررسمحلی از طریق شاخص موران 

برای هر  شدهمحاسبه z . بر پایه ارزشاندافتهیاستقرار یاخوشهکه در مقیاس کل استان، صنایع در یک نظم  دهدمینشان 

 9نقشه  (.11نقشه و  9نقشه ) است ییشناساقابل %99و  91دو سطح معناداری  صنعت، سطح معناداری تجمع محلی صنعت در

است.  گرفتهکلشتقریبی در سه حوزه مکانی تجمع محلی صنعت بر پایه عامل اشتغال در استان بوشهر  طوربهکه  دهدمینشان 

خوشه واقع در جبهه جنوبی. همین تحلیل بر پایه عامل سرمایه پیرامون شهر برازجان، بوشهر و حد فاصل بین این دو شهر و 

کنگان -سیراف-چغادک  و کریدور نخل تقی-صنعت، پیرامون کریدور بوشهر یاهیسرمادو تجمع  یریگشکلبیانگر 

نعت و محلی ص هایصرفه یریگشکلمذکور رابطه معناداری جهت  یهاخوشهگفت که در  توانمی. بر این اساس باشدمی

 صنایع در یک مکان وجود دارد. ییافزاهم
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 : شاخص موران و سطح معناداری نظام استقرار صنایع در پهنه استان18نمودار 

 
 Spatial Autocorrelationتحلیل : محاسبات مشاور بر پایه مأخذ

جمعی که سه موقعیت ت دهدمیمحلی صنعت بر پایه عامل اشتغال نشان  هایصرفهگفت که در تحلیل  توانمی درواقع

-کانون بوشهر و کریدور بوشهر-2کنگان،-سیراف-عسلویه تجمع محلی صنعت پیرامون کریدور-1معنادار وجود دارد: 

محلی  یهاعجمتمحلی صنعت بر پایه عامل سرمایه بیانگر وضعیت دیگری در  هایصرفهکانون برازجان. تحلیل -7چغادک و 

و صنایع پیرامون  ندشویمکنگان به عنوان سرمایه برترین صنایع استان شناخته -سیراف-عسلویهاست. صنایع واقع در کریدور 

  صنایع در مرحله بعدی قرار دارد. یاهیسرماکانون بوشهر از نظر تجمع 
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 شهری صنعت هایصرفه -1-2-8-1-1-1-3-1-2

که هزینه تولید یک بنگاه با افزایش کل تولید شهر یا منطقه و اندازه آن کاهش  گیردمیشهری زمانی شکل  هایصرفه

 شهری به دلیل مقیاس بزرگ شهر و اندازه آن پدید هایصرفهده با تجمع محلی دارد؛ اول اینکه یابد. این صرفه دو تفاوت عم

 کلبهبلکه  ،شودمیو نه یک صنعت خاص؛ دوم اینکه منافع حاصل از تجمع شهری فقط به یک صنعت خاص منتقل ن دیآیم

𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝛼𝑆( شاخص تراکم جمعیت را به شکل 2118شهر تعلق دارد. اتسویکا و یامانو ) = 𝑌𝛼𝑆  به عنوان شاخص صرفه

 هایرفهص. در این مطالعه جهت انجام گرددمیمساحت حاصل  کلبهشهرنشینی استفاده نمودند که از تقسیم کل جمعیت 

در محیط سیستم اطالعات  IDWشهری صنعت از دو شاخص دسترسی به بازار و شاخص تجمعی توزیع صنایع از تابع 

 . 1است شدهاستفادهجغرافیایی 

 درواقعداده شد.  پهنه استان تعمیم کلبهشاخص تجمع صنعتی نیز که در بخش پیشین محاسبه گردید از طریق همین تابع 

ارتباطات بازار بین  به تقویت ونقلحملشهری بر پایه کیفیت نظام  هایصرفهبر پایه این اصل در اقتصاد فضا که اثرات سرریز 

 هایرفهصمنجر خواهد شد، تعیین  یامنطقه یهابنگاهافزایش رشد تولید صنایع و  تیدرنهاو  ونقلحمله مناطق، کاهش هزین

کیلومتری از هر  61در شعاع  شهری فرموله شد. دسترسی به بازار و خدمات شهری به عنوان جایگزینی برای اثرات سرریز

 ,Lee)ز ا توسط مشاور برگرفته  شدهلیتعد)تحلیل  شودمی یریگاندازهکه به صورت ذیل  شودمیکانون در نظر گرفته 

Hwang, & Lee, 2008) :) 

𝑈𝐴2
𝑗

= ∑ [(𝑑𝑗𝑘
−1 ∑ 𝑑𝑗𝑘

−1

𝑗≠𝑘

⁄ ) . 𝑄𝑘]
𝑘=1

 

j, kمناطق یا شهر : 

Qkجمعیت کلیه شهرهای( تقاضای بازار محلی :  (k=1,2,…,n واقع در شعاع )61 )کیلومتری هر کانون 

                                                      
 یریگقاط اندازهبه بیانی دیگر پدیده پیوسته در ن ابدییپدیده موردنظر با افزایش مسافت کاهش م ریبر این فرض استوار است که تأث  IDW یابیدرون روش . 1

که در  ییهااطراف باید مشارکت بیشتری نسبت به آن یهاشده دارد، لذا برای تخمین نقاط مجهول، نمونهنقاط برداشت نیترکیشباهت را به نزد نیترشینشده، ب

سته را نقش متغیر پیوزی شودینشده استفاده م یریگنقاط اندازه ینیبشیفاصله دورتر قرار دارند، داشته باشند. در این مدل از فاصله به عنوان وزن متغیر معلوم در پ

ها بر اساس فاصله ، الزم است وزنابدییبنابراین هر چه فاصله داده معلوم از نقطه مجهول افزایش م .ابدییبافاصله از مکان نقطه مجهول کاهش م یرگذاریدر تأث

 شودیتفاده منقاط مجهول اس ینیبشیر پشده د یریگاز معکوس فاصله به عنوان وزن نقاط اندازه گریدانیببه شودیها معکوس مکاهش یابد، بنابراین فاصله
2 .UA   مخففUrban Agglomeration  به مفهوم تجمع شهری است که در اقتصاد مکان کاربرد وسیعی دارد. در این رابطه، توزیع مکانی صنایع و

شهری )دسترسی به بازار و یا خدمات( مورد تحلیل قرار گرفته است. تجمع شهری بر پایه رابطه مذکور توزیع صنایع با دسترسی به بازار یا  یهاتجمعرابطه آن با 

ه بازار و باز مراکز شهری رابطه معکوس دارد. بر پایه این تحلیل و رابطه آن با شاخص دسترسی  بافاصلهجمعیت و فاصله صنایع نسبت به هم رابطه مستقیم و 

در دوره  نیمتخصصشهری صنعت مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین رابطه منطقه تجمع شهری با نرخ جذب  یهاتجمعشاخص نسبت سرمایه/نیروی کار، 

 از رابطه خاصی تبعیت کرده است که در تحلیل بدان پرداخته شده است. 81-91
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Djk فاصله دو منطقه :j وk 

 یهانهپهآن با تابع تجمعی استقرار صنایع در فضا،  ضربحاصلشهر استان و  73بر پایه دسترسی به بازار برای هر یک از 

شهری صنعت در دو  هایصرفهور بیانگر وجود پهنه . تحلیل مذک(12نقشه ) شهری صنعت شناسایی شدند یهاتجمعاصلی 

است  شدهمشخصمنطقه شمال و جنوب استان است. همچنین رابطه نسبت سرمایه به نیروی کار برای هر صنعت در این پهنه 

 :سازدیمکه بررسی روابط مذکور و پخشایش این شاخص موارد ذیل را آشکار 

 صنایع پیرامون مراکز اصلی جمعیتی رابطه معنادار همبستگی مکانی بین استقرار 

  قرارگیری صنایع در کریدور چغادک تربزرگحرکت معنادار استقرار صنایع جدید جهت دسترسی به بازار( 

 از جمعیت استان( %11با دسترسی به بیش از 

  (11نقشه ) در هسته جنوبی استان گرفتهشکلصنایع  تبعبهتراکم جمعیت  توجهقابلافزایش 

 (12نقشه )شهری استان بوشهر یهامکانکار و تغییرات بازدهی عوامل در نظام -تمرکز منابع، جایگزینی سرمایه 

  شهری، پویایی انتخاب محل سکونت و جذب متخصصین در شهرهای  یهاتجمعدیگر  یهاشاخصیکی از

که شهرهای  دهدمینزدیک به شهرهای بزرگ یک منطقه است. بررسی این شاخص در استان بوشهر نشان 

. اندادهدختصاص پیرامونی دو مرکز جمعیتی بوشهر و کنگان در جذب متخصصین ضریب باالیی را خود ا

ات . پویایی مذکور بر تغییرانددادههمچنین برخی از شهرها به نفع شهرهای دیگر متخصصین خود را از دست 

 .(17نقشه )کندمیواقع در تجمع شهری داللت  هایکانونعمده و پیوندهای جمعیتی بین 

  یهاتیفعالی از مراتبسلسله توانمیشهری را  یهامکانشهری که نظام  یهاتجمعبر پایه این اصل مهم در 

-ایهممتفاوت دارای سطوح متفاوت تولید و نسبت سر یهااندازهکه شهرهایی با  یاگونهبهتولیدی تصور کرد 

اندازه شهر و میزان سرمایه بری صنایع یک رابطه معناداری وجود دارد  بایستمیکار متفاوت باشند. بنابراین 

رتر را تسهیل نسبتاً کارب یهاتیفعال ترکوچکنسبتاً سرمایه برتر و شهرهای  یهاتیفعال تربزرگکه شهرهای 

 توانمیبوشهر  صنعتی در استان واحدهر  یازاغلین به . بر پایه شاخص نسبت سرمایه تشکیل صنایع به شاکنندمی

به  رچندهگفت که در هسته اصلی  تمرکز شهری در منطقه مرکزی استان، فرایند انتقال نیروی کار و سایر منابع 

 صورتی بطئی در حال ظهور است.
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  صنایع  و تجمع یابی ییتمرکززدابرونی ناشی از تجمع در استان بوشهر هر دو حرکت  یهاییجوصرفهتحلیل

 راتیتأثلیه ک سوکیکه از  یاگونهبهسیاست مناسبی را طراحی کرد  توانمی. بنابراین، دهدمیرا در استان نشان 

و از سوی دیگر صنایع کاربرتر در پیرامون  شدهحفظ( K/Lکار ) نیروینسبت سرمایه به  نیگزیجادرونی 

کوچک شهری واقع در پهنه تجمع، باید بتواند  یهاهستهدر  اصلی شهری تمرکز یابد. این سیاست یهاهسته

است و  تولیدی کوچک یهاتیفعالبه نفع  درواقعتولیدی اقتصاد را کاهش دهد و این  یهاتیفعالسرمایه بری 

   ذب صنایع سرمایه بر را تشویق کند.اصلی، سیاست ج یهاهستهدر 
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 شهرها یمورفولوژمناطق شهری و  -1-2-8-1-1-1-3-2

 مفاهیم و مبانی مرتبط با ساختارهای چند مرکزی شهری -1-2-8-1-1-1-3-2-1

به اوایل  هاآن یکپارچه برای یزیربرنامهاندیشه توجه به پیوستگی شهر و حومه و توسعه ناپیوسته شهرهای بزرگ و لزوم 

 گزاران شهرسازی جدید، با ابداع اصطالح مجموعه شهری به از بنیان“ پاتریک گدس“نخستین بار .گرددیبرمقرن بیستم 

“ متروپلیتن "آمریکا نیز، اصطالح  متحدهاالتیامتعدد به یکدیگر پرداخت. در پدیده اتصال و ادغام شهرهای  لیو تحلبررسی 

راسر سبه کار گرفته شد که بعدها در  هاآنخیلی بزرگ شهری و نحوه مرزبندی و مدیریت  یهاسکونتگاهبرای توصیف 

وپولیس را برای معرفی آمریکایی اصطالح مگال دانیجغراف "ژان گاتمن" 1961دهه  لیدر اوارواج پیدا کرد.  جهان

از شهرهای بزرگ در شمال شرق آمریکا )بوستون، نیویورک، واشنگتن،  یامجموعهفضایی جدید که پیوند  یهادهیپد

وی معتقد  .اربردکشکل سکونتگاه انسانی در قرن بیستم به  نیتردهیچیپو  نیترعیوس به عنوانفیالدلفیا، بالتیمور و...( بود، را 

گذار  یاهیناحتوسعه در مناطق شهری بزرگ به سرعت نواحی روستایی را به نقاط شهری مبدل ساخته و است که فرآیند 

. بعد از جنگ شودمیاز آن یاد   Sprawlاین ناحیه همان است که تحت عنوان  .آوردمی به وجودرا  بدون فضاهای خالی

راکز فرعی به م هاحومهوسایل نقلیه سریع و امکان جابجایی هر چه بیشتر مسافرین، بسیاری از  یریگشکلجهانی دوم با 

درصد  8تنها حدود  بعدازآنو پدید آمد  شهریبرای مناطق  یاهستهمبدل شدند و بدین ترتیب ساختاری چند  شهرهاکالن

 یهاعرصه در بستر شدنیجهان، پیامدهای هال تریپ . به نظر(Loewen, 2013) ل در مراکز اصلی شهر باقی ماندندمشاغ

 . (Hall & Pain, 2006) به وقوع پیوسته استفضایی آن  دهیباز سازماندرنتیجه  و یساختار اقتصاد، تجدید یشهرکالن

سترش وجود دارد. همخوانی گ ینیشهرنشبین توسعه اقتصادی آن کشور و میزان  یامالحظهقابلارتباط  کشورها در تمام

ه در تحقیقات و گزارشات مختلف اجرایی ثابت شداقتصادی به صورت همزمان و یا با سرعتی کمتر  و توسعهشهرنشینی 

نیز  ینیشهرنشبه موازات افزایش تولید ناخالص ملی کشورها، سطح  شدهانجام هایبررسیطبق . (Hall & Pain, 2006) است

( ارتباط مثبت 1938به عقیده کوئیچی مرا ) .شودمی، سطح شهرنشینی دگرگون درآمدهابا افزایش  .ابدییمافزایش  هاآندر 

هت جاذبه مناطق شهری ج .وجود دارد توسعهدرحالو  افتهیتوسعهمیان رشد شهرهای بزرگ و توسعه اقتصادی در کشورهای 

. تبادل اطالعات و برقراری  2،ونقلحملپایین  نسبتاً . هزینه1اقتصادی،  هایصرفهمکان گزینی صنایع و خدمات ناشی از 

 .(Development, 2005) کنندگانمصرفبودن گروه انبوهی از  در دسترس. 7و هابنگاه ارتباط با

که نقش  پنداردمی شدهیطراحکاتالیزورهای یک فرایند  به عنوانشهرها و مناطق شهری را  ،(Hodder, 2000) هودر

 از دارد و هرش در یریگشکلگرایش به  یرشد اقتصادباوراست که  نیبر افریدمن  .کنندمیملی بازی  در توسعه یمؤثر

باالتری  یوربهرهمتوسط از  طوربه شهرهای بزرگ .افتدیمفضا اتفاق  در اقتصاداست که تحول  مبدأطریق این 
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 هانهیزم یدر تمامخاب وسعت دامنه انتو  ت رفاهی بیشترتسهیال، ترو متنوعسبت به سایر شهرها برخوردار هستند.اشتغال بیشتر ن

 .دهندمیاز عواملی هستند که کارایی اقتصادی را در این شهرها نسبت به سایر مناطق ارتقاء  یانمونه

 توسعه مناطق چند مرکزی یهابازتابعوامل و 

عه است که در این مطال یامنطقهخاص  یهاتیمزو  هایژگیوفضایی مناطق چند مرکزی، دارای  استیستوسعه و اتخاذ 

 نمود:  بندیطبقهبه صورت ذیل  توانمیفضایی و اقتصادی پیرامون مناطق شهری را  یهابازتاب نیتریاصلبه تلخیص، 

  مناطق شهریتوزیع مشاغل در 

 یوجهتقابلیش با وجود اطالعات ناچیز در نحوه پراکنش مشاغل در شهرهای بزرگ ، مطالعات ضمنی در این شهرها گرا

نواحی اطراف و دور از  و در افتهیکاهشدر طول زمان  شهرینسبت مشاغل در مراکز  .شودمیمشاغل دیده  ییتمرکززدابه 

Meyer & Góm) است افتهیگسترشمراکز  ez, 1981). 

  در مناطق شهری ونقلحملالگوی 

اختراعات، توسعه  .دهدمیاز جمعیت و مشاغل، جریان سفرهای کاری را به نواحی بیرونی شهر گسترش  ییتمرکززدا

منجر  تیرنهادشده که  مؤسساتو ارتباطات راه دور موجب تقسیم کار بیشتر و گسترش ارتباطات بین شهرها و  ونقلحمل

 گردید. مناطق شهریبه گسترش 

   مناطق شهریعدم تمرکز در 

، ونقلملح. با تغییرات تکنولوژیک در وسایل ابدییمدید، حرکت به سوی مراکز شهری شتاب بیشتری ج در دوره

از  یادهعکه  رسندیمجدید، مردم روستاها از اقتصادی کشاورزی به اقتصاد شهری  یهاراهماشینی شدن کشاورزی و ایجاد 

هرها پیشرفته، مردم ش و ارتباطاتجدید  ونقلحملبا ایجاد  .برندیمنام  "انقالب شهری "کارشناسان از این دوره به عنوان 

 دور از شهرها انتخاب کنند.  خود راند محل زندگی توانمی

 تخصص یابی 

در  . این تخصص یابیشودمی، سطح باالی تخصص یابی است که در داخل مرزهای آن دیده شهرهاکالندومین ویژگی 

ه فعالیت یا مناطق داخلی آن، هریک ب شهرکالنداخلی هر  یهابخش. گذاردیم ریتأث یو صنعتکیفیت کاربری زمین، تجاری 

، منطقه صنعتی شهر، منطقه مسکونی و منطقه گذران هاادارهکه مراکز خرید، منطقه  ابدییماختصاص  یاژهیو و کارکرد

 .جمله است از آناوقات فراغت 
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 وابستگی متقابل 

، وابستگی هارکتش وابستگی متقابل است؛ با افزایش تنوع شغلی شهروندان و یکی از نتایج عدم تمرکز و تخصص یابی،

 شود. اصلی بیشتر می مادر شهرها به حومه مناطق داخلی شهرها و

 هاحومهو پیدایش حلقه  ینینشحومه 

پراکندگی  استفاده زیاد از اتومبیل، درآمدها، شیافزا رینظ :( عوامل متعددی1982) نظیر برادبری یپردازانهینظر

اقتصادی را -طبقات اجتماعی  یریگشکلواحدهای مسکونی و  تیاز مالککم تراکم، سود اقتصادی ناشی  یهاسکونتگاه

صادی بالقوه اقت یهافرصت. ساکنین تمایل به سکونت در مکانی کم تراکم با داندمی مؤثردر توسعه مناطق شهری بزرگ 

گران  هتوسعدر این مرحله از  .سازدیمخاص را مهیا  یهایژگیوتمایل به سکونت در مکانی با  درآمدافزایش  درواقعدارند و 

ان به عنوان بازیگر و خدماتحومه برای سکونت، صنعت  یهانیزم و فروشزمین، به عنوان عوامل آماده سازی، تفکیک 

 اصلی نقش دارند.

  هایناسازگاردوری از  

و  نظیر آلودگی ، بزهکاری و ترافیک ییهایناسازگارو از  کنندمیومه گرایش پیدا ساکنین و مراکز اداری به سمت ح

 .یابندمی... رهایی 

 گرایش مکانی خاص واحدهای صنعتی 

ق منجر به رونق اقتصادی در این مناط تیدرنهاکه  متیقارزانتمایل واحدهای صنعتی و تجاری به زمین و نیروی انسانی 

 .شودمی

  کار یالمللنیبنظام تقسیم  

 مناطق شهری در هیتمرکز سرما  

 و سلسله پیرامونی -واحد یا روابط مرکز مرکز فضایی متکی بر از نظرجدید  هایسکونتگاه معتقد است،ادوارد سوژا 

دید تفاوت . این پدیده جکنندمیعمل  یاو شبکهپراکنده، چند مرکزی  یامجموعهنیست، بلکه بیشتر به صورت  یمراتب

ند مناطق شهری چ "یا  "منطقه -شهر "،  "یشهرکالنمناطق  "برای توصیف آن از مفهوم  دارد و شهرکالنی با مفهوم اساس

بر این اساس شهرهای با اندازه کوچک نیز در نزدیکی مناطق شهری بزرگ در  .(1783)حاجی پور,  دشومیمرکزی استفاده 

 .کنندمیجذب سرمایه نقش مهمی ایفا 

 شاغالن بخش غیررسمی. شیو افزاغیررسمی  و اسکانت، توسعه شهرنشینی افزایش جمعی  
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 توسعه فضایی چند مرکزی دهیسازمانو عناصر اصلی  هامؤلفه

چیده اجتماعی، اقتصادی و تاریخی(، از معنایی گسترده و پیتحقیق)فضایی،  اندازچشم، بسته به نوع تیچند مرکزمقوله 

ه )بعد تحلیلی و هنجاری(،که مربوط بییچند مرکزگرا، نخست دو بعد ییچند مرکزگرابرخوردار است. به منظور ادراک 

نتیجه  نبه عنوارا  ییچند مرکزگراباشند، مطرح گردیدند. بعد تحلیلی روش برخورد با این پدیده در ساختار شهری می

اده از . بعد تحلیلی با استفکندمیمداد ها قلو بعد هنجاری آن را پیامد سیاست دهدمیتغییرات اجتماعی مورد مالحظه قرار 

ه در بعد ک است یحالگردد، این در سیستم موجود یا در حال ظهور چند مرکزی تشریح یا تحلیل می تیچند مرکزمفهوم 

شود .در می یک اصل راهنما برای دستیابی به هدفی در سطح راهبردهای سیاستی بهره گرفته به عنوانهنجاری از این مفهوم 

ای مورد ن منطقههای همکاری بی، واقعیت فعلی گرایش یک سیستم شهری به جستجوی فرصتییچند مرکزگراتحلیلی  بعد

نقاط آغازینی برای ترغیب  به عنوانهای موجود مذکور گیرد. از سویی دیگر در بعد هنجاری از فرصتمالحظه قرار می

ک شود. در راستای درریزی استفاده میهای برنامها سیاستدر مناطق شهری از طریق تدوین ایده ی تیچند مرکزواقعیت 

لترناتیو و سه مسیر آ قرارگرفته موردبحث یچند مرکزهای های آتی، اهمیت آگاهی از توسعه فضایی تاریخی آرایشچالش

 :(2 ریتصو) شامل

  بوده و  یزتک مرک ترپیشاز شهری باشد که  گرفتهنشأتممکن است  ییچند مرکزگرا: زیمرکز گرالگوی

 ت.اس افتهیتوسعه یاچند هسته( به شکل یک سیستم شهری زیمرکز گررشد مداوم)الگوی  تبعبه

  : تر وچکالحاق مراکز ک به واسطهتک مرکزی بوده و  ترپیشاز شهری باشد که  گرفتهنشأتالگوی الحاقی

 است.  افتهیتوسعه یاچند هستهدر ناحیه پیرامونی)الگوی الحاقی( به شکل یک سیستم شهری 

  اندافتهیسازمانجوشی : از اجتماع چندین مرکز مستقل با ابعاد مشابه که در اشکال مختلف الگوی هم. 

 /الحاقی و مرکز گریزیجوشهم گانهسه یهاستمیس: مقایسه روند توسعه فضایی در 2 ریتصو
 زیمرکز گرالگوی  الگوی الحاقی جوشیالگوی هم

 
 Champion, 2001ماخذ: 
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 یتیچند مرکزاصلی سازمان  هایجنبه

صادی و پذیری اقتروندی برای ترغیب توسعه پایدار)متوازن(، رقابت یچند مرکزمعتقدند مدل  پردازانهینظربرخی از 

.از سویی هددمیهشدار  یچند مرکزانسجام اجتماعی است احتمال افزایش میانگین مسافت سفرهای مکرر روزانه در سیستم 

ر آن از مدل ث تغییتوزیع فضایی و زمانی الگوی سفرهای مکرر روزانه را بهبود بخشیده و باع یچند مرکزدیگر، توسعه 

تانسیل توسعه و پ چند مرکزیتتحلیل درجه  دییتأ: در راستای تیچند مرکزهای مکمل گردد. جنبهپاندولی به مدل متقاطع می

 . گرددمیمتمایز تحلیل معرفی  حالنیدرعسه جنبه همبسته و  یچند مرکز

به ساختارهای شهری به عنوان یک مفهوم تجربی  ایشبکهمفهوم برآمده از نگرش  نیتریاصلچند مرکزی به عنوان 

است. مفهوم چند مرکزی دارای چند جنبه مکمل  گرفتهشکل 1971همراه با ترویج و گسترش تئوری مکان مرکزی در دهه 

 شهری در یک پهنه، جنبه دوم: بر هایکانون، ابعادی چون نحوه پراکنش پردازدیمژیک لواست: جنبه اول به ابعاد مورفو

داللت دارد و جنبه سوم بر پایه نظریات اخیر، ساختارهای  هاآنشهری،  نحوه تعامل و همکاری بین  هایکانونارتباطات بین 

 .(Meijers E. , 2007) دهدمیقرار  موردتوجهرا  هاکانونمکمل اقتصادی بین 

 باشند. ند همچنان مستقل از فاصلهتوانمی هاشبکهکی نواحی دارند، گرچه به مجاورت و نزدی یبستگ عموماًاین جریانات 

اه یا ملی به یک سیستم شهری نگ یاقاره یاندازچشمدر دو موقعیت متفاوت در این ارتباط بحث نمود. اگر از  توانمی

 هایکانونر بر آن. شود، در صورتی با الگوی چند مرکزی مواجه خواهیم شد که سیستم مذکور به جای سلطه یک شه

چند مرکزی، رشد مراکز و مناطق خارج از هسته را  یهااستیسباشند. در این سطح  داراشهری متعددی در سطح مختلف 

 .کنندمیتشویق 

 : سه جنبه اصلی چند مرکزیتی3 ریتصو
 مورفولوژی روابط میان مناطق شهری مدیریت کارکردها

 
 Champion, 2001ماخذ: 

 شبکه شهری استان بوشهر یمورفولوژتحلیل  -1-2-8-1-1-1-3-2-2

در این بخش متناسب با مبانی مربوطه، ساختار مورفولوژی شهرهای استان بر اساس فواصل مختلف زمانی و مکانی تشریح 

تلف توابع مخنقطه شهری نسبت به یکدیگر محاسبه گردید و از طریق  73. برای این منظور ابتدا ماتریس فاصله بین گرددمی
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کیلومتر(  81و  11،   71،  11مورفولوژی شهرهای استان در فواصل مختلف ) NetDrawو  UciNET افزارنرمشبکه مندرج در 

ه . الزم به ذکر است که در این بخش بشودمیشناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته 

با توجه به  ریی شبکه شههایمورفولوژو مبانی مربوط به انواع  شودمین بوشهر پرداخته نتایج مرتبط با شبکه شهری استا

 هایورفولوژمی متفاوت و متنوع در ادبیات فضایی تشخیص داده شد که تشریح انواع ها، عناوین و ترمولوژیهاشاخصوجود 

در شبکه شهری در فصل یازدهم در بخش تبیین سازمان فضایی با توجه به تحلیل تمامی ساختارها در بخش مذکور موجود 

ی، چندمرکزی، تک مرکزطبقه الگوی  1ی فضایی در بندشکلتحلیل الگوهای مختلف  78تا  71ارائه شود )صفحات 

 ای(.ای و شبکهای، جزیرهخوشه

 کیلومتر 11در شعاع مورفولوژی شبکه شهری -الف

که در  باشدمیخطی در شبکه شهری استان  یمورفولوژ 3کیلومتر، بیانگر وجود  11مورفولوژی ساختار شهری در فاصله 

 (:4 ریتصوبرخوردار نیستند) یمورفولوژو سایر شهرهای استان در این فاصله از این نوع   است یبندطبقهقابلدو رده 

 مورفولوژی قطبی 

 از این نوع است سعدآباد-بردستان و آب پخش-بنک، دیر-بادوله، کنگان-مورفولوژی کاکی

 یاهستهدو  یمورفولوژ 

 یتی دو هسته اشاره دارد.عسلویه بر برابری جمع-ریز و نخل تقی-، انارستانعالی شهر-. مورفولوژی خطی چغادک

 کیلومتر 11خطی نظام شهری در فاصله  یمورفولوژ: 4 ریتصو

 
 : تحلیل مشاور مأخذ

 کیلومتر 31مورفولوژی شبکه شهری در شعاع -ب

 یتیکزچند مرو  ایشبکهکیلومتری در شبکه شهری استان اساساً بر وجود ظرفیت  71مورفولوژی شبکه شهری در فاصله 

ورودی و خروجی از  یهاالید دا)با توجه به تع چندگانهمتفاوت و دارای روابط  یهااندازهداللت دارد. وجود شهرهای با 

 (. 1 ریتصو( بیانگر ظرفیت این نوع خاص مورفولوژی است)رأسهر 

 نیمه حلقوی-حلقوی و خطی-مورفولوژی خطی 
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این مورفولوژی در ساختار دو شبکه پیرامون بوشهر و برازجان وجود دارد. شهر اهرم و برازجان در این ساختار نقاط 

گفت که در این منطقه یک مورفولوژی خطی که از دل آن دو  توانمی درواقع. گردندیمو یا برشی محسوب  ونددهندهیپ

 است. صیتشخقابلساختار حلقوی منشعب شده است 

 شعاعی-حلقوی یمورفولوژ 

 ایبکهشرا در این ساختار  هاالی تعداد ترینبیش. در این فاصله شهر دوراهک باشدمیشهر از این  8شبکه شهری کنگان با 

 گفت که این شبکه هم دارای ساختار حلقوی و هم دارای ساختار شعاعی است. توانمیدارد و بر این اساس 

کیلومتری در  11بیان این مفهوم است که مورفولوژی خطی ارائه شده در  های خطی در مجدد مورفولوژیمنظور از ارائه 

در  ر اضافه نگردیده است. بنابراینکیلومتری نیز همان مورفولوژی وجود دارد و شهر دیگری به مورفولوژی مذکو 71شعاع 

بیشتر  بافاصلهی هایمورفولوژبه  ستیبایم درواقعکیلومتری نیز مورفولوژی خطی بر این شهرها حاکم است.  71شعاع 

ری به آن افزوده ی دیگهایمورفولوژرفولوژی در فواصل کمتر در فواصل بیشتر چه وتجمعی نگریست به عبارتی م صورتبه

-ریگ، کاکی-کیلومتر برای سه مجموعه گناوه 71و  11ظرفیت شبکه در فاصله گفت که  توانیماین اساس  و بر گرددیم

 تقی و عسلویه یکسان است.بادوله و نخل
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 کیلومتر 31خطی نظام شهری در فاصله  یمورفولوژ: 1 ریتصو

 

 ایشبکهخارج از مورفولوژی  هایکانون

 

 1ایشبکهمستقل از ساختارهای  یهایمورفولوژ

 

 ایشبکهمورفولوژی 

 : تحلیل مشاور مأخذ

 کیلومتر 11مورفولوژی شبکه شهری در شعاع -ج

ی برشی خورموج و کاک هایکانونشبکه شهری استان و مورفولوژی مرتبط با آن در دو ناحیه شمال و جنوب از طریق 

نداشتند در این فاصله  ایشبکهکیلومتری ظرفیت  71 یهایمورفولوژی که در . تمامی شهرهایخورندیمبا یکدیگر پیوند 

قبلی و هم  نوین به ساختارهای هایکانون. بنابراین روابط جدید هم در اتصال یابندمیمورفولوژی شبکه شهری اتصال  کلبه

 اساساً شبکه شهری در استان یمورفولوژگفت که  توانمیدارد. در مجموع  یاعمدهنقش  ایشبکهشدن روابط  تردهیچیپدر 

است.  افتهیرشگستخطی است که یک شبکه در مرکز و یک شبکه در یال جنوبی )شبکه شهری کنگان(  یمورفولوژیک 

الحاقی  یمورفولوژو ساختار خطی گناوه و دیلم به عنوان  ونددهندهیپکاکی، به عنوان مورفولوژی -ساختار خطی خورموج

 .(6 ریتصو)شوندیمخته در این سیستم شنا

                                                      
 ها شهر دیگری وجود ندارد.کیلومتری آن 71یت نسبی سکسانی هستند و در فاصله هایی که در هر دو فاصله دارای ظرفمورفولوژی . 1
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 کیلومتر 11خطی نظام شهری در فاصله  یمورفولوژ: 6 ریتصو
 توصیف تشریح تصویری مورفولوژی
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 توصیف تشریح تصویری مورفولوژی
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 : تحلیل مشاورمأخذ

 

 کیلومتر 81مورفولوژی شبکه شهری در شعاع -د

رفیت روابط بین شدن ظ تردهیچیپشبکه شهری استان بوشهر در این شعاع نیز بر ساختار خطی استان و  یمورفولوژتحلیل 

که ساختار شعاعی در  گرددمیفه (. اضا3 ریتصوو به ویژه روابط موجود در ساختارهای حلقوی اشاره دارد ) هاکانون

. شهرهای چغادک، اهرم، شودمیورودی و خروجی مشاهده  یهاالیخصوص برخی از شهرها به واسط تعدد بیشتر تعداد 

. همچنین ساختار حلقوی جنوب استان از ظرفیت شعاعی به مراتب اندنوعخورموج، برازجان، دوراهک، سیراف، دیر از این 

  برابر دارند(. یهاالیواقع در این شبکه تعداد  هایکانونتقریبی غالب  طوربهاست )بیشتری برخوردار 



گاه  فی توص  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر   گاه اه( یعناصر نظام سکونت  )انواع سکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
81 

 کیلومتر 81خطی نظام شهری در فاصله  مورفولوژی: 1 ریتصو

 تشریح تصویری مورفولوژی
نوع  

 تابع 
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 تشریح تصویری مورفولوژی
نوع  

 تابع 
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 : تحلیل مشاورمأخذ

 یهامشخصهست و ا قرارگرفته یموردبررساصلی شبکه شهری  هایکانونشهری در تقابل با  مورفولوژیدر تحلیلی فراتر 

-ین سه شهر اولوسیع ب ایشبکهاصلی هر پهنه تشریح گردیده است. بر پایه این تحلیل آشکار گردید که یک موقعیت 

به پهنه مشترک شبکه شهری  توانمیشهر خورموج وجود دارد. همچنین -شهر برازجان و پنجم-شهر بوشهر، دوم

 خورموج و کنگان و پهنه مشترک بوشهر و گناوه از ساختارهای چند مرکزیتی تبعیت نکرده و تقریباً بر هم مماس هستند

 (.19نقشه و  18نقشه ، 13نقشه ، 16نقشه ، 11نقشه ، 14نقشه )
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 تحلیل ساختار مورفولوژیک کل شبکه شهری استان بوشهر-ه

و دوم،  است: یکی درجه مرکزیت ییشناساقابلشهری در کل شبکه شهری دو شاخص اصلی  هایکانونوقعیت بر پایه م

در رده . باشدمی الی 12و تعداد 31,37شهر استان و با درجه مرکزیت  نیترکانونشهری. شهر اهرم  هایکانونسطح اتصال 

سطح  ترینبیشیال  17کنگان، بنک و دیر با  هایقرار دارد. شهر شهر یعالخورموج، بادوله، چغادک و  های، شهربعدی

 (. 21نقشه ، 17جدول ) اندآورده به وجودارتباط را در مجموعه شهری جنوب 

کیلومتری از آن محاسبه گردید که  61بر پایه تفاوت کانون ها از حیث درجه مرکزیت، جمعیت هر کانون در شعاع 

عنوان شده است. بررسی تفاوت کانون ها از حیث دسترسی به بازار بیانگر این است  21نقشه تفاوت کانون ها از این حیث در 

به مراکز اصلی شهری دسترسی دارند و در واقع که شهرهای چغادک در شمال و سیراف در جنوب به بازار بزرگتری نسبت 

رگیری در پیرامون شهرهای مذکور دسترسی قوی تر این کانون ها به بازار داخلی یکی از دالیل تمایل استقرار صنایع به قرا

 سکونتگاه های استان است.

 کیلومتر 11و  31، 11: مقایسه درجه مرکزیت و سطح اتصال شبکه شهری در شعاع 13جدول 

 مجموع پنجاه سی ده درجه مرکزیت درجه داخلی و بیرونی 1331جمعیت  نام شهر

 12 8 4 1 31,378 11997,829 17338 اهرم

 4 4 1 1 31,117 11916,644 74944 خورموج

 6 4 1 1 34,416 11384,414 7681 بادوله

 11 6 7 1 34,196 11349,619 18132 چغادک

 11 6 4 1 34,118 11347,679 12821 شهر یعال

 3 1 1 1 34,11 11326,14 11116 کاکی

 9 3 2 1 37,88 11699,633 7117 آباد

 8 1 7 1 37,128 11647,817 7314 دلوار

 17 9 4 1 32,23 11444,329 91449 برازجان

 1 7 2 1 31,11 11263,28 2164 کلمه

 6 4 2 1 31,987 11241,941 191222 بوشهر

 11 9 1 1 31,918 11271,498 6211 آبدان

 11 6 4 1 31,113 11137,419 13278 آبپخش

 11 1 1 1 31,111 11186,918 3819 سعدآباد

 2 2 1 1 69,738 11986,378 4736 بردخون

 9 6 7 1 69,111 11929,274 6144 دالکی

 9 3 2 1 68,137 11819,228 4417 دوراهک

 9 3 2 1 68,191 11398,611 3617 شبانکاره

 2 2 1 1 63,844 11347,814 2128 شنبه

 8 1 7 1 63,322 11324,111 11414 وحدتیه
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 مجموع پنجاه سی ده درجه مرکزیت درجه داخلی و بیرونی 1331جمعیت  نام شهر

 17 8 4 1 66,943 11611,693 11111 بنک

 12 3 4 1 66,677 11112,116 6138 بردستان

 17 8 4 1 66,134 11467,11 36729 بندر کنگان

 17 8 4 1 61,639 11411,973 21113 بندر دیر

 7 2 1 1 61,131 11721,121 2239 بوشکان

 9 3 1 1 67,947 11126,113 2371 انارستان

 9 3 1 1 67,772 11129,216 2411 ریز

 7 2 1 1 62,416 9891,167 1619 بندر ریگ

 1 1 1 1 62,712 9863,649 7187 تنگ ارم

 1 1 1 1 61,812 9676,439 3322 خارک

 1 4 1 1 61,131 9117,418 64111 بندر گناوه

 1 1 1 1 19,19 9737,78 3173 سیراف

 7 7 1 1 16,418 8974,711 21311 جم

 4 2 1 1 12,749 8291,111 11117 نخل تقی

 2 2 1 1 12,112 8276,639 2498 امام حسن

 4 2 1 1 11,466 8111,163 3884 عسلویه

 1 1 1 1 44,196 6998,941 22797 بندر دیلم

 : محاسبات مشاورمأخذ
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 تحلیل عملکردی مناطق شهری -1-2-8-1-1-1-3-2-3

ر شهری اشاره دارد. در این بخش ب هایکانونو جنبه تعاملی بین  هایهمکارجنبه دوم تحلیل مناطق شهری بر عملکرد، 

( شناسایی F.U.A( ، مناطق شهری عملکردی)8نقشه پایه تحوالت واقع در هر منطقه شهری و متناسب با جریانات روزانه )

شدند و در ادامه به منظور تحلیل ظرفیت امکان تعامل و رابطه در هر منطقه شهری، نواحی استراتژیک بالقوه شهری 

(P.U.S.H)  بالقوهو نواحی همگرای ( چند مرکزیP.I.Aت ) گردندیمحلیل. 

 (F.U.A) 1مناطق شهری عملکردی

ه از جغرافیایی است ک یهاپهنه یریگشکلفضایی و الگوی سفرهای روزانه مسلط کار و فعالیت  یهامجاورتپیامد 

همبستگی عملکردی فعالیت و سکونت بین چندین شهر و کانون جمعیتی به وجود آمده و یک نظام فضایی یکپارچه فضایی 

 گرفتهکلشخاصی از نظر عملکردی  یهاپهنهبر پایه رابطه زمانی و مکانی شهرها  .بخشندیمـ عملکردی ارگانیک را شکل 

. این مناطق شهری عملکردی که از همپوشانی اندمستقرشدهاقتصادی نیز در این مناطق  یهاهبنگااست که عموم صنایع و 

عمده  یهاروهگمتنوعی را برای استقرار صنایع، انتخاب سکونت و تنوع آن برای  هایزمینه باشندمیبسیار وسیعی برخوردار 

شهر استان( و متناسب با درجه مرکزیت 73اف شهرها )کیلومتری اطر 61اشتغال فراهم آورده است. بر پایه تحلیل واقع در 

 تهقرارگرف یموردبررستجمعی جمعیت، نرخ رشد و تجمع صنایع  یهاشاخص، مناطق شهری عملکردی از حیث هاکانون

  (22نقشه )است ییشناساقابلمذکور مناطق شهری عملکردی ذیل  یهالیتحلاست. بر پایه 

 منطقه شهری عملکردی گناوه .4

منطقه شهری شمال به مرکزیت شهر گناوه، شامل شهرهای گناوه، دیلم، ریگ، امام حسن، خارک به عنوان نقاط درونی 

ین منطقه . اگرددمیمنطقه مذکور با منطقه شهری عملکردی چغادک محسوب  ونددهندهیپو شهر شبانکاره به عنوان کانون 

خود )به مرکزیت شهر چغادک( ندارد. مجموع جمعیت منطقه شهری مذکور  جوارهمهیچ مساحت مشترکی با منطقه شهری 

یق کریدور آبی به است که این مجموعه از طر ذکرقابلنفر است.  111811کیلومتری از مرکز مجموعه معادل  61در شعاع 

 اول در پیوند با این منطقه دانست. وهلهاین جزیره را از حیث مورفولوژی در  بایستمیو  ابدییمجزیره خارک اتصال 

 منطقه شهری عملکردی چغادک .1

کیلومتری این  61به مرکزیت کانون چغادک تحلیل کرد. مجموع جمعیت پیرامون  بایستمیمنطقه شهری مرکزی را 

کیلومتری از  61که جمعیت پیرامون  است یحالاز جمعیت استان( و این در  %17است )نزدیک به  142111د  نفرکانون حدو

                                                      
1 - Functional Urban Area Or Conurbation 
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نسبت به کانون چغادک  تربزرگاز جمعیت استان(. نزدیکی با بازار  %44نفر است )نزدیک به  441111مرکز استان معادل 

ون چغادک تجمع یابند. مجموع جمعیتی پیرام-ل کریدور بوشهرباعث گردیده که برخی از صنایع پیرامون این شهر و در طو

از آن با منطقه شهری عملکردی خورموج مشترک است )نزدیک به  %23نفر است که  141342مرکز این منطقه، معادل

پنجم  و با عملکردهای مختلف حضور دارند که شهر اول، دوم و هااندازهشهر در  12(. در این منطقه شهری مجموعاً سومکی

با عملکردهای متفاوت  هایکانونمرکز شهرستان در این منطقه، وجود تنوعی از  4. همچنین وجود باشدمیاستان نیز شامل آن 

 .رودمیاین مجموعه به شمار  یهالیپتانسمتفاوت طبیعی و اقتصادی از  یهاتیموقعدر کنار 

 منطقه شهری عملکردی خورموج .6

کیلومتری خود احاطه کرده است که  61نفر را در  پیرامون  139134منطقه شهری خورموج در مجموع جمعیتی معادل

از جمعیت مذکور با منطقه عملکردی چغادک مشترک است و مرکز این منطقه شهری نیز در منطقه مشترک این دو  82%

و خورموج در محدوده مشترک و شهرهای کاکی،  شهر یعالحوزه قرار دارد. شهرهای چغادک، دلوار، اهرم، کلمه، آباد 

 . اندافتهیاستقراربادوله و شنبه در ناحیه مستقل این منطقه شهری عملکردی 

 منطقه شهری عملکردی دیر .1

رکز تم چراکهمنطقه شهری دیر از حیث سازمان فضایی دارای وجه مشترک خاصی با منطقه عملکردی خورموج است 

ین کانون تجمع یافته و در طرف دیگر عرصه وسیع با تراکم جمعیتی بسیار کم قرار دارد. شهرهای ا طرفکیدر  هاکانون

بردستان، بنک، دیر، کنگان، دوراهک در منطقه مشترک با منطقه شهری عملکردی سیراف قرار دارند. محدوده غیر مشترک 

 منطقه شهری عملکردی خورموج مماس است.  نفربر 79926با جمعیت معادل  

 منطقه شهری عملکردی سیراف .8

سیراف به علت دارا بودن درجه مرکزیت بسیار مناسب تمامی شهرهای اصلی حوزه جنوب شامل عسلویه، جم، نخل تقی، 

کیلومتری خود دارد و به همین دلیل نسبت به شهر کنگان )به عنوان  61کنگان، بنک، بردستان، دوراهک و دیر را در شعاع 

این موقعیت را در  یهابازتاباست.  یتریمرکزمعیتی منطقه( دارای موقعیت به مراتب مرکز اصلی خدماتی و ج

مشاهده کرد. منطقه شهری  توانمیجدید و تمایل شاغلین بخش صنعت در سکونت در این شهر را  یوسازهاساخت

اختصاص داده است و بعد از از کل تراکم جمعیتی استان را به خود  %22نفر ،  224971عملکردی سیراف با جمعیتی معادل 

یان . حضور صنایع پتروشیمی در سالگرددمیجمعیتی محسوب  هایصرفهتجمع شهری چغادک، دومین منطقه شهری از حیث 

قه به دنبال این منط متفاوت را در یهاتیفعال یریگشکلآن  تبعبهمختلف، افزایش قیمت زمین و  هایکانوناخیر در رشد 

  داشته است. 
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 تحلیل روابط فضایی درونی در مناطق شهری

 سنجش پتانسیل چند مرکزیتی یهاشاخص نیتریاصلیکی از  هامنطقهامکان ایجاد روابط فضایی درونی در شهر ـ 

شناسایی نواحی استراتژیک بالقوه -1شامل دو حوزه فضایی  منتشرشدهانی جه یهاگزارشکه در غالب  گرددمیمحسوب 

 : (Development, 2005) گرددمی( ارزیابی PIAو نواحی همگرای بالقوه چند مرکزی )  (PUSHشهری )

 1نواحی استراتژیک بالقوه شهری (P.U.S.H) 

درصد وسعتشان از هر مرکز منطقه شهری عملکردی  11قانونی تمام شهرهایی که حداقل  یهامحدودهطبق تعریف 

(F.U.A در مدت زمان )به همان تعداد نواحی شهری عملکردی، شوندیمدقیقه با وسیله نقلیه در دسترس باشد را شامل  41 .

ر حی شهری عملکردی مجاور با یکدیگنواحی استراتژیک بالقوه وجود دارد، ممکن است نواحی استراتژیک بالقوه و نوا

 . دهدمیدر استان بوشهر نشان   ( راP.U.S.Hsنواحی استراتژیک بالقوه شهری )  27نقشه  همپوشانی داشته باشند. 

  نواحی همگرای بالقوه چند مرکزی(P.I.A)2 

در صورتی که سطح مشترک  (P.U.S.Hsبالقوه شهری ) استراتژیکاز ادغام نواحی  (P.I.Aنواحی همگرای بالقوه )

𝟏حاصله بیش از 

𝟑
ک بالقوه . یک ناحیه استراتژیگرددمیباشد، تشکیل  ترکوچکسطح ناحیه استراتژیک بالقوه شهری  

(P.U.S.H ) د به یک ناحیه همگرا توانمیحداکثر(PIA تعلق داشته باشد و آن )ست که از تداخل ناحیه ا همگرای اهیناح

ت باشد. در یک ناحیه همگرا ممکن اس شدهحاصلمتداخل  جوارهمناحیه استراتژیک  نیتربزرگاستراتژیک مدنظر با 

نیز داشته  یپوشانهم ند با یکدیگر تداخل یاتوانمیانواع گوناگون همکاری و تعامل وجود داشته باشد. این نواحی همگرا 

 (.24نقشه باشد. )

( P.I.A,s( و نواحی همگرایی بالقوه چند مرکزی )P.U.S.Hsتعداد، پراکنش و پوشش نواحی استراتژیک بالقوه شهری )

ـ ارتباطی استان بوشهر دارای ظرفیت باال دهندمینشان  سازمان  یریگشکل یی به منظورکه ساختار شبکه شهری و نظام فعالیتی 

 است. ا فضایی چند مرکزی را دار

  

                                                      
1 - Potential Urban Strategic Horizon 

2 - Potential Polycentric Integration Area 
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 رهتحلیل یکپارچه ساختار مورفولوژیک و عملکردی مناطق شهری استان بوش -1-2-8-1-1-1-3-2-4

در شبکه شهری استان، این واقعیت  1بر پایه ساختار و مجاورت مورفولوژیک چند مرکزگراییبر پایه سنجش پتانسیل 

نمایانگر  مقیاس نیز وجود دارد که رشد اکثر شهرهای بزرگ کشور کماکان بیشتر از رشد کشور است، اما شهرهای متوسط

های فضایی در مناطق شهری بزرگ، نرخ باالی رشد دیگر از گرایش یکی+(. ٪29/1های باالی گسترش جمعیتی هستند)نرخ

است که نمایانگر تقسیم قدرت اقتصادی مرکز اصلی با  هاآنمناطق پیرامونی شهرهای بزرگ در مقایسه با هسته مرکزی 

طه زرگ، به واسهای آن است. همچنین برخی از شهرهای متوسط به رغم فاصله از مراکز بمراکز فرعی دیگر واقع در حومه

تهران(،  شیراز، اصفهان، اهواز و-)مانند موقعیت شهر بوشهر نسبت به مراکز کالنشهری یامنطقهخاص  یهاتیمز یریگشکل

یک مرکز اشتغال وسیع )مانند فعالیت بزرگ مقیاس پارس جنوبی با مقیاس عملکرد نیروی تخصصی و سازمانی  یریگشکل

ه مراکز شهری نسبت ب یترعیوسو  ترگستردهریا )موقعیت صادرات( دارای رشد به مراتب و ملی(  دسترسی به د یالمللنیب

 بزرگ هستند )مجموعه شهری کنگان در استان بوشهر(. 

وانب بر شبکه شهری و پیوندهای درونی و بیرونی استان با توجه به ج تأکیدفضایی استان با  یابیسازمانتحلیل الگوی 

 هایونکانو ظرفیت منطقه در ایجاد پیوندها و روابط با  یامنطقه یهاتیمزبط و مدیریت و نیز ، روایمورفولوژ گانهسه

 مندظامنباالتر، توسعه  یوربهرهکه ظرفیت مناطق چند مرکزی به عنوان یک الگوی فضایی کارا،  دهدمیدوردست، نشان 

متعدد بیرونی در تنظیم با شرایط حساس اکولوژیک در استان بوشهر وجود داشته و  یهافرصتاز  یمندبهرهصادرات و 

 روندهای حاکم بر سیستم فضایی این مناطق بیانگر رشد بیشتر مناطق پیرامونی مراکز بزرگ نسبت به هسته است.

تحلیل تطبیقی دو مولفه از سه مولفه اصلی ساختارهای چند مرکزی  29نقشه و 28نقشه ، 23نقشه ، 26نقشه ، 21نقشه  

منطقه شهری بوشهر، کنگان، گناوه، خورموج  1شان می دهد. بررسی روابط مابین )ساختار مورفولوژیک و عملکردی( را ن

کیلومتر از هسته های  61و برازجان نشان می دهد که متناسب با مورفولوژی ساختار شهری در پهنه های فضایی کمتر از 

ان داشت تحلیل مذکور باید اذع مذکور، روابط و جریانات متنوع و با قدرت های مختلفی شکل یافته است. همچنین بر پایه

که ظرفیت چندمرکزیتی در ساختار شبکه شهری استان از سطح باالیی برخوردار بوده و از این ظرفیت به منظور ارتقاء کارایی 

 اقتصادی و توزیع خدمات می بایست بهره جست.

بیانگر تغییر سیستم  1791و  1781 ،1731اندازه شبکه شهری در استان بوشهر در سه دوره -بررسی توزیع لگاریتمی رتبه

فضایی استان از وضعیت تک مرکزی به چند مرکزی است. تحلیل شیب نمودار و نزول آن در دو دوره مذکور گواهی بر 

                                                      
1- Morphological Proximity 
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یکی از دالیل (. 1791در سال  -1,26و  1781در سال  -1,23به  1731در سال  -1,48این مدعاست )تغییر ضریب شیب از 

ست ظهور هسته جمعیتی جنوب به تبع شکل گیری صنایع پتروشیمی و جذب بیشتر جمعیت شهرهای چنین امری را می بای

 کوچک نسبت به شهرهای میانی دانست. 
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 (1311-31اندازه در شبکه شهری استان بوشهر) -رتبه لگاریتمی: توزیع 13نمودار 
 روند تغییرات شیب شیب سال

1731 -1,48 

 

1781 -1,23 

 

1791 -1,26 

 
 : محاسبات مشاورمأخذ
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 تحلیل کارکردی مناطق شهری -1-2-8-1-1-1-3-2-1

وعه و کارکرد یک مجم هاآندرون  دهندهلیتشک هایکانونآخرین جنبه از ساختار چند مرکزی مناطق، جنبه کارکردی 

لگوی ، ایامنطقهدر این خصوص ،در مقیاس  شدهانجام. بر پایه نظریات و گزارشات باشدمیدیگر  یهامجموعهنسبت به 

و  کنندیمتری از شهرها، عملکردهایی دارند که یکدیگر را تکمیل که دو یا تعداد بیش شودمیچند مرکزی هنگامی ظاهر 

. در این سطح ندیماننقشایفای  تربزرگبه عنوان شهری  توأماًتا بتوانند  کنندمیشهرها با یکدیگر همکاری  کهیهنگامحتی 

چند مرکزی، تقسیم عملکردی کار را در کنار جریانات و سطوح همکاری بین شهرهای مجاور مورد تشویق  یهااستیس

م به خنثی کردن حالت تسلط و غلبه مرکز سیست یامنطقهبرای مثال ائتالف چند مرکزی در سطح  کهیوقت. دهندمیقرار 

 . وندندیپیمدو موقعیت تشریح شده به یکدیگر  کندمیکمک 

 :ابدییممتفاوت معنا  یهااسیمقدر  هامجموعهمکمل بودن سطح کارکردی جنبه 

 سطح ملی 

. بنابراین شودمیدر قلمرو ملی در نظر گرفته  یامنطقهچند مرکزی به عنوان یک مدل سودمند برای افزایش سرعت توسعه 

. چند گیردمیقرار  ایشبکهار یک کشور چند مرکزی گزینه پیشنهادی مطلوبی برای فضای ملی است که تحت تسلط ساخت

توسعه  الزم برای قدرت یافتن از طریق یهاشرطشیپتخصص یابی عملکردی ایجاد شود نه اندازه.  بر اساسمرکزی بایستی 

 به لحاظ بایستمیوجود دارد تا نواحی پیرامونی و بر این اساس  یاهستهدر نواحی  عمدتاًچند مرکزی در سطح ملی 

صادی خدماتی و اقت مؤسساتحی پیرامونی امکان حمایت از تخصص یابی عملکردی، استقرار نهادها و استراتژیک در نوا

 فراهم آید.

  یامنطقهسطح 

ند وانتمیبرخوردارند. دو یا تعداد بیشتری شهر  یاژهیوشهری از اهمیت  یهامکمل، یامنطقهو درون  یامنطقهدر سطح 

که در حوزه هم پیوندشان قرار دارند به عملکردهایی که غالباً فقط توسط   ییهابنگاهبا ایجاد دسترسی برای ساکنین و 

، یکدیگر را از لحاظ عملکردی تکمیل کنند. به جای رقابت برای ایجاد عملکردهای شوندیمشهرهایی با مرتبه باالتر ارائه 

د با که مکمل هم باشن یاژهیوه شکل منابع موجود ب یهاهیسرماکه شهرها با یکجا نمودن  شودمیشهری یکسان، توصیه 

یکدیگر همکاری کنند. در این سطح، چند مرکزی یعنی تعادل در شبکه شهری و تعداد مراکز بیشتر. در سطح میانه، شهرها 

شهری باید  یهااستیسبایستی تشویق به همکاری و به اشتراک گذاشتن نیروهایشان شوند. برای ارتقاء همگرایی اقتصادی، 

 نیأمتر توسعه روابط بین شهرها متمرکز شوند. برای مثال، با تعیین نقش اقتصادی هر شهر و گسترش تسهیالت رایج و ب

 خدمات.
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 سطح شهری 

خود  د شرایط اقتصادیتوانمی. یک شهر رندیگیمقرار  تأکیدعملکردی ـ اقتصادی مورد  یهامکملدر سطح خرد نیز 

، کاربرد الگو در این سطح رونیازارا از طریق همکاری بهتر و ارتباطات مناسب در درون منطقه شهری خود ارتقاء بخشد. 

 .شودمیشهری  یهاخوشهراهبردهای توسعه فضایی همگرا برای  برنده شیپ

  1شهری ییافزاهم

مطرح  یاهمنطق یزیربرنامهشهری در ادبیات  ییافزاهم، هاکانونبر پایه اصل مکمل بودن در ساختار کارکردی مناطق و 

رونی و صرفه های بی مکمل بودن ،مکانیسم همکاری سهبه صورت  ییافزاهم یهاروش، یچند مرکزگردید. در مناطق شهری 

 آورده شده است.14جدول تشریح ابعاد مختلف هم افزایی در  یافته است.نمود 

 یامنطقهی هاستمیسیی در افزاهم: ابعاد مختلف 14جدول 

  
انواع مکانیسم 

 ییافزاهم
 توضیحات

وم 
فه

م
هم

فزا
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 همکاری
کنند، مزایای خاصی برای هریک از زمانی که دو یا چند بازیگر در شبکه بر سر اهداف خاصی با یکدیگر همکاری می

 پدید خواهد آمد. هاآن

 مکمل بودن
ه عهده ی خاصی را بفهیوظو هریک  کنندیمزمانی که بازیگران در شبکه برای تولید کاالی خاصی، یکدیگر را کامل 

 ؛شودیم، مزایایی توسط بازیگران اقتصادی برای کل گروه حاصل رندیگیم

 ستهواب -های بیرونیصرفه
 هاروهگبه عنوان بخشی از یک گروه باشند، ممکن است افراد یا  داوطلبانه ریغداوطلبانه یا  طوربه هاشرکتزمانی که افراد یا 

 .شوند مندبهرهی اقتصادی خود، از مزایای اثرات بیرونی هاتیفعالدر انجام 

 Meijers E. , 2007مأخذ: 

 شهری استان بوشهر هایکانونتحلیل سطح مکمل بودن کارکردی 

ل تناظری اشتغال با استفاده از تکنیک تحلی یهادادهاقتصادی شهرها بر پایه  یهانقشتمایز بین  در این مرحله جهت تحلیل

کنیکی برای ت. تحلیل تناظری، شودمیبه کار گرفته  یچند مرکزمکمل بودن در مناطق  ییافزاهمبرای سنجش مکانیسم 

فضای  مانند نقاطی در یک هاستونو  هافیردجدول یا ماتریس به وسیله نمایش  یهاستونو  هافیردتحلیل هم پیوندی بین 

ک تحلیل نزدی یدوبعدکه در فضای  شوندیمبا توزیع همگن مانند نقاطی نمایش داده  ییهاخوشه .است یدوبعدقلیدسی ا

که توزیع خیلی ناهمگنی دارند، دور از هم قرار خواهند گرفت. تحلیل، عددی آماری را  ییهاخوشهیکدیگر قرار دارند، و 

                                                      
1  .  Urban Synergy 
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مجموع   این عدد آماری، اینرسی . دهدمیکه میزان تمایز را در نقش اقتصادی گروهی از شهرها توضیح  کندمیفراهم 

 .شودمینامیده 

 ( Inertia: شاخص مکمل بودن )11جدول 
 31-شاخص مکمل بودن 81-شاخص مکمل بودن 1331-اینرسی 1381-اینرسی  
 4,819 7,781 1,141 1,231 شهر8-کنگان 

 1,949 2,163 1,436 1,171 شهر6-بوشهر

 4,168 1,111 1,761 1,181 شهر8-برازجان

 1,136 1,172 1,114 1,161 شهر4-گناوه

 : محاسبات مشاورمأخذ

ی یافزاهمشبکه شهری استان بوشهر از قابلیت  13جدول و  16جدول ، 11جدول ی صورت گرفته و مطابق باهالیتحلبر پایه 

ر از مجموعه شهری گناوه در سه مجموعه شهری دیگر رشد کارکردی محسوسی برخوردار است. شاخص مکمل بودن به غی

تا  1781ی داشته است. به عبارتی شهرهای واقع در مناطق شهری مذکور هر کدام، کارکردهای خاصی را در دوره اندهیفزا

 ستان. مجموعه شهری کنگان و مجموعه شهری بوشهر دو هسته کارکردی کامالً مجزا را در ااندکردهبه خود جذب  1791

 (.71نقشه و  71نقشه است ) شدهافزودهو در هر دوره بر تمایز آن  اندکردهایجاد 

منطقه خورموج نشان می دهد که سکونتگاه های -بررسی شاخص اینرسی و سطح مکمل بودن در شهرهای پیرامونی شهر

در تحلیل ساختار شهر منطقه مورد بررسی  1این منطقه از تفاوت کارکردی چندانی برخوردار نیستند و به همین دلیل از 

 (.11جدول مورفولوژیک و عملکردی، چهار شهر منطقه بوشهر، برازجان، کنگان و گناوه مورد بررسی قرار گرفته اند )

 دازه، بیانگر شکل گیری کارکردهای متفاوت در شهرهای پیرامونیبررسی این شاخص همانند شاخص شیب در تحلیل رتبه ان

هسته های اصلی جمعیتی است. در واقع می توان نتیجه گرفت که شهرهای هم پیوند و دارای مورفولوژی مشترک در چهار 

از طریق  دمنطقه مذکور از یکدیگر اثر پذیرفته و به سمت مکمل گرایی حرکت کرده اند که این تکامل فضایی می توان

 انتخاب استراتژی همکارانه بین شهرهای مذکور به کارایی اقتصادی و کیفیت محیطی بیانجامد. 

سال اخیر به سمت کارکردهای مکمل حرکت کرده اند و این در  1مجموعه شهری برازجان، کنگان و بوشهر در طول 

کاهش  1791در سال  1,136به  1781در سال  1,172حالیست که در منطقه شهری پیرامون شهر گناوه، شاخص اینرسی از 

ه منطقه خورموج پتانسیل چندانی از حیث شاخص چندمرکزیتی در نظام توسع-یافته است و بنابراین این منطقه نیز همانند شهر

 فضایی نشان نمی دهد. البته شهر اگر شهر گناوه  از حیث شاخص مکمل بودن با دو منطقه شهری برازجان و بوشهر سنجیده

شود می تواند در کارکردهای خاصی و از جمله در نقش های شیالت، حمل و نقل و انبارداری و بازرگانی نقش های مکملی 

   را نسبت به دو هسته اصلی استان بر عهده گیرد.
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. دهدمیستان نشان اشبکه شهری  کلبهتمایز کارکردی مجموعه شهری کنگان را نسبت به یکدیگر و نیز نسبت  21نمودار 

ین شهر کنگان دارا هستند. همچن-تمایز کارکردی را در این مجموعه شهر نسبت به شهر اصلی ترینبیشدو شهر جم و دیر 

تمایز کارکردی مجموعه شهری کنگان با مجموعه شهری بوشهر کامالً در این تصویر مشخص است. شهر سیراف، عسلویه 

 .اندکردهدی در این مجموعه حرکت و نخل تقی به سمت همگرایی کارکر

 : موقعیت شبکه شهری کنگان از حیث شاخص مکمل بودن ساختار اشتغال21نمودار 

 
 SPSSنرم افزار -: محاسبات مشاور بر اساس تحلیل تناظرمأخذ
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دارای متمایزترین کارکردها نسبت به هسته )شهر بوشهر( دارا هستند. بر این اساس جهت  عالی شهرشهرهای چغادک و 

 نیبعدازام داشت. شهر اهر یاژهیواقتصادی این دو شهر توجه  یهااستیسبر  بایستمیارتقاء سطح چند مرکزیتی این منطقه 

 دو شهر از حیث شاخص مکمل بودن در رتبه بعدی قرار دارد.

 : موقعیت شبکه شهری بوشهر از حیث شاخص مکمل بودن ساختار اشتغال21نمودار 

 
 SPSSنرم افزار -: محاسبات مشاور بر اساس تحلیل تناظرمأخذ

حلیل . تشوندیمشهرهای گناوه، امام حسن، دیلم، بندر ریگ و شبانکاره مجموعه شهری پیرامون هسته گناوه را شامل 

 ترینمهمدن در شهرهای پیرامون مجموعه گناوه بیانگر همگرایی این شهرهاست و بر این اساس یکی از شاخص مکمل بو

 مکمل بودن کارکردی وجود ندارد. -ساختار چند مرکزیتی در این منطقه  هایجنبه
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 اشتغال: موقعیت شبکه شهری گناوه از حیث شاخص مکمل بودن ساختار 22نمودار 

 
 SPSSنرم افزار -: محاسبات مشاور بر اساس تحلیل تناظرمأخذ

شهر اصلی استان بیانگر واگرایی کارکردی شهر کنگان نسبت به چهار شهر دیگر است.  1مقایسه تطبیقی کارکردی 

گ ارم، یه، تنهمچنین خوشه کشاورزی شهری شامل شهرهای سعدآباد، دیر، آبدان، بردخون، کلمه، انارستان، دالکی، وحدت

 .اندافتهیکاکی، شنبه و بردستان در فاصله مناسبی از شهرهای اصلی مذکور تجمع 
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 شهر اصلی استان از حیث شاخص مکمل بودن ساختار اشتغال 1: مقایسه تطبیقی 23نمودار 

 
 SPSSنرم افزار -: محاسبات مشاور بر اساس تحلیل تناظرمأخذ



گاه  فی توص  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر   گاه اه( یعناصر نظام سکونت  )انواع سکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
111 

 1381-: شاخص اینرسی و موقعیت هر کانون در ساختار کارکردی شبکه شهری16جدول 
Overview Row Pointsa 

Row Mass 
Score in Dimension 

Inertia 
Contribution 

1 2 
Of Point to Inertia of Dimension Of Dimension to Inertia of Point 

1 2 1 2 Total 

 1,839 1,261 1,618 1,223 1,181 1,139 1,112 1,611 1,261 بوشهر

 1,167 1 1,167 1 1,17 1,114 1,111 1,782 1,116 برازجان

 1,982 1,112 1,98 1,117 1,62 1,131 1,131 1,218- 1,214 کنگان

 1,219 1,113 1,192 1,111 1,121 1,129 1,146- 1,738 1,131 گناوه

 1,42 1,117 1,413 1,111 1,113 1,114 1,166- 1,288 1,142 خورموج

 1,213 1,141 1,136 1,111 1,113 1,111 1,271- 1,769 1,123 دیلم

 1,149 1,16 1,19 1,14 1,12 1,161 1,681 1,676- 1,126 جم

 1,941 1,378 1,213 1,13 1,113 1,119 1,911- 1,768 1,126 دیر

 1,179 1,179 1 1,117 1 1,113 1,216- 1,111- 1,119 چغادک

 1,14 1,118 1,172 1,111 1,113 1,114 1,173- 1,427 1,119 آبپخش

 1,691 1,112 1,642 1,117 1,114 1,116 1,21- 1,666 1,116 اهرم

 1,113 1,117 1,114 1,117 1 1,124 1,236 1,119- 1,117 عالی شهر

 1,192 1,116 1,181 1,112 1,111 1,112 1,228- 1,116- 1,114 بنک

 1,213 1,176 1,181 1,117 1,111 1,113 1,24- 1,41- 1,111 تقی نخل

 1,822 1,311 1,163 1,184 1,117 1,11 1,684- 1,781 1,119 وحدتیه

 1,898 1,387 1,111 1,166 1,117 1,118 1,771- 1,788 1,111 کاکی

 1,119 1,111 1,118 1 1,112 1,119 1,143- 1,238- 1,112 عسلویه

 1,67 1,477 1,193 1,127 1,117 1,111 1,86- 1,441 1,119 سعدآباد

 1,144 1,194 1,11 1,111 1,111 1,111 1,766 1,212 1,112 خارک

 1,467 1,297 1,13 1,112 1 1,111 1,287- 1,164 1,119 شبانکاره

 1,86 1,119 1,811 1,112 1,112 1,116 1,131- 1,284- 1,116 سیراف

 1,861 1,828 1,172 1,131 1,112 1,119 2,138- 1,788 1,118 آبدان

 1,914 1,847 1,13 1,142 1,111 1,111 1,711- 1,283 1,113 بردستان

 1,411 1,777 1,122 1,117 1,112 1,114 1,821- 1,739 1,116 دالکی

 1,111 1,114 1,1 1,112 1,114 1,112 1,234- 1,149 1,118 ریگ بندر

 1,911 1,884 1,121 1,119 1,111 1,112 2,791- 1,287 1,116 بردخون

 1,433 1,112 1,431 1 1,117 1,112 1,116 1,642 1,114 دلوار

 1,338 1,631 1,117 1,129 1,111 1,114 1,162- 1,464 1,114 ارم تنگ

 1,789 1,783 1,112 1,112 1 1,117 1,111- 1,164- 1,117 انارستان

 1,699 1,687 1,111 1,143 1 1,116 2,774- 1,261 1,117 شنبه

 1,128 1,111 1,127 1,111 1,112 1,12 1,77 1,174- 1,117 حسن امام

 1,131 1,149 1,126 1,112 1 1,114 1,413- 1,274- 1,114 ریز

 1,682 1,666 1,116 1,112 1 1,112 1,177- 1,177 1,117 کلمه

Active Total 1     1,187 1 1       

 SPSSخروجی نرم افزار -ماخذ: تحلیل تناظر 
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 1331-: شاخص اینرسی و موقعیت هر کانون در ساختار کارکردی شبکه شهری11جدول 
Overview Row Pointsa 

 Mass شهر کد
Score in Dimension 

Inertia 
Contribution 

1 2 
Of Point to Inertia of Dimension Of Dimension to Inertia of Point 

1 2 1 2 Total 

 1,982 1,789 1,197 1,164 1,166 1,138 1,821 1,92 1,116 بوشهر

 1,87 1,327 1,116 1,137 1,113 1,147 1,164- 1,768 1,142 برازجان

 1,812 1,341 1,131 1,132 1,111 1,141 1,89- 1,129 1,117 کنگان

 1,891 1,324 1,131 1,11 1,112 1,116 1,171- 1,498 1,111 گناوه

 1,318 1,614 1,164 1,131 1,111 1,146 1,967- 1,114 1,112 خورموج

 1,117 1,778 1,161 1,112 1,111 1,112 1,17- 1,774- 1,114 دیلم

 1,611 1,131 1,18 1,117 1 1,112 1,132- 1,793 1,111 جم

 1,379 1,439 1,219 1,119 1,117 1,118 1,88- 1,184 1,113 دیر

 1,981 1,731 1,61 1,141 1,113 1,164 1,389 1,919 1,111 چغادک

 1,711 1,292 1,164 1,118 1,117 1,126 1,623- 1,264 1,17 آبپخش

 1,872 1,3 1,177 1,141 1,111 1,121 1,63- 1,616 1,11 اهرم

 1,218 1,141 1,163 1,114 1,112 1,146 1,214- 1,792 1,167 عالی شهر

 1,839 1,383 1,192 1,132 1,116 1,179 1,391- 1,112 1,111 بنک

 1,993 1,177 1,964 1,111 1,288 1,19 1,242 1,187- 1,164 تقی نخل

 1,86 1,332 1,188 1,111 1,114 1,17 1,928- 1,186 1,11 وحدتیه

 1,68 1,642 1,178 1,119 1,111 1,112 2,12- 1,117 1,112 کاکی

 1,996 1,172 1,961 1,114 1,283 1,189 1,273 1,181- 1,164 عسلویه

 1,444 1,768 1,136 1,124 1,117 1,128 1,311- 1,283 1,172 سعدآباد

 1,679 1,679 1 1,116 1 1,114 1,321- 1,119 1,111 شبانکاره

 1,627 1,112 1,11 1,119 1,126 1,177 1,79- 1,349- 1,173 سیراف

 1,311 1,663 1,171 1,119 1,111 1,112 2,411- 1,494 1,112 آبدان

 1,32 1,473 1,287 1,118 1,114 1,118 1,87- 1,617 1,118 بردستان

 1,976 1,82 1,113 1,196 1,119 1,11 1,121- 1,118 1,123 دالکی

 1,849 1,314 1,171 1,113 1,111 1,114 1,198- 1,47 1,114 ریگ بندر

 1,313 1,174 1,137 1,114 1,117 1,111 1,134- 1,112 1,118 دوراهک

 1,633 1,642 1,171 1,116 1 1,114 2,674- 1,117 1,111 بردخون

 1,214 1,188 1,116 1,114 1,114 1,121 1,712- 1,722 1,129 دلوار

 1,639 1,64 1,179 1,117 1,111 1,119 2,434- 1,117 1,111 بادوله

 1,38 1,412 1,768 1 1 1 1,191 1,716 1 آباد

 1,619 1,137 1,143 1,114 1 1,117 2,11- 1,114 1,111 انارستان

 1,633 1,642 1,171 1,117 1 1,112 2,674- 1,117 1 شنبه

Active Total 1     1,274 1 1       

a. Symmetrical normalization 

 SPSSخروجی نرم افزار -ماخذ: تحلیل تناظر 
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 ای ساختار شهریتحلیل ظرفیت شبکه بندی مربوط بهجمع -1-2-8-1-1-1-4

شهری(  عنصر مورفولوژی شبکه، عملکرد )جریان و پیوند بین مناطق ای نظام شهری بر پایه سهبرآیند تحلیل ظرفیت شبکه

بودن و همکاری در شبکه شهری( موارد ذیل را آشکار و کارکرد )ساختار فعالیت و اشتغال از حیث سنجش سطح مکمل

 سازد:می

 ظرفیت توسعه خدمات برتر و آستانه خدمات بر اساس توسعه شبکه ای الگوی نظام شهری ؛ افزایش 

  افزایش قدرت پیوند جنوب استان با شهر شیراز و توسعه الگوی جزیره ای شدن روابط بین شمال و جنوب

 استان؛

 ر در مرکزیت پهنه هبا توجه به قرارگیری این ش ظرفیت توسعه خدمات پیشرفته، تخصصی و برتر در مرکز استان

 نفر جمعیت )تجمع شهری( ؛ 111111تجمع منطقه شهری با ظرفیت فعلی 

 منطقه  ای در چارچوب ظرفیتهای منطقهو ارتقاء افزایش سطح تعادل ظرفیت توسعه چند هسته ای شبکه شهری

 شهری در دو پهنه شمال و جنوب ؛

 به این مراکز ؛ توسعه ظرفیت مراکز اصلی بر اساس تقویت کریدورهای منتهی 

 توسعه ظرفیت شهرهای پیرامونی مراکز اصلی با توجه به کاهش فاصله زمانی از این مراکز ؛ 

 ظرفیت توسعه یکپارچه منطقه شهری بوشهر و کنگان بر پایه توسعه حمل و نقل یکپارچه ؛ 

 های اصلی شهری ؛ضعف ساختاری منطقه مرکزی استان در دسترسی به خدمات برتر کانون 

 های شهری در دو پهنه  شهری عملکردییت توسعه یکپارچه کانونظرف-PUSH- بوشهر و کنگان ؛ 

 مکانی شهرها -محدودیت ساختار بر تسلط شهر بوشهر بر کل استان با توجه به ساختار خطی استان و فاصله زمانی

 از شهر اصلی ؛

 ؛ ایمنطقهدر چارچوب همکاری  ظرفیت توسعه روابط مکمل خدماتی با کالنشهر شیراز 

 کوچمناطق ک-ظرفیت توسعه خوشه ای در کارکردهای پایه استان )خوشه خرما، میگو، صیفی جات( در شهر 

هرهای با ای شمتناسب با مورفولوژی شبکه کارکردیمناطق تک-شهرها و پایدار سازی اقتصاد شهر-و روستا

 ؛ کارکردهای مکمل

 دو پهنه شبکه شهری شمال و جنوب )الگوی توسعه  های شهری درای و صرفهظرفیت توسعه الگوی خوشه

 .تمرکز غیر متمرکز(
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 شکلگیری یک مگاالپلیس منطقه ای در شبکه شهری جنوب با تسلط مجموعه شهری کنگان، عسلویه  ظرفیت

 های جنوبی استان فارس و غربی هرمزگان )پارسیان(و جم بر بخش

 روستاها -1-2-8-1-1-2

 هایآباد یبندسطح -1-2-8-1-1-2-1

الیت پدید های جمعیت و فعاجتماعات انسانی و نشانگر مناسبات و ساختاری است که میان کانونفضا، عرصه تعامل بین 

ی ایافته، هر کانون جمعیت و فعالیت به تناسب موقعیت و عملکرد، گسترهآمده و یا در حال تکوین است. در فضاهای سازمان

اندک،  هایبا فعالیت تیجمعکمهای اساس، کانون نیابر از فضای پیرامونی خود را پوشش داده و دارای حوزه نفوذ است. 

ی های متنوع و گسترده، از فضای عملکردی وسیعهای پرجمعیت با فعالیتفضای تأثیر و تأثری محدود دارند، ولی کانون

 برخوردارند. 

ی عملکردی هاهای جمعیت و فعالیت خرد و کالن با حوزهدر هر فضای زیست که عرصه استقرار تعدادی از کانون

القوه و های بهای پوششی بهتری برخوردارند و یا دارای جاذبههایی که از قابلیتمحدود و گسترده است، کانون یا کانون

 درگذشتهشه ها مؤثرند که یا ریشوند، عوامل متعددی در مرکزیت این کانونبالفعل بیشتری باشند، کانون مرکزی محسوب می

یرند، و یا به گها و امکانات اجتماعی، اقتصادی و زیربنایی بهتر کنونی نشأت میمناسب و جاذبهدارند، یا از موقعیت مکانی 

 توانند، چنین نقشی داشته باشند. هر کانون مرکزی به تناسب ابعاد جمعیت، فعالیتهای بالقوه و موقعیت آتی میدلیل قابلیت

دهد. چون مراکز به ، فضای معینی از پیرامون خود را پوشش میدار شودتواند عهدههایی که به عهده دارد و یا میو نقش

درجات متفاوتی وجود دارند، نتیجتاً فضاهای تحت پوشش مراکز نیز سطوح متفاوتی دارند و برخی از فضاها در قلمرو فضایی 

 تر با مرکزیت برترند. وسیع

ها در عالیتای و استقرار خدمات و فر تولید منطقهد یاکنندهنییتعنقش  هاآنسکونتگاهی و روابط فضایی  مراتبسلسله

شهری و روستایی  بمراتسلسلهی ارتباط مناسب و منطقی بین شبکه مراتبسلسلهپهنه سرزمین دارد. به ویژه اینکه در این نظام 

وه مناسبی برقرار یتسهیل و به ش هاآنبرقرار گردد و نسبت مناسبی بین تعداد شهر و روستا وجود داشته باشد، ارتباط بین 

 گردد.می

 هاآبادی یبندسطحبرای  مورداستفادهروش 

ی اهای موجود دامنهها و مدلها وجود دارد در این زمینه روشبندی سکونتگاهبندی و سطحهای متعددی برای رتبهروش

 از: روش اندعبارتتوان اشاره نمود های موجود که میترین روشگیرد. از کاربریهای ساده تا پیچیده را در برمیاز روش

ن تریجمعیت به عنوان شاخص مرکزیت، روش میزان سنج نهادی گاتمن، روش کارکردی، روش آماری نزدیک
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یابی خدمات، روش تجزیه و تحلیل متغیرها، مدل ویژگی، مدل مرکزیت وزنی، روش مجاورت به عنوان راهنمایی برای مکان

 لوگرام.آنالیز تاکسونومی و مدل اسکا

های روستایی استان از دو روش؛ جمعیت به عنوان شاخص مرکزیت و مدل سکونتگاه یبندسطحدر این مطالعات برای 

 است.  شدهاستفاده  1مرکزیت وزنی

 روش شاخص مرکزیت وزنی 

 اهاست. این شاخص اهمیت کارکردی عملکردههای نشان دادن میزان مرکزیت سکونتگاهشاخص مرکزیت یکی از روش

. کندمیی گیربر مبنای تعداد عملکردها در یک مکان، بلکه بر اساس فراوانی این عملکردها در کل منطقه اندازه تنهانهرا 

 شود.نامیده می 2گیرند که ضریب مکانیرا به خود می هاآنعملکردهای وزنی معادل نسبت معکوس 

دگی پیچی تنهانهاین شاخص  کندمیرا محاسبه  تکنیک شاخص مرکزیت وزنی برای هر کدام از خدمات وزن مناسب

نابراین . بکندمیمشخص  هر نقطهرا نیز در  هاآنه فراوانی ک، بلکندمیگیری کارکردی را از نظر تعداد کارکردها اندازه

روش گاتمن و  برخالفکارکردی موجود در آن نقطه است. در این روش  یهاوزنشاخص مرکزیت یک نقطه، مجموع 

دبیرستان  یک اندازهبه ییابتداشود یعنی یک مدرسه تکنیک اسکالوگرام به همه خدمات ارزش و اهمیت یکسانی داده نمی

جود دارد زیادی و یدرجاهاکه  ییابتداگیرد بلکه این خدمات وزن بیشتری نسبت به مدرسه و یا حتی دانشگاه وزن نمی

 گیرد.می

 بندی روستاهابرای سطح فادهمورداستهای معرفی شاخص

ها به لحاظ تعداد و نوع شاخص از اهمیت زیادی برخوردار است در آبادی یبندسطحهای مالک عمل برای شاخص

ای ههای روستایی به لحاظ برخورداری است در این راستا انتخاب طیف متنوعی از شاخصبندی سکونتگاهاینجا هدف، سطح

های آموزشی، بهداشتی، خدماتی، صنعتی،کشاورزی، این خصوص در هر یک از بخشاست. در  گرفتهانجامموجود 

 یادی دارد.ها تأثیر زواقعی تحلیل جهیدرنتها است، انتخاب طیف متنوعی  از شاخص شدهانتخابهایی ارتباطات و ... شاخص

وس اطالعات سرشماری عمومی نف یریکارگبهبندی روستاهای استان، اساس بندی و سطحدر انتخاب شاخص برای رتبه

است. اطالعات موجود در  شدهاستخراجاستان بوشهر  یهایآباداز شناسنامه  ازیموردناست. اطالعات  1791و مسکن سال 

باشند بدین صورت که در این جداول فقط وجود یا جدول فوق از نوع کیفی می یهاشاخصها در رابطه با شناسنامه آبادی

                                                      
1 Weighted Centrality Index . 

2   . Location Coefficient 



گاه  فی توص  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر   گاه اه( یعناصر نظام سکونت  )انواع سکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
121 

آورده 18جدول بندی روستا در برای سطح مورداستفادههای شاخص است. شدهانیباز امکانات و خدمات عدم وجود هر یک 

 .شده است

 1331سال  هایآباد یبندسطحهای مالک عمل برای : شاخص18جدول 

 تعداد شاخص هاشاخص متغیر

 آموزشی

مدرسه  ،هپسران  ییمدرسه راهنما ،دخترانه یروزشبانه ییمدرسه راهنما ،پسرانه یروزشبانه ییمدرسه راهنما ،دبستان ،روستا مهد

 ،پسرانه ینظر  تانرسیدبدخترانه،   روزیشبانه،دبیرستان پسرانه روزیشبانه رستانیدب ،مختلط ییمدرسه راهنما ،دخترانه ییراهنما

 ،پسرانه یاهحرفو  یهنرستان فن ،کارودانش  دخترانه  رستانیدب ،دانش پسرانه کار و   رستانیدب ،دخترانه  ینظر  رستانیدب

 دخترانه یاحرفهو  یهنرستان فن

11 

و  یفرهنگ

 یورزش
 4 یسالن ورزش ی،ورزش نیزم ی،کتابخانه عموم یی،بوستان روستا

 1 مسجد یذهبم

و  یاسیس

 یادار

 یشرکت تعاون ی،مروج کشاورز ی،مرکز خدمات جهاد کشاورز ی،انتظام یرویپاسگاه ن ،اریده ،روستا یاسالم یشورا

 ییروستا
6 

برق ، گاز و 

 آب
 4 آب هیسامانه تصف ،یکشلولهآب  ،یکشلولهگاز  ،برق سراسرشبکه 

و  یبهداشت

 یدرمان

 ،پزشک ،پزشک خانواده ،مانیزا التیمرکز تسه یی،بهداشت روستا گاهیپا ،خانه بهداشت ،داروخانه ی،درمان یمرکز بهداشت

 ،کدامپزش ،به ورز یی،روستا یماما ای اریبه ،سازدندان ای یتجرب پزشکدندان ،دهان و دندان بهداشت کار ای پزشکدندان

 زباله یآورجمعسامانه  ی،ولوژیو راد شگاهیآزما ی،دامپزشک نیتکنس

11 

 و یبازرگان

 خدمات

 گاهیجا ،یاورزکش ریغ  آالتنیماش رگاهیتعم ی،کشاورز آالتنیماش رگاهیتعم ،بانک ی،فروشگاه تعاون ،ینشانآتش گاهیپا

 سوخت
6 

ارتباطات و 

 ونقلحمل

به  یدسترس ،نترنتیبه ا یعموم یدسترس یی،( روستاICTاطالعات و ارتباطات ) یدفتر فناور ،دفتر مخابرات ،دفتر پست

 آهنراه ستگاهیبه ا یدسترس ی،عموم هینقل لهیبه وس یدسترس ،روزنامه و مجله
3 

 استان بوشهر یهایآبادشناسنامه  -: استخراج از مرکز آمار ایرانمأخذ

 شاخص مرکزیت وزنی بر اساسبندی روستاهای استان بندی و سطحرتبه

اندازی از وضعیت برخورداری روستاهای استان ضمن معرفی فضاهای ارائه چشمبندی روستاهای استان با بندی و سطحرتبه

گذارد .بر اساس اطالعات های درون استانی را در متغیرهای مالک عمل به نمایش میبرخوردار روستایی استان، تفاوت

است. با توجه به کاربرد دارای اطالعات برای تحلیل  1روستای باالی سه خانوار استان بوشهر 781، 1791سرشماری سال 

 نظرآقا، چاه مبارک، خلیفهروستاهای  دهدمینشان  آمدهدستبهروستای استان نتایج  178روش شاخص مرکزیت وزنی برای 

در  اند.به خود اختصاص داده موردنظرباالترین امتیاز را در بررسی  111به ترتیب با شاخص مرکزیت باالی  ای  و فاریاب

دارند. از نظر توزیع فضایی، هفت روستا در شهرستان دشتستان  11روستا در سطح استان شاخص مرکزیت باالی  19مجموع 

                                                      
 د.ندر این بررسی دو سکونتگاه منطقه ویژه پارس جنوبی یک و دو از تحلیل ها کنار گذاشته شده و تحت عنوان سکونتگا ه های ویژه تلقی می گرد - 1
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باشد. در مجموع سهم ناحیه میانی و قرار دارد که بیشترین سهم را داراست. بعد از آن سهم شهرستان بوشهر سه روستا می

 (.19جدول )ه شمالی استان می باشدجنوبی استان در این توزیع بیشتر از ناحی

 1331( در سال 11روستاهای استان بوشهر)روستاهای دارای رتبه باالتر از  یبندرتبه13جدول 

 شاخص مرکزیت نام آبادی نام دهستان نام بخش نام شهرستان کد آبادی ردیف

 235.59 نظر آقا زیرراه سعدآباد دشتستان 231413 1

 154.05 چاه مبارک نائ بند عسلویه عسلویه 232541 2

 153.42 خلیفه ای شبانکاره شبانکاره دشتستان 231506 3

 119.61 فاریاب پشتکوه بوشکان دشتستان 231607 4

 96.22 دهرودسفلی دهرود ارم دشتستان 231597 5

 88.64 سرکره حومه مرکزئ دشتستان 231666 6

 74.07 بوالخیر بوالخیر دلوار تنگستان 231106 7

 72.07 دویره حومه مرکزئ بوشهر 231039 8

 69.09 زیارت کبگان کاکی دشتی 232154 9

 68.32 زیارت زیارت مرکزئ دشتستان 231771 10

 68.15 عامری بوالخیر دلوار تنگستان 231121 11

 65.29 چهارروستایی رودحله ریگ گناوه 232814 12

 62.76 چاووشی خورموج مرکزئ دشتی 231979 13

 60.73 نیروگاه اتمی حومه مرکزئ بوشهر 231072 14

 60.25 بیدخون عسلویه عسلویه عسلویه 232583 15

 56.29 کره بند انگالی مرکزئ بوشهر 232782 16

 53.90 دره بان تشان ریز جم 232481 17

 52.65 بشیر آباد زیرراه سعدآباد دشتستان 231399 18

 52.24 شهرک پردیس جم مرکزئ جم 818008 19

 : محاسبات مشاورمأخذ

 ایبندی روستاهای استان بوشهر با استفاده از تحلیل خوشهسطح

بر  هاآن یگافتیتوسعه، بر اساس موردمطالعهبندی مناطق، شهرها یا روستاهای تکنیکی است برای گروه 1ایتحلیل خوشه

بندی مناطق، شهرها یا روستاهای درون هر گروه شباهت در این گروه گیرد.قرار می مورداستفادههایی که مبنای شاخص

رند، دارد. گیهای دیگر قرار میگروه با مناطق، شهرها یا روستاهایی که در یتوجهقابلزیادی با همدیگر داشته، اما تفاوت 

 2است. ایاز اهم اهداف تکنیک تحلیل خوشه هاآنبندی مناطق، شهرها یا روستاها بر اساس همگنی درونی بنابراین طبقه

                                                      
1  .  Cluster Ananlysis 

 1791(، انتشارات فرهنگ صبا، تهران Spss افزارنرماد)با استفاده از اقتص -ها در اجتماعیکالنتری، خلیل؛ پردازش و تحلیل داده. 2
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شود می های معلوم مربوطبندی کردن، به تعدادی از دستهبندی متفاوت است، زیرا طبقههای طبقهای کردن با روشخوشه

ای هیچ فرضی در مورد تعداد است. اما در تحلیل خوشه هدف عملی، تخصیص مشاهدات جدید به یکی از این دستهو 

از  شود. هدفها انجام میها یا عدم شباهتبندی بر اساس مشابهتشود و دستهها یا ساختمان آن در نظر گرفته نمیگروه

 است. های همگنها یا خوشهای مشخص کردن گروهتحلیل خوشه

شود این روش قادر است در قالب یک نمودار با نام دندوگرام بر استفاده می 1یمراتبسلسلهدر این تحلیل از روش تحلیل 

است در  2ها روش تراکمیدر داخل خوشه مورداستفادهمرتب کند. روش  مراتبسلسلهها را در یک حسب فاصله، خوشه

ا موارد ت کندمیگردند. این عمل ادامه پیدا ها تشکیل میشوند و خوشهدغام میا تربزرگ یهاگروهاین روش موارد به داخل 

بر اساس ماتریس  هاآنمعیارهای متعددی وجود دارد که در همه  هاخوشهعضو یک خوشه خاص بشوند. برای ترکیب 

 شدهاستفاده 7همسایه نیترکینزددر اینجا از روش پیوند ساده یا  .اندریزی شدهفواصل یا ماتریس تشابهات بین دو مورد پایه

 است.

 ایروستاهای استان بوشهر بر اساس تحلیل خوشه یبندسطحنتایج 

شهر انجام های روستایی استان بوبندی سکونتگاهبندی، خوشهگیری از تکنیک گروهو با بهره  Spss افزارنرمبا استفاده از  

از نظر امتیازهای شاخص مرکزیت دارند در یک خوشه  شباهت را ترینبیشتکنیک، روستاهایی که  گرفت بر اساس این

ای انجام گرفت. نتایج برآمده از این سه الگوی خوشه 6و  1، 4بندی بر اساس الگوهای شوند. در ابتدا خوشهبندی میدسته

در سطوح اول برخورداری، تعداد کمی از کل روستاهای داد بدین معنا که روستاهای واقع زیادی را نشان نمی یهاتفاوت

 یاخوشه 4، نتایج برآمده از الگوی موردسنجشبا توجه به تفاوت کم الگوهای  تیدرنهاگردد که را شامل می یبررس مورد

 گردد.ای ارائه میخوشه 6و 

که توسط مدل مرکزیت مکانی استان بوشهر مورد بررسی در سطح روستای  178ای از بین خوشه 4الگوی  اساسبر 

روستا در سطح چهار جای  172در سطح سه و  یک روستاروستا در سطح یک، دو روستا در سطح دو،  سهاند، بندی شدهرتبه

دوم روستاهای  ، در سطح(دشتستانفاریاب) -(دشتستاندهرود سفلی) -روستاهای سرکره)دشتستان(گیرند. در سطح یک می

قرار دارد. استقرار  (دشتستان)نظر آقااست.  در سطح سوم فقط روستای  قرارگرفته (عسلویه)اه مبارکچ،  -(دشتستان)ایخلیفه

روستای ای خوشه 6رسانی اهمیت زیادی دارد. در تحلیل این روستاها در فضاهای متراکم روستایی از نظر مرکزیت و خدمات

                                                      
1 Hierarchial Analysis 

2 Agglomerative 

7 Singal Linkage or nearest neighbor 
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دوم، دو  در سطحدهرود سفلی)دشتستان( -سرکره)دشتستان(در سطح اول جای دارد، دو سکونتگاه  (دشتستانفاریاب)

 روستا در 71سطح چهار و  در )دشتستان(نظر آقاروستای در سطح سه،  )عسلویه(چاه مبارک،  -ای)دشتستان(خلیفهی روستا

ی نشان دادن رادر اینجا ب گیرند.بندی در سطح ششم قرار میاست مابقی روستاهای استان در این خوشه قرارگرفتهسطح پنجم 

ای  تا سطح پنجم قرار خوشه 6در تحلیل  ، به دلیل تعداد زیاد روستاها لیست روستاهاییگرفتهانجامبندی روستاها در خوشه

 (. 21جدول است) شدهدادهنمایش  دارند

 1331سال  یاخوشهروستاهای استان بوشهر بر مبنای تحلیل  یبندسطح: 21جدول 

 کد آبادی
نام 

 شهرستان
 4 شاخص مرکزیت نام آبادی نام دهستان نام بخش

Clusters 
6 

Clusters 

 2 1    سرکره حومه مرکزئ دشتستان 231666

 2 1 96.2 دهرودسفلی دهرود ارم دشتستان 231597

 1 1 119.6 فاریاب پشتکوه بوشکان دشتستان 231607

 3 2 153.4 خلیفه ای شبانکاره شبانکاره دشتستان 231506

 3 2 154.1 چاه مبارک نائ بند عسلویه عسلویه 232541

 4 3 235.6 نظر آقا زیرراه سعدآباد دشتستان 231413

 5 4 56.3 کره بند انگالی مرکزئ بوشهر 232782

 5 4 72.1 دویره حومه مرکزئ بوشهر 231039

 5 4 60.7 نیروگاه اتمی حومه مرکزئ بوشهر 231072

 5 4 74.1 بوالخیر بوالخیر دلوار تنگستان 231106

 5 4 68.2 عامری بوالخیر دلوار تنگستان 231121

 5 4 52.7 بشیر آباد زیرراه سعدآباد دشتستان 231399

 5 4 68.3 زیارت زیارت مرکزئ دشتستان 231771

 5 4 69.1 زیارت کبگان کاکی دشتی 232154

 5 4 62.8 چاووشی خورموج مرکزئ دشتی 231979

 5 4 60.2 بیدخون عسلویه عسلویه عسلویه 232583

 5 4 65.3 چهارروستایی رودحله ریگ گناوه 232814

 5 4 53.9 دره بان تشان ریز جم 232481

 5 4 52.2 شهرک پردیس جم مرکزئ جم 818008

 5 4 46.40 چاه کوتاه حومه مرکزئ بوشهر 231037

 5 4 36.35 پهلوان کشی دلوار دلوار تنگستان 231108

 5 4 27.54 عامری بوالخیر دلوار تنگستان 232709

 5 4 42.25 سرقنات وحدتیه سعدآباد دشتستان 231411

 5 4 46.80 دهقاید دالکی مرکزئ دشتستان 231664

 5 4 47.37 طلحه پشتکوه بوشکان دشتستان 231606

 5 4 35.19 درازی خورموج مرکزئ دشتی 231982

 5 4 40.26 عربی مرکزئ مرکزئ دشتی 231985
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 کد آبادی
نام 

 شهرستان
 4 شاخص مرکزیت نام آبادی نام دهستان نام بخش

Clusters 
6 

Clusters 

 5 4 37.16 شهنیا آبکش بردخون دیر 232111

 5 4 42.01 پرک طاهرئ مرکزئ کنگان 232584

 5 4 60.25 بیدخون عسلویه عسلویه عسلویه 232583

 5 4 39.67 اخند عسلویه عسلویه عسلویه 232535

 5 4 34.55 محمدی رودحله ریگ گناوه 232786

 5 4 46.44 محمدصالحی حیات داود مرکزئ گناوه 232868

 5 4 49.13 تشان تشان ریز جم 232472

 5 4 35.40 علی اباد جم مرکزئ جم 232356

 5 4 40.71 بهرباغ جم مرکزئ جم 232312

 5 4 38.89 بهارستان جم مرکزئ جم 232343

 ، محاسبات مشاور1533استان بوشهر  یهایآبادشناسنامه  -: مرکز آمار ابرانمأخذ 

 جمعیت به عنوان شاخص مرکزیت 

آید. در این روش مقدار یا اندازه جمعیت تا می حساببهدر این روش جمعیت سکونتگاه اهمیت نسبی آن سکونتگاه 

این گویی به سطحی از نیازهای خدماتی و رفاهی است. بنابرکارکرد سکونتگاه در پاسخ میزان نقش و کنندهمنعکسای اندازه

نفر دارد شانس بیشتری دارد. یکی از محاسن این  211نفر نسبت به سکونتگاهی که جمعیت  111یک سکونتگاه با جمعیت 

 1قه را مشخص نمود.ین منطا مرکز توانمی هاسکونتگاهروش سهولت آن است که با داشتن اندازه جمعیت 

وشه متفاوت بر اساس تحلیل خ گرفتهانجامبندی با سطح آمدهعملبهبندی مطابق شاخص جمعیت به عنوان مرکزیت، سطح

 یبندسطحگیرند. در های ویژه در سطوح باال قرار میو همچنین آبادی تیپرجمع. در این شاخص روستاهای باشدمی

ه پارس منطقه ویژ»سیاسی، کشاورزی و ... آبادی ویژه -، ادارییفرهنگمختلف آموزشی،های بر اساس شاخص گرفتهانجام

سطح یک را به  2جمعیتی منطقه ویژه پارس جنوبی  یبندسطحدر  که یصورتاست در  قرارگرفتهدر سطح یک « 2جنوبی 

در  هاآنر دارند اما جایگاه قرا مذکورنفر جمعیت در دو روش  2111که روستاهای باالی  هرچندخود اختصاص داده است. 

-بندی روستاتوزیع فضایی سطح  77نقشه و  72نقشه  (.21 جدولباشد)، یکسان نمیشدهگرفتهسطح استان به تناسب متد بکار 

 دهد.را نشان میجمعیت  استان براساس شاخص مرکزیت وزنی و های 

 نفر( 2111بندی روستاهای استان بوشهر بر اساس جمعیت به عنوان شاخص مرکزیت)روستاهای باالی : سطح21 جدول

 جمعیت  نام آبادی نام دهستان نام بخش نام شهرستان نام استان کد آبادی

 11167 2منطقه ویژه پارس جنوبی  عسلویه عسلویه کنگان بوشهر 818111

 3187 دهقاید دالکی مرکزی دشتستان بوشهر 271664

                                                      
 1791تهران _انتشارات علم نوین -ی امنطقهی شهری و زیربرنامه. حکمت نیا، حسن؛ کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر  1
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 جمعیت  نام آبادی نام دهستان نام بخش نام شهرستان نام استان کد آبادی

 6416 1منطقه ویژه پارس جنوبی  عسلویه عسلویه کنگان بوشهر 818114

 1269 بیدخون عسلویه عسلویه کنگان بوشهر 272187

 4181 دویره حومه مرکزی بوشهر بوشهر 271179

 7663 بهارستان جم مرکزی جم بوشهر 272747

 7441 شیرینو یطاهر مرکزی کنگان بوشهر 272194

 7767 جزیره شیف حومه مرکزی بوشهر بوشهر 271166

 7748 چاه مبارک بند ینا عسلویه کنگان بوشهر 272141

 7711 بنه گز باغک مرکزی تنگستان بوشهر 271226

 7161 شهرک پردیس جم مرکزی جم بوشهر 818118

 7192 قائدمال  داوودحیات  مرکزی گناوه بوشهر 272866

 7191 درودگاه زیر راه سعدآباد دشتستان بوشهر 271413

 7123 زیارت زیارت مرکزی دشتستان بوشهر 271331

 2934 نیروگاه اتمی حومه مرکزی بوشهر بوشهر 271132

 2911 پرک طاهری مرکزی کنگان بوشهر 272184

 2977 بنداروز حومه مرکزی دشتستان بوشهر 271617

 2918 اخند عسلویه عسلویه کنگان بوشهر 272171

 2119 بندرگاه حومه مرکزی بوشهر بوشهر 271161

 2111 چهارروستایی رودحله ریگ گناوه بوشهر 272814

 2434 نظر آقا زیر راه سعدآباد دشتستان بوشهر 271417

 2719 جایینگ دلوار دلوار تنگستان بوشهر 271119

 2297 محمدعامری دلوار دلوار تنگستان بوشهر 271172

 2278 هلیله حومه مرکزی بوشهر بوشهر 271137

 2218 طلحه پشتکوه بوشکان دشتستان بوشهر 271616

 2211 عامری بوالخیر دلوار تنگستان بوشهر 271121

 2176 چاه کوتاه حومه مرکزی بوشهر بوشهر 271173

 2172 محمداباد مرکزی مرکزی دشتی بوشهر 271991

 2119 عالی حسینی باغک مرکزی تنگستان بوشهر 271241

 2169 فاریاب پشتکوه بوشکان دشتستان بوشهر 271613

 2111 دهرودسفلی دهرود ارم دشتستان بوشهر 271193

 1533سال  -: مرکز آمار ایرانمأخذ

 سکونتگاه های ویژه

و دو با توجه  پارس جنوبی یک، دو سکونتگاه منطقه ویژه های استان بوشهرمطابق با اطالعات برگرفته از شناسنامه آبادی

ها با بقیه ونتگاهاین سک جهیدرنتگیرند. ویژه قرار می به عنوان کانون سکونتگاهیگیری و  نوع عملکرد غالب به ماهیت شکل

نتگاه نقش این سکو درواقعنیست  سهیمقاقابلرسانی های روستایی استان به لحاظ عملکرد و مرکزیت خدماتسکونتگاه

دمات در دارای خ تیپرجمعپشتیبانی را برای منطقه اقتصادی عسلویه دارند و همانند یک روستای خوابگاهی و 
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از حیث  ترتیبات وارد شوند بهبساکنند. بر این اساس در وضعیتی که این دو روستا در محفضای درون استان عمل نمی

. مسئله دیگر دهندرا به خود اختصاص می  (1791های استان در سال دوم و پنجم را بین آبادیباالیی) شاخص مرکزیت رتبه

در فضایی با تراکم پایین تعداد آبادی است که در چنین شرایطی،  هاآناستقرار  ی ویژه،هادر رابطه با این سکونتگاه

روشن  لیلیجهت تح ی به حوزه پیرامونی را نخواهند داشت.  بر این اساس و بهرسانخدماتامکان  گرفتهشکلهای سکونتگاه

ل ها از تحلیبندی آبادینفوذشان، این دو روستا در سطحخدماتی روستاهای مرکزی در ارائه خدمات به حوزه از وضعیت

 .خارج شدند
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 نگلی و...، ساحلی، جیاجلگه، کوهستانی، یاهیکوهپاتحلیل نحوه استقرار روستاها:  -1-2-8-1-1-2-2

واحل و...( ها، سها، دشتها، رودخانهاستقرار و توزیع فضایی جمعیت در استان بوشهر،تابع عوارض طبیعی و محیطی)کوه

یاری های فعالیت نقش اصلی را داشته است.موقعیت طبیعی روستا نشانگر بسگیری حوزهاست این تأثیرپذیری در شکل و بوده

اد قابلیت های دیگر و ایجاندازه جمعیتی، نوع فعالیت، نحوه برقراری ارتباطات با سکونتگاه ازجملهروستاها  یهایژگیواز 

یک روستای واقع در موقعیت دشتی در مقایسه با یک روستای  که یطورباشد. ها میبرای استقرار طیف متنوعی از فعالیت

با سهولت  به مراتب یدشت یهاتیموقعمثال نحوه برقراری ارتباطات در  طوربههای مختلف تفاوت دارد. کوهستانی از جنبه

 یهاتیعالفوردار است. از نظر روستایی از محدودیت بسیار کمی برخ هایسکونتگاهپذیری پذیرد همچنین جمعیتانجام می

 یهاتیعالفغلبه با  عمدتاًدشتی  یروستاهاشود در های زیادی دیده میرایج در روستاهای دشتی و کوهستانی هموار ه تفاوت

 بیشتر رواج دارد.  یدستعیصنازراعی، باغداری و صنعتی است در مقابل در روستاهای کوهستانی دامداری و 

ارتفاعات  ای وهای کوهپایهها، محدودهشرایط و امکانات در دشت تبعبههای استان بوشهر ق، آبادیبا توجه به مطالب فو

استان  یهایبادآاند. در بررسی و تحلیل نحوه استقرار روستاها به لحاظ موقعیت طبیعی با توجه به شناسنامه کوهستانی پراکنده

تیب به تر هایآباداست بر اساس این فرم وضعیت  شدهاستخراجفرم  ها از طریق این، موقعیت آبادی 1791بوشهر در سال 

 باشد؛می صیتشخقابلکدهای ذیل 

 جنگلی واقع در کوهستان یا تپه -4  ایتپهیا  ایدرهکوهستانی،  -7جنگلی واقع در دشت  -2دشتی  -1

باشد. در استان بوشهر با توجه به میمبین موقعیت طبیعی روستاها   7و  2، 1در استان بوشهر از بین کدهای فوق سه کد

روستایی و شهری در اراضی پست  یهاسکونتگاهزاگرس در نیمه غربی استان موجب شده که اکثر  یهاکوهرشتهادامه 

 رونیزاامیانی استان قرار گیرد. ارتفاعات استان به عنوان مانع طبیعی در استقرار روستاها عمل کرده است  یهادشتساحلی و 

 گفت توپوگرافی نقش بسیار مهمی در توزیع فضایی روستاهای استان ایفا کرده است. وانتمی

درصد در موقعیت دشتی  38,1روستا با  ترینبیشروستایی استان بوشهر  یهاسکونتگاهدر این راستا، در پراکندگی 

روستاهای کوهستانی استان از کل  درصد کمترین سهم را دارد. سهم 1,1. روستاهای جنگلی واقع در دشت با اندشدهواقع

جم و دشتان  یهاشهرستان. روستاهای کوهستانی استان بیشتر در محدوده باشدمیدرصد  21,9روستاها در حدود 

 باشد. پراکندگی و جمعیت کم مشخصه بارز روستاهای کوهستانی استان می درواقع. اندشدهعیتوز

درصد جمعیت روستایی در  88طبیعی مختلف، حدود  یهاتیموقعدر از نظر سهم جمعیت هر یک از روستاهای واقع 

 سکونتدرصد است. بستر مساعد برای  11کوهستانی در مرتبه بعدی  یروستاهاروستاهای دشتی سکونت دارند سهم جمعیتی 

د. در بیشتر باش هاآنم تعداد هاز س هاآنهای اقتصادی روستاهای با موقعیت دشتی موجب شده که سهم جمعیتی و مزیت
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تعداد و جمعیت  22جدول . باشدمیاین نوع از روستاها  تیجمع کممناطق کوهستانی دلیل اصلی سهم  یهاتیمحدودمقابل 

 (. 24نمودار )دهدمی نشان موردبحثروستاهای استان را در سه موقعیت 

 1331: پراکندگی روستاهای استان بوشهر به تفکیک موقعیت طبیعی سال 22جدول 

 سهم جمعیت سهم تعداد آبادی نحوه استقرار

 88,1 264279 38,1 424 دشتی

 1,1 1739 1,6 7 جنگلی واقع در دشت

 11,1 77121 21,9 117 ایتپهیا  ایدرهکوهستانی، 

 111 298379 111 141 کل استان

 محاسبات مشاور -: مرکز آمار ایرانمأخذ

 1331طبیعی سال : مقایسه سهم جمعیت و تعدد روستاهای استان به تفکیک موقعیت 24نمودار 

 
 

 استقرار  روستاها به تفکیک طبقات جمعیتی

 رندهیدربرگگردد که درصد روستاها را شامل می 81روستاهای با موقعیت دشتی در استان نزدیک به  موقعیت دشتی؛

ر جای نف 111تر از درصد از روستا در طبقات جمعیتی پایین 61طیف وسیعی طبقات جمعیتی است. در این موقعیت حدود 

درصد کل روستاهای واقع  71جمعیت است که معدل  111سهم تعداد روستا مربوط به گروه جمعیتی زیر  ترینبیشدارند 

 درصد روستاها در جایگاه بعدی قرار دارند. 21نفر با  999تا  111. روستاهای با گروه جمعیتی باشدمیدر موقعیت دشتی 

نفر قرار دارند.  1111درصد جمعیت در طبقات جمعیتی  باالی 61به لحاظ جمعیتی در روستاهای با موقعیت دشتی بیش از 

سهم جمعیت را دارند.برعکس  ترینبیشدرصد  71,1و  71,1نفر به باال به ترتیب با  2111و  2111تا  1111گروه جمعیتی 
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 درصد به خود اختصاص داده است. 2,7با  راستا کمترین سهم جمعیت تعداد رو ترینبیشنفر با  111گروه جمعیت زیر 

در مجموع سه روستا در استان در موقعیت دشتی جنگلی قرار دارند که سهم تعداد و  موقعیت جنگلی واقع در دشت؛

جمعیتی باالی  هبسیار ناچیز است از بین این سه روستا فقط یک روستا در گرو گرید هایموقعیتدر مقایسه با  هاآنجمعیت 

 گیرد.نفر جای می 1111

تر از کوهستانی استان بوشهر در دامنه جمعیتی کم یروستاها سومکیبیش از  ای؛ای یا تپهموقعیت کوهستانی، دره

ود. در ربیان شد آستانه جمعیتی پایین بارزترین مشخصه روستاهای کوهستانی به شمار می قبالًکه  طورهمانجای دارند.  111

استان بوشهر این مسئله در توزیع جمعیتی روستاها در موقعیت کوهستانی به خوبی مشهود است چنانچه  در روستاهای با 

 نفر جمعیت وجود دارد. 2111موقعیت کوهستانی فقط یک روستای باالی 

تا  1111معیت روستای واقع در دامنه ج 6درصد به  28سهم جمعیت با  ترینبیشدر روستاهای با موقعیت کوهستانی 

نفر قرار دارند.  1111زیر  هایسکونتگاهجمعیت روستایی در  ترینبیشنفر اختصاص دارد. در این موقعیت طبیعی  2111

جمعیت  های که بستر طبیعی و محیطی مساعد بوده  اسکانچنین نتیجه گرفت که در مناطق کوهستانی استان در مکان توانمی

 یهااهاز سکونتگجم این نوع  شهرستاناست. در جنوب استان و در محدوده  داکردهیپقق های مفروض تحفارغ از محدودیت

 (.27جدول ) روستایی نسبت به سایر مناطق استان سهم بیشتری دارند

 1331: موقعیت طبیعی روستاهای استان بوشهر به تفکیک طبقات جمعیتی سال 23جدول 

 ایتپهیا  ایدرهکوهستانی،  جنگلی واقع در دشت دشتی موقعیت طبیعی

 جمعیت روستا تعداد روستا جمعیت روستا تعداد روستا جمعیت روستا تعداد روستا  

1-99 171 71,3 6149 2,7 1 77,7 41 7,7 43 41,6 1836 1,3 

111-249 69 16,7 11222 4,2         74 71,1 1616 13,1 

211-499 37 13,2 26229 9,9 1 77,7 231 19,9 14 12,4 4897 14,8 

111-999 38 18,4 16841 21,1         11 9,3 3198 22,9 

1111-2111 11 17,1 87136 71,1 1 77,7 1119 36,8 6 1,7 9471 28,1 

 11,1 7663 1,9 1         71,1 81622 4,1 19 و بیشتر 2111

 111 77121 111 117 111 1739 111 7 111 264279 111 424 کل استان
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 1331: موقعیت طبیعی روستاها و تعداد روستاها در طبقات جمعیتی سال 21نمودار 

 
 

 1331روستاها و جمعیت روستاها در طبقات جمعیتی سال : موقعیت طبیعی 26نمودار 

 
 

 های طبیعیروستاهای استان بوشهر در هر یک از موقعیت نیترتیپرجمع

سکونتگاه است در  19دشتی معادل  یتیموقعنفر جمعیت در  2111های ویژه با جمعت باالی تعداد روستاها و آبادی 

نفر جمعیت وجود ندارد. در موقعیت کوهستانی فقط دو روستا  2111موقعیت طبیعی دشتی جنگلی روستای باالی 
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 هاآندر این طیف جمعیتی وجود دارد. در جدول ذیل موقعیت هر یک از روستاها در تقسیمات سیاسی استان و جمعیت 

 .(74نقشه و  24جدول آورده شده است)

 1331ی به تفکیک شهرستان سال طبیع هایموقعیتدر هر یک از  تینفر جمع 2111: روستاهای باالی 24جدول 

 موقعیت طبیعی جمعیت  روستا دهستان بخش شهرستان

 11167 2منطقه ویژه پارس جنوبی  عسلویه مرکزی عسلویه

 دشتی

 3187 دهقاید دالکی مرکزی دشتستان

 6416 1منطقه ویژه پارس جنوبی  عسلویه مرکزی عسلویه

 1269 بیدخون عسلویه مرکزی عسلویه

 4181 دویره حومه مرکزی بوشهر

 7441 شیرینو طاهری مرکزی کنگان

 7767 جزیره شیف حومه مرکزی بوشهر

 7748 چاه مبارک بند نای عسلویه عسلویه

 7711 بنه گز باغک مرکزی تنگستان

 7161 شهرک پردیس جم مرکزی جم

 7192 قائدمال  داوودحیات  مرکزی گناوه

 7191 درودگاه زیر راه سعدآباد دشتستان

 7123 زیارت زیارت مرکزی دشتستان

 2934 نیروگاه اتمی حومه مرکزی بوشهر

 2911 پرک طاهری مرکزی کنگان

 2977 بنداروز حومه مرکزی دشتستان

 2918 اخند عسلویه مرکزی عسلویه

 2119 بندرگاه حومه مرکزی بوشهر

 2111 چهارروستایی رودحله ریگ گناوه

 2169 فاریاب پشتکوه بوشکان دشتستان
 ایتپهیا  ایدرهکوهستانی، 

 7663 بهارستان جم مرکزی جم

 رانیآمار ا: مرکز مأخذ
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 موقعیت طبیعی روستاهای استان بر اساس نقشه حد کوهستان، دشت و ساحل

ساحلی استان مشخص  یهایآبادموقعیت  1791استان بوشهر در سال  یهایآبادبا توجه به اطالعات برگرفته از شناسنامه 

سه  نیر ادروستاهای استان  بندیطبقهنشده است بر این اساس با استفاده از نقشه حد کوهستان، دشت و ساحل اقدام به 

معیت ساحلی اعم از شهری و روستایی و اندازه ج یهاسکونتگاهموقعیت طبیعی بر اساس طبقات جمعیتی شده است. موقعیت 

های گذشته در نیمه جنوبی استان تحوالت های ساختار فضایی از اهمیت زیادی برخوردار است چنانچه در دههدر تحلیل هاآن

 تحوالت ساختار فضایی است.  درروند هاآنستان نشانگر جایگاه ویژه های روستایی و شهری ساحلی اسکونتگاه

 روستا وجود دارد. اکثر روستاهای ساحلی استان در طبقات باال 67در طول سواحل استان در مجموع  71نقشه بر اساس 

 های کنگاندر سواحل شهرستان هاآننفر جمعیت دارد که بیشتر  2111روستا بیشتر از  6روستای ساحلی،  67قرار دارد. از بین 

نفر ساحلی به لحاظ توزیع فضایی در سواحل نواحی میانی و شمالی  111و عسلویه قرار دارد. روستاهای با جمعیت کمتر از 

روستا و در مرتبه بعدی روستاهای  788سهم مربوط به موقعیت دشتی با  ترینبیشبندی استان استقرار دارند.در این طبقه

 (.21جدول روستا است) 89کوهستانی با 

استان بوشهر)بر اساس نقشه حد کوهستان، دشت و ساحل( به تفکیک طبقات جمعیتی : موقعیت طبیعی روستاهای 21جدول 

 1331سال 

 طبقات جمعیتی
 کل کوهستانی ساحلی دشتی

 تعداد  جمعیت  تعداد جمعیت تعداد جمعیت تعداد جمعیت

1-99 1811 122 181 17 1681 47 8131 138 

111 - 249 11911 69 1343 11 4136 24 16838 117 

211 - 499 21388 32 2491 3 7118 9 71793 88 

111 - 999 46911 64 12376 18 4388 3 64479 89 

1111 - 2499 66111 43 16334 9 11742 6 97666 62 

 21 84289     6 18774 14 61911 نفر و بیشتر 2111

 141 298379 89 24114 67 12662 788 221937 کل استان

 نقشه حد کوهستان، دشت و ساحل -: مرکز آمار ایران مأخذ
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 ساختار روستاهای استان)مجتمع یا کانونی، متفرق و پراکنده، خطی( -1-2-8-1-1-2-3

روستایی بیانگر شکل، فرم و الگوی حاصل از تأثیرگذاری عوامل گوناگون در عرصه روستا  هایسکونتگاهبافت عمومی 

و  هاخانه یریپذمنظنمایانگر  هاسکونتگاههاست. همچنین بافت کالبدی و نحوه ارتباط و کنش متقابل این عناصر و ویژگی

 در کنار یکدیگر است.و شبکه معابر   هاراهاستقرار اراضی زراعی و نیز چگونگی قرار گرفتن 

 یهاعرفتماقتصادی،  هاتیقابلاقلیمی،  یهایژگیوگوناگونی چون توپوگرافی،  یهادهیپدتنوع در تیپ روستاها از 

 یهاافتب یریگشکلموجب  جهیدرنتدور، امنیت مؤثر بوده است که  چنداننه درگذشتهاجتماعی، معیشت، منابع آب و 

 روستایی متفاوتی از نظر کالبدی شده است. 

 روستایی دو شکل اصلی دارند؛ هایسکونتگاه

 های مجتمع یا کانونیالف( سکونتگاه

 توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:الگوهای گوناگون روستاهای مجتمع را می

 ( روستاهای خطی1

 ( روستاهای کانونی2

 ای( روستاهای مسطح یا صفحه7

این نوع از  . دراندافتهیردیفی در طول یک محور استقرا  به صورتهستند که  ییهاسکونتگاه خطی؛ یهاسکونتگاه

ا، هیا دو طرف محور اصای قرار گیرند. الگوی این دسته از سکونتگاه طرفکیها ممکن است در پراکندگی، سکونتگاه

ی آن در مناطق خشک و کوهستان یهانمونهست و ا یا حاشیه تراس ها هارودخانهها، مسیر غالباً تابع خطوط طبیعی مانند؛ دره

 است. مشاهدهقابلبه نحو بارزی 

نتی اصلی که روستاها به دور یک مرکز سکو شودمیی بکار برده هایسکونتگاهبرای آن دسته از  کانونی؛ یهاسکونتگاه

 .دسازیمروستایی برآورده  یزندگ بار ارتباط که به عنوان  کانون مرکزی منظورهای مختلفی را د رندیگیمقرار 

ای هنهروستایی با تراکم باالی نقاط روستایی در پ هایسکونتگاهاز  یامجموعهوضعیتی که  ؛یاصفحهروستاهای مسطح یا 

. الگوی است یاصفحهگردد. یکی از الگوهای روستاهای مجتمع، الگوی مسطح یا باشند اطالق می شدهپراکندهاز منطقه 

 آید.انواع الگوی سکونتگاهی به شمار می نیترجیرااز  یاصفحهنامنظم و 

 متفرق یا پراکنده یهاسکونتگاهب( 

چه به  هاآن روستایی و تراکم پایین هایسکونتگاهالگوی روستاهای پراکنده با پراکندگی نامنظم  روستاهای پراکنده؛

 یرد. گو یا مناطق خاصی نظیر کویر و ... شکل می  هایناهموارسطح تحت تأثیر  لحاظ جمعیتی و چه تراکم آبادی در واحد
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 اختانسان سعوامل طبیعی و  شامل گیری روستاهای استانشکلمؤثر بر عوامل  فصل دوم،مطالعات  7-7-2-2-1بنددر 

ست بنابراین شرایط ا قرار گرفت در استان بوشهر استقرار روستاها بیشتر از عوامل طبیعی تأثیر پذیرفته موردبحث به تفصیل

ای متأثر از هالگوی استقرار آبادی جهیدرنتست ابوده  هایآباد و گسترشگیری اکولوژیک استان عامل اساسی در شکل

شهر طریق ذیل در پهنه استان بو هاآنوضعیت این و نظام توزیع   باشد. با توجه به الگوهای روستایی،ساختار طبیعی استان می

 باشد:می

 خطی استان هایسکونتگاهالگوی 

ه است. در نوار ساحلی ک گرفتهشکلعواملی نظیر، راه، رودخانه و ساحل  جهیدرنتروستاهای خطی در استان بوشهر 

 ی فضاهای روستایی تابع آبخانه ها بوده و به شکلگیرهموار است شکل یهادشتها ، و مشتمل بر کوهپایه یاجلگه

 هااهسکونتگدسترسی به ساحل برای  کهییازآنجا. شوندیمدر طول ساحل مشاهده  عمدتاًروستاهای کوچک و متعدد  و 

 گرفتهلشکاند، این نوع الگو هایی که شرایط استقرار در مجاورت دریا را داشتهمکان جهیدرنتآورد مزایایی را به همراه می

های اصلی پیوند خورده است. این روستا در طول ساحل به ه است. الگوی خطی روستاها در پهنه ساحلی استان با شبکه را

رار . در محدوده شهرستان تنگستان الگوی غالب استقاندافتهیگسترشزنجیروار در طول جاده  به صورتای کم از جاده فاصله

های دشتی، دیر، کنگان و عسلویه نظام استقرار در بعضی جاها خطی تان در سواحل شهرستان. در نیمه جنوبی اسباشدمیخطی 

ان است، که متأثر از ساختار طبیعی است هاآنزیاد  یهافاصلهو در مواقعی  هاسکونتگاهتفاوت در اندازه جمعیتی این  باشدمی

 .باشدمیقسمت از استان بوشهر  نیدر امشخصه بارز الگوی سواحل 

 ییوستار یهاکانونارتفاعات  و دامنه هاهیدر کوهپااستان؛   یاهیکوهپاو نواحی  هارودخانهالگوی خطی ناشی از شبکه 

در  رفتهگشکلپدید آمده است. قسمت شمالی شهرستان بوشهر روستاهای  هارودخانهدر حاشیه  ییدرجاهابه شکل خطی و 

های مند مثالی از از الگوی خطی اطراف رودخانه و روستاهای واقع در ضلع شرقی کوه یانمونهپیرامون رودخانه دالکی 

 . باشدمیای الگوی خطی کوهپایه

 الگوی روستاهای کانونی استان 

است که حول یک کانون عمده جمعیتی و فعالیتی، اعم از شهر و روستا،  ییهاسکونتگاهالگوهای کانونی شامل 

که نظامی  باشد. مراکز فعالیتیعمده شامل شهرها و مراکز روستایی عمده می هایکانونسکونتگاهی  . در نظاماندگرفتهشکل

سلویه است. در منطقه ع مشاهدهقابلویژه در جنوب استان  طوربهباشد،  گرفتهشکلروستایی حول آن  یهاسکونتگاهاز 

اهای واقع در پذیری روستجمعیت درروندات چشمگیر منطقه ویژه پارس یک و دو به همراه تغییر هایسکونتگاهگیری شکل

 این شهرستان شده است.
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یعی و طب یهاتیمحدود، به دلیل هاآندر پیرامون  گرفتهشکلجمعیتی   هایکانوندر رابطه با نظام شهری استان و 

ی و با تراکم پایین تعداد آباد عمدتاًاکولوژیک در استان بوشهر و فقدان شهرهای بزرگ، فضاهای حوزه پیرامونی شهرها 

 گردد.جمعیت مشاهده می

 استان یاصفحهالگوی روستاهای مسطح یا 

های دشتستان، بوشهر و تنگستان در نواحی میانی استان و همچنین وجود منابع آب و خاک مناسب در محدوده شهرستان

ه بزی شده و فضاهای روستای متراکمی را جم و دیر موجب تقویت کشاور یهاشهرستاناز ناحیه جنوبی در  ییهابخش

 یهاجلگهآورده است. در این نواحی شرایط اکولوژیک نسبتاً مساعد، وجود رودهای دائمی، سبب پدید آمدن  وجود

اهای متراکم است. فض گرفتهشکلای از روستاهای با تراکم باال و نامنظم گیری زنجیرهآن شاهد شکل تبعبهحاصلخیز  و 

میانی استان چنین الگوی فضایی از روستاها را به نشان  یهاشهرستاناز  یهاقسمتشهر جم و در  رامونیپتان در روستایی اس

 دهند.می

 الگوی روستاهای پراکنده استان

 یهاکانون، است به دلیل وجود ارتفاعات برگرفتهاز شرق استان را در  ییهابخشدر فضاهای کوهستانی و مرتفع استان که 

روستایی تحت تأثیر  هایسکونتگاه. این الگوی شودیمبه صورت پراکنده و در مقیاس کوچک دیده  ییروستا

. در شمال( است عمدتاًدر کل فضای استان و  مشاهدهقابل)در نیمه شرقی استان( و شرایط نامساعد خاک و آب)هایناهموار

ست. در اطراف این روستاها برخالف الگوی مجتمع ا هاآنخصوصیات این روستاها تعداد زیاد علیرغم جمعیت پایین  ازجمله

رسانی وجود ندارد. ضعف ارتباطات به همراه اقتصاد ناپایدار چیدمان ای یا کانونی، نقاط جمعیتی قوی از نظر خدماتصفحه

الگوی فضایی روستاهای  76نقشه .کندمیتغییر  خوشدستدر روستاها  موردبحثهای ین نوع الگو را بیش از سایر الگوا

 دهد.استان بوشهر را نشان می
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 هاتیفعال -1-2-8-1-1-3

عبارت  است. به هادهیپدشناخت آرایش فضایی  درگروساماندهی نظام فضایی به عنوان یکی از اهداف آمایش سرزمین 

مباحث  زجملهاو مکانیزم های حاکم بر آن به منظور ساماندهی بهینه ساختار فضایی،  هادهیپدپراکندگی  ینحوهدیگر بررسی 

است  لندمدتبفیزیکی  یزیربرنامهفت که ساماندهی نظام فعالیتی نوعی گ توانمی درواقعاصلی در آمایش سرزمین است. 

 یابیسازمانا نظام فعالیتی در ارتباط ب یمطالعه رونیازادارد.  تأکید هاتیفعالکه بر استفاده بهینه از زمین به منظور استقرار 

 . (1739)سرور, است  ریناپذاجتنابفضایی این نظام و همچنین ساختار سکونتگاهی امری 

ابی در این بخش سنجش و ارزی هاتیفعالبا توجه به جایگاه این بند از مطالعات در ساختار شرح خدمات، هدف از تحلیل 

مختلف در سطح استان و تحلیل ارتباط میان آن با دیگر اجزای مفاهیم آمایش  یهاگروهاستقرار امکانات و تجهیزات  ینحوه

باط میان اصلی بر اثرات مکانی و تحلیل ارت تأکیدپیشین اقتصادی  یهابخشصورت گرفته در  است. با توجه به مطالعات

 آمایشی است.  یزیربرنامهانسان، فعالیت و فضا در  یهاحلقه

در این زمینه را معطوف به بررسی چهار گونه اصلی فعالیتی کرده است،  هایبررسساختار شرح خدمات  کهییازآنجا

ن زمینه در چهار بخش مراکز صنعتی، معدنی، کشاورزی و نفت و گاز صورت خواهد گرفت. روش انجام در ای هایبررس

میزان  مطالعاتی و همچنین یهابخشتحلیل فضایی خواهد بود. به طوری که موقعیت هر یک از  یهاروشبر مبنای  هالیتحل

  است.  قرارگرفته موردتوجهپیرامونی  یحوزهاثرگذاری فضایی بر 
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 پراکندگی و توزیع مراکز و قلمروهای صنعت استان -1-2-8-1-1-3-1

 توانیم. ماهیت صنعت را کندمیاقتصادی معرفی  اصلیبخش  به عنوانفضای رقابت جهانی موجود در جهان، صنعت را 

 هاتیعالفباالی این بخش از نظام فعالیتی در مقایسه با دیگر  یوربهرهتکنولوژی در تولید انبوه دانست.  از یریگبهرهدر 

میزان  یواسطه. این در حالی است که صنایع به دهدمیاهمیت این بخش را در ایجاد اشتغال و درآمدزایی نشان 

. هرچند که وجود صنعت در یک منطقه به عنوان عامل توسعه شناخته شوندیممختلف تعریف  یهااسیمقدر  1یگذارهیسرما

ملی به دلیل عدم همخوانی با نیازهای بومی  یهایگذارهیسرمابا حجم اما در برخی از موارد صنایع بزرگ مقیاس  شودمی

ایجاد کند. استان بوشهر به عنوان میزبان بخشی از صنایع ملی نفت و گاز دارای چنین شرایطی است.  یاتوسعهد اثرات توانمین

تا  اندشدهاقعومضرات این نوع صنعت  ریتأثاین در حالی است که به دلیل ماهیت آالیندگی این صنایع، محیط بومی تحت 

 آن. دیفوا

و گاز بوده  نفت یدرزمینهصورت گرفته در استان  یهایگذارهیسرماکه عمده  دهدمیبررسی وضعیت کلی استان نشان 

نمودار موجود در صنعت در این زمینه صورت گرفته است.  یهایگذارهیسرمادرصد از  91است. به طوری که در حدود 

 .دهدمیوضعیت استان را از این نظر مورد مقایسه قرار  23

 استان بوشهرشهرستان های در صنایع در  یهایگذارهیسرما: سهم نسبی 21نمودار 

 
 1534استان بوشهر،  صنعت، معدن و تجارت اداره کل: مأخذ

                                                      
استان است.  در مقیاسهای انجام شده یگذارهیسرماحجم کل توزیع فضایی  ینحوهاصلی تحلیل موضوع در مطالعه حاضردر بررسی نظام فعالیت صنعتی   1

مطالعات  یاهبخشدر های دولتی و خصوصی به تفکیک بخش.یگذارهیسرمامطرح است و نه نوع  هاآن یجوارهمو  یگذارهیسرمامقیاس  یهابحث کهیطوربه

 اشد.بگذاری صحبت به میان آمده منظور حجم کل سرمایه ثابت میبنابراین هر جا در این بخش )نظام فعالیت( از سرمایه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
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اده صنعتی را به خود اختصاص د یهایگذارهیسرماسهم از  ترینبیشکه شهرستان عسلویه  دهدمیبررسی اولیه نشان 

ین سهم ا درواقعانرژی پارس جنوبی بوده است.  یژهیومنطقه  کالن نفت و گاز در یهایگذارهیسرمااست. این امر به دلیل 

ملی در زمینه ی استخراج از میادین نفت و گاز موجود در منطقه  یهااستیسدر صنعت نفت و گاز به دلیل  یگذارهیماسراز 

ی منطقه ایجاد برا یاتوسعهد اثرات توانمیدر تناسب با صنایع بومی رخ نداده است، اما  یگذارهیسرمابوده است. با آنکه این 

به  راکهچکند. با این حال به منظور شناسایی صنعت موجود در منطقه بایستی صنعت نفت و گاز را از آمار موجود جدا کرد. 

در این بخش )به دلیل سرمایه بر بودن این صنعت(، سهم صنایع کوچک که به عنوان  یگذارهیسرمادلیل اختالف زیاد میان 

نفت  در صنایع بدون در نظر گرفتن صنعت یگذارهیسرماسهم  رونیازا. شودمینادیده گرفته  شودمیصنعت بومی شناخته 

 است. قرارگرفته موردسنجشو گاز 

رفتن صنعت بدون در نظر گبه تفکیک شهرسنان در صنایع در استان بوشهر  کل یهایگذارهیسرما: سهم نسبی 28نمودار 

 نفت و گاز

 
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 

بوشهر، کنگان و دشتستان  یهاشهرستانکه  شودمیموجود مشاهده  یهایگذارهیسرمابا حذف صنعت نفت و گاز از 

درصد از کل  82. به طوری که در حدود  انددادهصنعتی را به خود اختصاص  یهایگذارهیسرماسهم از حجم  ترینبیش

 است.  شدهانجام هاشهرستاندر این  هایگذارهیسرما

استان بوشهر از نظر نظام فعالیتی در صنعت، اثرات فضایی صنایع نفت و گاز به صورت یک بخش  یژهیوبه دلیل وضعیت 

 یهااخصشتوزیع مراکز و قلمروهای صنعت بر  است. با توجه به اینکه مطالعات پراکندگی و قرارگرفته یموردبررسمجزا 

 مکانی استوار خواهد بود.  یهالیتحلبر  هایبررس رونیازادارد،  تأکیدتوزیع و تمرکز فضایی صنایع 
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از سوی استان، حجم  شدهارائهآمار  بر اساس. شوندیم یبنددستهگروه اصلی  17صنایع در  ISICاستاندارد  بر اساس

 در مقیاس ملی یگذارهیسرمااست که همگی  دادهرخموجود در استان در بخش صنایع نفت و گاز  یعمده یگذارهیسرما

نمایش  29نمودار و تعداد کارگاه موجود در  یگذارهیسرماصنعت از نظر میزان  یهااز گروه. سهم هر یک ندیآیم حساببه

 است.  شدهداده

 و تعداد کارگاه در کل استان  کل یگذارهیسرماصنعت از نظر میزان  یهاگروه: سهم 23نمودار 

 
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 

که در صنعت نفت و گاز میان تعداد کارگاه  دهدمینشان  هاآندر  یگذارهیسرمابا میزان  هاکارگاهدر مقایسه تعداد 

اسب صنعتی از نظر تعداد کارگاه در تن یهاکارگاهاست که تنوع  یدر حالتناسب وجود ندارد. این  یگذارهیسرماصنعتی و 

جه صنعتی نفت و گاز است. با تو یهاکارگاهتمرکز سرمایه در  یدهندهنشانرخ نداده است. این امر  یگذارهیسرمابا تنوع 

مقادیر صنعت  رتقیدقنیست. به منظور بررسی  یبررسقابلدیگر صنعتی  یهاگروهصنعت نفت و گاز، سهم  یعمدهبه سهم 

 (.71نمودار ) انجام خواهد شد هالیتحلنفت و گاز از صنایع استان کم شده و بار دیگر 

3% 83% 43% 33% 63% 133%
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حجم سرمایه گذاری
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شیمیایی غذایی فلزی کانی غیر فلزی کشاورزی

ماشین سازی نساجی نفت و گاز
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 و تعداد کارگاه بدون صنعت نفت و گاز کل یگذارهیسرماصنعت از نظر میزان  یهاگروه: سهم 31نمودار 

  
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 

صنعتی به جز صنعت نفت و گاز نشان  یهاگروهدر هر یک از  یگذارهیسرماتعداد کارگاه و حجم  یهاشاخصبررسی 

اختصاص دارد. این در حالی است که به صورت  یرفلزیغ یهایکانبه صنعت  یگذارهیسرمامیزان  ترینبیش که دهدمی

به  گرایش ساختار صنعت استان یکنندهانیبامر تناسب وجود دارد. این  هاآندر  یگذارهیسرماکلی میان تعداد کارگاه و 

سوی صنایع سبک و نیمه سنگین بوده است. این در حالی است که ورود آنی صنایع سنگین نفت و گاز در استان سبب شوک 

 در ساختار صنعتی استان شده است.

 یهایبررس. اندشدهان گسترده مختلف صنایع از شمال تا جنوب است یهاگروهصنایع در استان بوشهر به صورت طیفی از 

 طورمانهکه تنوع در نوع صنایع در گذار از شمال به جنوب استان متغیر است.  دهدمینوع صنایع موجود در این گستره نشان 

مطرح شد این تغییر با حضور صنایع سنگین گازی در جنوب بیشتر مشهود است. وضعیت پراکنش انواع صنایع در  ترپیشکه 

 است. قرارگرفته یموردبررس 73نقشه 

  

3% 83% 43% 33% 63% 133%

تعداد کارگاه

حجم سرمایه گذاری

بازیافت برق و الکترونیک چرم دارویی

سلولزی شیمیایی غذایی فلزی

کانی غیر فلزی کشاورزی ماشین سازی نساجی
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 شدهواقع رپیرامونی شهر بوشه یحوزهمرکزی و در  یهابخشتنوع صنایع در  ترینبیشکه  دهدمیاولیه نشان  هایبررسی

تی بخش که نظام فعالی دهدمیکاهش میابد به طوری که این امر نشان  شدتبهشمالی استان تعداد صنایع  یهابخشاست. در 

صنعت تخصص نیافته است. بخش جنوبی استان با توجه به تمرکز صنایع نفت و گازی به این سمت گرایش  یدرزمینهشمالی 

 است.  شدهدادهنمایش  71نمودار مختلف در  یهاشهرستانمختلف صنایع در  یهاگروهداشته است. ترکیب 

 استان یهاشهرستانمختلف صنایع در هر یک از  یهاگروه: سهم 31نمودار 

 
 1534اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر،  مأخذ:

 میشویمگفت هرچه از جنوب و شمال به مرکز استان نزدیک  توانیماستان  یهاشهرستانبا توجه به موقعیت هر یک از 

صنعت در فضا افزایش میابد. این در حالی است که هر چه از مرکز استان به سمت شمال و جنوب  پیش رویم  یهاگروهتنوع 

ستان توزیع انواع صنایع در سطح ا ینحوهبه منظور شناسایی  رونیازا. گرددمیمقیاس صنایع از محلی به سمت ملی متمایل 

در هر یک از  یگذارهیسرمااست که در آن مرکزیت  شدهتفادهاساز شاخص میانگین فضایی  هاآنو بررسی تمرکز فضایی 

. وضعیت کندیمتوزیع انواع صنعت را بیان  ینحوه یهاتفاوتاین تحلیل  یجهینت. گرددمیصنایع به صورت فضایی تحلیل 

 است.  شدهدادهنمایش  78نقشه در هر یک از صنایع در  یگذارهیسرماتمرکز فضایی 
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 یحوزهمیانی و در  یهابخشکه عمده مراکز صنایع در سطح استان در  دهدمیاولیه در این زمینه نشان  هایبررسی

یده از مرکزیت فضایی صنعتی در بخش شمالی مستقر نگرد کیچیه. این در حالی است که اندشدهواقعپیرامونی شهر بوشهر 

ضایی استقرار همگونی فاست. از سوی دیگر مرکز صنایع سنگین نفت و گاز در بخش جنوبی استان متمرکز گردیده است. 

و  در این تحلیل با توجه به نوع صنعت رونیازار به تقسیمات فضایی گردد. د منجتوانمیصنعتی در منطقه  یهاکارگاه

انس شده است. بر مبنای نتایج این تحلیل سه سک یبندمیتقسفضایی  یهاسکانس، سطح استان به هاآنفضای  هایجوارهم

الزم به ذکر است.  شدهدادهنشان  79نقشه  فضایی در یهاسکانساست. نتایج این تحلیل و مرز  شدهییشناسادر سطح استان 

هم بر پایه توزیع واحدهای صنعتی بر پایه عامل شاغلین و هم بر پایه سرمایه -این شاخص است تحلیل فضایی استان از حیث

سازد: سکانس فضایی شمال، جنوب و سه سکانس فضایی را آشکار می GISدر محیط  Group Analysisاز طریق تحلیل 

 مرکز.

از نظر  توانمیفضایی را  یهاسکانسقرار داده است، هر یک از  موردتوجهاینکه این تحلیل نوع صنعت را  با توجه به

 یهاوهگراساس سهم هر یک از  نیبر ا. قراردادمورد تحلیل و بررسی  ییزااشتغالو میزان  یگذارهیسرمامیزان  یهاشاخص

 72ار نمودصنعت در فضای استان در  یهاگروهاست. سهم هر یک از  شدهیبررسفضایی  یهاسکانسمختلف صنعت در 

 است.  شدهانیب
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 فضایی صنعت استان یهاسکانسمختلف صنعت در  یهاگروه: سهم 32نمودار 

 
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 
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 که در بخش جنوبی استان گروه دهدمیفضایی نشان  یهاسکانسبررسی ترکیب گروه صنایع موجود در هر یک از 

این در حالی  .کندمیبه عنوان صنعت غالب نقش بازی  یرفلزیغ یهایکاندر بخش میانی گروه صنعت  گاز وصنعت نفت و 

، تنوعی از صنایع مختلف سهم دارند. شاخص دیگر در شودمیاست که در بخش شمالی که از حدود شهر اهرم شروع 

 است.  یارگذهیسرمافضایی در استان شاخص تعداد شاغلین و میزان  یهاسکانس یسهیمقا

محلی توسعه میابند، بررسی صنایع کوچک مقیاس  یهاتیمز یواسطهبه  اصوالًصنایع کوچک مقیاس  کهییازآنجا

 در صنعت نفت و گاز یگذارهیسرمابا توجه به حجم وسیع  رونیازا. دهدمیمکانی و گرایشات محلی را نشان  یهاتیمز

نمودار ایی در فض یهاسکانسوضعیت هر یک از  فرضشیپبدون در نظر گرفتن این صنعت خواهد بود. با این   هالیتحلاین 

 است.  شدهدادهنشان  77

 از(فضایی )بدون در نظر گرفتن صنعت نفت و گ یهاسکانسو تعداد شاغلین در هر یک از  یگذارهیسرما: سهم 33نمودار 

 
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 

 ترینیشبشاغلین و  ترینبیشکه سکانس شمالی  دهدمینشان  یگذارهیسرمابررسی دو شاخص تعداد شاغلین و حجم 

. این در حالی است که سکانس میانی کمترین حجم دهدمیصنعتی استان را به خود اختصاص  یگذارهیسرماحجم 

که سکانس جنوبی عالوه بر صنعت نفت و گاز به دلیل  دهدمیو شاغلین را در اختیار دارد. این بررسی نشان  یگذارهیسرما

 است.  قرارگرفتهدر جایگاه دوم  یرفلزیغ یهایکاندر بخش  یگذارهیسرما

 فضایی صنعت آن منطقه است. یهایگذاراستیس یدهندهنشاندر یک منطقه  یگذارهیسرماالگوی توزیع فضایی 

مواردی است که تعیین الگوی  ازجمله هایجوارهمناشی از  هایصرفهناشی از آن به همراه  هایصرفهصنعتی و  یهاتجمع

 41نقشه ر صنعتی در استان بوشهر د یهایگذارهیسرماتوزیع  ینحوه. کندمیصنعت تعیین  یهایگذارهیسرمافضایی توزیع 

  است.  شدهدادهنمایش 
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 شدهاستفادهی مکان یهالیتحلصنایع در استان بوشهر از  یگذارهیسرمابه منظور شناسایی الگوی توزیع فضایی  رونیازا

است  ذکرانیاشسطح استان از نظر انواع الگوی  پراکنده، متمرکز و بی الگو است.  یکنندهمشخصاست. نتایج این تحلیل 

 یاندازهتابع مکانی و  بر اساساست که  شدهانجام Hot Spot Analysisمدل  بر اساستحلیل مکانی صورت گرفته  که

 در این مدل به شرح ذیل است.  شدهاستفاده. تابع دهدمی، الگوهای مکانی را تشخیص موردنظرشاخص 

  
و  گرددیممقداری عددی است که برای هر واحد صنعتی محاسبه  شدهیمعرفاساس نتایج تحلیل مدل بر شاخص  نیبر ا

استفاده  8 ریتصوز ا شدهمحاسبهمقدار  بر اساسالگوی توزیع فضای آن نقاط است. برای تعیین الگوی فضایی  یکنندهنییتع

 خواهد شد. 

 : شیوه ی شناسایی الگوهای فضایی براساس مدل موران8 ریتصو

 
 www.Esri.org: مأخذ
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. وندشیمالگوی متمرکز است که با رنگ قرمز )به عنوان نقاط داغ( نمایش داده  یدهندهنشان 1,61 باالیمقادیر  براین مبنا

الگوی پراکنده است که با رنگ آبی )به عنوان نقاط سرد(  یدهندهنشان -1,61از  ترکوچکیر این در حالی است که مقاد

. وندشیم)بدون الگو( شناخته  رندمبه عنوان مقادیر خنثی با الگوی توزیع  1,61تا  -1,61. مقادیر میان شوندیمنمایش داده 

فضایی  کرد. وضعیت الگوی توزیع یبندخوشهالگوی های مختلف را  توانمی شدهمحاسبهبر مبنای وضعیت مکانی مقادیر 

 است.  شدهدادهنمایش  41نقشه  صنعتی در استان بوشهر در یهاکارگاه یگذارهیسرماشاخص حجم 

ست که دو ا گرفتهشکلدر سطح استان  یگذارهیسرمااصلی در توزیع  یخوشهصورت گرفته دو  هایبررسی بر اساس

. خوشه با الگوی پراکنده در بخش میانی استان و در اطراف شهر بوشهر شودمیمتمرکز و پراکنده را شامل الگوی توزیع 

سلویه پیرامونی ع یحوزهاست. این در حالی است که خوشه با الگوی متمرکز در بخش جنوبی استان و در  گرفتهشکل

در صنعت  یرگذاهیسرماگفت میان  توانمیه طوری که ب کندمیاست. دیگر نقاط استان از الگوی خاصی پیروی ن شدهواقع

 است.  دادهرخ رندمو تابع مکان ارتباطی وجود ندارد و به صورت 

شده است.  دامهر کبرای  یاژهیوشخصیت  یریگشکلمتفاوتی هستند که سبب  یهایژگیواین دو الگوی توزیع دارای 

 یموردبررس، تعداد کارگاه و تعداد شاغلین در صنایع موجود در استان یگذارهیسرماسه ویژگی اصلی حجم  رونیازا

 است.  شدهدادهنشان  74نمودار در هر یک از الگو در  موردنظر یهایژگیواست.  قرارگرفته

 مختلف در الگوهای توزیع سرمایه صنعتی یهاشاخص یسهیمقا: 34نمودار 

 
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 
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وجود صنایع سنگین در این  یدهندهنشانکه  شودمیصنعتی در الگوی متمرکز دیده  یهایگذارهیسرما یعمدهحجم 

وی . با این حال در الگاندشدهپراکندهالگوست. این در حالی است که تعداد زیادی از صنایع بدون الگو در سطح استان 

در کنار  یگذارهیسرماباالتری وجود دارد. این شاخص و میزان حجم  یهاکارگاهپراکنده در مقایسه با الگوی متمرکز تعداد 

 که عمده صنایع موجود در استان از نوع صنایع کوچک مقیاس هستند.  دهدمیهم این امر را نشان 

که سهم شاغلین در هر سه الگو به صورت یکسان وجود دارد. این در حالی است  دهدمینشان  1این آمار ترقیدقبررسی 

کرد که  یریگجهینت توانمی رونیازا. دارندفاصلهدر الگوهای مختلف از یکدیگر  هاکارگاهو تعداد  یگذارهیسرماکه حجم 

گر به بیشتر بوده است. از سوی دی صورت گرفته یهایگذارهیسرماصنایع کوچک مقیاس در مقایسه با حجم  ییزااشتغال

 یهاهیسرمابا  صنعتی کوچک یهاکارگاهرا کرد که  یریگجهینتاین  توانمیدلیل باالتر بودن تعداد صنایع کوچک مقیاس 

ملی است که ارزش  یهایگذارهیسرما یجهینتبومی تطابق بیشتری داشته است. با آنکه صنایع بزرگ مقیاس موجود در استان 

د و محلی در محلی استقرار ایجاد کنن یهامنفعت اندنتوانستهزیادی برای کشور ایجاد کرده است، اما این صنایع  یافزوده

 هستند. یربومیغ عمدتاًشاغلین این مراکز 

 ینهیزم دتوانمیکه  گرددمیی هایصرفهتجمع سرمایه در یک نقطه هم از نوع پراکنده و هم از نوع متمرکز سبب ایجاد 

، هم گرایی صنعتی یهاخوشه یریگشکلصنعتی را در منطقه ایجاد کند. یکی از عوامل بسیار مهم در  یهاخوشه یریگشکل

و همسویی در نوع صنایع موجود در هر خوشه است. مکمل یا متمم بودن صنایع هم از نظر نوع و هم از نظر مقیاس عامل 

عت صنعتی در سطح استان از نظر نوع صن یهایگذارهیسرما یهاتجمع رونیازاصنعتی است.  یهاخوشه یریگشکلاصلی در 

 است. قرارگرفته یموردبررس

است. با توجه به تعداد بیشتر  شدهدادهنمایش  42نقشه وضعیت صنایع موجود در دو الگوی متمرکز و پراکنده در 

 در این الگو بیشتر از الگوی متمرکز باشد. هاکارگاهتنوع  رودمیصنعتی در الگوی پراکنده انتظار  یهاکارگاه

  

                                                      
اشد که به باشتغال، میزان سرمایه ثابت و ... میهای مربوط به واحدهای صنعتی شامل نوع فعالیت، میزان . تحلیل آماری انجام شده در این بخش بر پایه داده 1

بندی گروهی صنایع بر پایه نوع فعالیت و میزان اخذ گردیده است. طبقه 1794طور رسمی و به صورت مکانی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در سال 

 گروه توسط مشاور انجام گرفته است. 17در قالب  18/17/1791ورخ بندی و تعیین گروه صنایع هیئت وزیران ممصوبه طبقه 2اشتغال منطبق بر ماده 
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کارگاه  111که در الگوی پراکنده تعداد  دهدمیصنعتی در الگوهای پراکنده و متمرکز نشان  یهاکارگاهبررسی تعداد 

ان موجود در هر یک از الگوها نش یهاکارگاهکارگاه صنعتی در الگوی متمرکز وجود دارد. نوع  27صنعتی در مقایسه با 

صنعتی به مراتب بیشتر از الگوی متمرکز است. به طوری که در الگوی  یهاکارگاهکه در الگوی پراکنده تنوع  دهدمی

تمرکز مطالعات پیشین صنایع موجود در الگوی م بر اساسمتمرکز تنها سه نوع کارگاه صنعتی وجود دارد. با توجه به اینکه 

و  ناشی از سرمایه ملی دانست توانمیبروز این الگو در بخش عسلویه را  رونیازااز نوع صنایع بزرگ مقیاس و ملی است، 

 شدهدادهنمایش  71نمودار در  موردنظرصنعتی در دو الگوی  یهاکارگاهنه تحرک صنعت بومی استان. سهم نسبی تعداد 

 است.  

 صنعتی در دو الگوی متمرکز و پراکنده یهاکارگاه: سهم نسبی تعداد 31نمودار 

 
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر،  یهاداده بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ

. شودمیته صنعتی شناخ یهاخوشهصنعتی در الگوی توزیع پراکنده به عنوان یک پتانسیل در ایجاد  یهاکارگاهتنوع 

، کندمی یبنددستهگروه اصلی  17که صنایع را در  باشدمی ISICاستاندارد  بر اساس شدهارائه یبندگروهاست که  ذکرانیشا

صنعتی  یهاهگرو ترنییپا یهاردهصنعتی بایستی در  یهاوشهخ یریگشکلتوان  ترقیدقبررسی  رونیازااست.  شدهانجام

ظور از این صنایع است. برای این من ییزااشتغالصنعتی میزان  یهاکارگاهبررسی گردد. شاخص دیگر در بررسی فضایی 

است. به طوری که نسبت تعداد شاغلین به میزان  شدهاستفاده یگذارهیسرماترکیب شاخص تعداد شاغلین و میزان 

ین است. وضعیت استان از ا شدهگرفتهدر نظر  یگذارهیسرمابه ازای هر واحد  ییزااشتغالبه عنوان شاخص  یگذارهیسرما

  است.  شدهدادهنمایش  47نقشه منظر در 

3%

13%

83%

53%

43%

33%

33%

53%

63%

33%

133%

الگوی متمرکزالگوی پراکنده

نفت و گاز

نساجی

ماشین سازی

کانی غیر فلزی

فلزی

غذایی

شیمیایی

سلولزی

چرم

برق و الکترونیک





گاه  فی توص  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر   گاه اه( یعناصر نظام سکونت  )انواع سکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
161 

تر از میانی استان بیش یهابخشکه  دهدمینشان  یگذارهیسرمابه ازای هر واحد  جادشدهیابررسی شاخص تعداد شاغلین 

 یگذارهیرماسصنایع کوچک مقیاس با حجم  یرندهیدربرگ. با توجه به اینکه این بخش از استان اندداشتهدیگر نقاط بازدهی 

ی است که . این در حالاندداشتهدر ایجاد اشتغال استانی  یترمثبتگفت صنایع کوچک نقش  توانمی رونیازااندک است، 

عمل  تروفقماستان از دیگر مناطق استان در این زمینه  میانی یهابخشکه  دهدمیموقعیت مکانی این صنایع این امر را نشان 

 . اندکرده

نقاط ثقل   از تحلیل توانمیاین بخش  ییزااشتغالصنعتی و  یهایگذارهیسرمامکانی  یهاتفاوتبه منظور مشخص شدن 

و  کندیمرا در کنار یکدیگر تحلیل  موردنظراست که موقعیت مکانی شاخص  یانقطهثقل مکانی  ینقطهاستفاده کرد. 

 یهاشاخصثقل مکانی  ینقطهتحلیل  رونیازا. کندمیرا که منتج از برآیند نیروهای مکانی است مشخص  یانقطه

 دهد.  قرار موردسنجشرا  هاآن ییزااشتغالو میزان تحقق  یگذارهیسرماد هدف از این توانمی ییزااشتغالو  یگذارهیسرما

و موقعیت ایجاد شغل در استان  یگذارهیسرمامعناداری میان موقعیت  یفاصلهکه  دهدمیدر این زمینه نشان  اهیبررس

با عسلویه  یجوارهمدر بخش جنوبی استان و در  یگذارهیسرماثقل حجم  ینقطهاین محاسبات  بر اساسوجود دارد. 

 است.  شدهواقعمیانی استان  یهابخشثقل تعداد شاغلین در  ینقطهاست. این در حالی است که  گرفتهشکل

فت که گ توانمی رونیازااست،  شدهگرفتهثقل حاصل برآیندهای مکانی نیروهای در نظر  ینقطهبا توجه به اینکه 

نتوانسته  یارگذهیاسرمو این میزان  اندنشده یگذارهیسرماکالن ملی در استان بوشهر در راستای ایجاد اشتغال  یگذارهیسرما

برداشت  اهدفبمشکل شاغلین استانی را رفع کند. با آنکه هدف از ایجاد این نوع صنایع ایجاد اشتغال در منطقه نبوده است و 

تی باعث تحرک صنایع استانی گردند و رشد ساختارهای صنع اندنتوانستهاست؛ اما این صنایع  شدهانجاماز منابع گاز طبیعی 

 شوند.  استان را سبب

. با توجه اندردهککه صنایع کوچک مقیاس اشتغال بیشتری را در مرکز استان ایجاد  دهدمیاز سوی دیگر این تحلیل نشان 

وع صنایع در از این ن توانمیکمتری در مقایسه با صنایع ملی نیازمندند،  یگذارهیسرمابه اینکه این نوع از صنایع به میزان 

نمایش  44نقشه  و تعداد شاغلین در یگذارهیسرماایجاد اشتغال در منطقه بهره برد. وضعیت استان از نظر نقاط ثقل حجم 

 .است شدهداده
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ر حالی است ملی است. این د یگذارهیسرمامستقیم نظام  ریتأثو ساختار صنایع استان تحت  نظامگفت  توانمیدر مجموع 

در همسویی با صنایع بومی موجود در منطقه شکل نگرفته است. اهداف ملی ایجاد این صنایع سبب  یگذارهیسرماکه این 

نایع بومی ص هایگذارهیسرماو گاه تضاد با صنایع بومی استان شده است. این در حالی است که این گرایش  ییتمرکزگرا

 خود قرار داده است. ریتأثاستان را تحت 

 معدنی استان یعمدهی پراکندگی و توزیع کانسارها -1-2-8-1-1-3-2

و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان  شودیممواد اولیه صنایع محسوب  کنندهنیتأم یهابخش نیترعمدهبخش معدن از 

معضل  جملهازرا در توسعه صنعتی استان ایفاء نماید و راهگشای بسیاری مشکالت  مهمینقش  تواندیمیک امکان بالقوه 

 بیکاری در استان باشد.

 یمدهعتفاوت  رونیازاآن برای یک منطقه وابستگی کامل به مکان و زمین دارد.  یاتوسعهاستخراج معادن و اثرات 

در معادن و میزان  یگذارهیسرمامبنا میزان  نیبر ادر این امر تعریف کرد.  توانمیاثرگذاری معدن و صنعت را  ینحوه

تلف مکانی در برخورداری از معادن مخ یهاتیمز بر اساسپیرامونی  یحوزهبر  یاتوسعهآن میزان اثرات  تبعبهو  ییزااشتغال

 . گرددمیتعریف 

درصد از این تعداد به  43است که در حدود  شدهییشناسامعدن  131موجود از معادن استان بوشهر  یآمارها بر اساس

ایستی دین نفت و گازی در ادبیات بررسی معادن بمعدن واریزه کوهی اختصاص دارد. بایستی به این نکته توجه داشت که میا

جزو معادن بررسی گردد، اما به دلیل اهمیت این نوع از معادن در استان بوشهر و اثرات عمده بر استان، این موضوع در یک 

در این بند از گزارش بدون احتساب میادین  یموردبررسوضعیت  درواقعقرار خواهد گرفت.  یموردبررس جداگانهبخش 

 26جدول ر د رفعالیغوضعیت معادن استان از نظر تعداد مراکز فعال و  ٔ  نهیدرزماولیه  هایبررسی. اندشدهیبررسنفت و گاز 

 است.   شدهدادهنمایش 
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 رفعالیغ: وضعیت معادن استان از نظر تعداد مراکز فعال و 26جدول 

 نوع معدن
 جمع کل فعال غیرفعال تعطیلی موقت تعطیل

 سهم از کل تعداد سهم از کل تعداد سهم از کل تعداد سهم از کل تعداد سهم از کل تعداد

 %2 7 %7 7 %1 1 %1 1 %1 1 آلویوم

 %1 2 %2 2 %1 1 %1 1 %1 1 سنگ آهک

 %9 16 %8 8 %11 6 %9 1 %111 1 سنگ گچ

 %78 61 %76 71 %41 21 %41 1 %1 1 سنگ الشه

 %1 1 %1 1 %2 1 %1 1 %1 1 سنگ نمک

 %2 4 %2 2 %7 2 %1 1 %1 1 مارن

 %43 81 %49 48 %44 23 %41 1 %1 1 واریزه کوهی

 %111 131 %111 98 %111 61 %111 11 %111 1 جمع کل

 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 

هستند که سنگ الشه و  یرفلزیغ یهایکاناز نوع معادن   عمدتاًمعادن موجود در استان بوشهر  دهدمینشان  هابررسی

 ترینشبی. این در حالی است که سهم این معادن دهدمیسهم از نظر تعداد معدن را به خود اختصاص  ترینبیشواریزه کوهی 

 در یگذارهیسرماو حجم  یسازرهیذخظرفیت  هایشاخص. عالوه بر شاخص تعداد معدن اندداشتهسهم را در معادن فعال 

مختلف در  هایشاخصت یک معدن دارای اهمیت است. سهم انواع معادن موجود در استان از نظر نشان دادن میزان اهمی

 است. شدهدادهنمایش  76نمودار 

 یگذارهیسرما: سهم انواع معادن از نظر تعداد معادن، ظرفیت ذخیره و حجم 36نمودار 

 
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 
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با آنکه تعداد معادن سنگ الشه و واریزه کوهی یکسان است، اما  دهدمیدر استان بوشهر نشان  هاشاخصبررسی این 

یف اهمیت این معدن در ط یدهندهنشاناست. این امر  شدهانجامبیشتری بر معادن سنگ الشه  گذاریسرمایهظرفیت و حجم 

و  سازیذخیرهاری از تعداد کمی از معادن، سهم معادن استان است. از سوی دیگر معادن مارن و سنگ آهک با برخورد

ی وجود مراکز معدن یدهندهنشان. این امر انددادهبیشتری در مقایسه با تعداد معدن به خود اختصاص  گذاریسرمایهحجم 

 بزرگ مقیاس در این نوع معادن است. 

اصلی در میزان  یکنندهنییتعطبیعی  یهاتیظرفمطرح شد استخراج معدن وابسته به مکان است و  ترپیشکه  طورهمان

موقعیت قرارگیری معادن در سطح استان دارای اهمیت است. به منظور بررسی موقعیت  رونیازاست. ا هاآناز  یبرداربهره

 است.  شدهدادهنمایش  41نقشه  مکانی معادن در سطح استان، موقعیت هر یک از معادن در راتیتأثمکانی و 
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 وستهیپهمهب یارشتهکه معادن به صورت  دهدمیبودن نشان  غیرفعالبررسی موقعیت معادن در سطح استان از نظر فعال و 

 یهاانشهرست. با این حال تجمع معادن در اندشدهجنوبی گسترده  یهابخشو تا  شدهشروعاز نقاط پیرامونی شهر برازجان 

شمالی  یهابخشدر  هانآدیگر در توزیع معادن تعداد پایین  ینکتهست. ا هاشهرستاندشتستان، دشتی و کنگان بیشتر از دیگر 

سهم را  ترینبیشکه شهرستان دشتستان  دهدمیمعادن در مقیاس شهرستانی نشان  مختلف هایشاخصاستان است. بررسی 

 گذاریسرمایهذخیره، حجم  هایشاخصاز نظر  هاشهرستان. سهم هر یک از دهدمیبه خود اختصاص  هاشاخصدر تمامی 

 . اندشدهیبررس 73نمودار و میزان استخراج معدن در 

 و میزان استخراج معدن گذاریسرمایهذخیره ، حجم  هایشاخص: سهم هر یک از 31نمودار 

 
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 

 هایاخصشسهم را در میان  ترینبیشدشتستان، کنگان و دشتی  یهاشهرستانکه  دهدمیی نشان بررسی سهم شهرستان

دن در اقتصاد مبتنی بر استخراج مع هاشهرستانمکانی این  یهاتیمز یدهندهنشاند توانمیمختلف دارا هستند که این امر 

 باشد. 

 مختلف است. به منظور بررسی این یهاشهرستانپایداری اقتصاد مبتنی بر معدن تنوع معادن در  هایشاخصاز دیگر 

 دهدمیشده است. این شاخص نشان  یریگاندازهمختلف  یهاشهرستانمعادن مختلف در هر یک از  یرهیذخشاخص میزان 

هر استان بوش هایشهرستاند. وضعیت هر یک از که هر شهرستان در هر یک از انواع معادن چه میزان ذخیره در اختیار دارن

 است.  شدهدادهنمایش  78نمودار در این شاخص در 
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 میزان ذخیره قطعی بر اساس: سهم انواع معدن در استان 38نمودار 

 
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 

میزان  ترینبیشکه شهرستان دشتی و کنگان  دهدمیمختلف نشان  هایشهرستانبررسی شاخص میزان ذخیره معادن در 

 گذاریسرمایهاد معادن و حجم سهم تعد ترینبیشتنوع در معادن خود را دارا هستند. این در حالی است که این دو شهرستان 

 در سطح استان هستند. هاشهرستاناین  یژهیوموقعیت  یدهندهنشان. این امر انددادهرا نیز به خود اختصاص 

معدنی تخصص دارند و تنها دارای ذخیره سنگ الشه  ینهیزمدیلم، جم و گناوه تنها در یک  هایشهرستاناز سوی دیگر 

 مندهرهباز این نوع ماده  هاشهرستانهستند. این در حالی است که سنگ آهک تنها در شهرستان کنگان موجود است و دیگر 

 مختلف را بررسی کرد.  هایشاخصهمگن از نظر  یهاپهنه توانمیموقعیت معادن در سطح استان  بر اساسنیستند. 

 یهالیپتانسدر معادن استان میزان ذخیره معادن موجود در منطقه است. این شاخص به عنوان  یموردبررساولین شاخص 

در این زمینه قرار گیرد. وضعیت استان از نظر  یزیربرنامهد مبنای توانمیموجود در استان مطرح است که  یشدهییشناسا

 است.  شده دادهنمایش  46نقشه  شاخص میزان ذخیره در معادن در
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شمال ایجاد کرده است. این کریدور  -در سطح استان بوشهر کریدوری محوری در امتداد جنوب شدهییشناسامعادن 

تمرکز  ینتربیشاستان متمرکز است. با این حال  یمیانهدر  عمدتاًپیرامونی شهر برازجان امتداد میابد و  یحوزهمحوری تا 

 این امر دور از انتظار نیست. شدهیبررسمارهای آ بر اساسکه  شودمیدر نقاط شهر خورموج، برازجان و کنگان دیده 

 استان از ذخیره قطعی معادن موجود هایشهرستان: سهم 33نمودار 

 
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 

 41که شهرستان دشتستان در حدود  دهدمیمختلف نشان  هایشهرستانبررسی آمار ذخایر معادن موجود در هر یک از 

ان، دشتست هایشهرستاندرصد از ذخایر استان را در خود جای داده است. مجموع سه شهرستان اول در ذخیره معادن که شامل 

 گفت عمده ظرفیت و پتانسیل توانمی درواقعدرصد از کل ذخیره استانی را دارا هستند.  33در حدود  شودمیدشتی و کنگان 

 . اندشده متمرکز هاشهرستاندر این معدنی 

در  گذاریسرمایهموجود معادن در منطقه از شاخص میزان  یهالیپتانسبه منظور ارزیابی عملکردی استانی در استفاده از 

موقعیت  اساس براست. این مدل  شدهاستفادهاست. به منظور بررسی مکانی این شاخص از مدل تراکمی  شدهاستفادهاین بخش 

 رونیازا .کندمی یریگاندازهدر معادن در سطح استان را  گذاریسرمایهمیزان تجمع  موردنظرنی هر نقطه و میزان شاخص مکا

 در معادن صورت گرفته است. گذاریسرمایهدریافت که در کدام بخش از استان  توانمی

تنها  رو نیازاموجود و فعال در این بخش است،  یهایگذارهیسرمابا توجه به اینکه هدف از این تحلیل بررسی موقعیت 

 است. شدهدادهنمایش  43نقشه  در این زمینه در شدهانجاماست. تحلیل  قرارگرفته موردتوجهمعادن فعال  یهایگذارهیسرما

  

2%تنگستان
۵%جم

۴۰%دشتستان

1۵%دشتی

1۰%دیر
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22%کنگان





گاه  فی توص  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر   گاه اه( یعناصر نظام سکونت  )انواع سکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
132 

و ذخایر موجود رابطه  گذاریسرمایهکه میان  دهدمیمعدنی در سطح استان نشان  یهایگذارهیسرمابررسی وضعیت 

صورت گرفته است. این بدان معناست که  گذاریسرمایهمکانی وجود دارد و متناسب با میزان ذخایر معدنی، 

با توجه  هایگذارهیسرمااست. با این حال حجم  شدهانجاممعدنی استان  یهالیپتانسمتناسب با  شدهانجام یهایگذارهیسرما

 شدهدادهنمایش  41نمودار معدنی در  یهایگذارهیسرمابه نوع معدن متفاوت بوده است. سهم انواع مواد معدنی از میزان 

 است. 

 معدنی یهایگذارهیسرما: سهم نوع ماده معدنی از میزان 41نمودار 

 
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 

صورت گرفته در معادن سنگ الشه و واریزه کوهی بوده است که تجمع  یهایگذارهیسرماعمده  دهدمینشان  هابررسی

 کریدور میانی صورت گرفته است. یهابخشدر  هاآنمکانی 

میزان  یدهندهنشانبررسی نظام توزیع معادن شاخص میزان استخراج است. استخراج از معدن  هایشاخصیکی دیگر از 

از منابع طبیعی است. این در حالی است که اگر این شاخص در کنار شاخص میزان ذخیره معادن قرار گیرد،  یبرداربهره

قرار گیرد. وضعیت مکانی میزان استخراج از  یموردبررسمتوالی  یهاسالد به عنوان میزان پایداری معادن در طی توانمی

 است.  شدهدادهنمایش  48نقشه  معادن موجود در استان در
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گفت که استخراج از معادن به صورت کریدور  توانمیتراکمی میزان استخراج از معادن در استان  یهاپهنهبا توجه به 

 یهایگذارهیسرمااست. با توجه به موقعیت معادن موجود و میزان  شدهعیتوزمیانی استان  یهابخشجنوب به شمال در 

ن یانی استام یهابخشجنوبی استان از  یهابخشکه  شودمیبوده است. با این حال مشاهده  انتظارقابلصورت گرفته این امر 

 ترینیشبکه  دهدمینشان  شدهاستخراج. این در حالی است که بررسی نوع ماده معدنی اندشدهواقع یبرداربهرهبیشتر مورد 

درصد را به خود اختصاص داده است. سهم  11واریزه کوهی است و سهمی در حدود  یمادهبرداشت از معادن متعلق به 

 است.  شدهدادهنمایش  41نمودار استخراج هر یک از مواد معدنی در 

 : سهم نوع ماده معدنی از میزان استخراج معادن41نمودار 

 
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 

متعلق به سه  شودمیدرصد از سهم استان را شامل  81ستان که در حدود برداشت و استخراج از معادن ا یعمدهسهم 

ر صورت گرفته د هایگذاریسرمایهواریزه کوهی، سنگ الشه و آلویوم است. این در حالی است که بررسی میزان  یماده

ر مقایسه با دیگر مواد معدنی آلویوم دارای اختالف معناداری د یمادهدر  گذاریسرمایهکه سهم  دهدمیبخش معدن نشان 

 کمتری برای استخراج نیاز دارد.  یهیسرمامعدنی  یمادهکه این  دهدمیمعدنی است. این امر نشان 

دو مفهوم وابسته به هم  هاآن یرهیذخنیز مطرح شد دو شاخص میزان استخراج از معادن و میزان  ترپیشکه  طورهمان

به منظور  رونیازاباشد.  هاآنپایداری معادن و اثرات آتی  یدهندهنشاند توانمیبا یکدیگر  هاآنتحلیل  یجهینتهستند که 

است.  دهشاستفادهمعدن  یرهیذخبررسی شاخص پایداری استخراج معادن از تقسیم مقادیر عددی میزان استخراج به میزان 

 دهدمییل نشان است. نتایج تحل شدهانجامدیگر  یهاسال است که این تحلیل با فرض ثابت بودن استخراج در ذکرانیشاالبته 

 است.  شدهدادهنمایش  42نمودار . نتایج این تحلیل در دیآیم حساببهکه معادن سنگ الشه ماندگارترین معدن 

1۶%آلویوم

۹%سنگ آهک

سنگ گچ

%۴

1۴%سنگ الشه

۷%مارن

واریزه کوهی

%۵1



گاه  فی توص  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر   گاه اه( یعناصر نظام سکونت  )انواع سکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
131 

 : میزان ماندگاری انواع معدن در استان42نمودار 

 
 1534مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، 

سهم را به خود اختصاص داده  ترینبیششه، واریزه کوهی و مارن که ماندگاری معادن سنگ ال دهدمینشان  هابررسی

زیادی در این شاخص با دیگر معادن  دارد. معدن آلویوم کمترین میزان ماندگاری  یفاصلهاست. با این حال معدن سنگ الشه 

 ز آن پرداخته شود. نیاز موجود به برداشت ا بر اساساست که با توجه به ذخایر این معدن در استان بایستی ا را دار

کرد. در  یبندمیتقسفضای استان را در دو سکانس اصلی شمالی و جنوبی  توانمی شدهیبررس هایشاخص بر اساس

. این در شودمی دیده شدتبهمعدنی  یهاتیفعال، شودمیشروع  مرز شهرستان تنگستان و دشتیسکانس جنوبی استان که از 

معدنی در استان  یهاتیفعال. با توجه به اینکه ابدییمکاهش  شدتبهمعدن  نهیدرزمحالی است که در سکانس شمالی فعالیت 

چندانی  ریأثتاقتصادی استان سهم اندکی را به خود اختصاص داده است، سکانس بندی معادن  یهاتیفعالدر مقایسه با دیگر 

 خواهد داشت. بر سکانس بندی کالن استان ن

وهای الگ توانمیو استخراج  گذاریسرمایهمیزان ذخیره،  هایشاخصبا توجه به توزیع معادن در سطح استان و میزان 

 یوردبررسمرا تشخیص داد. بر این مبنا سه الگوی متمرکز، الگوی پراکنده و بدون الگو در سطح استان  دادهرخفضایی 

نوان و دیگر نقاط را به ع کندمیجمع را به عنوان الگوی پراکنده و متمرکز مشخص دو ت هابررسیاست. این  قرارگرفته

مینه در این ز یزیربرنامهنقاط مهم در معادن استان است که  یدهندهنشان. این الگوها ردیگیمبدون الگو در نظر  یهاپهنه

 است. شدهدادهمایش ن 49نقشه  فضایی در این زمینه در یهالیتحل یجهینتبایستی با توجه به این نتایج صورت گیرد. 

۵۰۰۰
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. الگوی کندیممختلف در استان بوشهر دو الگوی فضایی متمرکز و پراکنده را شناسایی  هایشاخصفضایی  یهالیتحل

راج در و استخ گذاریسرمایهذخیره،  هایشاخصپراکندگی  یدهندهنشان شدهواقعمیانی استان  یهابخشپراکنده که در 

الی است. این در ح یموردبررس هایشاخصر این خوشه توزیع پراکنده بین معادن محدوده است. منظور از الگوی پراکنده د

 یدهندهنشان. این امر اندشدهعیتوزبه صورت متمرکز در معادن موجود  یموردبررس هایشاخصاست که در الگوی متمرکز 

 بزرگ است. هایگذاریسرمایهتجمع مراکز معدنی بزرگ مقیاس با حجم 

کوچک وجود دارد و در دیگر معادن  هایگذاریسرمایهکز معدنی کوچک مقیاس با حجم در الگوی پراکنده تجمع مرا

 .(47نمودار ) و موقعیت قرارگیری وجود ندارد شدهیبررس هایشاخصمعناداری میان  یرابطهگفت  توانمیاستان 

 مختلف در الگوی های متمرکز و پراکنده توزیع فضایی معادن هایشاخص: سهم نسبی 43نمودار 

 
 1534شهر، مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بو یهاداده بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ

که با آنکه تعداد معادن در الگو پراکنده بیشتر از الگوی متمرکز است،  دهدمیمختلف نشان  هایشاخصبررسی سهم 

و استخراج در الگوی متمرکز بیشتر وجود دارد. این امر بر ویژگی این الگو که  گذاریسرمایهذخیره،  هایشاخصاما تمامی 

 دارد.  تأکید، کندمیبیان  هاتجمعتمرکز را در 

 هابررسی. این ادقرارد یموردبررساین الگوها را از نظر نوع معادن  یهایژگیوبا توجه به شناسایی الگوهای فضایی بایستی 

عدنی م یمادهمعدنی در حال فعالیت است. برای این منظور نوع  یحوزهنشان خواهد داد الگوهای متمرکز و پراکنده در کدام 

 است.  شدهدادهنمایش  11نقشه  در هابررسی یجهینتاست که  قرارگرفته موردتوجهر یک از الگوها در ه شدهاستخراج
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معدنی واریزه کوهی، سنگ آهک و سنگ الشه در این دو الگو وجود که در  یمادهکه سه نوع  دهدمینشان  هابررسی

درصد از نوع سنگ  31درصد از معادن از نوع سنگ آهک و در الگوی پراکنده در حدود  61الگوی متمرکز  در حدود 

 .دهدمیسهم مواد معدنی موجود در هر الگوی فضایی را نشان  44نمودار . دهندیمالشه را به خود اختصاص 

 : سهم انواع معادن از ذخایر معدنی در الگوهای فضایی44نمودار 

 
 1534اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، مأخذ:  یهاداده بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ

الگوی متمرکز در این ناحیه وجود  یریگشکلعالوه بر وجود منابع طبیعی در معادن ناحیه کنگان، یکی از دالیل 

س پار یژهیوسنگین در منطقه  هایگذاریسرمایهو شغلی موجود در این منطقه است. اثرات  گذاریسرمایه یهافرصت

ن ناحیه را الگوی فضایی متمرکز در ای یریگشکلسبب تجمع شاغلین و افزایش جمعیت در این ناحیه شده است که جنوبی 

 د به عنوان یک فرصت در این ناحیه تلقی گردد. توانمیکند. این امر  هیتوجد توانمی

اص از استان را به خود اختص یتوجهقابلمعدنی سهم  یرهیذخ منابعاین در حالی است که در الگوی پراکنده با آنکه 

معدنی  یاهکارگاهدر این منطقه  رونیازاداده است، اما نتوانسته جذب سرمایه و ایجاد مراکز بزرگ استخراجی را ایجاد کند. 

. از سوی دیگر دکنمیموجود ظرفیت بیش از این میزان را طلب  یهالیپتانساست که  گرفتهشکلکوچک مقیاس و متوسط 

یدور بوشهر و کنگان، به عنوان ظرفیت و پتانسیل برای ایجاد و تقویت کر یهیناحمیانی در مقایسه با  یهابخشکمتر  یتوسعه

یکپارچگی  د سببتوانمیبرای منطقه  یاتوسعهقرار گیرد. این امر عالوه بر اثرات  مورداستفاده تواندیمجنوب استان -شمال

 ری گردد. استان و انسجام ساختا یعرصهفضایی در 

3% 83% 43% 33% 63% 133%

الگوی پراکنده

الگوی متمرکز

سنگ الشه سنگ آهک واریزه کوهی



گاه  فی توص  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر   گاه اه( یعناصر نظام سکونت  )انواع سکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
181 

پراکندگی و توزیع قلمروهای اصلی تولید کشاورزی استان )زراعت، باغداری،  -1-2-8-1-1-3-3

 دامداری و آبزیان(

ه به صورت است ک شدهلیتشکو غیره  پروریآبزیمختلفی شامل زراعت، دامداری،  یهابخشنظام فعالیتی کشاورزی از 

و توزیع  پراکندگی ینحوهشرح خدمات در این بخش از مطالعات بر  تأکیدپرداخته خواهد شد. با توجه به  هاآنجداگانه به 

خش در این ب درواقعصورت خواهد گرفت.  هابخشبر نظام فضایی هر یک از  تأکیدبا  هابررسیقلمروها در این زمینه، 

 جغرافیایی عناصر تحلیل خواهد شد. یهایژگیو بر اساس هایگذارارزشو  هابررسی

 

 توزیع قلمروهای اصلی در بخش زراعتپراکندگی و 

ی ابند که دارای زمین و شرایط مناسب برایزراعی به دلیل وابستگی به زمین در مناطقی نمود فضایی می یهاتیفعال

فعاالن  کهییزآنجاااست.  قرارگرفتهاین فعالیت باشد. بر این مبنا کاربری اراضی موجود در استان مبنای این تحلیل  یتوسعه

شهری و روستایی قرار دارند، شاغلین این دو نوع سکونتگاه به عنوان عناصر فعالیتی  یعرصهرزی در استان بوشهر در کشاو

اساس با توجه به کاربری اراضی کشاورزی در سطح استان و شاغلین این بخش در نقاط شهری  نیبر ا. اندشدهگرفتهدر نظر 

 وزیع فضایی بخش کشاورزی دست یافت. و قلمروهای ت هاعرصهبه  توانمیو روستایی 

میانی متمایل به شمال در این عرصه  یهابخشکه  دهدمیزراعی در سطح استان نشان  یهانیزمبررسی وضعیت توزیع 

کشاورزی موجود در  یهانیزممحدود کشاورزی برخوردارند.  یهاتیفعالجنوبی استان از  یهابخشتخصص دارند و 

ا کشاورزی را شکل داده است که ت یهاتیفعالتخصصی  یعرصهبه عنوان مرکز کشاورزی استان  دشتستانشهرستان 

  .شمالی استان و به سمت دیلم گسترش دارد یهابخش
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 یپرور وریطپراکندگی و توزیع قلمروهای اصلی در بخش دامداری و 

یکی از محورهای اصلی اقتصادی خانوارهای روستایی است که با توجه به اقلیم استان بوشهر به صورت مکمل  پروریدام

در استان به صورت چند محصول اصلی گوسفند، گاو، شتر و اسب انجام  پروریدام. کندمیبخش تولیدات زراعی عمل 

د توانمی انزمهمبه صورت  هاداماین  یکپارچهیل بررسی . با این حاگیردمیقرار  یموردبررسکه به صورت جداگانه  شودمی

 قلمروهای فضایی در این زمینه را مشخص کند.

دام تولیدی در استان مربوط به دام  ترینبیشکه  دهدمیو دام داری در استان نشان  پروریدامبررسی سهم انواع مراکز 

تولیدی موجود گوسفند است. این در حالی است که از نظر تعداد مراکز  یهادامدر صد از  96 حدودگوسفندی است که در 

گاوی  یهایدامدارآمارهای موجود تعداد  بر اساسدرصد را به خود اختصاص داده است.  16 پروریدامدامداری این نوع 

  7و در حدود  هاپروریدامدرصد از تعداد  71دوم قرار دارند و در حدود  یردهدر  گوسفندپرورش  یهایدامداربعد از 

 است. شدهانیب 41نمودار . وضعیت استان از این نظر در انددادهدرصد از تولید دام استان را به خود اختصاص 

 و تعداد دام در استان پروریدام: سهم تولید محصوالت دامی از نظر تعداد مراکز 41نمودار 
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وسفند است گ پرورشدر استان مربوط به  پروریدامفعالیتی  ینهیزمکه بیشتری  دهدمیاستان نشان  هایدامداریبررسی 

گوسفند را به خود  سهم تولید ترینبیش. با این حال شهرستان دشتستان اندشدهاستانی گسترده  یعرصهدر تمامی  باًیتقرکه 

درصد از سهم تولید دام گوسفند استان را به خود اختصاص  11اختصاص داده است. به طوری که شهرستان دشتستان در حدود

 داده است. 

ن . به منظور بررسی دقیق ایاست افتهیپرورشاست و هم از نظر تعداد دام  پروریداماین تمرکز هم از نظر تعداد مراکز 

استان  هایشهرستاناین دو شاخص در سطح  یسهیمقااست.  شدهاستفادهشهرستانی  یهالیتحلدو شاخص در سطح استان، از 

 است. شدهدادهنشان  46نمودار در 
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 و تعداد دام گوسفند پروریدام: سهم شهرستان از نظر تعداد مراکز 46نمودار 

 
 1534: اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر، مأخذ

اما این مراکز  اندشدهپراکندهکه این مراکز با آنکه در سطح استان  دهدمیدر استان نشان  پروریدامتوزیع فضایی مراکز 

ظرفیت تعداد  و پروریدام. شهرستان دشتستان در دو شاخص تعداد مراکز اندافتهیمیانی استان تمرکز بیشتری  یهابخشدر 

رش دام که سهم ظرفیت پرو به خود اختصاص داده است. این در حالی است هاشهرستاندام سهم بیشتری را نسبت به دیگر 

در این  یپرورداموجود مراکز بزرگ  یدهندهنشاندر این شهرستان نسبت به سهم تعداد مراکز آن بیشتر است که این امر 

و تمرکز تولیدات محصول دامی  پروریدام یهاتجمعگفت که در این شهرستان شاهد  توانمی رونیازامحدوده است. 

 گوسفند است. 

 و ظرفیت پرورش دام( از مدل تحلیل فضایی هات پروریدامبه منظور تحلیل فضایی این دو شاخص )پراکندگی مراکز 

های فضایی به شناسایی الگو پروریداماست. این تحلیل با توجه به توزیع ظرفیت پرورش دام در مراکز  شدهاستفاده 1اسپات

 یهاپهنهاین تحلیل  یجهینتاین تحلیل دو شاخص را به صورت همزمان مورد تحلیل قرار داده است.  رونیازا. پردازدیم

 است.  شدهدادهنمایش  12نقشه . نتایج این تحلیل در دهدمیمتمرکز و پراکنده در تولید دام گوسفندی را نشان 

  

                                                      
1- Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) 
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. اندشدهرده میانی استان گست یهابخشکه تا  دهدمیپیرامونی شهر برازجان را نشان  یحوزهاین تحلیل تمرکز در  یجهینت

این در حالی است که بخش کناری ساحل به صورت نواری از شمال تا جنوب استان به صورت الگوی پراکنده در پرورش 

 .اندداشتهگوسفند فعالیت 

تان به خود تولید را در اس ترینبیشاستان گاو و گوساله است که بعد از پرورش گوسفند  پروریداماز دیگر محصوالت 

میزان تولید  نتریبیشکه  دهدمیتوزیع فضایی ظرفیت پرورش تعداد دام در سطح استان نشان  اختصاص داده است. بررسی

 43ار نموداستان از تولید دام گاو در استان در  هایشهرستان. سهم هریک از شودمیدام گاو در شهرستان دشتستان انجام 

 است.  شدهدادهنمایش 

 و تعداد دام گاو پروریداماز نظر تعداد مراکز  هاشهرستان: سهم 41نمودار 

 
 1534: اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر، مأخذ

 اخصدو شکه شهرستان دشتستان از نظر  دهدمینشان  پروریدامآماری ظرفیت پرورش دام و تعداد مراکز  هایبررسی

ان گفت تمرکز تولید دام گاوی در شهرستان دشتست توانمیرتبه اول را در استان به خود اختصاص داده است. به طوری که 

 هایتانشهرستولید این نوع محصول دامی دارد. این در حالی است که با احتساب  یدرزمینهنشان از تخصص این شهرستان 

 مرکزی استان متمرکز است.  یهابخشدرصد از تولید این محصول در  81بوشهر و تنگستان با شهرستان دشتستان در حدود 

ی مراکز تولید پراکندگ دو شاخصگاو در استان بوشهر از نظر  دکنندهیتولی هاپروریدامبه منظور بررسی توزیع فضایی 

مطرح شد  رتپیشکه  طورهماناست.  شدهاستفادهدام گاوی و همچنین ظرفیت تولید دام از مدل تحلیل فضایی هات اسپات 

د توانمیمر . این اکندمیالگوهای فضایی موجود در منطقه را شناسایی  یموردبررستوزیع فضایی شاخص  بر اساساین مدل 

اوی در ظرفیت پرورش دام گ یبزرگرا نشان دهد. نتایج این تحلیل و  یموردبررسشاخص  یرزمینهدفضایی  یهالیپتانس

 است. شدهدادهنمایش  17نقشه ی مختلف در سطح استان در هاپروریدام
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تعداد مراکز دامپروری

تعداد دام

جم دیر دشتى دیلم نکنگا وهگنا نتنگستا بوشهر ندشتستا
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 یهاخشبکه تمرکز پرورش دام گاوی در  دهدمیگاو در سطح استان نشان  پروریدامتحلیل فضایی توزیع مراکز  یجهینت

. اندشدهعیتوزمختلف  یهاپهنهطقه وجود دارد که در میانی استان متمرکز است. با این حال الگوی پراکنده نیز در سطح من

فت گ توانمیآن  بر اساسکه  دهدمیتولید دام گاوی را در استان نشان  یعرصهاین پهنه بندی تخصص یابی مناطق در 

 .پردازندیمپیرامونی شهر برازجان و بوشهر در این امر با تمرکز بیشتری به تولید در این زمینه  یحوزه

تولید شتر و اسب از دیگر محصوالت دامی استان بوشهر است که البته بخش اندکی از کل تولیدات دامی استان را به 

که در تولید اسب شهرستان گناوه و در تولید شتر شهرستان دیلم  دهدمیآماری نشان  هایبررسیخود اختصاص داده است. 

 مختلف از نظر تولید دام اسب و شتر و همچنین تعداد مراکز هایشهرستانز . سهم هر یک ااندداشتهبیشتر تولید را در استان 

 است. شدهدادهنمایش  48نمودار در این زمینه در  پروریدام

 و تعداد دام اسب و شتر پروریداماز نظر تعداد مراکز  هاستانشهر: سهم 48نمودار 

 
 1534: اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر، مأخذ

درصد( و سهم پایین در  11تولید دام اسب و شتر ) در حدود  یدرزمینه پروریدامبا توجه به سهم پایین تعداد مراکز 

ین حال این نوع دام وابسته نیست. با ا پرورشگفت اقتصاد استان به اقتصاد  توانمی، هادامدر این نوع  دشدهیتولتعداد دام 

ستان، د در تحلیل پراکندگی دیگر محصوالت دامی اتوانمی پروریداممراکز  یریقرارگو تحلیل موقعیت  هاآنتوزیع فضایی 

نقشه د دام در میزان تولی بر اساسوشهر فضایی را مشخص کند. وضعیت مکانی دام شتر و اسب در سطح استان ب یهاسکانس

 . است شده دادهنمایش  14
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یرامونی پ یحوزهمرکزی و در  یهابخشکه در  دهدمیبررسی توزیع فضایی تولید دام اسبی و شتری در استان نشان 

لی است که . این در حاشودمیتولید در اطراف شهر گناوه انجام  ترینبیشاست که  قرارگرفتهشهر گناوه، برازجان و بوشهر 

 ذکرانیشابا این حال  .پردازندیمو بیشتر از دیگر نقاط به تولید شتر  اندافتهیتخصصجنوبی استان   یهابخشدر تولید شتر 

 . دهدیماست که میزان این تولیدات در مقایسه با دیگر تولیدات دامی استان سهم بسیار اندکی را به خود اختصاص 

اولیه نشان  هایبررسیاست.  قرارگرفته یموردبررسان است یهایمرغداربه منظور بررسی تولید طیور در استان بوشهر 

میزان تولید مرغ را در استان به خود اختصاص داده است. با این حال بررسی میانگین  ترینبیشکه شهرستان دشتستان  دهدمی

. اندپرداختهام این ددیگر به  تولید  یهابخششمالی استان بیشتر از  هایشهرستانکه  دهدمینشان  هاشهرستانتولید مرغ در 

 . کندمیوضعیت استان بوشهر از این منظر را بیان  49نمودار 

 از نظر تعداد مراکز مرغداری و ظرفیت تولید مرغ هاشهرستان: سهم 43نمودار 

 
 1534: اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر، مأخذ

که این دو شاخص با یکدیگر  دهدمیهر شهرستان و سهم از تولید مرغ استانی نشان  یهایمرغداربررسی آماری تعداد 

ر مقیاس یکدستی د یدهندهنشان. این امر اندپرداختهدارای تناسب هستند و با توجه به سهم از تعداد مرغداری به تولید مرغ 

 تولیدی مراکز تولید مرغ در استان است. 

 شدهاستفادهای فض یهالیتحلموجود در استان بوشهر از  یهایمرغدارمرتبط با  یهاتیفعالبه منظور بررسی توزیع فضایی 

اخص توزیع ش ینحوهاست که  شدهانجاممدل هات اسپات  بر اساس هالیتحلنیز مطرح شد این  ترپیشکه  طورهماناست. 

تان و با استفاده از روابط مکانی سطح اس دهدمی)ظرفیت تولید مرغ( در مراکز مرغداری استان مورد تحلیل قرار  یموردبررس

رفیت ظ بر اساساستان  یهایمرغدارمکانی مراکز  هایبررسی. کندمیبندی پهنه موردنظررا از نظر الگوی توزیع شاخص 

  است.  شدهدادهنمایش  11نقشه  تولید مرغ در
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و ه که دو الگوی اصلی پراکند دهدمیظرفیت تولید مرغ نشان  بر اساساستان  یهایمرغدارمکانی توزیع  هایبررسی

مرغ در  تولید یدهندهنشاناست. الگوی متمرکز که  شدهواقعشمالی استان  یهابخشمتمرکز وجود دارد که هر دو الگو در 

است. این در حالی است که الگوی پراکنده در حوالی شهر برازجان  گرفتهشکلمراکز بزرگ است در حوالی شهر گناوه 

شمالی استان از این نظر سهم بیشتری را در مقایسه با  یهابخشکه  دهدمینشان  11نقشه است. در هر صورت  گرفتهشکل

 . انددادهدیگر نقاط استان به خود اختصاص 

منظور بررسی این نوع محصول از شاخص تعداد کندو دیگر محصول دامی موجود در استان تولید عسل است که به 

استان  میانی یهابخشکه این نوع محصول در  دهدمیمختلف نشان  هایشهرستاناست. بررسی این شاخص در  شدهاستفاده

البته  .اندادهدمیزان این شاخص را به خود اختصاص  ترینبیش. به طوری که شهرستان دشتستان، جم و تنگستان اندشدهعیتوز

یار ندارد. را در اخت یتوجهقابلاست که تولید این نوع از محصول در مقایسه با دیگر محصوالت دامی استان سهم  ذکرانیشا

 است.  شدهدادهنمایش  11نمودار استان از نظر تعداد کندوها در  هایشهرستانوضعیت 

 در تعداد کندوهای استان بوشهر هاشهرستان:سهم 11نمودار 

 
 1534: اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر، مأخذ

. به منظور بررسی توزیع کندوها در اندشدهعیتوزهزار کندو وجود دارد که در سطح استان  11در استان بوشهر در حدود 

نمایش  16نقشه است. وضعیت توزیع کندوهای موجود در استان در  قرارگرفته موردتوجه هاآنسطح استان موقعیت مکانی 

 است. شدهداده
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 پروریآبزیپراکندگی و توزیع قلمروهای اصلی در بخش 

 یعهتوسساحلی دارای ظرفیت استفاده از دریا است که این امر منجر به  یهااستاناستان بوشهر به عنوان یکی از 

مبتنی بر دریا شده است. با آنکه شرح خدمات در این بخش به پراکندگی و توزیع قلمروهای تولید آبزیان دارد  یهاتیفعال

به صیادی  روریپآبزیلعات عالوه بر و نه صیادی، اما به منظور بررسی دقیق نظام فعالیتی مبتنی بر دریا در این بخش از مطا

 است.  شدهپرداختهنیز 

وضعیت  23جدول . اندشدهپراکندهاستان  هایشهرستانوجود دارد که در  پروریآبزیسایت  11در استان بوشهر تعداد 

 .دهدمیموجود نشان  یهامجموعهو  پروریآبزیبوشهر را از نظر تعداد مراکز  استان

 موجود در استان بوشهر پروریآبزی: مراکز 21جدول 

 پروریآبزیتعداد مراکز  مساحت سایت تعداد سایت شهرستان

 161 681 1 بوشهر

 78 1111 2 تنگستان

 42 2611 2 دشتی

 11 1111 1 دیر

 11 7111 1 دیلم

 88 1111 7 گناوه

 794 14281 11 استان بوشهر

 1534-ماخذ: اطالعات اخذ شده از اداره کل شیالت استان

 پروریآبزیمرکز  794هکتار مساحت دارند که  1,1موجود در استان در حدود  پروریآبزی یهامجموعهو  هاتیساکل 

در شهرستان بوشهر و گناوه وجود دارد. اما با این حال شهرستان  پروریآبزیمیزان مراکز  ترینبیش. انددادهرا در خود جای 

درصد  41 در حدود که یطوربه  شودمیدر استان شناخته  پروریآبزیمرکز تولید محصوالت  نیتربزرگبوشهر به عنوان 

در  وریپرآبزیاستان از نظر تعداد مراکز  ایهشهرستاناست. سهم  شدهواقعدر این شهرستان  پروریآبزیاز تعداد مراکز 

 است.  شدهدادهنمایش  11نمودار 
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 پروریآبزیاستان از ظرفیت تعداد مراکز  هایشهرستان: سهم 11نمودار 

 
 1534: اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر، مأخذ

و صیادی در استان بوشهر مراکز پرورش آبزیان و همچنین مراکز  پروریآبزیهای به منظور بررسی توزیع فضایی قلمرو

پیرامونی  یهحوزکه دو مرکز اصلی فعال در این زمینه  دهدمیاست. این بررسی نشان  قرارگرفته یموردبررسبندری صیادی 

 یهدرزمینصیادی و هم  یدرزمینههم  پیرامونی شهر دیر و کنگان وجود دارد. با این حال شهر بوشهر یحوزهشهر بوشهر و 

 . شودمیانجام  صیادی یحوزهباالست. این در حالی است که در شهر دیر و کنگان فعالیت بیشتر در  یرتبهدارای  پروریآبزی

ا یکدیگر مختلف کشاورزی ب یهابخشکشاورزی نتایج بررسی در  یدرزمینهبه منظور بررسی و تحلیل نظام فعالیتی 

است. برای  یکشاورزمختلف  یهابخشفضایی از نظر تخصص یابی در  یهاسکانس یارائه. این امر منجر به اندشدهقیتلف

مختلف کشاورزی به صورت  یهابخشهر یک از  یهاتجمعاست به طوری که  شدهاستفادهتراکمی  یهامدلاین منظور از 

 توانمیدیگر با یک هاپهنهاین  یپوشانهماست. از  آمدهدستبهر هر کدام فعالیتی از منظ یهاپهنهو  اندشدهلیتحلمدل تراکمی 

 هم مکانی و تقسیمات فضایی را درک کرد. 

در  ریپروآبزیکشاورزی شامل زراعی، انواع دامداری، انواع پرورش طیور و  یهابخشتراکمی  یهاپهنهتلفیق  یجهینت

 شده است. یبندمیتقساین تحلیل سطح استان به چهار سکانس اصلی  بر اساساست که  شدهدادهنمایش  13نقشه 
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بوشهر و  هایشهرستان یحوزهکه سکانس سوم که در  دهدمینتایج بررسی سکانس بندی فضایی در سطح استان نشان 

 یکشاورز یهاتیعالفتمامی  باًیتقرفعالیتی کشاورزی را شکل داده است. به طوری که  ینهیزم ترینبیشدشتستان قرار دارد 

ت داشته است. استان فعالی یهابخشنیز به صورت تخصصی نسبت به دیگر  هابخشدر این سکانس قرار داشته و در برخی از 

 قرارگرفته یموردبررسفضایی  یهاسکانسکشاورزی در  یهابخشاین تحلیل وضعیت هر یک از  یجهینت یارائهبه منظور 

 است.  شدهانیب 12نمودار این بررسی در  یجهینتاست که 

 فضایی کشاورزی استان یهاسکانس: سهم تولیدات کشاورزی 12نمودار 

 
 1534اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر،  یهاداده بر اساس: محاسبات مهندسین مشاور مآب مأخذ

ست. به ا هاسسکانکه سهم تولیدات مختلف کشاورزی در استان در سکانس سوم بیشتر از دیگر  دهدمینشان  هابررسی

تولیدی در کشاورزی دارای تخصص است و تنها تولید شتر  هایزمینهگفت که سکانس سوم در تمامی  توانمیطوری که 

ر استان تقسیم فضایی د ترینمهمسکانس سوم را  توانمی رونیازادارای سهم است.  هاسکانسدر سکانس دوم بیش از دیگر 

 از نظر تولیدات کشاورزی در نظر گرفت. 

 هاآن یبندسطحتحلیل پراکندگی و توزیع مراکز اصلی ارائه خدمات و  -1-2-8-1-1-3-4

آمایش  یهاطرحدر  یرسانخدماتبحث مراکز  یامنطقه هایسکونتگاهدر  یرسانخدماتبه دلیل اهمیت خدمات و 

است.  شدهپرداختهخدمات  یمقولهمختلفی از این طرح به  یهابخشاست. به طوری که در  قرارگرفته تأکیدبسیار مورد 

 رونیازا. دازدپریممرکزی به صورت مفصل به مراکز اصلی خدمات در سطح منطقه  یهامکان مراتبسلسلهبند  مثالعنوانبه

ابتدا در سطح نقاط شهری و در در این بخش از مطالعات به بررسی خدمات ویژه  به منظور جلوگیری از تکرار مکررات

 پرداخته خواهد شد.  مرحله بعد در مقیاس شهرستان
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ت به توصیف نظام فعالیتی است، نگاه این بخش از مطالعا بخش ریزاز سوی دیگر با توجه به اینکه این بخش از مطالعات 

ست. ا تأکیدخدمات در نقاط شهری مورد  ینهیدرزمخدمات از جنس نظام فعالیتی است. بدان معنا که شاغلین و فعاالن 

 و یبندسطحمختلف خدماتی، شهرهای مختلف استان  یهابخششاغلین  ینهیدرزماطالعات موجود  بر اساس رونیازا

 فضایی انجام خواهد شد.  یبندمیتقس

 آموزشی یهاتیفعال

 ، از اهمیتشودمیکه در مراکز شهری در سطوح باال انجام  ییهاتیفعال ترینمهمخدمات آموزشی به عنوان یکی از 

آموزش نیروی انسانی و وجود نیروی متخصص متناسب  یامنطقه یتوسعهبرخوردار است. یکی از فاکتورهای مهم  یاژهیو

شاغلین این بخش است. با توجه  یریگاندازهدر سنجش خدمات آموزشی  مؤثر هایشاخصبا نیازهای منطقه است. یکی از 

است.  هقرارگرفت موردسنجشآموزشی  یهاتیمزشاغلین بخش آموزشی، وضعیت استان از نظر  یدرزمینهبه آمارهای رسمی 

 خدمات آموزشی موجود انجام داد. یدرزمینهنسبی در سطح استان  یهاسهیمقا توانمیمبنا  نیا بر

هر پیرامونی ش یحوزهمرکزی و در  یهابخششاغلین بخش خدمات آموزشی در  ترینبیشکه  دهدمینشان  هابررسی

ت . وضعیاندمتمرکزشدهبخش مرکزی استان  درصد از سهم شاغلین استانی در 67. به طوری که در حدود اندشدهواقعبوشهر 

به منظور بررسی توزیع فضایی شاغلین بخش آموزش در سطح استان،  است. شدهدادهنمایش  17نمودار استان از این نظر در 

 است.  شدهدادهنمایش  18نقشه اندازه شاغلین آموزش در نقاط شهری در 

 : سهم شهرهای استان بوشهر از شاغلین بخش آموزش13نمودار 

 
 1533: مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن مأخذ
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ست. ا متمرکزشدهمرکزی  یهابخشکه بیان شد توزیع فضایی شاغلین بخش خدمات آموزشی در استان در  طورهمان

جنوبی استان از نظر برخورداری از خدمات آموزشی  یهابخششمالی استان از  یهابخشگفت که  توانمی یطورکلبهاما 

 برخوردارترند. 

 و ارتباطات ونقلحمل یهاتیفعال

میت دارد. دارای مرز آبی بسیار اه یهااستانو ارتباطات در استان بوشهر به عنوان یکی از  ونقلحملمبتنی بر  یهاتیفعال

کی از ی کهییازآنجاقرار داده است.  ریتأثمرتبط با آن اقتصاد منطقه را تحت  یهارساختیزبه طوری که این خدمات و 

دریایی است، شهرهای و مناطقی که دارای بندر هستند سهم بیشتری  ونقلحملمرز آبی  یهااناستدر  ونقلحمل هایجنبه

ی که هایشاخصو ارتباطات به عنوان یکی از  ونقلحمل. شاغلین بخش دهندمیاز این خدمات را به خود اختصاص 

وضعیت استان بوشهر از نظر  رونیازااست.  قرارگرفته، در این تحلیل مبنا یونقلحملوضعیت خدمات  یدهندهنشان

ین منظر نشان نسبی استان را از ا یهاتیمزآن  یجهینتاست که  قرارگرفتهپراکندگی شاغلین این بخش خدماتی مورد تحلیل 

درصد از شاغلین  62که در حدود  دهدیمو ارتباطات نشان  ونقلحمل. بررسی سهم شهرهای  استان از شاغلین بخش دهدمی

 است.  شدهدادهنمایش  14نمودار است. وضعیت استان از این نظر در  شدهواقعاین بخش در تنها چهار شهر 

 و ارتباطات ونقلحمل بخش نیشاغل از بوشهر استان یشهرها سهم: 14نمودار 

 
 1533: مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن مأخذ

ی این شاخص پراکندگ ینحوهمکانی،  یهاتفاوتبه منظور بررسی توزیع فضایی این نوع خدمات در سطح استان و تحلیل 

  است.  شدهارائه 19نقشه  است و نتایج آن در شدهیبررسدر سطح استان 
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و چهار شهر برخوردار از این  اندشده عیتوزو ارتباطات در سطح استان  ونقلحملخدمات  شودمیکه مشاهده  طورهمان

. اما با این حال مراکز اصلی دهندمیتمام سطح استان را پوشش  باًیتقرکه اندپراکندهدر استان  یاگونهبهخدمات 

 .و ارتباطات شهرهای بوشهر، گناوه، کنگان و برازجان هستند ونقلحمل یحوزهدر  یرسانخدمات

 مالی و بیمه یهاتیفعال

 قدرت یدهندهنشاناست. این خدمات  یامهیبدر نقاط شهری مهم خدمات مالی و  شدهارائهیکی از خدمات برتر شهری 

د تمرکز یا پراکندگی قدرت اقتصادی در منطقه را توانمیاقتصادی یک شهر است و توزیع مناسب این خدمات در منطقه 

درصد از سهم شاغلین تنها در سه شهر برازجان،  63که در حدود  دهدمینشان دهد. بررسی این شاخص در سطح استان نشان 

و  مالی یهاتیفعالگفت که شهرهای بزرگ استان  توانمیاست. با توجه به جمعیت این شهرها  متمرکزشدهگناوه و بوشهر 

 است.  شدهدادهنمایش  11نمودار . وضعیت استان از این نظر دراردارندیاختبیمه را در 

 مالی و بیمه بخش نیشاغل از بوشهر استان یشهرها سهم: 11نمودار 

 
 1533: مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن مأخذ

درصد از  11 در حدودکه شهر بوشهر  دهدمیشاغلین بخش خدمات مالی و بیمه نشان  یدرزمینهبررسی آمار موجود 

سی برر. به منظور دهدمیخدمات مالی و بیمه را به خود اختصاص داده است. این امر تمرکز این خدمات را در این شهر نشان 

 شدهدادهنمایش  61نقشه پراکندگی و توزیع خدمات مالی و بیمه در سطح استان، تعداد شاغلین این بخش از خدمات در 

  است .
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از خدمات در که ا ین نوع  دهدمیوضعیت توزیع فضایی شاغلین بخش خدمات مالی و بیمه در سطح استان نشان 

پیرامونی مرکز  یحوزهدرصد از این خدمات در  31گفت که در حدود  توانمیو  اندمتمرکزشدهمیانی استان  یهابخش

 . اندقرارگرفتهاستان و شهر بوشهر 

 داری و رستورانهتل یهاتیفعال

، رددگمیگردشگری شهری ارائه  یحوزهبه عنوان یکی از خدمات شهری که در  یداررستورانهتل داری و  یهاتیفعال

اغلین در این است. تعداد ش شدهگرفتهخدمات در نظر  یارائهبه عنوان شاخصی برای تحلیل پراکندگی و توزیع مراکز اصلی 

 است.  شدهدادهنمایش  16نمودار است و نتایج آن در  قرارگرفتهو تحلیل  یموردبررسنوع خدمات در سطح استان 

 هتل داری و رستوران بخش نیشاغل از بوشهر استان یشهرها سهم: 16نمودار 

 
 1533: مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن مأخذ

درصد از  67که در حدود  دهدمیهتل داری و رستوران در نقاط شهری نشان  یهاتیفعالبررسی وضعیت استان از نظر 

که این  گفت توانمیاست. به طوری که  شدهواقعشاغلین این بخش در چهار شهر اصلی بوشهر، برازجان، گناوه و کنگان 

از کل خدمات این حوزه  سومکی درواقعدرصد و  77. با این حال شهر بوشهر با اندافتهیتخصصشهرها در این نوع خدمات 

 است.  قرارگرفتهاول  یردهدر 

 دهدیمبررسی این شاخص در سطح استان و بررسی موقعیت مکانی قدرت مراکز شهری از خدمات مالی و بیمه نشان 

ان بوشهر تاست. وضعیت توزیع این شاخص در سطح اس متمرکزشدهمیانی استان  یهابخشکه تمرکز این نوع از خدمات در 

  است. شدهدادهنمایش  61نقشه  در
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شهر پیرامونی شهر بو یحوزهکه مرکز استان و  دهدمیداری و رستوران در سطح استان نشان بررسی توزیع مراکز هتل

ی چهارم در بخش جنوب یردهبیشتری میزان تمرکز در سطح استان را دارا هستند. این در حالی است که شهر کنگان در 

 است.  جنوبی استانطح خدمات هتل داری و رستوران در س یارائهاست و تنها مرکز قدرتمند  شدهواقع

 یفروشخردهو  یفروشعمده یهاتیفعال

نطقه در نظر م یرسانخدماتاساسی در تعیین نقش خدماتی شهرها و شناسایی مراکز  یهاتیفعالتجارت به عنوان یکی از 

. شوندیممراکز خدمات تجاری در منطقه شناخته  ترینمهمایجاد مراکز بازاری به عنوان  یواسطهاست. شهرها به  شدهگرفته

یل وضعیت در تحل یفروشخردهو  یفروشعمده یهاتیفعالبه منظور بررسی این شاخص از شاغلین این بخش از خدمات یعنی 

درصد( در چهار  67از تجارت )حدود  یاعمدهکه بخش  دهدمیاست. بررسی این شاخص در استان نشان  شدهاستفادهاستان 

 و یفروشعمده. وضعیت سهم شهرهای  استان از شاغلین خدمات شودمیشهر بوشهر، برازجان، گناوه و کنگان انجام 

 است.  شدهدادهنمایش  13نمودار در سطح استان بوشهر در  یفروشخرده

 یفروشخردهو  یفروشعمده بخش نیشاغل از بوشهر استان یشهرها سهم: 11نمودار 

 
 1533: مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن مأخذ

ا به ر یفروشخردهو  یفروشعمدهاز خدمات  سومکین شهر استان از نظر جمعیتی در حدود شهر بوشهر به عنوان اولی

دوم و سوم استانی قرار دارند. به  یهاردهخود اختصاص داده است. این در حالی است که شهرهای برازجان و گناوه در 

 دادهنمایش  62نقشه منظور بررسی توزیع فضایی این شاخص تعداد شاغلین این بخش از خدمات در سطح استان بوشهر در

  است.  شده

%۷کنگان

%1۶برازجان

%18گناوه

%2۵بوشهر

%۶۶
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که مراکز خدمات تجاری بیشتر در مناطق شمالی  دهدمیدر سطح استان نشان  یفروشخردهو  یفروشعمدهبررسی مراکز 

ر خدمات جنوبی، از نظ یهیناح. این در حالی است که شهر کنگان به عنوان یکی از نقاط شهری مهم در اندمتمرکزشدهاستان 

 د به دلیل تغییرات ساختار صنعت در این منطقه باشد.توانمیباالیی است که این امر  یرتبهتجاری دارای 

ست. در این ا شدهاستفادهبه منظور تحلیل یکپارچه از نظام فعالیتی در تمامی خدمات استان، از تحلیل تراکم خدمات 

تمرکزهای  این تحلیل مشخص شدن یجهینت. اندشدهتحلیل تراکم شاغلین خدمات مختلف محاسبه و با یکدیگر همپوشانی 

  ین نظر در خدماتی به صورت کلی است. وضعیت استان بوشهر از ا
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 است. شدهدادهنمایش  67نقشه 

گفت که  توانمینظام فعالیتی خدماتی در استان بوشهر  نهیزم درصورت گرفته  هایبررسی مجموع یجهینتبا توجه به 

 ترینشبیوشهر، برازجان، گناوه و کنگان است. شهر ب متمرکزشدهشهری اصلی  ینقطهخدمات در استان بوشهر در چهار 

. با توجه به اینکه موقعیت این سه شهر بوشهر، برازجان و گناوه در انددادهسهم شاغلین خدمات استانی را به خود اختصاص 

زی استان مرک یهابخشاست، این امر سبب شده است تا تمرکز نظام فعالیتی خدمات در  شدهواقعمرکزی استان  یهابخش

 خ دهد.ر
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 تحلیل ساختار خدمات استان در مقیاس شهرستان

د. بدین منظور گیرمتناسب با نظر ناظر محترم در این بخش ساختار خدماتی استان در سطح شهرستان مورد تحلیل قرار می

های شاخص دهد.های عمده فعالیت مبنای تحلیل را تشکیل میاصلی بخش خدمات از منظر توزیع شاغلین گروههای فعالیت

ضریب ویژگی، سهم هر گروه از کل اشتغال شهرستان و سهم گروه از کل اشتغال استان جهت تحلیل میزان تمرکز و پیوستگی 

گروه  ها در هرهمچنین جهت بررسی اختالف شهرستانهای مختلف خدماتی در شهرستان محاسبه گردید. و قطبیت بخش

ر بهره تخدماتی نسبت به شهرستان سطح بعدی از نسبت ضریب ویژگی شهرستان سطح باالتر نسبت به شهرستان سطح پایین

 گرفته شده است. نتایج محاسبات مذکور در جداول ذیل آمده است.

 : مشخصات اصلی و سطح تخصص بخش های اصلی ساختار اقتصاد خدماتی شهرستان بوشهر 28جدول 

 زیرگروه های عمده فعالیت در بخش خدمات

 سطح تخصص تعداد و سهم شاغالن

 تعداد
 سهم  از 

 شهرستان

 سهم از 

 استان 
 هرتب ضریب ویژگی

ضریب ویژگی 

نسبت به سلسله 

 مراتب پایین تر

1 
 فروشی ،تعمیر وسایل نقلیهعمده فروشی ،خرده 

 موتوری و کاالهای شخصی و خانگی  
7736 10.25 25.68 19384 1 1.51 

 1.18 1 20743 27.48 11.80 8911 ،اطالعات و ارتباطات حمل و نقل و انبارداری 2

 3.69 1 34915 46.25 2.68 2027 واسطه گری های مالی و بیمه  3

 3.01 1 35610 47.17 0.47 358 مستغالت  4

 3.66 1 38358 50.81 25.19 19019 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری  5

 1.92 1 24652 32.65 7.39 5582 آموزش  6

 2.09 1 25122 33.27 3.26 2465 بهداشت و مددکاری اجتماعی  7

 3.35 2 14652 19.41 5.41 4082 سایر فعالیت های خدمات عمومی،اجتماعی و شخصی  8

 1.41 1 24547 32.51 1.09 820 رستوران و هتلداری  9

 1.37 2 10931 14.48 6.59 4977 سایر 10

 ماخذ: اطالعات مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور

افته تجمع ی بوشهر داری در شهرستانهای آموزش، خدمات درمانی، رستوران و هتلسوم اشتغال در بخشنزدیک به یک

های مالی و بیمه، مستغالت، اداره امور عمومی و تامین اجتماعی نزدیک گریاست. قطبیت این شهرستان در خدمات واسطه

ای هتوان نتیجه گرفت که تمرکز فعالیتهای مذکور است. بر این اساس میاز کل ساختار اقتصادی استان در بخش %11به 

ف شهرستان اختال تر از قطبیت جمعیتی این شهرستان نسبت به کل استان است.قوی بخش مذکور به مراتب 6خدماتی در 

های خدمات عمومی گری مالی ، مستغالت، امور عمومی و سایر فعالیتدوم نسبت به شهرستان بوشهر در خدمات واسطه

 تر(.مراتب پایینسلهبت به سلنگاه کنید به ضریب ویژگی نس-بسیار باالست )تمرکز باالی شهرستان بوشهر در خدمات مذکور
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 دشتستان: مشخصات اصلی و سطح تخصص بخش های اصلی ساختار اقتصاد خدماتی شهرستان  29 جدول

 زیرگروه های عمده فعالیت در بخش خدمات

 سطح تخصص تعداد و سهم شاغالن

 تعداد
 سهم  از 

 شهرستان

 سهم از 

 استان 
 هرتب ضریب ویژگی

ضریب ویژگی 

اتب مربه سلسلهنسبت

 ترپایین

1 
 عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه

 موتوری و کاالهای شخصی و خانگی  
6108 10.74 20.27 11527 3 2.76 

 2.74 3 8895 15.64 8.92 5074 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات  2

 1.13 2 9470 16.66 1.28 730 واسطه گری های مالی و بیمه  3

 4.67 2 10937 19.24 0.26 146 مستغالت  4

 1.49 2 10493 18.45 12.15 6908 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری  5

 1.81 2 12849 22.60 6.79 3863 آموزش  6

 1.36 2 12004 21.11 2.75 1564 بهداشت و مددکاری اجتماعی  7

 3.33 3 4379 7.70 2.85 1620 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی  8

 3.73 3 9627 16.93 0.75 427 رستوران و هتلداری  9

 5.06 3 7988 14.05 8.49 4829 سایر 10

   17.27 54.99 31269 بخش خدمات

 ماخذ: اطالعات مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور

 کنگان: مشخصات اصلی و سطح تخصص بخش های اصلی ساختار اقتصاد خدماتی شهرستان  31جدول 

 زیرگروه های عمده فعالیت در بخش خدمات

 سطح تخصص تعداد و سهم شاغالن

 تعداد
 سهم  از 

 شهرستان

 سهم از 

 استان 
 هرتب ضریب ویژگی

ضریب ویژگی نسبت 

-نمراتب پاییبه سلسله

 تر

1 
 فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیهعمده 

 موتوری و کاالهای شخصی و خانگی  
3917 3.96 13.00 12844 2 1.11 

 1.98 2 17607 17.82 5.85 5780 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات  2

 4.69 3 8408 8.51 0.38 373 واسطه گری های مالی و بیمه  3

 1.08 3 11845 11.99 0.09 91 مستغالت  4

 5.81 3 7031 7.12 2.70 2664 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری  5

 3.49 3 7080 7.17 1.24 1225 آموزش  6

 3.65 3 8842 8.95 0.67 663 بهداشت و مددکاری اجتماعی  7

 3.42 1 50173 50.78 10.81 10682 اجتماعی و شخصی  سایر فعالیت های خدمات عمومی، 8

 1.81 2 17432 17.64 0.45 445 رستوران و هتلداری  9

 4.27 1 46668 47.24 16.43 16237 سایر 10

   19.02 42.59 42077 بخش خدمات

 ماخذ: اطالعات مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور
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 گناوه: مشخصات اصلی و سطح تخصص بخش های اصلی ساختار اقتصاد خدماتی شهرستان  31جدول 

 زیرگروه های عمده فعالیت در بخش خدمات

 سطح تخصص تعداد و سهم شاغالن

 تعداد
 سهم  از 

 شهرستان

 سهم از 

 استان 
 هرتب ضریب ویژگی

ضریب ویژگی نسبت 

-نمراتب پاییبه سلسله

 تر

1 
 فروشی ،تعمیر وسایل نقلیهعمده فروشی ،خرده 

 موتوری و کاالهای شخصی و خانگی  
5159 21.16 17.12 4174 4 3.43 

 2.10 4 3242 13.30 17.69 4313 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات  2

 1.61 4 1791 7.35 1.32 322 واسطه گری های مالی و بیمه  3

 2.74 4 2345 9.62 0.30 73 مستغالت  4

 2.36 6 1037 4.25 6.53 1592 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری  5

 1.12 4 2026 8.31 5.83 1421 آموزش  6

 1.55 4 2422 9.94 3.02 736 بهداشت و مددکاری اجتماعی  7

 1.68 5 1026 4.21 3.63 885 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی  8

 1.98 4 2581 10.59 1.10 267 رستوران و هتلداری  9

 1.28 4 1578 6.47 9.13 2225 سایر 10

   9.12 69.71 16993 بخش خدمات

 ماخذ: اطالعات مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور

تشکیل  استانهای دوم تا چهارم را از حیث ارائه خدمات در سطح های دشتستان، کنگان و گناوه به ترتیب ردهشهرستان

ن از موقعیت مناسبی برخوردار بوده و موقعیت ویژه این سه مرکز در ادهند. مراکز این سه شهرستان نسبت به مرکز استمی

ها شرایط مطلوبی را از حیث تمرکززدایی از مرکز استان و ارائه خدمات به کل سرزمین ایجاد کنار سطح تمرکز خدماتی آن

این ر دشان همچنان نسبت به تمرکزشان در مرکز حساسیت دارند. فراخور ماهیتز خدمات بهنموده است هر چند که برخی ا

ی استان، تمرکز یافته است. شهرستان دشتستان در گروه خدماتی مستغالت، اداره امور خدمات اقتصاداز  %41سه شهرستان 

نقل و واست. شهرستان کنگان در حملعمومی، آموزش و بهداشت و مددکاری اجتماعی رتبه دوم بعد از بوشهر را دار

داری در رتبه دوم استان قرار گرفته است. همچنین شهرستان کنگان فروشی و رستوران و هتلفروشی و خردهانبارداری، عمده

شهرستان گناوه با  داده است. اصاستان را به خود اختص 1، رتبه 1های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصیدر سایرفعالیت

روشی، فاین شهرستان نسبت به شهرستان رتبه پنجم در خدمات عمدهکل اشتغال خدماتی استان در رتبه چهارم قرار دارد. از  9%

 ند.کمراتبی تبعیت میای دارد و در سایر خدمات از الگوی سلسلهنقل، مستغالت و ادراه امور عمومی تمرکز ویژهوحمل

                                                      
های دارای عضو، خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خدمات فرهنگی، ورزشی و تفریحی، خدمات مذهبی، سیاسی و سایر سازمان. این گروه فعالیتی،  1

 گردد )مرکز آمار ایران(.می ای را شاملکارگری و جوامع حرفههای خانگی شامل اصناف و اتحادیه
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 دشتیاصلی و سطح تخصص بخش های اصلی ساختار اقتصاد خدماتی شهرستان : مشخصات  32جدول 

 زیرگروه های عمده فعالیت در بخش خدمات

 سطح تخصص تعداد و سهم شاغالن

 تعداد
 سهم  از 

 شهرستان

 سهم از 

 استان 
 هرتب ضریب ویژگی

ضریب ویژگی نسبت 

-نمراتب پاییبه سلسله

 تر

1 
 وسایل نقلیه عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر

 موتوری و کاالهای شخصی و خانگی  
1808 8.91 6.00 1218 5 1.47 

 1.47 6 999 4.92 7.87 1597 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات  2

 1.03 5 1116 5.50 1.19 241 واسطه گری های مالی و بیمه  3

 2.11 5 855 4.22 0.16 32 مستغالت  4

 1.06 5 1100 5.42 10.00 2030 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری  5

 1.49 5 1811 8.93 7.52 1526 آموزش  6

 1.42 5 1558 7.68 2.80 569 بهداشت و مددکاری اجتماعی  7

 1.40 6 612 3.01 3.12 634 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی  8

 1.43 5 1303 6.42 0.80 162 رستوران و هتلداری  9

 1.05 6 603 2.97 5.04 1022 سایر 10

   5.51 47.42 9621 بخش خدمات

 ماخذ: اطالعات مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور

 تنگستان: مشخصات اصلی و سطح تخصص بخش های اصلی ساختار اقتصاد خدماتی شهرستان  33جدول 

 عمده فعالیت در بخش خدماتزیرگروه های 

 سطح تخصص تعداد و سهم شاغالن

 تعداد
 سهم  از 

 شهرستان

سهم از  

 استان
 هرتب ضریب ویژگی

ضریب ویژگی نسبت به 

 ترسلسله مراتب پایین

1 
 عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه

 موتوری و کاالهای شخصی و خانگی  
1391 7.75 4.62 829 6 1.22 

 1.55 5 1546 8.61 15.56 2793 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات  2

 1.74 6 1085 6.05 1.48 265 واسطه گری های مالی و بیمه  3

 1.13 6 355 1.98 0.08 15 مستغالت  4

5 
 اداره عمومی ،دفاع و

 تامین اجتماعی اجباری  
2525 14.07 6.75 1211 4 1.10 

 1.31 6 1218 6.79 6.46 1160 آموزش  6

 1.13 6 1100 6.13 2.53 454 بهداشت و مددکاری اجتماعی  7

 1.50 7 437 2.43 2.85 512 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی  8

 1.15 7 562 3.13 0.44 79 رستوران و هتلداری  9

 2.04 5 1231 6.86 13.13 2357 سایر 10

   5.33 64.36 11551 بخش خدمات

 ماخذ: اطالعات مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور
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 جم: مشخصات اصلی و سطح تخصص بخش های اصلی ساختار اقتصاد خدماتی شهرستان  34جدول 

 زیرگروه های عمده فعالیت در بخش خدمات

 سطح تخصص تعداد و سهم شاغالن

 تعداد
 سهم  از 

 شهرستان

 سهم از 

 استان 
 هرتب ضریب ویژگی

ضریب ویژگی 

اتب مربه سلسلهنسبت

 ترپایین

1 
 عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه

 موتوری و کاالهای شخصی و خانگی  
1143 7.18 3.79 604 8 1.43 

 1.02 8 429 2.69 5.48 873 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات  2

 2.34 8 483 3.03 0.83 133 واسطه گری های مالی و بیمه  3

 3.46 8 315 1.98 0.09 15 مستغالت  4

 1.02 7 439 2.75 6.47 1031 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری  5

 1.26 7 932 5.85 6.28 1000 آموزش  6

 2.06 7 974 6.12 2.84 453 بهداشت و مددکاری اجتماعی  7

 1.28 4 1314 8.25 10.89 1735 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی  8

 1.75 6 910 5.71 0.90 144 رستوران و هتلداری  9

 1.87 7 576 3.61 7.80 1242 سایر 10

   4.38 48.77 7769 بخش خدمات

 ماخذ: اطالعات مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور

 دیر: مشخصات اصلی و سطح تخصص بخش های اصلی ساختار اقتصاد خدماتی شهرستان  31جدول 

 زیرگروه های عمده فعالیت در بخش خدمات

 سطح تخصص تعداد و سهم شاغالن

 تعداد
 سهم  از 

 شهرستان

 سهم از 

 استان 
 هرتب ضریب ویژگی

ضریب ویژگی نسبت 

-نمراتب پاییبه سلسله

 تر

1 
 ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیهعمده فروشی 

 موتوری و کاالهای شخصی و خانگی  
1395 9.54 4.63 677 7 1.12 

 1.58 7 679 4.64 10.29 1505 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات  2

 1.29 7 624 4.27 1.28 187 واسطه گری های مالی و بیمه  3

 4.45 7 405 2.77 0.14 21 مستغالت  4

 3.35 8 432 2.95 7.56 1105 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری  5

 3.23 8 739 5.05 5.91 864 آموزش  6

 1.53 8 472 3.23 1.63 239 بهداشت و مددکاری اجتماعی  7

 1.53 8 292 2.00 2.87 420 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی  8

 1.51 8 487 3.33 0.57 84 رستوران و هتلداری  9

 1.61 8 308 2.11 4.95 724 سایر 10

   3.50 44.75 6544 بخش خدمات

 ماخذ: اطالعات مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور



گاه  فی توص  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر   گاه اه( یعناصر نظام سکونت  )انواع سکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
216 

 دیلم: مشخصات اصلی و سطح تخصص بخش های اصلی ساختار اقتصاد خدماتی شهرستان  36جدول 

 فعالیت در بخش خدماتزیرگروه های عمده 

 سطح تخصص تعداد و سهم شاغالن

 تعداد
 سهم  از 

 شهرستان

 سهم از 

 استان 
 هرتب ضریب ویژگی

ضریب ویژگی نسبت 

-نمراتب پاییبه سلسله

 تر

1 
 عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه

 موتوری و کاالهای شخصی و خانگی  
1473 17.07 4.89 422 9 1.00 

 1.00 9 422 4.89 18.40 1587 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات  2

 1.00 9 207 2.40 1.22 105 واسطه گری های مالی و بیمه  3

 1.00 9 91 1.05 0.09 8 مستغالت  4

 1.00 9 129 1.50 6.49 560 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری  5

 1.00 9 229 2.66 5.26 454 آموزش  6

 1.00 9 309 3.58 3.07 265 بهداشت و مددکاری اجتماعی  7

 1.00 9 190 2.21 5.38 464 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی  8

 1.00 9 322 3.73 1.09 94 رستوران و هتلداری  9

 1.00 9 191 2.21 8.82 761 سایر 10

   2.91 66.89 5771 بخش خدمات

 اطالعات مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورماخذ: 

بیانگر -شهرستان دشتی به بعد-های بعد از رتبه پنجمهای مختلف شهرستانمقایسه ضریب ویژگی خدمات در بخش

باشد هر چند شهرستان دیلم دارای اختالف محسوسی با آخرین شهرستان مراتبی خدمات تا شهرستان دیلم میوضعیت سلسله

از ساختار اقتصادی این شهرستان را بخش خدمات  %66های خدماتی است علی رغم اینکه تمرکز فعالیت)دیر( از حیث 

 از اشتغال خدماتی استان تمرکز یافته است. %2,9دهد. در این شهرستان تشکیل می

یمه، ی و بهای مالگریشهرستان اول استان مستقر هستند. بخش خدماتی مستغالت، واسطه 4از شاغلین خدمات در  64%

ها از قطبیت به مراتب باالتری اجتماعی نسبت به سایر بخش-های خدمات عمومیاداره امور عمومی و سایر فعالیت

عمده  هایهایی هستند که نسبت به سایر گروهفروشی و خرده فروشی از بخشنقل و انبارداری و عمدهوبرخوردارند. حمل

 کنند.تبی پیروی میمرافعالیت در بخش خدمات از نظام سلسله
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 پراکندگی و توزیع مراکز و قلمروهای نفت و گاز استان -1-2-8-1-1-3-1

ت. منابع طبیعی به اس یبررسقابلقلمروهای نفت و گاز در مطالعات ساختار فعالیت از دو جنبه منابع طبیعی و منابع انسانی 

ر استان شامل منابع طبیعی تولید نفت و گاز ددر این زمینه است،  یامنطقه یهالیپتانس یجادکنندهیاعنوان عناصر ثابت که 

با  استحصال، پایداری و میزان اشتراک هایهزینهموقعیت مکانی، حجم و ظرفیت،  یواسطهاست. میادین نفتی و گازی به 

رقابتی برای مناطق ایجاد کنند. در بررسی پراکندگی و توزیع قلمروهای نفت و گاز،  یهاتیمزند توانمیدیگر کشورها 

 شاخص تحلیل منابع طبیعی در این بخش است.  ترینمهمموقعیت میادین از 

 یهاتیفعال، یگاز وانسانی مرتبط با منابع نفت و گاز که شامل صنایع نفت  یهاتیفعالاز سوی دیگر منابع انسانی شامل 

ی و معدنی صنعت یهارساختیز رونیازاشاغلین فعال در این زمینه است.  یطورکلبهانسانی مرتبط با معادن نفت و گازی و 

 قرار خواهند گرفت.  موردتوجهبه صورت مکانی  هاآننفت و گاز و همچنین شاغلین  یحوزهدر 

 شودیمیکپارچه منابع طبیعی و منابع انسانی در بررسی قلمروهای نفت و گاز با یکدیگر در نظر گرفته  یهالیتحلبه منظور 

این بند از شرح خدمات در  یهابخش ریز رونیازابه صورت مجزا تحلیل خواهند شد.  نفت و گاز یقلمروهاو هر یک از 

 قرار خواهد گرفت.  یبررس مورددو بخش نفت و گاز 

 استان یقلمروهای گاز

 یهاترساخیزانرژی به دو عامل اصلی وابسته است. منابع طبیعی )و  یهاحاملمطرح شد تولید  ترپیشکه  طورهمان

ع طبیعی . در بررسی منابشودمی( و نیروی انسانی دو عامل اصلی در این نوع تولید صنعتی شناخته هاآنل و انتقال حصااست

و انتقال آن  یبرداربهره یهارساختیزگازی استان و  استان بوشهر از نظر ذخایر میادین یهایژگیوبه طبیعی  یهالیپتانس

وشهر برخی از میادین گازی موجود مشترک بوده و کشورهای همسایه نیز از توجه شده است. به دلیل مرزی بودن استان ب

 . کنندمی یبرداربهرهاین میادین 

 میدان 11 و عراق کشور مجاورت در خشکی در آن میدان 3 که باشدیم میدان 18 شامل کشور نفتی مشترک میادین

 کویت شارجه، و دبی ابوظبی، شامل عربی متحده امارات سعودی، عربستان کشور میادین مجاورت در و فارسجیخل در آن

مشترک  طرقاست با کشور  شدهواقع فارسجیخلدر که میادین گازی جهان  نیتربزرگیکی از  مثالعنوانبه .دارند قرار قطر و

گازی  یهارساختیزبر این منابع گازی گذاشته شود. موقعیت  یبرداربهره یهاتیاولواین امر سبب شده است تا است. 

وده از عامل برداشت از منابع مشترک گازی ب متأثر کامالً یزیربرنامهکه این  دهدمیدر استان بوشهر نیز نشان  مستقرشده

  است.  شدهدادهمایش ن 64نقشه وضعیت استان از این نظر در است. 
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میادین  رینتبیشکه  دهدمینشان گازی حامل انرژی  یدرزمینهانسانی  یهارساختیزمنابع طبیعی و  یهایژگیوموقعیت 

است.  تهقرارگرفو پاالیش نیز در این موقعیت  یبرداربهره یهارساختیز رونیازااست.  شدهواقعجنوبی استان  یهابخشدر 

تحصال و مربوط به اس یهارساختیزاست، حجم زیادی از  قرارگرفتهسایت انرژی بر پارس جنوبی که در شهرستان عسلویه 

 یهاانهیپا نیتربزرگاست که این منطقه به عنوان یکی از  افتهیتوسعه یاگونهبهپاالیش را در خود جای داده است. این امر 

 صادرات گاز و محصوالت پتروشیمی تبدیل شود. 

انتقال گاز به دیگر نقاط کشور بسیار اهمیت دارد. این امر سبب  یوهیشتولید گاز در کشور،  یعمدهمرکز  نیباوجودا

 کنندمیی ل استان را طشده است تا خطوط اصلی انتقال گاز کشور در استان بوشهر توسعه یابد. به طوری که این خطوط طو

پارس جنوبی به عنوان یک هاب در  یژهیو یمنطقهبه طوری که . اندشدهو این خطوط از جنوب تا شمال استان گسترده 

 . شودمیاستحصال و انتقال گاز در کشور شناخته  یچرخه

الیت برای نظام سکونت و فع یاتازهوابسته به آن سبب شده است تا نقش  یهارساختیزتمرکز منابع انرژی گازی و 

دش مالی و گر کندمیدر این منطقه در مقیاس ملی عمل  دادهرخ یهاتیفعالجنوبی استان تعریف گردد. با آنکه  یهابخش

است. این در حالی است که به دلیل تخصصی بودن  انکاررقابلیغ، اما اثرات محلی آن گیردمیدر پایتخت انجام  عمدتاًآن 

 یهاخصصتبا  هاتیفعالاز  یاگستردهدر این بخش طیف  مورداستفادهگاز و پاالیش، نیروی انسانی  یبرداربهرهفرآیند 

 . این امر سبب شده است تا حضور افراد غیربومی در این بخش استان مشهود باشد. دهدمیمختلف را پوشش 

د که بیشتر یادی شغل تبعی در منطقه ایجاد شوبخش جنوبی استان سبب شده است تا تعداد ز یهاتیفعالگستردگی طیف 

 هاتیفعاله از که در این رست دهدمیدر شهرهای جنوبی نشان فعالیتی  یگسترهبررسی  رونیازااز نوع خدمات پشتیبانی است. 

از  تخصص گرایی هر یک از شهرهای استان که مستخرج یدرزمینهصورت گرفته  یهالیتحل. با توجه به اندافتهیتخصص

 یل در مجلد)این تحل قرارداد یموردبررسی استان را بخش جنوب یهاتیفعالگرایشات حاکم بر  توانمیتحلیل تناظر است 

 یجهینتت(. اس شدهانجام "سایر عناصر انسان ساخت ریتأثپیچیدگی کارکردی و " گام اول، مرحله ی دوم، فصل هشتم بند

 است. شدهانیب 73جدول این تحلیل برای شهرهای جنوبی استان در 

 هاتیفعالت به هر شهر نسب یهیزاواز اختالف  توانمیفعالیتی را  یرستهمحاسبات تحلیل تناظر، کارکرد غالب و  بر اساس

لیدسی مبنای را در این فضای اق هاهیزاوبانی تئوریکی روش تحلیل تناظر کمترین در یک فضای اقلیدسی شناسایی کرد. م

 یهاسلولدرجه با  21کمتر از  یهاهیزاودرجه با اعداد قرمز و  41کمتر از  یهاهیزاواساس  نیبر ا. دهدمیقرار تشخیص 

 .اندشدهمشخص یاقهوه
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 فعالیتی عمده و کارکرد غالب شهرهای جنوبی استان بوشهر یرسته: 31جدول 

 شهر
کشاورزی، 

جنگلداری و 

 ماهیگیری

 تولید صنعتی معدن

 نیتأم

برق، گاز، 

 آب

 کارکرد غالب کشت و صنعت ساختمان

 برق، گاز، آب نیتأم 133 43 1۷ ۴2 ۳1 146 جم

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۳8 54 134 53 33 28 ریز

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 2۶ 63 113 31 138 1۶ انارستان

 ساختمان 33 1۶ 43 21 ۳1 63 نخل تقی

 ساختمان 133 12 ۴2 1۷ 28 33 عسلویه

 ساختمان 133 ۴ ۳۳ 8 1۹ 36 سیراف

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 33 35 65 36 33 43 بنک

 تولید صنعتی 183 8 22 ۳ ۷ 113 کنگان

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 1۴ 33 186 135 114 ۳ بردستان

 کشت و صنعت ۴ 133 156 114 184 ۷ دیر

 1533مرکز آمار ایران، سرشماری  یهاداده بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ

 یهاتیالفعاین بخش به سمت  یهاتیفعالکه عمده  دهدمینقاط شهری بخش جنوبی استان نشان  یهاتیفعالبررسی 

 یهاتیعالفصنعتی، تولید گاز و ساختمان گرایش داشته است. این در حالی است که با توجه به شرایط طبیعی مناسب منطقه 

 کشاورزی از نوع شیالت تمایل داشته است.  هایفعالیتاین منطقه بیشتر به سمت 

در این بخش  تغییر گرایشات فعالیتیوابسته به آن سبب  یهارساختیزگفت که منابع و ذخایر طبیعی و  توانمی درواقع

از استان شده است و به سمت تولیدات صنعتی و گازی سوق داده است. عالوه بر تغییرات نظام فعالیتی استان در این بخش، 

با بررسی ت. در منطقه دچار دگرگونی شده اس یربومیغنظام سکونتگاهی نیز به دلیل تغییرات شدید فعالیتی و حضور افراد 

به این مهم دست یافت. برای این منظر از تغییرات توزیع جمعیت در  توانمیات جمعیت استان و منطقه جنوبی استان تغییر

 است. شدهاستفادهتحلیل آمار فضایی  بر اساسسطح استان 

حاسبه مانحراف از معیار فضایی توزیع جمعیت شهری در سطح استان را  توانمیبا توجه به موقعیت شهرها در سطح استان 

تغییرات در  توانمی1791و  1781، 1731 یهاسالآماری  یدورهموجود نقاط شهری برای سه  یهادادهکرد. با توجه به 

سه  برای شهرهای استان بوشهر برای این شدهانجامتوزیع فضایی جمعیت را در فضای استان بوشهر مشاهده کرد. محاسبات 

  است.  شدهدادهنمایش  61نقشه دوره در 
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آماری به سمت جنوب استان بوده است. به  یدورهجمعیت در این سه گرایشات جابجایی  شودمیکه مشاهده  طورهمان

دچار کشیدگی و به سمت جنوب  هاسالدر این طوری که انحراف معیار توزیع فضایی جمعیت شهری در استان بوشهر 

ات جابجایی شمدعاست که تغییرات در نظام فعالیتی استان سبب تغییر در گرای نیبر ا یدیتأکمتمایل شده است. این تحلیل 

 جمعیت شده است. 

جنوبی استان سبب تغییر در تراکم جمعیت این منطقه شده است. بررسی  یهابخشجابجایی جمعیت استان به سمت 

 یورهداین امر با استفاده از تغییرات تراکم جمعیتی در این منطقه ممکن است. برای این منظور تراکم جمعیتی در دو  ترقیدق

این بررسی مناطق حساس نظام سکونتگاهی در مواجه با تغییرات  یجهینتاست.  قرارگرفته یموردبررس 1791و  1731آماری 

 . دهدمیاین بررسی را نشان  یجهینت 66نقشه . دهدمیفعالیتی استان نشان 

دریافت که جمیعت در این منطقه در شهر کنگان متمرکز  توانمی 1731با توجه به تراکم جمعیت در این منطقه در سال 

در مقایسه با  1791این در حالی است که تراکم جمعیت در سال بوده است و از سطح تراکمی پایینی برخوردار بوده است. 

نقاط شهری  تراکم جمعیتی به ترینبیشتمامی سطح منطقه متراکم است. با این حال  باًیتقربیشتر شده است و  1731سال 

 یهاتیزمدلیل  خدمات شهری و همچنین به یارائهکنگان و جم اختصاص دارد. این دو شهر به دلیل موقعیت شهری بهتر در 

 . انداشتهدپارس جنوبی، جذب جمعیت بیشتری را در مقایسه با دیگر نقاط شهری این منطقه  یژهیو یمنطقهمکانی نسبت به 

پی برد. از  هاسالبه تغییرات تراکمی در این  توانمی 1791و  1731 یهاسالاین دو پهنه بندی تراکمی در  یهاتفاوتاز 

نتایج این تحلیل . تغییرات است ترینبیش یدهندهنشانآن  یجهینتاست که  شدهاستفادهاین برای این تحلیل از تابع تفاضل 

 داشته است.  هاسالمیزان تغییرات را در این  ترینبیشپیرامونی شهر کنگان  یحوزهکه  دهدمینشان 
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 استان نفتیقلمروهای 

مهم  یهاانهیپامیادین مختلف نفتی و است.  شدهشناختهانرژی است که استان بوشهر در آن  یهاحاملنفت از دیگر 

از صادرات نفت را به خود اختصاص داده است.  یهتوجقابلو این استان سهم  اندشدهواقعصادراتی در استان بوشهر 

یط است که به دلیل برخورداری از موقعیت طبیعی ویژه، شرا قرارگرفتهک رخا یرهیجزسکوی نفتی کشور در  نیتربزرگ

فت در ن صادراتیکی از مراکز اصلی ک رخا یرهیجزبه طوری که بسیار مناسبی برای صادرات نفت ایجاد کرده است.  

 . دیآیم حساببهکشور 

سبب درصد از نفت صادراتی کشور(  91نفت خام )بیش از  یصادرکنندهخارک به عنوان مرکز اصلی  یرهیجزموقعیت 

شور به این و بیشتر خطوط انتقال نفت در ک شودمیشده است تا شمال استان بوشهر مرکز نقل و انتقال نقت در کشور شناخته 

 نسبی است.  یهاتیمزقلمروهای نفتی برخالف قلمروهای گازی شمال استان دارای  در رونیازا. شودمینقطه ختم 

نوان یک انسانی به ع یهارساختیزمنابع طبیعی و  یهایژگیودر تحلیلی مشابه تحلیل قلمروهای گازی، در این بخش 

ته به صنعت انسانی وابس یهارساختیز . با توجه به اینکهگیردمیقرار  تأکیدعامل و نیروی انسانی به عنوان عامل دیگر مورد 

ت دارای اهمیت این نوع زیرساخ رونیازا، محصوالت نفتی است تا فرآوری افتهیتوسعهنفت اغلب از نوع پشتیبانی در استان 

 ، انتقال و سکوهای صادراتی.سازیذخیره یهارساختیزمانند  یهارساختیزاست. 

تیبانی و مرتبط با استحصال، انتقال، پش یهارساختیزبررسی وضعیت استان بوشهر از نظر منابع طبیعی در این زمینه و 

 یهابخشکه  دهدمینیز مطرح شد این بررسی نشان  رتشیپکه  طورهماناست.  شدهدادهنمایش  63نقشه در  یبرداربهره

مزیت  یدهندهننشااین امر هستند.  مندبهرهمرتبط با نفت بیشتر  یهارساختیزطبیعی و  یهایژگیواز  کامالًشمالی استان 

 شمالی نسب به دیگر نقاط استان بوشهر است. یمنطقه
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، باشدیمبا توجه به اینکه عملکرد حامل انرژی نفت در استان بوشهر محدود به صادرات نفت و خدمات پشتیبان آن 

بعی زیادی ت یعملکردهااین صنعت در استان بوشهر نتوانسته  رونیازا. شودمین دیدهزیادی در استان  یوربهرهعملکردهای 

ولید صنعتی، معدن، ت یهادستهمرتبط با صنعت نفت را در  هایفعالیتدر استان ایجاد کند. از سوی دیگر آمارهای فعالیتی، 

تی این این صنعت بر نظام فعالیتی منطقه بایس ریتأثاین برای بررسی  رونیازا. دهدمیآب، برق و گاز و ساختمان قرار  نیتأم

 را در نظر گرفت.  هاتیفعالرسته از 

تخصص گرایی هر یک از شهرهای استان که مستخرج از تحلیل تناظر  یدرزمینهصورت گرفته  یهالیتحلبا توجه به 

ام اول، مرحله گ )این تحلیل در مجلد قرارداد یموردبررسبخش شمالی استان را  هایفعالیتگرایشات حاکم بر  توانمیاست 

ین تحلیل برای ا یجهینتاست(.  شدهانجام "سایر عناصر انسان ساخت ریتأثکارکردی و  پیچیدگی" ی دوم، فصل هشتم بند

 مشاهده کرد. 78جدول در  توانمیشهرهای جنوبی استان را 

 فعالیتی عمده و کارکرد غالب شهرهای شمالی استان بوشهر یرسته: 38جدول 

 معدن شهر
تولید 

 صنعتی

 نیتأم

برق، 

ز، اگ

 آب

 ساختمان

 یفروشعمده

و 

 یفروشخرده

 ونقلحمل

 و ارتباطات

مستغالت 

 و اجاره
 کارکرد غالب آموزش

 یفروشخردهو  یفروشعمده 2۷ 33 2۷ 2۰ 138 161 133 135 دیلم

 ز، آبابرق، گ نیتأم 833 845 833 838 ۳۰ 1 2۶ 1۵ امام حسن

 یفروشخردهو  یفروشعمده 1۷ 33 1۷ 1۰ 138 131 133 155 گناوه

 فروشیخردهو  یفروشعمده 1۴ 35 1۵ ۷ 134 134 133 153 ریگ

 مستغالت و اجاره 33 21 33 33 856 835 848 835 خارگ

 1533مرکز آمار ایران، سرشماری  یهاداده بر اساس: محاسبات مهندسین مشاور مآب مأخذ

و  یشفروعمدهو ارتباطات،  ونقلحمل یحوزهبیشتر در شمالی استان  یمنطقهرسته فعالیتی غالب در نقاط شهری 

ان شناخته گازی بحرگ یمنطقه. این در حالی است که تنها شهر امام حسن که به عنوان اندافتهیتوسعهو آموزش  فروشیخرده

ص است. این وضعیت در منطقه شمالی استان و تخص افتهیتخصصبرق و گاز  نیتأمفعالیتی معدنی و  یرسته، در شودمی

ادرات نفت صنعت نفت در استان بوشهر به ص درواقعنفتی است.  هایفعالیتودن به دلیل محدود ب یرنفتیغ یهارستهیابی در 

صنعت نظام  این رونیازاگازی منطقه جنوب نیاز ندارد.  هایفعالیتدر مقایسه با  یاگستردهکه نیروی انسانی  شودمیمحدود 

 فعالیتی بخش شمالی استان را دچار دگرگونی شدید نکرده است. 

منجر به  توانستهنو مالی برای استان نداشته بلکه  یاهیسرماعایده ی  تنهانهتوجه به مقیاس ملی این صنعت از سوی دیگر با 

نظام فعالیتی در استان بوشهر شود. با توجه به وابستگی نظام سکونت به نظام فعالیت، زمانی که نظام فعالیت در یک  یتوسعه

رای آن دچار تغییر آنی و شدید نخواهد شد. این قاعده ب تبعبهمنطقه دچار تغییر شدید نشود، نظام سکونتگاهی نیز 
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اخیر استان شاهد تغییر عمده تراکم جمعیت در منطقه  یهادههدر طی  مشهود است و کامالًشمالی استان بوشهر  یمنطقه

 شمالی نبوده است. 

این بررسی است  شدهاستفاده 1791و  1781، 1731آماری سال  یدورهبرای بررسی این شاخص از تحلیل تراکم در سه 

شمالی استان را از  یمنطقهوضعیت  68نقشه . دهدمیتراکم جمعیت در منطقه شمالی استان را در این سه دوره نشان  راتییتغ

ه در طی جمعیتی غالب است ک ینقطهدو  ریتأثکه این منطقه از استان تحت  دهدمی. این بررسی نشان دهدمیاین منظر نشان 

گفت که این عامل  توانمی رونیازا. اندنشدهو دچار تغییرات زیادی  اندکردهآماری قدرت خود را حفظ  یدورهاین سه 

داشته  بسزای در نظام سکونتگاهی و نظام فعالیت ریتأثنتوانسته  اشیملکالنشان و همچنین مقیاس  گذاریسرمایه رغمیعل

 باشد. 
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 یریگجهینتو  یبندجمع -1-2-8-1-1-3-6

اخیر شاهد تحوالت زیادی از نظر نظام فعالیتی بوده است.  یدههمرز جنوبی است که در  یهااستاناستان بوشهر یکی از 

لیدی در و ک یمؤثرسبب شده است تا این استان همواره نقش  فارسجیخلبا  یجوارهمموقعیت استراتژیک این استان و 

شور این استان در ک یگذشتهذخایر گازی منجر به اهمیت بیش از  یحوزهاین استان در  یهاتیمزکشور داشته باشد. اما 

ستفاده از ا شده است. به طوری که منابع گازی مشترک موجود در این منطقه سبب شده است تا مدیران توجه بیشتری برای

 پارس جنوبی سبب تحوالت شدیدی در یژهیو یمنطقهکالن ملی در  هایگذاریسرمایهمنابع گازی آن داشته باشند. حجم 

 نظام فعالیتی استان بوشهر شده است. 

ذشته عالوه گ یهاسالجنوبی استان بوشهر و تغییرات آن نسبت به  یمنطقهصورت گرفته در  هایگذاریسرمایهحجم 

وری که مختلف استانی شده است. به ط یهانظامر تحرک در گرایشات حاکم بر نظام فعالیتی سبب تغییرات فضایی در ب

ه که حرکت جمعیتی به سمت جنوب استان گرایش داشت دهدمیبررسی تغییرات نظام سکونتگاهی در استان بوشهر نشان 

 است. 

اخیر دچار تحوالت شدیدی شده است. به طوری که سهم  یهادههر از سوی دیگر ترکیب نظام فعالیتی در استان بوشهر د

 ذکرانیاشتغییر کرده است. البته برق، آب و گاز و صنعت  نیتأممعدنی،  یهابخششاغلین نیروی انسانی به سوی شاغلین 

ظام فعالیتی را تحوالت ن ترینبیشمختلف استان متفاوت بوده است. بخش جنوبی استان  یهابخشاست که این تحوالت در 

قرار داده است. در این مجلد وضعیت استان در  ریتأثاخیر شاهد بوده است به طوری که منطقه کل استان را تحت  یدههدر 

 .  شودمیارائه  یبندجمعاز آن به صورت  یاخالصهاست که  شدهیبررسمختلف اقتصادی  یهابخش

 عت استانپراکندگی و توزیع مراکز و قلمروهای صن

که در صنعت نفت و گاز میان تعداد کارگاه  دهدمینشان  هاآندر  گذاریسرمایهبا میزان  هاکارگاهدر مقایسه تعداد 

اسب صنعتی از نظر تعداد کارگاه در تن یهاکارگاهاست که تنوع  یدر حالتناسب وجود ندارد. این  گذاریسرمایهصنعتی و 

 صنعتی نفت و گاز است که در یهاکارگاهتمرکز سرمایه در  یدهندهنشاناست. این امر رخ نداده  گذاریسرمایهبا تنوع 

 جنوب استان مشهود است. 

الی استان شم یهابخشاست. در  شدهواقعپیرامونی شهر بوشهر  یحوزهمرکزی و در  یهابخشتنوع صنایع در  ترینبیش

نعت تخصص ص یدرزمینهکه نظام فعالیتی بخش شمالی  دهدمیکاهش میابد به طوری که این امر نشان  شدتبهتعداد صنایع 

ا توجه به موقعیت ب نیافته است. بخش جنوبی استان با توجه به تمرکز صنایع نفت و گازی به این سمت گرایش داشته است.

صنعت  یهاگروهتنوع  میشویمبه مرکز استان نزدیک گفت هرچه از جنوب و شمال  توانیماستان  هایشهرستانهر یک از 
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در فضا افزایش میابد. این در حالی است که هر چه از مرکز استان به سمت شمال و جنوب  پیش رویم مقیاس صنایع از محلی 

به  ستان، سطح اهاآنفضای  هایجوارهمدر این تحلیل با توجه به نوع صنعت و  رونیازا .گرددمیبه سمت ملی متمایل 

 است. شدهییشناساشده است. بر مبنای نتایج این تحلیل سه سکانس در سطح استان  یبندمیتقسفضایی  یهاسکانس

 معدنی استان یعمدهپراکندگی و توزیع کانسارهای 

هستند که سنگ الشه و  یرفلزیغ یهایکاناز نوع معادن   عمدتاًمعادن موجود در استان بوشهر  دهدمینشان  هابررسی

 ترینشبی. این در حالی است که سهم این معادن دهدمیسهم از نظر تعداد معدن را به خود اختصاص  ترینبیشواریزه کوهی 

 .اندداشتهسهم را در معادن فعال 

 هایاخصشسهم را در میان  ترینبیشدشتستان، کنگان و دشتی  هایشهرستانکه  دهدمیبررسی سهم شهرستانی نشان 

دن در اقتصاد مبتنی بر استخراج مع هاشهرستانمکانی این  یهاتیمز یدهندهنشاند توانمیمختلف دارا هستند که این امر 

. الگوی کندیممختلف در استان بوشهر دو الگوی فضایی متمرکز و پراکنده را شناسایی  هایشاخصفضایی  یهالیتحل باشد.

راج در و استخ گذاریسرمایهذخیره،  هایشاخصپراکندگی  یدهندهنشان شدهواقعمیانی استان  یهابخشپراکنده که در 

 بین معادن محدوده است.

 پراکندگی و توزیع قلمروهای اصلی تولید کشاورزی استان )زراعت، باغداری، دامداری و آبزیان(

میانی متمایل به شمال در این عرصه  یهابخشکه  دهدمیزراعی در سطح استان نشان  یهانیزمبررسی وضعیت توزیع 

کشاورزی موجود در  یهانیزممحدود کشاورزی برخوردارند.  هایفعالیتجنوبی استان از  یهابخشتخصص دارند و 

ا کشاورزی را شکل داده است که ت هایفعالیتتخصصی  یعرصهبه عنوان مرکز کشاورزی استان  دشتستانشهرستان 

 ن و به سمت دیلم گسترش دارد.شمالی استا یهابخش

بوشهر و  هایشهرستان یحوزهکه سکانس سوم که در  دهدمینتایج بررسی سکانس بندی فضایی در سطح استان نشان 

 یکشاورز هایعالیتفتمامی  باًیتقرفعالیتی کشاورزی را شکل داده است. به طوری که  ینهیزم ترینبیشدشتستان قرار دارد 

 ت داشته است.استان فعالی یهابخشنیز به صورت تخصصی نسبت به دیگر  هابخشدر این سکانس قرار داشته و در برخی از 

 هاآن یبندسطحتحلیل پراکندگی و توزیع مراکز اصلی ارائه خدمات و 

گفت که  توانمینظام فعالیتی خدماتی در استان بوشهر  نهیزم درصورت گرفته  هایبررسیجمیع  یجهینتبا توجه به 

 ترینشبیاست. شهر بوشهر، برازجان، گناوه و کنگان  متمرکزشدهشهری اصلی  ینقطهخدمات در استان بوشهر در چهار 

گناوه در  و. با توجه به اینکه موقعیت این سه شهر بوشهر، برازجان انددادهسهم شاغلین خدمات استانی را به خود اختصاص 

زی استان مرک یهابخشاست، این امر سبب شده است تا تمرکز نظام فعالیتی خدمات در  شدهواقعمرکزی استان  یهابخش

 رخ دهد.
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 پراکندگی و توزیع مراکز و قلمروهای نفت و گاز استان

میادین  رینتبیشکه  دهدیمحامل انرژی گازی نشان  یدرزمینهانسانی  یهارساختیزمنابع طبیعی و  یهایژگیوموقعیت 

است.  تهقرارگرفو پاالیش نیز در این موقعیت  یبرداربهره یهارساختیز رونیازااست.  شدهواقعجنوبی استان  یهابخشدر 

تحصال و مربوط به اس یهارساختیزاست، حجم زیادی از  قرارگرفتهسایت انرژی بر پارس جنوبی که در شهرستان عسلویه 

 یهاانهیپا نیتربزرگاست که این منطقه به عنوان یکی از  افتهیتوسعه یاگونهبهپاالیش را در خود جای داده است. این امر 

 صادرات گاز و محصوالت پتروشیمی تبدیل شود. 

 هایالیتفعبخش به سمت این  هایفعالیتکه عمده  دهدمینقاط شهری بخش جنوبی استان نشان  هایفعالیتبررسی 

 هایعالیتفصنعتی، تولید گاز و ساختمان گرایش داشته است. این در حالی است که با توجه به شرایط طبیعی مناسب منطقه 

 کشاورزی از نوع شیالت تمایل داشته است.  هایفعالیتاین منطقه بیشتر به سمت 

درصد از نفت صادراتی کشور( سبب  91فت خام )بیش از ن یصادرکنندهخارک به عنوان مرکز اصلی  یرهیجزموقعیت 

شور به این و بیشتر خطوط انتقال نفت در ک شودمیت در کشور شناخته استان بوشهر مرکز نقل و انتقال نفشده است تا شمال 

 ست.نسبی ا یهاتیمزدر قلمروهای نفتی برخالف قلمروهای گازی شمال استان دارای  رونیازا. شودمینقطه ختم 
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 : تعاریف و اصطالحات1پیوست 

سیستمی است. بنابراین مفهوم، فرآیندهایی در درون این سیستم که بتواند روابط بین عناصر آن را تسهیل،  یادهیپدفضا: 

، یامنطقه است در سطح ذکر انیشاسوق خواهد داد.  یافتگیسازمانتقویت و هدایت نماید، سیستم )یا همان فضا( را به سوی 

توازن بالقوه رشد  یزحداکثر ساکارکردی، کارایی مکانی، -فضایی یعنی حرکت به سمت یکپارچگی فضایی یافتگیازمانس

 .یامنطقه ازیموردنو حداقل توازن 

اللت د بر بزرگی ابعاد فضایی و کارکردی شهرها شانیاصلاصطالحاتی را که محتوای  توانمیاصلی  بندیطبقهدر یک 

. راردادقدارند را در طبقه دیگر  تأکیدکه بر درجه، نوع، ترکیب و کیفیت شهرها  اندیاصطالحاتقه و  دارد را در یک طب

، Urban Agglomerationدر گروه اول و واژگان  Metropolis ،Metropolitan Region ،Mega city واژگان

Conurbation ،City region  رندیگیمدر گروه دوم قرار.  

 معادل-مفهوم  انگلیسیاصطالح  ردیف

1 Metropolis مادر شهرشهرکالن ، 

2 Metropolitan Region/Area  یشهرکالن، ناحیه  یشهرکالن، منطقه یشهرکالنحوزه  

7 Megalopolis ابر شهر، عظیم شهرشهرکالن ،  

4 Mega-City ابر شهر، شهر بزرگ، شهرکالن  

1 Conurbation  شهری، شبکه شهری، شبکه شهری همکارمجموعه شهری، منظومه  

6 Urban Agglomeration  ،شهری، منطقه شهری یهامجتمعشهری،  انبوهکانون شهری  

3 City Region هم پیوندی مراکز متعدد جمعیت و فعالیت شهری و روستایی در مقیاس وسیع -منطقه-منطقه شهری، شهر 

8 Global City Region کارکردهای مهم جهانیمنطقه با  -شهر 

 یامنطقه: فرهنگ واژگان شهری و مأخذ
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