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 مدیر گروه: کوروش کمالي

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 ادگان عبدیرضا عابدین ز

 يرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 نصیبه قاسمیان

 مدیر گروه: حميد محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 ي:های زیربنایگروه تحليل ویژگي گروه بررسي و تحليل محيط زیست:

 مدیر گروه: صدیقه فيضي مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسي و تحليل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی مدیر گروه: ميثم نصيری رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 شمیزهرا محت زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

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

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

 مدیر گروه:مرتضي بيدگلي سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی بانفریده آذر حسین بارگاهی

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

 مدیر گروه: رامين ساعد موچشي احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 لسینیالناز امیربیگلوبا

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

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

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب

 فیروز توفیق حیی جعفریی
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسي و تحليل نظام سکونتگاهي:

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

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني

 نصور صنیعیم یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی نصیبه قاسمیان

 مرتضی بیدگلی  تهمینه الدی

 صدیقه فیضی  گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 ساعد موچشی رامین گروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي: مدیر گروه: ناصر پيرحياتي

 علی اصغر محمدی مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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 پیشگفتار

ی زیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1394برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.استان بوشهر( 

ی آن در نیآفرنقشی خاص این استان و هایژگیویش استان بوشهر با توجه به شرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آما

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

و  اهداف اندازچشمبه تدوین ی پژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی 

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

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدو در برنامه ازیموردنتداوم اقدامات  منظوربهعالوه بر این 

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

 خدمات به شرح زیر است :

 تدوین سند آمایشمرحله اول: 

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

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

یش های مکانی آماو پایگاه داده نیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

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

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

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

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

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

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

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

 ری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی وبررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناو

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

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

 دهد.ی قرار میموردبررسان را است



 

 غ

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

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

 باشد.عه استان میراهبردهای توس

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

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

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

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

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

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

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

 آمایش است.

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

 گردد. ان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی میدر این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش است

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

ررسی و مدارک جدید، بشده مطالعات 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

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

 باشد.می

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

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

 های اجرایی توسعه است.سیاست

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

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

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

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

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



 

 ف

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج ندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامههای توسعه بلها و برنامهطرح

 استان است.

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

های سیاست های ارزیابی برنامه وزنگری برنامه، معیارها و شاخصپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و با

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

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

توسعه و  پایش ازیموردنارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات گام اول با عنوان پایش توسعه، د

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

رایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و های اجساله 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 ر اساسبساله 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.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری

از  یریگجهینتو  یبندجمع مطالعاتگیرنده مطالعات برنامه آمایش استان است که دربر از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح خدمات است. 11-2-1بند  مطابق با استان ومطالعات وضع موجود 

  



 

 ق

 ای بر ویرایش پنجم فصل یازده مطالعات آمایشی استان بوشهر مقدمه

ه ه اول، ببراساس شرح خدمات تهیه آمایش استان، فصل یازدهم به عنوان بخش پایانی از مطالعات گام دوم در مرحل

، ارزیابی، تحلیل وتلفیق نهایی مطالعات انجام شده در وضعیت موجود استان می پردازد. این فصل از مطالعات تالش یبررس

ین قوت ها، فرصت ترکننده سازمان فضایی موجود و به نوعی بیان کننده اصلیداردکه مهمترین موضوعات و مسائلی که تبیین

ردد در این بخش سعی می گ ه پیش روی استان در راستای دستیابی به اهداف کالن است.ها، ضعف ها و تهدیداتی است ک

که یافته های حاصل از تحلیل ها و استننتاج های بخشی در هریک از بخش های متفاوت مطالعات با نگاهی جامع و یکپارچه 

 در ارتباط باهم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

 جایگاه وبخش های اصلی مطالعات فصل یازدهم در شرح خدمات آمایشی استان بوشهر:  1نمودار 

 

ات بندی مطالعبندی و نتیجه گیری ازمطالعات وضع موجود، تلفیق و جمعدر این فصل از مطالعات، در راستای جمع

یین وضع موجود و جمع بندی و تع های گوناگون و در قالب دو بخش اصلی تبیین سازمان فضاییصورت گرفته در بخش

( به بررسی وضعیت کلی سازمان فضایی SWOTنقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای سازمان فضایی استان)تحلیل 

 استان از منظر مطالعات آمایشی می پردازد.

ین یا توازن ب اهداف اولیه این بخش از مطالعات عبارت اند از: تبیین سازمان فضایی وضع موجود، بررسی تعارض و

نیازهای بخش های مختلف در استفاده از منابع و تعیین عدم تعادل های موجود در نظام فضایی استان جهت دستیابی به اهداف 

 ریزی های بلندمدتی که برای آینده استان در دراز مدت متصور است.کالن آمایشی وبرنامه



 

 ک

 یجه گیری از مطالعات وضع موجودبندی و نت: جمع 2نمودار  

 

 

برنامه آمایش استان  بوشهر اختصاص دارد. در همین راستا و  SWOTگزارش حاضر به بررسی تحلیل محیط و جداول 

گروه های مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته و  SWOTبرای تعیین گزاره ها و متغیر های تاثیرگذار بر محیط، ابتدا جداول 

نقطه نظرات ناظرین محترم، نسبت به اصالح آنها اقدام شد. جهت اصالح جداول مذکور به شرح ذیل اقدام سپس مطابق با  

 و تالش شد در پنج گام موارد ذیل مشخص شود.

 معیار تفکیک عوامل درونی و بیرونی 

 شیوه شناسائی هریک از گزاره های مطرح شده 

 چرائی انتخاب آن گزاره 

 ک از گزاره هاشاخص ها و معیارهای مبین هری 

 ضرورت انتخاب مهمترین گزاره ها از میان گزاره های متعدد ارائه شده 

 گام های طی شده جهت اصالح جداول سوات

 توضیحات گام ها

 گام اول:

 رود این گزاره ها واجد ویژگی های ذیل باشد: قبلی مغفول مانده است. انتظار می SWOTارائه گزاره های جدیدی که در جدول 

 اتژیک باشداستر

 معطوف به استان باشد

 درجه اهمیت باالئی داشته باشد.

 به گونه ای که: گزاره های ترکیبیمطالعه گزاره ها و ارائه  گام دوم:

 گزاره ترکیبی، تلفیق چند گزاره بوده و در جدول به جای آنها قرار گیرد.

 گزاره ترکیبی درجه اهمیت بیشتری از گزاره های اولیه داشته باشد.

 گام سوم:

پس از نهائی نمودن گزاره ها )جایگزین نمودن گزاره های ترکیبی به جای گزاره های اولیه، اضافه نمودن گزاره  اولویت بندی گزاره ها:

 های جدید، حذف یا اصالح گزاره های اشتباه و ...( نسبت به تعیین درجه اهمیت گزاره ها اقدام شود.

 :  اهمیت خیلی زیاد5: اهمیت زیاد   4: نسبتا مهم    3  : اهمیت کم2: اهمیت خیلی کم   1

گام 

 چهارم:

 هر گزاره در استان:تعیین درجه انحصاری بودن 

 : کامال عام )به هیچ وجه ویژگی خاص استان نیست(1

 : اهمیت کم )اکثر استان ها/ مکانها/ سازمانها/محیط ها و...  که در شرایط آن گزاره صدق میکند (2

 انحصاری     : نسبتا3

 : انحصاری برای استان )تعداد استان ها/ مکانها/ سازمانها/محیط ها و...  که در شرایط آن گزاره صدق میکند، محدود است(4



 

 ل

 توضیحات گام ها

 :  کامال منحصر به فرد برای استان )مشخصه خاص استان است(5

 گام پنجم:

اخص ها و معیارها برای هریک از گزاره های ارائه شده در جدول یکی از تاکیدات کارفرمای محترم، تعیین ش تعیین شاخص ها و معیارها:

SWOT  گزاره  ، چرائی آوردن هر_و یا مواردی که به اقتضاء موضوع می توان به عنوان شاخص یا معیار دانست_است. لطفا با توجه به موارد ذیل

 را توجیه فرمایید.

 ن هر گزارهبر اساس شاخص ها یا معیارها: توجیه مستدل برای آورد -1

 مثال: 

 

 ته/.....مقایسه : مقایسه با کشور/ استان های ساحلی/ روندهای گذش-2

 مثال: 

 شاخص ها یا معیارها گزاره

 متوسط نرخ ببکاری استان ........ در مقایسه با نرخ بیکاری کشور ..... نرخ بیکاری باال..................

 

 ارجاع به گزارش: ارجاع به جدول/نمودار/ بند /... که گزاره از آن استخراج شده است.-3

 شاخص ها یا معیارها گزاره

 جدول شماره ......... 1-4-2بند  نخست کشور در ................. رتبه
 

 شاخص ها یا معیارها گزاره

 (3-2-1بند –تمرکز جمعیت)شاخص رتبه اندازه  وجود عدم تعادل فضائی استان در .................

 (5-2-1بندی -تمرکز خدمات)شاخص مرکزیت وزنی

 (1-4-3قدرت پیوندها)بند  

 

موثر بر محیط  نهائی و متغیرهای اصلی SWOT جداولرفت و برگشت با گروه های مطالعاتی،  از چندین مرحله پس

ر بازتاب بررسی و اصالح شد. گزارش حاض 41/45/1391، نتایج بدست آمده در جلسه مورخ استخراج شد. در گام بعد

 مجموعه اقدامات مذکور است. 

 

  



 

 م

 پاسخ به ایرادات ویرایش پنجم گزارش 

استان  شیمطالعات آما "از مطالعات وضع موجود یریگجهیو نت یبندجمع "گزارش پنجم شیرایو رداتیپاسخ مشاور به ا

 :ی گرددارائه م ریبوشهر به شرح جدول ز

 جدول پاسخ به ایرادات ناظر

 توضیحات نقطه نظرات ردیف

1 

 سوال

های خام )فراوانی و درصد( در های استان بر اساس دادههای اجتماعی و فرهنگی، شهرستاندر ابتدای مباحث عدم تعادل

ب قبلی و نیز های مکتوهایی صورت گرفته که همانگونه که در ارزیابیگیریها با هم مقایسه شده و نتیجهبعضی از شاخص

 باشد.هایی از نظر علمی امکانپذیر نمیگیریچنین نتیجه جلسات حضوری اعالم گردید

 پاسخ

در این بخش تحلیل ها بر مبنای داده های آماری و نتایج پرسشنامه های تکمیل شده در گزارشات پیشین مورد تایید ناظر 

ه های جمع آوری محترم انجام شده است. همان طور که در جریان هستید در این بخش صرفا به جمع بندی و تحلیل داد

شده در فصول قبلی پرداخته می شود و تولید داده جدید مدنظر نمی باشد. بر این اساس خروجی این داده ها در قالب تکنیک 

 تاپسیس که یک تکنیک تحلیل فازی چند معیاره می باشد مورد سنجش قرار گرفته است. 

2 

 سوال

کپی  رسد کههای اجتماعی و فرهنگی، به نظر میدر قسمت عدم تعادل بعضی از آمار و ارقام و اطالعات توصیفی ارائه شده

مطالب ارائه شده و یا بسیار شبیه مطالب ارائه شده در فصل مربوط به تحلیل وضعیت فرهنگی و سرمایه اجتماعی است که در 

 رسد.هر حال تکرار آن در مبحث حاضر منطقی به نظر نمی

 پاسخ

ش استان، فصل یازدهم به عنوان بخش پایانی از مطالعات گام دوم در مرحله اول، به بررسی براساس شرح خدمات تهیه آمای

هایی از  بنابراین استفاده از بخش ، ارزیابی، تحلیل وتلفیق نهایی مطالعات انجام شده در وضعیت موجود استان می پردازد.

 اعی و فرهنگی نمی باشد.گزارش  وضع موجود در تمامی عرصه ها اتفاق افتاده و مختص بخش اجتم

3 

 سوال
ها برآیند منطقی مباحث ارائه شده در فصول مربوط به تحلیل وضعیت فرهنگی تحلیل نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت

 و سرمایه اجتماعی نیست.

 پاسخ

دید هنقاط قوت، ضعف، فرصت و تدر عرصه های گوناگون، توسط کارشناسان مربوطه بازبینی شده و  SWOTجداول 

مطرح شده و مورد بررسی و توافق جمعی قرار گرفتند. نظرات اخذ  41/45/91و  24/44/91در جلسات کمیته فنی مورخ 

 شده در جلسه مذکور عینا در گزارش منعکس شده است.

4 

 سوال

ف اشاره رسد صرپیوست ویرایش چهارم( به نظر نمی 1تری از خاک استان )سوالدر خصوص درخواست ارائه نقشه دقیق

ای مربوطه نسبت هها و اطالعات از دستگاهرود با اخذ نقشهای تهیه شده از قبل، پاسخ قانع کننده باشد. انتظار میبه نبود نقشه

 های خاک استان اقدام شود. به تدقیق نقشه

 پاسخ

را پوشش دهد در دسترس همان گونه که در ویرایش های قبلی بیان شد در حال حاضر نقشه ای که همه بخش های استان 

طبیعی  منابع کل اداره کارفرمایی با که استان آبخیز های حوزه اراضی قابلیت و خاک شناسی مطالعات نیست. گزارش

 نیز موزائیک آنها و یکپارچه مطالعات و نداشته استان کل برای سراسری پوشش شده، انجام بوشهر استان آبخیزداری و

 و فرسایش سیالب، کاهش کنترل آبخوانداری، و آبخیزداری عملیات اجرای منظور به مطالعات این باشد. نمی موجود

 فالت و ماهور تپه های کوهستان، پهنه عمدتاً و شده انجام استان آبخیز های حوزه در گیاهی، پوشش تقویت و رسوب

 امکانات به توجه ذکر است که باقابل  می شوند. شامل را استان دشتی مناطق از ناچیزی بسیار وسعت و برگرفته در را ها

 آب و خاک تحقیقات موسسه نقشه های از استفاده با خاکشناسی بررسی های معموالً آمایش، طرح اجرای هزینه و

 .است نشده انجام میدانی جدید و مطالعه و شده انجام کشور



 

 ن

 توضیحات نقطه نظرات ردیف

5 

 سوال

بخش  44و  43،  39، 31، 31، 34، 1الت )مشخصاً سوا11های پیشین فصل در عمده موارد مطرح شده در داوری ویرایش

باشد که قانع می "عدم در دسترس بودن اطالعات و داده های مناسب"سوال و پاسخ ارائه شده در ویرایش چهارم( پاسخ 

 کننده نیست. 

 پاسخ

رتباط با خاک، پاسخ داده شد در ا 44و  43،  39، 31، 31، 34، همان گونه که در ارزیابی ویرایش سوم گزارش به سواالت 

آلودگی خاک، آلودگی آب و ... اطالعات دقیق تری در دسترس نمی باشد و هیچ ارگانی اطالعات جدیدی در اختیار 

مشاور قرار نداده است. عالوه بر این الزم به یادآوری است که مشاور به تولید داده نمی پردازد و بر اساس داده هایی که از 

 ط در اختیار آن قرار داده می شود اقدام به تحلیل داده ها و تدوین گزارش می کند.طرف استان و دستگاه های مرتب

1 

 سوال
بخش سوال و پاسخ ارائه شده در ویرایش حاضر، پاسخ قانع کننده نیست؛ چرا که نبود اطالعات  44در خصوص سوال ردیف

 تواند توجیه مناسبی باشد.های سطحی استان نمیدر خصوص آلودگی آب

 خپاس

مشاور با استفاده از اطالعات در دسترس و اخذ آنها از دستگاه های مربوطه، اقدام به تدوین گزارش در بخش های گوناگون 

های الیندهآمی کند. بنابراین وقتی سازمان محیط زیست و سایر دستگاه های مرتبط، اطالعاتی از آلودگی آب های سطحی و 

ای آلی مانند مشتقات هیدروکربنی ندارند مشاور نمی تواند اقدام به تولید داده کند و همعدنی مانند فلزات سنگین و آالینده

 در قالب اطالعات موجود به تدوین گزارش می پردازد.

1 

 سوال

کیلومتری ادامه دارند و فقط گویای نوع و  14شناسی در محدوده استان بوشهر تا عمق حدود ، سازندهای زمین24صفحه

های سطحی فقط بخش بیرونی و نهایتاً یک یا چند سازند رخنمون در استان را نشان نیستند. خاککیفیت منابع خاک 

 دهد.می

 پاسخ

در این بخش به صورت انحصاری به موضوع خاک پرداخته شده است و ویژگی های سازندها مدنظر نبوده است. اطالعات 

نی یت منابع طبیعی )تحلیل زمین شناسی و قابلیت های معدبررسی و تحلیل وضع "کامل سازند های زمین شناسی در گزارش 

 ارائه شده است. "استان(

1 
 سوال

ت شناسی و زمین ساخت منطقه دارد)تکتونیک و زمین ساخشناسی است که اهمیت بسزایی در زمینسازند از تقسیمات چینه

 یک معنی دارند که بهتر است اصالح شود(.

 در گزارش اصالح شد. پاسخ

9 
 والس

یز نام ها و منابع گازی( نگیرها )اهمیت در نفتهای استان)اهمیت از نظر مخاطرات طبیعی( و چین خوردگیبهتر بود از گسل

 شد.برده می

 در گزارش در بحث مخاطرات طبیعی به زلزله خیزی پرداخته شده است که می تواند این موضوع را نیز پوشش می دهد.  پاسخ

14 
 ای به اهمیت زمین شناسی از منظر منابع معدنی و ذخایر نفت و گاز و همچنین مخاطرات طبیعی نشده است. ، اشاره1در جدول سوال

 در گزارش اصالح شد. پاسخ

11 

 ای به مخاطرات طبیعی به خصوص زلزله نشده است.  زیست اشارهطبیعی و محیطدر جدول پایانی گزارش در حوزه منابع سوال

 پاسخ

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در عرصه های گوناگون، توسط کارشناسان مربوطه بازبینی شده و  SWOTجداول 

مطرح شده و مورد بررسی و توافق جمعی قرار گرفتند. نظرات اخذ  41/45/91و  24/44/91در جلسات کمیته فنی مورخ 

 شده در جلسه مذکور عینا در گزارش منعکس شده است.

 سوال 12

استان بوشهر علیرغم وسعت کم از نظر اقلیم و آسایش اقلیمی، فقط دو پهنه نیست بلکه حداقل سه پهنه ایزوله ، 11در ص

ر ناحیه باشد. تمرکز جمعیت دشمالی، مرکزی، جنوبی و میکرو کلیماهای متفاوت از هر سه یعنی بخش ارم و شهرستان جم می

 هاست.ر در سایر بخشمرکزی نیز گویای تناقض این اظهار نظر با مطالب دیگ



 

 ه

 توضیحات نقطه نظرات ردیف

 پاسخ

-2-1 "بند  "بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی)تحلیل وضعیت اقلیم ("در این بخش از گزارش از اطالعات گزارش 

استفاده شده است که مورد " تحلیل آسایش اقلیمی -11-4-2-1پهنه بندی اقلیمی استان بوشهر و همچنین بند  -4-14-1

 فته است.تایید ناظر محترم قرار گر

13 

 بندی گرم و مرطوب است نه گرم و خشک.، هوای شهر بوشهر از لحاظ اقلیمی تحت دسته19در ص سوال

 پاسخ

 -1-14-4-2-1 "بند  "بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی)تحلیل وضعیت اقلیم ("اطالعات جدول مورد نظر از گزارش 

بندی اقلیمی ورد تایید ناظر محترم قرار گرفته است. در این بند طبقهاخذ شده است که م" پهنه بندی اقلیمی استان بوشهر

کوپن، سلیانینوف و دمارتن مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین جدول به کار گرفته شده در این بخش از گزارش تحلیل 

 وضعیت اقلیمی اخذ شده است.

14 
 ستان صحیح است.، شهرستان برازجان تصحیح گردد. شهرستان دشت23در ص سوال

 در گزارش اصالح شد. پاسخ

15 

 سوال
تر در دسترس صحیح  ، در مبحث تعارضات، به جای اصطالح آب دردسترس، عبارت آب مطلوب )مناسب(93در ص

 باشد. در تمام مباحث این عبارت اصالح شود.است چون کیفیت آب مهم تر و در اولویت باالتر از کمیت آن می

 پاسخ

از جمله کید واژه هایی است که در مباحث مربوط به توان اکولوژیک و توازن و تعارض مصطلح  "در دسترس آب"اصالح 

می باشد. به گونه ای که در مدل های مرتبط با این موضوعات نیز از این واژه استفاده شده است. قابل ذکر است که اطالعات 

یز آب را بر اساس میزان در دسترس بودن برای بخش های مختلف دریافتی از ارگان هایی نظیر آب منطقه و وزارت نیرو ن

 گسترشورد در م "آب در دسترس"اقتصادی طبقه بندی کرده اند که قابل استناد می باشد. عالوه بر این در این بخش اصالح 

 دد.ب برنمی گرگردشگری به کار رفته است که لزوما به کیفیت آ و شهری توسعه روستایی، توسعه آبی، کشاورزی متوازن

11 

 سوال

خصوصا   ، استفاده از شاخص ارزش افزوده به تنهایی برای قضاوت در مورد چگونگی مصرف آب صحیح نمی باشد،95در ص

با توجه به جمیع جهات و وضعیت کشور و مسائل تحریم ها، تاکید بر تولید برخی محصوالت استراتژیک تحت هر شرایط و 

 ستی، اینگونه قضاوت ها قابل تامل است.تکالیف بر اساس اسناد باالد

 پاسخ

همان گونه که در گزارش ذکر شده است این نکته که مصرف نهاده ای مانند آب الزاماً نبایستی در بخش های مختلف به 

ازای تولید ارزش افزوده برابر، یکسان باشد مورد توجه بوده است و این موضوع قابل پذیرش است که طبیعت بخش 

به گونه ای است که به ازای تولید هر واحد ارزش افزوده آب بیشتری نسبت به بخش خدمات و صنعت مصرف  کشاورزی

می نماید. عالوه بر این موارد ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه استان بوشهر از جمله استان های دارای کم 

مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در این بخش شاخص ارزش آبی است الزم است که مدیریت مصرف آب برای تولید بهینه 

 افزوده به عنوان عامل مشخص کننده تولید بر اساس مصرف نهاده مورد بررسی قرار گرفته است.

11 

 سوال
از   مقایسه ارزش افزوده بخش کشاورزی با کل استان صحیح نیست، زمانی مقایسه مفهوم دارد که دو به دو بوده، 95در ص

 خ باشند و به تنهایی مورد بررسی قرار نگیرد.یک سن

 پاسخ

درصد از  92در این بخش هدف مقایسه ارزش افزوده بخش کشاورزی با کل استان نبوده است، بلکه با توجه به مصرف 

درصدی این بخش در اقتصاد استان اشاره شده است که جای تامل  4.1آب استان در بخش کشاورزی به ارزش افزوده 

  دارد. 

 سوال 11
ای جدا باشد، اگر نخیالت تحت تامین آب منطقههزار متر مکعب آب در هکتار قابل تامل و تردید می 9عدد متوسط مصرف 

 آید. گردد، چنین عددی بدست نمی



 

 و

 توضیحات نقطه نظرات ردیف

 پاسخ

 اطالعات مورد استفاده در این بخش از شرکت آب منطقه ای و وزارت نیرو دریافت شده است که مربوط به حوضه های

آبریز می باشد و مصرف آب نخیالت به صورت مجزا در دسترس نمی باشد. عالوه بر این قابل ذکر است که نخیالت نیز 

 جز اراضی باغی و کشاورزی استان محسوب می شوند و مصرف کننده آب در حوضه های آبریز می باشند.

19 

 آبیاری سنتی؟ اصالح شود.های سنتی چیست؟ کشت سنتی یا شیوه ، منظور از شیوه332در ص سوال

 پاسخ

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در در عرصه های گوناگون، توسط کارشناسان مربوطه بازبینی شده و  swotجداول 

مطرح شده و مورد بررسی و توافق جمعی قرار گرفتند. نظرات اخذ شده در  41/45/91و  24/44/91جلسات کمیته فنی مورخ 

 زارش منعکس شده است.جلسه مذکور عینا در گ

24 

 سوال
های اولیه و غذای دار از جمله دام و طیور با توجه به امکان واردات نهادههای مزیتها، توسعه سایر بخشدر بحث فرصت

 های ساحلی اضافه شود.تر، همچنین امکان توسعه گلخانهارزان

 پاسخ

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در بازبینی شده و  در عرصه های گوناگون، توسط کارشناسان مربوطه swotجداول 

مطرح شده و مورد بررسی و توافق جمعی قرار گرفتند. نظرات اخذ شده  41/45/91و  24/44/91جلسات کمیته فنی مورخ 

 در جلسه مذکور عینا در گزارش منعکس شده است.

21 

 سوال
ی و تهدید ها و آثار نامطلوب محیط زیستن توجه به تخریبها، توسعه افسار گسیخته صنایع نفت و گاز بدودر بحث تهدید

 علیه کشاورزی ومنابع طبیعی بیان نشده است.

 پاسخ

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در در عرصه های گوناگون، توسط کارشناسان مربوطه بازبینی شده و  swotجداول 

بررسی و توافق جمعی قرار گرفتند. نظرات اخذ شده  مطرح شده و مورد 41/45/91و  24/44/91جلسات کمیته فنی مورخ 

 در جلسه مذکور عینا در گزارش منعکس شده است.

22 

 سوال
تهدید امنیت غذایی در کنار کاهش ذخایر آبزیان مطرح شده گویای تاثیر کاهش آبزیان  به تنهایی به عنوان تهدید امنیت 

 شود.غذایی است؟ که قاعدتا منظور این نبوده است. اصالح 

 پاسخ

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در در عرصه های گوناگون، توسط کارشناسان مربوطه بازبینی شده و  swotجداول 

مطرح شده و مورد بررسی و توافق جمعی قرار گرفتند. نظرات اخذ شده  41/45/91و  24/44/91جلسات کمیته فنی مورخ 

 در جلسه مذکور عینا در گزارش منعکس شده است.
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1 

 استان یهاتیمحدودو  هاییتواناتبیین سازمان فضایی موجود و ارزیابی  -1-2-11-1

 تبیین وضع موجود سازمان فضایی استان  -1-2-11-1-1

عام نیروها و  یهایقانونمندفضایی و تعیین جایگاه سازمان فضایی به درک عمیق و دقیق  یافتگیسازمانتحلیل روند 

ر نگرشی د رونیازاایت و کنترل متناسب با موقعیت کمک نمایند. محتوایی برای تشخیص سازوکارهای هد یندهایفرآ

. ردیگیمورت تعیین موقعیت ص یافتگیسازماننیروهای محتوایی در فرآیند  دهندهنشانتلفیقی منتج از ترکیب متغیرها، 

ین سازمان فضایی توسعه ی. تبگردندیماصلی توسعه در یک رویکرد سیستمی تبیین  یهانظامبنابراین سازمان فضایی استان در 

به  فضایی تشکیل شده است. پیش از ورود یهاتیظرفاصلی الگوهای فضایی، جریانات و روندهای فضایی و  مؤلفهاز سه 

 اصلی سازمان فضایی پرداخته شده است. مؤلفهیک از سه  هر یشناسروشمباحث مربوط به تحلیل محتوا، مفاهیم و 

 اصلی توسعه یهانظامان فضایی موجود در تبیین سازم یشناسروشمفاهیم و  -1-2-11-1-1-1

 تشریح مفاهیم کلیدی  -1-2-11-1-1-1-1

 فضا:

دانان نگریسته شده است. فضا زاییده مناسبات مفهومی کلیدی از سوی جغرافی عنوانبهفضا در علم جغرافیا، اغلب 

ین فضا ، اما ابخشدیمگی یافتها، امکان سازماناندازها و بوماجتماعی است. هر جامعه به اشکال مادی و مرئی فضا مثل چشم

هایی تسری پیدا خواهد کرد که تنها با نیرو و جریان یهادانیمشود، بلکه به فقط به پدیدارهای مرئی و مادی محدود نمی

یک فضای  توانرو فضای جغرافیایی را نمیاینها پی برد. ازتوان به ماهیت آنتحلیل جغرافیایی می ینوعبهدست یازیدن 

 های آن، آفریده کنش انسانی استو ساخت هاصورتساب آورد. فضای جغرافیایی، فضایی اجتماعی است و حطبیعی به

طح ها در سهای مکانی، روابط و مناسبات بین آنای است که از نقاط و پدیده(. فضای جغرافیایی مجموعه1311، رستم پور)

ظر جموعه تعاریف ارائه شده، مفهومی از فضا که در این مطالعه مدن. بنابراین، با توجه به مشودیمسیاره زمین تشکیل و متحول 

از الگوها و روابط فضایی بین اجزاء در سطح سیستمی استان و پیرامون  یامجموعهخواهد بود، ساختاری است که توسط 

 ایجاد شده است.

 سازمان: 

 یاژهیومفاهیم  تواندیم ردی مدنظر باشداین که واژه سازمان در کدام زمینه از علوم و در چه چارچوب کارب برحسب

توا )که انسانی به عنوان مح یهاگروهو فضایی، سازمان در چارچوب بررسی رفتار  یامنطقه یزیربرنامهداشته باشد. در علوم 
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ها در آن ازانسانی و جایگاه هریک  یهاگروهها با سایر از انواع آن است(، چگونگی ارتباط این گروه یانمونهشهر و روستا 

 .شودیمشرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی متفاوت در نظر گرفته  ریتأثکل محیط تحت 

 سازمان فضایی:

واحدهای یک مجموعه در فضا، در راستای عملکردهای عمومی یک مجموعه  افتهینظامعبارت است از ترتیب و توزیع 

. همچنین ابندییمهای مشخص در یک محدوده فضایی، سازمان فعالیت یکسریآن،  بنا برترتیبی که  درواقع( 1315)آسایش، 

ارتباطی بین  یهاشبکهها به همراه روابط متقابلی که از طریق وابسته به آن یهاتیفعالبه عقیده آرپی میسرا، مرکز تجمع و 

 یابیسازمانن فضایی، ترتیب (. به این اعتبار سازما1353شوند به وجود آورنده سازمان فضایی است )میسرا، ها برقرار میآن

 موجود در فضا است. یهاتیفعال

 ساختار:

میان عناصر و  هرگاهاست.  شدهگرفتهبه معنی ساختن و بنا کردن Stuere و از فعل  Stracturaساختار از کلمه التین 

. شودیم م ساخت نزدیکنسبتاً ثابت و محکم برقرار باشد به مفهو یارابطهاست  موردنظراجزای یک مجموعه که کلیت آن 

مانده  تغییر یابند، اما به شکلی که متکی به کل بافی توانندیمها عناصر از روابط که در آن یامجموعهساختار عبارت است از 

(. بر این اساس 1311تر است )حبیبی و دیگران، روابط بین عناصر از خود عناصر مهم ییساختارگراکنند. در  حفظو خود را 

ضایی عبارت است از روابط درونی و بیرونی واحدهای یک مجموعه که دارای سازمان فضایی هستند. به عبارتی ساختار ف

گفت که هر سازمان،  توانیم(. بر این اساس 1353تطابق سازمان فضایی با محیط دانست )میسرا،  توانیمساختار فضایی را 

 ی نیست.ساختاری دارد لیکن هر ساختار دارای هویت ویژه سازمان

 ساختار فضایی:

ضایی را ساختار ف شودیمپدیده در سطح زمین که از کار فیزیکی و یا فرآیندهای بشری ناشی  یدهسازمانآرایش و  

یده ها، ساختار سیستم نام(. از رویکرد سیستمی، واحد اصلی هر سیستم و روابط اساسی میان آن1315الدینی، )سیف نامندیم

سایر اجزای  یریگشکلدر  یاکنندهنییتعو نقش  شودیمبندی و زیرساخت سیستم محسوب استخوان مثابهبهشود که می

(. پیتر هاگت در فصل چهارم کتاب جغرافیا یک سنتز جهانی، 1311ها دارد )داداش پور، سیستم و نحوه رفتار و عملکرد آن

( با 1915تاب تحلیل مکانی در جغرافیای انسانی )چهار بخش را تحت عنوان ساختارهای جغرافیایی آورده که بعدتر در ک

 شش اصل هندسی مطرح کرد: صورتبهفضایی را -افزودن دو بخش دیگر، تصوری از الگو و نظم در ساختارهای مکانی
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  رفتار و ماهیت سیستم، بین عناصر و اجزاء آن در جهت بقاء سیستم  بنا برتعامل: مجموعه اعمال متقابلی که

رفیعیان، ) رودیمگیری سازمان فضایی منطقه به شمار و شکل یابیسازمانمل نخستین مرحله از وجود دارد. تعا

1315.) 

  :فضا  یدبناستخوانو  گردندیمبسترهای ضروری جهت انتقال جریان در فضا تلقی  درواقع هاشبکهشبکه

)تلفن،  نظیر مجاری ارتباطی یکیزیف ریغها و مجاری ها شامل مجاری فیزیکی، نظیر راه. شبکهشوندیممحسوب 

 )مجاری هوایی( هستند. یونقلحملاینترنت و ...(و  

  هاونکان، تظاهر فضایی خود را در هاانیجرو برآیند فضایی  هاشبکه: محل تالقی و اتصال هاکانونگره و 

 (.1315یابد )رفیعیان، می

 ک در یو تبیین جایگاه هر هاگره یریان پذسازماست که نحوه  یاکننده صعود: توالی عمودی و مراتبسلسله

 (.Taylor, 2414کند )ساختار را بیان می

  مختلف، به گسترش و بسط سطوحی خاص می یهاکانون، با تقویت شبکه بین جادشدهیاسطوح: پیوندهای-

 (.1315انجامد )رفیعیان،

  انی بر سطح زمین.انس یهاگروه یهاتیفعالو  هامکانپراکنش و انتشار: حاصل توزیع الگوی 

 فضا یابیسازمان باز -1-2-11-1-1-1-2

پیوندهای قوی و متقابل بین  یاثربخش، به حضور و یامنطقهاغلب نویسندگان و محققین حوزه مطالعات شهری و 

این جریان، که رشد و تغییرات به وقوع پیوسته  یبازخوردمعینی از فضا و همچنین اثرات  یمحدودهاز عناصر در  یامجموعه

نیز گفته شد ساختار، آرایش  ترشیپکه  گونههمان(. 1315)رفیعیان  اندمعترف، کندیمی سیستم، هدایت و تنظیم را جهت بقا

( این Bluatاز نظر بالت ) کهیطوربهدر طول زمان است؛  هادهیپدفضایی و فرآیند، بازآرایی این  –زمینی  یهادهیپدحقیقی 

 دو مشابه یکدیگرند: 

 (.Bluat, 1911) "اندمدت، فرآیندهای آرام طوالنی  یسادگبهعی، ساختارهای جهان واق"

چنین سیستمی بر ایجاد، تکوین و تحول و  یهاخصلت، جزئی از سیستم اجتماعی است و یامنطقهسیستم شهری و 

ل در فضا معوا یهاواکنش، ترکیبی از اثرات و یامنطقهشهری و  یهاستمیس بیترتنیابه. کندیمآن داللت  یریپذنظم
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هم ساختار فضایی و  هامکانکه در آن،  کندیمرا مشخص  2فرآیندی 1فضایی یابیباز سازمان . مفهوم گردندیممحسوب 

 زمانمدت)به معنای 3یریپذاتصالاجتماعی، اقتصادی و سیاسی را با تغییر در کیفیت  یهاتیفعالنظیر  شانیهایژگیوهم دیگر 

(. در این رابطه، مدلی برای شرح Janelle,1919)5ابدییمانطباق 4و مکان  بازمانو مقصد مطلوب(  مبدأبرای سفر بین  ازیموردن

در این مدل، 1 1( طراحی شده است. Janelleتوسط جانیل ) 1919فضا، در سال  یابیباز سازمانو نمایش فرآیندی هنجاری از 

 پاسخ داده شده است.  یشنروبه فضایی در قالب مفاهیمی یکپارچه یابیسازمان فرآیند باز

  

                                                      
1 recorganization 

2 process  

3 connectivity  

4 Time-space 

د غذایی، انطباق فضایی با پیشرفت های حمل و نقلی به ( به آن اشاره کرد که چگونه برای صنعت خرده فروشی مواFOXاز چنین بازسازمانیابی، مثالی است که فوکوس ) ییک 5

 (. Janelle,1919: 341ترک مغازه های خوار و بار فروشی به سبب توجه به سوپرمارکت ها )به نقل از -سوی تعداد کمتر، اندازه بزرگتر و در فاصله دورتر بنگاه ها متمایل می شود

بودن در صرفه های اقتصادی مبادالت شهری ایاالت متحده و کشورهای اروپای غربی ایجاد شده است، نویسنده اعتقاد دارد که  اگر چه این مدل ها عموماً با هدف کاربست پذیر 1

 خدماتی آغاز شده است، باشند. -آنها می توانند دارای ارزش های پیشگویانه ای در تخمین توسعه فضایی نواحی که تنها اخیرا پیشرفتشان از طریق انقالب صنعتی

 چهار ویژگی در این مدل مفهومی باز پیکره یندی فضای مناسب یه نظر می رسد:  1

(، تمرکز گرایی و تخصص گرایی interaction(، تعامل )accessibilityاگرچه مدل جینل اساسا بر توسعه فضایی در سطح منطقه ای داللت دارد، روابط مفهومی میان دسترسی )

(specialization/centralization) ( و هزینه های محلیlocational costs( همچنان در فرآیندهای بازسامانیابی فضا )reorganization در سطوح باالتر فضایی کاربست )

 پذیر هستند. 
تواند عامل مهمی در پیش برد  در عصر اطالعات، نوآوری در تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی، عالوه بر پیشرفت های حمل و نقلی )که این مدل به آن پرداخته است(، می

 فرآیندهای بازپیکره یندی فضایی داشته باشد. 
( است؛ تمرکز گرایی و و تخصص گرایی بر تعامالت افزایش یافته مقدم است. در هر حال، به طورمثال، در واقعیت، unidirectionalدر مدل او زنجیره علت و معلولی غیر مستقیم )

  ت در مهاجرت خانوارها یا شرکت های تجاری است و یا اینکه جریان های رفت و آمدی وابسته به توسعه و بازپیکره بندی فعالیت ها می باشد.توسعه جریان ها معلول تغییرا
 و در آخر، فرآیند مدل در سطح باالیی مکانیکی و قطعی است.
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 این فرآیند شامل مراحل زیر است: 

  1برای دسترسی -

 2ابداعات ترابری  -

 3همگرایی زمان و مکان  -

 1و تخصصی شدن 5ییتمرکزگرا - 4انطباق فضایی -

 ( Janelle, 1919) 1تعامل فضایی -
 ی فضاابیباز سازمانفرآیند  : 1 ریتصو

 
 1533منبع: آفاق پور و داداش پور،                                               

 

 تقاضا برای دسترسی 

ن و فضاها در یک سیستم است. بنابرای هامکاناز سهولت )زمان، هزینه یا کوشش( برای انتقال بین  یااندازهدسترسی، 

 طوربهیا  1شده در واحد نتیجه عملکردی تقاضا برای دسترسی، در حقیقت، تالش برای کاهش کوشش ترابری، مصرف

 بسیارساده، برای تقویت مطلوبیت محلی است.

 

                                                      
1Demand for accessibility  

2 Transport innovations 

3 Time space convergence 

4 Spatial adaptation 

5 centralization 

1 Special adaptation 

1 centralization 

1 Operational success 
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 ابداعات ترابری

 شودیممت گرفته به خد هامکانکه یا برای افزایش دسترسی بین  شودیمابداعات ترابری به هر تکنولوژی یا روشی گفته 

، شودیمشود منجر  جاجابهبین دو مکان در واحد زمان  تواندیمو یا اینکه به افزایش در مقدار کاال یا تعداد مسافری که 

، سوخت ترشرفتهیپبهسازی معابر ترافیکی  یهاروش، ترعیسربنابراین، نوآوری ترابری ممکن است حاملی جدیدتر و 

آنچه  توانندیماعات، و ... باشد. تمامی این ابد وخمچیپرپ یهاراه، روشنایی بهتر برای سفر در شب، مستقیم سازی ترمناسب

 را که نویسنده تحت عنوان همگرایی زمان و مکان تعریف کرده نتیجه دهند.

 مکان  –همگرایی زمان 

 ترکینزدمکان به یکدیگر  -در زمان هامکانهمگرایی زمان و مکان نتیجه نوآوری ترابری است، که به سبب آن، 

شمگیری چ طوربهبین دو مکان و در نتیجه فاصله،  ییجاجابهبرای  ازیموردن، این به این معنا است که، زمان سفر شوندیم

با  شانیهاتیعالفکه تطبیق سازمان فضایی  رسندیمبرآمدی از چنین همگرایی، افراد به این نتیجه  عنوانبه. ابدییمکاهش 

 و علمی است. ریپذامکانمکان در حال تحول  –چارچوب زمان 

 مکان  –ر سازمان زمان انطباق فضایی با تغییرات د

تخصصی شدن  و ییتمرکزگرامکانِ در حال تغییر، به  –انسانی با چارچوب  یهاتیفعالفضایی  انطباقدر مدل پیشنهادی، 

اولیه  اقتصادی یهاتیفعالمشخص و تخصصی شدن  یهامکانبخش دوم )صنعت( و سوم )خدمات( اقتصاد در  یهاتیفعال

یکی از اشکال آن است( به تمرکز در حال  ینیشهرنش)که  ییتمرکزگرامنجر خواهد شد.  هاآن23در حوزه نفوذ منابع گرایِ 1

در رشد اقتصادی، فرهنگی و برخی  ییتمرکزگرا، این شودیماقتصادی در یک مکان خاص اطالق  یهاتیفعالافزایش 

 یهاهصرف)حوزه نفوذ( مسلط است. . که این مکان خاص بر آن فضا دهدیمرا نتیجه  یاکپارچهیموارد، سیاسی، فضای 

 عنوانبهعموماً  که یاژهیوفرهنگی، سیاسی یا اقتصادی در مکان یا فضای  یهاتالشکه مقیاس  شودیمزمانی نتیجه  4اقتصادی

که  ددهیمیک قانون، افزایش مقیاس، اجازه  عنوانبهافزایش یابند  شوندیمدر نظر گرفته  5ییتمرکزگرانیروهای محرک 

نه نهایی تولید یا کارکرد به ازای هر واحد از محصول کاهش یابد. تخصصی شدن )صنعتی شدن یکی از اشکال آن است( هزی

                                                      
1 Primary economic activities  

 اختیار مکان استقرار فعالیت ها می گذارد. مقصود از حوزه های نفوذ منابع گرا، نواحی است که منابع اولیه تولید اعم از مواد خام اولیه، نیروی انسانی مورد نیاز و ... را در  2

3 Resource - oriented 

4 economies 

5 Motivating forces behind centralization 
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فعالیت  تنها بر یک هاتیفعالناشی از دیگر  یهانهیهز جهیدرنتیا فضاها تالش خود را  هامکانکه  دیآیمهنگامی به وجود 

برای تمرکز  که بیشترین گرایش اندداشتهاقتصادی اظهار  دانانیجغرافو  یانطقهمویژه معطوف کنند. بسیاری از اقتصاددانان 

نسبی مکان در مقایسه با دیگر  1)یا حداقل باید( در نسبت با مزیت تواندیماقتصادی به یک فعالیت ویژه،  یهاتیفعالاز دیگر 

ر شدن در فعالیتی را انتخاب کند که در آن )د و نواحی باشد. از طرف دیگر، محلی با اقبال کمتر، باید تخصصی هامکان

تعیین کننده نوع تخصص مکان یا  3را دارد بر این اساس، سطح مطلوبیت محلی 2نسبت با بقیه سیستم( کمترین زیان نسبی

 فضا است. 

وبیت مطل کارآمد و ییجاجابهانسانی مورد توجه است نیاز به  یهاتیفعالو تخصصی شدن  ییتمرکزگرابیش از  آنچه

 فاصله کیخویش را سرعت ببخشد، امکان سفر به فواصل دورتر در  ییجاجابهمحلی افزایش یافته است. هر چه انسان وسایل 

. این ایده با مفهوم شودیمر میس ترعیوسمنابع بهتر و  جتاًینتزمانی ثابت، برای افزایش دسترسی خود به ناحیه پیرامونی بیشتر و 

، کارکردهای بخش دوم و سوم اقتصاد عالوهبه 4.ردیگیماولمن مطرح شده در یک ردیف قرار  قابلیت انتقال که توسط

 طورهبکشاورزی و دیگر محصوالت اولیه،  یفاسدشدنبه تعداد افراد بیشتری سرویس دهی کنند، و محصوالت  توانندیم

بیت ظهور درجه رو به رشد مطلو عالئمییرات، . در ماهیت این تغشوندیمبازاریابی  یتربزرگسودمندتری در ناحیه بازاری 

ی . بنابراین، تخصصدهدیمانسانی را  یهاتالشو تخصصی شدن رو به رشد  ییتمرکزگرامحلی است که این خود اجازه 

، هر دو اشکالی از انطباق فضایی با چارچوب زمان ـ مکان در حال تکامل هستند )آفاق 51ناشی از مقیاس یهاصرفهشدن و 

 (. 1394داداش پور،  پور و

 

 

                                                      
نسبت به سود کاالی دیگر  ی از دو کاالهر گاه یک کشور یا منطقه بتواند دو کاال را نسبت به کشور یا منطقه دیگر به قیمت پایه نسبتا کمتر تولید کند و صرفه نسبی در مورد یک 1

 بیشتر باشد، این حالت مزیت نسبی می گویند. 

2 Comparative disadvantage 

ش( مورد نیاز )قیمت و یا کوشمطلوبیت واحدی برای اندازه گیری ارزش است. مطلوبیت محلی میزانی از مطلوبیت یک مکان ویژه یا فضای ویژه است که توسط هزینه زمان سفر  3

 ( آن را )مکان مبدا( برآورده می کند تعریف می شود.operational needsن به مکان یا فضایی که نیازهای عملکردی )برای رسید

4 E.L. Ulman, The Role of Transportation and The Bases of Interaction, in W.L. Thomas, Jr. (ED.), Man,s RoZo in Changing the 

Face of the Earth (Chicago: University of Chicago Press, 1951):112-114 

اید ناشی از عوامل د. این شرایط بمفهوم صرفه جویی های ناشی از مقیاس اشاره به شرایطی است که باعث می شود هزینه متوسط تولید بنگاه اقتصادی با افزایش تولید کاهش یاب 5

 است. داخلی خود بنگاه اقتصادی و شرایط مربوط به عوامل خارجی

1 Economies of scale 
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 افزایش سطح تعامالت

را  و تخصصی شدن رو به افزایش ییتمرکزگراو فضاهایی که  هامکانافزایش تعامالت میان  دهدیمهای پایه نشان مدل

برای این  ،شوندیمبخش دوم و سوم اقتصاد در مکانی مفروض متمرکز  یهاتیفعال. هر چه دیآیمبه وجود  اندکردهتجربه 

 تریضرورمنابع گرا  1نفوذ یهاحوزه، در فرم تبادل کاالها، خدمات و اطالعات با دوطرفهتعامل و برقراری روابط  هاانمک

و در مقابل متقاضی  آورندیمنفوذ، خود الزامات و نیاز به محصوالت اولیه )کشاورزی( را فراهم  یهاحوزه. این شودیم

 و سوم اقتصاد هستند. بخش دوم  یهابنگاهمحصوالت و یا خدمات 

ماالً به گسترش ، احتشودیمانسانی در یک مکان ویژه نتیجه  یهاتیفعالافزایش تعامالت و دادوستدها که از تمرکزگرایی 

استفاده زیاد و افزایش ازدحام ترافیکی به وجود  براثررا  هاآنو خرابی و استهالک  2انجامدیمانسان  ییجاجابهامکانات 

ادامه داشته  هاتمیقافزایش  درگروتنها  هامکاناین است که ثبات نتیجه عملکردی این  رودیمبراین، آنچه انتظار . بناآوردیم

، تعامالت رو به رشد که از تمرکزگرایی و تخصصی شدن به وجود آمده، به تقاضای بیشتر برای افزایش جهیدرنتباشد. 

 ترابری را به همراه خواهد داشت. یهاینوآورمطلوبیت محلی و  دسترسی منتهی خواهد شد. که این، خود افزایش درجه

ن است نامیرا و در حال شتاب گرفت یاچرخهنظری،  طوربهانسانی در آنچه  یهاتیفعالفضایی  یابیباز سازمانبنابراین، 

ک د که وضعیت یمضاعف و یا بازخوردهای مثبت بر این موضوع داللت دار راتیتأثامری دائمی و پایسته است. مفهوم 

 زمان کیبرای دسترسی و چهار گام بعد( در  هاآندر حال تعامل، تقاضای  یهاسکونتگاهاز همگرایی بین  یادرجهسیستم )

زخورد مثبت دارای با یهاستمیس. بنابراین شودیمکامل از درون سیستم و توسط وضعیت قبلی آن مشخص  طوربهمشخص، 

 در نفس خود پایا هستند. 

در انواع مختلفی از جریان ها بروز یابد، مروری بر مطالعات قبلی نشان می دهد که  تواندیمیش سطح تعامالت، افزا

جغرافیای انواع مختلفی از جریان ها مشابه یکدیگر نیستند. منابع مختلف، با توجه به هدف پژوهش، دسته بندی های مختلفی 

اند، اما می توان گفت پذیرش چهار نوع امالت بین شهرها را به کار گرفتهاز انواع جریان های مورد مطالعه برای بررسی تع

جریان انسانی، کاالیی، مالی و اطالعاتی در غالب آن ها عمومیت دارد. در جمع بندی تمامی تعاریف و مفاهیمی که تا بدین 

ستان ی که تبیین سازمان فضایی موجود اهای فضایجا ارائه شده، ارائه تعریفی جامع و کامل از ساختار و سازمان فضایی نظام

                                                      
1 hinterlands 

ردیل و کولپیتس ام گرفته توسط کووپشتیبانی از این مفهوم که بهبودها و پیشرفت های ترابری، به خودی خود، افزایش تعامالت را تقویت می کنند نیز وجود دارد. مطالعات انج  2

(Coverdale & Colpitts نشان می دهد که بهبود در امکانات ) .بزرگ راه ها، حجم ترافیک بیشتری را در مقایسه با تعداد شمارش شده توسط مسیرهای جایگزین سبب می شود

به تنهایی بلی انتظار می رفته امکانات ترابری قاین به آن معنا است که بسیاری از دیگر امکانات )به طور مثال پل ها و آزاد راه ها( حجم ترافیک بسیار بیشتری را در مقایسه با آن چه 

 ( نام برده می شود. induced trafficپاسخ گو باشند به خود جذب می کنند. این افزایش مکررا تحت عنوان ترافیک القا شده )
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بوشهر بر مبنای آن صورت بندی شده ضروری است. این تعاریف به طور خالصه در سه محور به شرح زیر قابل شناسایی 

 است:

( نظام )شبکه( )به عنوان مثال شبکه سکونتگاهی(، سیستمی متشکل از کانون ها/عناصر و روابط و ارتباطات بین آن ها 1

 است.

 ( سازمان فضایی متشکل از چندین ساختار فضایی و روابط بین آن ها است.2

 ( ساختار فضایی متشکل از سلسله مراتب، سطوح و الگوهای فضایی تعامالت، میان نقاط است.3

ظام مجدد دچار بازآرایی و انت براین اساس، طی فرآیند بازسازمان یابی فضا، ساختار فضایی )آرایش حقیقی پدیده ها(،

 آن ها با زمان و مکان انطباق می یابد. 1ها با تغییر در کیفیت اتصال پذیریهای کارکردی مکانشود و ویژگیمی

 شناسایی الگوهای فضایی )گونه بندی آرایش فضایی عناصر و روابط میان آنها( -1-2-11-1-1-1-3

قطه، خط و پهنه اشکال نسرزمینی و با  ساس موقعیت مکانی عناصر در پهنهساختارهای اصلی الگوهای فضایی بایستی برا

تشریح گردد. موقعیت مکانی عناصر به همراه نوع آنها می تواند شکل بندی الگوهای فضایی را ایجاد کند. از این رو با ترسیم 

سرزمینی و تشخیص الگوی حاکم بر آنها می توان شکل بندی الگوی  صر خاص هر یک از الگوها در پهنهموقعیت مکانی عنا

 داد.فضایی را تشخیص 

ویژگی های هر یک از این عناصر در یک منطقه می تواند از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. براساس اهداف 

ویژگی های  ،ویژگی های ارتباطی و پیوندی، ویژگی های سلسله مراتبیمطالعات این بخش ویژگی های مورد بررسی شامل 

یت عناصر فضایی موثر در فضا، الگوهای اصلی فضایی شناسایی  می است. بعد از مشخص کردن موقع گرایشی و جاذبه ای

گردد که یکی از بهترین روش ها، نمایش آرایش فضایی عناصر به صورت گراف است. همچنین در تشریح و تشخیص 

لیل حآرایش فضایی عناصر از توابع مختلفی در تحلیل فضایی می توان استفاده کرد، تحلیل خوشه ای، تحلیل بافرینگ، ت

، تحلیل نزدیکترین همسایگی، تحلیل Density ،Group analysis ،Zoning Statisticsو  IDWتراکمی عناصر بر پایه تابع 

 ضریب پراکندگی موران و ... نمونه ای از توابع فضایی را شامل می گردد.

 

  

                                                      
1 connectivity 
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  لیل یکپارچه آن با سایر عناصرنمونه تشریح الگوی فضایی یک عنصر خطی و تح : 2 ریتصو
 شناسایی الگوی فضایی: 

در شکل فوق کریدورهای یک عنصر فضایی که می تواند شامل 

جاده ها، رودخانه ها و سایر عناصر خطی باشد. اگر محل تالقی 

کریدورهای مذکور از شرایط خاصی برخوردار باشد به عنوان مثال 

رات جریانات و افزایش مانند محل تالقی جاده های اصلی که تغیی

ظرفیت های فضایی نظام حمل و نقل را به دنبال دارد در آن صورت 

گره ها نیز مشخص می گردد. در تحلیل مذکور از سمت چپ به 

راست از وضعیت متغیر در فضا به تحلیل الگو و شکل بندی یک 

 عنصر فضایی می توان رسید.

 

 طقه:ارائه یکپارچه عناصر و جریان های فضایی من

پس از تحلیل عناصر فضایی هر یک از نظامات توسعه، بر پایه اصل 

سلسله مراتب و جریانات بین عناصر، تصویر یکپارچه تمامی عناصر 

یک نظام فضایی از حیث شاخص های توسعه فضایی )الگو، فرآیند 

و ظرفیت( ارائه می شود.  نتیجه تحلیل مذکور بر ظرفیت های فضایی 

توسعه را در فضا تعیین می کند، داللت دارد. به  که زمینه های آتی

عنوان مثال در تحلیل ظرفیت فضایی نظام اکولوژیک، شخصیت پهنه 

های مختلف از حیث معیار توسعه )توسعه همه جانبه، تثبیت توسعه، 

  توسعه و تثبیت و حاالت مختلف دیگر( تعیین می شود.
 ماخذ: تحلیل مشاور بر پایه منابع مختلف
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 ناسایی فرآیندهای فضاییش -1-2-11-1-1-1-4

 واز آنجایی که فضا بازتابی از شکل بندی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، فضا همواره به عنوان پدیده ای پویا 

بندی های آن متاثر از میزان، تراکم، شدت و جهت مولفه های عمل کننده آن بشمار متحرک شناخته می شود که صورت

ت های توصیفی دارای اهمیر توزیع مکانی و هم از نظر ویژگیتغییرات عناصر فضایی هم از نظمی رود. از این رو بررسی 

پهنه ای نمایش داده شده است که این عنصر می تواند شامل -است. در شکل زیر پراکنش یک عنصر نقطه ای یا نقطه ای

 شهرها، روستاها، واحدهای صنعتی، بنادر و ... باشد. 

  bبه وضعیت  aنمونه ای از تغییر روند یک عنصر در فضا از وضعیت  : 3 ریتصو

 
این عنصر نقطه ای می تواند در نقاط اصلی خود متراکم شده و یا حذف شود و یا به یک عنصر خطی یا با یک آرایش 

ی کرد )به عنوان ت ذیل دسته بندفضایی دیگرتبدیل گردد. )تحلیل روند فضایی(. قالب تحوالت فضایی را می توان به صور

مثال یک متغیر در بخش مربوطه ماهیت کانونی داشته و بتدریج در ترکیب با کانون های دیگر به کریدور و یا پهنه تغییر یافته 

است. به عنوان مثال در استان بوشهر پدیده نظام استقرار واحدهای صنعتی از وضعیت کانونی به خطی و پس از آن به رشد 

 ون های پیرامون شهرها تحول یافته است.کان
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 نمونه ای از تغییر فرآیندی یک عنصر فضایی )رشد شهری/شکل سمت راست( و )لکه های زیستی/شکل سمت چپ( : 4 ریتصو

 
 

 Yaolin et al:2008ماخذ: 

 واند انجام گیرد. تحلیل تغییرات فضایی متناسب با ماهیت نوع متغیر در چند قالب می ت

  استفاده گردد. GISکه می تواند از توابع مختلفی در محیط  تغییرات تراکمیدر -الف

 به صورت تحلیل شاخص های کمی و تحلیل برآیند آن بر پایه روش گراف-ب

سازد.  یبرخی از تحلیل های فرآیندی با توجه به عدم در دسترس بودن داده ها قابلیت تحلیل فضایی خاصی را ممکن نم

اما شناخت فرآیند با توجه به بررسی عناصر و سایر شاخص ها به صورت حدودی ممکن شده است. در این صورت می توان 

به صورت پایه روشن شده و  GISاز تحلیل گراف استفاده کرد که ابتدا الزم است برخی از شاخص های پایه در محیط 

 نمایش اطالعات پایه در ذیل(.تحلیل گراف بر روی آن انجام شود )نمونه نحوه 
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 نمونه ای از روش های تغییرات تراکمی و مکانی جریانات فضایی در منطقه : 5 ریتصو

 تجمع های یک عنصر فضایی و جهت روند تغییرات )تغییرات تراکمی(

 

 تغییر روند مکانی افزایش یک عنصر فضایی 

 
 Yaolin et al:2008ماخذ: 

 پتانسیل های فضایی  ها و تیظرف ییشناسا -1-2-11-1-1-1-5

هر سازمان فضایی با توجه به الگوها و فرآیندهایش دارای پتانسیل ها و ظرفیت هایی است که در صورت شناسایی و بهره 

 یمند شدن از آنها می تواند آینده ی یک منطقه را دگرگون کند. از این رو بعد از بررسی الگوهای فضایی و همچنین فرآیندها

 مکانی به این مهم پرداخته شده است. 

این در حالی است که برخی از تحلیل ها از نوع بررسی روابط بین دو متغیر فضایی است. به عبارتی انتظار می رود بین 

این نوع تحلیل در شناخت  باشد.پراکنش واحدهای خاک کالس یک و اراضی زراعی رابطه معناداری وجود داشته 

و الگوهای فضایی بسیار موثر است. تحلیل روابط بین توزیع جمعیت و توزیع صنایع، خدمات و ... نمونه ساختارهای فضایی 

ای از این روابط است. تحلیل رابطه بین استقرار صنایع و آلودگی هوا، استقرار اراضی زراعی و آلودگی خاک، و ... )متناسب 

ت که می تواند در تبیین سازمان فضایی موجود و شناسایی عوامل با نوع اطالعات در دسترس( نمونه ای از تحلیل هایی اس

 شکل دهنده ساازمان فضایی بسیار موثر باشد. 
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 رابطه سه عنصر اصلی سازمان فضایی در نظام توسعه: الگوی فضایی، فرآیند فضایی و ظرفیت های فضایی : 3نمودار 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور                                                                   

 

جزاء ا ه، خط و پهنه در  طیف متنوعی ازنقطتار  فضایی نظام های اصلی توسعه بر پایه سه جزء اصلی ساخبر این اساس 

خصص گرایی ها و تسازماندهی فضا شامل قطعه، شبکه، نظم، آنتروپی، سلسله مراتب، گرایش و جهت جاذبه، مفاصل، پیوند

و اء ای نظامات توسعه از تمامی اجزبه منظور تشریح انواع سازماندهی فضا بکار می رود. پر واضح است که برخی از مولفه ه

ند شش اصل هندسی بکار رفته توسط هاگت که پیشتر تشریح گردید، اصولی هستد. عناصر سازماندهی فضا تبعیت نمی کنن

ار و سازمان شبکه ها به طور عام و شبکه های شهری به طور خاص متصور است. این اصول، که برای معرفی و توصیف ساخت

ای فضایی هستند و بنابراین تحلیل ساختار و سازمان نظام ه-در ترکیب با یکدیگر، مولد شکل گیری ساختارهای مکانی

ا ارائه شده هتنتاجات ترکیبی بین آنهاست. در اصول شش گانه مذکور همراه با اصول و استوسعه مستلزم پرداختن به آن

است. سه عنصر نقطه، خط و پهنه مبین عناصر ساختار فضایی نظام توسعه هستند و عنصر سیستم و مدل مبین تلفیق و سازمان 

یابی عناصر در فضاست. بر این اساس پس از تشریح هر یک از مولفه ها )به عنوان مثال مولفه اقلیم در نظام اکولوژیک یا  

ولفه کارکردی در نظام شهری(، تحلیل یکپارچه و تلفیقی تمامی مولفه  ها در یک رویکرد عامل مبنا بر روی سطح فضایی م

 استان ارائه می گردد.
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 : ماتریس ترکیبی تشخیص الگوها، فرآیند ها و ظرفیت های فضایی بر پایه عناصر اصلی ساختار و سازمان فضایی1جدول 

اجزاء 

 سازماندهی فضا

نوع سازمان  سازمان فضایی اجزای ساختار فضایی

 مدل سیستم پهنه خط نقطه یافتگی فضا

 قطعه یا جزء فضایی
     

 شرح منطقه

 شبکه
     

شبکه بندی 

 محوری

نظم یا قاعده 

      فضایی
 نظم فراکتال

 آنتروپی
     

 چند هسته ای

 سلسله مراتب
     

 مکان مرکزی

گرایشات و جهت 

      جاذبه

قطب رشد یا 

 مناطق گره ای

محل اتصال و 

      ارتباط )مفاصل(

اثرات حاشیه ای 

 یا انتشار

 ارتباطات و پیوندها
     

 حومه نشینی

 پویایی ها
     

پراکنش و نظام 

 توزیع

 تخصص گرایی
     

 اتجدید مکان ی

 جابجایی

  ,Halas; 2009 &Klapka ماخذ:



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یدبنجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
11 

 گاهی با سازمان فضایی محیطی نمونه از تشریح یکپارچه عناصر سازمان فضایی سکونت : 6 ریتصو

 
ورت مکانی مطرح شود و در صورت فرایندها و روندهای فضایی براساس ساختارها و الگوها در فرآیند زمان مورد بررسی قرار می گیرد که می تواند به ص

تب و تفکیک افقدان اطالعات مکانی به صورت توصیفی ارائه شود. در شکل باال )سمت چپ( نمونه ای از روابط فضایی بین کانون ها بر پایه عنصر سلسله مر

 ختار طبیعی بیان می دارد. کارکردی روابط ارائه شده است. شکل سمت راست توزیع و رابطه همبستگی فضایی عناصر را با عناصر سا

شناسایی نظام های اصلی توسعه موثر بر سازمان فضایی و مولفه های اصلی مرتبط با  -1-2-11-1-1-2

 هر نظام

بر پایه مولفه های موثر و تاثیر پذیر از هریک از نظام های اصلی توسعه سازمان فضایی موجود در چارچوب سه عنصر 

یندها و جریانات فضایی و در نهایت محدودیت ها وظرفیت های فضایی تبیین اصلی سازمان فضایی یعنی الگوها و روابط، فرآ

 .گردید

 : طبقه بندی مولفه های اصلی سازمان فضایی در نظامات اصلی توسعه2جدول 

 مولفه های تبیین سازمان فضایی نظام فضایی توسعه

 نظام اکولوژیک-1

 مولفه اقلیم-1-1

 بع خاکمولفه منا-2-1

 مولفه منابع آب-3-1

 مولفه پوشش گیاهی و غنای حیات جانوری )تنوع زیستی(-4-1

 توان اکولوژیک-5-1

 شناسیمولفه زمین 1-1

 نظام فعالیت و استفاده از اراضی-2

 نظام خدمات رسانی-1-2

 نظام صنعت-2-2

 نظام معدن-3-2

 نظام کشاورزی-4-2
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 مولفه های تبیین سازمان فضایی نظام فضایی توسعه

 نظام شیالت و آبزی پروری 5-2

 ری نظام شه-3

 مولفه ساختار موفولوژیک شبکه شهری-1-3

 مولفه نظام سلسله مراتبی جمعیتی و خدماتی شهرها-2-3

 مولفه نظام شبکه ای ساختار شهری-3-3

 مولفه نظام کارکردی شبکه شهری-4-3

 نظام روستایی-4

 مولفه ساختار مورفولوژی شبکه روستایی-1-4

 تی روستاهامولفه نظام سلسله مراتبی جمعیتی و خدما-2-4

 مولفه نظام شبکه ای ساختار روستایی -3-4

 مولفه نظام کارکردی شبکه روستایی-4-4

 زیرساخت ها و شبکه حمل و نقل -5
 زیرساخت های فیزیکی-1-5

 کریدورهای هوایی و دریایی-2-5

 1)نفت و گاز  و نیرو(انرژی -1
 نفت و گاز-1-1

 نیرو -2-1

 گردشگری-1

 امل عرضه(منابع گردشگری )ع -1-1

 عامل تقاضای گردشگری -2-1

 خدمات گردشگری -3-1

 وریعلم و فنا-1
 وری )زیرساخت های نرم و سخت(زیرساخت های علم و فنا-1-1

 مقیاس تجاری سازی-2-1

 نظام اجتماعی و فرهنگی – 9

 سازمان فضایی نظام اجتماعی و فرهنگی 9-1

 توزیع جمعیت 9-2

 کیفیت جمعیت و نیروی انسانی 9-3

 ماخذ: برآیند مطالعات مشاور از تحلیل وضعیت

 تبیین سازمان فضایی نظام اکولوژیک در وضعیت موجود -1-2-11-1-1-3

 شناسایی الگوهای فضایی )گونه بندی آرایش فضایی عناصر و روابط میان آنها( -1-2-11-1-1-3-1

 ساختار فضایی طبیعی و محیط زیست بخشی از سازمان فضایی طبیعی و محیط زیست است که از منابع فیزیکی و

بیولوژیکی سرزمین و ارتیاطات میان آنها برای ایجاد عملکردهای مختلف اکولوژیکی و جریان یافتن فرآیندهای طبیعی برای 

مکانی سازمان  هاییابی به اهداف معین تشکیل شده است. ساختار فضایی بیشترین قرابت را با مکان دارد و موقعیتدست

در  ، ولی در هر حال ترتیباتی“نظم هندسی”واقع اگرچه نه به معنای محدود  یابد. درفضایی در ساختار فضایی تجلی می

اختار ریزی شده برقرار است که سای فضایی نسبت به یکدیگر چه ارگانیک و چه برنامهاستقرار و رفتار اجزای مجموعه

                                                      
ررسی قرار گرفته ل مورد بسازمان فضایی نظام انرژی به عنوان بخشی از نظام فعالیت در بخش نیرو ونفت گاز باتوجه به ویزگی های خاص استان به صورت مستق 1

 است.



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
11 

طح را برای وان تعبیر نقطه، خط و ستباشد و بر پهنه زمین قابل مشاهده است. بنا بر هندسه اقلیدسی میفضایی آن مجموعه می

 ای فضایی را دریافتهای گوناگون به کاربست و سازمان درونی پدیدهدرک روابط اجزای ساختار فضایی در مقیاس

 (.1391)صرافی، 

قیاس، ها در گستره سرزمین است برحسب مها و ارتباط آنتحلیل ساختارهای فضایی که مبتنی بر توزیع شکل پدیده

گیرد. ها )شبکه ارتباط( است و مورد تفسیر قرار میها(، نقاط و شیوه ارتباط آنها )یا پهنهر درک موقعیت لکهمشتمل ب

شناسی تحلیل سازمان فضایی موجود نیز آورده شده است هدف از این بخش تحلیل عواملی همانطور که در بخش روش

ل دیگر عوام درکنار این عوامل مجموعه ای از وثر هستند.است که بر الگوی فضایی توزیع جمعیت و فعالیت در استان م

 با توجه ای مواردباشد و میزان اثرگذاری آن در پارهصورت مستقیم بر نظام فعالیت و سکونت موثر نمید که به داروجود 

وان تمیه در این زمینه می توان به عامل موج اشاره کرد کقابل حذف است. به طور خاص ویژگی خاص جغرافیای استان 

روری در پبندی فعالیت آبزیپهنهکه این مهم در پروری دریایی برشمردتاثیر این عامل را در شناسایی مناطق مستعد آبزی

 نیز پرورییبندی آبزهای پهنهریزی قرارگرفته است. الگوی نهایی مستخرج از برآیند سایر شاخصمحیط دریا مالک برنامه

هری و روستایی های ساحلی شفضایی خطی در پهنه دریا و در نتیجه تاثیرپذیری اکثر سکونتگاهدر کنار عامل مذکور، الگوی 

 را نشان می دهد.در صورت بالفعل شدن این فعالیت در استان 

اولین گام در بررسی ساختار فضایی محیط زیست شناسایی اجزای ساختار طبیعی و محیط زیست است. این اجزا بنابراین 

اهد ورار خاست مورد بررسی قاصلی یعنی منابع و اجزای فیزیکی و منابع یا اجزای بیولوژیک محیط طبیعی شامل دو دسته 

 منابع فیزیکی ساختار فضایی طبیعی و محیط زیست شامل اقلیم، خاک و سنگ، ساختار توپوگرافی و آب است.. گرفت

 مولفه اقلیم -1-2-11-1-1-3-1-1

ر و تعرق و رطوبت، تبخی نحوه توزیع بارندگی، هر دما، بارش،اجزای اصلی شکل دهنده به ساختار اقلیمی در استان بوش

باد است که در ترکیب با هم ساختار اقلیمی استان را شکل داده و باعث ایجاد ویژگی ها و تفاوت ها در پهنه سرزمین می 

سرزمینی گرم  که در گردد. این تفاوت به صورت تمایز پهنه های اقلیمی در استان و تفاوت در شاخصی به نام آسایش اقلیمی

مانند استان بوشهر می تواند نقش مهمی در استقرار برخی کاربری ها از جمله گردشگری و سکونتگاه داشته باشد تجلی می 

 یابد.

بررسی شاخص های اقلیم آسایش نشان می دهد پهنه شمال استان و در درجه دوم جنوب استان از لحاظ این شاخص 

اختالل  این پدیده باعث ایش اقلیمی در این دو پهنه مدت زمان بیشتری در سال برقرار است.وضعیت مناسب تری دارند و آس
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در تعرق، فشار زیاد به دستگاه تنفسی، گرمازدگی و تاثیر منفی شدید روی اعصاب و روان افراد دارد که سبب افزایش نیاز 

و کاهش بازدهی کارکنان در محل کار و  به وسایل خنک کننده، افزایش مصرف برق و هزینه های زندگی از یک طرف

 شود.علت مهاجرت نخبگان)نیروی کار متخصص و سرمایه دار( از طرف دیگر می

کی از ی مناسب ناحیه شمالی و جنوبی استان نسبت به ناحیه مرکزی نسبتاًدر خصوص آسایش گردشگری نیز وضعیت 

ثیر مهم در ایجاد مطلوبیت اقلیمی نقش مهمی در حرکت عناصر عناصر مهم اقلیم، باد و جهت جریان آن است که عالوه بر تأ

اقلیمی از جمله ذرات معلق در هوا دارد که به شدت می تواند عملکردهای طبیعی را دچار اختالل نماید. دو مورد مهم که 

ی لودگی ها ناشانسانی و حیوانی نقش دارد، ریزگرد ها و آ هایوی زیستگاهسرعت و جهت باد در انتقال آن خصوصا بر ر

از فعالیت صنایع در استان است. جهت باد غالب استان شمال غرب به جنوب شرق است که خصوصا در مواجهه با پدیده 

ریزگردها و آلودگی ناشی از آن نقش مهمی دارد به گونه ای که وزش این باد باعث انتقال ریزگردهای ایجاد شده در غرب 

می شود. از طرفی وزش بادهای محلی با جهتی غیر از جهت غالب، خصوصا بادهای استان بر روی سکونتگاه های استان 

روزانه ای که از دریا به ساحل و بالعکس طی شبانه روز می وزد در نواحی صنعتی استان از جمله در جنوب استان از عوامل 

اجهه با پهنه جنوبی استان و در موانتقال آلودگی هوای صنعتی ایجاد شده بر روی سکونتگاه هاست. این پدیده خصوصا در 

یر گردد و سکونتگاه های این منطقه به شدت تحت تاثز اهمیت بسیار زیادی برخوردار میصتایع گاز و پتروشیمی استان ا

وزش بادهای روزانه قرار می گیرد. هر چند وجود ارتفاعات در این ناحیه تا حدودی می تواند از انتقال آلودگی هوا جلوگیری 

د اما همین ارتفاعات با توجه به وزش باد روزانه از دریا به خشکی با متراکم کردن آلودگی ها در دامنه رو به دریا وضعیت نمای

 ه راحتی ملموس و قابل مشاهده است.آلودگی را به شدت تشدید می کنند این وضعیت در عسلویه و نخل تقی ب

 یبندهطبق یهابه دست آمده از روش جینتابر اساس  اسی استان بوشهرهای هواشنایستگاه 1بندی اقلیمیدر این رابطه طبقه

عامل  نیبارش و همچن یو پراکندگ زانیبا توجه به م در جدول زیرارائه شده است. دمارتن اصالح شدهو  نوفیانیکوپن، سل

چنین مهقرار می گیرد. ایبندی کوپن استان دارای دو اقلیم خشک و نیمه خشک جنب حارهبر اساس طبقه حرارت مهم درجه

امه طبقه در اد های سلیانینوف و دمارتن اصالح شده به ترتیب استان دارای اقلیم خشک و خشک گرم است.بر اساس روش

دوره آماری ) دمارتن اصالح شدهو  نوفیانیاستان بوشهر بر اساس سه روش کوپن، سلهای هواشناسی قلیمی ایستگاهبندی ا

 ارائه شده است. (1393-94لغایت  11-1314

                                                      
 شرح خدمات ارائه شده و به تصویب رسیده است. 4-2-1این بخش از مطالعات در قالب ویراش دوم از گزارش مرحله اول، گام دوم، فصل اول، منطبق با بند  1
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دمارتن اصالح و  نوفیانیاستان بوشهر بر اساس سه روش کوپن، سلهای هواشناسی اقلیمی ایستگاه یبندطبقه:  3جدول 

 (1393-94لغایت  1311-11)دوره آماری  شده

 دمارتن اصالح شده سلیانینوف کوپن ایستگاه هواشناسی

 خشک گرم خشک ایجنب حاره نیمه خشک سینوپتیک بوشهر

 خشک گرم خشک اینیمه خشک جنب حاره سینوپتیک بوشهر ساحلی

 خشک گرم خشک ایخشک جنب حاره سینوپتیک دیر

 خشک گرم خشک اینیمه خشک جنب حاره جم-سینوپتیک کنگان

 خشک گرم خشک ایخشک جنب حاره سینوپتیک دیلم

 رمخشک گ خشک اینیمه خشک جنب حاره برازجان

 خشک گرم خشک اینیمه خشک جنب حاره عسلویه

 خشک گرم خشک ایخشک جنب حاره خورموج

 خشک گرم خشک اینیمه خشک جنب حاره عباسی

 خشک گرم خشک اینیمه خشک جنب حاره جره باال

 خشک گرم خشک اینیمه خشک جنب حاره آب پخش

 خشک گرم خشک اینیمه خشک جنب حاره بوشکان

 خشک گرم خشک اییمه خشک جنب حارهن سعد آباد

 1534مأخذ: محاسبات مشاور، 

 

  





 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
22 

 مولفه منابع خاک  -1-2-11-1-1-3-1-2

ع یکی از مهمترین اجزاء ساختار طبیعی است. برقراری ارتباط میان نو خاک و سنگ به عنوان بستر قرارگیری فعالیت ها و

سنگ و جنس خاک و نوع پوشش گیاهی واز طرفی نوع پوشش جانوری و نهایتا نوع زیستگاه به راحتی قابل درک است. 

وبت و ا و رطساختار خاک شناسی هر منطقه ترجمانی از چندین عامل اکولوژیک مهم دیگر مانند ساختار سنگ شناسی، دم

بارش، شکل زمین و کیفیت پوشش گیاهی و جانوری است. در میان فاکتورهای گوناگون خاک حاصلخیزی می تواند 

بسیاری دیگر از ویژگی ها از جمله عمق، شوری و بافت خاک را نمایندگی نماید از این نظر به بررسی نحوه پراکنش خاک 

تناسب برای  از نظربتوان ارتباط سایر اجزاء  را با این مولفه مورد بررسی قرار داد.های حاصل خیز در استان پرداخته تا نهایتاً 

کاری، چرای دام و توسعه آن در بخش هایی از استان، جنگل های استان قابلیت استفاده برای دیماستفاده های مختلف، خاک

ا اثرات متفاوتی هیابی فعالیتها برسازمانین قابلیتو ... می باشد ومتناظر با ا یی آبخیز، زراعت آبهاکاری، حفاظت از حوضه

 خواهد داشت.

ناسی، شع طبیعی، تحلیل پوشش گیاهی و خاکباتوجه به مطالعات انجام شده در گزارش بررسی و تحلیل وضعیت مناب

ست، امساحت کالس های اراضی در استان بوشهر برمبنای مطالعات خاک شناسی که در سال های مختلف صورت گرفته 

 تیپ یک به انضمام فیزیوگرافی اصلی تیپ 9های انجام شده جمعاً تعداد بر اساس بررسی مورد تحلیل قرار گرفته است.

 اراضی مختلف هایاند. تیپشده داده نشان اراضی منابع هاینقشه ها بر رویآن و محدوده مشخص در محدوده استان متفرقه

بوشهر  در محدوده استان اراضی ها و واحدهایاز تیپ هریک اند. مساحتشده بندیتقسیم واحد اراضی 21د تعدا جمعاً به

. جدول و نقشه زیر نوع ، مساحت و موقعیت تیپ های اراضی را در سطح استان نشان می است شده داده در جدول زیرنشان

 دهد.

 بوشهر در استان اراضی مختلف ها و واحدهایتیپ و درصد نسبی مساحت:  4جدول 

 درصد
 مساحت

 )هکتار(

 واحد

 اراضی

 اراضی درصد مساحت

 استان مساحت به

 مساحت

 )هکتار(
 اراضی تــیپ

Land type 
1٫51 191221٫1 1٫1 

 (1) هاکوه 914194٫42 42٫11

Mountains 

4٫44 14413٫1 1٫2 

4٫11 11214٫1 1٫3 

32٫1 131142٫2 1٫4 

4٫15 19511٫1 1٫5 

1٫41 24443٫1 2٫1 

 (2ها)تپه 313523٫19 11٫21

Hill 
4٫44 4٫45 2٫2 

3.14 11325٫1 2٫3 
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 درصد
 مساحت

 )هکتار(

 واحد

 اراضی

 اراضی درصد مساحت

 استان مساحت به

 مساحت

 )هکتار(
 اراضی تــیپ

Land type 
12٫49 211154٫3 2٫4 

1٫12 31211٫5 3٫2 

 ( 3) فوقانی هایها و تراسفالت 149323٫11 1٫54
Plateaus & Upper Terraces 

2٫12 14194٫2 3٫4 

2٫41 41415٫4 3٫1 

4٫21 1431٫1 4٫1 

 (4)ایدامنههایدشت 143951٫19 1٫21

Piedmont Plains 
4٫19 4443٫9 4٫2 

1٫41 139541٫4 4٫3 

4٫42 141591٫5 4/5.3 
 

4٫42 141591٫5 
و  ایبامنشاء دامنه آبرفتی هایدشت

 (4/5) ایرودخانه

Piedmont & Alluvial Plains 
4٫14 14194٫1 5٫3 

 (5)ایو رودخانه رسوبی آبرفتی هایدشت 14439٫29 3٫11

River Alluvial Plains 
1٫94 44541٫1 5٫4 

1٫41 24131٫5 5٫1 

4٫11 15591٫4 1٫1 
 (1و گود) پست آبرفتی هایدشت 91112٫42 4٫25

Low lands 3٫51 12415٫4 1٫2 

1٫13 31511٫4 1٫2 

 ( 1سیالبی) های دشت 241212٫41 14٫14

Flood plains 
1٫12 31324٫1 1٫3 

1٫55 113433٫9 1٫4 

1٫23 21119٫1 1٫1 
 (1سنگریزه دار ) شکل بادبزنی هایواریزه 95311٫15 4٫15

Gravelly Colluvial Fans 2٫92 11191٫5 1٫2 

 (9دار ) سنگریزه شکل ای بادبزنیهآبرفت 2122٫1 4٫12 9٫1 2122٫1 4٫12

River Alluvial Fans 

4٫12 14211٫2 X.1 4٫12 14211٫2 (اراضی متفرقهX) 

Miscellaneaus 

 کلجــمع 2291113٫1 144٫44   

Total 
 

 2ر از متک اراضی عمومی و شیب قرار داشته ساحلی پست هایدر دشت بوشهر اغلب در شهرستان شده مطالعه نواحی

و  از سنگریزه ایطبقه بر روی تا نسبتاً عمیق عمق کم منطقه این هایباشد. خاکگیر میچشم و بلندی پستی درصد و بدون

 . است قرار گرفته سنگ تخته بر روی و در مواردی دریایی با صدف موجودات همراه درشت شن

 است: شده زیر واقع شرح به فیزیوگرافی تیپ در سه دشتستان  شهرستاندر  شده مطالعه ایهخاک

و پودر  کهلصورت  به آهک یباکمو  متوسط بافت دارای فیزیوگرافی تیپ در این واقع های: خاکمرتفع هایدشت

 اراضی ظاهری . وضعبایر است آبی ابعمن کمی دلیل ها بهخاک باشد. اکثر اینمی و ساختمان ضعیف گچ و مقدار زیادی
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 و بلندی پستی نیز کامالً هموار و بدون هاییو قسمت آثار فرسایش از آن هاییو در بخش و بلندی پستی کمی عموماً دارای

 های. نهشتهمشهود است فیزیوگرافی تیپ این مختلف ( در نقاطتا متوسط کم شور )شوری اراضی . قطعاتاست و فرسایش

 .است مشاهده قابل تیپ در این مقدار کم به بادی هایشن

زیاد  لیاییتو ق با شوری سبک بافت عموماً دارای فیزیوگرافی تیپ در این واقع های: خاکایدامنه آبرفتی هایدشت

عموماً  باشد. اراضیمی کم یریگ لیسو  فرسایش باال و دارای زیرزمینی آب سطح اراضی از این هاییباشد. در بخشمی

 سنگریزه دارای از اراضی . قطعاتیاست و قلیاییت شوری بدون نقاط و در برخی تا متوسط کم و شیب و بلندی پستی دارای

 باشد.درصد می 44 تا میزان خاک و داخل در سطح

 با ساختماننگین س تا خیلی سنگین بافت دارای فیزیوگرافی تیپ در این واقع های: خاکایرودخانه آبرفتی هایدشت

 دارای نقاط و در برخی عموماً مسطح ظاهری وضع باشد. اراضی از لحاظ)احیاء( می Gley هایلکه یباکم تا متوسط ضعیف

 باشد.زیاد می تا خیلی کم باال و شوری زیرزمینی و آب تا متوسط کم و بلندی پستی

 خانهرود آبرفتی هایدر دشت همچنین ایدامنه آبرفتی های( در دشت)دشتی خورموج شهرستان شده مطالعه هایخاک

 کم یاراض بلندی و . پستیاست متوسط شیب موارد معدود دارای و در برخی مالیم شیب دارای مند قرار دارند. کالً اراضی

 نیز در بعضی آن قلیایی و حالت مند شور بوده رودخانه حاشیه . عموماً اراضیتا نسبتاً زیاد است کم آن و فرسایش تا متوسط

 .است شده ها مشخصقسمت

 متفاوت یاتبا خصوص مطبق هایهو الی تا سنگین نسبتاً سنگین بافت و دارای عمیق ایدامنه آبرفتی هایدشت هایخاک

 صورت اد بهتا زی مقدار کم به باشد. گچمی زیرین در طبقات ضعیف مکعبی خاک متغیر و ساختمان و درصد مقدار کربن

 یرینز ایهدر الیه تا متوسط مقدار کم به پراکنده طوربهدانه  پودر و سخت صورت به آهک و همچنین و تجمعی رشته

 وجود دارد.

مند  در منطقه خصوصاً رودخانه جاری هایرودخانه یگذاررسوب ینتیجه ایرودخانه آبرفتی هایدشت هایخاک

 و بلندی پستی یا با پستی و بلندی و بدون بسیار مالیم با شیب مسطح ها اغلبآبرفت گونه در این واقع هایباشد. دشتمی

 بهزیاد گچ  تا مقدار کم به تا سنگین سبک با بافت و مطبق عمیق عموماً خیلی محدوده این هایباشد. خاکمی کم خیلی

 شود.زیادتر می آن با عمق خاک وجود دارد. مقدار شوری خاک زیرین هایدر الیه مجتمع صورت

 هایباشند. خاکمی عموماً مسطح که و گود قرار گرفته پست هایتدش دیر بر روی های مطالعه شده در شهرستانخاک

و  گچ با بلورهای همراه تا سنگین سبک با بافت هاییخاک بر روی تا سنگین نسبتاً سنگین با بافت عمیق خیلی منطقه این
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و  یو پست مالیم با شیب ایدامنه در دشت دیلم اندر شهرست شده یشناسخاک باشد.نواحیمی 1یا متراکم ضعیف ساختمان

تا  سبتاً سنگینن و بافت خاک در سطح سنگین با بافت عمیق ها خیلی. عموماً خاکاست قرار گرفته کم و فرسایش بلندی

در  شده یشناسخاک باشد.نواحیمی خاک در مقطع طور پراکندهبه گچ درشت با بلورهای همراه زیرین هایدر الیه سبک

 و بلندی پستی و بدون بسیار مالیم با شیب عموماً مسطح که شده واقع ایرودخانه آبرفتی هایدشت بر روی کنگان شهرستان

تا  سبک با بافت عمیق تا خیلی عموماً عمیق شده مطالعه هایباشد. خاکها میرودخانه در حاشیه کم و بلندی یا با پستی

در  خاک وجود دارد. شوری مجتمع صورت ریز به و بلورهای رشته صورت به گچ و مقدار کمی فشرده و ساختمان سنگین

ر دارد قرا ایهرودخان آبرفتی در دشت گناوه در شهرستان شده یشناسخاک باشد.نواحینسبتاً زیاد می رودخانه حاشیه اراضی

و  بلندی و پستی ها دارایقسمت و در بعضی کم و بلندی و پستی مالیم شیب دارای آن اراضی ( که)رود شور و رود گناوه

فشرده در  ختمانو سا تا سنگین سبک با بافت غالباً مطبق تا بسیار عمیق عمیق خاک دارای باشد. اراضیزیاد می فرسایش

باشد اً زیاد میتا نسبت مقدار کم و به ریز مجتمع بلورهای صورت به باشد. گچمی ضعیف مکعبی ساختمان رد دارایموا برخی

 . زیاد است رود شور خیلی در حاشیه اراضی شوری و میزان

 

  

                                                      
1 Massive 
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بندی استعداد اراضی برای آبیاری که توسط موسسه تحقیقات خاک و آب انجام شده روشی است مبتنی بر تفسیر طبقه

به شرح زیر که هر کدام معرف سطح کالس  شناسی که بر اساس آن اراضی در شش کالس و چهار تحتمطالعات خاک

شوند. درجه مرغوبیت اراضی به خصوصیات فیزیکی ر داده میباشند، قرامعینی از مرغوبیت زمین از لحاظ زراعت آبی می

 د.گذارند، بستگی دارهای آبیاری میهای فنی و اقتصادی اجرای پروژهاراضی و تأثیری که این خصوصیات بر جنبه

 آبیاری برایاراضی بندی طبقه هایکالسها و تحت کالسمساحت  ریز مه خواهند آمد،انقشه هایی که در اد و جدول

 دهد. نشان می را را در محدوده استان بوشهر

 برحسب هکتار استان بوشهربرای آبیاری در محدوده اراضی بندی طبقه یهاتحت کالسو  هاکالس مساحت: 5جدول 

 کالس مساحت کالس کالستحت کالسمساحت تحت

-- -- 2527.5 I 
-- -- 45522.9 II 

8274.1 IIA   
3739.0 IIAS   
4888.1 IIAST   
9161.7 IIAT   
296.7 IIATW   
4647.6 IIS   

14515.6 IIST   
13431.8 IIT   

  155321.1 III 
82966.6 IIIA   
4430.2 IIIAS   
457.5 IIIAST   
3032.3 IIIAT   
3923.6 IIIAW   

21723.9 IIIS   
17414.6 IIIST   
19849.0 IIIT   
1531.2 IIIW   

  21114.1 IV 
21146.3 IVS   
5530.6 IVST   
2137.9 IVT   

  333198.1 V 
286793.1448 VA   
2945.490009 VA+VAW   
43338.1613 VAW   

121.3512074 VW   
  141131.2 VI 

82955.3 VI/A   
3362.3 VI/AW   
3720.5 VI/D   
4325.0 VI/E   
1293.9 VI/F   
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 کالس مساحت کالس کالستحت کالسمساحت تحت

3187.5 VI/RB   
1985.7 VI/RV   
5117.7 VI/RW   
1426.6 VI/T   
456.6 VI/U   

    
  3707.5 II+III 

3707.5 IIAT+IIIT   
    
  16912.7 III+VI 

16912.7 IIIT+VI/G   
    
  16313.3 IIIA+VA 

16313.3 IIIA+VA   
    
  21204.1 IV+VI 

2509.0 IVS+VI/R   
1565.9 IVS+VI/RW   

17129.2 IVT+VI/E   
    
  3935.7 Not Surveyed 

3935.7 Not Surveyed   

 مجموع 735296.6  
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 مولفه منابع آب -1-2-11-1-1-3-1-3

شاید  ژیکآب عنصر حیاتی شکل دهنده به حیات در اکوسیستم ها به حساب می آید. نقش آب در عملکردهای اکولو

به عنوان یک عنصر سیال نقش مهمی در ایجاد کریدورهای ارتباطی  تر باشد. عالوه بر این آباز هر عامل دیگری کلیدی

در نظام اکولوژیک بازی می کند. بررسی حوزه آبریز استان بوشهر حاکی از خروج وضعیت آن ها از حالت تعادل و حرکت 

ه اعالم ب را مجبور ببه سمت عدم تعادل است، به گونه ای که بیالن محدوده های مطالعاتی منفی شده و برنامه ریزان حوزه آ

وضعیت بحرانی در بسیاری از دشت های استان و ممنوعه اعالم کردن آن ها کرده است. این وضعیت در محدوده مرکزی و 

شمالی استان بوشهر که قطب کشاورزی استان نیز هست از اهمیت چندبرابری برخوردار است به دلیل آنکه میزان برداشت 

یابد کاهش هم نخواهد یافت و این موضوع دامنه بحران در استان بوشهر را که جزو سه استان در سال های آتی اگر افزایش ن

پرتنش کشور است را بیشتر خواهد کرد. محدوده جنوب استان نیز با وجود بیالن منفی زیاد از محدوده های دارای بحران به 

 حساب می آید.

 مولفه توان اکولوژیک -1-2-11-1-1-3-1-4

های قابلیت ساز در محیط را نشان می دهد که نتیجه آن مشخص شدن پهنه هایی با توان اکولوژیک برآیندی از شاخص 

به عنوان پایه و  محیطیتوان زییست ارزیابی پایدار، توسعه اهداف به دستیابی منظور بهتوان بالقوه برای انواع توسعه است. 

قه ا قابلیت های زیست محیطی درهر منطاساسی در آمایش سرزمین ویک اقدام ضروری برای انجام فرایندتوسعه متناسب ب

 مطرح است. 

 مولفه پوشش گیاهی و حیات جانوری -1-2-11-1-1-3-1-5

پوشش گیاهی و حیات نباتی در هر اکوسیستمی در واقع مشخص کننده کیفیت اکوسیستم بوده و قادر است پیچیدگی 

ی و علفی از هم متمایز می شوند های اکوسیستم را شکل دهد. مراتع و جنگل ها خود با نوع گونه ها اعم از درختی و بوته ا

که می توانند شکل دهنده اصلی ساختار بیولوژیک باشند. یکی از مهمترین عملکردهای این دو نیز می تواند تولید زیستی 

یعنی تولید علوفه، چوب، داروهای گیاهی، میوه و صمغ ها و رزین ها یا جلوگیری از فرسایش و وقوع سیل و حتی تصفیه و 

باشد. اما عملکرد اصلی مراتع و جنگل ها ایجاد اکوسیستم ها جهت حمایت از ساختار حیات است. بدون شک تلطیف هوا 

کیفیت باالی پوشش گیاهی نشانی از غنای زیستی و کیفیت باالی زیست است. البته این نکته قابل ذکر است که منظور از 

اخت، انسان ساخت مانند پارک های جنگلی دست س پوشش گیاهی همیشه پوشش گیاهی طبیعی نبوده بلکه پوشش گیاهی

زمین های زراعی و باغات نیز می توانند تا حد زیادی نقش مهم در چرخه حیات اکوسیستمی داشته باشند. از طرفی غنای 
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گیاهی در دریا هم می تواند نشانی از کیفیت باالی اکوسیستم آبی باشد. این وضعیت یعنی غنای پوشش گیاهی در استان 

وشهر در دوپهنه مرکزی و پهنه ای در جنوب استان بیشتر است و می توان این دو پهنه را به عنوان پهنه هایی با تولید زیستی ب

باال دانست. خصوصا پهنه مرکزی که عالوه بر پوشش گیاهی طبیعی به دلیل برخورداری از سطح وسیعی از باغات و کشتزارها 

 شوند از این نظر دارای غنای باالتری است. که پوشش گیاهی انسان ساخت محسوب می

حیات جانوری و گونه های جانوری که از اجزاء رده باالی اکوسیستم به شمار می روند در ساختار حیات نقش مهم و 

اساسی به عهده دارند. تنوع زیستی باال نشانی از کیفیت مناسب اکوسیستم است و می تواند نشان دهنده شرایط مناسب 

ی باشد از طرفی می توان تنوع و تراکم پایین حضور حیات وحش را نشانی از تخریب و افول محیط زیست یک اکولوژیک

منطقه دانست. چون حیات جانوری در هر اکوسیستم یکی از ارکان مهم حفط فرایندهای حیاتی اکولوژیک است بنابراین 

یار باالست که حفاظت از آن می تواند نقش مهمی در شناخت کانون هایی با تنوع و تراکم جانوری باال دارای اهمیت بس

حفظ ثبات در کل مجموعه زنده سرزمین داشته باشد. استان بوشهر به دلیل ساحلی بودن از تنوع حیات باالیی برخوردار است 

یات غنی از حبودن ناحیه ساحلی تنوع و تراکم حیات را در این ناحیه دو چندان کرده و می توان کریدور  1از طرفی اکوتونی

ه و شد لی جزایر خارگ و خارگو شروع جانوری را در این ناحیه متصور بود. این تنوع خصوصا در نوار ساحلی که از حوا

در جنوب استان به پارک ملی نایبند منتهی می شود بسیار باالست که متاسفانه اهمیت نوار را تقریبا می توان نوار توسعه در 

مراتع استان  سطح به همین دلیل تخریب محیط زیست در این ناحیه با شدت باال در حال وقوع است. استان نیز به شمار آورد و

 2.5نیز دراختیارعشایر است. جمعیت دامی  %44آن در اختیار روستائیان و  حدود  %14میلیون هکتار است که  1.2در حدود 

هزار واحد دامی است لذا چرای  154تا  144ظرفیت آنها  برابر ظرفیت مراتع استان است که 3میلیون واحد است که در حدود 

 مفرط و فشار بیش از حد به مراتع باعث تخریب بدون بازگشت و قهقرائی آنها خواهد شد.

 

  

                                                      
1  . Ecotone 
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 شناسیمولفه زمین -1-2-11-1-1-3-1-6

 یابیسازمان بر ستقیمم غیر ویا مستقیم صورت به متفاوتی تاثیرات مختلف لااشک به جغرافیایی محدوده یک شناسی زمین

 زمین ایوسازنده بسترها وجود .داشت خواهد مختلف سطوح در جمعیت پراکنش و توزیع آن تبع به و هافعالیت فضایی

 هایکنهاف مخروط وجود. بود خواهد استان در خاکی منابع کیفیت و نوع گویای نوعی به دیگر عوامل سایر کنار در شناسی

 همچون ستانا مختلف مناطق در ویژه به آن در موجود زیرزمینی خوب بالنسبه آب منابع و کوهستانی مناطق رسوبات از ناشی

صلی در یکی از تقسیمات ا.است نموده ایجاد جمعیت استقرار نتیجه در و کشاورزی توسعه جهت را خوبی امکان دشتستان

اخت س های مختلف سنگ شناسی، تکتونیک و زمیناست که نقش مهمی در زمینه(Formationزمین شناسی، واحد سازندها)

 آیند.کند و به عبارتی دیگر سازندها پایه مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی به شمار میمنطقه ایفا می

حدوده، مربوط سازند موجود در این م نیتریمیقدمحدوده مورد مطالعه در زون زاگرس چین خورده قرار گرفته است. 

رتاسه سازند ک -باشد. در این دوره سازند هرمز تشکیل و در دوران مزوزوئیک در ژوراسیککامبرین می -به دوره پرکامبرین

های گچساران، گروه خامی تشکیل و در دوره کرتاسه سازندهای کژدمی، امیران، بنگستان، گورپی و سپس در ترسیر سازند

 ، میشان، آغاجاری و بختیاری تشکیل شده است. جهرم، گچساران -رازک، آسماری

ه جدید واحدهای چینه شناسی منطقه از قدیم ب بخش وسیعی از حوضه را نیز رسوبات آبرفتی کواترنر تشکیل داده است.

های سنگی و آبرفتی متعلق به ادوار مختلف زمین شناسی است که تحت تأثیر  بر حسب سازندهای فوق، شامل انواع رخساره

دادهای زمین ساختی و فرآیندهای تکتونیکی به وقوع پیوسته است. مرز تمام سازندهای موجود در استان نسبت به رخ

 های آذرین تقریباً تدریجی و مالیم است.سازندهای مجاور به علت عدم وجود سنگ

ل اول شرح خدمات جهت مرحله اول، گام دوم، فص  5-2-1باتوجه به اینکه وضعیت زمین شناسی استان در قالب بندهای 

ه و تحلیل های بررسی  شده و تجزی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی )تحلیل زمین شناسی و قابلیت های معدنی استان(بررسی 

 الزم صورت گرفته است، در ادامه و ر قالب جدول زیر به مهمترین سازندها و عالئم اختصاری آنها اشاره می گردد.
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 اختصاصی تشکیالت زمین شناسی استان یهایژگیو: 6جدول 
عالمت 

 اختصاری
 سازند لیتولوژی هکتار دوران دوره

EOas-ja 
 -پالئوسن

 اولیگوسن
 114112.53 سنوزوئیک

ای والیه یاجهرم سنگ آهک توده-تفکیک نشده آسماری

 هاضخیم بدون در نظر گرفتن ناپیوستگی آن

 -آسماری

 جهرم

JKkgp 
 -ژوراسیک

 کرتاسه
 24952.51 مزوزوئیک

گروه خامی تفکیک نشده از سازندهای سورمه، انیدریت، فهلیان، 

 ای ضخیمهای الیهگدوان و داریان شامل سنگ آهک
 گروه خامی

Kbgp 93941.11 مزوزوئیک کرتاسه 

گروه بنگستان تفکیک نشده، متشکل از سازندهای 

آهک و طور عمده سنگ کژدمی،سروک، سورگاه و ایالم به

 شیل، آلبین

 گروه بنگستان

KEpdgu 
کرتاسه 

 تحتانی
 49514.13 مزوزوئیک

ای متوسط تا و خاکستری الیه یاسنگ آهک قهوهشیل با 

 فسیل دار یاتوده
 گورپی -پابده

Kgu 4511.12 مزوزوئیک کرتاسه 
مارن خاکستری مایل به آبی با تناوبی از شیل نازک الیه و با 

 ایالیه زیربنای آهک آرژیلیتی
 گورپی

KPeam 
 -کرتاسه

 پالئوسن

 -مزوزوئیک

 سنوزوئیک
412.31 

همراه باسیلتستون هوا زده و اندکی از چرت  یاماسه سنگ قهوه

 و صدفی سنگ آهک شیلی )امیران
 امیران

Mgs 145395.41 سنوزوئیک میوسن 
نمک، مارن خاکستری و قرمز با تناوبی از ژیپس،انیدریت، 

 سی و آهکانیدریت، سنگ آهک ر
 گچساران

Mmn 231411.14 سنوزوئیک میوسن 
هایی عمدتاً از سنگ های خاکستری هوازده متناوب با الیهمارن

 آهک شیلی
 میشان

MuPlaj 444111.13 سنوزوئیک میوسن 
تا  یاترکیبی از ماسه سنگ همراه با گچ، مارن و سیلتستون قهوه

 خاکستری
 آغاجاری

OMr 
 -میوسن

 اولیگوسن
 1913.11 کسنوزوئی

مارن سیلتی قرمز، خاکستری،سبز با تناوبی از سنگ آهک سیلتی 

 و ماسه سنگ جزئی
 رازک

pC-Ch 
-پرکامبرین

 کامبرین

 -پروتروزوئیک

 پالئوزوئیک
4112.41 

سنگ نمک، گچ همراه با اندکی مواد رسوبی مانند سنگ آهک 

 ، ماسه سنگ شیل و آذرینیاسیاه و سفید بودار، دولومیت قهوه
 زهرم

Plbk بختیاری کنگلومرا و ماسه سنگ متناوب سخت شده و هوازدگی کم 214434.42 سنوزوئیک پلیوسن 

Qft2 مسطح یاو تراسهای آبراهه یارسوبات آبرفتی نهشته 914295.41 سنوزوئیک کواترنر - 
Qt3 ساحلی یارسوبات نهشته 13355.13 سنوزوئیک کواترنر - 

 

ی و های ماگمایها فعالیتر زمین شناسی ایران بر اساس نوع رسوبات و محیط تشکیل آنب یاباچهی( در د1355نبوی )

همانطور که مشخص است،  کند.معرفی می لیذ تصویر واحد ساختاری را به شرح 11ها، دگرگونی و ساختاری و دگرشکلی

 ت.واقع گردیده اس دهزاگرس چین خور ساختاری در زون بوشهر استان ،تقسیم بندی ساختاری این نوع براساس
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 (1355بندی واحدهای زمین ساختی ایران)نبوی  میدر تقس: موقعیت منطقه  1 ریتصو
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 تواندیمه یی کهاتیمحدودتأثیر عوارض عمده زمین شناسی و توپوگرافی بر سازماندهی فضایی استان را در امکانات و 

نعتی و ی صهاتیفعالی کشاورزی و شیالتی، هاتیفعالی مراکز زیست شهری و روستایی، هادر توسعه استان در زمینه

 به شرح ذیل جستجو نمود. توانیمی بازرگانی و ... فراهم نماید هاتیفعال

ی متمایز اکولوژیک از ساختارهای فضایی متنوعی برخوردار است. عواملی هایژگیومحیط جغرافیایی استان به دلیل  -

تی و بلندی وضعیت زمین، آب و هوا و شرایط اقلیمی، منابع آب و سایر عوامل طبیعی در شکل گیری فضاهای چون پس

ز ی و ساحلی استان بیش از سایر شهرها ااجلگه. بطوریکه شهرهای باشندیمها مؤثر شهری و روستایی و استقرار و رشد آن

و  هادشتی و اجلگهدرصد از روستاهای استان در بخش  14از  . همچنین بیشاندافتهلحاظ ساختار فضایی رشد و توسعه ی

تی به لحاظ ی و دشاجلگهدهد که روستاهای و نشان می اندافتهها استقرار یدرصد نیز در بخش کوهستانی و کوهپایه 24حدود 

ت پستی و مواری وضعیوروستاهای کوهستانی نیز به دالیل ناه اندافتهعدم محدودیت توپو گرافی و زمین شناسی توسعه ی

روستایی  های متراکم. وجود لکهاندداشتهی توپوگرافی )نواحی شرقی استان ( رشد و توسعه کمتری هاتیمحدودبلندی و 

ر ی سست و پست ساحلی دهانیزمی از تأثیر این عوامل است. البته به لحاظ وجود دریا و انمونهی استان اجلگهدر نواحی 

 ها را فراهم نموده است.بوشهر این عامل محدودیتی برای گسترش فیزیکی آن ژهیبه وتعدادی از شهرها 

های مناطق شرقی و کوهستانی و توسعه نخلیات در نواحی های میانکوهی ناودیسی زراعی در دشتهاتیفعالتوسعه  

هموار  ها با توجه بهشت بردن آنها و به زیر کی استان و همچنین امکان استفاده از اراضی حاشیه رودخانههادشتی و اجلگه

 .هادشتی و اجلگهبودن اراضی 

وجود  رتمهمهای دریایی و از همه ، فرآوردهآزادیهاآبکیلومتر مرز آبی ساحلی با خلیج فارس، دسترسی به 913وجود -

 ژهیو بهی آبزی پروری هاتیفعالاراضی هموار و مساعد مجاور دریا در محدوده وسیعی از نوار ساحلی استان، امکان توسعه 

ی وابسته به آن را که یکی از محورهای توسعه بلند مدت استان است مورد توجه خاص در سطوح هاتیفعالپرورش میگو و 

 ی قرار داده است.امنطقهملی و 

اعث در بخش وسیعی از نواحی ساحلی ب ژهیبه وی زیر زمینی، سستی خاک و ... هاآبشیب بسیار کم، باال بودن سطح  -

نگیزه ایجاد و ا نیبنابراهای بسیار باالیی به این بخش تحمیل شود و های صنعتی هزینهشده است تا برای ایجاد زیر ساخت

 توسعه صنایع را در این مناطق کاهش دهد.

 رها به استثنای بندر بوشهر محدودیت توسعه بنادی زیاد ناشی از رودخانهگذاررسوبکم بودن عمق سواحل استان و  -

 یهاتیعالفتجاری را به لحاظ پهلوگیری شناورهای بزرگ و با ظرفیت باال در استان فراهم نموده است و باعث گردیده است 
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ی کوچک محدود شود. البته این سواحل امکان توسعه هااسیمقتجاری و بندری با توجه به این عامل در بنادر استان تنها به 

 .اندساختهو صیادی را فراهم ی شیالتی هاتیفعالبنادر در زمینه 

ی مناسب زمینه توسعه این نواحی را در مقایسه با مناطق هاراهکوهستانی بودن محدوده شرقی استان و عدم وجود  -

 ی استان محدود نموده است.اجلگه

های گوگردی آبگرم معدنی در محدوده وسیعی از بخش کوهستانی باعث تخریب وجود گنبدهای نمکی و چشمه -

 خود را به حداقل رسانده است. همجواری سطحی و زیر زمینی شده و امکان توسعه اراضی کشاورزی هاآبیفیت منابع ک

 ژهیه وبهای ناشی از رسوبات مناطق کوهستانی و منابع آب بالنسبه خوب زیر زمینی موجود در آن وجود مخروط افکنه -

 و در نتیجه استقرار جمعیت ایجاد نموده است. در منطقه دشتستان امکان خوبی را جهت توسعه کشاورزی

 پلوتونیکی ایران مرکزی و سنندج سیرجان و –استان بوشهر از لحاظ ساختار زمین شناسی، دوری از زون ولکانیکی  -

قرارگیری در حوضه رسوبی زاگرس چین خورده و دشت ساحلی فاقد معادن فلزی بوده و تمامی سازندها از نوع رسوبی 

توان به عنوان ماده معدنی و معدن اتالق نمود از نوع غیرفلزی است. با توجه به خاستگاه بر همین اساس آنچه می باشند.می

های شناسایی شده در استان که شامل سنگ آهک، ماسه سنگ، واریزه کوهی، ترین اندیستوان مهمرسوبی معادن استان می

 ترین منابع معدنی استان را تشکیلباشند را نام برد که عمدهشن و ماسه طبیعی، سنگ گچ، سنگ نمک، مارن و رس می

 دارند اختیار در را استان معادن تعداد از سهم باالترین کنگان و دیر دشتی، دشتستان، در حال حاضر شهرستان هایدهند. می

ورداری از قابلیت معدنی معدنی در این شهرستان ها هستند که نشان دهنده برخ مواد مهمترین گچ و الشه کوهی، واریزهو 

 آنهاست.
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 شناسایی فرآیندهای فضایی و اثر زمان بر مکان و تغییر عناصر -1-2-11-1-1-3-2

اشی از فعالیت فرآیندهای نیا عی و فرآیندهای طبی نظام اکولوژیک یا اثرگذار بر آن،  از دو دستهفرایندهای اصلی متاثر از 

قرارگیری این دو فرایند در مناطق پیچیده عملکردی)مناطق سکونتگاهی و فعالیت های قطبی(  .تشکیل شده است انسانی

ه های سیستمی هر دو نظام می باشد. ناسازگاری این دو فرایند در چهارچوب مولفه های مستلزم سازگاری و هماهنگی با مولف

پایداری توسعه، اکوسیستم طبیعی و انسانی را دچار اختالل کرده و ساختار اکولوژیک را ضعیف و شکننده می مربوط به 

 سازد که بازتاب آن در تغییرات مربوط به تنوع زیستی و آالیندگی منابع اکولوژیک)هوا، خاک و ...( آشکار می گردد.

در محیط طبیعی است که هم با پایین آوردن کیفیت شاخص از مهمترین اثرات توسعه ناپایدار ایجاد تخریب و آلودگی 

های محیطی و هم ایجاد عدم توازن در ترکیب اجزا محیط می تواند تولید و همین طور خودپاالیی محیط راکاهش دهد. به 

-لیحعنوان مثال در استان بوشهر استقرار صنایع گاز و پتروشیمی پارس جنوبی در مجاورت یکی از غنی ترین مناطق سا

دریایی ایران یعنی پارک ملی نایبند باعث ایجاد تخریب گسترده در این منطقه شده است. اولین تاثیر مهم ایجاد و فعالیت در 

این منطقه صنعتی، اختالل در کریدور ارتباط اکولوژیک پارک ملی با محدوده های شمال آن از جمله جزایر غنی خارگو و 

ب و هوا منطقه پارس جنوبی بدون شک وارد پارک ملی شده و نظام اکولوژیک خارگ است. از طرفی آلودگی شدید آ

آن را به شدت متاثر می نماید. کاهش سطح جنگل های حرا در پارک که یکی از عناصر اکولوژیک منحصر به فرد و مهم 

ن هاست از نمونه رد آپارک است و به تبع آن افت کیفیت زیستگاه جانورانی که این جنگل ها تنها زیستگاه منحصر به ف

 تاثیرات منفی فرآیند تخریبی ایجاد شده است.

 بررسی نتایج تحلیل و شناسایی ظرفیت های فضایی -1-2-11-1-1-3-3

اختارهای قابلیت یا همان س هاتیقابلدو مسئله کلی در تحلیل ساختار اکولوژیک منطقه قابل بحث است ابتدا  یطورکلبه

مثال ساختار توپوگرافی استان به دلیل برخورداری از سطحی کم  عنوانبه توسعه نمایند. یهافرصتساز که قادرند ایجاد 

مناطقی  طورنیهم. وردآیمرا نسبت به ساختاری کوهستانی به وجود  یترنهیهزکمارتفاع و کم شیب قابلیت توسعه فیزیکی 

. غنای زیستی که بندطلیمرا  یترنییپاکه از آسایش فیزیکی باالتری برخوردارند به هنگام توسعه هزینه مصرف انرژی بسیار 

 یتیفیاکبایفای نقش خود بسیار یاری نماید. هر اکوسیستم سالم و  درطبیعت را  تواندیمنشانی از سالمت اکوسیستم است 

ه آن خود پاالیی طبیعی محیط و حفظ کیفیت و سالمت اکوسیستم ک تبعبهزیستی و  یهانهادهنقشی مهم در تولید  تواندیم

 ازجملهنسانی توسعه ا یهابیتخرن نیز بخشی از آن است داشته باشد و اگر از ظرفیت خارج نگردد قادر است بسیاری از انسا

که تخریب بیش از توان  شودیمجبران و اصالح نماید. اما مشکالت زمانی نمایان  یانهیهزآلودگی را بدون صرف هیچ 
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ی به ساختارهای محدودیت ساز اشاره کرد که برخی طبیعی ول توانیممقوله نظام طبیعی باشد. در این  ییایخودپابازیابی و 

یک آبی، گاه ارتباطات اکولوژ یهاپهنهطبیعی، ارتفاعات و  یزارهاشورهوجود  مثال عنوانبه. باشندیم ساختانسان عمدتاً

یا  ودشیماست را باعث  ریپذبیآس و هم فردمنحصربه یهاگونهرا قطع کرده و انزوای اکولوژیک را که هم پدیدآورنده 

از آن ساختارهای  ترمهمتوسعه را محدود کند. اما  تواندیمشیب و ارتفاع زیاد وجود اراضی با خاک غیر حاصل خیز،

در نظام اکولوژیک، هم حیات طبیعی و هم پایداری توسعه انسانی را  ریناپذبرگشتاست که با ایجاد اختالل گاه  سازانسان

 مخرب آن بر طبیعت ریتأثبارز و ملموس در این مورد توسعه شدید صنعتی و  یهانمونه. یکی از دهدیمطره قرار در مخا

حث شد. از طرفی مثالی عینی ب عنوانبهاست که پیش از این درباره توسعه گازی پارس جنوبی و تأثیر آن بر پارک ملی نایبند 

اد از عوامل ایج هابزرگراهو  هاجادهخطوط ارتباطی نظیر  خصوصاًان توسط انس شده جادیابسیاری از خطوط زیرساختی 

 .باشدیمکوسیستم ا یریپذبیآسکه خود یکی از عوامل  هاستستمیاکوسو از هم گسستی  هاستگاهیزشدن  تکهتکهاختالل و 

 و  هاتیظرفنظام اکولوژیک، و روندهای سازمان فضایی  هامؤلفه نیمؤثرترو  نیترمهم: 1جدول 

  جادشدهیافضایی  یهاتیمحدود

 الگوی فضایی شاخص مؤلفه
روندهای 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف

 اقلیمی

متغییرهای 

 اقلیمی
 در سطح استان

تاثیرات حاصله 

 ناشی از اقلیم

درجه  34تا  21های جغرافیائی گسترش استان در بین عرض

ای در برخی پارامترهای اقلیمی نظیر حظهموجب تغییرات قابل مال

ای هساعات آفتابی، درصد آفتاب گیری، تشعشع و سایر انرژی

گردد که هریک از آنها به نحوی بر شرایط دریافتی از خورشید می

شوند. که تاثیرات حاصله از آن شوری اقلیمی استان موثر واقع می

ه غیرقابل های وسیعی از استان و در نتیجآب و خاک در بخش

های طبیعی)اعم از جنگل و مراتع( کشت شدن آنها و فقر پوشش

های خرما را موجب شده و در عین حال باعث ایجاد نخلستان

 134میلیون اصله نخل و تولید  1گردیده به نحوی که این استان با 

از سطح زیرکشت و تولید خرمای کشور(  %14تا  12هزار تن خرما)

 را فراهم نموده است.

باد)سرعت و 

 جهت(
 درسطح استان

ایجادجاذبیت در 

توسعه مناطق و 

 جذب جمعیت

در روزهای بسیار گرم و شرجی  خصوصاًتوان تلطیف نمودن هوا 

به هنگام وزش روزانه صبحگاهی و عصرگاهی از طرفی قابلیت 

ع گازی صنای خصوصاًانتقال آلودگی هوای ناشی از استقرار صنایع 

یی هاسکونتگاهو  کرانهپسهم از ساحل به  هم از خشکی بر دریا و

 مانند عسلویه و نخل تقی
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 الگوی فضایی شاخص مؤلفه
روندهای 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف

توزیع بارش 

 فصلی
 در سطح استان

تطابق بارش با 

فصول کشت و 

 نیازسنجی

میلیمتر است که  251متوسط بارندگی در سطح استان برابر با 

بارش در فصل  %54.1توزیع فصلی بارش حاکی از آن است که 

در  %4.3در فصل بهار و  %1صل پائیز ، بارش در ف %31زمستان، 

فصل تابستان بوده است. لذا این پتانسیل در بخش کشاورزی وجود 

دارد که در فصول خارج از فصل برخی اقالم کشاورزی را تولید 

 راحتی بازاریابی نماید.ه نموده و ب

 توزیع میانگین

 بارش
 در سطح استان

بر اساس سطوح 

 ارتفاعی

 دهد دامنه بارش در سطح استان بینن نشان میتغییرات بارش استا

میلیمتر متغییر است. ارتفاعات استان که در مناطق شرقی  354-244

باشند. مقدار بارش در باشد حداکثر مقدار بارندگی را دارا میمی

مناطق ساحلی)به جز مناطق جنوبی که ارتفاعات تا نزدیکی ساحل 

باشد. تغییرات میکشیده شده است( کمترین مقدار را دارا 

دهد که بارندگی بیشتر تابع ارتفاعات است تا بارندگی نشان می

 .عرض جغرافیائی

وضعیت آب و 

 هوائی

)از نظر 

آسایش 

 فیزیکی(

 آسایش فیزیکی در سطح استان

 1ه های سال به طوریکه نزدیک بنبود آسایش فیزیکی در اکثر ماه

وزان ط گرم تا سماه از سال وضعیت آسایش فیزیکی استان شرای

دارد این پدیده باعث اختالل در تعرق، فشار زیاد به دستگاه 

تنفسی، گرمازدگی و تاثیر منفی شدید روی اعصاب و روان افراد 

دارد که سبب افزایش نیاز به وسایل خنک کننده، افزایش مصرف 

برق و هزینه های زندگی از یک طرف و کاهش بازدهی کارکنان 

هاجرت نخبگان)نیروی کار متخصص و در محل کار و علت م

 شود.سرمایه دار( از طرف دیگر می

نواحی شمالی وجنوبی استان از نظر شرایط اقلیمی برای گسترش  

فعالیت های گردشگری نسبت به نواحی مرکزی استان دارای 

 تری هستند. وضعیت مناسب

وضعیت آب و 

هوایی )از 

نظرتوسعه 

 انرزی های نو(

 در سطح استان
های سعه انرژیتو

 نو

امکان توسعه کاربردهای هواشناسی در امور اقتصادی، اجتماعی، 

 های نو وجود دارد.فرهنگی، سیاسی، گردشگری، نظامی و انرژی

به عنوان مثال تعداد روزهای بدون ابر یا آفتابی در سال زیاد است 

و استان از پتانسیل عظیمی برای توسعه انرژی و خصوصا انرژی 

 برخوردار است.خورشیدی 
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 الگوی فضایی شاخص مؤلفه
روندهای 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف

وضعیت آب و 

 هوائی
 مخاطرات طبیعی در سطح استان

های ای چون رژیمهای عمدهآب وهوای استان دارای ویژگی

های شدید و سیل آسا، یک دوره خشک نامنظم بارندگی، باران

طوالنی)بهار، تانستان و نیمی از پائیز(، حرارت و تابش شدید 

ارها زایش و گسترش شورهخورشید و تبخیر زیاد است که در پید

باشد. بارانهای تند و شدید منطقه موجب حل شدن موارد موثر می

د. کنتبخیری سطح زمین شده و آنها را از محل اولیه خود دور می

 گیرد و سطح آبآب شور جریان یافته و نقاط پست را دربر می

های آزاد زیرزمینی را باال میآورد. در دوره خشک، تبخیر و سفره

اال آمدن آب براثر پدیده موئینه سبب صعود مواد نمکدار شده و ب

ردد. گمنتهی به تشکیل شورک و سفیدک در سطح زمین می

یک  گردد که تبخیر ازحداکثر این شوره سطحی وقتی پدیدار می

از  گیرد.سفره آب آزاد شور زیرزمینی کم عمق و سطحی می

ه، کنگان، های عسلویطرف دیگر خطر خشکسالی در شهرستان

های دشتستان در نیمه حنوبی شهرستان جم و دیر و شهرستان

 معرض خطر خشکسالی بسیار قرار دارند.

خاک 

ومنابع 

 اراضی

 تناسب

 تناسب فعلی دیم 3,2واحد ارضی 

باشد. قابلیت این اراضی ( میS3)3دارای درجه3,2واحد اراضی 

 دیبهشتبا باالرفتن درجه حرارت خاک در ماههای فروردین و ار

درجه سانتیگراد میباشد. لذا قابلیت این اراضی متوسط  14بیش از 

 تا کم برای کشت دیم میباشد.

 تناسب آتی دیم 3,2واحد ارضی 

دارای محدودیت پستی و بلندی، عمق  3,2بخشی از اراضی واحد 

خاک و بافت سنگین تا خیلی سنگین میباشد با استفاده از کودهای 

ع فیزیکی خاک و رعایت اصول حفاظت آلی برای بهبود وض

خاک و جلوگیری از فرسایش و... برای زراعت دیم غالت 

 متوسط تا خوب خواهد بود.

 1.1و2.3و3.4 واحدهای اراضی

 3.2و3.1و9.1و1.2و

  
 

تناسب چراگاه در 

 شرایط فعلی

های با توجه به محدودیت 1.1و 2.3، 3.4واحدهای اراضی

 ، پستی و بلندی و... در کالسخاک کم عمق، سنگ و سنگریزه

IV .دارای قابلیت کم میباشند 

هایی نظیر پستی و بلندی، عمق خاک و با توجه به محدودیت

سنگ و سنگریزه، پوشش گیاهی و فرسایش و رسوب در کالس 

III  وIV گیرند و دارای قابلیت متوسط برای مرتع میقرار می-

 باشند.
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 الگوی فضایی شاخص مؤلفه
روندهای 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف

واحدهای 

 2.3و9.1و3.4و3.2و1.2و1.1اراضی

 

تناسب چراگاه در 

 شرایط آتی

که در 2.3و9.1و3.4و3.2و1.2و1.1در تمامی واحدهای اراضی 

شرایط فعلی قابلیت کم تا متوسط برای مرتع و چراگاه دارند. 

در صورت اجرای طرحهای مرتعداری، حفاظت خاک، قرق و 

گیرند. ضمنا  قرار می S3و  S2بذرپاشی در کالس تناسب 

توانند مورد استفاده  می 3.2و  1.2د اراضی هائی از واح قسمت

 .زراعت آبی قرار گیرد

 1.5واحدهای اراضی 

 

تناسب جنگل در 

 شرایط آتی

های هکتار سطح بوده و شامل کوه 19415این واحد اراضی دارای 

 مرتفع تا نسبتا مرتفع با پوشش کم تا متوسط درختان جنگلی بلوط

متوسط برای جنگل دارد  باشد در حال حاضر قابلیت کم تامی

 ها به صورت مخروبه و یا با ضمنا پوشش گیاهی در برخی قسمت

 .باشدتراکم کم می

ظت کاری، حفاهای جنگلهای جنگلی طرحبا توجه به احیاء گونه

 و... قابلیت به صورت متوسط و خوب ارتقاء خواهند یافت.

 1.4و1.1و1.2و1.2واحداهای اراضی

 

تناسب سایر 

 اکاربریه

های به دلیل محدودیت 1.4و1.1و1.2و1.2واحداهای اراضی 

زیادی نظیر شوری و قلیائیت، مسائل زهکشی و ماندابی، فرسایش 

خشهائی تری است. در بو سیلگیری نیازمند مطالعات بیشتر و دقیق

با انجام مطالعات و عملیات عمرانی امکان  1.2از واحد ارضی 

 زراعت آبی وجود دارد.

 یواحداها

-X و1.1و1.3و1.4و2.1و2.4اراضی
1 
  

تناسب اراضی 

برای حفاظت 

 حوزه آبخیز

جزء اراضی X-1 و1.1و1.3و1.4و2.1و2.4واحداهای اراضی 

( مابقی در اراضی X-1گردند. زیرا)به غیر از حفاظتی محسوب می

های فاقد خاک و پوشش گیاهی و یا پوشش خاکی و ها و کوهتپه

 باشند.گیاهی خیلی کم می

زمین 

 شناسی

 پتانسیل

 کشت

های میانکوهی، ناودیسها و در دشت

 هااراضی حاشیه رودخانه
 توسعه نخیالت

-های میانکوهی ناودیستهای زراعی در دشامکان توسعه فعالیت

-رقی و کوهستانی و توسعه نخیالت در نواحی جلگههای مناطق ش

ه یهای استان و همچنین امکان استفاده از اراضی حاشای و دشت

رودخانه ها و به زیرکشت بردن آنها با توجه به هموار بودن اراضی 

 ها ای و دشتجلگه

پتانسیل 

تولیدات 

 شیالتی

 در اراضی هموار ساحلی

های توسعه فعالیت

آبزی پروری و 

فرآورده های 

 دریائی

کیلومتر مرز آبی ساحلی با خلیج فارس، دسترسی به 913وجود 

ریائی و از همه مهمتر وجود اراضی های دهای آزاد، فرآوردهآب

هموار و مساعد مجاور دریا در محدوده وسیعی از نوار ساحلی 

های آبزی پروری به ویژه پرورش استان، امکان توسعه فعالیت

های وابسته به آن را یکی از محورهای توسعه بلند میگو و فعالیت

 مدت استان است مورد توجه خاص در سطح ملی و منطقه ای قرار

 داده است



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
29 

 الگوی فضایی شاخص مؤلفه
روندهای 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف

های ساخت

 صنعتی
 در اراضی با شیب کم

ایجاد 

زیرساختهای 

 صنعتی

شیب بسیار کم، باالبودن سطح آبهای زیرزمینی، سستی خاک و... 

به ویژه در سطح وسیعی از نوار ساحلی باعث شده است تا برای 

های صنعتی هزینه های بسیار باالئی به این بخش ایجاد زیرساخت

توسعه صنایع را در این مناطق  -گیزه ایجادتحمیل شود لذا ان

 .دهدکاهش می

 در سواحل استان توسعه بنادر
پهلو گیری 

 شناورهای بزرگ

گذاری زیاد ناشی از کم بودن عمق سواحل استان و رسوب

ها به اسثتنای بندر بوشهر محدودیت توسعه بنادر تجاری رودخانه

تان رفیت باال در اسرا به لحاظ پهلو گیری شناورهای بزرگ و با ظ

های تجاری و بندری با فراهم نموده لذا موجب گردیده فعالیت

های کوچک توجه به این عامل در بنادر استان تنها به مقیاس

 محدود شود.

 توسعه اراضی
 کوهستانی بودن

 مناطق شرقی استان

 -توسعه شهری

 صنعتی

ب ناسهای مکوهستانی بودن محدوده شرقی استان و عدم وجود راه

ن ای استازمینه توسعه این نواحی را در مقایسه با مناطق جلگه

 محدود نموده است.

تخریب 

اراضی ناشی 

از گنبدهای 

 نمکی

 های کوهستانیدر محدوده

تخریب منابع آب 

سطحی و 

 زیرزمینی

های گوگردی آبگرم معدنی در نمکی و چشمه وجود گنبدهای

ریب منابع آب محدوده وسیعی از بخش کوهستانی باعث تخ

سطحی و زیرزمینی شده و امکان توسعه کشاورزی همجوار خود 

های نمکی  )در نتیجه دیاپیریسم را به حداقل رسانده است

ایفراکامبرین، گنبدهای نمکی ایجاد شده و نمونه بارز آن کوه 

 .نمک خورموج است(

 -توسعه انسانی

 اقتصادی

در مخروط افکنه های منطقه 

 دشتستان(

کشاورزی توسعه 

 و اسقرار جمعیت

های ناشی از رسوبات مناطق کوهستانی و وجود مخروط افکنه

منابع آب بالنسبه خوب زیرزمینی موجود در آن به ویژه در منطقه 

دشتستان امکان خوبی را جهت توسعه کشاورزی و در نتیجه 

 استقرار جمعیت ایجاد نموده است.

 در سطح استان لرزه خیزی
مخاطرات حاصله 

 از زمین لرزه

ی اایالت لرزه زمین ساخت خلیج فارس از نظر لرزه خیزی، منطقه

 های دارای بزرگی متوسط و فراوانی نسبتا باالنیمه فعال بوده و زلزه

پیوندد. این ایالت در مقایسه با ایالت لرزه خیز در آن بوقوع می

های متوسط تا ضعیف آن های قوی بوده و زلزلهعربی فاقد زلزله

ز نظر فراوانی گسترش بیشتری دارند)با توجه به بررسی تاریخی ا

 .ریشتر مشاهده شده است( 5تا  4های با بزرگی زلزله عمدتا زلزله

. 

 در سطح استان معادن استان

معادن و توسعه 

 -اقتصادی

 عمرانی

ترین ترین عمدهبا توجه به خاستگاه رسوبی معادن استان مهم -

ماسه سنگ، واریزه کوهی، شن و ماسه منابع معدنی سنگ آهک، 

 طبیعی، سنگ گچ، سنگ نمک، مارن و رس را شامل می شود. 
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 الگوی فضایی شاخص مؤلفه
روندهای 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف

های عمرانی بزرگ و کوچک و نزدیکی با توجه به وجود پروژه

-های نسبی، معادن استان بوشهر ارزش فوقبه دریا و سایر مزیت

العاده زیادی پیدا کرده است. همچنین موقعیت مناسب ساحلی و 

های مناسب برای صدور مواد ی به ساحل از جمله پتانسیلنزدیک

باشد که باعث گسترش معدنی فراوری شده و خام در استان می

بازارهای مواد معدنی در کشورهای حوزه خلیج فارس گردیده 

میلیارد  53حدود  1319است)ظرفیت اسمی معادن استان در سال 

 .تن برآورد شده است(

منابع 

 آب

اطالعات 

 حوضه

 

 حوزه آبریز رودخانه جراحی

حجم آب مورد 

استفاده در 

 مصارف مختلف

از کل استان را شامل میشود  %4.43در کل این حوزه آبریز که تنها 

 فاقد منابع آب زیرزمینی است.

 های آنحوزه آبریز حله و مسیل

نوع منابع آب، 

میزان حجم 

آب مورد 

 استفاده، کیفیت

منابع آب در 

مصارف 

 .مختلف و..

شود از کل استان را شامل می %49.15در کل این حوزه آبریز 

دهنه  12و از  11.2رشته چاه:  1415و حجم آب استحصالی از 

باشد. میلیون مترمکعب می 44رشته قنات:  5و از  92.2چشمه: 

 باشد:که به تفکیک دشتها به شرح زیر می

 %41گیرد)از سطح استان را دربر می %1.14زیرحوضه بندر دیلم:  -1

 ارتفاعات( %52دشت و 

دهنه  2و  4.52رشته چاه با حجم آب استحصالی  259شامل: 

 میلیون متر مکعب 4.11چشمه 

 کیلومتر مربع 1234وسعت سفره: 

میلیون متر  4.41و مصرف صنعت:  4.51مصرف کشاورزی: 

 باشد. مکعب می

کیفیت نامناسب جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت 

 دارد.

 کم است. خیزیسیل

-از سطح استان را دربر می %14.91زیرحوضه بندر گناوه -2

 ارتفاعات( %51دشت و  %42گیرد)

دهنه  14و  11.11رشته چاه با حجم آب استحصالی  1511شامل: 

 میلیون متر مکعب 4.1چشمه 

و مصرف  4.23و مصرف صنعت:  11.13مصرف کشاورزی: 

 باشد. میلیون متر مکعب می4.41شرب: 

 %41نامناسب،  %25متوسط،  %15هت مصارف شرب: کیفیت ج

خوب و قابل  %12کامال نامطبوع و غیره قابل شرب و کمتر از 

 شرب
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 الگوی فضایی شاخص مؤلفه
روندهای 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف

 %5غیره قابل استفاده،  %95کیفیت جهت مصارف کشاورزی: 

و کیفیت جهت مصارف  های سبکقابل استفاده در خاک

 %5کیفیت بسیار پائین و خاصیت رسوبگذاری و  %95صنعت: 

 باشند اصیت خورندگی میدارای خ

 سیلخیزی کم است.

از سطح استان را دربر  %13.41شبانکاره:   -زیرحوضه دالکی-3

دشت: شامل شش دشت برازجان، شبانکاره،  %29میگیرد)

 ارتفاعات( %11جمیله و فاریاب و  -پرسعدآباد، گور، پشت

دهنه  35و  133رشته چاه با حجم آب استحصالی  2151شامل: 

 میلیون متر مکعب 12.11چشمه 

و مصرف  3.15و مصرف صنعت:  191.31مصرف کشاورزی: 

 میلیون متر مکعب می باشد. 2.11شرب: 

 وجود داشته است 11افت آب زیرزمینی از سال 

 سیلخیزی کم است.

 از سطح حوضه را شامل می شود. %4.41زیرحوضه فراشبند: -4

 خیزی متوسط است. سیل

از سطح استان را دربر  %12.29برازجان:   -زیرحوضه اهرم-5

فاریاب،  -چاهکوتا، کلمه -دشت: شامل اهرم، سمل %54میگیرد)

 ارتفاعات( %41خون و خانیز و 

دهنه  34و  12.3رشته چاه با حجم آب استحصالی  2221شامل: 

 میلیون متر مکعب 4.41رشته قنات:  3و  1.35چشمه: 

و مصرف  4.11و مصرف صنعت:  11.54مصرف کشاورزی: 

 میلیون متر مکعب می باشد. 4.91شرب: 

 وجود داشته است. 11افت آب زیرزمینی از سال 

 برداشت از آبهای سطحی ندارد.

 سیلخیزی متوسط است.

 %42از سطح استان را دربر میگیرد) %4.21زیرحوضه دلوار:  -1

 ارتفاعات( %51دشت: شامل دلوار و بوشهر و 

دهنه  1و  1.13ی رشته چاه با حجم آب استحصال 351شامل: 

 میلیون متر مکعب 4.43رشته قنات:  1و  4.41چشمه: 

و مصرف  4.11و مصرف صنعت:  1.41مصرف کشاورزی: 

 میلیون متر مکعب می باشد. 4.41شرب: 

 برداشت از آبهای سطحی ندارد.

 سیل خیزی کم است.
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 الگوی فضایی شاخص مؤلفه
روندهای 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف

اطالعات 

 حوضه

حوزه آبریز رودخانه مند و کفه های 

 بسته

نوع منابع آب، 

زان حجم آب می

مورد استفاده، 

کیفیت منابع آب 

در مصارف 

 مختلف و...

شود از کل استان را شامل می %31.52در کل این حوزه آبریز 

 14و از  193.1رشته چاه:  4513و حجم آب استحصالی از 

میلیون مترمکعب  9.1رشته قنات:  34و از  12.9دهنه چشمه: 

 باشد:می ها به شرح زیرمیباشد. که به تفکیک دشت

 %11از سطح استان را دربر میگیرد) %5.44زیرحوضه مند:  -1

 ارتفاعات( %29دشت و 

میلیون متر  35رشته چاه با حجم آب استحصالی  145شامل: 

 مکعب

و مصرف  4.33و مصرف صنعت:  31مصرف کشاورزی: 

 میلیون متر مکعب میباشد.1شرب: 

 کیفیت آب مورد استفاده نامناسب

 ست.خیزی کم ا سیل

 گیرد میاز سطح استان را دربر  %1.12وج:  زیرحوضه خورم-2

 ارتفاعات( %49دشت و  51%)

دهنه  1و  29.1رشته چاه با حجم آب استحصالی  944شامل: 

 میلیون متر مکعب 4.3رشته قنات:  3و  2.51چشمه: 

و مصرف  1.94و مصرف صنعت:  21.11مصرف کشاورزی: 

 شد.با میلیون متر مکعب می4.13شرب: 

 %13نامناسب،  %35بد،  %52کیفیت جهت مصارف شرب: 

 غیره قابل قبول

 %5غیره قابل قبول،  %95کیفیت جهت مصارف کشاورزی: 

قابل استفاده در خاک های سبک و کیفیت جهت مصارف 

 صنعت: تمامی منابع دارای خاصیت خورندگی می باشند.

 وجود داشته است. 1314افت آب زیرزمینی از سال 

 زی متوسط است.سیلخی

 %21گیرد)از سطح استان را دربر می %1.1زیرحوضه چاه گاه: -3

 ارتفاعات( %14دشت و 

دهنه  23و  24.3رشته چاه با حجم آب استحصالی  443شامل: 

 میلیون متر مکعب 2.5رشته قنات:  5و  3.11چشمه: 

و مصرف  4.32و مصرف صنعت:  34.11مصرف کشاورزی: 

 باشد.کعب میمیلیون متر م4.13شرب: 

 سیلخیزی متوسط است.

 %19گیرد)از سطح استان را دربر می %1.19زیرحوضه باغان:  -4

 ارتفاعات( %11دشت و 

دهنه 11و  1.95رشته چاه با حجم آب استحصالی  125شامل: 

 میلیون متر مکعب 4.4رشته قنات:  1و  4.14چشمه: 
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 الگوی فضایی شاخص مؤلفه
روندهای 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف

میلیون متر  4.12و مصرف شرب:  1.34مصرف کشاورزی: 

 باشد.عب میمک

 خیزی زیاد است. سیل

 %22گیرد)از سطح استان را دربر می %2.21زیرحوضه ریز -4

 ارتفاعات( %11دشت و 

دهنه  1و  22.1رشته چاه با حجم آب استحصالی  115شامل: 

 میلیون متر مکعب 1.9رشته قنات:  11و 4.41چشمه: 

و مصرف  3.4و مصرف صنعت:  19.1مصرف کشاورزی: 

 باشد.لیون متر مکعب میمی 2.2شرب: 

 %44متوسط و نامناسب،  %14کیفیت جهت مصارف شرب 

 قابل قبول و خوب

در  %33قابل استفاده،  %11کیفیت جهت مصارف کشاورزی: 

 توان استفاده کرد.شرایط خاص و خاکهای سبک می

منابع  %51رسوبگذار و  %44و کیفیت جهت مصارف صنعت: 

 دارای خاصیت خورندگی میباشند.

 سیلخیزی زیاد است.

 %49از سطح استان را دربر میگیرد) %4.54زیرحوضه جم:  -5

 ارتفاعات( %51دشت و 

دهنه  3و  11.1رشته چاه با حجم آب استحصالی  144شامل: 

 میلیون متر مکعب 4.19رشته قنات:  2و 4.49چشمه: 

و مصرف  4.4و مصرف صنعت:  14.2مصرف کشاورزی: 

 میباشد. میلیون متر مکعب4.49شرب: 

 کیفیت جهت مصارف شرب: متوسط تا اغلب خوب

مناسب  %15مناسب،  %15کیفیت جهت مصارف کشاورزی: 

 نیستند.

منابع  %11رسوبگذار و  %33و کیفیت جهت مصارف صنعت: 

 باشند.دارای خاصیت خورندگی می

کاهش تراز آب زیرزمینی وجود داشته  93تا  14های طی سال

 است.

 .سیلخیزی متوسط است

-از سطح استان را دربر می %4.11کورده   -زیرحوضه دزکاه-1

 گیرد.

 سیلخیزی متوسط است.

از سطح استان را دربر  %4.22زیرحوضه دشت پلنگ:  -1

 ارتفاعات( %19دشت و  %11میگیرد)

دهنه  1و  15.51رشته چاه با حجم آب استحصالی  141شامل: 

 کعبمیلیون متر م 4.11رشته قنات:  2و  2.19چشمه: 
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 الگوی فضایی شاخص مؤلفه
روندهای 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف

میلیون متر  4.13و مصرف شرب:  11.21مصرف کشاورزی: 

 باشد. مکعب می

 %25بد،  %25متوسط و  %54کیفیت جهت مصارف شرب: 

 قابل قبول

کیفیت جهت مصارف کشاورزی: اکثرا در محدوده شور با 

تمهیداتی برای کشاورزی قابل استفاده، تعدادی نیز خیلی شور 

 و نامناسب برای کشاورزی

ت مصارف صنعت: نامناسب و اغلی نیز پتانسیل کیفیت جه

 رسوبگذاری باالئی دارند.

کاهش تراز آب زیرزمینی وجود داشته  92تا  14های طی سال

 است.

 خیزی زیاد است. سیل

 %13.1گیرد)از سطح استان را دربر می %5زیرحوضه بوشکان -1

 ارتفاعات( %11.4دشت و 

دهنه  21و  24رشته چاه با حجم آب استحصالی 341شامل: 

 میلیون متر مکعب 241چشمه: 

میلیون متر  1.21و مصرف شرب:  24.5مصرف کشاورزی: 

 باشد.مکعب می

 کاهش تراز آب زیرزمینی مشاهده شده است. 93تا  11از سال 

 سیلخیزی متوسط است.

از سطح استان را دربر  %2.19تنک ارم:   -زیرحوضه دهرود-9

 ت(ارتفاعا %13دشت و  %21گیرد)می

دهنه  1و  19.9رشته چاه با حجم آب استحصالی  315شامل: 

 میلیون متر مکعب 4.41رشته قنات:  14و  4.51چشمه: 

میلیون متر  1.13و مصرف شرب:  19.49مصرف کشاورزی: 

 باشد. مکعب می

کاهش تراز آب زیرزمینی مشاهده شده  11تا  93های طی سال

 است.

 خیزی متوسط است. سیل

 از سطح استان را دربر میگیرد. %1.41المیزان:  زیرحوضه دار-9

میلیون متر  4.11رشته چاه با حجم آب استحصالی  45شامل: 

 مکعب

 باشند.تماما جهت مصرف کشاورزی می

 سیلخیزی متوسط است.
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 الگوی فضایی شاخص مؤلفه
روندهای 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف

اطالعات 

 حوضه
 مهران و جزایر -حوزه آبریز کل

نوع منابع آب، 

میزان حجم 

آب مورد 

 استفاده، کیفیت

ر منابع آب د

مصارف 

 مختلف و...

شود از کل استان را شامل می %13.19در کل این حوزه آبریز 

دهنه  14و از  11.1رشته چاه:  11.9و حجم آب استحصالی از 

-میلیون مترمکعب می 199.2رشته قنات: 14و از  11.4چشمه: 

 باشد: باشد. که به تفکیک دشتها به شرح زیر می

 طح استان را دربر میگیرد.از س %4.11دار:  زیرحوضه گله-14

 بدون منبع آب می باشد.

 سیلخیزی متوسط است.

-از سطح استان را دربر می %14.24زیرحوضه دیرکنگان:  -11

 ارتفاعات( %15دشت و  %35گیرد)

دهنه  1و  23.5رشته چاه با حجم آب استحصالی  1141شامل: 

 میلیون متر مکعب 19.2رشته قنات:  1و  44.3چشمه: 

میلیون و 2.12و مصرف شرب:  54.1ورزی: مصرف کشا

 باشد. متر مکعب می1.23مصرف صنعت: 

 %13بد،  %52نامناسب و  %35کیفیت جهت مصارف شرب: 

 غیره قابل قبول، غیره قابل شرب

 %5غیره قابل استفاده و  %95کیفیت جهت مصارف کشاورزی: 

 فقط در خاکهای سبک قابل استفاده برای کشاورزی

 ف صنعت: بسیار پائینکیفیت جهت مصار

کاهش تراز آب زیرزمینی وجود داشته  92تا  14های طی سال

 است.

 خیزی زیاد است. سیل

از سطح استان را دربر می  %2.11زیرحوضه گاوبندی: -12

 ارتفاعات( %15دشت و  %35گیرد)

دهنه  1و  19.1رشته چاه با حجم آب استحصالی  454شامل: 

 میلیون متر مکعب 44.1چشمه: 

و مصرف  4.41و مصرف شرب:  14.11صرف کشاورزی: م

 باشد. میلیون متر مکعب می4.11صنعتی: 

 سیلخیزی متوسط است.

 از سطح استان را دربر میگیرد. %4.49زیرحوضه خارک:  -13

رشته  2و  4.44رشته چاه با حجم آب استحصالی  12شامل: 

 میلیون متر مکعب 4.41قنات: 

میلیون متر  4.41رب: و مصرف ش 4.43مصرف کشاورزی: 

 مکعب می باشد.

 گیرد.برداشت از آبهای سطحی صورت نمی

 خیزی کم است. سیل

حیات 

 جانوری
 تنوع

 -کانونی متمرکز بر پهنه ساحلی

 دریایی
 

در  یهاگونهاز  و حفاظتی تنوع زیستی هاکانونفرصت ایجاد 

 معرض خطر
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 الگوی فضایی شاخص مؤلفه
روندهای 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف

و 

پوشش 

 گیاهی

  درسطح استان تراکم

ی شدید و امکان هایبارندگدر  خصوصاً جلوگیری از سیالب

دامداری متمرکز در نواحی با تراکم باال، تلطیف هوای گرم و 

 خشک منطقه

 در سطح مراتع استان تخریب مراتع

نقش چرای مفرط 

و خارج از 

 ظرفیت

در  %14میلیون هکتار است که  1.2سطح مراتع استان در حدود 

میلیون  2.5عیت دامی عشایر است. جم %44اختیار روستائیان و 

برابر ظرفیت مراتع استان است که  3واحد است که در حدود 

هزار واحد دامی است لذا چرای مفرط و  154تا  144ظرفیت آنها 

فشار بیش از حد به مراتع باعث تخریب بدون بازگشت و قهقرائی 

 آنها خواهد شد.

محیط 

 زیست

توان 

 اکولوژیک
 در سطح استان

سطح اراضی 

توان دارای 

اکولوژیک به 

تفکیک نوع 

 کاربریها

ی با توان اکولوژیک باال با آرایش فضایی متمرکز هاپهنهوجود 

خطی  ورتصبهتنگستان و دشتستان، -ی در منطقه بوشهراپهنه

در منطقه دشتی و جم و آرایش فضایی پراکنده در منطقه سطح 

 توان اکولوژیک)به هکتار( به تفکیک نوع به شرح زیر می

 :ندباش

، 12144، باغ: 11444، کشاورزی دیم: 332444کشاورزی آبی: 

، 991444، سکونتگاههای روستائی: 111444پروری: آبزی

، مرتعداری: 321444، صنعت: 299444سکونتگاههای شهری: 

، توسعه گردشگری: 1441444کاری: ، توسعه جنگل54544

 241444، توان اکولوژیک حفاظت: 44394

 متمرکز کانونی و آلودگی

توسعه آلودگی از 

مراکز حساس 

سواحل جنوبی 

نخل تقی و 

 صورتبهعسلویه 

خطی و متمرکز 

به سمت نواحی 

شمالی سواحل 

دیر )تبدیل 

ی متمرکز هاهسته

آلودگی به یک 

پهنه فراگیر در 

 منطقه جنوب(

عنی ی جنوب  استان یهاگاهستیزو  هاسکونتگاهمنفی بر  ریتأث

لی نایبند و در درجه دوم ناحیه مرکزی کنگان عسلویه و پارک م

ارگو و خ خارگبرازجان و مناطق زیستی مهم  بوشهر واستان یعنی 

 حله شدهحفاظتو منطقه 

 : مطالعات مشاورمأخذ

کانس اصلی دارای چهار س زیر صورتبهاستان بوشهر  ستیزطیمحنقشه ساختار فضایی  تاًینهامطالعات انجام شده  هیبر پا

 اشاره می گردد :دامه روند بررسی به آناست که در ا
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 سکانس اول) ناحیه توسعه محدود( -1-2-11-1-1-3-3-1

ایر ، در این ناحیه اختالل اکولوژیک به نسبت سشودیممحسوب  یطیمحستیز ازنظرمتعادل  نسبتاًدر شمال استان ناحیه 

عضالت م نیترمهم استان خوزستان بوده و آلودگی نفتی از یطیمحستیزفشارهای  ریتأثتحت  ونواحی کمتر است 

تحت  شدتبهاز غرب  خصوصاًکه  گردهاستزیرپدیده اقلیمی در این ناحیه  نیترمهم .دیآیمآن به شمار  یطیمحستیز

به دلیل توسعه  گرفتن از ساحل و فاصله با خصوصاً ترمناسب نسبتاًآن قرار دارد. این ناحیه به دلیل برخورداری از اقلیم  ریتأث

 گردشگری را دارد. ازجمله هاتیفعالی کمتر پتانسیل برخ

 محتاطانه( ثباتسکانس دوم) ناحیه  -1-2-11-1-1-3-3-2

انوری و توان اکولوژیک بوده دارای تنوع ج ازنظرناحیه  نیترتیفیباکاین ویژگی منطبق بر بخش مرکزی استان است 

وان تولید ت یطورکلهبحاصلخیز قطب کشاورزی استان بوده و  یهانیزمگیاهی باالست. همچنین به دلیل برخورداری از 

زیستی در این ناحیه باالست. از طرفی توسعه انسانی در این ناحیه دارای سابقه بسیار بوده و به همین دلیل اختالل اکولوژیکی 

 هاآبخوانو تعادل  شودیمدر این ناحیه انجام  شدتبهکشاورزی  باهدفزیرزمینی  یهاآب. برداشت شودیمدر آن مشاهده 

ایی در از کودها و سموم شیمی ازحدشیبمنفی کرده است. از طرفی آلودگی ناشی از استفاده  شدتبهو بیالن را  را برهم زده

صنعتی و شهر در ناحیه ساحلی بوشهر موجی از آلودگی و عدم تعادل اکولوژیک ایجاد کرده که  توسعه ونواحی زراعی 

ای و خارگو که از نظر حفاظتی دار خارگدو جزیره عالوه بر. کندیمدریایی را تهدید -نواحی غنی زیستی ساحلی  خصوصاً

محدوده  نیز دراین ی نفتی هستند، منطقه حفاظت شده حلههاتیفعال ریتأثتحت ارزش زیست محیطی بوده و به شدت 

 است. قهدراین منط بیرویه شکار همچنین و تاالب هایزمین به تعرض و حله رود کشاورزی آلودگی از متأثر قرارگرفته و

زیاد  اطیااحتبدر آن بایستی  هاتیفعالاست و توسعه  یطیمحستیزاین ناحیه در معرض آشوب و اختالل  یطیمحستیز ازنظر

 بر ظرفیت برد در آن ضروری است. یمبتننیاز به حفاظت بیشتر و توسعه  یطیمحستیز ازنظرانجام گیرد و 

 سکانس سوم) ناحیه توسعه محتاطانه( -1-2-11-1-1-3-3-3

 ازنظرکه این ناحیه  است توجهقابلدر استان با پتانسیل توسعه در آینده است. اما ذکر این نکته  افتهیسعهتوناحیه کمتر  

دیر ، دشتی  این پهنه که شامل شهرستان هایانجام گیرد  اطیبااحتتوان طبیعی کمترین توان را داشته و توسعه در آن بایستی 

 ازنظرو  ارگرفتهقر افتهیتوسعه شدتبه دو ناحیه فشارتحتاز شمال و جنوب این ناحیه  بخش هایی از جم و تنگستان است و و

محیط در آن  ییایخودپاتوسعه بدون در نظر گرفتن ظرفیت برد و توان  هر نوعبنابراین  شودیماکولوژیک شکننده محسوب 

 -دیر لیمقرارگیری  پارک به  ژگی های دیگراین ناحیه می توانوی شدید گردد. یطیمحستیزباعث ایجاد اثرات  تواندیم
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دراین محدوده اشاره کرد که از  ابراهیم شاهزاده -باهوش تنگ و مند ممنوع شکار مناطق و مند شده حفاظت منطقه نخیلو،

 نظر زیست محیطی دارای ارزش زیادی می باشند.

 سکانس چهارم)ناحیه بحران و اختالل( -1-2-11-1-1-3-3-4

احیه زیستی استان ن نیتریغن درواقعتفاعات نزدیک به دریاست. این ناحیه ناحیه جنوبی استان با توپوگرافی ویژه و با ار 

عامل  نیرتمهمموضوع است. اما  نیبر ا. قرار گرفتن بخشی از پارک ملی دریایی نایبند، گواهی دیآیم حساب بهبوشهر 

ارس بط با آن یعنی منطقه پذخایر عظیم گازی در آن است که استقرار صنایع مرت شدن واقعدر این ناحیه  یطیمحستیز

ین ناحیه ا توانیمکه  یاگونهبهمحیط طبیعی و تمامی فرآیندهای آن را دچار اختالل و آشوب نموده است.  شدتبهجنوبی 

 شدهانجامر آن که د یاتوسعهبا سطح  عنوانچیهبهمعرفی کرد. توان اکولوژیک ناحیه  زدهبحرانناحیه  یطیمحستیز ازنظررا 

انباشت آلودگی هوا در آن است. از طرفی به  جهیدرنتندارد. وجود ارتفاعات یکی از موانع بزرگ تهویه هوا و  ینخواهم

که  باشندیم جوارمهبا ناحیه صنعتی بسیار آلوده  هاسکونتگاهدلیل کمبود فضای مناسب جهت توسعه سکونتگاه در منطقه 

لودگی آ ریتأثتحت  شدت بهکشاورزی روستاییان منطقه  یهانیزمندک . ارودیممهم به شمار  دکنندهیتهدخود از عوامل 

کشاورزی و بازدهی آن و از طرفی تولید محصوالت  یهانیزمصنعتی قرار داشته که نتیجه آن از طرفی کاهش کیفیت 

قادر به  ییتنهابهآلوده است. اثرات منفی توسعه در این ناحیه به حدی شدید و بزرگ است که طبیعت  اناًیاحنامرغوب و 

این  یطیمحستیزبازسازی و احیا اکوسیستم در آن انجام نپذیرد نابودی کامل  یهابرنامهبازسازی هیچ تخریبی نبوده و اگر 

 ناحیه و سرایت آن به نواحی دیگر دور از انتظار نیست.

ات منفی آنها یع موجود، شدت تاثیرنقشه زیر میزان آلودگی مربوط به صنایع مستقر در استان بوشهر و بر اساس تعداد صنا

بر روی محیط زیست با استفاده از مصوبه هیات وزیران از صنایع گروه یک با کمترین شدت و صنایع گروه هفت با بیشترین 

محاسبه و ترسیم شده است. بنابراین اگر  GISمیزان تاثیر مخرب بر روی محیط زیست و فاصله صنایع از همدیگر در محیط 

ه های دارای اثرات منفی صنایع به نواحی مانند خورموج، دلوار و یا تنگستان هم کشیده شده به دلیل استقرار صنایع گستره پهن

  با تعداد نسبتا زیاد و یا تاثیر منفی زیست محیط باال در این مناطق است.
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 نظام فعالیت و استفاده از اراضیتبیین سازمان فضایی  -1-2-11-1-1-4

یان آرایش فضایی عناصر و روابط م یبندگونهبررسی و تحلیل الگوهای فضایی ) -1-2-11-1-1-4-1

 (هاآن

که  دهدیمبا یکدیگر نظام سکونتگاهی را تشکیل  هاآنمحل استقرار جمعیت و فعالیت در سطح هر منطقه و ارتباطات 

ت. با توجه به مقیاس مطالعات در برنامه آمایش استان این نظام در سه سیمای کلی سکونت و فعالیت در منطقه اس یشاکله

 نظام شهری، نظام روستایی و نظام فعالیتی قابل تعریف و بررسی است. یرده

 نحوهو  هانآوضعیت اجزای فعالیتی، نظام ارتباطی  یکنندهمشخصبخش از ساختار سکونتگاهی  عنوانبهنظام فعالیتی 

 سکونتگاهی )نظام شهری و روستایی( در سطح استان است.  یهانظامارتباط با دیگر 

است. این  یامنطقهو مراکز فعالیت اقتصادی موضوعی بسیار مهم در اقتصاد  هاسکونتگاهچگونگی استقرار و توزیع 

ری، هفضایی، همچون ساخت ش یهالیتحلتخصصی مرتبط با  یهارشتهدر  یموردبررسموضوع با بسیاری از موضوعات 

وضوعات بر م سوکیدارد. بدین معنا که از  مؤثرو غیره ارتباط  ونقلحمل، یامنطقهو بین  یامنطقهرشد شهری، تعامل درون 

 .ردیذپیم ریتأثو از سوی دیگر از آن  گذاردیم ریتأث( هابنگاهو نیز رفتار کارگزاران اقتصادی )خانوارها و  ادشدهی

ضایی آن در آرایش ف ینحوهاست که  قرارگرفته یموردبررسفضایی در نظام فعالیتی عناصر  یهایژگیواساس  نیبر ا

، میزان هانآبررسی  ینحوهالگوی فضایی در استان شده است. در انتخاب عناصر و  یریگشکلسرزمینی منجر به  یپهنه

العه شامل در این مط شده گرفتهنظر در  یهاتیفعالاست.  قرارگرفته موردتوجهاثرگذاری در فضا  وهیشاهمیت هر عنصر و 

 یهاتیفعال وانتیمفعالیت را  نیترمهمصنعتی، معدنی، خدماتی و کشاورزی است که با توجه به شرایط استان  یهاتیفعال

در  توانیماست و اثرات آن را  زدهرقماخیر بسیاری از تحوالت استان را  یدههدر  چراکهصنعتی در استان در نظر گرفت. 

 استان مشاهده کرد.  رصهع

است.  شدهمشخصمختلف فعالیتی  یهاپهنهمختلف موجود در استان  یهاتیفعال هنیدرزم شدهانجامبا توجه به مطالعات 

ان بوشهر . وضعیت سازمان فضایی فعالیتی در استدیآیم حساببهمطالعات بخش فعالیتی  خالصهو این عناصر نتیجه  واقع در

 است.  شدهمشخص 5نقشه شمارهدر 

میان  که دهدیمسرزمینی نشان  یپهنهگوناگون در  یهاتیفعالعملکردی و مراکز عناصر مختلف  یهاپهنهبررسی 

 یمکان مهاز استان بیشتر مشهود است. این  ییهابخشمختلف ارتباط فضایی وجود دارد. این ارتباط فضایی در  یهاتیفعال

 دهدیمان نشان خدماتی در است یهاتیفعالانی متفاوتی داشته باشد. بررسی عناصر فضایی مع تواندیممختلف  یهاتیفعالدر 
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اتبی با این سلسله مر صورتبهاست و دیگر نقاط خدماتی  متمرکزشدهخدماتی در استان در مرکز استان و شهر بوشهر  هسته

که شهر بوشهر  دهدیمپیرامونی نشان  یهااستانه با استان در مقایس یرسانخدماتنظام  ترقیدقشهر در ارتباط هستند. بررسی 

. با توجه کندیممستقیم برخی از خدمات را از این شهر دریافت  صورتبهاز این نظر در ارتباط مستقیم با شهر شیراز است و 

رتر نظام بمنظور خدمات به نتایجی که در بخش تحلیل سلسله مراتبی خدمات در بخش مکان های مرکزی ارائه شده است. 

هنری و تفریح و گذران اوقات فراغت، خدمات -عالی، خدمات فرهنگیهای درمانی، خدمات آموزشیسکونت در زیربخش

 مهندسی و تخصصی پشتیبان صنعت و کشاورزی می باشد.

های محیطی مربوط به خدمات بندری و دفاعی، تجمیع منابع آب و خاک و موقعیت ویژه مرکز استان از نظر شاخص

ن پهنه استقرار میلیون نفر در ایجموعاً شرایطی را ایجاد کرده است که مهمترین هسته جمعیتی استان با جمعیتی باالتر از نیمم

دهنده استان با مناطق داخلی و کالنشهرهای مهم کشور شرایط مضاعفی را ترین کریدور ارتباط یابد. همچنین عبور مهممی

ای استان بوشهر )پیوند کاال و مسافر( از طریق کریدور عبوری از پیوندهای منطقه %14ز ایجاد کرده است به نحوی که بیش ا

ی اشیراز(. بنابراین وجود جمعیت قابل توجه و تمرکز جریانات منطقه-برازجان-گیرد )کریدور بوشهراز این پهنه صورت می

 گردد.این منطقه محسوب می های الزم برای استقرار خدمات برتر درترین زمینه مهم در این پهنه از

تان را در اصلی اس یخدمات یپهنه توانیمشهر بوشهر و دیگر نقاط خدماتی اصلی استان  یرسانخدمات حوزهبا توجه به 

 دهدیمپیرامونی شهر بوشهر، برازجان، گناوه و خورموج را به خود اختصاص  یحوزهمیانی که  یپهنهدو پهنه شناسایی کرد. 

 یهاتیفعالخدماتی در مقایسه با دیگر  پهنه. این دو دهدیمنوبی که مراکز خدماتی جم و کنگان را پوشش ج یپهنهو 

فعالیتی  یهاظامناست. با توجه به نیاز انواع  افتهیتوسعه هاتیفعالکه این پهنه در ارتباط با دیگر  دهدیمموجود در استان نشان 

 هاتیفعال دیگر یمکانهمدور از انتظار نیست. اما  هانظاملکردی نظام خدماتی با دیگر عم یهاپهنه یمکانهمخدماتی  نظام به

ه نیاز به توجه فضایی در استان ایجاد کند ک ییافزاهماثرات  تواندیمبا یکدیگر مانند نظام فعالیتی کشاورزی، صنعت و معدن 

 بیشتری در مقایسه با دیگر مناطق دارند.  یزیربرنامهو 

ت تمامی گف توانیماست که  یامنطقه شودیمپیرامونی مستقیم شهر بوشهر را شامل  یحوزهیانی استان که بخش م

 عنوانهبدهد و شهرستان دشتستان کشاورزی در این پهنه رخ می یعمده یهاتیفعال. شودیماستان در آن انجام  یهاتیفعال

 تمرکزشدهمصنعتی بومی نیز در این مکان  یهاتیفعالاست که  یدر حال . اینشودیممرکز کشاورزی استان شناخته  نیترمهم

ملی )صنایع  یاهیگذارهیسرماصنعتی با  یهاتیفعال یدسته دوصنعتی در استان بوشهر به  یهاتیفعال کهییازآنجااست. 

سبک با تعداد  )صنایع اسیمقکوچکصنعتی  یهاتیفعال؛ و اندمتمرکزشدهسنگین نفت و گاز( که در بخش جنوبی استان 

بر انی صنایع بخش می کهییازآنجا. اندمتمرکزشدهمیانی استان  یهابخشمحلی که در  یهایگذارهیسرماکارگاه باال( با 
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ر توان اصلی صنعت استان در نظر گرفت که ب ،توانیماست، این بخش از صنعت را  گرفتهشکلفرایندهای محلی  اساس

نشان از همگرایی  فعالیتی یهابخشارتباط مکانی این صنعت با دیگر  رونیازااست.  گرفتهشکل استانی یهاتیظرف یهیپا

 بعد فضایی دارد.  ازنظراستان  یهاتیفعال

 مورده را محتوایی این دو پهن یهاتفاوت توانیمنظام فعالیتی  یهمگاندو موقعیت فضایی در  یریگشکلبا توجه به 

ج این تحلیل میزان است. نتای شده استفادهمنظور از ترکیب شاغلین و با استفاده از مدل تحلیل تناظر  . برای اینداد قرار یبررس

 یهاتیعالفمیانی استان گرایش نظام فعالیتی به  یپهنه. در دهدیممختلف نشان  یهاتیفعالگرایش هر شهر را نسبت به 

م شهر ازآنجاییکه این ناحیه در حوزه پیرامونی مستقی .هاستتیلفعاخدمات عمومی، مسکن، مالی و بازرگانی بیشتر از دیگر 

 واداری الیت های های شکل گرفته در مرکز سیاسیفعبه نوعی بیانگر تاثیرپذیری مناطق مختلف استان از  بوشهر قرار دارد

برق،  نیتأممعدنی،  یهاتیفعالاین در حالی است که نظام فعالیتی جنوبی استان به سمت  اصلی استان به اشکال مختلف است.

فارغ  گرفتهکلشاز الگوی فضایی  توانیمدرک بهتر سازمان فضایی استان  منظوربهگاز و آب تولید صنعتی گرایش دارد. 

با استفاده از  توانیمو  گرددیمسازمان فضایی  یهایدگیچیپ ترسادهاز موقعیت مکانی استفاده کرد. این امر سبب نمایش 

 ه شده است.  داد نشان تصویر زیرالگوی شماتیک نظام فعالیتی استان در   ارائه داد. تریمناسبتحلیل عدی ن در مراحل بآ

 الگوی شماتیک نظام فعالیتی استان بوشهر : 8 ریتصو

 
 : مطالعات مشاورمأخذ
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 توسعه فضایی  یهاتیمحدود و هاتیظرف بررسی و تحلیل -1-2-11-1-1-4-2

و  است که در صورت شناسایی ییهاتیظرفو  هالیپتانسی با توجه به الگوها و فرآیندهایش دارای هر سازمان فضای

بعد از بررسی الگوهای فضایی و همچنین  رونیازایک منطقه را دگرگون کند.  ندهیآ تواندیم هاآنشدن از  مندبهره

 است.  شده پرداختهفرآیندهای مکانی به این مهم 

 یهافاوتتدر شمال و جنوب و  یاهستهتوسعه فضایی استان را در حوزه فعالیت، بر ساختار خطی دو ظرفیت  نیترمهم

ستان ساختار خطی نظام فضایی ا واسطهبهنیز  هاهستهدانست. حوزه نفوذ خدماتی هر یک از  دیبایمکارکردی این دو هسته 

مختلف استان به بازارهای داخلی و خارجی داللت دارد.  یاهکانونو  هاپهنهکه این مهم بر دسترسی  باشدیمنیز متفاوت 

 نیترهممکمتر از میانگین استان در بین این دو هسته  مراتببهنسبی توسعه  یهاتیظرفهمچنین وجود یک حاشیه وسیع با 

 .گرددیممحدودیت فضایی سازمان فعالیتی استان محسوب 

و  هاتیظرفو روندهای سازمان فضایی نظام فعالیت و استفاده از اراضی،  هامؤلفه نیثرترمؤو  نیترمهم: 8جدول 

 جادشدهیای فضایی هاتیمحدود

 فضایی یهاتیمحدود/یهاتیظرف روندهای فضایی الگوی فضایی شاخص مؤلفه

نظام 

 خدماتی

برخورداری از 

 خدمات

تمرکز در دو هسته شهر 

 بوشهر و کنگان

 یمنطقهدماتی خ یهابخشتقویت 

 جنوب

ک ی عنوانبهایجاد دو مرکز خدماتی در استان 

پتانسیل در توزیع خدمات در استان شناخته 

 .شودیم

 یحوزهمیان دو  جادشدهیا یاهیحاش یامنطقه

یک محدودیت در این  عنوانبه یرسانخدمات

 . شودیمزمینه شناخته 

نوع خدمات 

 استانی

خدمات عمومی مالی و 

 میانی یهابخشی در بازرگان

 .شودیماستان ارائه 

افزایش خدمات بازرگانی و مالی در 

 بخش میانی

در این بخش از استان  افتهیتوسعهخدمات 

است و  گرفتهشکلمتناسب با نظام فعالیتی 

 . شودیم فعالیتی شناخته یهانظامپشتیبان دیگر 

خدمات مسکن و مستغالت 

جنوبی استان  یهابخشدر 

 . شودیم ارائه

خدمات هتل داری و  یسوبهگرایش 

 رستوران در بخش جنوبی

تنوع اندک خدمات و همچنین مقیاس 

یک  عنوانبهخدماتی پایین در این بخش 

 . شودیممحدودیت شناخته 

ه ارائ مراتبسلسله

 خدمات

یک مرکز خدماتی اصلی 

)بوشهر( در بخش میانی استان 

و دیگر مراکز فرعی  شدهواقع

 .اندشدهعیتوزستان در ا

وابستگی خدماتی کل استان به استان 

ر د ژهیوبهفارس در حال افزایش است 

 خدمات درمانی و بهداشتی 

ان خدماتی در است مراتبسلسلهسطوح باالیی 

دارای ضعف است و این امر سبب وابستگی 

 بیشتر استان به استان فارس شده است. 

نظام 

 صنعتی

توزیع 

 یهایگذارهیسرما

 صنعتی

الگوی متمرکز در جنوب 

 استان

صنعتی در  یهایگذارهیسرماافزایش 

 جنوب استان

 یهانظامظرفیتی برای ایجاد تحوالت دیگر 

 یهایگذارهیسرمااستان با توجه به حجم 

 صورت گرفته در این منطقه
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الگوی پراکنده در بخش 

 میانی استان

 لکبهافول سهم بخش میانی نسبت  

 استان

 تواندیماندک اما به تعداد زیاد  یهاهیاسرم

 یهابخشزمینه حمایت صنعت از دیگر 

 اقتصادی را ایجاد کند.

نوع 

در  یگذارهیسرما

 صنعت

تخصص صنایع جنوب استان 

 در بخش گاز

افزایش تخصص گرایی و تکمیل 

 زنجیره تولید در صنایع گاز

ص تخص یریگشکلبه دلیل  هانهیهزکاهش 

 در تولید

نوع صنایع بخش میانی استان ت

 انواع صنایع سبک نهیدرزم

در  هایگذارهیسرماگرایش 

 کوچک در این بخش یهاکارگاه
 نشر دانش در بین صنایع یهانهیزمایجاد 

نظام 

 معدنی 

توزیع 

 یهایگذارهیسرما

 معدنی

پیوستگی فضایی 

 صورتبه یگذارهیسرما

نواری در استان کشیده شده 

 است.

  

در ایجاد  اندتویمفضایی این فعالیت  پیوستگی

 تفادهمورداس هابخشپیوستگی فضایی دیگر 

 قرار گیرد. 

 نوع معادن

یکنواخت در سطح  صورتبه

غیرفلزی  یهایکاناستان 

 .شودیمبرداشت 
  

فاقد تنوع در تولیدات معدنی است این در 

حالی است که تخصص گرایی در استان 

 صورت نگرفته است. 

نظام 

 شاورزیک

تولیدات 

 کشاورزی

متمرکز فعالیت  صورتبه

اصلی تولیدات کشاورزی در 

بخش میانی استان صورت 

 .ردیگیم

  

کشاورزی با  یهاتیفعالتمرکز  یمکانهم

خدماتی و صنعتی زمینه  یهاتیفعال

کشت و صنعت را در  یتوسعهو  یریگشکل

 .دهدیماین بخش افزایش 

 تولیدات دامی 

ت دامی در بخش عمده تولیدا

 ردیگیممیانی استان صورت 

 گونهنیاو دارای تنوع 

 تولیدات است. 

  

دامی با  یهاتیفعالتمرکز  یمکانهم

کشاورزی، خدمات و صنعت  یهاتیفعال

عتی صن صورتبهایجاد تولیدات دامی  ینهیزم

 .دهدیمرا افزایش 

 تولیدات شیالت

عمده تولیدات شیالتی استان 

حلی از دیر تا در کناره سا

و  ردیگیمبوشهر صورت 

 دارای الگوی خطی است. 

 یهایگذارهیسرمابا توجه به گرایش 

ساحلی و  یهابخشکالن صنعتی در 

شیوه سنتی برداشت شیالت، این 

بخش از تولیدات در حال کاهش 

 است.

تولیدات شیالتی استان و صنایع  یمکانهم

 سنگین گازی، این نوع از تولیدات در حال

 افول به نفع صنایع است. 

نظام 

شیالت و 

آبزی 

 پروری

صیادی و آبزی 

 پروری

عمده تولیدات شیالتی استان 

در کناره ساحلی از دیر تا 

و  ردیگیمگناوه صورت 

 دارای الگوی خطی است. 

ی هایگذارهیسرمابا توجه به گرایش 

ی ساحلی هابخشکالن صنعتی در 

جنوب، این بخش از تولیدات در حال 

های است )کاهش در کانون کاهش

جنوبی به ویژه کنگان و عسلویه و 

 نخل تقی(

های خاص صیادی شیوه سنتی و روش

به کاهش و تخریب  ذخایر و نفوذ این 

فعالیت ها به روش های صنعتی در 

 آبهای دوردست انجامیده است.

ی تولیدات شیالتی استان و صنایع مکانهم

سنگین گازی، این نوع از تولیدات در حال 

 است.  افول به نفع صنایع
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توان گفت در مجموع می

مهمترین پهنه فضایی تمرکز 

این فعالیت کریدور پیرامون 

ش بخبوشهر تا مناطق جنوبی 

دلوار، منطقه پیرامون دیر تا 

کنگان و کانون گناوه را 

گردد. عمده شامل می

خدمات مرتبط، واحدهای 

فرآوری و سایر خدمات 

ا هپشتیبان نیز در این عرصه

 اند.متمرکز شده

روندهای توسعه این فعالیت از گذشته 

تا کنون بیانگر تجمع و تمرکز توسعه 

 باشد.کریدور گناوه تا دلوار میبر 

های توسعه  آتی نیز بر این پهنه

های دیر و  کریدور و توسعه کانون

مناطق همجوار رودخانه مند و 

های روستایی پیرامون آن سکونتگاه

 واقع است.

ظرفیت توسعه این فعالیت چه در خشکی و چه 

در دریا سازمانی خطی دارد )متناسب با پهنه 

های اصلی توان اکولوژیک(. به همین دلیل 

های واقع در خط ساحلی از عمده سکونتگاه

این ظرفیت برخوردار هستند اما متناسب با 

ل ها بر پایه عامبندی هر یک از این کانونسطح

ی خدماتی و بندری سطح بالفعل هازیرساخت

 شدن این ظرفیت متفاوت خواهد بود.

های بوشهر، دیر، گناوه، دلوار و عامری، کانون

دیلم و ریگ بیشترین تاثیرپذیری و قابلیت 

 .جذب را از توسعه این فعالیت دارا هستند

 : برآیند مطالعات مشاورمأخذ

 

در نوار ساحلی استان جهت جلوگیری ازتداخل  ر نمایش داده شده نیز کثرت عناص باتوجه به ویژگی های خاص استان و

در جداگانه  نقشه ای در نقشه سازمان فضایی پیشنهادی فعالیت ها، سازمان فضایی شیالت و آبزی پروری به صورتعناصر 

 ادامه ارائه می گردد.
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 تبیین سازمان فضایی نظام شهری -1-2-11-1-1-5

عام نیروها و  یهایقانونمندفضایی و تعیین جایگاه سازمان فضایی به درک عمیق و دقیق  یافتگیسازمانتحلیل روند 

ر نگرشی د رونیازاک نمایند. هدایت و کنترل متناسب با موقعیت کم یسازوکارهامحتوایی برای تشخیص  یندهایفرآ

. ردیگیمورت تعیین موقعیت ص یافتگیسازماننیروهای محتوایی در فرآیند  دهندهنشانتلفیقی منتج از ترکیب متغیرهای 

فضایی نیروهای  یگافتیسازمانو معتبر(  شدهشناختهمدل تحلیلی  عنوانبهویال ) -مدل تکامل فضایی سوارز بر اساسبنابراین 

خاص  طوربهشهری و  یهانظاممطالعه ساختار فضایی  .شودیم یبندصورتی در فرآیند تکامل فضایی تعیین جایگاه محتوای

 ای را به خود اختصاص دادهبرای مدتی مدید جایگاه ویژه یامنطقهشهری و علوم  یزیربرنامه نهیدرزم، یشهرنیبروابط 

ردها در و یا کارک هاتیفعالهیافت اندازه مبنا، معطوف به سطح تمرکز در این خصوص، برخاسته از ر هاپژوهشاست. غالب 

ل بین نوین، پیوستگی و ارتباطات متقاب یهانگرشرهیافت تعاملی و شبکه مبنا در چهارچوب  کهیدرحالیک مکان است، 

یدمان را در تقابل با پذیرش چکند و ایده پردازی روابط متقابل بین شهرها را در مطالعه ساختارهای فضایی عمده می هامکان

ته در تحوالت به وقوع پیوس واسطهبهدهد، چراکه بود قرار می رشیموردپذمراتبی از فضا که در نظریات سنتی  سلسله

ناسانه خود جایگاه هستی ش تنهانه، مکان شدنیجهانآن اقتصاد جهانی و اثرات یکپارچه ساز  تبعبههای ارتباطاتی و وریافن

یابی و از این رهگذر سازمان شودیمجذب "ها فضای جریان "، بلکه منطق و معنای آن در متنی جدید، یعنی درداده تدس ازرا 

 .خواهد بود هاانیجرها در فضای از آرایش فضایی روابط آن متأثرشهرها 

، دیآیمجود ها به ور محلکردهای مکان در رابطه با دیگرشهری منبعث از رهیافت شبکه مبنا، که در آن کا مراتبسلسله

های محتویات درون مرزهای آن کارکردهای مکان از ویژگی نآ درنتیجه شده از رهیافت اندازه مبنا، که  مراتبسلسلهبا 

 درونی )نظیر جمعیت( و کاکردهای محلی شهرها کاسته یهاتیظرفشود متفاوت است. روابط فضایی که از نقش مشتق می

-دارد، فهم ناقصی از درک ساختارهای مکانی دیتأکیابی فضایی سرزمین ها در سازمانیرونی آنب یهاتیظرفو بر نقش 

ریک از نتیجه شده از ه مراتب سلسلهشود. از طرفی می مبنا شبکهو  اندازه مبنارهیافت  توأم نظر داشتفضایی را بدون 

د اشاره دارد، شومی یدهسازمانها ی و اقتصادی توسط آنهای اجتماعکه فعالیت ینیتبامهای که به شیوهبه سبب آن هاانیجر

 نتایج متمایزی را به همراه داشته است.

 فضا در نظام شهری یاشبکه یابیسازمانتشریح مبانی  -1-2-11-1-1-5-1

مطالعات  یهاخشبیابی فضا، طیفی از ادبیات اقتصاد شهری تا دیگر های نظری مرتبط با سازمان، پیرامون دیدگاههایبررس

 یزیربرنامهشامل مطالعات  هابخش. این گرددیمها است را شامل اصلی آن یهاصهیخصشهری از  یهاشبکها که شهری ر
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شده  خابانتکانونی، مطالعات تاریخ شهری معاصر و ادبیات مربوط به شهرهای جهانی است. نظریات  چند یامنطقهشهری و 

ورت گرفته است. ها صبندر این سکونتگاه-هری استان و ویژگی شهراز این سه زمینه، متناسب با درک فرآیند تحول شبکه ش

طباق با ویژه در انیابی فضا بههای سنتی سازمانهای مدلها و ناکارآمدیسازمان فضایی در پاسخ به کاستی یاشبکهمدل 

 یاجداگانهت تشکیال عنوانبهه را و شبک مراتبسلسلهبه وجود آمده و تمایز میان بازار،  هاانیجرو  هامکانواقعیات جغرافیای 

کزی از نظریه مکان مر انتقاد موردکند. تمرکز پژوهش در اینجا بر روی یک عنصر مهم و از فرایندهای اجتماعی گوشزد می

است که نیاز به ارائه نظریه دوم )نظریه شبکه( که بتواند فرآیندهای  هاآنو روابط بین  هامکانیعنی ماهیت سلسله مراتبی 

 .سازدیمشهری خارجی را توضیح بدهد، نمایان 

 دیدگاه فریدمن

تکنولوژیکی و تغییر ساختاری اقتصاد، اقتصاد شهرها را به وابستگی  یهاینوآورمیالدی،  24به عقیده وی با پایان قرن 

وسعه منابع کلیدی و ت هر چه بیشتر به عوامل واقع در میان شهرها سوق داد، افزایش سطح روابط میان شهرها، اجازه مبادالت

کنولوژیکی، ت یهاشرفتیپبا توسعه  چراکه، دهدیمناشی از مقیاس را هر چه بیشتر  یهاییجوصرفهو  یشهرنیب یهایهمکار

. این ابدییمهرچه بیشتر گسترش  کنندیمها اتصال برقرار دهند و طیف شهرهایی که با آنفواصلی که این شهرها پوشش می

، مراتبلسلهس رأسمراتبی جدیدتر و هر چه بیشتر شبکه مبنا داللت دارد که در آن شهرهای مسلط در لسلهگذار بر ظهور س

. در این کنندیم یرسانخدمات، یشهرنیب یهاشبکهنقاط اساسی برای منابع در جریان و از طریق  عنوانبههایی هستند که آن

 .گرددیمدر شبکه تعریف  شبکه، مرکزیت بر هر دو بخش موقعیت مکانی و موقعیت

 دیدگاه کاپللو

یل رشد یک مدل نوظهور برای تحل عنوانبهوسیعی  طوربه یاشبکهاخیر، رفتار  یهاسالپژوهشی وی، در  تجربهبر اساس 

یا و  مؤسساتمیان افراد،  1برای رفتار مشارکتی یااستعاره، یاشبکهرفتار  لهیوسبهاست چراکه  شدهگرفتهاقتصادی به کار 

به پارادایم مرجع در عصر تغییرات پیوسته و سریع  یاندهیفزا طوربهشده است. این موضوع،  ینیگزهدفالگوهای مکانی 

بدیل شده است. ، تردیگیمتکنولوژیکی و نوآوری و تغییر شرایط بازار، جایی که رفتارهای نوآورانه و پویا مورد توجه قرار 

این امکان را  تنهاهن، مدل شبکه شهری نظرنقطه. از این کندیمبه نظریه اقتصاد شهری تفسیر را اساساً  یاشبکهوی ایده رفتار 

که کارکردهای مستقر در مراکز منفرد بدون اینکه لزوماً بخواهند اندازه جمعیتی خودشان را باال ببرند بتوانند  آوردیمفراهم 

                                                      
1  .  Co-operative 
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که  ییهاتیعالف کهیمادامجابجایی دنبال کنند، بلکه در حقیقت،  مدیریت واسطهبهبالقوه قابل تصور را  یهاتیمزبرخی از 

هم بیشتر چنین تصور کرد که س یراحتبه توانیم، شوندیمچنین الگویی یکپارچه  صورتبههستند  1حرفه مولد دهندهلیتشک

 تعامالت در درون منطقه رخ خواهد داد. 

  یاشبکهرشد و اندازه جمعیت نظام شهری در سیستم سلسله مراتبی و رفتار  تفاوت در رابطه : 9 ریتصو

 
، هایمکارهدوربرد،  یهارقابتمدل شبکه شهری بر منطقی متمایز از مدل مرکزیت مکانی مبتنی است که با عطف به 

ز اقتصادی ناشی ا یهارفهصو  ونقلحملهای تر، هزینهکه پیشحالیممکن شده است. در یافاصلهبدون توجه به موانع 

، یاکهشبکه در منطق حالیفضایی کارکردها و نواحی شهری بودند، در یابیسازماناصلی فرم دهنده  یهایروینمقیاس، 

جی ناشی اقتصادی خار یهاصرفهاقتصادی منتج به یکپارچگی عمودی و افقی و  یهاصرفهاقتصادی شامل  یهاصرفهانواع 

ی ارجح میان مراکزی را که با یکدیگر در از روابط همکارانه یامجموعه یاشبکه. رفتار اندآمدهود شدن به وج یاشبکهاز 

ای خارجی را بر یهاصرفه یریناپذاجتناب طوربهکه  کنندیمزمینه کارکردهایشان همکاری یا تعامل دارند را مشخص 

ورد. آدهد به وجود میارکردهای مشابهی را انجام میو ک کنندیمها بر اساس اتصاالت افقی همکاری شرکایی که با آن

 :داندیمکاپللو، مفهوم شبکه شهری را اساساً شامل سه عنصر 

 یاشبکهعنصر -1

 شدن یاشبکههای خارجی ناشی از عنصر صرفه-2

 عنصر همکاری-3

                                                      
1  . Productive vocation 
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ری های شهها در شبکهبرای آن ییهاتیمزپذیری که دربردارنده شهرهای برای حصول اهدافی نظیر کارایی، رقابت

 یابیدستقابلی اها از طریق رفتار شبکهو تمام آن دهندیمای را بازتاب ها اساس رفتار شبکهکنند، چراکه این مزیتشرکت می

 هستند.

 دیدگاه میجرز

توانست  و از اقتصاد فضا مرتبط دانست متأثرشهری را با مفاهیم  یهاشبکهگیری نظرانی است که شکلصاحب ازجملهوی 

ای اقتصادی هکه چگونه صرفه سؤالهای شهری را در فضای اقتصادی معاصر مستدل نماید. او با پاسخ به این پیدایش شبکه

افزایی ر همبه تفک شدتبهها ای از شهرها نیز سازمان یابند، کار خود را آغاز نمود. از دید وی مفهوم شبکهتوانند در شبکهمی

تصل است، ها مهای مکمل و اثرات خارجی که به آنهای تعاون، فعالیتافزایی از طریق مکانیسمهم هکیطوربهوابسته است، 

 ورد.آآید و بنابراین منافع اقتصادی را برای هریک از عوامل به همراه میای به دست میدر ترکیب با رفتار شبکه

های تارعنکبوتی، که. در شبشوندیم یبندطبقهرعنکبوتی ها در دو نوع کانونی و تابر پایه دیدگاه کاپینری و کامن، شبکه

 است: یابیدستقابل 2افزایی افقیهای کانونی، همو در شبکه 1افزایی عمودیهم

شود حاصل می 3ای مثبتهای ناشی از مقیاس و اثرات خارجی شبکهصرفه جادکنندهیاافزایی افقی از تعاون، که در هم

. اثرات نداحصولشرکت در شبکه قابل  واسطهبهها تنها ناشی از مقیاس این است که آن اقتصادی یهاصرفه یهایژگیو

 آید.شرکت در شبکه کمتر از منافع حاصل از تعامل است به دست می یهانهیهزکه خارجی هنگامی

لیدی مکانیسم ک های مکمل،افزایی عمودی، مازاد ارزش ناشی از تجمع یا اثرات تخصصی شدن است. در اینجا فعالیتهم

ننده، کها میان عوامل شرکتمنابع و فعالیت عیباز توزافزایی از فرآیندهای تخصصی شدن، افزایی است. همبرای ایجاد هم

یزان تمرکز تالش م تناسببهشود. این به آن معناست که عملکرد انفرادی عوامل، ها نتیجه میپذیری آنرقابت تیباقابلمطابق 

رین تها مهمها وجود دارد. این مکانیسمیابد. در این میان، اثرات خارجی در هردوی آنشان بهبود میاصلی ها بر فعالیتآن

دت فضا سبب افزایش فزاینده ش یابیسازمان آورند و در چرخه بازمی به وجودای های اقتصادی را برای رفتار شبکهمزیت

 شوند. تعامالت می

ا، هدر یک شبکه که بعدتر توسط زیرساخت هاگره عنوانبهتواند اند،  میهای شهریدهنده شبکهشهرهایی که تشکیل

ا نظیر هالنفسه انباشتی از بسیاری از دیگر گرهشود در نظر گرفته شود. یک شهر فیها ساخته میو جریان یشهرنیبروابط 

                                                      
1  . Vertical Synergy 

2  .  Horizontal Synergy 

3  .  Network Externalities 
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اند. لهای دیگر متصها به گرهها، و وابستگیجریانها، ها است که هریک توسط زیرساختها، افراد و سازمانخانوارها، بنگاه

شود،  فرض هایدگیتندرهمها و ها، جریانها، پیوندتوانند نوعی شبکه، متشکل از گرههای شهری میشبکه کهییازآنجا

شبکه  کهنیاها، در مورد این پدیده فضایی نیز صادق باشد. بسته به افزایی در شبکهمحتمل است که شناخت مشابهی از هم

ر هردو مکمل و اثرات خارجی که د یهاتیفعالتعاون و  یهاسمیمکانای از نوع کانونی یا تارعنکبوتی باشد، شهری، شبکه

 نوع شبکه وجود دارد، برقرار خواهد شد.

 :شبکه شهری همکار 

 ای اقتصادی ایفا شده هر یکهها یا نقشهای شهری، روابط تعاون و همکاری به مشابهت در فعالیتدر این نوع از شبکه

ها، تعاون میان شهرهای انجام دهنده کارکردهای اقتصادی مشابه، نظیر شهرهای از شهرها منتسب است. در این نوع از شبکه

 .ونددیپیمبندری یا شهرهای توریستی به وقوع 

 :شبکه شهری مکمل 

ین دو یا چند فعالیت یا مکان نسبتاً غیرمشابه های شهری، روابط مکمل به ماهیت ویژه روابط بدر این نوع از شبکه

-اقتصادی، نظیر خدمات تجاری یا تسهیالت شهری نظیر تحصیل، فرهنگ و مراقبت یهاتیفعالشامل  هاتیفعال. گرددیبرم

 شرطشیپ دو نیتأممکمل یکدیگر باشند، به  کهنیاشهرها( برای  میرمستقیغ طوربه)یا  هاتیفعال و هامکانهای درمانی است. 

 و تقاضا نیازمندند: عرضه بااساسی مرتبط 

 باید تفاوت وجود داشته باشد. هامکانو یا  هاتیفعالدر عرضه -1

اک و ها دارای اشتراز قسمت یاپارهجغرافیایی، حداقل در  ازنظرباید  هامکانیا  هاتیفعالنواحی بازاری تقاضای این -2

 پوشانی باشد.هم

ردهای طیف کاملی از کارک ییتنهابهشهری نهفته است این است که یک شهر  یهاشبکهمفهوم ایده اصلی که در پس 

نطقه شهرهای درون یک م ، بلکه کل سیستمآوردینمهای مسکونی و تجاری را فراهم اقتصادی، تسهیالت شهری یا محیط

ر را که دو شهر یکدیگهم آورد. هنگامیتواند اثرات خارجی را فراکند. این شرایط میمی نیتأماست که چنین طیفی را 

توانند از کارکردهای متنوعی که شهرهای دیگر ارائه ها میمستقر در هریک از آن یهاشرکت، شهروندان و کنندیمتکمیل 

ایی ها بر پایه بازار تقاضباشند، چراکه آن شدهیتخصصتوانند بسیار همچنین می کارکردهامند شوند. این دهند بهرهمی

ها، تدهند. در چنین شرایطی، شرکرا که با یکدیگر اشتراک دارند پوشش می یتربزرگکه حوزه نفوذ  اندگرفتهکلش

 از کارکردهای شهری )خدمات یتربزرگبسیار  شدهیتخصصتوانند از میان مجموعه متنوع و شهروندان و گردشگران می

 به ه شدتب، روابط مکمل، گریدعبارتبهجاری انتخاب کنند. های مسکونی و تعمومی، تسهیالت و خدمات تجاری(، گونه
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، اما شودیممیجرز، روابط مکمل معموالً به تعامالت فضایی منجر  نظرازنقطهاقتصادی ناشی از تجمع متصل است.  یهاصرفه

 .اندییفضا رای تعامالتکه روابط مکمل توضیح اصلی ب کندیم( اظهار هاتفاوتکه اولمن )مبشر نظریه  طورهماندر حقیقت، 

 ی شهریهاکانونی روابط بین بندگونه: 11 ریتصو

 
 

ی از فضای یهاتیظرفبر این اساس در شناسایی و تحلیل الگوی شهری، روندهای فضایی حاکم بر آن و استخراج 

 ده شده است.در استان بوشهر استفا یاشبکههر دو نگرش سلسله مراتبی و  یهامؤلفه

 الگوهای فضایی -1-2-11-1-1-5-2

ست. این و پیوندها ا هاگرهشماتیک و مجرد، متشکل از دو عنصر  یاوارهطرحالگوهای فضایی سیستم، به بیانی ساده، 

یک از این تجسم لزوماً با طرح حقیقی سیستم متناظر نیست. هر کهیطوربهانتزاعی است،  طوربهالگوها، تجسم ساختار شبکه 

یل انواع که تحلحالی، درشودیمها مشخص بندی پیوندهای میان گرهطرحی گرافیکی از پیکره واسطهبهها، انواع ساختار

شبکه متفاوت  بین هردو تواندیمها ها و الگوی پیوند میان آنها با استفاده از نظریه گراف میسر است. فواصل بین گرهشبکه

 توانیمرا  ، ساختار و الگوی فضایی نظام شهریحالنیباامایز از یکدیگر است. ها نیز مترو است که ساختار شبکهباشد و ازاین

 نمود: یبندطبقهزیر  صورتبه

 الگوی تک مرکزی -1-2-11-1-1-5-2-1

دها اتصال دارد. نیازی نیست که ساختار پیون شودیمبه گرهی مرکزی که هاب نیز نامیده  هاگرهدر این ساختار، هر یک از 

ا که اسپوک هبندی شود، بلکه مقصود آن است که در این ساختار تمامی گرهر این گروه دستهبه شکل ستاره باشد تا د لزوماً

ال میان هر ، اتصال دارند. در این ساختار، اتصشودیمشوند، به یک گره یکسان که گره مرکزی شبکه نیز تلقی نیز نامیده می

 نیترییبتدااز میسر است. ساختار تک مرکزی یکی از یک، گرهی مرکزی نباشند از طریق این مرکیک از نقاط )که خود هیچ

ولیه از ساختار، هنوز در مراحل ا گونهنیاواحد  یهاشبکهگفت  توانیم کهیطوربهای است، ساختارهای شبکه نیترسادهو 
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ژگی ین ویدو سطحی است، ا مراتبسلسلههای این نوع از ساختار وجود و بدوی تکامل قرار دارند. یکی دیگر از ویژگی

 .شودیموجود گره مرکزی  واسطهبهگیری سطح باالیی از تمرکز و قطبش ساختار سبب شکل

 : الگوی عمومی ساختار تک مرکزی11 ریتصو

 

 الگوی چندمرکزی -1-2-11-1-1-5-2-2

ف اختار برخالبه یک گره مرکزی اتصال دارند، با این اختالف که در این س هاگره، هریک از یچندمرکزدر ساختار 

موجود  یهاگرهمرکزی در مقابل تعداد کل  یهاگرهچندین گره مرکزی با نقشی یکسان )تعداد این  یتک مرکزساختار 

یک  فقط و فقط به هاگرههر یک از  کهیطوربه، کندیمدهد(، ایفای نقش در شبکه سهم اندکی را به خود اختصاص می

ساختار در از وع ن. این گرندیکدیبا مرکزی دارای پیوندهای نسبتاً متقابلی  یهاگرهگره مرکزی اتصال دارند. در سطح بعد، 

یگاه مسلطی در طول زمان در جا اندتوانسته هاگرهاست، چراکه برخی از  ترمتکاملو  تردهیچیپ مقایسه با ساختار تک مرکزی

وند، عالوه شبرای بخشی از شبکه مهم و حیاتی تلقی می هاهریک از آن بیترتنیابههای پیرامونی قرار گیرند و نسبت به گره

ذیری و البته پوجود داشت( انعطاف یتک مرکزدر ساختار  آنچهبر این متکی نبودن کل شبکه به یک گره مرکزی )نظیر 

وصیف، ن تمراتب جای داد. با ایهای این ساختار وجود سلسلهیابی در سیستم را بیانگر است. یکی دیگر از ویژگیتخصص

ان ها و در مقابل تقسیم این نقش در میتوان ادعا کرد به دلیل عدم انحصار موقعیت مرکزی تنها توسط یک گرههمچنین می

 چندین گره، پراکنش و انتشار بیشتری در این شبکه وجود دارد.
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 مرکزی: الگوی عمومی ساختار چند12 ریتصو

 

 یاخوشهالگوی  -1-2-11-1-1-5-2-3

 رخالفببه یک گره مرکزی اتصال دارند، با این اختالف که در این ساختار،  هاگره، هر یک از یچندمرکزختار در سا

مرکزی نیز  هایدر بین این گره کهیطوربهکند، ، چندین گره مرکزی با نقشی متفاوت ایفای نقش مییچندمرکزساختار 

ای هترین سطح استقرار دارند، به این معنا، هر یک از گرهمسلط سلسله مراتبی از سطوح وجود دارد و یک یا چندین گره در

میان  مراتبلهسلسهای مرکزی سطح باالتر قرار دارند. این نوع از ساختار سطوح مختلفی از مرکزی در پیوند مستقیم با گره

طح باالتری از ، سمراتبسلهسل ترنییپاسطح تمرکز و تسلط نقاط مرکزی به سطوح  انتقالها وجود دارد و با توجه به گره

طوح با سطوح بودن هر یک از س متشابه بارز این شبکه خود یهایژگیوانتشار و پراکنش در شبکه مورد انتظار است. یکی از 

یرامونی هایی پهایی مرکزی و گرهمراتب گرهقبل و بعد از خود است، این مفهوم بدان معنا است که در هر سطحی از سلسله

 .متصور است

 ای: الگوی عمومی ساختار خوشه13 ریتصو
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 ایالگوی جزیره -1-2-11-1-1-5-2-4

یل این پیوندها تشک کهیطوربهمراتب مشابه قرار دارد، ها در پیوند با گرهی از سلسلهدر این ساختار هر یک از گره

ها باال است و در مقابل ارتباطات اندکی میان گرهها در درون این اجتماعات و در میان دهند که شدت پیونداجتماعاتی را می

هایی مرکزی در درون تواند واجد گرهبه اجتماعات مختلفی تعلق دارند، وجود دارد. این نوع از ساختار می کههایی گره

، نقطه اردکه انسجام و همبستگی کافی در میان هریک از این اجتماعات وجود ندهریک از اجتماعات باشد اما به دلیل این

ی از مراتب کاملی بر کل ساختار حاکم نیست و لذا سطوح باالیسلسله رونیازانیست،  ییشناساقابلمرکزی برای کلیت آن 

 خورد. پراکنش و انتشار برای آن رقم می

 ای: الگوی عمومی ساختار جزیره14 ریتصو

 

 ایالگوی شبکه -1-2-11-1-1-5-2-5

-ای جزئی. در ساختار شبکهشبکه-2ای کامل و شبکه-1متمایز باشد:  دو حالت دربردارنده تواندیمای خود الگوی شبکه

زئی، تنها ای جدر ساختار شبکه کهیدرحالها اتصال دارند؛ مستقیم به هریک از دیگر گره طوربهها ای کامل، هریک از گره

ا در شبکه هها در نسبت با تعداد کل گرهه البته تعداد این گرهها هستند )کها دارای پیوند مستقیم با دیگر گرهبرخی از گره

و  یکزتک مردهد چراکه در غیر این صورت انواع دیگری از ساختارها نظیر ساختار سهم بیشتری را به خود اختصاص می

اتصال  برقرارشدها هبا آنهایی که بیشترین پیوندهای شبکه ها تنها به آن دسته  از گرهشود( و سایر گرهمرکزی نتیجه میچند

یار بر بودن آن، بین هر دو گره دلخواه در اختهزینه رغمیعلدارند. این شکل از ساختار شبکه به سبب سهولت ارتباطی که 

 .شودیمگذارد، ساختاری پیشرفته و متکامل محسوب می
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  الگوی عمومی ساختار شبکه ای : 15 ریتصو

 

یان آرایش فضایی عناصر و روابط م یبندگونهو تحلیل الگوهای فضایی ) بررسی -1-2-11-1-1-5-3

 ( و روندهای فضایی حاکم بر آنهاآن

 تحلیل الگوی سلسله مراتبی نظام شهری در استان بوشهر -1-2-11-1-1-5-3-1

س بر این اسا .گرددیمسلسله مراتبی ارائه  صورتبهبر پایه نظریه مکان مرکزی، خدمات متناسب با اندازه جمعیت شهرها 

ق استان بوده و سه کانون کنگان، برازجان و گناوه در رتبه بعدی )مطاب یهاسکونتگاهشهر بوشهر کانون اصلی ارائه خدمات به 

-سلسله مراتبی( قرار دارند. شهر خورموج در مرتبه بعدی قرار دارد و از طرفی این شهر مرکز ثقل زمانی یاخوشهبا تحلیل 

 آورده شده است. 5شماره  مشخصات عمومی نظام شهری در جدول. گرددیممکانی شبکه شهری نیز محسوب 

 یهانکانو نیماب مراتبسلسلهشهرهای دیلم، جم، دیر، چغادک، اهرم، عالیشهر،بنک،نخل تقی، وحدتیه و کاکی در 

شهرهای  وروستایی  یهاسکونتگاهشهرها هستند و نقش مهمی در تنظیم روابط بین شهرهای اصلی و -اصلی شهری و روستا

 کنند.کوچک ایفا می

  و  1315در سال  12ی دیگر)پیوند در خوشه  هاخوشهخوشه اول: شهر بوشهر با اختالف محسوس نسبت به

 (؛هاخوشهبا سایر  1394خوشه دهم در 

  ؛ردیگیمشهر کنگان نیز  در این خوشه قرار  1394خوشه دوم:  شهرهای برازجان و گناوه که در سال 

 ر خورموج که در هر دو دوره ردیف مستقلی را به خود اختصاص داده است؛خوشه سوم:  شه 

  کنگان  1394خوشه چهارم: شهرهای  وحدتیه، اهرم، چغادک، کنگان، دیر، آب پخش و بندر دیلم که در سال

شهر  کند وکند. شهرهای  وحدتیه و اهرم  به  آخرین خوشه شبکه شهری نزول میبه دو خوشه باالتر صعود می

 ؛گرددیمم به این خوشه اضافه ج

 .خوشه پنجم: سایر شهرهای استان 
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 شاخص های ساختارفضایی نظام شهری استان بوشهر: 9جدول 

 ننام سکونتگاه یا کانو

 تحلیل  کارکرد خدماتی مراتبسلسلهتحلیل  جمعیتی مراتبسلسلهتحلیل  تحلیل مورفولوژیک
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 INRL 4.419 14 35.2 34.4 1395.1 شهر میانی بزرگ 21.5 1 195222 14.91 1 بوشهر

 13.4 2 95449 12.21 2 برازجان

 شهر میانی کوچک

443.1 9.1 12.5 1 INRL 4.414 

 INRL 4.111 1 9.1 4.1 119.4 14.4 3 11329 11.41 3 کنگان

 INRL 4.429 5 9.4 1.1 359.4 1.1 4 14114 14.41 4 گناوه

 NRL 4.444 9 4.5 3.1 149.5 شهر کوچک 4.1 5 34944 15.54 5 خورموج

 3.4 1 22393 44.24 1 دیلم
ک

وچ
 ک

یار
 بس

هر
ش

 
224.4 5.5 3.4 5 INRL 4.411 

 INRL 4.411 1 1.9 5.4 244.4 2.1 1 24151 51.42 14 جم

 INRL 4.449 1 2.5 4.1 111.5 2.1 1 24151 15.11 1 دیر

 L 4.441 1 1.9 4.3 13.1 2.5 9 11412 14.24 1 چغادک

 RL 4.414 4 2.1 4.4 15.1 2.3 14 11241 14.51 9 آبپخش

 RL 4.441 1 2.4 1.5 11.1 1.9 11 13111 15.14 13 اهرم

 L 4.424 4 1.2 4.9 35.1 1.1 12 12124 14.11 11 عالیشهر

 L 4.442 5 1.1 4.2 1.9 1.1 13 11515 11.95 12 بنک

 L 4.441 2 1.2 1.1 15.1 1.1 14 11543 52.35 11 نخل تقی

 NRL 4.41 1 4.1 4.2 1.2 1.1 15 11414 11.12 15 وحدتیه

 INRL 4.441 3 1.4 4.3 12.1 1.4 11 14151 14.45 14 کاکی

 1.1 11 1114 51.41 22 عسلویه

ستا
رو

-
هر

ش
 

251.1 1.3 1.3 1 INRL 4.449 

 4.445   2 4.9 4.2 9.9 1.1 11 1159 14.41 11 سعدآباد

 IN 4.445 2 1.4 4.1 191.9 1.4 19 1122 14.15 19 خارگ

 L 4.441 2 4.9 4.4 15.1 1.4 24 1153 11.19 11 شبانکاره

 INL 4.411 2 4.1 4.1 24.3 1.4 21 1131 59.19 23 سیراف

 4.419   1 4.4 4.2 1.5 4.1 22 1211 14.92 24 آبدان

 4.445   2 4.1 4.1 5.1 4.1 23 1411 11.13 24 بردستان

 L 4.444 3 4.1 4.2 1.4 4.1 24 1444 19.42 21 دالکی

 4.412     1.1 1.2 54.9 4.1 25 5119 12.41 21 ریگ

         4.4   4.1 21 4413 11.51 25 دوراهک
 4.412   2 4.4 4.2 1.1 4.1 21 4311 19.31 21 بردخون

 L 4.442 4 4.5 2.1 14.1 4.5 21 3144 13.53 21 دلوار

         4.4   4.5 29 3114 14.42   بادوله
         4.4   4.5 34 3543 13.11   آباد

 4.444   1 4.3 4.2 1.2 4.4 31 3113 12.31 29 تنگ ارم

 4.443   2 4.3 4.4 4.1 4.4 32 2135 13.94 34 انارستان

 4.441   2 4.2 4.4 4.5 4.3 33 2521 11.14 32 شنبه

 4.42   2 4.3 2.1 141.1 4.3 34 2491 52.41 31 امام حسن

 4.444   4 4.3 4.1 3.1 4.3 35 2445 13.33 33 ریز

         4.4   4.3 31 2219 15.11   بوشکان
 4.442   1 4.2 4.4 4.5 4.3 31 2114 11.15 21 کلمه

 4.515     144.4 144.4 4144   144.4   135531     جمع

 : محاسبات مشاور و مرکز آمار ایرانمأخذ
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 ی سلسله مراتبی شهرهای استان بر پایه شاخص جمعیتاخوشهتحلیل  : 16 ریتصو

 
 شاخص مرکزیت خدماتی و سهم جمعیتی تحلیل رابطه سهم : 4نمودار 

 



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
31 

 ،که شهرهای بوشهر، گناوه، دیلم دهدیمبررسی رابطه شاخص مرکزیت خدماتی و سهم جمعیتی شهرهای استان نشان 

مهم  شان هستند و این، دلوار و امام حسن دارای مرکزیت خدماتی باالتری نسبت به سهم جمعیتیخارگجم، دیر، عسلویه، 

 شهرهای مذکور در شبکه شهری است.  یاشبکهبیانگر وجود تعامالت و ظرفیت 

 نظام شهری یاشبکهتحلیل الگو و مورفولوژی  -1-2-11-1-1-5-3-2

ی های برشی خورموج و کاکن در دو ناحیه شمال و جنوب از طریق کانونشبکه شهری استان و مورفولوژی مرتبط با آ

ای نداشتند در این فاصله کیلومتری ظرفیت شبکه 34ی هایمورفولوژ. تمامی شهرهایی که در خورندیمبا یکدیگر پیوند 

قبلی و هم  ین به ساختارهایهای نویابند. بنابراین روابط جدید هم در اتصال کانونمورفولوژی شبکه شهری اتصال می کلبه

 ی دارد. اعمدهای نقش شدن روابط شبکه تردهیچیپدر 

ردد با عامل گکند و تحت عنوان مورفولوژی شبکه از آن یاد میظرفیتی که نظام استقرار شبکه شهری در فضا ایجاد می

د. این محور که در معادالت آتی نقش فاصله همبستگی تام دارد. فاصله در اینجا هم مفهوم مکانی و هم مفهوم زمانی دار

مهمی را ایفا می کند. با توجه به فاصله شهرهای ارتباط دهنده و عامل فاصله زمانی سکونتگاه ها مورفولوژی شهری استان 

بوشهر از ظرفیت شبکه در وضع موجود برخوردار نبوده است. هر چند تحلیل های شبکه ای انجام گرفته اثر وجود این ارتباط 

 نادیده نگرفته است. را

 ی خطی است که یک شبکه درمورفولوژیک  اساساًی شبکه شهری در استان مورفولوژتوان گفت که می درمجموع

 عنوانبه، کاکی-است. ساختار خطی خورموج افتهیگسترشمرکز و یک شبکه در یال جنوبی )شبکه شهری کنگان( 

 .ندشویمی الحاقی در این سیستم شناخته مورفولوژ عنوانبه و ساختار خطی گناوه و دیلم ونددهندهیپمورفولوژی 
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  مراتب جمعیتی شبکه ارتباطات شهری بین مراکز متناسب با سلسله : 5نمودار 
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 UCINET افزارنرم: تحلیل مشاور بر پایه مأخذ

 

و، دو د. در این الگدهشاخص اندازه جمعیت در شبکه نشان می ی استان را در شبکه بر پایهرهاموقعیت شهنمودار فوق 

است که یکی در شمال استان و یکی در جنوب استان قرار دارد. در سطح کالن، الگوی اصلی  ییشناساقابلشبکه عمده 

دماتی کارکردی و خ با لحاظم حسن را است. شهر دیلم و اما یارهیجزطبیعی استان، -ساختار خطی واسطهبهشبکه شهری 

در  ضعف ساختاری شبکه واسطهبهیک جزیره مستقل از کل سیستم شهری استان دانست. همچنین  صورتبه توانیم

شبکه شهری شمال و جنوب و اثر فاصله زمانی و مکانی و نیز توسعه پیوندهای منطقه جنوب با کالنشهر شیراز و  حدفاصل

که در  هرچندناقص نیز بین شمال و جنوب آن حاکم است  یارهیجزور )پیوندهای هوایی(، ساختار سایر شهرهای اصلی کش

 سالیان اخیر با توسعه خطوط بزرگراهی از اثر فاصله این دو شبکه کاسته شده است.

رتباطی اه اهمانطور که از نمودارهای فوق نیز مشخص است در داخل شبکه شهری استان بوشهر، شهر دلوار نیز از طریق ر

که در بخش ساختار حمل و نقل در  1فرعی درجه یک می تواند به طور مستقیم با شهر خورموج مرتبط باشد.نقشه شماره 

، های شبکه ارتباطات و حمل و نفل( مورد بررسی قرار گرفته استمجلد بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی )تحلیل ویژگی

 تباطاتی باشد.به خوبی می تواند گویای چنین روابط وار
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در شبکه شهری شمال با محوریت چهار کانون متفاوت از حیث اندازه و  یاخوشهاین الگو بیانگر تسلط الگوی شهری 

دی است.  سطح بع یهاکانونکارکرد شامل بوشهر، برازجان، گناوه و خورموج و ارتباطات سلسله مراتبی این چهار مرکز با 

 در پیرامون منطقه بوشهر و برازجان و گناوه وجود دارد.  الگوی تک مرکزی ترنییپادر سطوح 

ت. سیراف حاکم اس یاشبکهو  یچندمرکزمورفولوژی استقرار در شبکه شهری، الگوی  واسطهبهدر شبکه شهری جنوب 

 یهانکانو نیترمهمشهرهای کنگان و جم و دیر  کهیدرحالشهری جنوب استان بوده  یهاسکونتگاهمرکز ثقل فضایی تمامی 

-و کنگان نخل تقی-در منطقه عسلویه یچندمرکزساده از الگوی  یانمونه عنوانبهجمعیتی این منطقه هستند. الگوی خطی 

 دیر نیز وجود دارد. -بنک

  مراتب مرکزیت کانونی شبکه ارتباطات شهری بین مراکز کیلومتر متناسب با سلسله : 6نمودار 

 
 UCINET افزارنرمتحلیل مشاور بر پایه : مأخذ
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 شهری صنعت و جمعیت یهاتجمعالگوی  -1-2-11-1-1-5-3-3

ت شناسایی ی شهری صنعهاتجمعی اصلی هاپهنهبر پایه  عامل دسترسی به بازار و تابع تجمعی استقرار صنایع در فضا، 

ن بوشهر، برازجان، خورموج و منطقه پیرامو-1های شهری صنعت در دو منطقه شدند. تحلیل مذکور بیانگر وجود پهنه صرفه

 :سازدیمموارد ذیل را آشکار  مؤلفهمنطقه پیرامون کنگان، عسلویه و جم است. بررسی روابط مذکور و پخشایش این -2

  شهری یهاتجمعرابطه معنادار نظام استقرار صنایع با نظام 

  تربزرگروند حرکت معنادار استقرار صنایع جدید جهت دسترسی به بازار  

 در هسته جنوبی استان  گرفتهشکلصنایع  تبعبهتراکم جمعیت  توجهقابلایش افز 

 ی شهری استان بوشهرهامکانکار و تغییرات بازدهی عوامل در نظام -تمرکز منابع، جایگزینی سرمایه 

  پویایی تحوالت جمعیتی و نیروی کار متخصص در شهرهای پیرامون مراکز اصلی که بر تغییرات عمده و

 کند.های واقع در تجمع شهری داللت میی جمعیتی بین کانونپیوندها

  توان گفت صنعتی در استان بوشهر می واحدی هر ازابر پایه شاخص نسبت سرمایه تشکیل صنایع به شاغلین به

ورتی به ص هرچندکه در هسته اصلی  تمرکز شهری )شمال و جنوب(، فرایند انتقال نیروی کار و سایر منابع 

 ل ظهور است.بطئی در حا

نشان  یی و تجمع یابی را در استانتمرکززدای برونی ناشی از تجمع در استان بوشهر هر دو حرکت هاییجوصرفهتحلیل 

 ی تولیدی اقتصاد را کاهشهاتیفعال یبرهیسرمای کوچک شهری واقع در پهنه تجمع، هاهستهدهد که این فرآیند در می

 یهاکانونین ب یهاشبکهجود نظم وبر  ی. چنین فرآینددینمایمراکز اصلی تجمع تقویت صنایع را در م یبرهیسرماو  دهدیم

 سطح یک و سطوح دیگر در دو منطقه تجمع داللت دارد.

 الگوی کارکردی و نظام شبکه شهری مکمل -1-2-11-1-1-5-3-4

که از  تی جغرافیایی اسهاپهنهی ریگشکلی فضایی و الگوی سفرهای روزانه مسلط کار و فعالیت هامجاورتپیامد 

همبستگی عملکردی فعالیت و سکونت بین چندین شهر و کانون جمعیتی به وجود آمده و یک نظام فضایی یکپارچه فضایی 

 .ردیگیمقرار  (F.U.A) 1مناطق شهری عملکردیکه در چارچوب مورفولوژی  بخشندیمـ عملکردی ارگانیک را شکل 

ی هانگاهباست که عموم صنایع و  گرفتهشکلصی از نظر عملکردی ی خاهاپهنهبر پایه رابطه زمانی و مکانی شهرها  

باشند . این مناطق شهری عملکردی که از همپوشانی بسیار وسیعی برخوردار میاندمستقرشدهاقتصادی نیز در این مناطق 

                                                      
1 - Functional Urban Area Or Conurbation 
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. بر پایه اهم آورده استی عمده اشتغال فرهاگروههای متنوعی را برای استقرار صنایع، انتخاب سکونت و تنوع آن برای زمینه

، مناطق شهری عملکردی هاکانونشهر استان( و متناسب با درجه مرکزیت 31کیلومتری اطراف شهرها ) 14تحلیل واقع در 

ذکور مناطق ی مهالیتحلاست. بر پایه  قرارگرفتهی موردبررسی تجمعی جمعیت، نرخ رشد و تجمع صنایع هاشاخصاز حیث 

 یی است.ناساشقابلشهری عملکردی ذیل 

ی نقاط درون عنوانبه خارگمنطقه شهری شمال به مرکزیت شهر گناوه، شامل شهرهای گناوه، دیلم، ریگ، امام حسن، 

منطقه  گردد. اینمنطقه مذکور با منطقه شهری عملکردی چغادک محسوب می ونددهندهیپکانون  عنوانبهو شهر شبانکاره 

خود )به مرکزیت شهر چغادک( ندارد. مجموع جمعیت منطقه شهری مذکور  ارجوهمهیچ مساحت مشترکی با منطقه شهری 

است که این مجموعه از طریق کریدور آبی به  ذکرقابلنفر است.  111155کیلومتری از مرکز مجموعه معادل  14در شعاع 

 د با این منطقه دانست.اول در پیون وهلهبایست این جزیره را از حیث مورفولوژی در و می ابدییماتصال  خارگجزیره 

کیلومتری این  14بایست به مرکزیت کانون چغادک تحلیل کرد. مجموع جمعیت پیرامون منطقه شهری مرکزی را می

کیلومتری  14که جمعیت پیرامون  است یحالاز جمعیت استان( و این در  %53است )نزدیک به  542444کانون حدود  نفر

 نسبت به کانون چغادک تربزرگاز جمعیت استان(. نزدیکی با بازار  %44ت )نزدیک به نفر اس 444444از مرکز استان معادل 

ون چغادک تجمع یابند. مجموع جمعیتی پیرام-باعث گردیده که برخی از صنایع پیرامون این شهر و در طول کریدور بوشهر

رموج مشترک است )نزدیک به از آن با منطقه شهری عملکردی خو %21نفر است که  541142مرکز این منطقه، معادل

و با عملکردهای مختلف حضور دارند که شهر اول، دوم و پنجم  هااندازهشهر در  12(. در این منطقه شهری مجموعاً سومکی

های با عملکردهای متفاوت مرکز شهرستان در این منطقه، وجود تنوعی از کانون 4باشد. همچنین وجود استان نیز شامل آن می

 رود.ی این مجموعه به شمار میهالیپتانسی متفاوت طبیعی و اقتصادی از هاتیوقعمدر کنار 

سیراف به علت دارا بودن درجه مرکزیت بسیار مناسب تمامی شهرهای اصلی حوزه جنوب شامل عسلویه، جم، نخل تقی، 

 وانعنبهنسبت به شهر کنگان ) کیلومتری خود دارد و به همین دلیل 14کنگان، بنک، بردستان، دوراهک و دیر را در شعاع 

ی این موقعیت را در هابازتابی است. تریمرکز مراتببهمرکز اصلی خدماتی و جمعیتی منطقه( دارای موقعیت 

توان مشاهده کرد. منطقه شهری ی جدید و تمایل شاغلین بخش صنعت در سکونت در این شهر را میوسازهاساخت

از کل تراکم جمعیتی استان را به خود اختصاص داده است و بعد از  %22نفر ،  224931عملکردی سیراف با جمعیتی معادل 

گردد. حضور صنایع پتروشیمی در های جمعیتی محسوب میتجمع شهری چغادک، دومین منطقه شهری از حیث صرفه

ین منطقه به فاوت را در ای متهاتیفعالی ریگشکلآن  تبعبههای مختلف، افزایش قیمت زمین و سالیان اخیر در رشد کانون

دنبال داشته است. شهرهای چغادک و عالی شهر دارای متمایزترین کارکردها نسبت به هسته )شهر بوشهر( دارا هستند. بر این 
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داشت. شهر  یاژهیوی اقتصادی این دو شهر توجه هااستیسبایست بر اساس جهت ارتقاء سطح چند مرکزیتی این منطقه می

و شهر از حیث شاخص مکمل بودن در رتبه بعدی قرار دارد. شهرهای گناوه، امام حسن، دیلم، بندر ریگ و د نیبعدازااهرم 

. تحلیل شاخص مکمل بودن در شهرهای پیرامون مجموعه شوندیمشبانکاره مجموعه شهری پیرامون هسته گناوه را شامل 

مکمل  -های ساختار چند مرکزیتی در این منطقه جنبه ینترمهمگناوه بیانگر همگرایی این شهرهاست و بر این اساس یکی از 

 بودن کارکردی وجود ندارد. 

حلیل . تشوندیمشهرهای گناوه، امام حسن، دیلم، بندر ریگ و شبانکاره مجموعه شهری پیرامون هسته گناوه را شامل 

 ترینمهمبر این اساس یکی از شاخص مکمل بودن در شهرهای پیرامون مجموعه گناوه بیانگر همگرایی این شهرهاست و 

شهر اصلی  5مکمل بودن کارکردی وجود ندارد. مقایسه تطبیقی کارکردی  -های ساختار چند مرکزیتی در این منطقه جنبه

به همین علت در نمودار زیرشهرهای نزدیک  .1استان بیانگر واگرایی کارکردی شهر کنگان نسبت به چهار شهر دیگر است

همچنین خوشه کشاورزی شهری شامل شهرهای سعدآباد، دیر، آبدان، بردخون، کلمه، انارستان،  ت.به آن بولد شده اس

 .اندافتهدالکی، وحدتیه، تنگ ارم، کاکی، شنبه و بردستان در فاصله مناسبی از شهرهای اصلی مذکور تجمع ی

  شاخص مکمل بودن ساختار اشتغال موقعیت شبکه شهری کنگان و بوشهر از حیث : 1نمودار 

 
 SPSSنرم افزار -مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس تحلیل تناظر

                                                      
 تحلیل تناضر برای کل شبکه شهری استان یکسان می باشدوتفاوت نموداردر تعیین تفاوت نقش شهرهای مجاور هم می باشد. 1
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 شهر اصلی استان از حیث شاخص مکمل بودن ساختار اشتغال 5مقایسه تطبیقی  : 8نمودار 

  

 
 SPSSنرم افزار -مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس تحلیل تناظر

 دهای فضاییفرآین -1-2-11-1-1-5-4

جهت بررسی تحوالت نظام شهری در این بخش از شاخص ضریب جینی، منحنی لورنز و شاخص اینرسی )تحلیل 

که در فصل هشتم  و نهم برنامه آمایش مطالعه شامل  ییهاشاخصو در ادامه بر پایه  شودیمکارکردهای مکمل( استفاده 

کردی کار-و ... تصویری یکپارچه از تحول روابط خدماتیشاخص مرکزیت خدماتی، شاخص توان، قدرت و جهت پیوند 

 .گرددیمارائه  1394و  1315نظام شهری در دو دوره زمانی 

بررسی روندهای فضایی بین روند رشد جمعیت و اندازه جمعیت در شبکه شهری جنوب بیانگر این مهم است که شهرهای 

بکه شهری . در شاندبودهانون اصلی جمعیتی منطقه برخوردار نسبت به ک یترمحسوسجم و انارستان از شتاب رشد جمعیت 

شمال قاعده متفاوتی حاکم است. شهر جدید عالیشهر، دلوار، خورموج، چغادک، دیلم و چند شهر کوچک دیگر نرخ رشد 

 . اندنمودهنسبت به مرکز استان را تجربه  یترمحسوس مراتببه
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  استان 1ه روند رشد و اندازه جمعیت در شهرهای واقع در جنوبرابط  :9نمودار 

 
 

 

 رابطه روند رشد و اندازه جمعیت در شهرهای واقع در شمال استان : 11نمودار 

 

                                                      
 رهای شمال استان در منطقه شهری شمال تحلیل شده است.. شهر خورموج بر پایه تعامل و پیوندهای فیزیکی و خدماتی بیشتر با شه 1
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 91و  85، 1315مقایسه ضریب جینی توزیع جمعیت نظام شهری استان بوشهر در سه دوره  : 11جدول 

1315 1385 1391 

4.11115 4.15355 4.14435 

 مأخذ: محاسبات مشاور

، طالعهموردمی سرشماری هادورهدهد که در تمامی مقایسه ضریب جینی شاخص توزیع جمعیت در شبکه شهری نشان می

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

  91و  85، 1315مقایسه تطبیقی منحنی لورنز در توزیع جمعیت شبکه شهری در استان بوشهر در سه دوره  : 11نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور

 ی شهری در وضع موجودهاکانونی بین رسانخدماتالگوی سازمان فضایی نظام  : 11 ریتصو
 

 
  : مطالعات مشاورمأخذ
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 ایی شبکههای شهری بر پایه بالفعل شدن ظرفیتهاکانونی بین رسانخدماتالگوی سازمان فضایی نظام  : 18 ریتصو

 

 
 : برآیند مطالعات مشاورمأخذ

زایش اف رغمیعلکه  دهدیمی و بیرونی استان نشان روندهای فضایی حوزه نفوذ خدماتی شهرهای اصلی در محیط درون

پیوند بین شبکه شهری شمال و جنوب استان، شبکه شهری جنوب به دلیل ایجاد پیوندهای زیرساختی، هوایی، جمعیتی با 

نطقه ماستان فارس عمالً در مقیاس خدمات برتر در حوزه نفوذ کالنشهر شیراز و شهرهای اصلی کشور قرار دارد. این مهم در 

شمالی استان بیانگر اثر خدماتی دو کالنشهر شیراز و اهواز است. همچنین پیوندهای دائمی کاال و مسافر بین استان و شهر 

 یهاونکانتهران از اثرات محسوس این شهر نیز بر تقاضای خدماتی استان داللت دارد. روند توسعه خدمات و روابط بین 



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
41 

بوشهر، برازجان، اهرم، دلوار و خورموج )قرارگیری مرکز استان  یهاکانونی در بین که کارکرد خدمات دهدیمشهری نشان 

سی انجامیده است. همچنین شاخص اینر دوطرفهتعامالت و جریانات  یریگشکلمرکز شهرستان در یک تجمع شهری( به  5و 

ی از است. بنابراین فصل جدید شهرهای مذکور یخدماتتخصص گرایی در نظام  یهانهیزمشهرهای مذکور بیانگر افزایش 

 در این منطقه در حال گذار است. یاخوشهروابطی خدماتی و تغییر الگوی از تک مرکزی به چندمرکزی و 

و سازمان سرزمینی و خطی فعالیت پارس جنوبی عمده شهرهای بالفصل  یریاثرپذ واسطهبهدر منطقه شهری جنوب نیز 

یعی، طب یهاتیمزخاصی متناسب با  یهاتخصصمانند شهر جم در جهت  کرانهپسمجموعه و حتی شهرهای واقع در محیط 

ه خطی مذکور، رابط یهاکانونبین  دوطرفه. رابطه بین شهر جم، عسلویه و کنگان و جریانات اندنمودهانسانی خود حرکت 

سلویه بیانگر ابطه نخل تقی و عشان و نیز رباالتر از مقیاس جمعیتی مراتببه یهاتیفعال یریگشکلبین بنک و کنگان و 

 است. یاشبکهمستقل به الگوی  یچندمرکزحرکت الگوی شهری از یک وضعیت 

 ( Inertia: شاخص مکمل بودن )11جدول 

 91-شاخص مکمل بودن 85-شاخص مکمل بودن 1391-اینرسی 1385-اینرسی خوشه 

 4.149 3.315 4.145 4.211 شهر1-کنگان 

 5.949 2.111 4.411 4.134 شهر1-بوشهر

 4.511 1.444 4.315 4.414 شهر1-برازجان

 4.111 1.532 4.414 4.411 شهر4-گناوه

 مأخذ: محاسبات مشاور                                                                                          

ی محسوسی یی کارکردافزاهمشبکه شهری استان بوشهر از قابلیت  دهدیمتحلیل روند شاخص اینرسی کارکردی نشان 

ت. ی داشته اساندهیفزامجموعه شهری گناوه در سه مجموعه شهری دیگر رشد  رازیغبهبرخوردار است. شاخص مکمل بودن 

به خود جذب  1394تا  1315، کارکردهای خاصی را در دوره هرکدامبه عبارتی شهرهای واقع در مناطق شهری مذکور 

ر و د اندکرده. مجموعه شهری کنگان و مجموعه شهری بوشهر دو هسته کارکردی کامالً مجزا را در استان ایجاد اندکرده

 است . شدهافزودههر دوره بر تمایز آن 

 یهااهسکونتگکه  دهدیممنطقه خورموج نشان -بررسی شاخص اینرسی و سطح مکمل بودن در شهرهای پیرامونی شهر

در تحلیل ساختار  یموردبررسشهر منطقه  5این منطقه از تفاوت کارکردی چندانی برخوردار نیستند و به همین دلیل از 

(. بررسی 11جدول ) اندقرارگرفته یموردبررسمورفولوژیک و عملکردی، چهار شهر منطقه بوشهر، برازجان، کنگان و گناوه 

کارکردهای متفاوت در شهرهای پیرامونی  یریگشکلاین شاخص همانند شاخص شیب در تحلیل رتبه اندازه، بیانگر 

نتیجه گرفت که شهرهای هم پیوند و دارای مورفولوژی مشترک در چهار  توانیم درواقعاصلی جمعیتی است.  یهاهسته
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از طریق انتخاب  تواندیمکه این تکامل فضایی  اندکردهحرکت منطقه مذکور از یکدیگر اثر پذیرفته و به سمت مکمل گرایی 

 استراتژی همکارانه بین شهرهای مذکور به کارایی اقتصادی و کیفیت محیطی بیانجامد. 

و این در  اندکردهسال اخیر به سمت کارکردهای مکمل حرکت  5مجموعه شهری برازجان، کنگان و بوشهر در طول 

 1394در سال  4.111به  1315در سال  1.532ری پیرامون شهر گناوه، شاخص اینرسی از که در منطقه شه است یحال

رکزیتی در م منطقه خورموج پتانسیل چندانی از حیث شاخص چند-است و بنابراین این منطقه نیز همانند شهر افتهیکاهش

بوشهر  ودن با دو منطقه شهری برازجان و. البته شهر اگر شهر گناوه  از حیث شاخص مکمل بدهدینمنظام توسعه فضایی نشان 

 یاهنقشو انبارداری و بازرگانی  ونقلحملشیالت،  یهانقشدر  ازجملهدر کارکردهای خاصی و  تواندیمسنجیده شود 

ه شهر تمایز کارکردی را در این مجموع ترینبیشمکملی را نسبت به دو هسته اصلی استان بر عهده گیرد. دو شهر جم و دیر 

شهر کنگان دارا هستند. همچنین تمایز کارکردی مجموعه شهری کنگان با مجموعه شهری بوشهر کامالً -به شهر اصلی نسبت

در این تصویر مشخص است. شهر سیراف، عسلویه و نخل تقی به سمت همگرایی کارکردی در این مجموعه حرکت 

 .اندکرده

 فضایی یهاتیمحدودو  هاتیظرف -1-2-11-1-1-5-5

 یهاتیرفظو  هاتیمحدودشهری  نظامبه یاشبکهمراتبی و گرفته حاصل از نگرش سلسله ی صورتهالیتحلبر پایه 

 است:  ییشناساقابلفضای ذیل 

 توسعه فضایی یهاتیظرف

  مجموعه شهری مکمل در حوزه خدمات برتر یریگشکلظرفیت محسوس نظام شهری در 

  دری رکز بر فعالیت گردشگری و بنمجموعه شهری همکار با تم یریگشکلظرفیت محسوس شبکه شهری در

 تخصصی

  شهری و محلی صنعت یهاصرفه یریگشکلظرفیت محسوس در 

  ر از سطوح باالت مراتببهنظام خدمات گردشگری و بندری برتر با ظرفیت  یریگشکلظرفیت محسوس در

 موجود

  منطقه خالق و نوآور در دو شبکه شهری جنوب و شمال یریگشکلظرفیت 

 تم هر دو سیس یریگشکلکارکردهای ممتاز، متفاوت و مکمل و  یریگشکلممتاز در  ظرفیت محسوس و

 متفاوت شهرهای استان یهاتیمزکانونی و تارعنکبوتی )روابط افقی و عمودی(با توجه به 
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  مراتبی در سیستم شهری استانای و سلسلههر دو نظام شبکه یریگشکلظرفیت محسوس 

  دریایی ونقلحملاصلی شمال و جنوب از طریق  یهاکانونط بین رواب یریگشکلظرفیت محسوس در 

 توسعه فضایی یهاتیمحدود

  محدودیت توسعه فضایی مرکز استان و تعارض سه کارکرد شهری، بندری و نظامی 

 محدودیت شبکه شهری در روابط بین شبکه شهری شمال و جنوب 

  کرانهپساطات بین ساحل و ارتب و استانمناطق کوهستانی  یهاکانونضعف بنیادین در 

 مکانی محسوس بین شهرهای واقع در شمال با جنوب استان )ساختار خطی(-فاصله زمانی 

  با کارکرد مفصلی در شبکه شهری استان )اهرم، خورموج، آبدان و  یهاکانونتوسعه  یهاشاخصضعف در

 برخون(

  با عملکرد صادرات نفت خارگتعارض بین توسعه شهری 

 

ار در قالب چهمجموعه ای از شاخص های موثر واردی که بیان گردید، جهت تحلیل نهایی نظام شهری،باتوجه به م

نظام  گردیده است که مبنای تحلیلگروه ساختار مورفولوژیک، ساختار جمعیت، ساختار خدمات و عملکرد انتخاب 

 شهری قرارگرفته است. جدول زیر شاخص های انتخابی را نشان می دهد:

 

 ی توسعه فضایی نظام شهریهاتیظرفو  ندهایفرآالگوها، : 12جدول 

 مؤلفه
 شاخص

 )حوزه(
 روندهای فضایی الگوی فضایی

ی هاتیمحدودی/هاتیظرف

 فضایی

ساختار 

مورفولوژیک 

 شبکه شهری

ساختار، 

عملکرد و 

های ویژگی

 کالن

پتانسیل چندمرکزیتی پیوسته در  -1

 نمجموعه شهری کنگا

ظرفیت شبکه شهری مکمل در  -2

 جنوب استان

جزیره ای در شمال -الگوی قطبی -3

 استان )گناوه و دیلم( 

فضاهای روستایی با مشخصه  -4

-ی شتابان از تحوالت ملیریپذتحول

 منطقه ای

تغییر ساختاری نظام شهری از 

وضعیت سلسله مراتبی به شبکه ای 

 در جنوب و شمال استان

به  نوب استانتغییر شبکه شهری ج

 الگوی شبکه شهری مکمل

افزایش قدرت پیوند جریانات در 

شبکه شهری شمال و تغییر الگوی 

ساختاری به سمت الگوی شبکه 

 شهری مکمل

افزایش ظرفیت توسعه خدمات برتر و 

آستانه خدمات بر اساس توسعه شبکه 

 ای الگوی نظام شهری

افزایش قدرت پیوند جنوب استان با 

وسعه الگوی جزیره ای شهر شیراز و ت

 شدن روابط بین شمال و جنوب استان

 

-توزیع زمانی

مکانی شهرها 

و رتبه در مدل 

 جاذبه

غلبه الگوی خطی در توزیع شهرها -

متناسب با بستر طبیعی استان و در نتیجه 

ضعف ساختاری در شکلگیری جریانات 

 عملکردی بین شهرهای شمالی و جنوبی

کاهش فاصله زمانی شبکه شهری -

شهرستان جنوب(  4جنوب استان )

با کالنشهر شیراز از طریق تتوسعه 

 بزرگراهی شبکه

ساس بر ا توسعه ظرفیت مراکز اصلی-

تقویت کریدورهای منتهی به این 

 مراکز
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 مؤلفه
 شاخص

 )حوزه(
 روندهای فضایی الگوی فضایی

ی هاتیمحدودی/هاتیظرف

 فضایی

هری بکه شفاصله زمانی محسوس بین ش-

 شمال و جنوب

اثر عامل اقلیم و زمان بر تسلط شهر -

 بوشهر بر کل شبکه شهری

فاصله زمانی مطلوب و تسلط کالنشهر -

 شیراز بر کل شبکه شهری استان

انی شبکه شهری کاهش فاصله زم-

 جنوب با شهر بوشهر )مرکز استان(

بکه ش-تغییر الگوی خطی به خطی-

 ای در دو پهنه شمال و جنوب

کاهش فاصله زمانی شهرهای دور -

از مرکز )دشتی و دیر( به مراکز 

اصلی خدمات رسانی )افزایش 

حوزه نفوذ مراکز اصلی بر اساس 

 پیرامون(-تئوری مرکز

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

 

نظام سلسله 

مراتبی و ساختار 

 جمعیت

ضریب جینی 

 یتتوزیع جمع

وجود تعادل نسبی در توزیع جمعیت در 

 شبکه شهری

افزایش تعادل پراکنش جمعیت و 

به  4.11کاهش ضریب جینی از 

4.14 

ظرفیت توسعه و بارگذاری جمعیت 

در مناطق کمتر توسعه یافته دشتی و 

دیر )صنایع معدنی و کانی غیرفلزی، 

شیالت و نفت و گاز و صنایع پایین 

رفیت دستی( و گناوه و دیلم )ظ

توسعه در بخش های کشاورزی، 

گردشگری و بازرگانی تخصصی( و 

 امکان افزایش تعادل های منطقه ای

محدودیت ساختاری در توسعه مناطق 

 عقب مانده شرق شهرستان دشتستان

شاخص 

 نخست شهری

عدم وجود نخست شهری در سیستم -

 فضایی استان

وجود شهرهای با ظرفیت مناسب -

اول در شمال و  جمعیتی نسبت به شهر

 جنوب استان )کنگان، برازجان و گناوه(

کاهش ضریب نخست شهری در 

 94-1315دهه 

محدودیت توسعه فضایی مراکز -

اصلی استان شامل شهر بوشهر، 

عسلویه، نخل تقی، خارک، جم، 

کنگان، برازجان و در نتیجه امکان 

محدودیت تسلط شبکه شهری بر 

حوزه نفوذ خدماتی استان )افزایش 

 وابستگی به کانشهرهای کشور(

ظرفیت توسعه خدمات پیشرفته، -

 تخصصی و برتر در مرکز استان

ظرفیت توسعه چند هسته ای شبکه -

 شهری

شاخص 

لگاریتمی 

 اندازه-رتبه

 توزیع نسبی متعادل شهری

افزایش سهم شهرهای میانی نسبت 

 به شهر اول استان

 افزایش تعداد شهرهای کوچک

ی درون هاتعادلتشدید عدم  

 یامنطقه

تراکم 

 جمعیتی

توزیع خوشه ای جمعیت در سکانس 

 فضایی دشتستان و بوشهر

توزیع متمرکز جمعیت در مجموعه 

 شهری کنگان

 توزیع خطی جمعیت در کل پهنه استان

ضعف ساختاری منطقه میانی استان در 

 جذب جمعیت 

ضعف ساختاری شبکه شهری -

شهرستان دشتستان، گناوه و دیلم 

جذب مازاد جمعیت شهرها و  در

 روستاهای کوچک پیرامون

افزایش سهم مهاجرت و به تبع -

آتن تراکم جمعیت در شبکه 

 شهرهای اصلی جنوب استان

ظرفیت جذب جمعیت در مناطق -

-میانی استان به تبع رشد زیرساخت

 های مورد نیاز توسعه شهری و صنعتی

 جنوب-در طول کریدور شمال
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 مؤلفه
 شاخص

 )حوزه(
 روندهای فضایی الگوی فضایی

ی هاتیمحدودی/هاتیظرف

 فضایی

کاهش سهم منطقه دشتی و دیر از -

 کل جمعیت استان

ظرفیت توسعه صنایع نفت و گاز و -

صنایع پایین دستی در طول کریدور 

دیر( -جنوب )کریدور بوشهر-شمال

به عنوان یکی از کریدورهای تعادلی 

 استان

محدودیت ساختاری توسعه در -

 نواحی پیرامونی گناوه و دیلم

محدودیت ساختار طبیعی در -

خش هایی شهرستان جم، عسلویه و ب

 از کنگان

 ساختار خدماتی

شاخص 

مرکزیت 

مکانی 

 خدمات

تمرکز شاخص مرکزیت خدماتی در -

 شهر بوشهر

تسلط شهر بوشهر بر مرکزیت خدمات -

گردشگری، درمانی، اموزش عالی، 

هنری، تفریحی )قطبیت -فرهنگی

خدماتی به مراتب فراتر از قطبش 

 جمعیتی(

از هم گسیختگی سلسله مراتب -

 ر بسیاری از پهنه هاخدماتی د

افزایش سهم شهرهای جنوبی و -

شهر برازجان در تمرکز خدمات در 

 94-15طول دوره 

توسعه فعالیت های آموزش عالی، -

فنی و حرفه ای و درمانی در شبکه 

 شهری جنوب

رشد خدمات فرودگاهی در -

های عسلویه و توازن در شاخص

مربوطه نسبت به بوشهر )عسلویه و 

 ان پشتیبان در اتصالبوشهر به عنو

به مراکز اصلی کشور و منطقه 

 خلیج فارس(

 ای خدمات درظرفیت توسعه شبکه-

 شهرهای پیرامون بوشهر و کنگان

ظرفیت توسعه خدمات برتر فراتر از -

 آستانه جمعیت استان

محدودیت توسعه فیزیکی شهرهای 

 اصلی استان

ظرفیت ویژه توسعه خدمات 

گردشگری، درمانی، تفریح و 

سرگرمی، فرهنگی، خدمات پشتیبان 

صنعت و شیالت با تمرکز بر بخش 

 حمل و نقلو  بازرگانی

ظرفیت ویژه توسعه خدمات علم و -

فناوری و مرکز ویژه کسب و کار و 

 منطقه پردازش صادرات

حوزه نفوذ 

 خدماتی

تسلط شهر بوشهر بر حوزه نفوذ -

 شهرستان های شمالی و میانی

و خورموج و  ضعف شهر برازجان، دیر-

 دیلم در تسلط بر شهرهای شهرستان

فقدان سلسله مراتب در بعضی مناطق -

بویژه مناطق میانی و نقاط برشی )شمالی 

 ترین نقطه و جنوبی ترین نقطه استان(

افزایش ضریب مرکزیت مکانی -

خدماتی شهر بوشهر )افزایش حوزه 

 نفوذ بر شهرهای جنوبی(

تشدید شاخص مرکزیت خدمات -

شهرها و شهرهای کوچک -روستا

نفر در  25444)شهرهای کمتر از 

ارائه خدمات به حوزه نفوذ( و 

ها و سفرهای با افزایش مهاجرت

به صورت غیر  هدف خدمات

 پلکانی

 

محدودیت ساختار بر تسلط شهر -

بوشهر بر کل استان با توجه به ساختار 

مکانی -خطی استان و فاصله زمانی

 شهرها از شهر اصلی

توسعه روابط مکمل  ظرفیت-

 خدماتی با کالنشهر شیراز

پیوند قوی هوایی با مراکز اصلی -

 خدمات برتر کشور

ظرفیت توسعه روابط خدماتی با -

 کشورهای حاشیه خلیج فارس

زمینه تخصصی شدن خدمات -

 گردشگری، بازرگانی و حمل و نقل

نفوذ گیری حوزهامکان شکل-

ی در ایکپارچه بر اساس منطق شبکه

 یع خدماتتوز
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 مؤلفه
 شاخص

 )حوزه(
 روندهای فضایی الگوی فضایی

ی هاتیمحدودی/هاتیظرف

 فضایی

تنوع 

کارکردهای 

 پایه 

الگوی ساختاری متنوع در شهر اول -

 کارکرد پایه(14استان )

ضعف در استقرار خدمات متنوع در -

 شهرها-شهرهای میانی، کوچک و روستا

تسلط الگوی قطبی در شکلگیری -

 کارکردهای پایه در مراکز

- 

مناطق وسیع دارای -غلبه شهر-

یک کارکرد پایه )مناطق تک 

کارکردی( و ضعف در پایداری 

این کارکردها )دیر، دشتی، گناوه 

 و دیلم و دشتستان(

تغییر به سمت الگوی قطب های -

 متنوع با حاشیه وسیع

ظرفیت توسعه خوشه ای در -

کارکردهای پایه استان )خوشه خرما، 

مناطق -میگو، صیفی جات( در شهر

شهرها و پایدار -کوچم و روستا

-طق تکمنا-سازی اقتصاد شهر

 کارکردی

 ای وظرفیت توسعه الگوی خوشه-

های شهری در دو پهنه شبکه صرفه

شهری شمال و جنوب )الگوی توسعه 

 تمرکز غیر متمرکز(

طبیعی در -محدودیت ساختاری-

توسعه کارکردهای صادراتی در 

 شهرها 

ظرفیت توسعه حمل و نقل ریلی در -

 جنوب-طول کریدور شمال

شاخص 

مرکزیت 

خدمات 

زش عالی آمو

و علم و 

 فناوری

توسعه نسبی خوشه ای خدمات -

آموزش عالی در بوشهر، خورموج، 

شهر، برازجان، گناوه در کنار اهرم، عالی

 قطبیت شهر بوشهر

تبعیت توسعه مراکز رشد از تقسیمات -

 سیاسی

افزایش سهم شاخص مرکزیت -

جنوب استان در کنگان و جم 

 )ارتقا شاخص توسعه خوشه ای(

تسلط شهر بوشهر و  افزایش-

شاخص قطبیت با محوریت پارک 

علم و فناوری، دانشگاه خلیج 

 فارس و سایر نهادهای تحقیقاتی

ظرفیت توسعه شبکه علم و فناوری -

در مناطق با منظر شهری و محیطی 

ویژه در طول کریدور ساحلی و با 

 دسترسی مناسب به شبکه شهری

محدودیت اقلیمی و سایر شرایط -

ر جذب نیروی انسانی ناسازگار د

 متخصص

ظرفیت توسعه فعالیت های دریاپایه -

و مکمل شبکه کالنشهری کشور در 

 استان بوشهر در طول کریدور ساحلی

ظرفیت توسعه شبکه همکاری های -

منطقه ای با کشورهای حاشیه خلیج 

فارس در کارکردهای بازرگانی، 

گردشگری، نفت و گاز و صنایع 

 پایین دستی

 تاری کیفیت مسکن وتنگنای ساخ-

خدمات در کل سیمای شبکه شهری 

 استان

 

شاخص 

مرکزیت 

خدمات 

 درمانی

تمرکز خدمات درمانی در بوشهر در -

و جم و  2سطح یک و برازجان در سطح 

 3گناوه در سطح 

تمرکز خدمات درمانی در شبکه -

 شهری شمال استان

 گیریعدم تعادلهای منطقه ای در شکل-

 خدمات درمانی

ه ایش نسبی و توسعه بطئی شبکافز-

-شهری جنوب در جذب فعالیت

 های درمانی

محدودیت در جذب نیروی ماهر و -

نیمه ماهر این بخش به ویژه در مناطق 

 آلوده و عقب مانده

ظرفیت توسعه خدمات درمانی فراتر -

های جمعیتی استان در شمال از آستانه

و جنوب با توجه به وجود تقاضا در 

 و مناطق همجوار کشضورهای عربی
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 مؤلفه
 شاخص

 )حوزه(
 روندهای فضایی الگوی فضایی

ی هاتیمحدودی/هاتیظرف

 فضایی

ظرفیت دانشگاه خلیج فارس و -

-دانشگاه شیراز و امکان به اشتراک

گذاری منافع، تجارب و توسعه 

 تخصصی

ساختار 

-کارکردی

 عملکردی شهرها

شاخص 

تخصص 

-کارکردی

Inertia - افزایش شاخص تخصص کارکردی در

 شبکه شهری جنوب

توزیع متنوع شاغلین رشته های مختلف -

شمال با تمرکز بر در شبکه شهری 

شهر، خارک و شهرهای بوشهر، عالی

 برازجان

ضعف ساختاری عملکردهای بین -

المللی )شرکت ها و مناطق ویژه 

تخصصی( با کارکردهای خدماتی نظام 

 شهری

افزایش ضریب شهرهای مکمل از -

-15نظر کارکردی در طول دوره 

در شبکه شهری کنگان و  94

 (Urban Synergyبوشهر )

فعالیت های بزرگ بین وجود -

المللی در حوزه انرژی و بازرگانی 

در شبکه شهری )اتصال شهرهای 

اصلی استان به اقتصاد جهانی و 

 منطقه جنوب اقیانوس هند( 

امکان شکلگیری یک مگاالپلیس -

منطقه ای در شبکه شهری جنوب با 

تسلط مجموعه شهری کنگان، 

های جنوبی عسلویه و جم بر بخش

غربی هرمزگان  استان فارس و

 )پارسیان(

گیری خدمات برتر ظرفیت شکل-

ای )فراتر از مرزهای استان( در منطقه

 مجموعه شهری شمال و جنوب استان

محدودیت ساختاری گسترش -

 فیزیکی شهرها در برخی مناطق

محدودیت ساختاری توسعه متوازن -

 شهرها و صنعت در جنوب استان

ظرفیت توسعه حمل و نقل یکپارچه -

ر شبکه شهری شمال و جنوب به د

 مرکزیت کانگان، بوشهر و برازجان

شاخص تنوع 

-کارکردی

Tress 
Index 

مقیاس 

 عملکرد

  مشاور  مطالعات :مأخذ
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 تبیین سازمان فضایی نظام روستایی -1-2-11-1-1-6

لف، ، همواره با تأثیرپذیری از فرایندهای درونی و بیرونی مختفضا سازعوامل و نیروهای های انسانی تحت تأثیر سکونتگاه

ا ارتباط جزئی از نظام جغرافیایی، نحوه تعامل ی عنوانبههای روستایی گاه باشند. در این میان سکونتدر حال تغییر و تحول می

ری اند. تأثیرپذیزمان همواره دستخوش تغییراتی شده درگذرای و ملی( خود، در مقیاس محلی، منطقه یرونیو ب)درونی 

نیروهای درونی و بیرونی به نوع و دامنه روابط و همچنین، ویژگی نهادهای اجتماعی روستا بستگی دارد. این نیروهای بنیادهای 

د. سازمان دهمی اکولوژیک و چه بنیادهای اقتصادی اجتماعی را تحت تأثیر قرار -اجتماع روستایی، چه بنیادهای محیطی 

های روستایی استان بوشهر در فرایند زمانی چند دهه گذشته در تعامل نیروهای تأثیرگذار بر گستره استان فضایی سکونتگاه

هایی نهای خاص با محوریت کانوهای تخصصی ویژه در مکانفعالیت گسترشو است. تحت تأثیر تحوالت  افتهیسازمان

 های مربوط به مطالعاتبندی بررسیاست. در این راستا با توجه به جمع زدهرقمایی را های فض، عدم تعادلشدهفیتعر

ازمان فضایی س یهامؤلفهعناصر و  نیترمهمهای روستایی استان بوشهر در فصل دوم و هشتم برنامه آمایش بوشهر سکونتگاه

 .گرددیمهای روستایی استان بوشهر در چارچوب موارد ذیل قابل تبیین سکونتگاه

 ساختار مورفولوژی شبکه روستایی مؤلفه -1-2-11-1-1-6-1

های روستایی استان به چهار سکانس متمایز قابل تقسیم است هر یک از این در نگاه نخست سازمان فضایی سکونتگاه

ی استان بیشتر روستای یهاسکونتگاههای منحصر به فردی  هستند. در مجموع الگوی فضایی استقرار ها دارای ویژگیسکانس

ای متفاوت هکه عوامل طبیعی و انسانی تأثیر بسزایی دارند. در فضای استان چهار سکانس با مشخصه باشدیمخطی  صورتبه

 باشد:می ییشناساقابلروستایی به ترتیب ذیل 

 های فضایی؛سکانس 

 ای؛فضاهای روستایی با مشخصه حاشیه

وسیع با فاصله  ایر است. پراکندگی روستاها در گسترههای شمالی استان بوشهاین فضاهای روستایی  دربرگیرنده بخش

گیری فضاهای روستایی با تراکم باال نفر، عدم شکل 1444های جمعیتی پایین، تعدد کم روستاها با جمعیت باالی زیاد، اندازه

در  استاندر تعامل با مناطق عملکردی شاخص نظیر نقاط بندرگاهی و شهرهای شمالی استان موجب شده این قسمت از 

یاس محلی  دهنده فضا در مقتأثیرپذیری کم از نیروهای شکل درواقعای معلوم گردد. یابی با مشخصه حاشیهفرایندی سازمان

 گیری این فضا شده است. های منابع محیطی دلیل اصلی شکلای به همراه ضعفو منطقه
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 های شهری؛پذیری از تجمعفضاهای روستایی با مشخصه تحول

مت از استان مشتمل بر فضاهایی است که شهرهای مهم استان به مرکزیت بوشهر در نوار ساحلی و برازجان در این قس

ع آبی کافی، باغی، مناب -های وسیع اراضی زراعیباشد. بسترهای محیطی مناسب نظیر گسترهآن می کنندهمشخص کرانهپس

های جمعیتی موجب شده تا فضا یهافیطی نقاط شهری در اقتصادی  با تعدد باال -های اصلی سیاسینزدیکی به کانون

غربی که منتهی به مرکز ثقل سیاسی، اداری و اقتصادی استان است،  -روستایی این قسمت از استان در یک کریدور شرقی

 به وجودرا نفر،  تمرکز باالی روستاها  1444یابی شوند. استقرار بیشترین جمعیت روستایی در نقاط با جمعیت باالی سازمان

ل خطی به شک عمدتاًها های رودخانههای ارتباطی و جریانآورده است در این پهنه از استان الگوی غالب به تبعیت از شبکه

 است.  گرفتهشکل

 فضاهای روستایی با مشخصه روند فزاینده تخلیه جمعیتی؛

یرد. کل گی مرکزی  و جنوبی استان قرار میهاگردد که بین تجمعاین فضا گستره وسیعی از فضاهای استان را شامل می

 های دیر، دشتستان و تنگستان در میانه و جنوب استان با این ویژگیهایی از شهرستانمحدوده شهرستان دشتی و قسمت

ها محیطی در جذب و نگهداشت جمعیت . کاهش سهم جمعیت روستایی به نفع مراکز شهری، ضعف تواناندافتهیسازمان

در فرایند دو دهه گذشته بیشترین روستاهای خالی از سکنه در این قسمت از استان واقع شود. تمرکز پایین موجب شده 

است.  زدهقمرترین فضاهای روستایی استان را نفر جمعیت، موقعیت توپوگرافیک منطقه کم تراکم 1444روستاهای باالی 

یابی سازمان در کرانهپسگذار در توسعه در نوار ساحلی و در این قسمت از استان عملکرد ضعیف نیروهای انگیزشی تأثیر

از استان، الگوی  های روستایی از قسمترغم پراکندی باالی سکونتگاهاند. علیهای روستایی بسیار تأثیرگذار بودهسکونتگاه

 خطی مشاهده کرد.  صورتبهتوان غالب فضایی  را می

 ای؛منطقه-ن از تحوالت ملیپذیری شتابافضاهای روستایی با مشخصه تحول

اص پذیری سریع به جنوب استان اختصدر کمترین سهم از فضای سرزمینی استان بوشهر، روستاهای با مشخصه تحول

ای روستاهایی هیابی سکونتگاه، سازمانیافرا منطقهدارد. قرارگیری در کانون تحوالت صنعتی بخش انرژی کشور در مقیاس 

جنوب  سترهبر، در گهای زمیننظم نوینی بخشیده است. استقرار نقاط جمعیتی جدید به همراه فعالیت این محدوده از استان را

ی درون هامحیطی، نظام مدیریتی، نظام اسکان و غیره عدم تعادلهای اساسی در زمینه زیستاستان ضمن طرح برخی چالش

ر مشخصه های توسعه در تعدادی دیگروستایی و محدودیت هایمنطقه را تشدید کرده است. رشد شتابان تعدادی از سکونتگاه

 گذارد.پذیری را به نمایش میبارز تحول
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 نظام سلسله مراتبی جمعیتی و خدماتی روستاها مؤلفه -1-2-11-1-1-6-2

 روند تحوالت جمعیت

رغم افزایش تعداد جمعیت روستایی، نسبت آن در مقایسه با جمعیت شهری سال گذشته علی 25در استان بوشهر طی 

کاهش یافته است این نسبت در مقایسه با مقدار  1394در سال  34.1به  1315در سال  49.1ش داشته است. این نسبت از کاه

ای ه. از نظر توزیع فضایی بیشترین نسبت روستانشینی همواره به شهرستانباشدیماست، باالتر  21.5که 1394کشوری در سال 

ا بوشهر، گناوه و دیلم در نیمه شمالی استان کمترین نسبت روستانشینی ر هرستانمیانی استان تعلق دارد. در این رابطه سه ش

 دارند. 

 1315-1391: تحول نرخ رشد جمعیت کل و جمعیت  روستایی استان و کشور طی 13جدول 

  
 نرخ رشد جمعیت روستایی نرخ رشد کل جمعیت

15-15 15-94 15-15 15-94 

 4.11- 4.44- 1.29 1.12 کشور

 1.53 1.21 3.11 1.11 بوشهر

 محاسبات مشاور -مرکز آمار ایران

 

 1315-91مقایسه نرخ رشد جمعیت روستایی استان به تفکیک شهرستان طی  : 12نمودار 

 

 ایران آمار: محاسبات مشاور بر اساس مرکز مأخذ
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 های متراکم روستایی؛خوشه 

 تراکم روستایی میانه استانم خوشه

ن بوشهر های متراکم فضاهای روستایی استاهای انجام گرفته در تعیین فضاهای متراکم روستایی، خوشهتحلیل بر اساس

متراکم جمعیت روستایی استان بیشترین جمعیت روستایی استان را پوشش  یهاخوشهعمدتاً در میانه و جنوب استان قرار دارد. 

-سازمان یافته است. در این ناحیهبا شهرها سازمان وندیهم پی میانی استان  خوشه متراکم روستایی در فضایی دهد در فضامی

ته است. تجمع شهری موجود تأثیر پذیرف-های محیطی مطلوب و پیوندهای روستایابی فضاهای متراکم روستایی بر پایه ظرفیت

یند ها شده است چنانچه برآشهرها، در فرایند زمانی موجب اتصال خوشهمتمرکز  در این ناحیه و تمرکز باالی  چندین خوشه

خطی شهر بوشهر را در خط ساحل و شهرهای وحدتیه و دالکی را در  صورتبهمتمرکز میانه استان  یهاخوشهالگوی 

 در خود دارد. کرانهپس

 خوشه متراکم روستایی جنوب استان

 گردد؛ محدوده شهرستان جم و عسلویه.شهرستان مشاهده می متراکم جنوب استان در محدوده دو یهاخوشه

در  محدوده شهرستان جم تعدد باالی روستاهای جمعیت باال در پیرامون شهر جم خوشه متراکمی را ایجاد کرده است 

ه بر داست. تمرکز بر شهر جم در جنوب استان باعث ش افتهیسازمانلگوی خطی ااین خوشه به سبب بستر محیطی مطلوب با 

ا تراکم جمعیتی ب تمرکز روستاهای این خوشه افزوده شود. در محدوده شهرستان عسلویه با مهاجرت نیروی کار شاغل خوشه

 های ویژه و روستاهای منطقه( سازمان است.باالی)ترکیبی از آبادی

 های روستاییهای جمعیتی سکونتگاهجریان 

ل دهند. تحلیهای جمعیتی موجود دو جهت عمده را نشان میریانهای روستایی استان جدر سازمان فضایی سکونتگاه

فرایند تغییرات جمعیت در فضای استان تحت تأثیر دو قطب اصلی جذب جمعیت در میانه و جنوب استان قرار دارد. کاهش 

عیتی جم های حرکاتهای جذب جمعیت گویای گرایشنسبت جمعیت روستایی استان به جمعیت شهری در ارتباط با قطب

های جمعیتی است. با قدرت یافتن روند تحوالت اقتصادی جنوب استان قدرت جذب جمعیت تحت تأثیر قدرت جذب  قطب

 برای نشان دادن جریان های جمعیتی از خالص جمعیتی بین شهرستان رسد.های این قسمت محتمل به نظر میروستایی به کانون

 ها استفاده شده است.

 های مرکزیمکان

-سیاسی نقاطی که بیشترین سطح برخورداری از خدمات را دارند تحت عنوان مکان -واحدهای اداری نیترککوچدر 

های مرکزی در سطح دهستان، جدا از مرکزیت سیاسی دهستان، شامل روستایی هست گردند. مکانهای مرکزی مشخص می

 که در هر دهستان بیشترین سطح برخورداری از خدمات را دارند.  
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 ساختار روستایی یاشبکهنظام  مؤلفه -1-2-11-1-1-6-3

 فضاهای مستعد توسعه یکپارچه

حیط روستایی زا در مهای مولد و اشتغالها و توسعه فعالیتبخشی به فعالیتتوسعه یکپارچه، راهبردی مناسب برای تنوع

 یهاتیفعال ه دلیل، برخی بوخاکآبهای کشاورزی و منابع است. برخی از فضاهای روستایی به دلیل برخورداری از قابلیت

ه اکوتوریسم بوده و مستعد برای توسعه یکپارچ ژهیوبهمعدنی، صیادی و برخی دیگر محیط مناسب برای رونق توریسم 

 باشند.می

ی برای افضاهایی که به پشتوانه امکانات بالقوه و بالفعل، مستعد برای توسعه یکپارچه بوده و یا از موقعیت یا شرایط ویژه

ناصر مطلوب تحوالت ساختارها و ع یدهسازمانچه برخوردارند. مفهوم توسعه یکپارچه و یکپارچگی یعنی؛ توسعه یکپار

 . های یک نظام روستایی استمتعامل یک فضای روستایی که حاصل آن ارتقاء سطح و توسعه متوازن همه ابعاد و مؤلفه

 فضاهای روستایی با عملکردهای یکپارچه 

های عملکردی غالب در تعیین حدود فضاهای مستعد توسعه وستایی در فضای استان و پهنهمحدوده فضاهای متراکم ر

ب به همراه غال یعملکردهااست. در واقع عامل فاصله و جمعیت روستاها در تعیین تراکم و  قرارگرفتهیکپارچه مالک عمل 

ر این اساس سازد.  بکپارچه را مشخص میهای روستا در چارچوبی نظامند فضاهای با ظرفیت توسعه یو ظرفیت هالیپتانس

ته باشند، فضاهایی که ظرفیت توسعه یکپارچه را داش عنوان بههای متراکم روستای منطبق است هایی که بیشتر بر خوشهپهنه

 گردد.معرفی می

 نظام کارکردی شبکه روستایی مؤلفه -1-2-11-1-1-6-4

دار و ی روستایی، از نخستین الزامات توسعه پایبا شتاب گرفتن عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر محیط و فضاها

اینکه شناخت،  ژهیوبهمدیریت یکپارچه شهر و روستا شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات کارکردی نواحی روستایی استان است. 

های رایندای مشتمل بر ففضاهای روستایی در دو دهه اخیر در جنوب استان با تحوالت عمیق و گسترده باز ساختتبیین و 

 های وابسته روبرو بوده، که تحت تأثیر آن ساختار و کارکرد نواحی روستایی رافعالیت استقرار صنایع بخش انرژی و زنجیره

عرض های روستایی در مدر نواحی خاص متحول ساخته است. تزریق کارکردهای جدید به این نواحی موجب شده سکونتگاه

ه خودجوش و فاقد هرگون صورتبهارکردهای جدید در نواحی روستایی گیری کپدیده خورندگی قرار بگیرند. شکل

 های شهری و روستایی برجای خواهد گذاشت.آثار و پیامدهای نامطلوبی را بر عرصه شدهیزیربرنامهحرکت 
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کز رپذیری در کارکرد پیرامونی شهرها در پیرامون مجموعه شهری بوشهر، چغادک و عالیشهر در مبیشترین قابلیت تحول

 است. افتهیاستقراراستان و  جم در جنوب استان 

 های خاص عملکردیکانون 

ای اقتصادی ههای روستایی است که بر اثر مجاورت با فعالیتهای خاص عملکردی در سطح استان شامل سکونتگاهکانون

ده ا روستایی و تاریخی ایجاد شبرخی از این کانون ها بدون منش گردند.های موجود شناسایی میها و ظرفیتویژه، زیرساخت

ر دعموماً   هاسکونتگاهاین  و جذب جمعیت داشته اند و وزارت کشور این کانون ها را با کد آبادی معرفی کرده است.

. سکونتگاه شیف 2و  1مانند کانون نیروگاه اتمی، پارس های منطقه اقتصادی عسلویه پیرامون شهر بوشهر و در کانون فعالیت

جه به موقعیت خاص و ظرفیت های ویژه و نزدیکی به مرکز استان که داراست به عنوان یک کانون خاص شناخته نیز با تو

 شده است.

اندازی نیروگاه اتمی یک کانون ، آبادی ویژه نیروگاه اتمی و جزیره شیف جای دارند. با راهدر پیرامون شهر بوشهر

 یهاکونتگاهساست عملکرد و ارتباطات این نقطه سکونتگاهی با سایر  هافتیاستقرارجمعیتی تحت همین نام  در  مجاورت آن 

ا هگردد. چنانچه مقیاس عملکرد و پیوندهای موجود بین این کانون و سایر کانونروستایی و شهری استان متفاوت ارزیابی می

ا و هبوشهر به سبب ظرفیت مراتب موجود استان جریان دارد. عالوه بر آن جزیره شیف در پیرامون شهرخارج از سلسله

 های که در زمینه گردشگری و پیوندهایی که با شهر بوشهر دارد این جایگاه را دارد.پتانسیل

های اقتصادی اندازی فعالیتبعد از دهه هفتاد در پی راه 2و  1، دو آبادی ویژه  شامل منطقه اقتصادی پارس عسلویهدر 

ا به لحاظ عملکرد هباشند. این کانونها شاغلین این منطقه میدر این سکونتگاه و جمعیت ساکن اندگرفتهشکلپارس جنوبی 

 کنند.ها روستایی استان تا حدود زیادی قطبی عمل میسکونتگاه مراتبسلسلهو پیوند در 

شور کبرخی از کانون ها بدون منشا روستایی و تاریخی ایجاد شده و جذب جمعیت داشته اند و وزارت  به عبارتی دیگر

. سکونتگاه شیف نیز با توجه به موقعیت 2و  1این کانون ها را با کد آبادی معرفی کرده است مانند کانون نیروگاه اتمی، پارس 

 خاص و ظرفیت های ویژه و نزدیکی به مرکز استان که داراست به عنوان یک کانون خاص شناخته شده است

 نقاط روستایی پیشرو 

 تانهای پیشرو در سطح اسکانون

ی خدمات را رهای روستایی پیشرو دربرگیرنده روستاهایی است که در مقیاس استان بیشترین سطح از برخورداسکونتگاه

ای ههای شهری( در محدوده خوشهپذیری از تجمعدارند. فضای میانی استان)محدوده سکانس روستاهای با مشخصه تحول
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محیطی باال و  هایهای شهری، توانرو واقع شده است. اثرپذیری از تجمعبا تراکم باالی روستایی بیشترین تعداد نقاط پیش

 های ناشی از تجمع تأثیر زیادی در تمرکز این نقاط در فضای میانی استان داشته است.صرفه

 نواحی پیرامونی شهرها 

به تغییر فرم و  تحوالتی چنین احتماالًآورد. وابستگی متقابل بین شهر و روستا تحوالتی در نواحی روستایی به وجود می

نفر در  12519روستا با جمعیت 11شهر موجود استان تعداد  31انجامد. در حاشیه احیاناً به تغییرات کارکردی روستایی می

کیلومتری شهرهای استان  5تا  2.5نفر در فاصله  12344روستا با جمعیت 91کیلومتری محدوده شهرها و  2.5فاصله کمتر از 

 کیلومتری شهرها سکونت دارند. 5درصد از جمعیت روستایی استان در فاصله  41 درمجموعه است. بوشهر واقع شد

 ی توسعه فضایی نظام روستاییهاتیظرفو  ندهایفرآ: الگوها، 14جدول 

 مؤلفه
 شاخص

 )حوزه(
 فضایی یهاتیمحدود/یهاتیظرف روندهای فضایی الگوی فضایی

لوژی ساختار مورفو

 شبکه روستایی

ساختار، عملکرد و 

 های کالنویژگی

فضاهای روستایی با مشخصه  -1

 ایحاشیه

فضاهای روستایی با مشخصه  -2

 شهری یهاتجمعاز  یریپذتحول

فضاهای روستایی با مشخصه  -3

 روند فزاینده تخلیه جمعیتی

فضاهای روستایی با مشخصه  -4

شتابان از تحوالت  یریپذتحول

 قه ایمنط-ملی

ها و  تشدید عدم تعادل

 های عملکردیواگرایی

ی های شهرپذیری از نظام تجمعفضاهای روستایی با تحول

در مرکز استان و فضاهای روستایی در جنوب با مشخصه 

یت ظرف عنوانبه اسیمقبزرگهای پذیری از فعالیتتحول

 گردد.تلقی می

ا  ب ای در شمال و فضای روستاییفضای روستایی حاشیه

روند فزاینده تخلیه جمعیتی در میانه استان محدودیت 

 گرددمحسوب می

نظام سلسله مراتبی 

جمعیتی و خدماتی 

 روستاها

روند تحوالت 

 جمعیت

الگوی متمرکز در جنوب  و مرکز 

 استان

کاهش  نسبت جمعیت روستایی 

به شهری در طول دو دهه 

افزایش تعداد  رغمیعلگذشته 

 جمعیت روستایی

ظرفیت و کاهش  عنوانبهیش تعداد جمعیت روستا افزا

-مداوم نسبت روستانشینی به شهرنشینی محدودیت تلقی می

 گردد

ی متراکم هاخوشه

 روستایی

ی متراکم در هاخوشهی ریگشکل

 جنوب  و مرکز استان

افزایش تراکم جمعیتی در دو 

 دهه گذشته
 ی مناسب و افزایش پیوندهای شهری روستاییرسانخدمات

 ی جمعیتیهاانیجر
گیری الگوی متمرکز در شکل

 جنوب  و مرکز استان

خالی شدن فضاهای متراکم در 

 هاخوشهتقابل با 
 یامنطقهی درون هاتعادلتشدید عدم  

 ساختار یاشبکهنظام 

 روستایی

فضاهای مستعد 

 توسعه یکپارچه

خطی در  طوربهفضاهای مستعد 

 جنوب و مرکز استان قرار دارد  

جمعیت روستاها  ییجابجا با

فضاهای مستعد توسعه یکپارچه 

 شودکمتر می

ظرفیت جهت تقویت نظام کارکردی  عنوانبهاین فضاها 

   گرددیمبهتر مطرح  یرسانخدماتروستاها و 

نظام کارکردی شبکه 

 روستایی

کارکرد نقاط 

 روستایی

پیرامون  درتمرکز عملکرد خاص 

ی فعالیت یهاکانونشهرهای مهم و 

 جنوب استان

 یهاتجمعها و تنوع فعالیت

موجود تخصص گرایی 

 کندیمعملکردی را تشدید 

 یورهبهرروستایی افزایش  یهاتیفعالتخصص گرایی در 

 را موجب خواهد شد.

 یهابیآستخصصی  یهاتیفعالتغییرات ناگهانی در روند 

 کندیمجدی را مواجه نقاط خاص 

 یهاکانون

 عملکردی خاص

قاط روستایی ن

 پیشرو

نواحی پیرامونی 

 شهرها

 : برآیند مطالعات مشاورمأخذ 
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 ونقل حملتبیین سازمان فضایی نظام زیرساخت و شبکه  -1-2-11-1-1-1

 اهرساختیزآرایش فضایی  یبندگونهسازمان فضایی و  یبندشکلشناسایی الگوی  -1-2-11-1-1-1-1

  ونقلحملی و انرژ مؤلفهاستان بوشهر از دو  یهارساختیزآرایش فضایی  یبندگونهسازمان فضایی و  یبندشکلالگوی 

به سبب برخورداری از دریا و سواحل   منطقه جغرافیایی همچنین موقعیت و طبیعی . از طرفی وجود منابعشودیمرا شامل 

 و انرژی ونقلحمل شبکه یریگشکل آن تبعبه و فضایی سازمان رگذاریتأث داًیشدو  کنندهنییتععوامل  عنوانبه مناسب،

با  خطی است و –کانونی  صورتبهاستان  ونقلحملانرژی و   مؤلفه. الگوی فضایی غالب  هر دو  شوندیممحسوب  استان

قرار  یبررس مورد لیتفصبها هستند الزم است تا این اجز یترکوچکدارای اجزای   هامؤلفهتوجه به اینکه هریک از این 

ادر و ، بن هاراهشامل  ونقلحمل مؤلفهالزم است تا در خشکی و دریا دیده شود. اجزای  مؤلفهاجزای این دو  یاز طرفگیرند. 

 . باشدیمانرژی شامل اجزای برق ، نفت ، گاز  مؤلفهبوده و اجزای  هافرودگاه

 نقل و حمل -1-2-11-1-1-1-1-1

 توانیمی در خشک کهیطوربهخطی است  –شکی و دریا مبتنی بر الگوی کانونی استان بوشهر در خ ونقلحملالگوی 

محوری  رازنظرا دارا هستند نام برد.  ونقلحملنودهای  ینوعبهاصلی استان که  یهاکانون عنوانبهنقاط بوشهر و عسلویه را 

 . دهندیماستان را شکل اصلی ورود و خروج به  یهادروازهعسلویه  -برازجان ، بوشهر -نیز محور بوشهر

بنادر  یمحمد عامربنادر اصلی بازرگانی کشور و دو بندر دیر و  عنوانبهوضعیت بنادر ، دو بندر بوشهر، گناوه  ازنظر

عملکرد بازرگانی  ریتأثتحت  کامالًالبته بندر جاللی بوشهر در زمینه صیادی فعالیت دارد اما  باشندیماصلی صیادی در استان 

 استان، عدم وجود شبکه ریلی است. ونقلحمل. الزم به توضیح است محدودیت اصلی باشدیمر بندر بوشه

 انرژی -1-2-11-1-1-1-1-2

و محور در این  کانون صورتبهکه این شبکه نیز  باشدیمبرق، نفت و گاز  یهابخششبکه انرژی در استان بوشهر شامل 

 باشدیما و خشکی که به ترتیب متعلق به  نفت و گاز است. وجود دو کریدور موازی ترانزیت انرژی در دری گرفتهشکلاستان 

 خارگره گوره به جزی خانهتلمبهقرار داده است. ترانزیت انرژی نفت از طریق  یفردمنحصربهوضعیت  را دراستان بوشهر 

ریان نفت جبرعکس  قاًیدق. جریان گاز  شودیمو سپس از این جزیره با کشتی به نقاط مختلف جهان صادر  شدهدادهانتقال 

. جریان شودیمو سپس با خط لوله به نقاط مختلف انتقال داده  شدهمنتقلبه سایت عسلویه  شدهاستخراجگاز  کهیطوربهاست 

وشهر به در این منطقه از ب شدهانجام یهایبارگذارگاز در جنوب استان و با توجه به حجم  یهاتیفعال ریتأثبرق نیز تحت 

 .باشدیمر سمت جنوب در حال انتشا
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  استان بوشهر ونقلحملاینفوگراف ساختار فضایی شبکه  :  19 ریتصو

 
 

 : اینفوگراف ساختار فضایی شبکه انرژی استان بوشهر21 ریتصو
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 استان بوشهر ونقلحملیی شبکه عناصر و الگوهای فضا یهاتیمحدودو  هاتیظرف:15جدول 

 مؤلفه
 شاخص

 )حوزه(

الگوی 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف روندهای فضایی

 ونقلحمل

 زمینی

 (یاجاده)  
 خطی

توسعه  –خطی و محوری  صورتبهدر حال تحول 

از دو کانون عسلویه به سمت شمال و بوشهر به 

 سمت شمال و جنوب استان بوشهر و فارس

( در استان یاجاده) هاراهباالی  شبکه   یهاتیظرفیکی از 

 -4هگناو –بوشهر تراکم باالی راه در امتداد محور بندر دیلم 

امل شبکه شهری استان را ش باًیتقرعسلویه است که  -بوشهر

 .شودیم

اساسی  استان عدم وجود شبکه ریلی  یهاتیمحدودیکی از  

 در استان بوشهر است. 

 بندر  و 

رهای کریدو

 دریایی

کانونی 

 خطی -

عالوه بر  –در حال تحول از کانون به  محور 

توسعه کانونی و افزایش ظرفیت بنادر بوشهر و 

گناوه و مجتمع بندری پارس و بنادر صیادی دیر و 

از  یامجموعهعامری بر محور ساحلی ،  محمد

 هگرفتشکلصیادی  یهااسکلهبنادر صیادی و 

 است

انی بازرگ یهاراه صورتبهته به  استان  دریایی وابس یهاراه

 کهیطوربهبوده  شدهتیتثب صورتبه  یالمللنیبملی و 

 –و همچنین بندر گناوه  خارگ -کریدور بندر بوشهر

 کریدورهای ثابت است . صورتبه خارگ

نیز که  فارسجیخلمنطقه  یالمللنیبکریدور  و تنها نیترمهم 

 یهاآبو در  فارسجیخلدر پشت خط تالوگ  ینوعبه

مرزی کشور و استان بوشهر واقع شده است پتانسیل باالیی را 

ه بنادر استان با کشورهای حاشی یالمللنیب ونقلحمل منظوربه

 ایجاد نموده است. فارسجیخلجنوبی 

 فرودگاه و

کریدورهای 

 هوایی

 کانونی
ون دو کان صورتبه -یاهستهبه دو  یاهستهتکاز 

 بوشهر و عسلویهمتمرکز در 

فرودگاه بوشهر با توجه به قرارگیری در  درون بافت شهری 

است و  با  داده دست ازقابلیت توسعه را  عمالًبوشهر 

استان  لونقحملبخشی از پتانسیل  عنوانبهثابت  یهاتیظرف

 .کندیمفعالیت 

کریدورهای هوایی استان از دونقطه بوشهر و عسلویه 

 .کنندیمعالیت جنوب ف -شمال صورتبه

 

 عناصر و الگوهای فضایی شبکه انرژی استان بوشهر یهاتیمحدودو  هاتیظرف:16جدول 

 مؤلفه
 شاخص

 )حوزه(

الگوی 

 فضایی
 فضایی یهاتیمحدود/هاتیظرف روندهای فضایی

 انرژی

 برق
 -کانونی 

 خطی

وشهر  به از کانون ب کهیطوربهمحوری و خطی  توسعهدرحال

 .باشدیمسمت جنوب استان در حال پیشرفت 

و خطوط انتقال برق در طول روندهای فضایی به شکلی  هاپست

که ابتدا در بوشهر و سپس با توجه به حجم  اندافتهیتوسعه 

 .واندگرفتهبارگذاری صنعتی  به سمت جنوب استان  شکل 

یکی از  عنوانبهوجود نیروگاه اتمی بوشهر 

اساسی استان در زمینه تولید نیروی  یهاتیظرف

 .باشدیمبرق و صدور آن 

 کانونی نفت
 عنوانهبکه  باشدیمتنها کانون اصلی استان جزیره خارگ  –ثابت 

 مرکز صدور نفت  ایران مطرح است.
 

 گاز
 -کانونی 

 خطی

کانون اصلی آن در عسلویه است اما روند فضایی آن در حال 

 .اشدبیمبه سمت شمال  توسعه

یکی از  یدستنییپا عیبر صنابارگذاری 

 . باشدیم  رگذاریتأث یهالیپتانس
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 تبیین سازمان فضایی نظام گردشگری -1-2-11-1-1-8

 سازمان فضایی گردشگری یبندشکلبررسی الگوهای  -1-2-11-1-1-8-1

. اجزای دشویمسازمان فضایی گردشگری استان بوشهر شامل سه مؤلفه منابع، خدمات و تقاضا  یبندشکلالگوهای 

اجزای مؤلفه  نیچنهممذهبی، فرهنگی، دریایی و صنعتی و  -طبیعی، تاریخی و تاریخی ازجملهمنابع گردشگری  یهامؤلفه

و  باشندیم یبررسقابلو تقاضاها نیز در دو مؤلفه داخلی و خارجی  یرساختیزهری و تجاری، ش ازجملهخدمات گردشگری 

 .ردیگیمقرار  یموردبررس لیتفصبهفضایی مناطق نمونه گردشگری  -در انتها سازمان عملکردی

 بر سازمان فضایی توسعه مؤثری اصلی نظام گردشگری هامؤلفه : 21 ریتصو

 

 منابع گردشگری -1-2-11-1-1-8-1-1

ایی استان . وجود منابع طبیعی و موقعیت جغرافیباشدیمکانونی و متمرکز بر کریدور ساحلی  صورتبهالگوی غالب منابع 

 یریگلشکسازمان فضایی در  رگذاریتأثیکی از عوامل  عنوانبهبا دریا و برخورداری از سواحل طوالنی  یجوارهمبه لحاظ 

 .شوندیمو توسعه گردشگری محسوب 

(محیط داخلی استان)داخلی -

(   مناطق داخلی کشور)خارجی-

(بین المللی)خارجی -

خدمات شهری-

خدمات زیرساختی-

طبیعی-

یمذهب-تاریخی و تاریخی-

فرهنگی-

دریایی-

صنعتی-

تجاری-

 منابع خدمات اضاقت
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 خدمات گردشگری -1-2-11-1-1-8-1-2

. خدمات شهری و خدمات زیرساختی. خدمات ردیگیمبخش خدمات مرتبط با گردشگری در دو گروه عمده قرار 

گردشگر شامل خدمات درمانی، خدمات تجاری، خدمات آموزشی، خدمات  ازیموردن یافزارنرمشهری به کلیه خدمات 

و  و ترکیبی، هتل یشهردرونو  یامنطقه ونقلحملر پایه خدمات متنوع مالی و بیمه و .. اشاره دارد. خدمات زیرساختی ب

 یکی از منابع گردشگری عنوانبهسبز منطقه داللت دارد. خدمات تجاری هم  یهارساختیزرستوران، خدمات بهداشتی و 

 ت. است که در این بخش ارائه گردیده اس شدهیبندطبقهیکی از خدمات اصلی گردشگری  عنوانبهو هم 

 تجاری واقع در شمال یهاکانون واسطهبهالگوی تجاری و شهری خدمات گردشگری متمرکز بر محور ساحلی استان 

است که دارای روندی خطی به سمت  یاشبکه -نیز استان دارای الگوی خطی یرساختیزخدمات  ازنظر. باشدیماستان 

 .باشدیمسلویه و کنگان در جنوب استان جنوب استان شامل دو کانون اصلی بوشهر در شمال استان و ع

 تقاضا -1-2-11-1-1-8-1-3

 -و اهواز بوشهر -برازجان-شیراز -اصلی شمال استان ، اصفهان یهاکانونالگوی تقاضاهای خارجی متقاطع و متمرکز در 

 ،. تقاضاهای داخلی به تبعیت از جریان تقاضاها در فصول مختلف سال مبتنی بر الگوی خطی استباشدیمبوشهر -گناوه-دیلم

 یهاانونک)منطقه دشتستان و جم( و  کرانهپسواقع در  یهاکانونبدین ترتیب که در فصول گرم جریان تقاضاها به سمت 

 در فصول آسایش اقلیمی به سمت برعکساصلی خارج از استان )شیراز در سطح یک، تهران و اصفهان در سطح بعدی( و 

وح بررسی جریانات تردد سواره وارتباطاتی که درسط.باشدیمحلی منطبق اصلی واقع بر محور سا یهاکانونداخل استان و بر 

مختلف مکانی )ملی، استانی و وحتی محلی( بین کانون های شهری  و در ایام مختلف سال صورت می گیرد به خوبی گویای 

 این موضوع خواهد بود.

متمرکز  صورتبهمناطق نمونه گردشگری فضایی  -الگوی سازمان عملکردی تیدرنها با توجه به مطالبی که گفته شد،

 یهاکانون یریگشکلمناطق نمونه گردشگری( و  %54اصلی ساحلی ) یهاکانوندر راستای دو کریدور متقاطع و متمرکز در 

 .باشندیمجدید در نیمه جنوبی استان 

 بررسی روندهای فضایی گردشگری -1-2-11-1-1-8-2

 منابع گردشگری -1-2-11-1-1-8-2-1

تصال متمرکز در دو منطقه دشتستان و تنگستان بر ا صورتبهدست کاشت  یاهجنگلروند تحول منابع طبیعی با ایجاد 

ضایی منابع . توسعه سازمان فکندیماین روند در منابع تاریخی اصوالً از روند ثابتی تبعیت  گرفتهشکلکریدور طبیعی 
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گردشگری  تحوالت منابعمتراکم در امتداد خط ساحلی است که ستون فقرات اصلی  یهاکانون صورتبهگردشگری دریایی 

 رگذشتهدکه  اندافتهیسازمانعسلویه در جنوب استان در سالیان اخیر -دیر و سیراف-. کریدور سیرافدهدیمرا تشکیل 

ولید . روند منابع صنعتی با محوریت مکانیسم تشدندیممستقل از حیث منابع گردشگری شناخته  یهاکانونتک  عنوانبه

 .باشدیم توسعهدرحالژه پارس جنوبی به سمت شمال استان مشتقات گازی در منطقه وی

ه ر اشارای ژئوتوریسمی دراستان بوشهاز زمینه های دیگر گردشگری طبیعی در محدوده استان بوشهر می توان به پدیده ه

مهمترین  زهای گسترش گردشگری را فراهم نماید. اریزی مناسب می تواند زمینهکرد. چنین پدیده هایی در صورت برنامه

 دیس موند و ... اشاره کرد. قای توان به گنبد های نمکی دشتی، تقابلیت های ژئوتوریسمی استان م

ان و بخش دلوار شهرستان تنگست خارگ رهیجز ،بوشهر و گناوه یهاشهرستاندر سواحل   فارسجیخل یایدر یآب یمرزها

 ی راباال یهالیپتانساستان فارس، خوزستان و هرمزگان کشور شامل  یسه قطب گردشگر نیاستان بوشهر ماب یریقرارگو 

 کی یریگشکلمکان ا خارگ رهیجز یباال تیرفیی ایجاد کرده است. ظایدر یگردشگر باهدفدر جذب گردشگران 

ویژه جزیره شیف، منطقه  یهامکانو دلوار و  گناوه،، بوشهرخارگ کانونچهار  تیبا محور ییایدر یمنطقه گردشگر

جهیز شده اصلی ت یهاکانون عنوانبهحله، مناطق نمونه گردشگری عباسک، ریگ، لیان، جفیر، میرمهنا، دلوار  شدهحفاظت

 .اندشدهی زیربرنامهگردشگری دریایی و ساحلی در این محیط 

. ددر نیمه جنوبی استان رابطه همبستگی مثبت فضایی بین مناطق نمونه گردشگری و منابع گردشگری دریایی وجود ندار

در منطقه جنوب  یهارساختیزمحیط ساحلی جنوب قرار دارند. توسعه خدمات و  کرانهپسعمده مناطق نمونه در محیط 

ی منطقه حوزه نفوذ گردشگر کهینحوبهزمینه افزایش تقاضا را برای منابع گردشگری ساحلی و دریایی ارتقاء داده است 

 بیترتنیاهباست.  برگرفتهاز جنوب استان فارس را نیز در  یهابخشته و دیر، عسلویه و کنگان از مرزهای استان فراتر رف

مستقل  در پیرامون کنگان، سیراف و دیر و با حوزه نفوذ محدود به  یهاکانونروند فضایی منابع گردشگری از تک 

 ست.ا افتهیتحولعسلویه و با تقاضای داخلی و خارجی -دیر و سیراف-بین دو کانون سیراف یدورهایکر

 رازیغ هباست. روندهای اخیر  افتهیسازمانمتمرکز در کریدور دیلم، گناوه، بوشهر  صورتبهمنابع گردشگری تجاری 

. بر این سازدیمتجاری دلوار، کنگان و عسلویه، جم و برازجان را نمودار  یهاظهور کانونمذکور،  یهاکانونتوسعه در 

دید در جنوب ج یهاکانونقبلی از دیلم تا دلوار و ظهور  یدورهایکرر توسعه اساس سازمان فضایی الگوی منبع گردشگری ب

 استان داللت دارد.

منبع گردشگری صنعتی در استان در ادوار گذشته بر فرآیند صادرات نفت از منطقه گوره در گناوه آغاز و به فرآیند 

نوب، ظهور صنعت در مقیاس سرزمینی در منطقه ج و یریگشکل. با گرددیماقیانوس پیما ختم  یهاکشنفتانتقال نفت به 
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 است که در چارچوب منابع گردشگری صنعتی یفردمنحصربه یهایژگیودر جنوب استان از  یامنطقهسیما و منظر شهری و 

بعیت ت یامنطقه. سازمان فضایی الگوی استقرار صنعت در جنوب استان از الگوی خطی در مقیاس شودیمتوضیح داده 

و نیز به سمت محدوده پارس شمالی  ابدییمدیر ادامه -تقی و عسلویه آغاز و تا محدوده کنگان نخلکه از  کندیم

. همچنین کندیماست. الگوی فضایی منبع گردشگری صنعتی در خارگ از جغرافیای طبیعی جزیره تبعیت  توسعهدرحال

شگری اصلی سطوح بعدی منبع گرد یهاکانونجر جم از منطقه عملیاتی بهرگان در نزدیکی کانون امام حسن و پاالیشگاه ف

یعی و . سایر منابع گردشگری شامل منبع تاریخی، فرهنگی، طبکنندیمصنعتی هستند که از الگوی کانونی منفک پیروی 

ر این منابع ب شیآماماهیت این منابع عمدتاً از الگوی ثابتی تبعیت کرده و عامل زمان در مقیاس تحلیل برنامه  واسطهبهمذهبی 

ت در نظر گرفته تاریخی( ثاب عناصرتخریب نسبی بر خی از  رازیغبهنبوده و به این لحاظ فرآیندهای حاکم بر این عناصر ) مؤثر

 شده است.

 خدمات گردشگری -1-2-11-1-1-8-2-2

ی تجار یگرگردش یاصل دوریکر باز توسعهو  یگردشگر انیاز جر یریاثرپذ واسطهبهشمال استان در  یتجار یهاکانون

 یاستههدر کانون بوشهر به دو  یاهستهتکبا ظهور صنعت نفت و گاز از  خطی و  صورتبه یرساختیز. خدمات ابدییم رشد

 .است افتهیتوسعهکنگان به سمت جنوب -شامل کانون عسلویه 

سه  ننظام خطی در نقاط شهرهای ساحلی شمال استان مابی یریگشکلالگوی فضایی نظام استقرار خدمات تجاری شامل 

کز بر محور متمر صورتبهکانون دیلم، گناوه و بوشهر بوده است. سازمان فضایی الگوی آرایش فضایی عناصر این بخش 

تان تجاری شمال اس یهاکانون. رشد گرددیمجدید در جنوب استان ارزیابی  یهاکانون یریگشکلساحلی شمال استان و 

دیر، -اندلوار، کنگ یهاکانونکریدور اصلی گردشگری تجاری در  وسعهباز تاز جریان گردشگری و  یریاثرپذ واسطهبه

 جریانات فضایی حاکم بر خدمات تجاری در منطقه است. نیترمهمعسلویه و جم 

 باشدیمعسلویه -گناوه و کنگان-برازجان-الگوی اصلی خدمات زیرساختی در استان متمرکز در دو هسته بوشهر

جنوب تبعیت کرده که از طریق دو کریدور خطی اصلی از استان خارج -وی خطی شمالاز الگ ونقلحملزیرساخت شبکه  

پیوند هوایی استان با  .گرددیمو در دو هسته شمال با محوریت بوشهر و جنوب با محوریت عسلویه متراکم  گرددیم

ا هدف ملیاتی و نه مسافرت باصلی فضای ملی از طریق سه کانون بوشهر، عسلویه و خارگ )با غلبه پیوندهای ع یهاکانون

گردشگری( ایجاد شده است. بر این اساس استان بوشهر در خصوص پیوندهای دوربرد در دو نقطه اصلی بوشهر و عسلویه با 
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. بر این اساس فرآیند اصلی حاکم بر سازمان فضایی خدمات زیرساختی، تغییر الگوی تک ابدییممراکز اصلی کشور ارتباط 

 است. یاهستهالگوی دو  استان به یاهسته

 تقاضا -1-2-11-1-1-8-2-3

-بوشهر دوریرک یدر راستا دیجد بزرگراه یریگشکلشمال و جنوب استان با  نیب یداخل یتقاضاروند افزایشی فضایی 

 یاصل یرهادو یکربر  یمبتن تقاضای خارجی  توسعه نیچنهم باشدیم در جنوب استان یکنگان و ظهور خدمات گردشگر

 دوریکر نهیزم یریگشکلو  یبوشهر در محور شمال -استان و اهواز یشهر در محور مرکزبو -رازیش یو خروج یورود

 وستهیپ ریفوذ غحوزه ن یریگشکلو نیز  استان یدر محور جنوب رافیس-هیعسلو-جم-و کنگان روزآبادیف - رازیش یگردشگر

اطق نمونه من ییوند توسعه فضا. رشدبایم کشور یبا کالنشهرها هیکانون بوشهر و عسلو نیب ییهوا اناتیبرآمده از جر

 یساحل دوریپراکنده در خارج از کر یو در ادامه با الگو یشمال مهین یدر راستا یبر محور ساحل یبا تمرکز خط یگردشگر

 .ابندییماستقرار 

 فضایی گردشگری یهاتیمحدودو  هاتیظرفبررسی  -1-2-11-1-1-8-3

زیر  جدولمنابع، خدمات و تقاضا در  مؤلفهبا سه توسعه فضایی گردشگری مطابق  یهاتیمحدودو  هاتیظرفعمده 

است. برآیند تحلیل سیستمی حاکم بر سازمان فضایی توسعه نظام گردشگری موارد عمده ذیل را آشکار  شدهیبندطبقه

 :سازدیم

 فضایی: یهاتیظرف

 رابطه همبستگی فضایی مثبت و قوی بین منابع مختلف گردشگری

 نسبتاً قوی بین توزیع منابع و توزیع خدمات زیرساختی رابطه همبستگی فضایی مثبت  و

 رابطه همبستگی فضایی مثبت و قوی بین توزیع منابع و کریدورهای اصلی جریان تقاضا

 رابطه همبستگی فضایی مثبت بین توزیع مناطق ویژه تخصصی و منابع گردشگری ممتاز دریایی در ناحیه شمال استان

 خارگ و دلوار-بوشهر-منطقه گناوه تجمع منابع، تقاضا و خدمات در

 رابطه همبستگی مثبت بین نظام توزیع زیرساخت، خدمات و منابع در راستای کریدورهای اصلی استان

 جوارهمو کشورهای  هااستاناصلی گردشگری نسبت به بازار  یهاقطبموقعیت مکانی ویژه 

 یهایشتکهر، عسلویه و گناوه در خصوص پهلوگیری خاص استان به ترتیب جزیره خارگ، بوش یهاکانونموقعیت ویژه 

 خارجی و دسترسی نسبی پایدار به تقاضای خارجی
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 رابطه و پیوند قوی مسافری بین کالنشهرهای اهواز، شیراز، تهران و اصفهان و سایر مناطق کشور با استان بوشهر 

 فضایی:  یهاتیمحدود

گردشگری این کانون و امکان تردد  یهاتیظرفن محدودیت عامل کارکردی جزیره خارگ جهت بالفعل شد

 گردشگران

 مناطق ویژه گردشگری یزیربرنامهرابطه غیرهمسو بین منابع اصلی گردشگری در حوزه دریا و ساحل با 

 خدماتی یهاکانونرابطه نسبی ضعیف بین منابع گردشگری در ناحیه جنوب استان با نظام توزیع 
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 ی عناصر و الگوهای فضایی صنعت گردشگری استان بوشهرهاتیمحدودو  هاتیظرف:  11جدول 
 مؤلفه شاخص الگوی فضایی روندهای فضایی فضایی یهاتیمحدود/یهاتیظرف

نین حله و مند و همچ شدهحفاظتباالی گردشگری طبیعی در استان مناطق  یهاتیظرفیکی از 

امل غالب مناطق طبیعی ویژه استان را ش یطورکلبهکه  باشندیمپارک ملی دیر، نخیلو و نایبند 

 یهالیپتانسارتباط داشته و بر  باهمکه همگی از طریق کریدور اکولوژیک دریا  شوندیم

 یکدیگر اثر دارند.

 ان بوشهر به استتبدیل   و امکان ژئوتوریسمی اثرطبیعی ملی جاشک ، تاقدیس موند و ...  رفیتظ

 . ردشگری ژئو توریسم وگ ژئوپارک سایت 

حله و پارک ملی نایبند در راستای  شدهحفاظتقرارگیری سه هسته طبیعی شامل منطقه 

اصلی شهری و خدماتی و  یهاهستهکریدورهای اصلی ارتباطی استان و در مجاورت با 

 کریدورهای اصلی جریان گردشگری

دمات شهری و جریانات قرارگیری منطقه حفاظت شده مند و پارک ملی نخیلو در حاشیه خ

 اصلی گردشگری استان

)امکان شکل گیری یک منطقه گردشگری دریایی با محوریت سه  خارگظرفیت باالی جزیره 

 ، بوشهر و گناوه( در عین وجود محدودیت های حقوقی و عملکردیخارگکانون 

دست کاشت با الگوی  یهاجنگلاثر ایجاد 

ر بمتمرکز در دو منطقه دشتستان و تنگستان 

اتصال کریدورهای طبیعی اراضی باغی و 

در راستای کریدور آبی منطقه  هانخلستان

 حله  شدهحفاظت

ساحلی متمرکز در سه کانون که در طول -طبیعی یهاجاذبه

 کریدور ساحلی قرار دارند

آب گرم و سرد  یهاچشمهطبیعی خشکی شامل  یهاجاذبه

ده و پراکن تاقدیس موند به صورت  و اثر ملی جاشک،

 .اندعواقنسبت به کریدورهای اصلی گردشگری در حاشیه 

جاذبه های زمین شناسی وژئوتوریسم نظیر گنبد جاشک و 

 تاقدیس موند

 یک منبع گردشگری عنوانبه هانخلستاناراضی جنگلی و 

طبیعی از الگوی متمرکز و گسترده برخوردار بوده که 

 .دگذریمبوشهر از میانه آن -کریدور اصلی شیراز

 سازمان فضایی: کانونی و متمرکز بر کریدور ساحلی

 طبیعی

 منابع

تستان بوشهر و دش یهاشهرستاندر نیمه شمالی استان و در  شدهثبتبیشترین اماکن تاریخی 

 گردشگری تاریخی ایجاد کرده است منظوربهکه پتانسیل باالیی را  شدهواقع

انون گردشگری طبیعی و تجاری در چهار ک عمنبفضایی منابع گردشگری تاریخی با  یپوشانهم

اصلی  منبعبوشهر، برازجان، گناوه و دیلم که در راستای کریدور اصلی گردشگری و 

 گردشگری تجاری قرار دارند

ری با سایر منابع گردشگ خارگتمرکز فضایی بسیار متراکم گردشگری تاریخی جزیره 

 صنعتی(-طبیعی-)تجاری

تقویت هسته جنوب استان و رابطه آن با  به واسطر دشتی تقویت منبع گردشگری مذهبی د

 جنوب-کریدور شمال

ابنیه تاریخی از روند فضایی ثابتی تبعیت  اصوالً

 .کنندیم

روند توسعه ثبت آثار عموماً در نیمه شمالی استان 

که بر کریدورهای اصلی گردشگری هم منطبق 

 باشدیماست، متمرکز 

. کندیمکل استان تبعیت  از یک الگوی پراکنده در سیستم

 این الگو 

در برخی از نقاط شامل بوشهر، برازجان و خورموج 

در مقیاس کل استان و  یاهستهاست. چند  متمرکزشده

-برازجان-متمرکز بر خط در راستای کریدور بوشهر

 دلوار-خورموج-گناوه و بوشهر-شبانکاره

 متمرکز - یاهستهسازمان فضایی: چند 

تاریخی و 

 مذهبی-تاریخی
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 مؤلفه شاخص الگوی فضایی روندهای فضایی فضایی یهاتیمحدود/یهاتیظرف

 فرهنگی و گردشگری فرهنگی یهاشاخصدیر و دیلم به لحاظ  یهاشهرستانپتانسیل 

منابع فرهنگی با منابع گردشگری تجاری، دریایی و طبیعی در نیمه شمالی استان که  یپوشانهم

 گردشگری اصلی استان قرار دارد. یهاقطبیکی از  عنوانبه

 تانبوشهر کنگان و دشتس یهاشهرستانردشگری در هنری با پتانسیل گ یهاجاذبه یریقرارگ

توسعه و تقویت منابع فرهنگی با الگوی پراکنده 

فرهنگی، موزه و ...  یهاشگاهینماسینما،  ازجمله

در جهت ارتقاء فرهنگ جامعه و افزایش 

 گردشگری استان یهالیپتانس

جدید در امور فرهنگی  یهاکانون یریگشکل

 شامل جم و کنگان 

تان پراکنده در اس صورتبهفضایی منابع فرهنگی  الگوی

 .باشدیم

دشتی و بوشهر متمرکز شده  یهاشهرستاناین الگو در 

 است.

 سازمان فضایی: الگوی کانونی

 فرهنگی

ه و بوشهر و گناو یهاشهرستاندر  سواحل   فارسجیخلباالی مرزهای آبی دریای  یهالیپتانس 

عمده گردشگری تجاری، طبیعی و صنعتی با پتانسیل  یهالیپتانسو انطباق  خارگجزیره 

 گردشگری دریایی در نیمه شمالی استان

امکان تعریف کریدور گردشگری دریایی در نیمه جنوبی استان بین دو پارک ملی نایبند و دیر 

خدماتی سیراف کنگان و دیر وجود ظرفیت فضایی در مثلث  یهاکانوننخیلو و در مجاورت 

 گناوه و در کریدور آبی جنوب استان بین پارک ملی نایبند و دیر نخیلو -خارگ -آبی بوشهر 

قرارگیری استان بوشهر مابین سه قطب  گردشگری کشور شامل استان فارس، خوزستان و 

 هرمزگان

 فارس و هرمزگان-و دارای جمعیت محسوس  جوارهمظرفیت فضایی و مکمل با دو قطب 

 هرمزگان-دریایی یگردشگر هدفباوجود رقیب در جذب گردشگران 

 برتری استان بوشهر در دسترسی به جمعیت نسبت به استان هرمزگان

 عدم وجود کانون مهم جمعیتی و خدماتی در منطقه حفاظت مند و پارک ملی نخیلو

 گردشگری این جزیره یهالیپتانساز  یبرداربهرهجهت  خارگتعارض مدیریتی در جزیره 

گردشگری از  توسعه خطی سازمان فضایی

گناوه در راستای محوریت -محوریت بوشهر

 است.   افتهیانتقالسیراف -کنگان

تقویت کانون بوشهر و گناوه همراه با ظهور 

 کانون گردشگری دریایی در جنوب استان

روند سازمان فضایی گردشگری: متراکم شدن 

 موجود در طول خط ساحلی یهاکانون

 ستان بر الگوی خطیگردشگری در ا یهالیپتانسسازمان 

هری ش یهاکانونقرارگیری  واسطهبهمنطبق است. این الگو 

-ساحلی در برخی از نقاط این کریدور شامل کانون بوشهر

ا سیراف متمرکز شده و ب-دیر، عسلویه-گناوه، کنگان-دلوار

گردشگری در این نقاط متراکم شده  یهارساختیزجذب 

 است

 یاهستهچند -الگوی فضایی: خطی

 یاییدر

کریدور  آبی استان بوشهر و هم پیوند با مرکز استان و بندر  نیترمهم عنوانبه خارگجزیره 

 اصلی جذب گردشگر یهاقطب عنوانبهگناوه 

-عسلویه و خارگ-اصلی گردشگری صنعتی  یهاهستهقدرت پیوند محسوس و با توان باال بین 

 وایی/دریایی/زمینیه ونقلحملاصلی کشور در سه شیوه  یشهرهاکالنبا 

 کنگان، سیراف و دیر یهاکانونانطباق منابع گردشگری پارس جنوبی با 

تغییر روند سازمان فضایی کریدور صنعتی جنوب  

 به سمت شمال 

 و خارگصنعتی در جزیره  متمرکزادامه الگوی 

مرکز صدور نفت  ایران در  عنوانبهامام حسن که 

 است قرارگرفتهشمال استان 

طی گردشگری صنعتی با محوریت مکانیسم تولید الگوی خ

 یهانکانومشتقات گازی در  منطقه ویژه پارس جنوبی بین 

نخل تقی، سیراف ، عسلویه، کنگان و بنک بر محور ساحلی 

 جنوب استان 

الگوی کانونی گردشگری صنعتی صادرات نفتی با 

 خارگ-محوریت امام حسن

 صنعتی
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 مؤلفه شاخص الگوی فضایی روندهای فضایی فضایی یهاتیمحدود/یهاتیظرف

گناوه بوشهر و دیر در میان  یهاشهرستاندرتمند پتانسیل گردشگری تجاری بسیار ق

تجاری و امکان همکاری از طریق کریدور  یهامجتمعآمار   واسطهبهاستان  یهاشهرستان

زیره گردشگری تاریخی، طبیعی و پتانسیل گردشگری صنعتی ج یهالیپتانسدریایی این منبع با 

 خارگ

 ن شهر بوشهرظرفیت باالی گردشگری در کنار مرکزیت قرار گرفت

 تاناز طریق بنادر اس فارسجیخلدر کشورهای حاشیه  یالمللنیباصلی تجارت  یهاکانونوجود 

 واسطهبهتجاری شمال استان  یهاکانونرشد 

 باز توسعهاز جریان گردشگری و  یریاثرپذ

 یاهکانونکریدور اصلی گردشگری تجاری در 

 دیر، عسلویه و جم-دلوار، کنگان

خطی در نقاط شهرهای ساحلی شمال  ورتصبه یریگشکل

 استان مابین سه کانون دیلم، گناوه و بوشهر

 هپراکند صورتبهدیر -وجود دو کانون برازجان و کنگان

 سازمان فضایی: متمرکز بر محور ساحلی شمال استان

خدمات شهری  

 و تجاری

خدما

 ت

شهر تراکم باالی راه در امتداد ( در استان بویاجاده) هاراهباالی  شبکه   یهاتیظرفیکی از 

 .شودیمشبکه شهری استان را شامل  باًیتقرعسلویه است که  -بوشهر -گناوه –محور بندر دیلم 

 اساسی  استان عدم وجود شبکه ریلی در استان بوشهر است. یهاتیمحدودیکی از  

 زیرساختی یهاتجمعانطباق غالب منابع اصلی گردشگری استان با 

 یاجاده ونقلحمل رساختیزروند تحول 

خطی و محوریت با ظهور صنعت نفت  صورتبه

در کانون بوشهر به دو  یاهستهتکو گاز از 

کنگان به سمت -شامل کانون عسلویه  یاهسته

 است افتهیتوسعهجنوب 

در استان متمرکز در دو هسته  هارساختیزالگوی اصلی 

 باشدیمعسلویه -برازجان و کنگان-بوشهر

 جنوب-از الگوی خطی شمال ونقلحملخت شبکه زیرسا 

تبعیت کرده که از طریق دو کریدور خطی دیگر از استان 

و در دو هسته شمال با محوریت بوشهر و  گرددیمخارج 

 گرددیمجنوب با محوریت عسلویه متراکم 

اصلی فضای ملی از طریق  یهاکانونپیوند هوایی استان با 

 رگسه کانون بوشهر، عسلویه و خا

 شبکه ای-سازمان فضایی: الگوی خطی

 زیرساختی

 امقاصد گردشگری نسبت به جریانات تقاض نیتریاصلیکی از  عنوانبه خارگانفصال جزیره 

ع متنو یخدماتظرفیت فضایی تجمعی بین جمعیت شمال و جنوب و امکان دسترسی به 

 مختلفتخصص در گردشگری طبیعی و دریایی در مناطق  یریگشکلگردشگری و 

روند افزایشی تقاضای داخلی بین شمال و جنوب 

ای جدید در راست یهااتوبان یریگشکلاستان با 

کنگان و ظهور خدمات -کریدور بوشهر

 گردشگری در جنوب استان

از  خارج یهاکانونتبعیت جریان تقاضای داخلی استان از 

در  کسبرعدر فصول گرم و  ژهیوبهاستان و با تسلط شیراز 

 آسایش اقلیمیفصول 

تقاضای داخلی استان در طول سال با محوریت کریدور 

کنگان به جم و -گناوه به دشتستان و عسلویه-بوشهر

 در فصول مختلف برعکس

 پسکرانه-الگوی فضایی : خطی مبتنی بر روابط آنتنی ساحل

 تقاضا داخلی
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تخصص  و امکانظرفیت فضایی رابطه بین کالنشهرهای کشور با دو کانون بوشهر و عسلویه 

 گردشگری دریایی یامنطقهگرایی 

و کالنشهرهای اصلی کشور در عین انفصال حقوقی این جزیره از  خارگوجود پیوند هوایی بین 

 جریانات تقاضا

 عسلویه-کنگان-دریایی درون سرزمینی بین بوشهر یدورهایکرامکان ایجاد 

ل آن با به استان بوشهر و اتصا ارسفجیخلامکان استفاده از سرریز گردشگران کشورهای حاشیه 

اصفهان از طریق ایجاد کریدورهای آبی و نیز سرریز -اصلی گردشگری کشور فارس یهاقطب

 گردشگران درون سرزمین به کشورهای مذکور

تلف مخ یهاکانونخارج از کشور در سه  یهایکشتوجود پتانسیل فضایی روابط و استقرار 

یه، گناوه و ... و امکان توسعه خدمات گردشگری و تفریحی ، بوشهر، عسلوخارگاستان شامل 

 توریستی در این مناطق

ادامه توسعه مبتنی بر کریدورهای اصلی ورودی و 

برازجان و  -دشتستان -کازرون -خروجی شیراز

 -آبادان -بوشهر در محور مرکزی استان و اهواز

 گناوه  و بوشهر در محور شمالی  _دیلم 

 -دور گردشگری شیراز زمینه کری یریگشکل

سیراف  در  -عسلویه-جم-و کنگان روزآبادیف

 محور جنوبی استان 

جریان تقاضا با توجه به کاهش فاصله  ییافزاهم

 زمانی بین شمال و جنوب استان

حوزه نفوذ غیر پیوسته برآمده از  یریگشکل

جریانات هوایی بین کانون بوشهر و عسلویه با 

 کالنشهرهای کشور

 ونقلحملریان اصلی وارد شونده از سیستم وجود دو ج

-گناوه-بوشهر و اهواز-با محوریت کریدور شیراز یاجاده

 بوشهر

الگوی فضایی: مبتنی بر دو کریدور متقاطع و متمرکز در 

 اصلی شمال استان یهاکانون

 خارجی

 ناکارکرد تخصصی مناطق نمونه گردشگری متناسب با منابع متفاوت گردشگری در هر شهرست

 بوشهر، تنگستان، گناوه و دیلم منطبق بر یهاشهرستانقرارگیری مناطق نمونه گردشگری در 

ت به گردشگری استان نسب زکنندهیمتماعنصر  نیترمهم عنوانبه فارسجیخلکریدور ساحلی 

 جوارهم یهااستان

یعی و طبتاریخی،  یهاجاذبهگردشگری شامل  یهاتیجذابمتنوع از حیث   یهالیپتانسوجود 

 مذهبی، فرهنگی، دریایی، در مناطق نمونه گردشگری استان -تاریخی

 اصلی شهری یهاکانونظرفیت فضایی نظام استقرار مناطق نمونه گردشگری با 

 یزیررنامهبظرفیت فضایی مناطق ویژه تخصصی با منابع گردشگری در کریدور ساحلی )امکان 

 عملکردی(گردشگری در چارچوب یک منطقه -مناطق صنعتی

روند توسعه فضایی مناطق نمونه گردشگری با 

تمرکز خطی بر محور ساحلی در راستای نیمه 

ان بوشهر، تنگست یهاشهرستانشمالی متمرکز در 

 و گناوه و در ادامه به سمت دیلم

مناطق نمونه گردشگری با الگوی پراکنده در  

دشتستان، جم، دشتی و تنگستان و  یهاشهرستان

 ابدییمکریدور ساحلی استقرار در خارج از 

روند فضایی: متمرکز در کریدور ساحلی و 

 جدید واقع در جنوب استان یهاکانون

تناسب و انطباق مناطق نمونه گردشگری بر کریدور ساحلی 

 مناطق نمونه گردشگری( 54%)

ه و در پراکند صورتبهسایر مناطق نمونه گردشگری استان 

دشگری و منتهی به محور راستای کریدور اصلی جریان گر

 ساحلی

راستای دو کریدور  سازمان فضایی: الگوی متمرکز در

 اصلی ساحلی یهاکانونمتقاطع و متمرکز در 

فضایی -سازمان عملکردی

 مناطق نمونه گردشگری

ماخذ: مطالعات مشاور
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 تبیین سازمان فضایی نظام اجتماعی ـ فرهنگی -1-2-11-1-1-9

ی، های اقتصادی، سیاسهمچون سایر بخش یشیآما یکان برنامه هاربه عنوان یکی از اجزاء و او اجتماعی  نظام فرهنگی 

ک واحد تحت عنوان ی ای مجموعه یکدیگر کنار در هابخش این تمامی که شود می تلقی فضایی –اجتماعی و کالبدی 

از  ایهای منطقههای رویارویی با عدم تعادلراه جویسازند. از آنجائی که رویکرد آمایش سرزمین در جستسرزمین را می

در  های مختلفها و نظامنبه و پایدار میان بخشجاجهات مختلف و ارائه راهکارهای مناسب برای تحقق توسعه متوازن، همه

طق مختلف ی مناهاها، پتانسیلای از امکانات، توانمندیبه مثابه مجموعه نیز فرهنگی اجتماعی ـ سرزمین است، نظامدرسطح 

توسعۀ  تکه از سویی زمینه ساز و عل همانطور فرهنگی توسعه اجتماعی ـ  که داشت توجه باید مورد توجه قرار می گیرد.

 باشد. بدین معنی که پیشرفت همه جانبۀ جامعه خود به رشد و بالندگیابعاد دیگر جامعه است، در دیگر سو، معلول آنها نیز می

 نماید.، کمک شایانی میدر جامعه  فرهنگ

 در سازمان فضایی نظام اجتماعی و فرهنگی سه مولفه اصلی حائز اهمیت است: 

 شود.یربنای اصلی و ساختاری هر سازمان اجتماعی محسوب میمولفه توزیع جمعیت که ز-الف

مولفه سطح دسترسی به خدمات اجتماعی که بر تغییر و دسترسی هر جامعه به خدمات مزبور اشاره دارد و مهمترین -ب

 دهد.ریزی را در برنامه آمایش سرزمین تشکیل میحوزه برنامه

قرار  گانه توسعه پایدار مورد سنجشپایداری اجتماعی در اهداف سه مولفه کیفیت جمعیت و نیروی انسانی که اساساً-ج

 های این بخش و تحول آن بستگی دارد.دهد و ریشه تحوالت هر سازمان اجتماعی اساساً به شاخصمی
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 های توسعه فضایی متاثر از این سازمانها و محدودیتو ظرفیت فرهنگی-ها و روندهای سازمان فضایی نظام اجتماعیمهمترین و موثرترین مولفه:  18جدول 

 مؤلفه شاخص الگوی فضایی روندهای فضایی ی فضاییهاتیمحدودی/هاتیظرف

ظرفیت امکان توسعه فراگیر در منطقه و جذب فرآیندهای -

 پیچیده تر در فعالیت های پایه مناطق روستایی

و روستاها روند رو به رشد این نرخ در تمامی شهرها 

 )توزیع متعادل و سلسله مراتبی(

 ردیلم، دشتستان و دی روند بطئی تر رشد در شهرستان

توزیع متعادل نرخ با سوادی در استان از الگوی توزیع جمعیتی 

جه کند و از نظر فضایی با توشهرها و روستاهای استان تبعیت می

 یبه تداوم  رشدآن در یک دوره، به عنوان یک الگوی توزیع

 ودشای شناخته میمتعادل و به عنوان یک سیستم مطلوب منطقه

 نرخ باسوادی

  مولفه کیفیت

جمعیت و 

 نیروی انسانی

هری ریزی شهای متفاوت در برنامهلزوم در نظر گرفتن سیاست-

 و روستایی مناطق مختلف در اوار پیش رو

 ریزی یکپارچه متناسب با تیپولوژی مناطقظرفیت برنامه-

های کاهشی بعد خانوار در تمامی سکونتگاهروند -

 شهری وروستایی به عنونان یه روند عام

ودن های اصلی و ثابت بتغییرات برجسته تر در کانون-

 ایاین شاخص در مناطق حاشیه

های از سیاست 2و  1های شهری سطح تاثیرپذیری باالتر کانون-

 کاهش بعد خانوار 
 بعد خانوار

های منعکس کننده  یکی از شاخصاین شاخص به عنوان 

های اقتصادی، اجتماعی و عملکرد مدیریت توسعه، محدودیت

فرهنگی را در وضع موجود و آینده توسعه منطقه در جنوب 

استان بوجود آورده است به نحوی که ظرفیت های اقتصادی و 

 کیفیت زیست جامعه ساکن را تحت شعاع قرار داده است.

ان ای در جنوب استصورت پهنه روند تغییر این الگو به

 به صورت فزاینده رخ داده است 94-15در طول دوره 

-توزیع و الگوی فضایی متغیر نسبت جنسی در استان در کانون

های شهری و برخی از نقاط روستایی جنوب در غالب پهنه 

نواحی متاثر از عملکرد پارس جنوبی شرایط بسیار نامتعادلی را 

 نشان می دهد

 ینسبت جنس

گیری مجموعه شهری مکمل و همکار و برنامه ظرفیت شکل-

افزایی شهری ریزی خدمات در چاچروب اصل هم

(URBAN Synergy) 

ه گیری شبکروند تغییر نرخ اشتغال در جهت شکل-

 شهری همکار و مکمل

های روستاشهری در تولید اشتغال عدم ظرفیت کانون-

 و حتی تثبیت آن

-ال به صورت برجسته تر در کانونالگوی جذب و تحول اشتغ-

های پیرامونی فعالیت های اصلی )جم در جنوب، شهرهای 

 پیرامونی بوشهر در شمال(

 نرخ اشتغال
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 مؤلفه شاخص الگوی فضایی روندهای فضایی ی فضاییهاتیمحدودی/هاتیظرف

بازتاب روند: مهاجرت روستا به شهر از پیامدهایی است که به 

عنوان محدودیت توسعه فضایی در عرصه های روستایی شناخته 

 شود می

 خدمات فرهنگی بیانگرروند فضایی شاخص مرکزیت 

تر این خدمات در عرصه فضایی توزیع نسبی متعادل

است اما همچنان الگوی قطبیت شهر اول استان برجسته 

 است.

الگوی فضایی خدمات فرهنگی به صورت متمرکز در  شهر اول 

-شهر بعدی از نظر سلسله 4)مرکز استان( و در سطح دوم در 

 مراتب جمعیتی تجمع یافته است.

مرکزیت  شاخص

 خدمات فرهنگی
مولفه  

دسترسی به 

خدمات 

-اجتماعی

 فرهنگی 

محدودیت ناشی از توزیع منابع و کاهش ضرایب مربوط به هم -

 افزایی نیروی انسانی و منطقه خالق 

ظرفیت رسوب خدمات دانش بنیان در فعالیت های و خدمات -

  شهرها و مناطق روستایی-روستاها

مات آموزش عالی روند فضایی شاخص مرکزیت خد

بیانگر تحقق نسبی سیاست عدم تمرکز در دوره اخیر 

با  مراتبی را منطبقاست و از نظر فضایی نظامی سلسله

 دهد.سیاسی نشان می-سطح مراکز اداری

الگوی فضایی خدمات آموزشی و آموزش عالی روند نسبتاً 

متعادلتری را نسبت به سایر خدمات رفاهی از حیث کمی نشان 

 . دهدمی

شاخص مرکزیت 

خدمات آموزشی 

 و آموزش عالی

ظرفیت شکلگیری مجموعه شهری در دو هسته شمال و جنوب -

 استان و در نتیجه افزایش آستانه اقتصادی خدمات برتر

کاهش ظرفیت های توسعه فضایی در مناطق پیرامونی دیلم و -

گناوه و منطقه حاشیه ای وسیع دیر و دشتی و بخش هایی از 

 بواسطه روند مهاجرت و خالی شدن کانونهای روستایی دشتستان

تشدید فضای دو قطبی و کاهش جمعیت بین دو قطب -

 )منطقه دشتی و دیر(

 اادامه روند الگوی مهاجرت روستا به شهر اصلی-

 های اصلی با قطبیت بوشهرالگوی جذب جمعیت توسط کانون-

-الگوی جذب جمعیت توسط کانون-و مجموعه شهری جنوب

اصلی با قطبیت بوشهر و مجموعه شهری جنوب و  های

 ای در شمال و جنوب استانشکلگیری الگوی دو هسته

تراکم جمعیت 

 شهری و روستایی

مولفه 

جمعیت و 

 توزیع آن

ماخذ: مطالعات مشاور
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ستاری برمف  -1-2-11-1-2 سی واژگان تعارض، توازن و عدم تعادل   ج شنا  و جایگاه آن در برنامه هوم 

 های آمایشی

ی توسعه سازمتعادلتالش برای  هاطرحاین  منشأسابقه آمایش سرزمین در کشورهای مختلف بیانگر این مهم است که 

ت در وزیع مناسب جمعیت و فعالیدر فضای سرزمینی و استفاده بهینه از منابع است. در آمایش سرزمین این مهم از طریق ت

 د شد. خواه ریپذامکانسطح کشور یا منطقه و راهبردهای مبتنی بر تحلیل وضعیت و تحلیل سازمان فضایی موجود، 

ی جزو اصول روشن آمایش سرزمین است. این امنطقهو توسعه متوازن  هافرصتمبحث رعایت تعادل در  توزیع منابع و 

ی مختلف وجود داشته و در قالب مفاهیم  متفاوتی چون، تعادل، توازن، برابری و ... بکار برده هاهرشتاصول در ادبیات علمی 

در  و هادادهاما در عمل هنگام بررسی مفاهیم با  رسندیم. گرچه این مفاهیم در ظاهر شفاف و بدون ابهام به نظر شوندیم

 ده است.  ی متفاوت از مفاهیم شهالیتحلامر سبب  نیو هماست  ریپذامکانی سختبه هانقشهقالب گزارش عملیاتی و تدوین  

ی، امنطقه یزیربرنامهی مرتبط چون هارشتهدر قوانین و نیز ادبیات علمی  شدهمطرحی مفاهیم سازادهیپبدین ترتیب 

یل و ارزیابی ر تحلد هادواژهیکلی برخی از ریگشکلاقتصاد، جغرافیا و محیط زیست ، در قالب اصول آمایش سرزمین سبب 

 واردتی بودن تفکر آمایش سرزمین  لیبه دل  بحث موردو مفاهیم  هاواژهی آمایش سرزمین شده است.  هابرنامهاین اصول در 

ی متفاوت که برگرفته از تجارب کشورهایی چون فرانسه، آلمان،انگلیس و ...  هایشناختروشو ترکیب مبانی تئوریک و 

 شده است.  "شرح خدمات آمایش"رویکرد اصلی و مفاهیم بکار برده شده در است، سبب عدم شفافیت 

 قوانین مربوط به آمایش سرزمین و مفاهیم بکار برده شده در متن قوانین 

مباحث  ریسا وی فضایی هاتعادلمنابع قانونی که در ارتباط مفاهیم آمایش سرزمین و مبحث عدم  نیترمهمکلی  صورتبه

 از: اندعبارت اندکردهمربوطه بحث 

 قانون اساسی اصل چهل و هشتم 

 رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس41هشتم ) اصل چهل و یاجرا قانون

 قانون  برنامه پنجم توسعه 114ماده 

 قانون  برنامه پنجم توسعه 111ماده 
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 46 -اصل چهل و هشتم 

 رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس - یقانون اساس

لیتهای اقتصادی میان استان بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعا در

ها و مناطق مختلف کشور ، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود ، سرمایه و 

 امکانات الزم در دسترس داشته باشد.

 رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس46اصل چهل وهشتم ) یاجرا قانون 

 : منظور به

 یهاهیاو سرم یعیاستانها و شهرستانها( مختلف کشور از منابع طبدر استفاده مناطق ) ضیگونه تبعرفع هر  -1

 .یمل
 .با حفظ رقابت سازنده استانها و شهرستانها( متناسب با استعدادها ورشد همه مناطق ) نهیفراهم کردن زم -8

 .تلف کشوراستانها و شهرستانها( مخدر مناطق ) یاقتصاد یتهایمناسب فعال عیتوز -5

 کشور یالمللنیو ب یانقش منطقه یدر راستا ینسب یهاتیو مز هاتیاز قابل نهیاستفاده به -4

( قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف 46در راستای تحقق اصل چهل و هشتم )ـ 163ماده

رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق و توزیع عادالنه و منظور استفاده متوازن از امکانات کشور انداز و به چشم

دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیالت به یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، کمترتوسعه

شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم فاصله شاخص برخورداری نحوی عمل نماید که 

( به سطح %13نگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد )در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فره

( از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف %8معادل دو درصد )  .یادشده نزدیک شود

 .نه شودگیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزیمعین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می

ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی به منظور ارتقاء نظام برنامهـ 161ماده

ـ منایجاد هماهنگی بخشی، منطقهگذاریهای ملی و استانی، ای و سرمایهدر کلیه فعالیتهای توسعه ای طقهای و بخشی 

ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال  متوازن مناطق، رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعهو 

اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای الزم به تصویب هیأت وزیران 

 .رسدمی
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ده است. ن مفاهیم علمی آمایش سرزمین بکار برده شی متفاوتی برای بیاهاواژهبررسی قوانین مربوطه بیانگر این است که 

شده  دیتأکدی ی اقتصاهاتیفعالقانون اساسی به عدم تبعیض در استفاده از منابع طبیعی و درآمدهای ملی و توزیع  41در اصل 

که این  قانون اساسی توسط مجلس به تصویب رسید 41است . در راستای اجرایی کردن این اصل، قانون اجرایی کردن اصل 

قانون تهیه طرح آمایش سرزمین را برای دستیابی به موارد مذکور پیشنهاد داده و در همین راستا طرح آمایش ملی سرزمین 

 ی متفاوت به عدالت و عدالت فضایی است . هانگرشبند مذکور در این قانون دال بر  4در دستور کار قرار گرفت. 

( به معنای عام دارد؛، اما justiceداللت بر مفهوم عدالت) "( هاشهرستان هاستاناتبعیض در استفاده مناطق)  هرگونهرفع "

نوعی تناقض است،  الًعماین اصل به دلیل توزیع متفاوت منابع با توجه به شرایط طبیعی و عدم تطابق آن با تقسیمات سیاسی 

بسیار  بسیاری از مناطق کشور دارای منابع طبیعی کهآنحالچرا که در بسیاری از منابع در یک یا چند استان کشور قرار دارند، 

وزیع عادالنه  و ت دهدیمتا حدودی تناقض مذکور را پوشش  "ی ملی هاهیسرمارفع تبعیض در استفاده از ".  باشندیمضعیفی 

 در راستای رفع تبعیض در درآمدهای  ناشی از منابع طبیعی را بکار برد. توانیماعتبارات را 

ی هاتیعالفداللت بر عدالت توزیعی)نگرش فضایی( دارد و هدف توزیع  "در مناطق یاقتصاد یهاتیاسب فعالمن عیتوز "

جه به منابع طبیعی با تو ستیبایم هاتیفعالاقتصادی در مناطق مختلف است، این اصل نیز با تناقض مواجه است، چراکه توزیع 

 ی اقتصادی وجود ندارد. هاتیفعالامکان توسعه بخش اعظمی از  ی محیطی صورت گیرد و در بسیاری از مناطقهاتوانو 

ا اصول رویکرد ب نیترمناسب " ینسب یهاتیو مز هاتیاز قابل نهیاستفاده به "و  "رشد همه مناطق نهیفراهم کردن زم"

ی طبیعی هاوانتکه دارای  شودیمی است اما فراهم کردن پتانسیل متناسب با استعداد منجر به توسعه شدید مناطقی زیربرنامه

محدودی  ی طبیعیهاتوانکه  شودیمی نسبی متعدد هستند و در طرف مقابل سبب کم رنگ شدن مناطقی هاتیمزفراوان و 

حدود طبیعی ی مهاتوانی تعدیلی مبتنی بر عدالت فضایی و فراهم سازی  توسعه مناطقی که دارای هااستیسدارد. لذا تدوین 

 هستند ضروری است. 

صورت اجرایی به خود گرفته است. در  111و  114قوانین مذکور در سطور فوق  در برنامه پنجم توسعه در قالب مواد 

به استفاده متوازن از امکانات کشور و  توزیع عادالنه و رفع تبعیض اشاره شده است. به این منظور در راستای رفع  114ماده 

از بودجه عمومی دولت به  %2با میانگین کشوری، اختصاص  افتهیوسعهتی کمتر هاشهرستانی برخوردارتفاوت سطح 

ی مذکور جهت رفع این تبعیض اشاره شده است. این قانون مبتنی بر عدالت اجتماعی است و فارغ از نگرش به هاشهرستان

و توسعه  هافرصتابع و رعایت عدالت در توزیع من" 111. در ماده ردیگیمصورت  هاشهرستانمیزان منابع طبیعی موجود در 

 مورد توجه قرار گرفته است.  "متوازن مناطق 
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 جایگاه واژگان)تعارض ویا توازن، عدم تعادل( در شرح خدمات آمایش استان

ورد با سه کلید واژه م "ی و تلفیق مطالعات وضع موجود بندجمع"این مفاهیم در شرح خدمات آمایش سرزمین در بخش 

ادل در نظام عدم تع"و  "در استفاده از منابع هابخشتعارض و یا توازن بین "این سه کلید واژه شامل گرفته است،  قرارتوجه 

ختلفی ی مهاروشو  هانگرشگفته شد تفاوت نگرش در مورد این مفاهیم سبب انجام این بخش با  چنانچهاست.  "42فضایی

ختلف)استان مرکزی(، در بعضی موازنه بین منبع و ی مهابخشتوزیع فضایی  هاطرحی که در بعضی از نحوشده است، به 

و یا از  هقرارگرفتمصارف)توازن( و تعادل در سطح برخورداری)یزد( و در بعضی دیگر مفاهیم تعارض و توازن در مقابل هم 

برای  ماست)مازندران(، در طرح همدان این مهم در قالب توضیح مختصر و کلی هرکدام از مفاهی شدهاستفادهمفهوم مغایرت 

 است.  قرارگرفته موردتوجهکل استان 

، در کنار همدیگر در شرح خدمات "تعارض و یا توازن"ی هاواژهعالوه بر تفاوت نگرش نسبت به مفاهیم، قرار گرفتن 

ده ابتدا ی مفاهیم بکار برده شسازشفاف منظوربه .شودیمی در تحلیل نهایی سردرگمیکی دیگر از مواردی است که باعث 

با  تیرنهادی مرتبط مرور شده است. هارشتهو نیز ادبیات خارجی و داخلی در  شدهیبررسهیم بکار برده شده در قوانین مفا

 رارگرفتهقی و رویکردهای نظری به آمایش سرزمین معانی تدقیق شده مبنای تحلیل در این بخش شناسیمعنترکیب تجارب، 

 شده است.  است و سعی در ارائه تحلیل هدفمند و کاربردی 

ی مختلف اقتصادی               هابخش، مفاهیم )توازن و یا تعارض( در ارتباط با نیاز شودیمچنانچه در شرح خدمات مشاهده 

 شدهمطرح(  ، منابع مالی و علم و فناوریربناهایز)کشاورزی، صنعت و خدمات( به استفاده از منابع)منابع طبیعی، نیروی انسانی، 

 است. 

ر و تقسیمات فضایی استان د هاشهرستانعدم تعادل با قید فضایی آورده شده است و هدف عدم تعادل در سطح مفهوم 

  .باشدیمروستایی و علمی و فناوری ( -فرهنگی، محیط زیستی، شهری-گانه)اقتصادی، اجتماعی 5قالب محورهای 

 در ادبیات علمی مفهوم شناسی واژگان )تعارض ویا توازن، عدم تعادل(

 عدم تعادل 

است، در  ی فضایی به آمایش سرزمینزیربرنامهگرفته از رویکرد  نشأتی فضایی به آمایش سرزمین هاتعادلنگرش عدم 

. مقصود شودیمی بکار برده امنطقهی هاینابرابری فضایی مفهوم عدم تعادل در کنار توسعه نامتوازن و زیربرنامهادبیات علمی 

اشی از توزیع ممکن است ن هاتعادلدر توزیع منابع و نیز نابرابری در سطوح توسعه یافتگی است. عدم از عدم تعادل، نابرابری 

                                                      
،  "disequilibrium "در طرح های امایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی بیشتر بکار برده شده است، استفاده از کلید واژه های  "imbalance"در ادبیات جهانی کلید واژه  42

"disparity"  و" inequity" .نیز رایج است 
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از نگرش  ورتدرهرصدر فضای سرزمین و یا توزیع بدون توجه به امکانات محیطی باشد،  هاتیفعالفضایی نابرابر منابع و 

و  دیبایمی مناطق اثرگذار است، معنی  افتگی توسعهطح اینکه در تفاوت در س لیبه دلعدالت فضایی، بررسی عدم تعادل 

ی، افتگین هتوسعاز نمودهای  "ی توسعه در کل فضای سرزمین را دارد. صرافی معتقد است سازمتعادلآمایش سرزمین سعی در 

وسعه در ار از تی اقتصادی، این را ناگزیر و گذهاهینظری شدید فضایی در کشورها است، برخی به تبعیت از هاتعادلعدم 

ل را بنا بر ویژگی ی در توسعه ناموزون باور دارند. اینکه عدم تعادافتگینتوسعه؛ لیکن برخی به بازتولید کنندیمسیر رشد تفسیر 

ی شیاندادهساعمال نظر منافع مشخص بدانیم،  و بدونعوامل توسعه آفرین  آزادی هاانتخابذاتی و نه اکتسابی، همچنین در 

 ."است

 دو نگرش وجود دارد: هاتعادلی جهت بررسی عدم ورکلطبه

 و ... بر اساس جمعیت و مساحت(:  هاتیفعال. نگرش عدالت توزیعی )توزیع امکانات، خدمات، منابع، 1

 ی اجتماعی، اقتصادی، محیطی و ... به بررسیهابخشی در هر یک از افتگی توسعهی هاشاخصدر این نگرش با تعیین 

ستان بر ی اهاشهرستاناز  هرکدامو جایگاه  هاینابرابر کهیطوربه. شودیمپرداخته  هاشهرستاناز  هرکدامری میزان برخوردا

، افتهیوسعهتدر سه یا چند سطح ، سطح  هاشهرستانو  شودیمی مختلف مشخص هابخشی در افتگی توسعهی هاشاخصاساس 

در فضای استان  یافتگیتوسعهبر اساس سطح  هاشهرستانزیع فضایی . توشوندیمی بندطبقهو محروم  افتهی توسعهنیمه 

 ی موجود در نظام فضایی استان خواهد بود. هاتعادلعدم  دهندهنشان

 ی موجود:هالیپتانسو  هاتیظرف، هاتوانی متناسب با امنطقه. نگرش تعادل 2

ی هاتفاوتی است. تنوع و امنطقهی هاتعادلچهارمین اصل از اصول آمایش سرزمین، اصل گسترش عدالت اجتماعی و  

اشند، یی و عملکرد اقتصادی معادل یکدیگر بکاراسطح  ازنظرانتظار داشت تا مناطق  توانینمجغرافیایی به حدی است که 

لذا در توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین، باید هدف برخورداری آحاد جامعه از مواهب توسعه و تعادل نسبی بین مناطق 

در دراز مدت انتخاب گردد. توزیع جمعیت و فعالیت بین مناطق باید به نحوی باشد که هر منطقه متناسب با توان و ظرفیت 

ی استراتژیک آن از جمعیت و فعالیت برخوردار گردد. فرض بر این است که اگر در هر هاتیحساساقتصادی، محیطی و 

ی به امنطقه یهاتعادلگردد، زمینه برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد منطقه متناسب با ظرفیت اقتصادی آن جمعیت مستقر 

مفهوم برخورداری سطح متوسط)میانگین ملی( خدمات زیستی و رفاهی فراهم خواهد شد و چنانچه فراتر یا کمتر از توان 

ه حداکثر نگرش دستیابی ب .  در اینگرددیمی عدم تعادل بین مناطق تشدید هانهیزماقتصادی الزم، جمعیت در منطقه باشد، 

 ی توسعه موجود در منطقه است. هافرصتمیزان توسعه بر اساس توان منطقه است و عدم تعادل به معنی عدم استفاده از 



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
11 

. گرددیم هااستاندر مطالعات موجب غنای کیفی کار و تمایز مطالعات از سایر  الذکرفوقدخیل کردن هر دو نگرش 

ت. اما و یا فقط به رویکرد دوم بسنده شده اس قرارگرفته، یا تنها عدالت توزیعی مبنای کار هاستانادر برنامه آمایش  چراکه

که به کار بستن هر دو رویکرد  دهدیمو توجه به اهداف و اصول آمایش نشان  هااستانی مبانی نظری و تجارب بندجمع

 ضرورت دارد. الذکرفوق

 توازن و یا تعارض 

 توازن 

به لحاظ لغوی معادل تعادل است اما در شرح خدمات این مفهوم در کنار تعارض در ارتباط با استفاده توازن گرچه 

 است.  شدهانیب هاآناست. به همین دلیل در این قالب معنی  شدهانیب "منابع موجود"از  "ی مختلفهابخش"

رد هدف سرزمین است. در این رویک شیآمابه  "یامنطقهمدیریت منابع "توازن در استفاده از منابع  برگرفته از  رویکرد 

ی ریگمیصمتماهیت این  لزوماًی مختلف اقتصادی است که هابخشآمایش، مدیریت بهینه منابع و توزیع مناسب منابع بین 

را  هاخشبی مصرف منابع در این سازنهیبهی است. مدیریت منابع سعی در بررسقابلفضایی نیست و در هر مقیاس فضایی 

ین ی مجدد برای منابع منطقه را دارد.  لذا در اریگمیتصمارد و با دستیابی به درک صحیح از مصرف و میزان منابع سعی در د

تالش  ی مختلفهابخشو سپس با بررسی مصارف منابع در  شودیمرویکرد ابتدا شناخت صحیح از منابع منطقه حاصل 

توازن به معنی  شود. مفهوم نائلاین طریق به هدف دستیابی به توسعه پایدار میزان مصرف منابع را  کنترل کند تا از  کندیم

نین مقایسه بین ، همچشودیممقایسه میزان نیاز به منابع و میزان منبع است که از مقایسه این دو، توازن بین نیاز و منبع مشخص 

 قرار گیرد.  مورداستفاده در تحلیل توازن با نگرش توسعه پایدار تواندیممیزان مصرف و میزان منبع 

و منابع برگرفته از رویکرد کاربری اراضی به آمایش سرزمین است . در  هابخشنگرش بررسی تعارض و یا سازگاری 

و منابع طبیعی است. تعارض  هاتوانبا  هاآنو تناسب  شدهانجامی هایبارگذاراین رویکرد هدف آمایش، بررسی صحت 

. به این پردازدیمنیز  هایکاربراده از منابع و نوع استفاده از منبع، به بررسی تعارض مجاورتی عالوه بر بررسی تناسب استف

کارایی شود، با عنوان تعارض محسوب شده و  کاهشمعنا که چنانچه مجاورت دو یا چند کاربری سبب ایجاد مزاحمت و 

 .  شودیمی سازگار کنار همدیگر هایکاربری ریقرارگحداکثر سعی جهت 

)ناسازگاری(، شودیم هاآنی که از ااستفادهی موجود و نوع هالیپتانسبه بیانی دیگر تعارض در جایگاه عدم تناسب بین 

مجاورتی هم باشد و کنار هم گیری دو نوع فعالیت در یک مکان نوعی تعارض  تواندیم. البته نوع تعارض کندیممعنی پیدا 

 محسوب شود. 
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کمیت عوامل  در کیفیت و کندیماستقرار نوعی کاربری که برای محیط بار ایجاد   جهیدرنت گفت توانیمبر این اساس 

ت و کمیتی  یی را که عملکرد سالمشان به کیفیهایکاربر توانندیم، این تغییرات ونددیپیماکولوژیکی تغییراتی به وقوع 

یان منابع دیدگاه، م نیازاپسا دستخوش اختالل کند ر هاآنقرار دهد  و  ریتأثخاص از عوامل اکولوژیکی بستگی دارد تحت 

 شودیمفضایی منعکس  صورتبهکه این تعارض  دیآیم، نوعی تعارض به وجود ساختانسانی هایکاربرو  ستیزطیمح

. این تعارض محصول ناسازگاری کاربری )ناسازگاری کندیمو یا فضاهای متعارض جلوه پیدا  هامحدودهو وجودش در 

 1311)سلطانی، ست(.ا افتهیاستقرارتا نسبی( با شرایط اکولوژیکی محیطی است که کاربری باید در آن مستقر شود )یا مطلق 

  .ی استررسبقابلنیز  هارساختیز(. تعارض در سایر منابع غیر از منابع طبیعی، همانند منابع مالی، نیروی انسانی و 151،ص

 است قرارگرفتهشده و نگرشی که مبنای برنامه آمایش  کاربردهبهان و مفاهیم : واژگ 19جدول 

  رویکرد مفهوم التین فارسی 

 Disparity- imbalance تعادل
Inequity 

ی افتگیسعهتوتحلیل فضایی توزیع و پراکنش منابع و اثرات آن بر 

 در فضا یافتگیتوسعه سطوح-
 ی فضاییزیربرنامه

 Regional Recourse and توازن
consumption balance 

 منطقه منابع بهینه مدیریت –منطقه  تحلیل منابع و مصارف
نگرش مدیریت منابع 

 یامنطقه

 Incompatibility تعارض
In conflicting land use 

ر ، تناسب کاربری با منابع و بستیمنطقه تحلیل کاربری اراضی

 طبیعی

رویکرد کاربری زمین به 

 شیآما

 مطالعات مشاور ماخذ:

دی در این گزارش موارباتوجه به مواردی که بیان گردید و مطالبی که در رئوس شرح خدمات آمایش استان آمده است، 

که به رابطه بین منبع و مصرف اشاره می نمایند، ذیل بررسی وضعیت توازن، مواردی که به بررسی صحت استقرارفعالیت ها 

و ناسازگاری( می پردازد، ذیل عنوان بررسی وضعیت تعارضات استان و مواردی نیز که )ماتریس سازگاری نسبت به همدیگر

به نوعی به توزیع منابع اشاره دارد و یا بازتابی از مجموعه شرایط شکل گرفته در فضای استان می باشد در بررسی وضعیت 

ی انجام مذیل این عناوین در ادامه گزارش  می توان روند بررسی ها وتحلیل هایی را که درعدم تعادل ها تحلیل می گردد. 

 در قالب نمودار زیر ارائه می گردد. گردد
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 ودمختلف در استفاده از منابع موج یهابخشبررسی تعارض و یا توازن بین نیازهای  -1-2-11-1-2-1

 بررسی وضعیت توازن در منابع استانی -1-2-11-1-2-1-1

و  مطالعات توازن به معنای مقایسه میزان نیاز به منابعباتوجه به مطالبی که در خصوص مفهوم توازن ارائه گردید، در این 

بع شود، همچنین مقایسه بین میزان مصرف و میزان منمیزان منبع است که از مقایسه این دو، توازن بین نیاز و منبع مشخص می

ی میان وجود هماهنگتوازن ناظر بر تواند در تحلیل توازن با نگرش توسعه پایدار مورداستفاده قرار گیرد. در حقیقت می

ی است. توازن ریگدازهانقابلیک متغیر یا معیار معین  بر اساسها است. بنابراین مصرف و تولید منبع بر اساس شناسایی آستانه

 ی بیان نمود که اندوخته منبع صدمه نبیند.اگونهبهتوان رابطه میان مقدار مصرف با ذخیره منبع و تولید منبع را می

اکولوژیکی استان، وضعیت توازن در منابع موجود استان را می توان به صورت کلی در  عیت جغرافیایی وباتوجه به وض

ط خاص باتوجه به ویژگی ها وشرایقالب دو گروه منابع طبیعی و در زمینه منابع انسانی دسته بندی و مورد بررسی قرار داد. 

 اقلیمی که در حال شکل گیری در سطح منطقه می باشد، بررسیاستان بوشهر از نظر دسترسی به منابع آب و نیز تغییرات 

وضعیت توزان در زمینه منابع طبیعی در قالب دو بخش اصلی آب و رابطه توان اکولوژیکی استان به عنوان مولفه ای که در 

 .خود مجموعه ای از شاخص های دیگر نظیر شوری خاک، کیفیت و حاصلخیزی خاک، عمق، شوری، زهکشی و .. بطن

تگاه استقرار سکونتگاه های شهری، سکونبا استفاده هایی که در قالب کشاورزی آبی؛ کشاورزی دیم، توزیع باغات،  دارد

ن در زمینه منابع انسانی نیز وضعیت عدم توازگردد. های روستایی، استقرارصنایع، آبزی پروری وگردشگری بررسی می 

 مل ونقل وانرژی مورد بررسی قرار گرفته است. نیروی انسانی متخصص، زیربناها، منابع مالی، ح

 در زمینه منابع طبیعی -1-2-11-1-2-1-1-1

ن یا به نسبتی از اندوخته آن برداشت شود. بنابرای مقداری از تولید آن اندازهبهبرداری متوازن یعنی از منابع بهره درواقع

یک سیستم است. در فرایند آمایش  (output( و برون داد )inputفرآیند سنجش توازن توجه به هماهنگی میان درون داد )

اربری هایی است که حداقل تولید منبع کلیدی آن کاین شاخص مبتنی بر توزیع مناسب فعالیت در گستره یبررس نیسرزم

 نآنمونه گسترش متوازن کشاورزی آبی، توسعه روستایی، توسعه شهری و گردشگری به منبع پایه  طوربهوجود داشته باشد. 

، وابسته است. سنجش توازن اغلب وابسته به یک منبع کلیدی )یک معیار یا شاخص مکانی( است هستس آب در دستر که

اند منجر به توگیرد که رقابت برداشت نسبت به آن وجود دارد و کمیابی آن میقرار می موردتوجهو منبعی در این خصوص 

گ با تولید برداری هماهنبرداری متوازن بهرهقرار دهد. بهرهبیشتر از زمین شود و شکل توسعه را در شرایط ناپایدار  یکشبهره

 در طول زمان عملکرد تولیدی منبع مختل نشود. کهینحوبهو متناسب با اندوخته است 
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 وضعیت توازن در استفاده از منابع آب استان -1-2-11-1-2-1-1-1-1

ع آبی استفاده شده از مناب همانطور که بیان گردید، جهت وضعیت توزان در استفاده از منابع آب استان، از بررسی حجم

 استان در بین بخش های مختلف و نیز استفاده از منابع آب زیرزمینی در پهنه استان مورد  استفاده قرار می گیرد:

 استفاده از آب بین بخش های مختلف اقتصادی

باشد  از ورودی آن خواهد بود که کمتر دشدهیتولحجم معینی از آب  بر اساسبرداشت متوازن از منابع آب در دسترس، 

 تواندیمدر بحث آب کمیت آب به مقدار در سطح یا مقدار به نفر  همواره برداشت آب از تولید آن کمتر باشد. کهینحوبه

 .شاخص مهمی در تعیین حدود استفاده متوازن باشد

است.  گرفتهقرار مطالعه ردمویک منبع زیرساختی  عنوانبهیک منبع طبیعی و هم  عنوانبهمنابعی است که هم  ازجملهآب 

 صورت هبآن میزان از آب که  ،. در بخش منابع طبیعیگرددیبرمتنها وجه تفاوت آن در این دو بخش به نحوه برخورد با آن 

شود. اما در بخش زیرساخت آن میزان از آب که منبع مورد دسترس در نظر گرفته می عنوانبهبالقوه موجود است 

توازن را  کهییازآنجاشود. است منبع محسوب می استفادهقابلی مختلف هابخشبالفعل توسط  تصوربهو  شدهاستحصال

مودیم، لذا تعریف ن "در طول زمان عملکرد تولیدی منبع مختل نشود کهینحوبهایجاد هماهنگی میان مصرف و تولید منبع "

مختلف.  یهابخشتوازن استفاده نمودن از منبع میان موضوع را بررسی کرد. ابتدا م توانیمجهت بررسی توازن از دو جنبه 

از سه بخش اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات)شرب( را از  هرکدامدر مبحث آب این بدان معناست که سهم مصرف 

این بخش  اًطمئنممانند کشاورزی آب بر بوده و  هاتیفعالمصرف کل آب محاسبه نماییم البته واضح است که طبیعت برخی 

م بازده و ک خصوصاًو  هیرویببه معنای  مصرف  تواندینمتری را از مصرف آب خواهد داشت، اما این سهم بیشتر سهم بیش

 و هدر دادن این منبع طبیعی حیاتی به بهانه طبیعت آب بر بخش کشاورزی باشد.  آب بازدهیب

ین سهم بخش کشاورزی در درصد از کل است  و میانگ 94در استان بوشهر سهم مصرف آب بخش کشاورزی باالی 

 هنشد انیبکه سهم صنایع کشاورزی و غذایی در این عدد  است یحال. این در باشدیمدرصد  92 زیبرانگتأملاستان نیز عدد 

عامل سهم باالی مصرف آب در بخش کشاورزی در ایران و  نیتریاصلباالتری خواهد بود.  مراتب بهو با احتساب آن عدد 

بوشهر هدر رفت آب حین آبیاری به دلیل سیستم سنتی آبیاری است. جهت روشن شدن موضوع،  استان خشک خصوصاً

 میان بازدهی آبیاری و عدد مشابه در چند کشور خواهیم زد. یاسهیمقا

 ازجملهایران  جوارهمدرصد است. این در حالی است که این عدد برای کشورهای  34بازدهی آبیاری در استان  حدود  

آبادی الهام، )رستمدرصد است  31درصد و ترکیه و افغانستان  44درصد پاکستان  55درصد، آذربایجان  59ن ترکمنستا

در استان بسیار خشکی مانند بوشهر است. جهت بررسی توازن  همآن(. این موضوع نشان از اتالف بسیار باالی آب 1311
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دی دیگری نیز به قضیه نگاه کرد که در آن نیازمند شاخصی از بع توانیمهای مختلف میان میزان استفاده از آب در بخش

بر ید یک شاخص اقتصادی که ترجمانی از تول عنوانبه "افزودهارزش"بدون مقیاس که قابلیت مقایسه را ایجاد کند هستیم. 

نبایستی  اًالزامآب ای مانند تواند در این مبحث کارگشا باشد. البته این نکته که مصرف نهادهمصرف نهاده است، می اساس

افزوده برابر، یکسان باشد مورد توجه بوده است، به عنوان مثال طبیعت بخش تولید ارزش یهای مختلف به ازادر بخش

افزوده آب بیشتری نسبت به بخش خدمات و صنعت مصرف تولید هر واحد ارزش یای است که به ازاکشاورزی به گونه

های نماید کمبود آب در استان و رقابت بر سر آن در بخشنظر توازن دارای اهمیت مینماید. اما آنچه موضوع را از ممی

است  2.1وری آب در ایران نماید. متوسط بهرهمختلف است که آن را نیازمند مدیریت مصرف برای ایجاد تولید بهینه می

که این عدد برای  است یحالشود. این در یافزوده تولید مدالر ارزش 2.1استحصال هر مترمکعب آب  یازایعنی در ایران به 

 2414)هر مترمکعب آب است.  یازادالر به  14و متوسط جهان  15.1، برای ترکیه 15.2، برای برزیل 29.1 متحدهاالتیا

World Development Indicators, World Bank.) در استان بوشهر  شدهمصرفدرصد آب  94بیش  کهییازآنجا

ان افزوده تولید آن بیشتر نمایدر بخش کشاورزی است اهمیت این بخش در مصرف نامتوازن آب و ارزش )همچنین در ایران(

ش رود. این بخدر کل کشور و نیز استان به شمار میآب  کنندهمصرفترین بزرگ عنوانبهشود.بخش کشاورزی می

. این در حالی است که سهم کندیممصرف درصد آب را در استان بوشهر  92 ازطور که اشاره شد به تنهایی بیش همان

 .درصد است  4.1تنها حدود  1392در سال  افزوده این بخش در اقتصاد استانارزش

ن منابع های سنتی و ناکارآمد آبیاری، قیمت پاییهای آبیاری مناسب توزیع آب، استفاده از فناوریفقدان و کمبود شبکه 

ها کشاورزی از دالیل ایجاد معضل بحران آب است. راهکار دیگر حفظ آب کشاورزی، کوچک بودن و پراکندگی زمین

طبیعی در استان است اما توجه به کشت محصوالتی با نیاز آبی کمتر و  یهاهیسرمایکی از  عنوانبهکشاورزی  یهانیزم

به هیچ عنوان در  پایه پایینبه دلیل آب بر بودن و قیمت  جاتیفیصمثال کشت بسیاری از  عنوانباالتر است. به  افزودهارزش

 ه اقتصادی ندارد. بوشهر توجی ازجملهمناطق گرم و خشک و کم آب ایران 

 یهامحدودهمیانگین مصرف آب در هر هکتار زمین کشاورزی در  دیآیم برهمان طور که از مشخصات جدول زیر 

 کشاورزی آبی و باغات هانیزممساحت  نیشتریبدلوار، برازجان،دیلم و حتی خورموج، ریز و جم که  -مطالعاتی بوشهر

در هکتار است. این میزان مصرف آب در منطقه گرم و  مترمکعبهزار  9است،  باال و حدود  شدهواقع هاآناستان بوشهر در 

باشد. در  تواندیمنخیالت  خصوصاًخشکی مانند استان بوشهر ناشی از تبخیر باال و هدر رفت آب در سیستم سنتی آبیاری 

 رسدیمکشت  و جایگزینی محصوالت متناسب یا اقلیم و با نیاز آبی کم ضروری به نظر  یالگواصالح  اوالًین شرایطی چن

یکی  اکهچردر کاهش هدر رفت آب نقش مهمی داشته باشد.  تواندیماز طرفی، اصالح سیستم آبیاری و مکانیزه نمودن آن 
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ری بازدهی آبیا کنندهمصرفترین بزرگ عنوانبهای کشاورزی های مصرف آب بازدهی است که برترین شاخصاز مهم

 درصد است. 34بسیار پایین و حدود 

ه ازآنجایی ک .دهدمیمیزان استفاده سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات )شرب( از کل آب استان را نشان  زیرجدول 

کیک عیت منابع آب استان به تفمطالعات بخش آب به تفصیل در بخش وضع موجود مطالعات صورت گرفته است و وض

دشت های موجود تشریح شده است، در ادامه بررسی درقالب جدول زیر به صورت خالصه به وضعیت بهره برداری از منابع 

آب زیرزمینی استان از نظر شرایط بهره برداری)آزاد، ممنوعه وممنوعه بحرانی(، بیالن منابع آبی ونیز نحوه مصرف آن به 

 ..مصرف در کشاورزی، مصرف در بخش صنعت و میزان شرب در استان اشاره می گرددتفکیک بخش های 

 

 محدودیت های حوضه های آبریز در استان بوشهر ظرفیت و ویژگی، :21جدول 

 نام محدوده مطالعاتی
ی از آب زیرزمینی برداربهرهوضعیت 

 بحرانی( و ممنوعه)آزاد،ممنوعه 
 بیالن

دسترس آب در 

 مترمکعبشرب)

 در سال به نفر(

آب در 

دسترس 

صنعت)هزار 

 لیتر در روز(

آب در دسترس 

کشاورزی)هزار 

مترمکعب در 

 آبی و نیهکتار زم

 باغ(

سهم 

مصرف 

 کشاورزی

سهم 

مصرف 

 صنعت

سهم 

مصرف 

 شرب

 4.4 5.1 91.9 14.1 214.4 4.4 4.4 آزاد دلوار-بوشهر

 1.3 4.2 91.5 5.1 541.4 11.3 2.1- آزاد اهرم

 3.1 5.1 91.4 1.9 5245.5 24.1 3.4- ممنوعه خورموج

 2.4 4.4 91.4 9.4 4.4 141.1 4.4- ممنوعه باغان

 9.1 11.3 15.4 1.1 11232.9 151.9 3.1- ممنوعه ریز

 21.1 2.1 11.3 9.4 1495.9 141.9 1.3- ممنوعه جم

 3.1 2.1 94.4 4.1 2139.1 31.4 2.1- ممنوعه مند

 5.4 2.3 92.1 4.2 3511.1 11.1 3.9- آزاد کنگان-دیر

 4.4 1.3 93.4 3.3 2415.1 4.4 4.4  - عسلویه

 4.1 4.4 95.3 3.1 4.4 224.5 4.5- ممنوعه بوشکان

 4.1 4.1 91.1 14.4 1945.2 11.1 4.4- آزاد برازجان

 1.3 4.4 91.9 4.5 4.4 214.9 3.4- ممنوعه تنگ ارم-دهرود

 4.1 2.5 91.4 1.3 121.9 1.4 2.2 آزاد گناوه

 3.3 1.4 95.1 1.3 121.9 154.1 1.3- ممنوعه چاهگاه

 3.9 4.4 91.4 4.9 4.4 193.1 2.5- ممنوعه دشت پلنگ

 4.4 4.4 93.3 21.4 4.4 4.4 2.1 آزاد دیلم

 4.2 2.9 92.5 1.1 2294.5 111.3 1.5- - جمع

 ای بوشهر، **وزارت نیرو،مأخذ:* شرکت آب منطقه
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 در پهنه استانزیرزمینی  آب منابع از استفاده 

اشکال و حجم های متفاوت استفاده می گردد، در راستای باتوجه به اینکه از منابع آبی در پهنه های مختلف استان به 

بررسی وضعیت توازن در استفاده از این منابع، با پردازش داده های اولیه شرکت آب منطقه ای استان، روند سطح ایستابی 

 ی زیرزمینی در پهنه استان مورد بررسی قرار گرفته است.آب ها

برای این منظور سطح ایستابی آب های زیر زمینی در سطح استان و در ارتباط با پهنه های کشاورزی که خارج از اراضی 

مز نگ قرپایاب می باشند، محاسبه شده است. همانطور که نقشه زیر نشان می دهد در مکان هایی که چاه های موجود به ر

نشان داده شده است، سطح ایستابی آب های زیرزمینی کاهش چشمگیری داشته است. این وضعیت نشان می دهد که استفاده 

از آب های زیرزمینی  به عنوان یک منبع واستفاده ای که از آن به ویژه نواحی که سطح ایستابی آب های زیرزمینی در این 

ن بهم خورده است. این وضعیت نشان می دهد که استفاده از این منابع بیش از میزان ها افت نشان می دهد، وضعیت تواز سال

 تولیدی آن مورد استفاده قرار گرفته است.
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 زن در استفاده از منابع خاک استانتوا -1-2-11-1-2-1-1-1-2

فعالیت های  بخشی به استقرار اکتورهای اصلی که نقشی بسزا در ساختارفباتوجه به اهمیت عامل خاک به عنوان یکی از 

انسانی در طول زمان و در ادوار گذشته تا کنون داشته است، در این بخش وضعیت توازن در زمینه استفاده از منابع خاک به 

یکی از پایه های طبیعی مورد نیاز در تولید در سطح استان مورد بررسی قرار می گیرد. خاک یک منطقه متناسب با عنوان 

خصلت و ویژگی های مختلفی که دارد، دارای قابلیت های مختلفی برای رویش گیاهان و سایر فعالیت های انسانی دارد. 

خش اول ب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در به دو صورتک استان، بنابراین بررسی وضعیت توازن در استفاده از منابع خا

های خاک  با قابلیت )به عنوان مصرف(، گرددینه کشاورزی آبی و باغی استان میاستفاده ای که از منابع خاک استان در زم

 مورد بررسی قرار می گیرد.  به عنوان یک منبع های استان برای کشاورزی آبی

توجه به اهمیتی که عامل خاک به عنوان یکی از عوامل اصلی در شکل گیری پتانسیل ها و توان های  در بخش دوم نیز با

در ارتباط با عواملی نظیر دما، بارش، زمین شناسی و ...  تحت عنوان  دارد، این عامل محیطی برای کاربری های مختلف

 وضعیت توازن در زمینه محیط زیست مورد بررسی قرار می گیرد.

 ی برای بندی استعداد اراضو وضعیت جغرافیایی منطقه، طبقه به منابع مطالعاتی موسسه تحقیقات آب وخاکجه باتو

که توسط موسسه تحقیقات آب وخاک انجام شده است. این موسسه براساس تفسیرخاک های استان، آنها  کشاورزی آبی

د باشنز مرغوبیت زمین از لحاظ زراعت آبی میکالس که هر کدام معرف سطح معینی ا را  در شش کالس و چهار تحت

های فنی و طبقه بندی کرده اند. درجه مرغوبیت اراضی به خصوصیات فیزیکی اراضی و تأثیری که این خصوصیات بر جنبه

 هستند در در 2و  1. در این بین اراضی که دارای قابلیت درجه گذارند، بستگی داردهای آبیاری میاقتصادی اجرای پروژه

صورتی که به کشاورزی آبی وباغی اختصاص یافته باشند، دارای توازن در نظر گرفته شده است.  اراضی که دارای قابلیت 

 باشند، به عنوان توازن نسبی مد نظر بوده است. 3درجه 

ز درصد ا 44وضعیت استفاده ای که از منابع خاک حاصلخیز استان می شود نشان می دهد که در مجموع در بیش از 

اد قابلیت واستعد باغی از اراضی می شود که دارای اراضی پیمایش شده، عدم توازن به معنای عدم استفاده کشاورزی و

درصد از این اراضی  1مناسبی برای کشاورزی آبی نیستند. همانطور که ارقام جدول زیر نیز نشان می دهد تنها در حدود 

 وضعیت توازن برقرار است. 
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 ی دارای توازن و یا عدم توازن در استفاده از منابع خاک استان به تفکیک شهرستانهاپهنه: وسعت  21جدول 

نام شهرستان
 مساحت  عدم توازن توازن نسبی  توازن 

)کیلومتر 

 مربع(

 مساحت 

 )هکتار(

درصد از 

 شهرستان

 مساحت 

 )هکتار(

درصد از 

 شهرستان

 مساحت 

 )هکتار(

درصد از 

 شهرستان

 24809.48 6.12 14408.35 2.99 9257.64 2.86 1143.50 بوشهر

 28581.46 4.61 10871.30 4.61 14264.27 8.62 3445.89 تنگستان

 4567.57 1.94 4567.57 0.00 4 0.00 0.00 جم

 119463.89 19.70 46420.81 19.75 61154.39 29.74 11888.70 دشتستان

 55515.70 7.89 18599.55 11.03 34148.97 6.92 2767.19 دشتی

 35791.40 3.10 7304.74 9.20 28486.66 0.00 0.00 دیر

 5589.41 0.45 1050.67 1.47 4538.73 0.00 0.00 دیلم

 3457.13 1.47 3457.13 0.00  0.00 0.00 عسلویه

 2376.44 0.52 1220.31 0.37 1156.13 0.00 0.00 کنگان

 12449.40 4.20 9900.44 0.58 1805.50 1.86 743.46 گناوه

 515243.11 100.00 235601.75 100.00 309624.55 100.00 39977.47 جمع

 1.1352.9444.25 درصد از کل

 : مطالعات و محاسبات مشاورمأخذ
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وضعیت توازن در زمینه محیط زیست) رابطه توان اکولوژیک و استفاده هایی که از  -1-2-11-1-2-1-1-1-3

 پهنه استان می شود(

مولفه  به عنوان های موجود با توان اکولوژیکاز طریق سنجش کاربری توانیموضعیت توازن در حوزه محیط زیست را 

 یشزهک ،یخاک، عمق، شور یزیو حاصلخ تیفیخاک، ک یشور رینظ گرید یااز شاخص ه یکه در بتن خود مجموعه ا یا

سکونتگاه  ،یهرش یباغات، استقرار سکونتگاه ها عیتوز م،ید یکشاورز ؛یآب یکه در قالب کشاورز ییو ... دارد با استفاده ها

 می شود. یبررساز فضای استان می گردد،   یپرور یآبز ع،یاستقرارصنا ،ییروستا یها

 

 : مولفه ها ومعیارهای مورد بررسی در بررسی توازن محیط زیستی 14ار نمود

 
 

 در حوزه محیط زیستکشاورزی آبی، باغات و نخیالت  توازن فضاییبررسی 

 اندشدهی دارای توان واقع هاپهنهموجود را که بر روی  نخیالت  ، باغات وی کشاورزی آبیهاپهنهجدول زیر وسعت 

 بر پهنه هایی از  توان ، باغی و نخیالتنشان می دهد، در واقع پهنه هایی دارای توازن هستند که پهنه های کشاورزی آبی

 اکولوژیک استان منطبق گردد که جهت کشاورزی آبی دارای قابلیت هستند.
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 باغات و  نخیالت و یط زیست کشاورزی آبیی دارای توازن و یا عدم توازن محهاپهنهوسعت  : 22جدول 

 به تفکیک شهرستان 

نام شهرستان

 عدم توازن توازن نسبی متوسط توازن نسبی کم
 مساحت 

)کیلومتر 

 مربع(

درصد از 

 شهرستان
 مساحت 

 )کیلومتر مربع(

درصد از 

 شهرستان

 مساحت 

)کیلومتر 

 مربع(

درصد از 

 شهرستان

 مساحت 

 )کیلومتر مربع(

درصد از 

 هرستانش

 8.86  0.00 26.2 4.93 87.3 6.72 61.1 بوشهر

 11.02 4.4 5.59 17.6 3.31 97.9 7.54 76.0 تنگستان

 2.12  0.00 31.1 5.84 45.7 3.52 14.6 جم

 62.35 63.9 82.00 203.4 38.26 697.3 53.67 430.0 دشتستان

 7.79 9.7 12.41 84.5 15.89 147.9 11.38 53.7 دشتی

 5.16  0.00 103.2 19.40 138.7 10.68 35.6 دیر

  0.00  0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 دیلم

  0.00  0.00 34.6 6.50 34.6 2.66 عسلویه

  0.00  0.00 17.6 3.32 17.6 1.36 کنگان

 2.71  0.00 13.6 2.55 32.2 2.48 18.7 گناوه

 100.00 78.0 100.00 531.8 100.00 1299.3 100.00 689.6 جمع

 : مطالعات و محاسبات مشاورمأخذ

نخیالت موجود در استان بوشهر،  بیش از نیمی از اراضی  موجود  ، باغات ویباتوجه به وضعیت اراضی کشاورزی آب

هنه نخیالت موجود استان در پ ت ومتوسط می باشد. بخش عمده ای از اراضی کشاورزی آبی و باغا دارای توازن نسبی کم و

 گرند که از منظر بستر قرار گیری خود با توان اکولوژیک استان منطبق نیستند. هایی مورد بهره برداری قرار می

باغات  درصد از کاربری های کشاورزی آبی، 12در شهرستان دشتستان به عنوان کانون اصلی کشاورزی استان، تنها در

در این شهرستان با توجه به وضعیت کاربری های بررسی ود، توازن نسبتاً متوسط دیده می شود.و نخیالت در وضعیت موج

ز نشان می دهد که تقریباً در نیمی ا فوق شده ، مشخص گردید که بیشترین میزان توزان و عدم توازن دیده می شود.جدول

 تان وضعیت عدم توازن قابل مشاهده می باشد.از مجموع کاربری های کشاورزآبی، باغات و نخیالت اس اراضی بررسی شده 
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 فضایی کشاورزی دیم در حوزه محیط زیست توازنبررسی 

.  دهدیمان یک شهرستان نشدر استقرار کاربری دیم را در استان بوشهر به تفک توازن و یا عدم توازنجدول زیر وضعیت 

هریک از پهنه  درصدی در جدول زیر عالوه بر وسعت پهنه های دارای توازن و یا عدم توازن در زمینه کاربری دیم، سهم

 نشان داده شده است. فضایی کشاورزی دیم در شهرستان های استان کم، متوسط وعدم توازن  های دارای توازن

 ی دارای توازن یا عدم توازن محیط زیست کشاورزی دیم به تفکیک شهرستانهاپهنهوسعت  : 23جدول 

نام شهرستان

 عدم توازن توازن نسبی متوسط توازن نسبی کم
 مساحت 

)کیلومتر 

 مربع(

درصد از 

 شهرستان
 مساحت 

 )کیلومتر مربع(

درصد از 

 شهرستان

 مساحت 

)کیلومتر 

 مربع(

درصد از 

 شهرستان

  مساحت

 )کیلومتر مربع(

درصد از 

 شهرستان

 8.86  0.00 26.2 4.93 87.3 6.72 61.1 بوشهر

 11.02 4.4 5.59 17.6 3.31 97.9 7.54 76.0 تنگستان

 2.12  0.00 31.1 5.84 45.7 3.52 14.6 جم

 62.35 63.9 82.00 203.4 38.26 697.3 53.67 430.0 دشتستان

 7.79 9.7 12.41 84.5 15.89 147.9 11.38 53.7 دشتی

 5.16  0.00 103.2 19.40 138.7 10.68 35.6 دیر

 0.00  0.00 0.0 0.00 0.0 0.00  دیلم

 0.00  0.00 34.6 6.50 34.6 2.66  عسلویه

 0.00  0.00 17.6 3.32 17.6 1.36  کنگان

 2.71  0.00 13.6 2.55 32.2 2.48 18.7 گناوه

 100.00 78.0 100.00 531.8 100.00 1299.3 100.00 689.6 جمع

 : مطالعات و محاسبات مشاورمأخذ

درصد در سطح استان دارای   1همانطور که جدول فوق نشان می دهد، از جموع اراضی دارای کاربری دیم، تنها حدود 

درصد از  59به این بخش اضافه کنیم در مجموع حدود  توازن متوسط هستند. در صورتی که اراضی دارای توازن کم را نیز 

راضی امتوسط می باشد. مابقی  سطح اراضی دارای کشاورزی دیم در ارتباط با توان اکولوژیک  استان دارای توازن کم و

 عدم توازن دیده می شود.

ترین مساحت بیش می باشد ودارای بیشترین وسعت دارای توازن متوسط  دشتستانی استان بوشهر ، هاشهرستاندر میان 

 مربوط به پهنه هایی که عدم توازن دارند نیز در همین شهرستان دیده می شود.
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 فضایی در استقرار سکونتگاه شهری در حوزه محیط زیست توازن و یا عدم توازنبررسی 

که از مجموع کل پهنه هایی که به محدوده های سکونت شهری اختصاص یافته است تنها حدود  دهدیمجدول زیرنشان 

توازن نسبی متوسط نشان می دهد که از محدوده  مساحت محدوده هایی که دارایدرصد دارای توازن نسبی زیاد می باشد.1

درصد اراضی  51. بیش از شش می دهدرا پودرصد  1.41هایی که به سکونتگاه های شهری اختصاص یافته است تنها حدود

 ا نشان می دهد.رکه به سکونتگاه های شهری اختصاص یافته است از نظر تطابق با قابلیت های اکولوژیک استان عدم توازن 

 که کیفیت محیط دهدیماز ابتدا اشتباه بوده است بلکه نشان  شهرهای این ابیمکاناین معنا نیست که  ذکر این موضوع به البته

 رگذشتهدیی که ممکن از هامکانزمان به دالیل مختلف، از جمله تخریب منابع، نزول کرده و بسیاری از  باگذشتطبیعی 

 را از مطلوبیت گذشته به سمت عدم مطلوبیت سوق داده است. اندداشتهوضعیت مناسبی 

 گاه شهری به تفکیک شهرستان یط زیست سکونتمح توازن و عدم توازنی دارای هاپهنهوسعت  : 24جدول 

نام 

شهرستان

 توازن نسبی زیاد
توازن نسبی 

 متوسط
 عدم توازن توازن نسبی کم

 مساحت 

ر )کیلومت

 مربع(

درصد از 

 شهرستان
 مساحت 

ر )کیلومت

 مربع(

درصد از 

 شهرستان

 مساحت 

ر )کیلومت

 مربع(

درصد از 

 شهرستان

 مساحت 

ر )کیلومت

 مربع(

درصد از 

 هرستانش

 مساحت 

ر )کیلومت

 مربع(

درصد از 

 شهرستان

 47.15 0.0050.8 64.48 47.833.48100.0 40.76 1.3 بوشهر

 52.85  0.00  0.00 7.75.399.2 3.73 1.4 تنگستان

 0.00  0.00  0.00 11.37.9011.3 4.60  جم

 0.00 4.119.605.5 6.93 27.319.1336.9 15.03  دشتستان

 0.00 5.928.642.4 2.99 6.24.3414.5 5.91  دشتی

 0.00 2.914.147.8 9.90 6.64.5917.3 7.06  دیر

 0.00 0.004.7 5.94 6.54.5811.2 4.58  دیلم

 0.00 1.2 5.58  0.00 5.53.856.7 2.72  عسلویه

 0.00 6.732.057.7 9.76 7.65.2921.9 8.93  کنگان

 0.00  0.00  0.00 16.411.4416.4 6.67  گناوه

 100.00 20.8100.0078.8 100.00 142.9100.00245.2 100.00 2.7 جمع

 : مطالعات و محاسبات مشاورمأخذ

 . دهدیم در استقرار نقاط شهری در استان بوشهر را نشان توازن و عدم توازننقشه زیر وضعیت 
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 گاه روستایی در حوزه محیط زیست فضایی در استقرار سکونت توازن و یا عدم توازنبررسی 

ی اهدادهه از ک گونههمانی روستایی در استان بوشهر پرداخته و هاسکونتگاهمحیطی زیست توازن جدول زیر به بررسی 

درصد جمعیت در نواحی  5.41از مجموع ساکنین سکونتگاه های روستایی در استان بوشهر حدود مشخص است. جدول زیر

نفر را در بر می گیرد.ابیسترین ساکنین نواحی روستایی در پهنه هایی مستقر شده اند که دارای توازن  11224مستقرهستند که 

 درصد کل جمعیت نواحی روستایی را دربر می گیرد. 13.1ه اند و حدود گاه های روستایی داشت نسبی کمی برای سکونت

محدوده هایی که دارای توازن نسبی متوسط بوده ویا فاقد توازن از نظر تطابق استقرار سکونتگاه های روستایی با توان 

 می گیرد. درصد از جمعیت ساکن در نواحی روستایی را در بر 3.45و  21.3منطقه می باشد، به ترتیب حدود 

ا بودن ناشی از خط تواندینم عنوانچیهبهدر زمان حال عدم توازن در استقرار بخشی از سکونتگاه های روستایی استان 

آب یا  سترسدر دمثال، به دلیل کاهش منابع  عنوانبهی ابتدایی آن باشد بلکه افت کیفیت محیط در طول زمان، ابیمکان

چنین افتی را سبب شده و سکونتگاهی را در تعارض با  تواندیمزمان اتفاق افتاده خاک که در طول  ازحدشیبفرسایش 

 دهد. .محیط طبیعی خود قرار

 ی دارای توازن و یا عدم توازن محیط زیست سکونتگاه روستایی به تفکیک شهرستانهاپهنهوسعت  : 25جدول 

نام 

شهرستان
 عدم توازن توازن نسبی کم ی متوسطتوازن نسب توازن نسبی زیاد

 درصد  جمعیت
 درصد  جمعیت درصد  جمعیت درصد  جمعیت درصد  جمعیت

  0.00 77219.4717281 9.07 0.0025002 8.37 بوشهر

 22.41 2733 3.35 42190 22.14 5805.6349164 16.46 3661 تنگستان
  0.00 6178 7.58 22871 12.00 8718.4629920 10.02 جم

 6.13 2118325.9946820 24.56 591157.4274916 25.08 1002 دشتستان

 3.95 46875.7517720 9.30 182317.7124875 8.33 645 دشتی

 18.68 2280.287142 3.75 7277.0611149 3.73 3052 دیر
  0.00 17442.144868 2.55 0.006612 2.21 دیلم

 8.71 25066 30.75 19533 10.25 1671.6246189 15.46 1423 عسلویه

 40.11 35474.35 0.00 1111.0810209 3.42 6551 کنگان

  0.00 8425 10.34 12174 6.39 1041.0120703 6.93 گناوه
 100.00 81512100.00190599 100.00 10294100.00298739 100.00 16334 جمع

 : مطالعات و محاسبات مشاورمأخذ
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 فضایی در استقرار صنایع در حوزه محیط زیست وضعیت توازن و یا عدم توازنبررسی 

این  در استان بوشهر به دلیل ماهیت ویژه خصوصاًت و در محیط زیس پر چالشمحیطی در استقرار صنایع از مباحث  توازن

گازی و نفتی  است. جهت بررسی این موضوع در این بخش از مطالعات  خصوصاًاستان در استقرار بسیاری از صنایع بزرگ 

ر نواحی ستقرامکان ا بارکشده است. ی پرداختهی دارای توان اکولوژیک صنعت هاپهنهبه تطابق مکانی استقرار صنایع بر 

یرند ی صنعتی قرار نگهاشهرکدرون  الزاماًی صنعتی و بار دیگر مکان استقرار واحدهای صنعتی که ممکن است هاشهرک

 بررسی شده است.

 ی صنعتی به تفکیک شهرستانهاشهرکتوازن و یا عدم توازن محیط زیست  نواحی و  : 26جدول 

نام 

شهرستان

 عدم توازن توازن نسبی کم متوسطتوازن نسبی 

 تعداد
درصد از 

 تعداد شهرستان 
درصد از 

 شهرستان 
 تعداد

درصد از 

 شهرستان 
 تعداد

درصد از 

 شهرستان 

 0.001 33.33 323.084 22.22 بوشهر

 0.00  0.00 323.083 16.67  تنگستان

 0.00 1 33.33 17.692 11.11  دشتستان

 0.00 0.00 215.382 11.11 دشتی

 150.00 0.00 17.692 11.11 دیر

 0.00 0.00 215.382 11.11 دیلم

 150.00 0.00 17.692 11.11 کنگان

 0.00 1 33.33 0.001 5.56  گناوه

 2100.003 100.00 13100.0018 100.00 جمع

 ت مشاور: مطالعات و محاسبامأخذ

ن چنی درصد از نظر محل قرارگیری با توان اکولوژیک منطقه برای 12از مجموع تعداد  نواحی صنعتی در سطح استان حدود 

مورد از نواحی صنعتی را  13بری هایی تطابق دیده نمی شود و عدم توازن مشاهده می شود. این گروه از نواحی صنعتی رکا

 شامل می گردد.

مربعی مساحت پهنه های مربوط به محدوده های مناطق ویژه اقتصادی ، مشخص گردید که  بیش از کیلومتر 333ازمجموع 

درصد  3درصد مساحت آنها نسبت به توان اکولوژیک استان عدم توازن را نشان می دهد. این در حالی است که تنها حدود15

وازن ر مطابقت با توان اکولوژیک استان دارای تمساحت محدوده هایی که به مناطق ویژه اقتصادی اختصاص یافته است از نظ

 نسبی هستند. 
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 توازن و یا عدم توازن محیط زیست  مناطق ویژه اقتصادی به تفکیک شهرستان ::  21جدول 

نام شهرستان
 عدم توازن توازن نسبی کم توازن نسبی متوسط

 درصد  مساحت
 درصد  حتمسا درصد  مساحت درصد  مساحت

 845.0812 38.29 15655.04176 52.90 1پارس 

 54.92 20 61.71 10436.73134 40.10 10 2پارس 

 0.00  0.00 51.615 1.37  شهرک صنعتی بوشهر

 0.00 0.00 196.6219 5.64 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

 17100.0032 100.00 284100.00333 100.00 جمع

 : مطالعات و محاسبات مشاورمأخذ

 هم در شهرستان تنگستان دارای توازن نسبی زیاد واحد و آن 2از مجموع تعداد واحدهای صنعتی موجود در استان، تنها 

واحد در پهنه های توازن نسبی زیاد ومتوسط قرار گرفته اند که  34می باشد. در موجموع ازواحدهای صنعتی استان تنها  

درصد واحدهای صنعتی  14بیش از درصد واحدهای استان را شامل می شود.از نظر تطابق با توان اکولوژیک استان  1کمتر از 

 در وضعیت عدم توازن قرار می گیرند.

 محیط زیست واحدهای صنعتی به تفکیک شهرستان توازن و یا عدم توازن : 28جدول 

نام 

شهرستان

 عدم توازن توازن نسبی کم توازن نسبی متوسط نسبی زیادتوازن 

 تعداد
درصد از 

 تعداد شهرستان
درصد از 

 شهرستان
 تعداد

درصد از 

 شهرستان
 تعداد

درصد از 

 شهرستان
 تعداد

درصد از 

 شهرستان

 0.00 0.0020 16.13 20143.70221 35.70  بوشهر

 100.00  0.00  0.00 439.3545 7.27 2 تنگستان

 0.00  0.00  0.00 143.0414 2.26  جم

 0.00 0.0059 47.58 8318.04142 22.94  دشتستان

 0.00 927.272 1.61 388.2649 7.92  دشتی

 0.00 618.1814 11.29 143.0434 5.49  دیر

 0.00 0.00 0.00 143.0414 2.26  دیلم

 0.00 3 9.09 5 4.03 235.0031 5.01  ویهعسل

 0.00 1545.455 4.03 173.7037 5.98  کنگان

 0.00  0.00 19 15.32 132.8332 5.17  گناوه

 100.00 33100.00124 100.00 460100.00619 100.00 2 جمع

 : مطالعات و محاسبات مشاورمأخذ

 

لوژیک ی دارای توان اکوهاپهنهو نواحی صنعتی و واحدهای صنعتی بر روی  هاشهرکقرار گرفتن  نقشه های زیر وضعیت

است قرار گرفتن برخی از واحدهای صنعتی در جنوب  توجهقابل هانقشه. آنچه در این دهدیمصنعت در استان بوشهر را نشان 

مشخص است وضعیت بسیار نامطلوب  آنچهاست. اما ی دارای توان اکولوژیک صنعت هامحدودهعسلویه در  خصوصاًاستان 
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بر محیط  صنایع گازی و پتروشیمی ریتأثکه در باال بیان شد ناشی از بزرگی  طورهمانی در این ناحیه است که طیمحستیز

زیست است که منطقه را دچار چنان بحرانی کرده که حتی استقرار یک واحد صنعتی کوچک را نیز با معضالت زیست 

 .دینمایمی موجود در منطقه هایآلودگتجمعی  ریتأثبه دلیل محیط 
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 در آبزی پروری در حوزه محیط زیست بررسی وضعیت توازن و یا عدم توازن فضایی

بررسی این موضوع در سطح نشان می دهد.  ی را در سطح شهرستان های استان جدول زیر وضعیت توازن آبزی پرور

موضوع  وجود دارد واینشهرستان های استان نشان می دهد که در استان از نظر تطابق اکولوزیکی با آبزی پروری توازن 

 رایی آبزی پروری بیافزاید.می تواند برکیفیت وکا

 به تفکیک شهرستان آبزی پروریتوازن و یا عدم توازن  : 29جدول 

نام شهرستان
 توازن عدم توازن 

 تعداد
درصد از 

 تعداد شهرستان
درصد از 

 شهرستان
 تعداد

درصد از 

 شهرستان

 0.00 2 11.11 2 10.53  بوشهر

 11.11 3 15.79 3 %4.44  تنگستان

 0.00 1 5.56 1 5.26  دشتی

 0.00 1 5.56 1 5.26  دیر

 0.00 1 5.56 1 5.26  دیلم

 0.00 1 5.56 1 5.26  کنگان

 0.00 10 55.56 10 52.63  گناوه

 100.00 18 100.00 19 100.00 4 جمع

: مطالعات و محاسبات مشاورمأخذ  
 

 ری در شهرستان های استان در نقشه زیر نشان داده شده است.بزی پروآوضعیت توازن 
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 در زمینه نیروی انسانی متخصص -1-2-11-1-2-1-1-2

. شودیمام ح انجآن در دو سط یهاشهرستانبررسی میزان توازن در استفاده از نیروی انسانی متخصص در استان بوشهر و 

وسط کشور و با مت قرارگرفته موردمطالعهآن  یهاشهرستاندر سطح اول حجم و کیفیت نیروی انسانی متخصص در استان و 

که آیا همین میزان نیروی انسانی متخصص  شودیمپاسخ داده  سؤالو در سطح دوم تا حد امکان به این  شودیممقایسه 

باطی ندارد ارت هاآنکه به تخصص  کنندیمفعالیت  ییهابخشو یا در  شوندیمد استفاده موجود در استان در جای مناسب خو

 و یا کمتر ارتباط دارد. 

مسلماً اگر یک نیروی متخصص در کشاورزی در بخش کشاورزی مشغول فعالیت باشد، در جای مناسب خود قرار دارد 

ن فرد در مثالً بخش صنعت یا خدمات فعالیت کند، تولید که همی یباحالتبیشتری در مقایسه  افزودهارزشو تخصص آن 

آنکه استان نیروی انسانی متخصص در بخش کشاورزی دارد، اما به دلیل قرار  وجود بادر حالت دوم  گریدعبارتبه. کندیم

کمتری  افزودهشارزو بنابراین  شودینمنگرفتن این فرد در جای مناسب آن، استفاده مناسبی از این نیروی انسانی متخصص 

 . شودیمتولید 

پیش از آغاز مطالب این بخش، باید این نکته اشاره کرد که در این گزارش نیروی انسانی متخصص شامل افراد دارای 

 تحصیالت عالی و نیز افرادی که ممکن است حتی بدون تحصیالت عالی در زمینه فعالیتی خود متخصص باشند، است. 

 شورآن در مقایسه با متوسط ک یهاشهرستاننیروی انسانی متخصص در استان بوشهر و وضعیت حجم و کیفیت  -الف

مختلف، وضعیت حجم و کیفیت نیروی انسانی متخصص  یهاشاخصدر این بخش سعی شده تا با استفاده از اطالعات و 

رار کشوری مورد مقایسه ق یهاشاخص، با هاآنآن بررسی شده و برای درک بهتر وضعیت  یهاشهرستاندر استان بوشهر و 

مقایسه  1394آن با متوسط کشور در سال  یهاشهرستانسطح سواد جمعیت شاغل در استان بوشهر و  زیرجدول  گیرد. در

درصد دارای  24.4درصد باسواد و  12.1هزار نفر شاغل موجود در استان بوشهر،  333شده است. در این سال از حدود 

در کل کشور نیز تقریباً در همین سطح قرار دارد. نرخ باسوادی جمعیت شاغل و نیز  هانسبت . ایناندبودهتحصیالت عالی 

درصد بوده  24.1درصد و  11.4سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال کل در کشور در سال مورد بررسی به ترتیب 

انند بوشهر م هاشهرستاناوت است. در برخی از متف باهمدو شاخص مذکور بسیار  ازنظراستان  یهاشهرستاناست. اما وضعیت 

م وضعیت مانند کنگان و دیل هاشهرستاندر برخی دیگر از  کهیدرحالاز متوسط استان است،  ترمناسبو جم وضعیت بسیار 

شهرستان کنگان باید به این نکته اشاره کرد که حضور منطقه  یهاشاخص در خصوصبسیار بدتر از متوسط استان است. 

، از نیروی کار ساختمانی یاگستردهاخیر موجب جذب حجم  یهاسالرس جنوبی در این شهرستان و توسعه وسیع آن در پا
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تان با این شهرس یهاشاخصکه اختالف فاحش  رسدیم، شده و به نظر شوندیمکارگر ساده مشغول کار  عنوانبهکه عمدتاً 

 متوسط استان به همین دلیل باشد.

 1391ی آن با متوسط کشور در سال هاشهرستان: مقایسه سطح سواد جمعیت شاغل در استان بوشهر و 31جدول 

کشور، استان و 

 شهرستان

اشتغال کل 

 )نفر(

نرخ باسوادی شاغالن 

 )درصد(

سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال کل 

 )درصد(

 24.1 11.4 2455415114 کشور

 24.4 12.1 3325949 استان بوشهر

 33.1 94.1 155491 بوشهر

 14.4 11.1 115941 تنگستان

 31.3 91.1 155929 جم

 11.4 11.4 515114 دشتستان

 11.1 13.1 245294 دشتی

 11.4 11.3 145125 دیر

 14.4 11.4 15121 دیلم

 13.3 11.3 915191 کنگان

 15.2 19.4 245311 گناوه

 1533سال  منبع: سرشماری نفوس و مسکن

رای سهم کمتر شاغالن دا وجود بانکته جالب توجه در خصوص نیروی انسانی متخصص در استان بوشهر آن است که 

تحصیالت عالی از اشتغال کل در استان بوشهر در مقایسه با متوسط کشور، میزان استفاده از این افراد )شاغالن دارای 

استان بوشهر از متوسط کشور بیشتر است، برعکس بخش خدمات. از تحصیالت عالی( در دو بخش کشاورزی و صنعت در 

مختلف اقتصادی کشور با سهم استان از شاغالن دارای تحصیالت عالی  یهابخشمقایسه سهم استان از اشتغال کل و اشتغال 

 به این نتیجه رسید.   توانیماقتصادی،  یهابخشبه تفکیک 

درصد بوده است  1.59درصد و از شاغالن دارای تحصیالت عالی  1.12شور سهم استان از کل اشتغال ک 1394در سال 

از متوسط کشور است. این در حالی است که سهم استان  ترنازلو بنابراین جایگاه شاغالن دارای تحصیالت عالی در استان 

 یهابخشغل در کشاورزی و صنعت کشور، از سهم استان از شاغالن دارای تحصیالت عالی شا یهابخشاز اشتغال 

کشاورزی و صنعت کشور، کمتر است و بنابراین میزان بکار گیری افراد دارای تحصیالت عالی در این دو بخش در استان از 

 متوسط کشور بیشتر است. 
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 صلی ا یهابخشسهم استان بوشهر از اشتغال کل و شاغالن دارای تحصیالت عالی کشور به تفکیک : 31جدول 

 1391فعالیت در سال 

 اظهارنشده بخش خدمات بخش صنعت بخش کشاورزی اشتغال کل کشور و استان

 اشتغال کل

 152435199 954345111 154455145 359425443 2455415114 کشور

 345131 1535434 1415551 315124 3325949 استان بوشهر

 2.14 1.13 1.11 4.94 1.12 سهم استان از کشور )درصد(

 شاغالن دارای تحصیالت عالی

 1115215 351415351 1515441 2425111 452115211 کشور

 45414 415391 155443 25445 115924 استان بوشهر

 2.14 1.41 1.91 1.41 1.59 سهم استان از کشور )درصد(

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

مختلف اقتصادی در  یهابخشافراد دارای تحصیالت عالی در  یریکارگبهمیزان  در جداولی که در ادامه آورده است،

مقایسه شده است. برای این منظور سهم هر شهرستان از اشتغال هر بخش اقتصادی استان با سهم  باهماستان  یهاشهرستان

ز سهم یک شهرستان اهمان شهرستان از شاغالن دارای تحصیالت عالی همان بخش در استان مقایسه شده است. مسلماً اگر 

اشتغال یک بخش اقتصادی بیشتر از سهم شهرستان از شاغالن دارای تحصیالت عالی همان بخش اقتصادی استان باشد، نسبت 

 افراد دارای تحصیالت عالی در آن بخش در شهرستان مذکور کمتر از متوسط استان خواهد بود.  یریکارگبه

شاغالن دارای تحصیالت عالی در بخش کشاورزی در  یریکارگبهمیزان  دشویمجداول مالحظه  که در این طورهمان

بوشهر، دشتستان و گناوه بیشتر از متوسط استان است. به همین ترتیب در بخش صنعت و معدن، میزان  یهاشهرستان

. همچنین در استجم بیشتر از متوسط استان  ژهیوبهبوشهر و  یهاشهرستانشاغالن دارای تحصیالت عالی در  یریکارگبه

افراد دارای تحصیالت عالی در بخش خدمات بیشتر از متوسط استان  یریکارگبهبوشهر، جم و دشتی، میزان  یهاشهرستان

 بوده است. 

آنکه میزان بکار گیری نیروی انسانی در چهار شهرستان کنگان، دیلم، دیر و تنگستان در هر سه بخش  توجهجالبنکته 

وازن در عدم ت دهندهنشان تواندیم ینوعبهعت و معدن و خدمات از متوسط استان کمتر است و این اقتصادی کشاورزی، صن

 استفاده از نیروی انسانی متخصص در سطح استان باشد. 
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 درصد -1391از اشتغال بخش کشاورزی استان بوشهر در سال  هاشهرستانمقایسه سهم : 32جدول 

 سهم از شاغالن دارای تحصیالت عالی بخش کشاورزی استان سهم از اشتغال بخش کشاورزی استان ستاناستان و شهر

 144.4 144.4 استان بوشهر

 11.1 12.4 بوشهر

 1.4 1.1 تنگستان

 2.1 4.1 جم

 31.1 32.1 دشتستان

 14.1 15.1 دشتی

 1.3 11.1 دیر

 1.5 2.1 دیلم

 2.1 5.9 کنگان

 1.4 1.1 گناوه

 1533ع: سرشماری نفوس و مسکن سال منب

 درصد -1391از اشتغال بخش صنعت و معدن استان بوشهر در سال  هاشهرستانمقایسه سهم : 33جدول 

 سهم از شاغالن دارای تحصیالت عالی بخش صنعت و معدن استان سهم از اشتغال بخش صنعت و معدن استان استان و شهرستان

 144.4 144.4 بوشهراستان 

 21.4 13.9 بوشهر

 1.5 2.9 تنگستان

 22.3 1.1 جم

 1.1 12.5 دشتستان

 3.4 4.5 دشتی

 2.5 3.5 دیر

 4.9 1.1 دیلم

 31.9 54.2 کنگان

 2.9 4.1 گناوه

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

 درصد -1391بخش خدمات استان بوشهر در سال از اشتغال  هاشهرستانمقایسه سهم : 34جدول 

 سهم از شاغالن دارای تحصیالت عالی بخش خدمات استان سهم از اشتغال بخش خدمات استان استان و شهرستان

 144.4 144.4 استان بوشهر

 43.1 33.3 بوشهر

 4.1 1.4 تنگستان

 5.1 4.3 جم

 11.2 11.3 دشتستان

 1.4 5.1 دشتی

 3.1 3.1 دیر

 2.2 3.3 مدیل

 14.4 11.9 کنگان

 1.5 9.1 گناوه

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 
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کمتر افراد دارای تحصیالت عالی در اقتصاد استان بوشهر در  یریکارگبه باوجودنیز اشاره شد  ترشیپکه در  طورهمان

راد با متوسط کشور، بیشتر از این اف کشاورزی و صنعت و معدن استان در مقایسه یهابخشمقایسه با متوسط کشور، در 

 . شودیماستفاده 

مختلف اقتصادی ارائه شده است. از این نظر  یهابخشسهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال کل و اشتغال 

یت عبوشهر و جم، نه تنها از متوسط استان، بلکه از متوسط کشور نیز بهتر است، و در طرف مقابل وض یهاشهرستانوضعیت 

 کنگان، دیلم و تنگستان بسیار بدتر از متوسط استان بوده است.  یهاشهرستان

 درصد -1391اصلی فعالیت در سال  یهابخشسهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال کل به تفکیک : 35جدول 

 ماتبخش خد بخش صنعت بخش کشاورزی اشتغال کل کشور، استان و شهرستان

 33.3 12.1 5.2 24.1 کشور

 34.2 13.1 5.1 24.4 استان بوشهر

 39.1 21.2 1.2 33.1 بوشهر

 23.1 1.4 4.4 14.4 تنگستان

 31.4 54.3 3.1 31.3 جم

 34.2 1.5 1.1 11.4 دشتستان

 34.4 9.1 5.2 11.1 دشتی

 29.9 9.1 3.5 11.4 دیر

 24.1 1.2 3.2 14.4 دیلم

 11.1 14.4 2.1 13.3 کنگان

 24.3 1.1 1.2 15.2 گناوه

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

 یهاهرستانشفعالیتی مختلف در استان بوشهر و  یهاگروهنیروی انسانی متخصص در  یریکارگبهمقایسه میزان  منظوربه

 1394ل فعالیت در سا عمده یهاگروهآن با متوسط کشور، سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال کل به تفکیک 

 است.  شدهارائه

 یهاروهگنیروی انسانی متخصص در  یریکارگبهکه میزان  شودیماستان بوشهر و کشور مشخص  یهاشاخصاز مقایسه 

تر از در استان بوشهر بیش "آموزش"و  "ساختمان"، "ساخت -صنعت"، "کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیالت"فعالیتی 

تان این شاخص نیز باید به این نکته اشاره کرد که شهرس ازنظراستان  یهاشهرستانخصوص وضعیت  متوسط کشور است. در

 دیلم کامالً برعکس.  تنگستان و یهاشهرستان کهیدرحالفعالیتی وضعیتی بهتر از متوسط استان دارد،  یهاگروهبوشهر در کلیه 
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 درصد -1391عمده فعالیت در سال  یهاگروهیالت عالی از اشتغال کل به تفکیک سهم شاغالن دارای تحص: .36جدول 
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 15.2 13.3 14.4 11.4 11.1 11.4 31.3 14.4 33.1 24.4 24.1 جمع کل

 1.2 2.1 3.2 3.5 5.2 1.1 3.1 4.4 1.2 5.1 5.2 کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیالت

 24.3 14.1 13.1 19.4 21.3 11.3 11.2 19.9 44.4 23.2 34.2 استخراج معدن

 1.4 14.3 1.3 11.3 1.1 1.5 55.4 4.1 15.9 15.1 13.3 ساخت -صنعت 

 24.4 15.1 35.1 11.1 34.1 34.3 11.4 21.4 51.1 34.1 44.4 تأمین برق، گاز و آب

 4.2 1.1 3.9 4.1 3.9 4.1 14.5 4.4 14.1 1.1 1.3 ساختمان

 1.3 13.1 5.1 1.9 1.4 1.5 11.4 5.5 14.9 14.3 11.5 ، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کاالهای شخصی و خانگییفروشخرده، یفروشعمده

 4.9 12.1 1.1 2.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.4 1.1 9.3 هتل و رستوران

 3.1 5.1 3.1 4.4 1.5 1.2 11.1 3.5 23.4 14.2 12.1 و انبارداری و ارتباطات ونقلحمل

 54.4 41.3 14.4 51.1 55.1 52.1 53.4 31.4 51.1 54.5 51.9 مالی یهایگرواسطه

 32.2 15.1 14.1 31.1 29.4 34.4 21.5 19.1 39.9 21.1 44.3 کار و کسب یهاتیفعالمستغالت، اجاره و 

 44.1 31.4 42.1 42.5 31.3 34.4 42.1 21.4 42.1 39.4 41.2 اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی اجباری

 12.1 19.1 15.9 11.9 15.5 13.5 11.5 15.5 11.1 12.1 11.1 آموزش

 41.5 43.1 55.5 52.3 53.1 54.1 13.1 39.1 11.1 51.1 59.1 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 1.1 13.4 11.4 14.4 13.1 13.1 22.5 13.1 22.4 11.3 11.3 خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی یهاتیفعالسایر 

 1.1 15.1 4.1 14.1 1.3 5.5 13.1 3.1 22.4 13.1 13.1 سایر

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

 یهاروهگنیروی انسانی متخصص از شاخص سهم  یریکارگبه ازنظرفعالیتی مختلف  یهاگروهمقایسه میان  منظوربه

. در خصوص است شدهاستفادهآن  یهاشهرستاندارای تحصیالت عالی در کشور، استان بوشهر و  فعالیتی مختلف از شاغالن

ف، تفاوت میان فعالیتی مختل یهاگروهاین شاخص باید به این نکته اشاره کرد که به دلیل تفاوت اساسی ماهیت فعالیت در 

افراد متخصص  طبیعی میزان صورتبهبه عنوان مثال ، کامالً طبیعی است، هاآننیروی کار متخصص توسط  یریکارگبهمیزان 

در گروه فعالیتی آموزش و یا بهداشت، بیشتر از گروه فعالیتی کشاورزی است. اما برای نشان دادن اینکه نیروی کار متخصص 

 بسیار مفید است.  جدول فوقاست، اطالعات  شده متمرکزفعالیتی  یهاگروهدر چه 

 "آموزش"جم و کنگان( دو گروه فعالیتی  جزبهآن ) یهاشهرستانن بوشهر و بسیاری از هم در کل کشور و هم در استا

بیشترین سهم را از کل شاغالن دارای تحصیالت عالی به خود  "اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی اجباری"و 

درصد، در استان  41.1در کل کشور  . سهم دو گروه فعالیتی مذکور از کل شاغالن دارای تحصیالت عالیانددادهاختصاص 

 درصد بوده است.  11.3درصد و در شهرستان تنگستان  54.1درصد، در شهرستان بوشهر  42.3بوشهر 

 یهاروهگاستان در شهرستان جم  یهاشهرستانسایر  برخالفاما وضعیت در دو شهرستان جم و کنگان متفاوت است. 

درصد و در شهرستان کنگان  53.3با مجموع سهم  "تأمین برق، گاز و آب" و "ساخت -صنعت"، "استخراج معدن"فعالیتی 

اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی "و  "و ... یفروشخرده، یفروشعمده"، "ساخت -صنعت"فعالیتی  یهاگروه
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جذب نیروی انسانی  فعالیتی در یهاگروه نیترمهمدرصد از شاغالن دارای تحصیالت عالی،  43با مجموع سهم  "اجباری

 . اندبوده کردهلیتحص

 درصد -1391ی عمده فعالیت از شاغالن دارای تحصیالت عالی در سال هاگروه: سهم 31جدول 
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 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 جمع کل

 4.1 4.4 2.5 1.4 1.4 1.1 4.9 5.5 1.4 3.4 4.1 کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیالت

 3.4 1.1 2.4 2.1 1.5 1.2 11.9 1.4 1.3 4.2 1.3 استخراج معدن

 2.3 11.9 2.3 5.1 3.5 4.2 19.1 1.9 3.9 1.1 9.1 ساخت -صنعت 

 3.3 4.2 2.5 3.9 4.2 3.2 11.4 3.2 3.1 4.9 2.1 تأمین برق، گاز و آب

 2.1 11.1 3.1 3.1 2.5 2.1 3.1 2.4 3.9 1.3 4.2 ساختمان

 1.1 4.1 1.1 5.3 4.4 4.5 3.4 3.4 4.1 4.1 1.1 ، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کاالهای شخصی و خانگییفروشخرده، یفروشعمده

 4.4 4.4 4.1 4.1 4.3 4.3 4.2 4.2 4.3 4.3 4.5 هتل و رستوران

 4.2 2.3 4.1 2.1 3.1 3.1 1.1 3.1 1.2 4.9 5.1 و انبارداری و ارتباطات ونقلحمل

 4.3 1.4 5.1 4.5 3.5 3.1 1.2 3.1 4.1 3.5 4.5 مالی یهایگرواسطه

 2.9 12.4 3.5 3.4 2.3 2.1 5.5 1.9 4.4 5.4 4.1 کار و کسب یهاتیفعالمستغالت، اجاره و 

 11.4 1.3 19.4 24.1 24.5 23.4 1.4 21.3 32.1 21.5 11.3 فاع و تأمین اجتماعی اجباریاداره امور عمومی، د

 31.1 1.4 31.4 32.1 34.4 31.1 14.1 33.9 11.3 24.1 23.5 آموزش

 9.1 2.2 11.1 5.4 1.1 1.1 4.9 1.4 1.1 1.1 1.1 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 1.5 4.5 1.5 1.4 1.4 1.2 1.4 1.5 1.1 1.2 2.4 خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی یهاتیفعالسایر 

 3.1 19.3 2.1 3.3 2.2 2.1 2.1 3.4 4.4 1.1 3.9 سایر

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

که اشاره شد این گزارش منظور از نیروی کار متخصص کسانی هستند که هم دارای تحصیالت عالی هستند و  طورهمان

ی بدون تحصیالت عالی در زمینه فعالیت خود از تخصص برخوردارند. اطالعات مربوط به هم کسانی که ممکن است حت

 عمده شغلی، برای شناخت سطح تخصص شاغالن، بدون در نظر گرفتن سطح تحصیالت، بسیار مفید است.  یهاگروه

با متوسط کشور  1394آن در سال  یهاشهرستانعمده شغلی از اشتغال استان بوشهر و  یهاگروهسهم  جدول زیردر 

و  هانیتکنس"و  "متخصصان"، "و مدیران رتبهیعال، مقامات گذارانقانون"عمده شغلی  یهاگروهمقایسه شده است. اگر 

شغلی  یهاروهگشغلی سطح باال که نیازمند تخصص باالیی هستند در نظر گرفته شوند، آنگاه سهم این  یهاگروه، "دستیاران

 24.3بوشهر و جم به ترتیب  یهاشهرستاندرصد، از اشتغال  11درصد، از اشتغال استان بوشهر  11.1از اشتغال کل کشور 

درصد بوده است. بنابراین  12.9درصد و  11.9تنگستان و دیلم نیز به ترتیب  یهاشهرستاندرصد و از اشتغال  21.1درصد و 

ور دارد، اما توزیع مشاغل سطح باال در سطح برخورداری از مشاغل سطح باال وضعیتی مشابه کش ازنظراستان بوشهر 

 فاحشی همراه بوده است.  یهاتفاوتمتوازن نبوده و با  صورتبهاستان  یهاشهرستان
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شغلی دارای کمترین میزان تخصص باشد. سهم این گروه  یهاگروهشاید گروه شغلی کارگران ساده در مقایسه با سایر 

استان  یهاتانشهرسبرابر است، اما همانند مشاغل سطح باال، توزیع این افراد در سطح  شغلی از اشتغال استان و کشور تقریباً

 کهیدرحالدرصد بوده،  15.3سهم گروه شغلی کارگران ساده از اشتغال کشور و استان بوشهر 1394متوازن نیست. در سال 

 19درصد و  21.4ن و دشتستان به ترتیب تنگستا یهاشهرستاندرصد و از اشتغال  1.9سهم آن از اشتغال شهرستان بوشهر 

 درصد بوده است. 

آن در مقایسه با متوسط کشور در سال  یهاشهرستانعمده شغلی از اشتغال استان بوشهر و  یهاگروهسهم : 38جدول 

 درصد -1391
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 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 جمع کل

 2.1 3.1 2.4 2.1 3.4 2.9 4.4 2.5 5.4 3.1 3.1 و مدیران رتبهیعال، مقامات گذارانقانون

 1.3 3.3 5.1 1.4 1.1 1.5 15.1 5.1 11.2 1.2 1.1 متخصصان

 5.3 1.9 4.1 4.4 4.4 4.4 1.5 3.1 1.1 1.1 5.4 و دستیاران هانیتکنس

 3.5 4.4 3.1 3.1 3.3 3.1 1.1 3.1 1.1 4.9 4.2 کارمندان امور اداری و دفتری

 19.1 1.1 19.4 14.9 14.5 14.9 11.5 9.4 14.1 14.2 11.3 و بازارها هافروشگاهکارکنان خدماتی و فروشندگان 

 9.3 2.1 11.5 21.1 21.1 19.2 9.1 11.1 5.2 14.3 11.4 کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

 11.9 11.1 11.2 14.1 14.1 11.2 13.5 9.5 11.1 13.1 11.4 صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

 11.3 11.5 11.4 14.1 14.1 11.4 11.4 11.1 9.1 13.1 14.9 لیهو رانندگان وسایل نق هادستگاهو  آالتنیماش مونتاژکارانمتصدیان و 

 11.3 11.1 11.1 14.4 11.1 19.4 14.1 21.4 1.9 15.3 15.3 ان سادهکارگر

 1.1 24.1 1.2 5.3 1.4 14.3 1.2 1.4 22.5 15.1 1.4 سایر و اظهارنشده

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

آن با  یهاشهرستانعمده رشته تحصیلی از شاغالن دارای تحصیالت عالی استان بوشهر و  یهاگروهسهم  جدول زیردر 

علوم اجتماعی، "دو گروه عمده رشته تحصیلی  1394در سال  شودیمکه مالحظه  طورهمانمتوسط کشور مقایسه شده است. 

بیشترین سهم را شاغالن دارای تحصیالت عالی کشور، استان بوشهر و  "مهندسی، تولید و ساخت"و  "حقوقو بازرگانی 

 . اندهداشتاستان در اختیار  یهاشهرستاناکثر 

درصد، از شاغالن دارای  54.2سهم دو گروه عمده رشته تحصیلی مذکور از شاغالن دارای تحصیالت عالی کشور 

 11.1بوشهر و جم به ترتیب  یهاشهرستاندرصد، از شاغالن دارای تحصیالت عالی  51.4تحصیالت عالی استان بوشهر 

 41.1درصد و  41.9گناوه و دشتستان به ترتیب  یهارستانشهدرصد و از شاغالن دارای تحصیالت عالی  11.9درصد و 

 درصد بوده است. 
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 درصد -1391ی عمده رشته تحصیلی از شاغالن دارای تحصیالت عالی در سال هاگروه: سهم 39جدول 
 گناوه کنگان دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر استان بوشهر کشور شرح

 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 لجمع ک

 12.3 3.3 12.1 14.3 14.2 13.3 5.1 14.1 5.2 1.1 1.1 علوم تربیتی

 13.1 1.2 14.1 11.4 13.1 14.9 1.1 15.1 14.1 14.9 13.5 و هنرعلوم انسانی 

 21.1 24.4 35.4 33.1 31.3 21.2 21.1 31.9 32.3 21.3 21.5 و حقوقعلوم اجتماعی،بازرگانی 

 1.2 1.3 1.3 1.1 5.4 1.4 9.1 1.2 5.1 1.1 1.1 علوم، ریاضی و کامپیوتر

 11.4 44.1 11.9 11.2 19.4 24.4 41.1 11.1 29.3 29.2 25.1 و ساختمهندسی، تولید 

 2.2 1.1 2.4 2.5 2.1 3.4 1.1 2.9 2.1 2.4 3.1 کشاورزی و دامپزشکی

 1.1 2.3 1.5 4.1 9.2 5.1 3.1 5.3 1.4 5.2 5.1 )بهزیستی(بهداشت و رفاه 

 1.4 1.9 5.4 3.9 3.3 4.1 3.1 4.5 4.3 3.9 3.4 خدمات

 2.9 11.9 2.9 1.1 1.1 3.4 1.3 1.2 3.1 5.1 4.4 و اظهارنشدهنامشخص 

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

ی کمیت ، جمعیت بیکار هستند. بررساندنشدهی جذب بازار کار بخشی از نیروی کار موجود در استان که به دالیل مختلف

ار متخصص در تحلیل میزان استفاده از نیروی ک تواندیماز جمعیت بیکار که دارای تحصیالت عالی هستند،  یبخشتیفیکو 

 در استان بوشهر بسیار مفید باشد. 

 یهاورهدعمده رشته تحصیلی و  یهاگروهک جمعیت بیکار دارای تحصیالت عالی استان بوشهر به تفکیدر ادامه 

هزار نفر نیروی  1در این سال در استان بوشهر در حدود  شودیمکه مالحظه  طورهماناست.  شدهارائه 1394تحصیلی در سال 

نفر  11و  یاحرفهو دکترای  سانسیلفوقنفر  231نفر لیسانس،  4211بیکار وجود داشته که از این تعداد  کردهلیتحصکار 

 . اندبودهدکترای تخصصی 

لوم اجتماعی، ع"تحصیلی  یهاگروههمچنین بیشترین سهم از جمعیت بیکار دارای تحصیالت عالی در استان بوشهر به 

درصد از جمعیت بیکار  33.1درصد و  34.9اختصاص دارد که به ترتیب  "مهندسی، تولید و ساخت"و  "بازرگانی و حقوق

 . اندداشتهاختیار استان را در  کردهلیتحص

یرمجموعه، در مقایسه ز یهارشتهالبته باید به این نکته اشاره کرد که دو گروه رشته تحصیلی مذکور به دلیل تنوع و تعدد 

در استان  حال نیا بابیشتری برخوردارند، اما  لیالتحصفارغرشته تحصیلی، از تعداد دانشجو و نیز تعداد  یهاگروهبا سایر 

 نفر مهندس جای تأمل دارد.  2324دارد، بیکاری  یپررنگر آن صنعت نقش بسیار بوشهر که د
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 1391ال تحصیلی در س یهادورهعمده رشته تحصیلی و  یهاگروهجمعیت بیکار استان بوشهر به تفکیک : 41جدول 

 های عمده رشته تحصیلیگروه
 تعداد )نفر(

 تخصصی یدکترا یاحرفهو دکترای  سانسیلفوق لیسانس دیپلمفوق جمع

 11 231 4211 2314 1943 کل

   1 134 54 194 علوم تربیتی
 3 39 541 111 151 و هنرعلوم انسانی 

 2 41 1541 531 2134 و حقوقعلوم اجتماعی،بازرگانی 

   39 415 11 142 علوم، ریاضی و کامپیوتر
 2 53 1454 1211 2324 و ساختمهندسی، تولید 

   22 231 15 335 کشاورزی و دامپزشکی
   5 111 91 211 بهداشت و رفاه )بهزیستی(

 1 1 11 131 245 خدمات

 14 11 31 12 11 و اظهارنشدهنامشخص 

 های عمده رشته تحصیلیگروه
 عمده رشته تحصیلی از کل )درصد( یهاگروهسهم 

 تخصصی یدکترا یاحرفهو دکترای  سانسیلفوق لیسانس دیپلمفوق جمع

 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 کل

 4.4 2.5 3.1 2.3 2.1 علوم تربیتی

 11.1 11.5 12.1 1.1 11.4 و هنرعلوم انسانی 

 11.1 24.3 31.1 22.1 34.9 و حقوقعلوم اجتماعی،بازرگانی 

 4.4 11.5 11.3 3.3 1.1 علوم، ریاضی و کامپیوتر

 11.1 22.4 24.1 51.1 33.1 و ساختمهندسی، تولید 

 4.4 9.3 5.1 3.2 4.9 کشاورزی و دامپزشکی

 4.4 2.1 4.2 4.1 4.1 بهداشت و رفاه )بهزیستی(

 5.1 3.4 1.4 5.1 3.4 خدمات

 55.1 1.1 4.1 4.5 1.1 و اظهارنشدهنامشخص 

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

اری بسیار مفید است، نرخ بیک کردهلیتحص یهایروینمفیدی که در سنجش وضعیت بازار کار  یهاشاخصیکی از 

نیروی کار به تفکیک سطح سواد است. نرخ بیکاری نیروی کار به تفکیک سطح سواد نیروی کار در استان بوشهر و 

 مقایسه شده است.  در قالب جدول زیر 1394آن با متوسط کشور در سال  یهاشهرستان

یروی ری در استان بوشهر در مقایسه با متوسط کشور بسیار کمتر است، نرخ بیکاری ننرخ بیکا تنهانهآنکه  توجهقابلنکته 

ایسه با متوسط در استان بوشهر در مق گریدعبارتبهکار دارای تحصیالت عالی نیز در استان بوشهر از کشور بسیار کمتر است. 

یروی کار الب توجه دیگر آنکه نرخ بیکاری ن. نکته جمانندیمکشور نیروی کار دارای تحصیالت عالی بسیار کمتر بیکار 
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دشتستان، کمتر از کشور است. نرخ بیکاری این گروه از  جزبهاستان بوشهر،  یهاشهرستاندارای تحصیالت عالی در همه 

 درصد است و از حد اشتغال کامل هم گذشته است.  5استان مانند کنگان و جم کمتر از  یهاشهرستاننیروی کار در برخی 

آن  یهاشهرستانبته بازهم نرخ بیکاری نیروی کار دارای تحصیالت عالی هم در کل کشور و هم در استان بوشهر و ال

 سوادیبنیروی کار  تن دادن تواندیمبیشتر است که البته یکی از دالیل آن  سوادیبکنگان(، از نرخ بیکاری نیروی کار  جزبه)

 دانشگاهی مقدور نیست.  کردهلیتحصوالً برای افراد به مشاغل سطح پایین باشد که این کار معم

ال آن در مقایسه با متوسط کشور در س یهاشهرستاننرخ بیکاری به تفکیک سطح سواد در استان بوشهر و : 41جدول 

 درصد -1391

 جمع شرح

 باسواد

 اظهارنشده سوادیب
 عالی یگاهدانششیپ متوسطه راهنمایی ابتدایی جمع

سوادآموزی 

 ساالنبزرگ

های سایر دوره

تحصیلی و 

 اظهارنشده

 14.5 9.2 13.2 1.1 15.3 21.1 11.4 15.2 11.5 15.4 14.1 کشور

 1.1 1.2 3.1 1.2 9.2 21.4 15.4 13.1 11.5 12.2 14.1 استان بوشهر

 11.1 1.3 11.9 1.4 1.1 11.4 13.1 12.3 14.1 11.2 11.4 بوشهر

 34.4 1.1 19.3 1.1 14.1 35.5 22.1 11.1 14.2 11.4 11.1 تنگستان

 2.5 3.1 1.2 5.1 5.4 11.1 1.9 9.9 1.1 1.1 1.1 جم

 15.1 1.4 14.5 5.4 15.5 25.4 21.3 11.1 13.2 11.3 11.2 دشتستان

 2.2 5.4 12.2 1.3 15.4 33.9 21.9 11.5 14.2 11.1 15.1 دشتی

 3.1 3.1 9.2 4.2 12.1 32.9 11.1 12.3 1.1 12.5 11.4 دیر

 24.1 5.3 13.2 2.1 11.1 15.3 19.4 11.2 15.1 11.4 15.4 دیلم

 4.4 1.1 4.5 1.1 2.1 14.1 5.3 1.1 9.4 5.4 3.1 کنگان

 14.4 4.1 14.1 1.2 12.1 11.4 11.4 11.1 11.1 14.1 14.4 گناوه

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

 است؟  قرارگرفتهوجود در استان در جای مناسب خود آیا نیروی انسانی متخصص م -ب

ود در از حجم نیروی کار متخصص موج نظرصرفست که به دنبال پاسخگویی به آن است اینکه این بخش  اصلی سؤال

 یرتخصصیغو حتی  مرتبط ریغاستان، آیا این بخش از نیروی کار در جای مناسب خود مشغول فعالیت هستند و یا در مشاغل 

؟ به توجه به اطالعات محدود موجود در این زمینه، سعی شده تا حد امکان تحلیلی مناسب در این رابطه برای کنندیم کار

 آن ارائه گردد.  یهاشهرستاناستان بوشهر و 

اغالن عمده شغلی از ش یهاگروهمفید باشد سهم  شدهمطرح سؤالبرای پاسخگویی به  تواندیمکه  ییهاشاخصیکی از 

شغلی سطح باال از تعداد شاغالن دارای تحصیالت عالی بیشتر  یهاگروهتحصیالت عالی است. مسلماً هر چه سهم  دارای

 عمده شغلی از یهاگروهسهم  .شودیماستفاده  یترمناسبادعا کرد که از نیروی کار متخصص در جای  توانیمباشد، 
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مقایسه شده  در ادامه باهم1394آن با متوسط کشور در سال  یاهشهرستانشاغلین دارای تحصیالت عالی در استان بوشهر و 

 این شاخص از متوسط کشور بدتر است.  ازنظردر این سال در کل وضعیت استان بوشهر  شودیمکه مالحظه  طورهماناست. 

و  هانیتکنس"و  "متخصصان"، "و مدیران رتبهیعال، مقامات گذارانقانون"عمده شغلی  یهاگروهاگر مشاغل مربوط به 

، مشاغل سطح باال در نظر گرفته شوند، سهم مشاغل سطح باال از اشتغال نیروی کار دارای تحصیالت عالی در کل "دستیاران

درصد و در  59.1درصد و  11.1جم و دیلم به ترتیب  یهاشهرستاندرصد، در  54.4درصد، در استان بوشهر  11.9کشور 

 درصد بوده است.  53.5درصد و  44.9ترتیب  کنگان و بوشهر نیز به یهاشهرستان

در طرف مقابل سهم گروه شغلی کارگران ساده )که نیاز به تخصص ندارد( از اشتغال شاغلین دارای تحصیالت عالی در 

 درصد بوده است.  5.1درصد و در شهرستان کنگان  1.1درصد، در شهرستان بوشهر  2.1درصد، در استان بوشهر  2کشور 

 درصد -1391ی عمده شغلی از شاغالن دارای تحصیالت عالی در سال هاگروه: سهم 42جدول 
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 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 جمع کل

 14.3 1.2 11.1 11.2 11.3 14.3 1.4 11.1 9.9 9.1 11.2 و مدیران رتبهیعالامات ، مقگذارانقانون

 31.1 23.1 31.9 31.1 31.9 31.1 44.5 31.5 31.1 33.2 39.1 متخصصان

 11.3 12.9 11.4 14.1 1.1 9.1 13.3 9.3 11.1 11.5 11.1 و دستیاران هانیتکنس

 14.3 1.1 12.3 14.1 1.5 1.1 14.1 9.1 11.2 14.4 9.3 کارمندان امور اداری و دفتری

 14.2 4.4 1.9 1.3 1.1 5.5 1.4 5.9 5.1 5.1 1.5 و بازارها هافروشگاهکارکنان خدماتی و فروشندگان 

 3.5 4.3 2.3 5.1 1.2 1.3 4.9 4.9 4.5 2.5 4.2 کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

 3.1 1.1 3.9 3.4 3.2 2.1 4.4 2.5 2.1 3.1 4.4 صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

 3.3 3.2 3.4 2.2 2.5 2.3 5.5 2.4 2.4 2.1 2.1 لیهو رانندگان وسایل نق هادستگاهو  آالتنیماش مونتاژکارانمتصدیان و 

 2.1 5.1 3.9 4.4 3.4 2.4 2.9 3.1 1.1 2.1 2.4 کارگران ساده

 1.1 21.5 5.9 9.2 9.1 12.9 1.1 13.9 23.3 11.4 9.3 سایر و اظهارنشده

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

آن با متوسط کشور مقایسه  یهاشهرستاندر استان بوشهر و  1394در سال  سوادیبعمده شغلی از شاغالن  یهاگروهسهم 

 یریارگقر ندهدهنشانباالتر باشد،  سوادیبعمده شغلی تخصصی از تعداد شاغلین  یهاگروهشده است. مسلماً هر چه سهم 

استفاده نامناسب از نیروی کار متخصص را در سطح استان یا هر منطقه مطالعاتی  ینوعبهافراد نامناسب در آن مشاغل است و 

 . گذاردیمدیگری به نمایش 

کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و "شغلی  یهاگروهعمدتاً در  سوادیبشاغالن  شودیمکه مالحظه  طورهمان

 هادستگاه و آالتنیماش مونتاژکارانمتصدیان و "و  "صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط"، "کارگران ساده"، "ریماهیگی

مشغول فعالیت هستند. از میان چهار گروه عمده شغلی مذکور، تکلیف گروه شغلی کارگران ساده  "و رانندگان وسایل نقلیه
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طبیعی به  سوادیبص نیاز دارد و سهم باالی آن از تعداد شاغلین که مشخص است. این گروه شغلی به کمترین میزان تخص

 یهاهگروکه مهارت در این  دهدیماست و نشان  توجهجالب سوادیب. اما سهم سه گروه شغلی دیگر از شاغلین رسدیمنظر 

 به سطح سواد ارتباط کمتری داشته باشد و در فرایند کار عملی کسب شود.  تواندیمشغلی، 

 کهیدرحالدرصد بوده،  91.9در کل کشور  1394در سال  سوادیبهار گروه عمده شغلی مذکور از تعداد شاغلین سهم چ

درصد و در شهرستان  92.3درصد و در شهرستان دشتی )که باالترین سهم را به خود اختصاص داده(  11.5در استان بوشهر 

 صد بوده است. در 12.3سهم را در اختیار داشته(  نیترنییپاگناوه )که 

 درصد -1391در سال  سوادیبعمده شغلی از شاغالن  یهاگروهسهم : 43جدول 
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 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 جمع کل

 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.5 1.2 1.2 و مدیران رتبهیعال، مقامات گذارانقانون

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 متخصصان

 1.5 1.1 1.1 1.1 1.3 1.4 1.1 1.1 1.3 1.2 1.5 و دستیاران هانیتکنس

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 کارمندان امور اداری و دفتری

 8.9 8.2 8.1 6.1 5.6 6.6 5.4 6.1 8.1 1.1 5.4 و بازارها هافروشگاهکارکنان خدماتی و فروشندگان 

 21.8 12.9 26.8 44.6 54.1 49.5 33.6 44.4 21.1 36.6 53.1 کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

 11.4 21.9 9.2 14.1 8.1 6.2 12.6 5.4 18.8 12.1 9.9 صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

 13.5 11.4 9.3 9.3 1.4 5.6 1.4 13.1 9.5 9.9 5.1 لیهو رانندگان وسایل نق هادستگاهو  آالتنیماش مونتاژکارانمتصدیان و 

 29.6 21.5 42.3 23.1 22.1 28.2 38.2 28.5 36.3 29.3 24.1 کارگران ساده

 8.2 5.8 4.3 2.1 1.5 3.4 2.6 2.3 5.1 4.1 2.1 سایر و اظهارنشده

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

نیروی کار متخصص، در جای مناسب، مفید  ژهیوبهنیروی کار،  یریقرارگدر تشخیص  تواندیمشاخص دیگری که 

 (مختلف اقتصادی )کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات یهابخشعمده شغلی از اشتغال  یهاگروهباشد، بررسی سهم 

 است. 

ن با آ یهاشهرستانعمده شغلی از اشتغال سه بخش اقتصادی در استان بوشهر و  یهاگروهسهم باتوجه به جداول زیر

ند اشتغال ان)م یموردبررسبه بخش  مرتبط ریغعمده شغلی  یهاگروهمتوسط کشور مقایسه شده است. مسلماً به میزان سهم 

ادعا کرد که آن مشاغل توسط افراد  توانیمبا کشاورزی(،  مرتبط ریغشغلی  یهاگروهشاغلین بخش کشاورزی در

 صورتبهصص کلی و نیروی کار متخ صورتبهو بنابراین استفاده نامناسب از نیروی کار  شدهاشغال مرتبط ریغو  رمتخصصیغ

سط آن با متو یهاشهرستانعمده شغلی از شاغلین بخش کشاورزی در استان بوشهر و  یهاگروهسهم  ویژه، شده است. در 

کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری "عمده شغلی، گروه شغلی  یهاگروهمقایسه شده است. در میان  1394کشور در سال 
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 "کارگران ساده"گروه شغلی به بخش کشاورزی است. البته قطعاً بخشی از شاغالن گروه شغلی  نیترمرتبط، "و ماهیگیری

ارای گروه شغلی با بخش کشاورزی که د نیترمرتبط، اما کنندیمکشاورزی فعالیتی شغلی دیگر، در بخش  یهاگروهیا 

 است.  "کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری"حداقلی از مهارت و تخصص باشد، همان گروه شغلی 

عمده  یهاوهگرآن و هم در کل کشور، در میان  یهاشهرستانهم در استان بوشهر و  شودیمکه مالحظه  طورهمان

 بیشترین سهم را از اشتغال بخش کشاورزی "کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری"شغلی، گروه عمده شغلی 

درصد  94.3درصد از اشتغال بخش کشاورزی در کشور و  19.1این گروه شغلی  1394به خود اختصاص داده است. در سال 

روه استان نیز کمترین سهم این گ یهاشهرستاناختیار داشته است. در میان از اشتغال بخش کشاورزی استان بوشهر را در 

درصد  95.2درصد و بیشترین سهم نیز به شهرستان دیلم با  14.1شغلی از شاغلین بخش کشاورزی به شهرستان بوشهر یا 

 اختصاص دارد. 

 

وسط آن در مقایسه با مت یهاشهرستانکشاورزی استان بوشهر و عمده شغلی از اشتغال بخش  یهاگروهسهم : 44جدول 

 درصد -1391کشور در سال 
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 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 جمع کل

 4.5 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.4 1.1 4.5 4.3 و مدیران هرتبیعال، مقامات گذارانقانون

 4.1 4.1 4.2 4.1 4.1 4.1 4.2 4.1 1.1 4.3 4.2 متخصصان

 4.1 4.1 4.3 4.5 4.2 4.2 4.4 4.2 2.4 4.5 4.3 و دستیاران هانیتکنس

 4.4 4.4 4.5 4.3 4.2 4.1 4.3 4.2 1.1 4.4 4.2 کارمندان امور اداری و دفتری

 4.5 4.1 4.4 4.1 4.4 4.3 4.3 4.1 1.2 4.5 4.3 و بازارها هافروشگاهخدماتی و فروشندگان کارکنان 

 91.2 91.3 95.2 94.1 92.1 11.9 19.1 94.1 14.1 94.3 19.1 کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

 4.2 4.5 4.2 4.3 4.9 4.4 4.2 4.1 4.1 4.5 4.3 صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

 2.4 1.1 1.4 4.4 4.9 1.1 1.2 4.9 2.1 1.2 1.1 لیهو رانندگان وسایل نق هادستگاهو  آالتنیماش مونتاژکارانمتصدیان و 

 4.4 3.2 1.2 2.4 4.3 9.3 1.1 2.1 3.4 5.4 1.1 کارگران ساده

 4.5 4.9 4.3 4.5 4.2 4.3 4.1 4.2 1.3 4.4 4.3 سایر و اظهارنشده

 1533مسکن سال  منبع: سرشماری نفوس و

 "وطصنعتگران و کارکنان مشاغل مرب"، "و دستیاران هانیتکنس"عمده شغلی مختلف، سه گروه شغلی  یهاگروهاز میان 

خش فعالیتی شغلی، به ب یهاگروه نیترمرتبط "و رانندگان وسایل نقلیه هادستگاهو  آالتنیماش مونتاژکارانمتصدیان و "و 

درصد  51.1سهم سه گروه شغلی مذکر از اشتغال بخش صنعت و معدن در کل کشور  1394ل صنعت و معدن هستند. در سا

درصد بوده است. همچنین سه گروه شغلی مذکور بیشترین سهم را از اشتغال بخش صنعت و معدن  54.5و در استان بوشهر 

 . انداشتهددرصد  42درصد و کمترین سهم را در شهرستان دیلم با  51در شهرستان بوشهر با سهم 
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 گریدارتعببهدرصد از اشتغال بخش صنعت و معدن کشور به گروه شغلی کارگران ساده اختصاص دارد.  21در این سال 

است.  یهتوجقابلمهارت و تخصصی نیستند که سهم  گونهچیهدرصد از شاغلین بخش صنعت و معدن در کشور دارای  21

سهم این گروه شغلی از اشتغال بخش صنعت و معدن در  ترجالبز آن درصد بوده و ا 23.5این سهم در استان بوشهر 

درصد  33.5درصد(، دیر )با  31.1درصد(، دشتی )با سهم  31.1درصد(، دشتستان )با سهم  32تنگستان )با سهم  یهاشهرستان

 درصد( است.  45.9و کنگان )با سهم 

با  آن در مقایسه یهاشهرستاناز اشتغال بخش صنعت و معدن استان بوشهر و  عمده شغلی یهاگروهسهم : 45جدول 

 درصد -1391متوسط کشور در سال 
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 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 جمع کل

 2.1 4.4 1.5 1.4 2.3 2.2 4.4 1.1 1.1 3.1 3.1 و مدیران رتبهیعال، مقامات انگذارقانون

 1.3 2.4 1.4 1.3 1.3 1.1 19.2 1.1 5.3 3.5 3.2 متخصصان

 3.2 1.1 2.1 4.1 3.1 3.1 14.4 3.2 1.4 1.3 4.3 و دستیاران هانیتکنس

 2.5 4.5 2.2 4.1 2.2 2.1 1.3 2.9 4.1 4.2 2.1 کارمندان امور اداری و دفتری

 1.2 4.3 5.5 1.9 1.1 4.9 1.2 1.1 3.1 5.4 3.2 و بازارها هافروشگاهکارکنان خدماتی و فروشندگان 

 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 1.3 4.2 4.3 4.1 کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

 42.1 24.4 35.4 34.1 33.1 34.4 23.4 31.2 43.4 34.2 44.1 صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

 1.3 11.5 3.1 14.5 14.3 9.1 14.1 14.1 1.1 13.9 9.4 لیهو رانندگان وسایل نق هادستگاهو  آالتنیماش مونتاژکارانمتصدیان و 

 29.4 11.1 45.9 33.5 31.1 31.1 11.1 32.4 11.4 23.5 21.4 کارگران ساده

 2.4 15.4 1.3 2.1 1.1 2.4 5.5 1.9 4.1 9.3 2.2 سایر و اظهارنشده

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

 "انمتخصص"و  "و مدیران رتبهیعال، مقامات گذارانقانون"شغلی  یهاگروه( از شاغلین هاآن)نه همه  یتوجهقابلبخش 

 مندانکار"عمده شغلی در بخش خدمات سه گروه شغلی  یهاگروهدر بخش خدمات مشغول فعالیت هستند، اما در میان 

هم ، در حالی بیشترین س"کارگران ساده"و  "و بازارها هافروشگاهکارکنان خدماتی و فروشندگان "، "امور اداری و دفتری

 که نیازمند تخصص کمی هستند.  انددادهرا از اشتغال بخش خدمات به خود اختصاص 

گناوه  یهاشهرستانر استان بوشهر و درصد و د 31.1سهم سه گروه شغلی مذکور از اشتغال بخش خدمات در کل کشور 

 درصد بوده است.  21درصد و  44.4درصد،  33.2)دارای باالترین سهم( و بوشهر )دارای کمترین سهم( به ترتیب 
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ی آن در مقایسه با متوسط هاشهرستانی عمده شغلی از اشتغال بخش خدمات استان بوشهر و هاگروه: سهم 46جدول 

 درصد -1391کشور در سال 
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 جمع کل
144.

4 

144.

4 

144.

4 

144.

4 

144.

4 

144.

4 

144.

4 

144.

4 

144.

4 

144.

4 

144.

4 

 3.3 3.1 3.4 5.1 5.4 4.5 4.1 3.1 4.1 4.3 4.1 و مدیران رتبهیعال، مقامات گذارانقانون

 9.1 1.1 9.4 14.9 11.4 15.4 11.5 14.5 14.5 12.1 11.5 متخصصان

 1.2 1.1 1.4 1.1 1.3 1.3 1.9 5.9 9.1 1.1 1.5 و دستیاران هانیتکنس

 4.1 5.2 5.3 1.3 1.2 1.4 1.1 5.1 1.2 1.5 1.4 کارمندان امور اداری و دفتری

 29.4 12.4 34.2 21.3 24.3 24.3 11.9 15.2 14.1 11.1 22.1 و بازارها هافروشگاهکارکنان خدماتی و فروشندگان 

 4.2 4.1 4.5 4.3 4.3 4.4 1.1 4.4 4.2 4.3 4.3 کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

 3.5 9.2 3.4 3.1 4.4 4.1 4.1 3.1 3.3 4.1 1.1 صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

و  هادستگاهو  آالتنیماش مونتاژکارانمتصدیان و 

 رانندگان وسایل نقلیه
11.2 11.1 14.1 21.1 14.2 11.1 11.9 23.1 21.9 21.3 21.3 

 14.1 13.9 1.4 1.2 1.9 1.1 15.5 11.4 5.1 9.4 1.1 کارگران ساده

 5.3 21.9 5.1 9.5 14.2 11.5 1.2 14.5 21.9 19.2 9.1 سایر و اظهارنشده

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

 ردید.گاصلی فعالیت مشخص  یهابخشعمده شغلی را از اشتغال  یهاگروهسهم ز اطالعات سه جدول فوق، با استفاده ا

و از  داد قرار یموردبررسعمده شغلی  یهاگروهعمده فعالیت را از اشتغال  یهاگروهسهم  توانیمبرعکس این جداول، 

 قرار داد.  دسنجشمورطریقی دیگر ارتباط بین سطح مهارت و تخصص را با شغل شاغلین 

بوشهر  در استان "کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری"عمده فعالیت از اشتغال گروه شغلی  یهاگروهسهم 

نان ماهر گروه فعالیت برای کارک نیترمرتبطبا متوسط کشور مقایسه شده است. بهترین و  1394آن در سال  یهاشهرستانو 

گر هر نفر شاغل گفت که ا توانیم گریدیعبارتبهاست.  "و شیالت یجنگلدارورزی، شکار، کشا"کشاورزی، گروه فعالیتی 

لداری کشاورزی، شکار، جنگ" جزبهای در گروه فعالیتی "کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری"گروه شغلی 

 . کندینمتولید  مناسبی را افزودهارزشو  قرارگرفته، فعالیت کند، در جای نامناسبی "و شیالت

اغلین ش اتفاقبهآن، اکثریت قریب  یهاشهرستانهم در کل کشور و هم در استان بوشهر و  شودیمکه مالحظه  طورهمان

 "التکشاورزی، شکار، جنگلداری و شی"در گروه فعالیتی  "کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری"گروه شغلی 

درصد از شاغلین این گروه شغلی در کشور  91.1. در این سال اندقرارگرفتهجای مناسب خود و بنابراین در  کنندیمفعالیت 
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درصد و  91.1. این سهم در استان بوشهر اندبودهمشغول فعالیت  "کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیالت"در گروه فعالیتی 

 درصد بوده است.  11نیز باالی  هاشهرستاندر همه 

عمده فعالیت از اشتغال گروه عمده شغلی کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در  یهاگروهسهم : 41جدول 

 درصد -1391سال 
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 جمع کل
144.
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144.
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144.
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144.
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144.
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144.
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144.
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144.

4 

144.

4 

144.

4 

144.

4 

 91.4 95.4 93.1 91.3 91.1 91.1 11.4 91.5 91.4 91.1 91.1 کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیالت

 4.4 4.1 4.1 4.4 4.4 4.1 4.4 4.1 4.4 4.1 4.4 استخراج معدن

 4.3 1.1 4.2 4.4 4.3 4.1 4.1 4.9 4.1 4.1 1.1 ساخت -صنعت 

 4.4 4.4 4.1 4.4 4.4 4.1 4.1 4.4 4.4 4.4 4.4 تأمین برق، گاز و آب

 4.4 1.1 4.2 4.3 4.2 4.4 4.1 4.2 4.1 4.2 4.1 ساختمان

، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کاالهای شخصی و یفروشخرده، یفروشعمده

 خانگی
4.1 4.2 4.3 4.1 4.1 4.2 4.1 4.1 4.4 4.1 4.3 

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2 4.4 4.4 4.4 هتل و رستوران

 4.2 4.2 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2 4.1 4.4 و انبارداری و ارتباطات ونقلحمل

 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 مالی یهایگرواسطه

 4.1 4.1 1.1 4.2 4.1 4.1 5.3 4.1 1.3 4.5 4.1 کار و کسب یهاتیفعالمستغالت، اجاره و 

 4.3 4.3 4.2 4.1 4.2 4.3 4.1 4.4 4.1 4.3 4.2 جتماعی اجباریاداره امور عمومی، دفاع و تأمین ا

 4.1 4.4 4.1 4.4 4.4 4.1 4.4 4.1 4.2 4.1 4.4 آموزش

 4.1 4.1 4.4 4.4 4.4 4.4 4.1 4.4 4.1 4.1 4.4 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 4.4 4.2 4.5 4.4 4.1 4.3 1.2 4.3 4.1 4.2 4.2 خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی یهاتیفعالسایر 

 4.3 4.1 2.3 4.5 4.3 1.2 3.1 4.9 4.4 4.9 4.9 سایر

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

 "وطصنعتگران و کارکنان مشاغل مرب"، "و دستیاران هانیتکنس"عمده شغلی مختلف، سه گروه شغلی  یهاگروهاز میان 

 خش فعالیتیشغلی، به ب یهاگروه نیترمرتبط "دگان وسایل نقلیهو رانن هادستگاهو  آالتنیماش مونتاژکارانمتصدیان و "و 

 1394عمده فعالیت از اشتغال سه گروه شغلی مرتبط با صنعت در سال  یهاگروهسهم صنعت و معدن هستند. در جدول زیر

روه فعالیتی به گ نیترمرتبط، "ساخت -صنعت"عمده فعالیت نیز گروه فعالیتی  یهاگروهاست. در میان  شدهارائهمحاسبه و 

بخش صنعت است و بنابراین اگر شاغلین سه گروه عمده شغلی مرتبط با صنعت، در این گروه فعالیتی مشغول فعالیت باشند، 

 . اندقرارگرفتهدر بهترین جایگاه 

این شاخص در وضعیت مناسبی قرار  ازنظراستان بوشهر  ژهیوبهکل کشور و  شودیممالحظه  415جدول که در  طورهمان

 "ساخت -صنعت"شغلی مرتبط با صنعت، در گروه فعالیتی  یهاگروهدرصد از شاغلین  32.1تنها  1394ندارند. در سال 

است.  صو این به معنای هدر رفتن مهارت و تخص اندبودهفعالیتی غیر مرتبط مشغول  یهاگروهو مابقی در  کردندیمفعالیت 
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استان مانند  یهاشهرستاندرصد بوده است. در برخی  11.1این نسبت در استان بوشهر بسیار کمتر از متوسط کشور و برابر 

 دیلم، کنگان و گناوه وضعیت حتی از متوسط استان بوشهر نیز بدتر است.  

 درصد -1391عمده شغلی مرتبط با صنعت در سال  یاهگروهعمده فعالیت از اشتغال  یهاگروهسهم : 48جدول 
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 4.1 4.1 4.5 1.2 2.3 1.3 4.4 1.4 1.4 4.1 4.9 کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیالت

 3.4 1.1 2.1 2.1 1.1 1.1 1.1 4.1 1.3 4.3 1.2 استخراج معدن

 12.3 12.1 14.3 11.4 23.3 23.3 19.5 15.1 24.4 11.1 32.1 ساخت -صنعت 

 2.1 3.1 1.4 5.2 4.3 3.3 11.4 3.4 2.1 3.1 1.1 تأمین برق، گاز و آب

 12.1 44.1 12.1 11.5 15.1 14.5 19.1 14.5 15.4 24.1 15.3 ساختمان

، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کاالهای شخصی و یفروشخرده، یفروشعمده

 خانگی
1.3 4.9 1.1 4.4 4.5 1.5 1.1 5.2 3.9 2.4 1.1 

 4.1 4.1 4.4 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 هتل و رستوران

 44.5 9.9 41.9 34.4 21.1 21.4 13.1 43.9 21.4 23.2 22.1 و انبارداری و ارتباطات ونقلحمل

 4.1 4.1 4.3 4.1 4.1 4.1 4.2 4.1 1.2 4.5 4.1 مالی یهایگرواسطه

 1.4 1.1 1.1 2.4 1.1 2.4 1.2 1.5 4.2 4.9 3.4 کار و کسب یهاتیفعالمستغالت، اجاره و 

 4.3 1.2 4.4 4.3 5.4 5.2 3.4 1.5 1.1 3.1 3.4 اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی اجباری

 1.4 4.2 4.9 4.5 1.1 1.2 4.9 1.4 2.2 4.9 1.1 آموزش

 3.3 4.1 3.5 2.5 4.4 4.1 2.9 3.3 3.3 2.4 2.1 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 1.5 4.3 1.3 1.1 1.5 1.3 1.4 1.4 2.4 1.1 1.9 خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی یهاتیفعالسایر 

 5.2 12.5 1.1 1.5 4.4 4.1 1.2 1.1 4.5 1.1 4.3 سایر

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

عمده  یهاهگرودر تشخیص استفاده مناسب از نیروی کار متخصص مفید باشد، بررسی  تواندیمشاخص دیگری که 

هم س دو جدولی که در ذیل آمده است،عمده شغلی است. در دو  یهاگروهرشته تحصیلی شاغالن دارای تحصیالت عالی 

کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری "ته تحصیلی از شاغالن دارای تحصیالت عالی گروه عمده شغلی عمده رش یهاگروه

 است.  شدهارائهو سه گروه شغلی مرتبط با صنعت محاسبه و  "و ماهیگیری

 یهاتیعالفگروه رشته تحصیلی، به  نیترمرتبط، "کشاورزی و دامپزشکی"عمده رشته تحصیلی، گروه  یهاگروهاز میان 

شاورزی، ماهر ک"گروه شغلی کارکنان  درکشاورزی است. اما متأسفانه از مجموع شاغلین دارای تحصیالت عالی کشور که 

 و رندیگیمجای  "کشاورزی و دامپزشکی"درصد در گروه رشته تحصیلی  9، تنها رندیگیمقرار  "جنگلداری و ماهیگیری

ت در با کشاورزی دارند. این نسب مرتبط ریغگروه شغلی، تحصیالت  درصد شاغلین دارای تحصیالت عالی این 91بنابراین 

ر کشاورزی، کارکنان ماه"استان بوشهر بسیار کمتر از متوسط کشور است. سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی گروه شغلی 



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
134 

درصد بوده است.  1.4در استان بوشهر تنها  اندکردهلیتحصمرتبط با کشاورزی  یهارشتهکه در  "جنگلداری و ماهیگیری

 . رسدیمدرصد  4مانند تنگستان و دیر به زیر  ییهاشهرستاناین نسبت در 

عمده رشته تحصیلی از شاغالن دارای تحصیالت عالی گروه عمده شغلی کارکنان ماهر  یهاگروهسهم : 49جدول 

 درصد -1391کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در سال 
 گناوه کنگان دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر استان بوشهر شورک شرح 

 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 جمع کل

 9.9 4.4 3.4 3.4 5.5 14.2 1.4 11.1 1.1 1.2 1.1 علوم تربیتی

 11.5 19.5 1.9 11.1 14.1 11.4 13.4 1.9 14.2 13.9 14.4 و هنرعلوم انسانی 

 29.4 41.5 41.4 45.2 44.4 21.1 31.5 31.4 24.9 31.1 34.2 و حقوقعلوم اجتماعی،بازرگانی 

 1.1 2.4 11.2 5.9 5.5 1.2 5.1 9.4 9.1 1.1 9.5 علوم، ریاضی و کامپیوتر

 29.4 22.4 13.1 24.4 21.1 24.4 29.1 24.4 29.9 25.4 22.2 و ساختمهندسی، تولید 

 1.9 1.3 14.3 3.1 4.4 1.2 5.1 3.9 14.4 1.4 9.4 و دامپزشکیکشاورزی 

 3.1 4.4 4.4 4.4 4.4 2.1 3.1 1.1 4.1 2.1 2.1 بهداشت و رفاه )بهزیستی(

 2.3 2.4 4.4 1.5 2.2 2.1 4.4 3.1 2.2 2.1 2.9 خدمات

 1.5 4.9 1.9 4.1 4.4 2.4 3.1 4.1 5.2 2.4 2.2 اظهارنشده و نامشخص

 1533نفوس و مسکن سال منبع: سرشماری 

در ادامه است.  "مهندسی تولید و ساخت"صنعتی گروه رشته تحصیلی  یهاتیفعالمرتبط ترین گروه رشته تحصیلی به 

رشته تحصیلی از شاغالن دارای تحصیالت عالی سه گروه شغلی مرتبط با صنعت  یهاگروهسهم  بررسی های فوق،

و  هاستگاهدو  آالتنیماش مونتاژکارانمتصدیان و "و  "ارکنان مشاغل مربوطصنعتگران و ک"، "و دستیاران هانیتکنس")

 آن با متوسط کشور مقایسه شده است.  یهاشهرستان( در استان بوشهر و "رانندگان وسایل نقلیه

درصد در گروه  31.3از مجموع شاغالن دارای تحصیالت عالی سه گروه شغلی مرتبط با صنعت در کشور  1394در سال 

 مرتبط ریغتحصیلی  یهارشتهدرصد در  11.1و مابقی، یعنی  اندکردهلیتحص، "مهندسی ساخت و تولید"رشته تحصیلی 

مانند  ییهاشهرستاندرصد رسیده است. در  44.4. این نسبت در استان بوشهر بیشتر از متوسط کشور بوده و به اندکردهلیتحص

درصد نیز رسیده است. بنابراین در مقایسه با متوسط کشور در استان  41.1د و درص 11.3جم و کنگان این نسبت به ترتیب به 

و  اندکردهلیحصتمرتبط با صنعت  یهارشتهبوشهر شاغلین دارای تحصیالت عالی در بخش صنعت، به نسبت بیشتری در 

 از نیروی انسانی متخصص در این حوزه شده است.  یترمناسببنابراین استفاده 
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نعت ی عمده شغلی مرتبط با صهاگروهی عمده رشته تحصیلی از شاغالن دارای تحصیالت عالی هاگروه: سهم 51جدول 

 درصد -1391در سال 
 گناوه کنگان دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر استان بوشهر کشور  شرح

 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 جمع کل

 2.1 4.1 3.1 1.9 4.4 2.3 1.1 5.2 1.1 1.1 1.9 علوم تربیتی

 1.3 3.1 3.1 9.9 1.9 1.4 2.1 14.1 1.4 5.1 1.3 و هنرعلوم انسانی 

 29.4 19.1 31.1 34.9 29.2 21.4 11.1 34.2 31.2 21.5 21.1 و حقوقعلوم اجتماعی،بازرگانی 

 4.4 4.1 4.4 3.2 3.1 4.5 1.4 5.2 4.1 4.1 5.1 علوم، ریاضی و کامپیوتر

 21.3 41.1 21.1 29.4 35.2 33.1 11.3 21.2 31.2 44.4 31.3 و ساختمهندسی، تولید 

 1.5 1.4 4.9 4.4 2.9 3.1 1.4 4.1 2.1 2.3 4.4 کشاورزی و دامپزشکی

 12.1 3.4 13.9 9.1 12.1 12.4 4.3 1.1 9.4 1.9 1.1 بهداشت و رفاه )بهزیستی(

 14.2 1.9 1.2 1.4 4.1 5.1 3.1 4.1 1.1 5.3 4.2 دماتخ

 2.4 11.1 1.1 1.1 1.3 3.1 4.1 4.3 1.1 5.5 2.2 و اظهارنشدهنامشخص 

 1533منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 

 یریگجهینتو  یبندجمع -پ

وشهر نسانی متخصص در استان بکه در ابتدای گزارش نیز اشاره شد بررسی میزان توازن در استفاده از نیروی ا طورهمان

 یهاستانشهراست. در سطح اول حجم و کیفیت نیروی انسانی متخصص در استان و  شدهانجامدو سطح آن در یهاشهرستانو 

ا حد امکان مختلف ت یهاشاخصو با متوسط کشور مقایسه شده است و در سطح دوم با استفاده از  قرارگرفته موردمطالعهآن 

 شوندیمکه آیا همین میزان نیروی انسانی متخصص موجود در استان در جای مناسب خود استفاده  شدهدادهسخپا سؤالبه این 

 ارتباطی ندارد و یا کمتر ارتباط دارد.  هاآنکه به تخصص  کنندیمفعالیت  ییهابخشو یا در 

درصد دارای تحصیالت  24.4سواد و درصد با 12.1هزار نفر شاغل موجود در استان بوشهر،  333از حدود  1394در سال 

دو شاخص  ظرازناستان  یهاشهرستاندر کل کشور نیز تقریباً در همین سطح قرار دارد. اما وضعیت  هانسبت. این اندبودهعالی 

ستان است، از متوسط ا ترمناسبمانند بوشهر و جم وضعیت بسیار  هاشهرستانمتفاوت است. در برخی از  باهممذکور بسیار 

 مانند کنگان و دیلم وضعیت بسیار بدتر از متوسط استان است.  هاشهرستاندر برخی دیگر از  کهیرحالد

اخیر  یهاسالشهرستان کنگان به دلیل حضور منطقه پارس جنوبی در این شهرستان و توسعه وسیع آن در  یهاشاخص

 کارگر ساده مشغول کار هستند، عنوانبهمدتاً از نیروی کار ساختمانی را در پی داشته، که ع یاگستردهکه جذب حجم 

 اختالف فاحشی با متوسط استان دارد.  

ای سهم کمتر شاغالن دار باوجوددر خصوص نیروی انسانی متخصص در استان بوشهر آن است که  توجهجالبنکته 

رای ز این افراد )شاغالن داتحصیالت عالی از اشتغال کل در استان بوشهر در مقایسه با متوسط کشور، میزان استفاده ا

 تحصیالت عالی( در دو بخش کشاورزی و صنعت در استان بوشهر از متوسط کشور بیشتر است، برعکس بخش خدمات. 
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یشتر از بوشهر، دشتستان و گناوه ب یهاشهرستانمیزان بکار گیری شاغالن دارای تحصیالت عالی در بخش کشاورزی در 

ب در بخش صنعت و معدن، میزان بکار گیری شاغالن دارای تحصیالت عالی در متوسط استان است. به همین ترتی

بوشهر، جم و دشتی، میزان  یهاشهرستانجم بیشتر از متوسط استان است. همچنین در  ژهیوبهبوشهر و  یهاشهرستان

 افراد دارای تحصیالت عالی در بخش خدمات بیشتر از متوسط استان بوده است.  یریکارگبه

آنکه میزان بکار گیری نیروی انسانی در چهار شهرستان کنگان، دیلم، دیر و تنگستان در هر سه بخش  توجهجالبنکته 

وازن در عدم ت دهندهنشان تواندیم ینوع بهاقتصادی کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از متوسط استان کمتر است و این 

 . استفاده از نیروی انسانی متخصص در سطح استان باشد

، "و دستیاران هانیتکنس"و  "متخصصان"، "و مدیران رتبهیعال، مقامات گذارانقانون"عمده شغلی  یهاگروهاگر 

غلی از اشتغال ش یهاگروهشغلی سطح باال که نیازمند تخصص باالیی هستند، در نظر گرفته شوند، آنگاه سهم این  یهاگروه

 21.1درصد و  24.3بوشهر و جم به ترتیب  یهاشهرستاندرصد، از اشتغال  11درصد، از اشتغال استان بوشهر  11.1کل کشور 

درصد بوده است. بنابراین استان بوشهر  12.9درصد و  11.9تنگستان و دیلم نیز به ترتیب  یهاشهرستاندرصد و از اشتغال 

استان  یهاشهرستانباال در سطح برخورداری از مشاغل سطح باال وضعیتی مشابه کشور دارد، اما توزیع مشاغل سطح  ازنظر

 فاحشی همراه بوده است.  یهاتفاوتمتوازن نبوده و با  صورتبه

شغلی دارای کمترین میزان تخصص است، از اشتغال  یهاگروهسهم گروه شغلی کارگران ساده، که در مقایسه با سایر 

ستان متوازن ا یهاشهرستانتوزیع این افراد در سطح استان بوشهر و کشور تقریباً برابر است، اما همانند مشاغل سطح باال، 

سهم آن  کهیدرحالدرصد بوده،  15.3سهم گروه شغلی کارگران ساده از اشتغال کشور و استان بوشهر 1394نیست. در سال 

د بوده درص 19درصد و  21.4تنگستان و دشتستان به ترتیب  یهاشهرستاندرصد و از اشتغال  1.9از اشتغال شهرستان بوشهر 

 است. 

وسط این شاخص در استان بوشهر در مقایسه با مت تنهانهدر خصوص نرخ بیکاری در استان بوشهر آنکه  توجهقابلنکته 

کشور بسیار کمتر است، بلکه نرخ بیکاری نیروی کار دارای تحصیالت عالی نیز در استان بوشهر از کشور بسیار کمتر است. 

. نکته مانندیمدر مقایسه با متوسط کشور نیروی کار دارای تحصیالت عالی بسیار کمتر بیکار در استان بوشهر  گریدعبارتبه

دشتستان،  زجبهاستان بوشهر،  یهاشهرستاندیگر آنکه نرخ بیکاری نیروی کار دارای تحصیالت عالی در همه  توجهجالب

درصد  5استان مانند کنگان و جم کمتر از  یهاانشهرستکمتر از کشور است. نرخ بیکاری این گروه از نیروی کار در برخی 

 از است و از حد اشتغال کامل هم گذشته است. 
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آن  یهاشهرستانالبته بازهم نرخ بیکاری نیروی کار دارای تحصیالت عالی هم در کل کشور و هم در استان بوشهر و 

 سوادیبنیروی کار  تن دادن تواندیمیکی از دالیل آن بیشتر است که البته  سوادیبکنگان(، از نرخ بیکاری نیروی کار  جزبه)

 دانشگاهی مقدور نیست.  کردهلیتحصبه مشاغل سطح پایین باشد که این کار معموالً برای افراد 

درصد از اشتغال بخش صنعت و معدن کشور به گروه شغلی کارگران ساده اختصاص دارد.  21در حدود  1394در سال 

مهارت و تخصصی نیستند که سهم  گونهچیهد از شاغلین بخش صنعت و معدن در کشور دارای درص 21 گریدعبارتبه

سهم این گروه شغلی از اشتغال بخش صنعت  ترجالبدرصد بوده و از آن  23.5است. این سهم در استان بوشهر  یتوجهقابل

درصد(، دیر )با  31.1رصد(، دشتی )با سهم د 31.1درصد(، دشتستان )با سهم  32تنگستان )با سهم  یهاشهرستانو معدن در 

 درصد( است.  45.9درصد و کنگان )با سهم  33.5

رکنان ماهر کا"شاغلین گروه شغلی  اتفاقبهآن، اکثریت قریب  یهاشهرستانهم در کل کشور و هم در استان بوشهر و 

و بنابراین  نندکیمفعالیت  "و شیالت کشاورزی، شکار، جنگلداری"در گروه فعالیتی  "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

 . اندقرارگرفتهدر جای مناسب خود 

 "وطصنعتگران و کارکنان مشاغل مرب"، "و دستیاران هانیتکنس"عمده شغلی مختلف، سه گروه شغلی  یهاگروهاز میان 

خش فعالیتی شغلی، به ب یهاگروه نیترمرتبط "و رانندگان وسایل نقلیه هادستگاهو  آالتنیماش مونتاژکارانمتصدیان و "و 

فعالیتی به  گروه نیترمرتبط، "ساخت -صنعت"عمده فعالیت نیز گروه فعالیتی  یهاگروهصنعت و معدن هستند. در میان 

بخش صنعت است و بنابراین اگر شاغلین سه گروه عمده شغلی مرتبط با صنعت، در این گروه فعالیتی مشغول فعالیت باشند، 

شغلی مرتبط با صنعت، در گروه فعالیتی  یهاگروهدرصد از شاغلین  32.1تنها  1394. در سال اندقرارگرفتهیگاه در بهترین جا

فتن مهارت و این به معنای هدر ر اندبودهفعالیتی غیر مرتبط مشغول  یهاگروهو مابقی در  کردندیمفعالیت  "ساخت -صنعت"

درصد بوده است. در برخی  11.1کمتر از متوسط کشور و برابر و تخصص است. این نسبت در استان بوشهر بسیار 

 استان مانند دیلم، کنگان و گناوه وضعیت حتی از متوسط استان بوشهر نیز بدتر است.   یهاشهرستان

 یهاتیعالفگروه رشته تحصیلی، به  نیترمرتبط، "کشاورزی و دامپزشکی"عمده رشته تحصیلی، گروه  یهاگروهاز میان 

شاورزی، ماهر ک"گروه شغلی کارکنان  درزی است. اما متأسفانه از مجموع شاغلین دارای تحصیالت عالی کشور که کشاور

 و رندیگیمجای  "کشاورزی و دامپزشکی"درصد در گروه رشته تحصیلی  9، تنها رندیگیمقرار  "جنگلداری و ماهیگیری

ت در با کشاورزی دارند. این نسب مرتبط ریغشغلی، تحصیالت درصد شاغلین دارای تحصیالت عالی این گروه  91بنابراین 

ر کشاورزی، کارکنان ماه"استان بوشهر بسیار کمتر از متوسط کشور است. سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی گروه شغلی 
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بوده است. درصد  1.4در استان بوشهر تنها  اندکردهلیتحصمرتبط با کشاورزی  یهارشتهکه در  "جنگلداری و ماهیگیری

 . رسدیمدرصد  4مانند تنگستان و دیر به زیر  ییهاشهرستاناین نسبت در 

است. در سال  "مهندسی تولید و ساخت"صنعتی گروه رشته تحصیلی  یهاتیفعالگروه رشته تحصیلی به  نیترمرتبط

 31.3 عرفی شدند( در کشورم ترشیپاز مجموع شاغالن دارای تحصیالت عالی سه گروه شغلی مرتبط با صنعت )که  1394

تحصیلی  یهارشتهدرصد در  11.1و مابقی، یعنی  اندکردهلیتحص، "مهندسی ساخت و تولید"درصد در گروه رشته تحصیلی 

درصد رسیده است. در  44.4. این نسبت در استان بوشهر بیشتر از متوسط کشور بوده و به اندکردهلیتحص مرتبط ریغ

درصد نیز رسیده است. بنابراین در مقایسه با  41.1درصد و  11.3و کنگان این نسبت به ترتیب به مانند جم  ییهاشهرستان

مرتبط با صنعت  یهارشتهمتوسط کشور در استان بوشهر شاغلین دارای تحصیالت عالی در بخش صنعت، به نسبت بیشتری در 

خالصه باید  طورهبخصص در این حوزه شده است. بنابراین از نیروی انسانی مت یترمناسبو بنابراین استفاده  اندکردهلیتحص

 چنین گفت که: 

حجم و کیفیت نسبی تقریباً برابر نیروی کار متخصص در استان بوشهر و کشور، توزیع این بخش مهم از  باوجوداوالً 

از  نظررفصت. ثانیاً فاحش اس هاشهرستانبین برخی  هااختالفاستان متوازن نیست و  یهاشهرستاننیروی کار در سطح 

رار ق مورداستفادهدر جای مناسب خود  هاآناز  یتوجهقابلحجم و کیفیت نیروی کار متخصص در استان بوشهر، بخش 

خش در ب ژهیوبهو این امر موجب هدر رفت منبع مهمی مانند نیروی انسانی متخصص شده است. این مسئله  اندنگرفته

ت، اما وضعیت استان در مقایسه با متوسط کشور بهتر اس هرچنداست. در بخش صنعت نیز  توجهقابلکشاورزی استان بسیار 

  .شودیماز نیروی کار متخصص در این بخش را نیز شامل  یامالحظهقابلاین مسئله بخش  بازهم

 ، انرژی، ...(ونقلحملزیربناها )شبکه  نهیدرزم -1-2-11-1-2-1-1-3

ناهای استان زیرب دهندهلیتشکپایه اصلی  عنوانبه ونقلحملژی و انر  مؤلفهبررسی تعارض و توازن استان بوشهر در دو 

 شودیماز اهمیت باالیی برخورداراست  عدم توازن و یا وجود تعارض در زیربناهای یک منطقه سبب توسعه ناهمگن منطقه 

 . باشدیم باالیی از این منظر یریرپذیتأثساحلی بودن و ارتباط با دریا دارای  و استان بوشهر با توجه به

 ونقلحمل -1-2-11-1-2-1-1-3-1

 فرودگاه دارای شهر این امر این کنار در و زشدهکمتمر بوشهر در بندر استان بندری تأسیسات و امکانات نیترگسترده

 بارگذاری شده و میزان جمعیت یهاتیفعالبه لحاظ تراکم راه نیز دو کانون بوشهر و عسلویه برحسب  .باشدیم یالمللنیب
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 هاشبکه تمرکز که دارند آن از نشان و باشندیمیی هستند و از سطح برخورداری باالیی نیز برخوردار ساکن دارای تراکم باال

 است.   دیگر نقاط از بیش بندر بوشهر و عسلویه در نیز ساختاری بعد از

 یهادهجاوجود  پایه بر است، شده اشاره ارتباطات مراتبسلسله به مربوط مطالعات بخش در طور کههمان از طرفی

است.  نخست رتبه حائز نقاط شهری دیگر از فواصل مجموع ازنظر بندر بوشهر استان، در مواصالتی محورهای و ارتباطی

 شهری یهاکانون از شهری نقاط از یک هر مجموع فواصل از کمتر استان شهری نقاط از آن فواصل مجموع که معنی بدین

 توانیم بنابراین دارد استان سطح در دیگر شهری نقاط با را تباطات مستقیمار بیشترین بندر بوشهر اینکه ضمن .است دیگر

 بندر بوشهر در مربوطه تأسیسات وجود طورنیهم و کارکردها بعد از تنهانه را و تسهیالت امکانات و جمعیت تمرکز جلوه

 کهدرحال ی،فعل ونقلحمل شبکه مناسب یتظرف و مسافر و کاال مبادله باالی حجم به توجه با رونیازا .نمود مشاهده و عسلویه

 استان رد ریلی یونقلحمل شبکه کهیدرصورتدارد،  وجود ونقلحمل شبکه و مسافر و کاال مبادله حجم بین توازن حاضر

 توازن زایشاف سبب تواندیم اصلی عامل یک عنوانبه مسئله این ،(دریایی ونقلحمل و بنادر تعدد به توجه با) گردد ایجاد

وشهر و ب ونقلحملبزرگ در دو کانون  یهاتیفعال باوجودچراکه  .شود استان ونقلحمل شبکه و مسافر و کاال حجم بین

در  وصاًخصریلی در استان و  ونقلحملبزرگی به دلیل عدم وجود خط آهن و  خألبندری پرتراکم،  یهاتیفعالعسلویه و 

 . شودیماین دو کانون دیده 
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 استان بوشهر نقل وحملاینفوگراف توازن شبکه : 22 ریتصو

 
 

 دسترسی سکونتگاه های شهری به شبکه راه های اصلی

دسترسی شهرهای استان از طریق سلسله مراتب مختلف راه ها مورد بررسی نشان می دهد شهر بوشهر در باالترین سلسله 

ی انواع سلسله مراتب راه بزرگراهی، راه اصلی و راه فرعی بهره مند است. مراتب دسترسی راه قرار دارد. این شهر از تمام

شهر جم نیز شرایطی مشابه دارد هرچند از نظر تعدد مسیرهای منتهی به این شهر در مرتبه ای پایین تر از شهر بوشهر قرار 

، نخل تقی، بندر گناوه، می گیرد. شهرهای بندر ریگ، بندر دیر، بندر دیلم، امام حسن، دالکی، چغادک، دوراهک

خورموج، برازجان، آبدان، سیراف، بردستان، آب پخش، کاکی، شبانکاره، بنک، بادوله، بندر کنگان از دیگر شهرهائی 

درصد از شهرهای استان از دسترسی به شبکه  14هستند که همگی از بزرگراه بهره مند هستند. به عبارتی قریب به 

 .ی شنبه و بردخون تنها از طریق راه فرعی دسترسی دارندبزرگراهی بهره می برند. شهرها
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 نسبت حجم به ظرفیت شبکه راه ها 

هریک از محورهای در  43جهت بررسی وضعیت توازن در زمینه ظرفیت شبکه راه های استان، متوسط نرخ جریان تردد

ارتباطی استان بررسی شده است و در نهایت سهم جریان تردد از هریک از محورها استخراج شده است. نتایج محاسبات در 

فارغ از ظرفیت شبکه راه، متوسط نرخ جریان تردد راه های استان به مراتب کمتر از ظرفیت آن جدول زیر منعکس است. 

بررسی این وضعیت نشان  است. (A B C D)اه باال بودن سطح سرویس شبکه راه های استاناست که علی القاعده این امر گو

اما با توجه به موقعیت خاص استان و استقرار  توازن برقرار است.استان از نظر این موضوع  در می دهد که به صورت کلی

 به صورت موضعی و در فصل هایی خاص ،بوشهر وجود دارد  فعالیت هابی که در مجاورت شهرهایی نظیر عسلویه، کنگان و

به مناسب های مختلف از میزان توازن حجم به ظرفیت شبکه کاسته شود و عدم توازن هایی به صورت مقطعی  از سال و

 مشاهده گردد.

 1393: مشخصات کلی مسیرهای تردد شماری استان در سال 51جدول 
سرعت 

 متوسط کل

 درصد نرخ جریان

 به ظرفیت

نرخ جریان 

 تردد

ظرفیت در 

 ساعت
 نام محور

سرعت 

 متوسط کل

درصد نرخ جریان 

 به ظرفیت

نرخ جریان 

 تردد

ظرفیت در 

 ساعت
 نام محور

 1444 299.5 5 11 کنارتخته -وحدتیه  3144 211 5.1 21.5
 –شیراز 

 برازجان

 1444 115.5 2.9 11.5 جم  -فیروزآباد  3144 13.5 2.3 11
 -دیلم 

 زستانخو

 3144 394 14.9 11.5 نیروگاه اتمی -عالی شهر  3144 259 1.2 11
 -چغادک 

 برازجان

 3144 314 14.1 12.5 سعدآباد -وحدتیه  2444 11 3 11
 –عسلویه 

 کنگان

 3144 214.5 5.1 144.5 برازجان -گناوه  1244 224 11.3 19.5
 -چغادک 

 خورموج

 3144 111 5.2 94.5 برازجان -اهرم  1244 121 14.1 13
 -کنگان 

 خورموج

 3144 111.5 5 15.5 بوشهر -دیر  1244 91.5 1.1 15.5
سه راهی 

 جم –طاهری 

14 1.1 145 1244 
)خروجی به استان 

 بندو -هرمزگان( اخند 
 چغاد-بوشهر 3144 591 11.1 95

 کنگان –دیر   3144 244 1.1 15.5 بوشهر -گناوه  1244 99.5 1.3 11

 دیلم –گناوه  3144 141 4.1 11 اهرم -فراشبند  1244 41.5 4 11.5

 3144 315 1.1 94.5 گناوه –سیاه مکان  1244 39 3.3 11.5
 -ریگ 

 برازجان

 مآخذ: اداره کل  حمل و نقل و راهداری جاده ای استان بوشهر

 

                                                      
 . کنندیمقطع عبور م کیساعت از  کیاست که در  ییکه شامل تعداد کل خودروها کیتراف انیجرمتوسط نرخ  43
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 1393ر سال : ظرفیت و  نرخ جریان تردد محورهای اصلی استان د 15نمودار 
 

 
 مآخذ: اداره کل  حمل و نقل و راهداری جاده ای استان بوشهر                                              
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 انرژی -1-2-11-1-2-1-1-3-2

 یبررسابلقکه این شبکه نیز به لحاظ توازن  اشدبیمبرق، نفت و گاز  یهابخششبکه انرژی در استان بوشهر شامل 

استان بوشهر  دباشیم. وجود دو کریدور موازی ترانزیت انرژی در دریا و خشکی که به ترتیب متعلق به  نفت و گاز باشدیم

 قرار داده است .  یفردمنحصربهوضعیت  را در

به نقاط  زیره با کشتیتقال داده شده و سپس از این جگوره به جزیره خارگ ان خانهتلمبهاز طریق  ترانزیت انرژی نفت

سلویه به سایت ع شدهاستخراجگاز  کهیطوربهبرعکس جریان نفت است  قاًیدق. جریان گاز شودیمصادر  مختلف جهان

 .شودیمو سپس با خط لوله به نقاط مختلف انتقال داده  شدهمنتقل

 توازن و عدم توازن استان بوشهر در نفت و گاز : اینفوگراف23 ریتصو

 
 

 و ولیدت مرکز عنوان به پارس انرژی ویژه منطقه و  استان شمالی بخش در ایران نفت صدور مرکز عنوان به خارگ جزیره  -

 .هستند زنتوا دارای استان در  عملکردی  و فضایی لحاظ به و داشته قرار بوشهر استان جنوبی بخش در گاز صدور و انتقال
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 به تنسب توازن ایجاد سبب شهری نقاط با جوارهم و استان قطر از عبور سبب به   IGAT 9 & 5 & 1 گاز خطوط مسیر -

 است. شده استان یهاسکونتگاه و بوشهر استان پهنه

ین منطقه در ا شدهانجام یهایبارگذارگاز در جنوب استان و با توجه به حجم  یهاتیفعال ریتأثجریان برق نیز تحت  -

 .باشدیمنیاز استان دارای توازن  نیتأمنظر  ازو  باشدیماز بوشهر به سمت جنوب در حال انتشار 

 نفر کارکن و بیشتر 11در کارگاه های صنعتی نسبت مصرف به تولید انرژی 

بشکه معادل میلیون  214حدود  در کشور نفرکارکن وبیشتر 14مصرف کل انرژی کارگاه های صنعتی  1393در سال 

درصد رشد داشته است.بررسی مقدار انرژی مصرفی کارگاه های صنعتی براساس  5.1نفت خام بوده که نسبت به سال قبل 

نشان می دهد که گروه های تولید سایر فراورده های  1393در سال  ISICنوع فعالیت به تفکیکی گروه های دو رقمی 

میلیون بشکه معادل نفت خام بیشترین مقدار  11و  14های شیمیایی به ترتیب با معدنی غیر فلزی و تولید شیمیایی وفراورده 

انرژی را در میان کارگاه های صنعتی مصرف کرده اند وتولید فلزات پایه وتولید کک وفراورده های حاصل از پاالیش 

 نفت در رتبه های بعدی قرار دارند. 

نفرکارکن وبیشتر بین استان بوشهر ومتوسط کشوری نشان می  14مقایسه میانگین مصرف انرژی در کارگاه های صنعتی 

 دهدکه میزان مصرف کل انرژی در سطح استان روند روبه رشدی نشان می دهد.

 )بشکه معادل نفت خام(نفرکارکن وبیشتر 11صنعتی دارای : مصرف کل انرژی در کارگاه های  52جدول 
 1393سال 1392سال 1391لسا 1394سال  1319سال 1311سال 1311سال 1311سال 1315سال 1314سال 1313سالسال

155775.3171601.6182853.9186597.5198236.9211279.2224572.5230417.8246795260928 153226.2 کل کشور

786.839 1067.461361.5522097.1294939.18233.919097.124817.336530.091340217719بوشهر

 1534ع : سازمان ملی بهره وری ایران منب 
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 ()بشکه معادل نفت خامبیشتر در استان بوشهر نفرکارکن و 11: روند مصرف کل انرژی در کارگاه های صنعتی دارای  16نمودار 

 
 4931ع : سازمان ملي بهره وری ایران منب                                                                         

ایسه ارزش ستانده به ازای مصرف یک بشکه معادل نفت خام در انرژی در بخش صنعت نشان می دهد که در بین مق

به صورت میانگین ارزش ستانده به ازای مصرف یک بشکه معادل نفت خام استان های کشور تفاوت هایی دیده می شود. 

ن ریال( در ک استان)برحسب بشکه معادل نفت خام/ میلیوانرژی در کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن وبیشتر به تفکی

رسیده است . مقایسه این آمار برای  19.11به حدود  1393بوده است در حالی که این رقم برای سال  3.11برابر  1313سال 

ی فوق تاستان بوشهر نشان می دهد که ارزش ستانده به ازای مصرف یک بشکه معادل نفت خام انرژی در کارگاه های صنع

برابر میانگین کشوری در این سال بوده است. این مقدار در سال های آتی  3بوده است که حدود  14.11برابر  1313در سال 

دارای سیر متفاوتی بوده است و با فراز وفرودهایی روبه روبه رو شده است. کمترین مقدار ارزش ستانده به ازای مصرف یک 

ثبت شده  1315بیشتر در استان بوشهر در سال نفرکارکن و 14رگاه های صنعتی دارای بشکه معادل نفت خام انرژی در کا

 رسیده است. 24.29به حدود  افزایشی داشته است وتی روند  ارقام در طی سال های آبوده است. این  1.12است که برابر 

فت خام انرژی در کارگاه های صنعتی ده نفرکارکن و :  ارزش ستانده به ازای مصرف یک بشکه معادل ن 53جدول 

 )بشکه معادل نفت خام/ میلیون ریال(بیشتر

 1393سال 1392سال 1391سال 1394سال  1319سال 1311سال 1311سال 1311سال 1315سال 1314سال 1313سالسال

کل 

 کشور
3.18 3.594.175.346.338.089.2411.2614.0920.4419.88

10.16 6.746.6210.8610.557.4911.6832.9438.4323.6320.29بوشهر

 1534ع : سازمان ملی بهره وری ایران منب                                                                                                              
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 14روند ارزش ستانده به ازای مصرف یک بشکه معادل نفت خام انرژی در کارگاه های صنعتی  مشاهده نموداری

نفرکارکن و بیشتر درسطح استان بوشهر نوسانات این شاخص را نشان می دهد. از علل وضعیت نوسانات این شاخص در سال 

های خاصی از استان، ممکن است ناشی از عدم فعالیت های صنعتی باشد که تاثیر زیادی در ارزش ستانده استان داشته اند. 

شوری تری را نسبت به متوسط ک ی می باشد و به صورت کلی وضعیت مناسباز نظر این شاخص ، استان دارای توازن نسب

 نشان می دهد. 

: ارزش ستانده به ازای مصرف یک بشکه معادل نفت خام انرژی در کارگاه های صنعتی ده نفرکارکن و  11نمودار 

 )بشکه معادل نفت خام/ میلیون ریال(بیشتر

 
 1534ع : سازمان ملی بهره وری ایران مناب                                                                                                

 

 نفر و بیشتر 11شاخص بهره وری انرژی درواحدهای کارگاهی صنعتی 

کارگاه به  9112ه از این تعداد کارگاه می باشد ک 14452برابر 1393تعداد کارگاه های صنعتی در کل کشور و در سال 

نفر 144کارگاه مربوط به کارگاه های  2541نفر و  55-99مربوط به کارگاه های  2132نفر کارکن،  49-14کارگاه های 

 درصد آنها عمومی بوده است. 2.5کارکن و بیشتر بوده است. براساس طبقه بندی نوع ماکیت خصوص و تنها 
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 نفر وبیشتر کارکن در کشور 11: سهم کارگاه های  18نمودار 

 
 1534ع : سازمان ملی بهره وری ایران منب

 : تعداد کارگاه های صنعتی در استان های مختلف 19نمودار 

 
 1534: سازمان ملی بهره وری ایران  منبع

بیشتر را در سطح استان و در  نفر و 14واحدهای کارگاهی صنعتی نمودار و جدول زیر روند شاخص بهره وری انرژی در 

 اً در سطح بی استان تقریکه شاخص بهره وری انرژ 1394هد. به جزدر دوره سال های مقایسه با میانگین کشوری نشان می د

ری بوده است. نگین کشوسال های بررسی شده این مقدار برای استان بوشهر پایین تر از میا لی بوده است، در سایرمیانگین م

این وضعیت نشان می دهد که با صرف انرژی بییشتر نسبت به متوسط کشوری، منافع کمتری نسبت به سطح ملی نسیب استان 

می گردد. با توجه به روند نزولی بودن  این روند، بازدهی شاخص بهره وری انرژی  به صورت کلی در سطح استان، می توان 

 ن منظر بهم خورده است وبه سمت عدم توازن میل می کند.استان از ایگفت توازن 

18%

15%

67%

نفر وبیشتر100از  نفر99-50بین  نفر49تا 10از 
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 111=1393:1391 -1383نفر کارکن و بیشتر 11: شاخص بهره وری انرزی در واحدهای کارگاهی صنعتی  54جدول 
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9498111108134126909786 90 کل کشور

100 615478624355853930بوشهر

 1534ع : سازمان ملی بهره وری ایران بمن

 

 111=1391، 1393 -1383شتریب و کارکن نفر 11 یصنعت یکارگاه یواحدها در یانرز یور بهره شاخص:  21نمودار 

 
 1534: سازمان ملی بهره وری ایران ذماخ

 

پایین بودن شاخص بهره وری انرژی در سطح استان نسبت به میانگین کشوری در این سطح می تواند ناشی از تفاوت های 

 اقلیمی منطقه، نوع صنایع و ... باشد.

 در زمینه منابع مالی و جذب سرمایه -1-2-11-1-2-1-1-4

است. استان آورده شده  1311-93های ی استان بوشهر طی سالهاشهرستاندر جداول زیر توزیع اعتبارات عمرانی بین  

شهرستان افزایش یافته است.  14های آن به شهرستان بوده و از این سال به بعد تعداد شهرستان 9دارای  1391بوشهر تا سال 

ر سهم و جداول زیاست. به همین دلیل در  کنگان و عسلویه تفکیک شده شهرستانشهرستان کنگان به دو  1391در سال 

در راستای  محاسبه شده است. 1393تا  1311از  هاشهرستانو برای سایر  1393تا سال  آنعسلویه از سال ایجاد  شهرستانرشد 
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بررسی وضعیت توازن یا عدم توازن در زمینه منابع مالی و جذب سرمایه در سطح استان از شاخص های سهم شهرستان های 

 رات عمرانی، سرانه اعتبارات عمرانی نسبت به جمعیت شهرستان و ... در سطح استان استفاده شده است.استان از عملکرد اعتبا

 سهم شهرستان های استان از عملکرد اعتبارات عمرانی

ی مختلف از عملکرد اعتبارات عمرانی استان اختالف فاحشی با هم هاشهرستانطی دوره زمانی مورد بررسی سهم 

ی بوشهر، دشتستان و کنگان بوده که به طور متوسط در این دوره در هر سال به هاشهرستانها مربوط سهم اند. بیشترینداشته

اند. سه شهرستان درصد از عملکرد اعتبارات عمرانی استان را در اختیار داشته 19.1درصد و  24.1درصد،  23.4ترتیب با 

اند، در حالی که ها را به خود اختصاص دادهستان در این سالدرصد از عملکرد اعتبارات عمرانی ا 13.2مذکور در مجموع 

(. کمترین 1394درصد از جمعیت استان در سال  13.1تقریباً همین مقدار از جمعیت استان را نیز در خود جای داده اند )

 باشد. انی استان میدرصد از کل عملکرد اعتبارات عمر 4.4درصد و جم با  3.1ی دیلم با هاشهرستانها نیز مربوط به سهم

همچنین در این دوره عملکرد اعتبارات عمرانی شهرستانی استان بوشهر با نوسانات شدید رو به رو بوده است. به عنوان 

نسبت به  1393درصد کاهش یافته، در حالی که در سال  51در مقایسه با سال قبل از آن  1391مثال این اعتبارات در سال 

د رشد را تجربه کرده است. عملکرد اعتبارات عمرانی شهرستانی استان در کل دوره مورد بررسی درص 111سال قبل از آن 

 درصد افزایش داشته است.  31به طور متوسط در هر سال 

 

 )میلیون ریال( 1388-93های استان بوشهر در دوره : وضعیت عملکرد اعتبارات عمرانی در شهرستان55جدول 

 1393 1392 1391 1391 1389 1388 رستانشه

 1495115 3215339 5115124 1145313 1445214 4245114 بوشهر

 2995129 1255141 145413 1915512 1115411 1525915 تنگستان

 1215111 3395391 3215131 1415911 1235151 4495521 دشتستان

 4915434 1195111 1215144 2445941 2335544 2445114 دشتی

 2555154 115191 515399 1115423 1345153 1315945 دیر

 3235235 1325344 1145431 4395313 2545345 2455123 گناوه

 1115449 145424 445121 1495312 1115311 115241 دیلم

 2425139 145345 435334 1515919 1115151 1145911 جم

 کنگان
2345121 2945334 4215121 3115131 

3125543 154445399 

 5235121 1555291 عسلویه

 451115315 151315241 151495199 353345914 251315131 254435429 هاشهرستانجمع 

 استان بوشهر یزیربرنامه: سازمان مدیریت و مأخذ



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
152 

 )درصد( 1388-93ر دوره از عملکرد اعتبارات عمرانی شهرستانی استان بوشهر د هاشهرستان: سهم 56جدول 

 متوسط دوره 1393 1392 1391 1391 1389 1388 شهرستان

 23.4 15.1 11.1 34.4 21.1 25.1 21.2 بوشهر

 1.1 1.2 1.1 3.1 5.9 1.5 1.1 تنگستان

 24.1 15.2 11.5 19.9 21.2 21.4 22.4 دشتستان

 1.1 14.4 9.2 1.4 1.3 1.5 14.2 دشتی

 5.4 5.3 4.2 3.5 5.4 4.9 1.1 دیر

 1.9 1.1 1.2 1.1 13.2 9.1 14.3 گناوه

 3.1 3.5 3.5 2.1 3.3 4.2 4.4 دیلم

 4.4 5.1 4.4 2.1 4.1 4.1 5.5 جم

 کنگان
11.1 14.1 12.1 19.3 

24.3 24.9 
19.1 

 14.9 1.5 عسلویه

 144 144 144 144 144 144 144 هاشهرستانجمع 

 : محاسبات مشاورمأخذ

 

 )درصد( 1388- 93: سهم شهرستان ها از عملکرداعتبارات عمرانی شهرستانی استان در دوره  21نمودار 

 
 : محاسبات مشاورمأخذ  
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 )درصد( 1388-93: رشد ساالنه عملکرد اعتبارات عمرانی شهرستانی استان بوشهر به تفکیک شهرستان در دوره 51جدول 

 متوسط دوره 93-1392 92-1391 91-1391 91-1389 89-1388 تانشهرس

 21 129 42- 35- 24 15 بوشهر

 41 131 149 14- 11 11 تنگستان

 25 115 3 54- 2- 11 دشتستان

 44 194 39 54- 5 14 دشتی

 41 233 34 11- 35 2 دیر

 31 144 24 15- 15 22 گناوه

 34 114 41 14- 1- 32 دیلم

 54 221 12 13- 42 1 جم

 کنگان
24 41 -25 11 

119 
14 

 231 عسلویه

 31 111 11 51- 22 31 هاشهرستانجمع 

 : محاسبات مشاورمأخذ

 سرانه اعتبارات عمرانی

ی هاهرستانشتوان وضعیت توزیع اعتبارات عمرانی را در سطح با استفاده از شاخص سرانه عملکرد اعتبارات عمرانی می

ی مختلف هاستانشهرو شفاف تری نشان داد. در این قسمت سرانه عملکرد اعتبارات عمرانی توزیع شده بین  استان به نحو بهتر

میلیون ریال،  4.15ی گناوه با هاشهرستانآورده شده است. در این سال بیشترین سرانه مربوط به  1394استان بوشهر در سال 

تستان ی کنگان، تنگستان و دشهاشهرستان. کمترین سرانه نیز به باشدیمل میلیون ریا 3.45میلیون ریال و دیر با  3.41دیلم با 

 تعلق داشته است. 

بنابراین  گیرند،البته از آنجا اعتبارات عمرانی دولتی عمدتاً در جهت احداث و تکمیل زیرساختها مورد استفاده قرار می

ی استان وجود ندارد. ممکن است در سال مورد بررسی هاشهرستانلزومی بر تناسب میان جمعیت و میزان اعتبارات عمرانی در 

ی هاستانشهرهایش نسبت به سایر  شهرستانی که دارای جمعیت زیادی نیست به دلیل عقب ماندگی در احداث زیرساخت

 استان، اعتبارات عمرانی بیشتری بدست آورده باشد. 

تان، ی تنگستان، دشتسهاشهرستانتبارات عمرانی در که سرانه عملکرد اع دهدیمبه هر حال محاسبات جدول زیر نشان 

زای هر نفر بوده، کمتر بوده است واین میلیون ریال به ا 3.23از متوسط استانی که برابر  1394دشتی، جم و کنگان در سال 

 نحوه توزیع سرانه اعتبارات عمرانی در سطح استان، وضعیت عدم توازن در سطح استان را نشان می دهد.
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 )میلیون ریال( 1391های استان بوشهر در سال سرانه عملکرد اعتبارات عمرانی در شهرستان  :  58جدول 

 سرانه اعتبارات عمرانی جمعیت عملکرد اعتبارات عمرانی شهرستان

 3.31 2515941 1145313 بوشهر

 2.11 145212 1915512 تنگستان

 3.41 2295425 1415911 دشتستان

 3.11 115534 2445941 دشتی

 3.45 525523 1115423 دیر

 4.15 945493 4395313 گناوه

 3.41 315514 1495312 دیلم

 3.49 515441 1515919 جم

 2.54 1145114 4215121 کنگان

 3.23 154325949 353345914 هاشهرستانجمع 

 : محاسبات مشاورمأخذ

   )میلیون ریال( 1391های استان بوشهر در سال سرانه عملکرد اعتبارات عمرانی در شهرستان : 22نمودار 

 
 : محاسبات مشاورمأخذ

 یی بانکیاعطا التیتسه 

ها به بخش های استان و نیز تسهیالت پرداختی بانکهای بانکی نزد بانکدر این بخش سعی شده تا با بررسی میزان سپرده

در دد. گذاری بخش خصوصی در استان بوشهر ارائه گرهای اقتصادی استان، تصویری از سرمایهخشغیردولتی به تفکیک ب

ها آمده است. در پایان به تفکیک شهرستان 1393های استان بوشهر در پایان سال ها نزد بانکجدول زیر مبلغ مانده سپرده

های استان بوده است. از این میزان سپرده، نزد بانک میلیارد ریال سپرده توسط مردم 54111در مجموع بالغ بر  1393سال 
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های استان های نزد بانکدرصد از مبلغ سپرده 35.5شهرستان بوشهر باالترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این سال 

 انددی جای گرفتهبعهای های عسلویه، دشتستان و گناوه در رتبهمربوط به شهرستان بوشهر بوده است. پس از آن نیز شهرستان

 1393های استان بوشهر در پایان سال ها نزد بانکمبلغ مانده سپرده  : 59جدول 

 سهم از مبلغ )درصد( مبلغ )میلیارد ریال( شرح

 144.4 545111 استان

 35.5 195414 بوشهر

 3.1 15113 تنگستان

 1.5 35552 جم

 14.3 15132 دشتستان

 3.9 25135 یدشت

 3.3 15112 دیر

 2.1 15141 دیلم

 1.5 35513 کنگان

 9.1 45911 گناوه

 15.1 15144 عسلویه

 1535 -مأخذ: سالنامه آماری استان                                 

 

هر در سال شهای عمده اقتصادی در استان بوتعداد و مبلغ مانده تسهیالت پرداختی به بخش غیردولتی به تفکیک بخش

میلیارد ریال به  23925هزار فقره تسهیالت با مبلغ  141ارائه شده است. در این سال در مجموع حدود در جدول زیر  1393

بخش غیردولتی پرداخت شده است. همانطور که مالحظه می شود در این استان، تسهیالت پرداختی عمدتاً دارای ارقام خرد 

میلیون ریال بوده است. این وضعیت تقریباً در همه  224پرداختی در استان در این سال تنها  هستند. متوسط هر یک از تسهیالت

میلیون ریال، در بخش  294بخشهای اقتصادی نیز وجود دارد. متوسط مبلغ هر یک از تسهیالت اعطا شده در بخش کشاورزی 

میلیون ریال بوده  112ل و در بخش خدمات میلیون ریا 194میلیون ریال، در بخش مسکن و ساختمان  411صنعت و معدن 

 است. 

های اقتصادی در اختیار درصد باالترین سهم را در میان بخش 31.3از نظر تعداد مانده تسهیالت، بخش خدمات با سهم 

ه داند. اما از نظر مبلغ مانهای مسکن و ساختمان، کشاورزی و صنعت و معدن قرار داشتهداشته است و پس از آن نیز بخش
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 21.4درصد، مسکن و ساختمان با سهم  31درصد، خدمات با سهم  31.1های کشاورزی با سهم تسهیالت، به ترتیب بخش

 اند. های اقتصادی از نظر دریافت تسهیالت بودهترین بخشدرصد، مهم 9.5درصد و بخش صنعت و معدن با سهم 

 ی های عمده اقتصادهای استان به بخش غیردولتی بر حسب بخشسهیالت پرداختی بانکتعداد و مبلغ مانده ت : 61جدول 

 1393در پایان سال 

 خدمات مسکن و ساختمان صنعت و معدن کشاورزی جمع  

 445149 355113 45121 255344 1415144 تعداد تسهیالت

 31.3 33.4 4.5 23.1 144.4 سهم از تعداد )درصد(

 15411 15115 25211 15449 235925 رد ریال(مبلغ تسهیالت )میلیا

 31.4 21.4 9.5 31.1 144.4 سهم از مبلغ )درصد(

1535 -مأخذ: سالنامه آماری استان  

حال برای روشن شدن این که آیا استان بوشهر سرمایه فرست است یا جاذب سرمایه، از مقایسه مبلغ مانده تسهیالت و 

رداختی شود، مبلغ مانده تسهیالت پاستفاده شده است. همانطور که در جدول زیر مالحظه میهای بانکی استان مبلغ مانده سپرده

رد های استان بوده است. در دوره موهای مردم نزد بانکبه بخش غیردولتی در استان بوشهر، همواره کمتر از مبلغ مانده سپرده

ها نزد درصد کل مبلغ سپرده 45ردولتی در حدود بررسی به طور متوسط در هر سال مبلغ تسهیالت پرداختی به بخش غی

 های استان بوده است. در این خصوص الزم به ذکر است که:بانک

رد. مسلماً گیهای بانکی به صورت تسهیالت در اختیار بخش غیردولتی قرار میاوالً: در هر سال بخشی از میزان سپرده

اختیار  شود و یا درگذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی صرف میها به صورت سرمایهها توسط خود بانکبخشی از سپرده

پویایی اقتصاد استان  دهندهگیرد. البته هر چه سهم تسهیالت پرداختی به بخش غیردولتی بیشتر باشد، نشانبخش دولتی قرار می

 گذاری بیشتر بخش خصوصی در استان است. و سرمایه

آن است که این نسبت )نسبت تسهیالت پرداختی به بخش غیردولتی به مبلغ  دوماً: نکته حائز اهمیت در استان بوشهر

ه ای در اقتصاد کشور دارند، کمتر است. بهایی که سهم عمدههای دیگر، به ویژه استانهای بانکی( در استان از استانسپرده

 14رصد، در استان آذربایجان شرقی د 11درصد، در استان اصفهان  12در استان تهران  1393عنوان مثال این نسبت در سال 

توان نتیجه گرفت که استان بوشهر، یک استان سرمایه درصد بوده است. بنابراین می 51درصد و در استان خراسان رضوی 

 رود. گذاری در استان، به خارج استان میهای استان بجای سرمایهفرست است و سرمایه

( با اعتبارات عمرانی استان 1393میلیارد ریال در سال  54111بانکی در استان )های سوماً: مقایسه بین مبلغ مانده سپرده

 11.5دهد. در استان بوشهر در هر سال تقریباً ( به خوبی توان بالقوه مالی استان را نشان می1393میلیارد ریال در سال  4111)
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که در صورت استفاده مناسب از این توان مالی و های استان وجود دارد های بانکی در بانکبرابر اعتبارت عمرانی، سپرده

 های بسیاری پیش روی اقتصاد استان خواهد بود. ها از استان، فرصتجلوگیری از خروج سرمایه

 تی درها به بخش غیردولهای استان و مانده تسهیالت پرداختی بانکمقایسه میزان مانده سپرده نزد بانک : 61جدول 

 استان بوشهر )میلیارد ریال(

 مبلغ سپرده سال
مبلغ تسهیالت بخش 

 غیردولتی

نسبت تسهیالت بخش غیردولتی به کل سپرده 

 )درصد(

1319 255512 245411 11.4 

1394 225941 125491 52.1 

1391 345149 15114 25.4 

1392 315251 15151 24.4 

1393 545111 235925 43.1 

 1535 -ی استانمأخذ: سالنامه آمار

 

 بررسی تعارضات کاربری اراضی -1-2-11-1-2-1-2

 هدف و ضرورت از مطالعه تعارضات کاربری اراضی -

 یعینابع طبو م نیاستفاده از سرزم یبرا یو اصول حیصح یارائه برنامه ها یمرتبط با آن در پ یو برنامه ها نیسرزم شیآما

(. از 1315م، )مخدونگردد یعیو منابع طب طیمح بیتخر در طول زمان سبب یاستفاده و بهره بردار نیکه ا یباشد، بطور یم

از  داریو پا استفاده مناسب یبرا نیدر سرزم یانسان یها تیو فعال نیسرزم نسان،ا نیروابط ب میتنظ ن،یسرزم شیآما یطرف

 باشد.  یهمه نسل ها م یاجتماع در طول زمان برا تیدر جهت بهبود وضع ییو فضا یامکانات انسان هیکل

 یآت یها یاروضع موجود با بهره برد یها یتناسب کاربر تیرعا ن،یسرزم شیآما یزیدر برنامه ر یز نکات اساسا یکی

اگر  گرید ی. به عبارتدیآ یاست که از آن به عمل م یبا نوع استفاده ا نیمشخصات زم قیتطب ،یاست. منظور از تناسب اراض

شود  یکه از آن م یبا نوع استفاده ا نیاده از آن را پاسخ دهد، آن زمنوع استف یازهایو ن اتیبتواند ضرور نیزم یها یژگیو

 دجایصورت باعث ا نیا ریها و منطقه سازگار خواهد بود، در غ یخواهد داشت و با کاربر سبخود تنا ینوع کاربر ای

 یتحت کابر یاریبس یشود و اراض یم ینکته چشم پوش نیا تیاز مناطق، از اهم یاریخواهد شد. متاسفانه در بس یتعارضات

 (. 1392نژاد و همکاران،  یشود ) حاتم یدر منطقه م یها و تعارضات یکه باعت ناسازگار ردیگ ینامناسب قرار م یها
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و  نیزم یاربرمطلوب ک یبدنبال ارائه الگو ییفضا یزیربرنامه ندیفرآ ییبه عنوان محصول نها نیزم یکاربر یزیبرنامه ر

 تیعدم قطع لیدر غالب مطالعات صورت گرفته بدل ندیفرآ نیهاست. ا تیبا توجه به ظرف یاتوسعه  یها تیاولو نییتع

 همراه بوده است.  ییها یبا تعارضات و ناسازگار ،یمنطقه ا یها یژگیو و طیشرا

 طیمختلف از جمله شرا یبخش ها انیم یهماهنگ ،یو منطقه ا یشهر اسیاز الزامات رشد متوازن و همه جانبه در مق یکی

ع آن به منظور رف یها تیدر منطقه و توان ها و محدود طیشرا نیباشد. درک ا یمنطقه م یتیو نظام فعال یطیمح ستیز

ز ها و عدم استفاده مناسب ا تیکه عدم شناخت ظرف یمنطقه منجر گردد. در حال داریتواند به توسعه پا یجامعه م یازهاین

 ستیز طیحم بیمانند تخر یادیز یطیمح ستیسبب بروز مشکالت ز ن،یزم ییاز توانا یامکانات، عالوه بر کاهش بهره ور

 یبهره ور تیلو قاب یستیکاهش تنوع ز ،یاراض نیو مناسب تر نیاز مرغوبتر یعیوبخش وس یعیشهرها، منابع طب یرامونیپ

 (. 1392همکاران، و پورشود )داداش یم نیزم

 

 تعاریف و مفاهیم -

 تیعالحاصل از اشتراک ف یفضا کیروابط در  نیو معقوالنه ب یارتباط منطق کی عبارتست از وجود یمفهوم سازگار

 ندیفرآ کیتواند محصول  یارتباط م نیباشد. ا یستیز یفضاها ریسا ایتواند شهر، شهرک، روستا و  یفضا م نیو مکان. ا

ته ها و ها در مکان، متناسب با خواس تیفعال یعیکه رشد طب ییآنجا زبوجود آمده باشد. ا یزیبرنامه ر قیاز طر ایو  یعیطب

به  یابیو مکان، جهت دست تیفعال نیدر روابط ب یو همگون یسازگار جادیا یبرا یزیباشد لذا برنامه ر ینم یانسان یازهاین

 (.1311 ،یعدل یو نظر یبیسازد )حب یم یمورد نظر را ضرور تیمطلوب

 یها یاربرتعامل و ارتباط مثبت را با ک نیشتریب یکاربر کیآن است که  لیبه دل یاراض یها یکاربر یسازگار یبررس

 یخوب هیهمسا ،یبا توسعه هر کاربر نکهیاز ا نانیاطم یها، برا یکاربر نیتعارضات ب یبررس یعنیخود داشته باشد.  هیهمسا

 (. 1319و همکاران،  ی)غفار ردیگ یم تصور ر،یخ ایها خواهد بود  یکاربر ریسا یبرا

ها  یز کاربرا کیمختلف هر  یازهایمشخصات و ن دیبا یچند کاربر ایدو  نیب یو ناسازگار یسازگار انزیم نییتع یبرا

رض( و عدم تعا ایمشخصات، موارد توافق )سازگار  نیا سهیو سپس با مقا نییآن تع یعاد یها تیانجام دادن فعال یرا برا

 یبر رو یهمجوار، اثرات خارج یاراض یها ی(. کاربر1311 ،یپورمحمدتعارض( را مشخص کرد ) ایعدم توافق )ناسازگار 

 یشود که کاربرها یم یزانیبه م ییکارا شیباشد. اثرات مثبت منجر به افزا یمنف ایتواند مثبت  یاثرات م نیدارند که ا گریکدی

نجر شده و م ییبه کاهش کارا یکه اثرات منف یگردد، در حال یمنجرم یبهتر زندگ وهیو ش داریهمجوار به توسع پا یاراض
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 دیمختلف خواهد انجام یها یکاربر انیم یناسازگار جادیرا بدنبال خواهد داشت که به ا یاراض یکاهش ارزش کاربر

(Taleai et al, 2007.) 

 تجربیات جهانی و داخلی -

 باشد: یدو نکته قابل ذکر م رانیها در سطح جهان و ا یتعارضات کاربر یصورت گرفته در مورد سابقه بررس یدر بررس

و سواحل صورت گرفته است.  اهایها در حوزه در یتعارضات کاربر یدر خصوص بررس یادیز یمطالعات جهان (1

 MSP ی( که با نام اختصارMarine Spatial Planning) ییایدر ییفضا یزینام برنامه ر یمطالعات جامع نهیزم نیدر ا

 ی( که با نام اختصارIntegrated Maritime Spatial Planning) ییایجامع در ییفضا یزیبرنامه ر ایشود و  یخوانده م

IMSP شود، انجام شده است. یخوانده م زین 

 باشد. یم یشهر اسیدر مق شتریب رانیمطالعات صورت گرفته در ا (2

مه عنوان برنا تحت شتریب ،یاراض یها یتعارضات کاربر یصورت گرفته در بررس یکه اشاره شد مطالعات جهان همانگونه

 بخش بطور خالصه به آن پرداخته خواهد شد. نیدر ا لیدل نیشود. به هم ی(، شناخته مMSP) ییایدر ییفضا یزیر

o یزیربرنامه ( فضایی دریاییMSP :) 

سانی در         ضایی و توزیع زمانی فعالیت های ان صیص ف ضایی دریایی یک فرآیند عمومی تجزیه وتحلیل و تخ برنامه ریزی ف

ساح  ست که معموال از طریق یک فرآیند       مناطق دریایی و  صادی و اجتمایی ا ست محیطی، اقت ستیابی به اهداف زی لی، برای د

شاره کرد           ضایی دریایی می توان به این موارد ا ست. از ویژگی های مهم برنامه ریزی ف شده ا شخص  سی م  & Ehler) سیا

Douvere , 2009:) 

 وسیستمی است(.برنامه ریز فضایی دریایی مبتنی بر اکوسیستم است )اک 

 .)بر اساس منطقه بندی است )مبتنی بر مکان و زمان می باشد 

 .یکپارچه است 

 .تطبیقی است 

 .راهبردی و پیش بینانه می باشد 

 .و مشارکتی است 

 ریزی فضایی دریایی یک چارچوب مدیریت مبتنی بر منطقه است که تاکیدش بر اهداف مدیریتبه عبارت دیگر برنامه 

رنامه ریزی فضایی دریایی یک رویکرد است که مفهومی برای بهبود تصمیم گیری فراهم می نماید که چندجانبه است. ب
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مرتبط با کاربرد فضا و منابع دریایی است. این برنامه ریزی اعالم می دارد که بشریت یک بخش واحد از اکوسیستم ها می 

 باشد و نگران پایداری کاالها و خدمات اکوسیستم می باشد.

ریزی فضایی دریایی پتانسیل باالیی برای بهبود مدیریت، کاهش ضرر و زیان خدمات اکوسیستم، کمک جهت مهبرنا 

تاکید یا دوری از تعارضات و ناسازگاری های کاربری های اراضی، می باشد. به عبارتی دیگر برنامه ریزی فضایی دریایی 

 کارگران فضا، منابع دریایی و ساحلی و موسساتی که از اینبطور فزآینده ای برای بهبود مدیریت و کاهش تعارضات بین 

منابع و مناطق بهره می گیرند، استفاده می شود. بررسی نشان می دهد که تقریبا همه برنامه ها شامل اهداف اکولوژیکی از 

اشند. همچنین ی می بقبیل حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاه های مهم، استفاده پایدار از منابع طبیعی و اجتناب از آلودگ

اغلب برنامه ها، اهداف اقتصادی را که مرتبط با توسعه انرژی، شیالت و حمل و نقل دریایی می باشد، به وضوح نشان می 

دهند. عالوه بر این کاربردهای بازاری و غیربازاری نیز وجود دارد که شامل حفظ نواحی دریایی با اهمیت فرهنگی، حفظ 

ع بومی و ساحلی وابسته به منابع دریایی، افزایش مشارکت عمومی و حمایت از تصمیم گیری می فرهنگ و معیشت در جوام

 :توسط عوامل زیر هدایت شده است باشد. در تجربیات مختلف دنیا برنامه ریزی فضایی دریایی عمدتاً

 تقاضاها و تعارضات رو به افزایش برای منابع و فضاهای دریاها و سواحل 

 ژی ساحلیافزایش توسعه انر 

 نیاز به اطالعات یکپارچه و تصمیم گری منطقه ای 

                ــتفاده خاص مطلوب یا گروه های ذینفع دیده ــاری یا اسـ  تالش های منطقه ای که به عنوان ایجاد حقوق انحصـ

 می شود.

ی لریزی فضایی دریایی باید به یک چشم انداز فضایی و طرح مدیریت جامع برای مناطق دریایی و ساحفرآیند برنامه

 ی فضاییریزقدامات مدیریتی جهت اجرای برنامهشود. برنامه ها و مقررات منطقه بندی دریا یکی از مجموعه امی  منجر

های منطقه بندی می تواند به اعطای مجوزها یا محرومیت از اخذ مجوزهای منحصربفرد برای استفاده دریایی می باشند. برنامه

  از فضاهای دریایی منجر گردد.

ورده است. کشورهای مختلف در ل حاضر مدیریت فضایی دریا در سرتاسر دنیا اهمیت قابل توجهی بدست آدر حا

های آسیا، اروپا، آمریکا و حتی آفریقا، استفاده از مدیریت و برنامه ریزی فضایی دریایی برای رسیدن به توسعه پایدار و قاره

نطقه ریزی فضایی دریایی، که مرده اند. در ابتدا، مفهوم برنامهوع کحفاظت از تنوع زیستی در دریاها و مناطق ساحلی را شر

بندی دریایی یکی از ابزارهای اصلی آن محسوب می شود، توسط منافع ملی و بین المللی در توسعه مناطق حفاظت شده 

ضای ه های متعدد از فریزی و مدیریت استفادیشتر توجهات بر روی برنامه( استارت خورد. در سال های اخیر بMPAدریایی )
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در کشورهای مختلف برنامه  2415دریا، بویژه در مناطقی که تعارضات کاربری ها در آنجا شدید می باشد، بوده است.تا سال 

ریزی فضایی دریایی اجرا شده است. این کشورها عبارتند از: چین، فیلیپین، اندونزی، استرالیا، نیوزلن، بلژیک، استونی، 

نیز  2411ایرلند، لیتوانی، نروژ، لهستان، پرتقال، اسپانیا، سوئد، هلند، انگلیس، کانادا و آمریکا. در سال فرانسه، المان، 

کشورهای مختلفی به این لیست اضافه شده اند که عبارتند از: آفریقای جنوبی، نامیبیا، کامبوج، اندونزی، تایلند، ویتنام، 

 (.www.unesco-ioc-marinesp.be)ات، کلمبیا، کاستاریکا و مکزیکدانمارک، فنالند، ایسلن، روسیه، بحرین، امار

ریزی فضایی دریایی جهت بررسی تعارضات کاربری های اراضی از ماتریس سازگاری استفاده می شود. این در برنامه

یزی رگزارشی تحت عنوان راهنمای برنامهشود. در د مطالعه تهیه میجود و منطقه مورماتریس با توجه به کاربری های مو

یس ماتر، PlanCoast از پروژه( HANDBOOK on Integrated Maritime Spatial Planning)فضایی جامع دریایی

رای برنامه ( با هدف توسعه ابزارها و ظرفیت ها بPlanCoastنمایش داده شده است. این پروژه ) زیرسازگاری همانند جدول 

ریزی جامع موثر در مناطق ساحلی و نواحی دریایی در مناطق دریای بالتیک، دریای آدریاتیک و دریای سیاه تحت حمایت 

 (.www.PlanCoast.eu)مالی اتحادیه اروپا شکل گرفت

ظت اطق حفاهایی مانند مناطق استخراج نفت و گاز و مند که کاربریبه عنوان مثال این جدول به وضوح نشان می ده

 گزارشی دیگر تحت عنوان برنامه ریزی فضایی دریایی؛ راهنما برای شده دریایی با بیشتر کاربری ها منطقه سازگاری ندارند.

 Marine Spatial Planning; a Guide to Concepts and Methodologicalمفاهیم و مراحل روش شناسی )

Steps که توسط بنیاد ،)MARVIVA این  آورده است.بعدی ود،ماتریس سازگاری را همانند جدول نیز حمایت می ش

جدول نیز به عنوان مثال به روشنی نشان می دهد که کاربری هایی مانند ماهیگیری با ترال و همچنین حمل و نقل با کشتی 

 های بزرگ با بیشتر کاربری های موجود در منطقه تعارض دارند.

( Marine Spatial Planning in the Arcticفضایی دریایی در قطب شمال )ریزی در گزارشی دیگر تحت عنوان برنامه

منتشر شده است،  ( درباره تغییرات آب و هوایی شمالگانThe ASPEN Instituteکه توسط کمیسیون موسسه آسپین )

 ند و کاربریها بصورت زوجی با هم مقایسه شده ادر این جدول کاربری نیز نشان داده شده است. آن ماتریس تعارضات

ه باهم ک ییهایاند و کاربرمقایسه شده هایی که با هم سازگار، متعارض و یا احتمال تعارض دارند را مشخص کرده است.

 .سازگار، متعارض و یا احتمال تعارض دارند را مشخص کرده است

 
 

http://www.unesco-ioc-marinesp.be/
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 یاز ماتریس تعارضات کاربری اراض یانمونه :62جدول 

 (Schultz-Zehden et al ،8336 )مآخذ:  

  

 ارسازگ

 

ی فراساحل
مزارع باد

ی 
ت شده دریای

ق حفاظ
مناط

 

ی(
ت )ماهیگیر

ال
شی

 

ی
استفاده عموم

 

ت
ی و مخابرا

خطوط انرژ
 

ی
منطقه توریست

 

ی حمل 
ل و مسیرها

ل و نق
حم

و نقل
بندر و اسکله 

 

ی
کشاورز

 

ن و ماسه
ق استخراج ش

مناط
 

ت و گاز
ق استخراج نف

مناط
 

ی شده
مواد الیرو

ی 
ی پرور

ق آبز
مناط

 

ت 
مراکز خدما

ی
ساحل

 

ی
ت طبیع

حفاظ
ی 

ت ساحل
حفاظ

ی 
ی نظام

ی ها
کاربر

 

 

 سازگار مشروط

 

 ناسازگار

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 

                  1 مزارع بادی فراساحل

                  2 ق حفاظت شده دریاییمناط

                  3 شیالت )ماهیگیری(

                  4 استفاده عمومی

                  5 خطوط انرژی و مخابرات

                  6 منطقه توریستی

                  7 حمل و نقل و مسیرهای حمل و نقل

                  8 بندر و اسکله

                  9 کشاورزی

                  11 مناطق استخراج شن و ماسه

                  11 مناطق استخراج نفت و گاز

                  12 مواد الیروی شده

                  13 مناطق آبزی پروری

                  14 مراکز خدمات ساحلی

                  15 حفاظت طبیعی

                  16 حفاظت ساحلی

                  17 کاربری های نظامی
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 از ماتریس تعارضات کاربری اراضی یانمونه : 63جدول 

 (Jimenez ،8315 )مآخذ:

  

 کامال سازگار

 

ی
ت ساحل

ی الکپش
تماشا

 

ی
توریسم ساحل

 

حمل و
 

ک
ی کوچ

نقل کشت
 

گ
ی بزر

ل و نقل کشت
حم

 

ی
موج سوار

ف 
صد

مجموعه 
ی 

ی زیرآب
ماهیگیر

ی 
ی ورزش

ماهیگیر
ش 

ی امرار معا
ماهیگیر

 

ی با طعمه
ماهیگیر

ب 
ال

ی با ق
ماهیگیر

 

ی با ترال
ماهیگیر

 

ی با دام
ماهیگیر

 

ی(
ب دست

ال
ط )چندین ق

ی با خی
ماهیگیر

 

ی(
ب دست

ال
ط )ق

ی با خی
ماهیگیر

 

قایقرانی
 

ی
ص

غوا
 

 

 سازگار

 

 سازگار تحت مدیریت

 

 ناسازگار

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 

                  1 تماشای وال ها

                 2 غواصی

                3 قایقرانی

               4 ماهیگیری با خیط )قالب دستی(

              5 ماهیگیری با خیط )چندین قالب دستی(

             6 ماهیگیری با دام

            7 ماهیگیری با ترال

           8 ماهیگیری با قالب

          9 ماهیگیری با طعمه

         11 ماهیگیری امرار معاش

        11 ماهیگیری ورزشی

       12 ماهیگیری زیرآبی

      13 مجموعه صدف

     14 موج سواری

    15 حمل و نقل کشتی بزرگ

   16 حمل و نقل کشتی کوچک

  17 توریسم ساحلی
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 از ماتریس تعارضات کاربری اراضی یانمونه: 64جدول 
 سازگار

ت و گاز
استخراج نف

 

ت و گاز
توسعه نف

ی 
ی تجار

ماهیگیر
ی 

ی تفریح
ماهیگیر

 

ی
ماهیگیریسنت

 

ی
ی پرور

آبز
ی 

صید تجار
ی 

صید تفریح
 

ی
صید سنت

 

ی/ بار فله
ل دریای

ل و نق
حم

ش 
ی/ نفتک

ل دریای
ل و نق

حم
ی  

ی/ کشت
ل دریای

ل و نق
حم

ی
تفریح

 

ل دریای
ل و نق

حم
ی 

ی/ کشت

ی
جنگ

 

بندر
- 

اسکله
 

ی
الیروب

 

ی
ت و انرژ

خطوط انتقال نف
 

ن و ماسه
معدن ش

ی 
ی دریای

ت زیست
اکتشافا

 

ی
ی نظام

عملیاتها
 

ت شده
ی محافظ

ذخایر دریای
 

ی
ی دریای

ک ها
پار

صد 
ی و ر

ی دیده بان
نواح

 

ی
ت علم

منطقه تحقیقا
ی 

ت فرهنگ
ی حفاظ

نواح
ی 

ی و مذهب
ی تشریفات

نواح
ی 

ت پستانداران دریای
حفاظ

 

ی
ت پرندگان دریای

حفاظ
 

ی
منطقه ماهیان حفاظت

 

 

 سازگار مشروط

 

 ناسازگار

 

                             استخراج نفت و گاز

                             توسعه نفت و گاز

                             ماهیگیری تجاری

                             ماهیگیری تفریحی

                             ماهیگیریسنتی

                             آبزی پروری

                             صید تجاری

                             صید تفریحی

                             صید سنتی

حمل و نقل دریایی/ بار 
 فله

                            

حمل و نقل دریایی/ 
 نفتکش

                            

حمل و نقل دریایی/ 
 کشتی تفریحی

                            

ل دریایی/ حمل و نق
 کشتی جنگی

                            

                             اسکله -بندر

                             الیروبی

خطوط انتقال نفت و 
 انرژی

                            

                             معدن شن و ماسه

اکتشافات زیستی 
 دریایی

                            

                             عملیاتهای نظامی

ذخایر دریایی محافظت 
 شده

                            

                             پارک های دریایی

                             نواحی دیده بانی و رصد

                             منطقه تحقیقات علمی

                             نواحی حفاظت فرهنگی
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 سازگار

ت و گاز
استخراج نف

 

ت و گاز
توسعه نف

ی 
ی تجار

ماهیگیر
ی 

ی تفریح
ماهیگیر

 

ی
ماهیگیریسنت

 

ی
ی پرور

آبز
ی 

صید تجار
ی 

صید تفریح
 

ی
صید سنت

 

ی/ بار فله
ل دریای

ل و نق
حم

ش 
ی/ نفتک

ل دریای
ل و نق

حم
ی  

ی/ کشت
ل دریای

ل و نق
حم

ی
تفریح

 

ل دریای
ل و نق

حم
ی 

ی/ کشت

ی
جنگ

 

بندر
- 

اسکله
 

ی
الیروب

 

ی
ت و انرژ

خطوط انتقال نف
 

ن و ماسه
معدن ش

ی 
ی دریای

ت زیست
اکتشافا

 

ی
ی نظام

عملیاتها
 

ت شده
ی محافظ

ذخایر دریای
 

ی
ی دریای

ک ها
پار

صد 
ی و ر

ی دیده بان
نواح

 

ی
ت علم

منطقه تحقیقا
ی 

ت فرهنگ
ی حفاظ

نواح
ی 

ی و مذهب
ی تشریفات

نواح
ی 

ت پستانداران دریای
حفاظ

 

ی
ت پرندگان دریای

حفاظ
 

ی
منطقه ماهیان حفاظت

 

 

 سازگار مشروط

 

 ناسازگار

 

نواحی تشریفاتی و 
 مذهبی

                            

حفاظت پستانداران 
 دریایی

                            

                             حفاظت پرندگان دریایی

                             منطقه ماهیان حفاظتی

 (Charles ،8311)مآخذ: 
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بررسی تعارضات کاربری اراضی در ایران همانگونه که قبال اشاره شد، بیشتر از هر چیزی در مقیاس شهری انجام شده 

است. در مقیاس شهری پورمحمدی در کتاب خود تحت عنوان  مطالعات محدودی صورت گرفتهاست و در مقیاس منطقه 

ای کرده است. بر مبن، نمونه ای از ماتریس سازگاری کاربری اراضی شهری را ارائه "برنامه ریزی کاربری اراضی شهری"

، ی فعالیت های دیگر گردندهایی که در یک منطقه استقرار می یابند، نباید موجب مزاحمت و مانع اجرااینکه کاربری

 :(1311)پورمحمدی، حالت زیر را داشته باشند 5ن است ها از نظر سازگاری ممککاربری

 ــترک  کامال با یکدیگر ســازگار باشــند ــیات مش ــوص امال بر وده و فعالیت آنها کب: به این مفهوم که هر دو دارای خص

 یکدیگر منطبق است.

 ر :به این ترتیب که از نظر کلی هر دو کاربری متعلق به یک دسته هستند ولی در جزئیات با یکدیگنسبتا سازگار باشند

 تفاوت هایی را دارا هستند.

 ــوص به خود را دارد ولی این ویژگی ها بر روی هم اثر فاوت باشــندبی ت : علی رغم اینکه هر کاربری ویژگی مخص

 منفی ندارند و کاربری ها می توانند کنار یکدیگر قرار گیرند.

 به این معنی که میزان ناسازگاری بین دو کاربری از سازگاری آن ها بیشتر است.نسبتا ناسازگار باشند : 

  س شند: کامال نا به این معنی که مشــخصــات دو کاربری هیچگونه همخوانی با یکدیگر نداشــته و در تقابل با  ازگار با

 یکدیگر می باشند.

برای تعیین میزان ناسازگاری بین دو کاربری باید مشخصات و نیازهای مختلف هر کاربری را جهت انجام فعالیت های 

وارد توافق و عدم توافق را مشخص کرد. زمینه های قابل بررسی برای عادی آن برشمرد و سپس با مقایسه این مشخصات، م

این کار را می توان بدین صورت بیان کرد: اندازه و ابعاد زمین، شیب زمین، تاسیسات و تجهیزات، کاربری های وابسته، 

ان بر اساس اشاره شده می تو کیفیت هوا، کیفیت صدا، شبکه ارتباطی، بو ، دید و منظر. نیازهای هر کاربری را در زمینه های

استانداردهای کمی و کیفی موجود تعیین نمود و سپس آنها را با هم مقایسه کرد. چنانچه مشخصات بدست آمده با یکدیگر 

ازگار و بتا سسمساوی و یا نزدیک به هم باشند، در این صورت کاربری ها با هم سازگار و در غیر این صورت ممکن است ن

 (.1311ار باشند )بحرینی، یا کامال ناسازگ

 یپرور ینفت و گاز، آبز عیحمل و نقل، صنا لیها از قب تیاز فعال یتعداد مشخص یبرا ینیسرزم یحال حاضر فضاها در

و بدون در  یو مورد یها بصورت بخشتیفعال نیا است که معموالً نیا یحال مسئله اساس نیاست. با ا افتهی صیو ....تخص

 شود.  یانجام م ستیز طیمح یبر رو ایو  گرید یها تیها بر فعالتیفعال نینظر گرفتن اثرات ا
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 (:Ehler & Douvere , 2009و تعارض منجر خواهد شد ) یبه دو نوع ناسازگار یروند نیادامه چن نیبنابرا

 (یکاربر -ی)تعارضات کاربر یانسان یها تیفعال انیتعارضات م (1

 (یستیز طیمح -ی)تعارضات کاربر ستیز طیمح و یانسان یها تیفعال نیتعارضات ب (2

بر  ن،یزم یرو اتیح یکه انسان ها و تمام یستمیبه اکوس یفضاها را جهت ارائه خدمات ضرور ییتعارضات توانا نیا

 اسیقدر م یاراض یکاربر یها یتعارضات و ناسازگار یرو بررس نیکند. از ا یم فیرا تضع اساس آن شکل گرفته اند

 .رندیگ یتوجه قرار م مورد یمنطقه ا

 مدل پایه تعارضات برای استان بوشهرتهیه  -

ده است، ش جادیمنطقه ا کیکه در  ییفضا یها یمهم است که تعارضات و ناسازگار اریبس نیا ،یزیاهداف برنامه ر یبرا

-یکل کاربر تیلاست که فعا دگاهید نی)تعارضات( متاثر ا ی)عدم تعارض( و ناسازگار یسازگار سیگردند. ماتر ییشناسا

که در  ییها یکه کاربر یمعن نیباشند. بد گریکدیمزاحم و مانع  دمات،در ارائه خ دیمنطقه نبا کیدر  افتهیاستقرار  یها

مت و مانع منطبق بوده، موجب مزاح گریکدیبا  تیفعال یو همخوان تیاز نظر سنخ دیبا رندیگ یقرار م گریکدیحوزه نفوذ 

وجه به ف شده است، با تیتعر یهر کاربر یهمجوار یکه برا ییارهایبر اساس مع سیماتر نیا نگردد. یگرید تیانجام فعال

حالت ها قابل تصور  نیاز ا یکی تایپردازد و نها یموضوع م نیا یابیبه ارز ،یهمان کاربر یها یموجود همجوار تیوضع

 (:Schultz et al, 2008خواهد بود)

ن ها آ تیمشترک بوده و فعال اتیخصوص یها همجوار دارا یاشد که کاربرب یمفهوم م نی(: بدCompatible) سازگار

 یاربرک گرید یبرا یطیمح ستیکنند و عوارض ز ینم جادیهم مزاحمت ا یها برا یباشد و کاربر یکامال بر هم منطبق م

 ندارند. هیهمسا یها

 یها یکه کاربر یمعن نیدارد. بدسازگار و ناسازگار  نیب ی(: حالتConditionally Compatibleمشروط ) سازگار

 . دینام زیتوان آن را نسبتا سازگار ن یکنند. م ینم جادیا یمزاحمت گریهمد یبرا طیشرا یبرخ تیهمجوار با رعا

 رگیکدیبا  یهمخوان چگونهیه هیهمسا یها یباشد که مشخصات کاربر یم یمعن نی(: بدInCompatible) ناسازگار

 باشند. یم گریکدیبا ها در تقابل  یندارد و کاربر

ده در دو ش کیتعارضات بصورت تفک سیماتر ،یو خشک ییایدر دو بخش در یاراض یها یکاربر تیتوجه به ماه با

تعارضات  سیماتر ،یو داخل یجهان عاتتوسط مشاور با استفاده از مطال سیماتر هیپس از ته بیگردد. ترت یم یبخش بررس

 گردد. افتیمورد در نیدر ا زیتا نظرات آنها ن ردیگ یلف قرار ممخت یکارشناسان در بخش ها اریدر اخت
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بوشهر در زیر  در استان هایکاربرباتوجه به مطالبی که بیان گردید، مدل مفهومی مورد استفاده جهت شناسایی تعارضات 

 نشان داده شده است.

 های موجود در استان بوشهر : رویکرد ومدل مفهومی در تحلیل تعارض 23نمودار 

 
 مآخذ: مهندسین مشاور مآب

براساس مطالعات صورت گرفته و نتایج بدست آمده از بررسی نمونه های مشابه داخلی وخارجی،تعارضات موجود در 

 سطح استان در قالب دو گروه اصلی تعارضات کاربری اراضی ـ  محیط زیست  و تعارضات کاربری اراضی ـ کاربری اراضی

  برپایه آنها تهیه خواهد شد. در خشکی و ساحلابلیت بررسی خواهد داشت و ماتریس های پایه تعارضات ق

 محیط زیست -تعارضات کاربری اراضی -

 حسط در ناسازگار هایفعالیت انواع که دهد می نشان زیست محیط سازمان مدیریت تحت چهارگانه مناطق بررسی

 در ناطقم موجودیت و اهداف با که برانگیز اختالل و ناهمسو هایفعالیت این.  اردد جریان مناطق همسایگی این در وسیعی،

 مندارزش منابع موجودیت ، برد می بین از آنها مدت دراز پایداری مورد در را خوشبینی هرگونه ، دارند قرار کامل تعارض

ارک نه تنها مناطق حفاظت شده بلکه پ میان این در. دارد بستگی آنها مستمر حفاظت و حراست به هرچیز از قبل مناطق این

 .دارند قرار انسانی مخرب فعالیتهای تأثیر هستند نیز تحت تری مطمئن قانونی پشتوانه دارای های ملی که

 طبیعی یطمح عرصه در محیطی زیست بحران از ناشی ابتدا شده حفاظت مناطق مجاورت در فعالیت های صنعتی توسعه 

 همه این ست وا دیگر سوی از زیست محیط حفاظت سازمان کافی نظارت و کنترل امکانات فقدان و یکسو از کشور، سراسر
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 بطور دهش حفاظت مناطق در و عام بطور طبیعی محیط عرصه در که است اقتصادی ـ اجتماعی هایبنیان های نارسایی مولود

 مناطق نظومهم ایجاد با هافعالیت گونه این که یهایتعارض مورد در. کندمی بروز تخریبی هایفعالیت انواع صورت به خاص

 کردن ورمحص و بستن معنی به حفاظت مفهوم اوالً که نمود روشن را موضوع این بایستی آورند، قبالً می بوجود چهارگانه

 طیف ، منابع از هاداستف مفهوم ثانیاً. است منابع از عقالئی استفاده بلکه نیست، انسانی های استفاده روی بر آن منابع و اراضی

 بسیاری مندی ایدهف و نیست منابع از فیزیکی استفاده معنی به الزاماً آنها همه که دارد مختلفی انواع و گیرد می در بر را وسیعی

 سرانگشتی محاسبات رد و شود پذیرفته بدیهی اصل این صورتیکه در. نیست فیزیکی استفاده از کمتر کیفی های استفاده از

 و اقتصادی داریبر بهره هرگونه فدای آن بیولوژیک منابع و طبیعی محیط مدت دراز منافع باشد داشته جائی گیران تصمیم

 .گردد مند بهره آن ثمرات از تواند می نیز آتی نسل و شود نمی ای لحظه انتفاع

 بوده یعتطب کل رد انسانی مخرب هایفعالیت از وسیعی طیف تبعی اثرات حقیقت در این مناطق، در موجود تعارضات 

 و راخی دهه چند در گرفته انجام هایگذاری سرمایه و هاتالش همه تنها نه ای پدیده چنین. دارند آن با کامل پیوندی هم و

 ، دیگر طرف از. برد خواهد بین از نیز را حفاظت اهداف حداقل به دستیابی امکان بلکه گذاشت خواهد ثمر بی را آینده در

 حیطم سرنوشت مجموع در خود قلیل مساحت در الگوها این حفظ ، دارد قرار تخریبی روندی در عتطبی کل که جایی در

 تفرجگاهی و حفاظتی ، پژوهشی ، آموزشی چندجانبه اهداف به دستیابی شرط پیش داشت؟ خواهد تأثیری چه کشور طبیعی

 اولیه اهداف اب بلکه یکدیگر با تنها نه که است هاییفعالیت از دسته آن برابر در آنها حراست و حفظ چهارگانه، مناطق در

 . نکند فراهم را آنها نابودی موجبات و نداشته تعارض مناطق، تأسیس

 منوط ، نهاآ اجتماعی ـ اقتصادی بعد از جدا مناطق از بیرون و درون در طبیعت حفظ و انسان هایفعالیت بین تعارض حل

 ، ستفادها نوع و استعداد برحسب و ارزیابی اکولوژیک توان نظر از آنها در واقع اراضی که است مدیریت از ای ویژه نوع به

 پایدار تطبیع یک بطن در مناطق این که داشت خواهد را الزم ثمربخشی زمانی مناطق از حراست و حفظ. شوند بندی ناحیه

 آنها مدت رازد بقاء برای تنهایی به طقمنا درون از حفاظت دیگر عبارت به. گیرند قرار حفاظت مورد معقول برداری بهره با

 ثانویه هدف یک عنوان به حفاظت و شوند غیرعقالیی برداری بهره از عاری حدی تا نیز پیرامونی اراضی باید و نبوده کافی

 تطبیع یک متن در کوچکی جزایر به بدل را چهارگانه مناطق مدیریت، نوع این اعمال عدم. باشد مطرح اراضی این در

 طرف از اًدائم که شد خواهند بدل ناپایداری نظام به و شوند جدا خود اولیه بستر و بافت از که نمود خواهد یافته تخریب

 در و گذاشت خواهند تخریب به رو حاشیه از و گرفته قرار تهدید مورد آن برانگیز اختالل عوامل و خود پیرامون محیط

 .شد خواهد تهکاس شده تعیین حد از بروز روز آنها وسعت نهایت
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 کاربری اراضی -تعارضات کاربری اراضی -

ماندهای مثال وجود محل دفع پس طوربه. گردندیمی انسانی هایکاربرتعارضات سبب اختالل در عملکرد دیگر  گونهنیا

بوهای ش و سبب پخ دهدی، چهره منطقه را نیز زشت جلوه میطیمحستیعالوه بر مسائل بهداشتی و زشهری در نزدیکی شهر 

بق جدول  مطا دسته دوی استان در هایکاربر. بدین ترتیب تعارضات گرددیمبسیار نامطبوع پسماندها در اطراف منطقه 

 .گردندیمی بندطبقهزیر

 ی استانهایکاربری تعارضات بندطبقه : 65جدول 
 یکاربر -تعارضات کاربری  محیط زیست -تعارضات کاربری ردیف

 تعارض بین اثر طبیعی ملی کوه نمک جاشک با استخراج معدن 1
تعارض بین منطقه مسکونی عسلویه و نخل تقی با منطقه انرژی پارس 

 جنوبی

2 
تعارض مجتمع پتروشیمی متانول کاوه و سیراف با کاربری پیشنهادی 

 طرح ناحیه ای کنگان )استخر پرورش آبزیان(
 ناطق مسکونی تعارض نیروگاه اتمی بوشهر با م

 تعارض محل دفع پسماندهای شهری بوشهر با مناطق مسکونی تعارض بین عملکرد منطقه ویژه انرژی پارس با پارک ملی نایبند 3

4 
تعارض بین پناهگاه حیات وحش خارگ و اثر طبیعی ملی خارکو با 

 عملکرد نفتی جزیره خارگ
 دنتعارض منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی با استخراج معا

5 
تعارض بین ساخت و سازهای انسانی )احداث پل( با جنگل های مانگرو 

 خور بساتین

تعارض توسعه شهری و گردشگری خارک با عملکرد پایانه های 

 نفتی

 تعارض پایگاه نیروی دریایی با توسعه شهری بوشهر تعارض منطقه ویژه انرژی پارس با توسعه شیالت )صیدگاه طاهری( 1

 گاه نیروی هوایی با توسعه شهری بوشهرتعارض پای  1

 تعارض فرودگاه بوشهر با شهر بوشهر  1

 تعارض بندر بوشهر با توسعه شهری بوشهر  9

 : مطالعات و محاسبات مشاورمأخذ

 مدل پایه تعارضات کاربری اراضی در خشکی -1-2-11-1-2-1-2-1

نقشه  هیبر پا رود یمختلف بکار م یها اراض یکاربر یسازگار یابیجهت ارز یدیتعارضات که به عنوان ابزار مف سیماتر

 شده است. هیاستان ته یکیو نقشه توان اکولوژ یاراض یکاربر

 یکیشوند و  یم سهیبا هم مقا یها بصورت زوج یکاربر سیداده شده است، ماتر شینما جداول زیرکه در  همانگونه

 دهد:  یم یها رو یکاربر نیب ریاز سه حالت ز

 ها یم تعارضات در کاربرعد ایسازگار  یها یکاربر (1

 سازگار مشروط یها یکاربر (2

 ها یتعارضات کاربر ایناسازگار  یها یکاربر (3
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 اراضی در خشکی یهایماتریس تعارضات کاربر :66جدول 
 کاربری های سازگار

ی
گردشگر

 

ت و نخلستان ها
باغا

ت 
ت کاش

ی دس
جنگل ها

 

ت سد
دریاچه پش

 

ت آبی
زراع

 

زر
ت دیم

اع
سکونتگاهی 
صنعتی 

ک 
شهر

ک پتروشیمی 
شهر

 

ت و گاز
صنایع نف

 

فرودگاه
 

ی
صاد

منطقه ویژه اقت
 

صنعتی
ناحیه 

 

نیروگاه اتمی
ب 
ال

ض
صفیه خانه فا

ت
 

محدوده معادن
ت و گاز 

مسیر انتقال نف
 

ی
شبکه انتقال انرژ

 

ب
شبکه انتقال آ

 

سد
 

ت شده
ق حفا

مناط
ی حمل ونقل 

مسیرها
 

ی نظامی
کاربر

  

 کاربری های سازگار مشروط

 

 کاربری های ناسازگار

 

                        گردشگری

                        باغات و نخلستان ها

                        جنگل های دست کاشت

                        دریاچه پشت سد

                        زراعت آبی

                        زراعت دیم

                        سکونتگاهی

                        شهرک صنعتی

                        شهرک پتروشیمی

                        صنایع نفت و گاز

                        فرودگاه

                        منطقه ویژه اقتصادی

                        ناحیه صنعتی

                        اتمی نیروگاه

                        تصفیه خانه فاضالب

                        محدوده معادن

                        ت و گازشبکه انتقال نف

                        شبکه انتقال انرژی

                        شبکه انتقال آب

                        سد

                        مناطق حفاظت شده

                        مسیرهای حمل ونقل

                        کاربری نظامی

 )مآخذ: مهندسین مشاور مآب(
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 خروجی از ماتریس خشکی -

 با تاسیسات نفت و گاز منطقه مسکونی تعارض

سلویه     شهرهای ع سکونتگاه هایی نظیر  ستای ب  ،قرار گرفتن منطقه انرژی پارس جنوبی در نزدیکی  یدخون مردم نخل تقی و رو

  ،. از ســـوی دیگر به لحاظ توپوگرافی منطقهر داده اســـتقراآالینده های ناشـــی از فازهای پارس جنوبی  در معرضمنطقه را 

پخش نمی شود و تاثیر بسیار بدی بر مردم داشته و مردم منطقه تحت تاثیر مستقیم و استشمام گاز هستند. اگرچه  تولیدی گازها 

شان داده          صورت نگرفته ولی تجربیات ن شده در این مناطق  صوص بیماری های ایجاد  ستقیم در خ سی های م سکونت    کهبرر

ــت. ــکونی و   در چنین مناطقی بیماری هایی نظیر بیماری های خونی را به دنبال خواهد داش ــویر زیر تعارض بین منطقه مس تص

 منطقه ویژه انرژی پارس را نشان می دهد.

 منطقه مسکونی -محل دفع پسماندهای شهری بوشهرعارض ت

ــه   ــهر در محدوده ش ــهر بوش ــماندهای ش ــیار   محل فعلی دفع زباله و پس ــهر و در جاده نیروگاه قرار دارد که این مکان بس ر بوش

ئل شــود و عالوه بر مســاای در محیط پخش میها بطور گســتردههای زبالهنامناســب و غیربهداشــتی می باشــد. چرا که شــیرابه

می باشد   لیبهداشتی و زیست محیطی، چهره منطقه را نیز زشت جلوه میدهد. باید توجه داشت که شهر بوشهر یک شهر ساح        

هزار نفر جمعیت در راستای مدیریت پسماند شهری       244و طبق قانون برنامه پنجم توسعه، شهرهای ساحلی و شهرهای باالی      

ــماندهای خود را با روش           بودند که  موظف  ولی با وجود اینکه     های جدید انجام دهند     های نوین و فناوری  تا پایان برنامه پسـ

اله های  . بنابراین محل فعلی دفع زبهنوز وضــعیت پســماندهای شــهر بوشــهر تغییری نکرده اســت برنامه پنجم به پایان رســیده، 

در تعارض با کاربری های منطقه می باشــد و یا باید مکان جدیدی  ،شــهری با توجه به عدم رعایت فاصــله از مراکز مســکونی

سعه ا     شود و یا طبق قانون برنامه پنجم تو سماندها در نظر گرفته  آوری و دفع های نوین برای تفکیک، جمعز روشجهت دفع پ

شود.      ستفاده  سماند ا ساکنین نیروگاه       و دفن پ شد،  شمال غربی می با عالوه بر این با توجه به اینکه جهت باد غالب در منطقه 

صویر زیر            شند. ت شهر در رنج و عذاب می با شهری بو سماندهای  شی از دفع پ وقعیت  م اتمی، بندرگاه و هلیله نیز از بوی بد نا

 قرارگیری محل دفع پسماندهای شهری در محدوده شهر بوشهر را نشان می دهد.
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 استخراج معادن نمک -کوه نمک جاشک )اثر طبیعی ملی(

 مدیریت تحت چهارگانه مناطق از و یکی ملی طبیعی اثر بعنوان 1311 سال در ایران، که نمکی گنبدهای زیباترین از یکی

با همین نام قرار  روستایی نمکی جاشک می باشد که در نزدیکی گنبد رسید است، ثبت به زیست محیط حفاظت سازمان

 پهنا متر کیلو 5درازا و حدود  متر کیلو 12کوه  خود باالتر است. این اطراف دشت از متر1354نمکی جاشک  کوه قله دارد.

 عملکرد فرسایش می باشد که وگچ وصنعتی طعام نمک انواع نظیر تبخیری رسوبات ها گنبد دهنده تشکیل اصلی مواد .دارد

گیرنده  سنگهای دربر زیرتمامی در زمانی رسوبات این. است بخشیده ارتفاعات به خاصی های جلوه رسوبات این بر آبی

از  .است شده مختلف جایگزین رسوبات میان ودر آورده بیرون زمین از سر قارچ یک صورت به امروزه اما داشته آن قرار

ی بشارهای زیبای نمکی، غارهای نمکهای نمکی، آویژگی های گردشگری زمین شناسی گنبد نمکی جاشک می توان یخچال

و بلورهای زیبای نمکی را نام برد. اما فعالیت معادن استخراج سنگ نمک و سنگ الشه و نیز واریزه های کوهی از کوه نمک 

جاشک با ماهیت این کوه که یک اثر طبیعی ملی می باشد در تعارض می باشد. تصویر زیر معادن موجود در اطراف کوه نمک 

 داده است. را نشان
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  مدل پایه تعارضات کاربری اراضی ساحلی -1-2-11-1-2-1-2-2

شده  جادیوجود دارند ا یو مناطق ساحل ایکه در در ییها یکاربر ییشناسا قیاز طر زیو ساحل ن ایتعارضات در سیماتر

و  دیگرد استفاده یبخصوص مطالعات جهان ن،یشیاز مطالعات پ ییایو در یساحل یاراض یها یکاربر ییاست. جهت شناسا

 دهد:  یو مردراین نواحی ها  یکاربر نیب ریاز سه حالت ز یکیشوند و  یم سهیبا هم مقا یها بصورت زوج یکاربر سیاترم

 ها یعدم تعارضات در کاربر ایسازگار  یها یکاربر (1

 سازگار مشروط یها یکاربر (2

ها یتعارضات کاربر ایناسازگار  یها یکاربر (3



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
111 

 ماتریس تعارضات کاربری اراضی در دریا و ساحل : 61جدول 
ش  کاربری های سازگار

ی )استخر پرور
ی پرور

آبز

میگو(
 

صید 
ی و 

صیدگاه )ماهیگیر

میگو(
ی 
صیاد

بنادر 
 

ی
بنادر تجار

 

ی
بنادر نفت

- 
ی

پتروشیم
 

ی
بنادر مسافر

 

بناد
ر چند منظوره

ی 
ی نظام

ی ها
کاربر

ق نمونه  
دهکده ومناط

ی 
ک ساحل

ی، پار
گردشگر

ی
ودریای

 
ی 

ی عموم
سواحل تفریح

ی(
ت ساحل

)خدما
 

ی )مرجان 
ی دریای

ک ها
پار

ها و ...(
 

ت تولید 
نیروگاه )تاسیسا

ی(
انرژ

 

ن
ب شیرین ک

ت آ
تاسیسا

 

ل و نقل 
ی حم

مسیرها

ی
دریای

 

ی
ت و انرژ

خطوط انتقال نف
 

ی 
ت ساحل

تاسیسا
ت، گاز

نف
و  

ی
پتروشیم

 

ت و 
ی استخراج نف

سکوها

گاز
 

ی )مانگرو(
ی مانداب

جنگل ها
 

ی
صاد

ق ویژه اقت
مناط

ی 
ی ساحل

ق مسکون
مناط

 

ت شده
ق حفاظ

مناط
 

ی
ی مل

اثر طبیع
ش 

ت وح
پناهگاه حیا

 

ی
ک مل

پار
  

 کاربری های سازگار مشروط

 

 کاربری های ناسازگار

 

                         آبزی پروری )استخر پرورش میگو(

                         صیدگاه )ماهیگیری و صید میگو(

                         بنادر صیادی

                         بنادر تجاری

                         پتروشیمی -بنادر نفتی

                         بنادر مسافری

                         بنادر چند منظوره

                         کاربری های نظامی

                         دریایی( -مناطق گردشگری )توریسم ساحلی

                         ی )خدمات ساحلی(سواحل تفریحی عموم

                         پارک های دریایی

                         نیروگاه )تاسیسات تولید انرژی(

                         تاسیسات آب شیرین کن

                         مسیرهای حمل و نقل دریایی

                         خطوط انتقال نفت و انرژی

                         تاسیسات ساحلی نفت، گاز و پتروشیمی

                         سکوهای استخراج نفت و گاز

                         جنگل های ماندابی )مانگرو(

                         مناطق ویژه اقتصادی

                         مناطق مسکونی ساحلی

                         مناطق حفاظت شده

                         اثر طبیعی ملی

                         پناهگاه حیات وحش

                         پارک ملی

 )مآخذ: مهندسین مشاور مآب(      
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 خروجی از ماتریس ساحل 

 بوشهر شهرمربوط به گسترش   تعارضات

ای  ه پایگاه تعارض جهت تقابل با توسعه شهری ایجاد شده است. یکی از آن ها وجود      در حال حاضر در شهر بوشهر چندین   

شد  نظامی شهر را در بر گرفته اند.    می با سیار زیادی از  شرکت نفت      که محدوده ب شهر و  عالوه بر پایگاه های نظامی، بندر بو

با توجه به افزایش جمعیت شهر بوشهر و  دارند که فضای زیادی از شهر را اشغال کرد اند. فالت قاره نیز در محدوده شهر قرار

شهری، وجود این      ضای  سعه ف ضات نیاز به تو شکل روبرو می کند. لذا انتقال        تعار شهری را با م سعه  شده و تو مانع از این مهم 

ی از پایگاه های  یک انی در توسعه شهری داشته باشد.    این پایگاه ها به فضایی خارج از فضای شهری می تواند کمک بسیار شای     

ست پایگاه نیروی هوایی             شغال کرده ا شهر را ا سیار زیادی از محدوده  ضای ب شهر قرار دارد و ف شهر بو نظامی که در محدوده 

ــهر   ــافری در یک محدوده قرار دارند. پایگاه نیروی هوایی و فرودگاه، شـ ــد که به همراه فرودگاه مسـ و را به دارتش می باشـ

شهری                   سعه  شدیدی با تو سعه تعارض  شهر نیز به جهت تو ست. عالوه بر این بندر بو سیم کرده ا شمالی و جنوبی تق سمت  ق

شرکت               شود که به همراه  شامل می  شهر را  شهر بو سیعی از محدوده  سمت و شهر دارد. همچنین پایگاه نیروی دریایی نیز ق بو

ند. موقعیت بندر بوشــهر، همچنین پایگاه نیروی دریایی و شــرکت نفت فالت  نفت فالت قاره در قســمت غربی شــهر قرار دار

آورده شده است. محدوده بسیار وسیعی از شهر بوشهر را این مراکز تصرف کرده اند،          در زیر قاره و نیز پایگاه نیروی هوایی 

رار فرودگاه و دریایی ق-نیروی هواییبطوری که شـهر از چهار جهت در محاصـره دریا، بنادر نفتی و تجاری و نیز پایگاه های   

دارد و این توسعه شهر بوشهر را به شدت در محدودیت قرار داده است
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  تعارضات شهر بوشهر : 31نقشه 
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شهر از نظر ارتفاعی با منطقه اطراف خود در تعارض     شاره کرد که فرودگاه بو ضوع نیز ا شد.  م عالوه بر این باید به این مو ی با

چرا که ارتفاع ســـاختمان ها در اطراف فرودگاه ها جهت نشـــســـت و برخواســـت هواپیما نباید از حد مجاز تجاوز کنند. این  

 تعارض تا حدودی در فرودگاه های خارگ و جم نیز مشاهده می شود.

 پارک ملی نایبند -نطقه ویژه انرژی پارس جنوبیم

 قابلیت و اکولوژیک غنای از کشور می باشد که   دریایی - ساحلی  ملی های ارکپ معدود از یکی بعنوان بندینا ملی پارک

ست  شرایط  بدلیل باالیی گردشگری    های سنگ  آب حرا، درخت همچون، جانوری و گیاهی های گونه حضور  و اهیگزی

ست  برخوردار مرجانی،  صادی  به منطقه نزدیکی بدلیل اما ا سلویه  اقت شد  و ع  و دخل و ها آلودگی انواع دچار صنعت،  ر

ای  ههای عظیم دریایی است و جنگل ای نایبند، محل تخم گذاری الک پشت گردیده است. سواحل ماسه    شدید  های تصرف 

 .متراکم آن محل مناسبی برای پرندگان مهاجر و آبزی در فصل زمستان است

. حرا در اســتان بوشــهر اســت    پوشــش گیاهی در پارک ملی دریایی نایبند بســیار متنوع و این منطقه رویشــگاه جنگل های   

ــیب های فراوانی به حیات جانوری و گیاهی این منطقه                   همجواری پارک ملی نایبند با منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی آسـ

ــتند که از مهمترین دالیل نابودی آن ها می توان به آلودگی های    ــت. درختان مانگرو مرجان ها در حال نابودی هس آورده اس

صل   شهری نام برد.          نفتی و گازی حا صنعتی و  ساب های  سنگین، پ صیدهای بی رویه و فلزات  شگاه ها و نفتکش ها،  از پاالی

شدید کدورت آب و نابودی مرجان ها به عنوان مراکز   این امر در کنار فعالیت های خاک برداری و خاکریزی باعث افزایش 

سوی دیگر احداث خطوط      شود. از  ستی موجودات دریایی می صلی تنوع زی ساحل     ا ساحل و الیروبی  لوله دریایی در نزدیکی 

همپوشــانی و همجواری بخشــی از محدوده  5در تصــویر شــماره  نیز از دیگر دالیل از بین رفتن گونه های مرجانی می باشــد.

 دهد. پارک ملی نایبند و منطقه ویژه انرژی پارس را نشان می
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 نفتی خارگ با عملکرد –خارگ و اثر طبیعی ملی خارگو  وحشاتیپناهگاه حتعارض بین 

های اقتصادی، امنیتی و سیاسی دارای اهمیت ، از جمله جزایر ایرانی خلیج فارس است که به لحاظ ویژگیگجزیره خار

فارس چه به لحاظ استخراج و چه به لحـاظ فـرآوری و تی ایران در حوزه خلیجهای نفبه سزایی است. بیشترین فعالیت

 یاستخراج نفت و گاز در بخش هایی از آن و حوزه پیرامون به واسطهگیرد. این جزیره صادرات، در این جزیره صورت می

باشد. رآیند در سطح خود میدرصد نفت خام کشور از آن، دارای تاسیسات و تجهیزات مرتبط با این ف 94و صدور بیش از 

جزیره خارک به همراه جزیره خارکو، جزیره های مرجانی هستند که به دلیل ارزشهای فوق العاده اکولوژیکی، دارای 

  .. عالوه بر این جزیره خارک محل زندگی آهوان نیز می باشداجتماعات منحصر به فرد مرجانهای دریایی می باشد

ودن از جمله مهمترین سواحل خلیج فارس است که بیشترین میزان آلودگی را نیز وارد آب این جزیره به علت نفت خیز ب

های خلیج فارس می کند. این آلودگی ها از طریق فعالیت های مانند استخراج نفت خام و حمل آن به طرق مختلف، ترددهای 

ارخانجات ای صنایع نظیر پاالیشگاهها و کسنگین به جهت نقل و انتقال نفت و متعلقات آن، فعالیت های صنعتی و پساب ه

در این جزیره به وجود آمده و سبب ایجاد آلودگی در آب می گردد و آسیب های جدی و زیان آور را به اکوسیستم دریا 

وجود تاسیسات نفتی عظیم در جزیره با موجودیت زیستی جزیره در تعارض می باشد. همانگونه که اشاره  وارد می سازند.

ه مرجانی خارگ حاصل فعالیت مرجان ها طی سال های متمادی می باشد و وجود تاسیسات نفتی و آلودگی های شد جزیر

تصویر زیر جزیره خارگ و  حاصل از آن باعث تخریب فراوان مرجان ها در جزیره خارک و همچنین خارکو شده است.

 .خارکو را با توجه به کارکردهای مختلف پهنه بندی کرده است
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  تعارض پناهگاه حیات وحش خارگ با عملکرد نفتی جزیره خارک : 24 ریتصو
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 تعارض توسعه شهری و گردشگری خارگ با علمکرد پایانه های نفتی

در جزیره خارگ به جز در بخش مسکونی واقع در شمال فرودگاه )شهر خارگ( بقیه اراضی در تصرف واحدهای دولتی 

ر دوران فعالیت برداری دباشد، جابجایی و انتقال اراضی صرفاً جهت بهرهنجائیکه مالکیت این اراضی نیز دولتی میبوده و از آ

در بررسی وضعیت عمومی مالکیت باید به این نکته توجه داشت که در جزیره خارگ  باشد. گذاری میبوده و فاقد قیمت

ارگ در گوشه شمال شرقی جزیره خارگ واقع است. لبه شرقی و . شهر خکلیه اراضی ملی و در مــالکیت دولت هستند

وضع  در شهری جزیرهمحدوده . نظامی محصور شده است –شمال شرقی شهر عمدتاً توسط کاربریهای نظامی و یا مسکونی

کت ری شربرداهای سازمانی نظامی و محدوده مورد بهرهخانه ،و قدیمی نشینقسمت بومی مجزا، موجود از دو قسمت تقریباً

 اند.ها تشکیل شده که توسط فرودگاه از هم تفکیک شدهپایانه

همانگونه که قبال اشاره شد جزیره خارگ یک منطقه ویژه انرژی و خاستگاه تاسیسات و صنایع وابسته به آن میباشد و از 

ااهمیت بوده و ترده و بنقش اساسی و کلیدی در چرخه اقتصادی کشور برخوردار است. صنایع و تاسیسات مذکور بسیار گس

در طی دهه های گذشته سرمایه گذاریهای کالنی برای توسعه آن صورت گرفته و همچنان نیز در حال توسعه است. لذا با 

 توجه داشت که فعالیتهای مذکور در این مقیاس با فعالیت سکونت در ناسازگاری کامل می باشد.

، تواند گردشگران بیشماری را به جزیره سرازیر نمایدمی ،مرجانی زیبا های تاریخی و سواحلوجود پتانسیلعالوه بر این 

با جاه سال اخیر در طی پنگردشگری را توسعه  نفتی،اما متاسفانه به دلیل تعریف جزیــره تنها به عنــوان جزیره عملیـاتی و 

حدوده شهر به دلیل وجود . همانگونه که در نقشه زیر مشخص می باشد توسعه در مهای جدی روبرو کرده استضعف

فرودگاه و سکونتگاه های نظامی و کارمندان شرکت نفت با محدودیت روبرو می باشد، بطوری که بخش شهری جزیره در 

 محاصره دریا و فرودگاه می باشد.
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  توسعه شهری و گردشگری خارگ با عملکرد پایانه های نفتی تعارض : 32نقشه 
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 با توسعه شیالت منطقه ویژه انرژی پارس جنوبیرض تعا

یکی از صیدگاه های استان بوشهر می باشد که در جنوب همانگونه که در تصویر زیر زیر مشخص است صیدگاه طاهری 

 این صیدگاه در همسایگی منطقه عملیاتی پارس جنوبین یاستان و در همسایگی عسلویه و بندر طاهری واقع شده است. همچن

ع شده است و به طور طبیعی در معرض تمامی فعالیت های ناشی از این منطقه قرار دارد. با توجه به فعالیت های یاد شده ، واق

 پسابی که از این منطقه وارد دریا می شود تمامی موجودات زنده واقع در آن منطقه را تحت الشعاع قرار داده و آلوده 

تی و گازی با تاثیری که بر زیستگاه و همچنین ماهیان آن منطقه دارد به صورت . آلودگی نفو یا از بین می برد می سازد

پیوسته و زنجیروار وارد زنجیره غذایی شده و در نهایت بر سالمتی مصرف کنندگان تاثیر می گذارد. گذشته از آن موجب 

 است.از بین رفتن زیستگاه های طبیعی شده که خود به نحوی بر ذخایر آن منطقه تاثیرگذار 
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 بندرگاه و هلیلهشهر بوشهر و روستاهای منطقه مسکونی  بوشهر با نیروگاه اتمیتعارض 

ن را در ای تاسیس نیروگاه های هسته ای به علت دارا بودن محدوده های حفاظتی که ایجاد سکونت گاه های انسانی

محدوده ها با محدودیت مواجه می کند، ممکن است محیط جغرافیایی و آرایش فضایی سکونت گاه های اطراف خود را 

تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر چون اکثر نیروگاه هها در نزدیکی شهر ها و سکونت گاه های انسانی تاسیس می شوند 

اطرافشان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بی شک تاسیس این نیروگاه ها تاثیرات مطالعه تاثیر آنها در محدوده جغرافیایی 

مخرب و نامطلوبی را بر محیط اطراف داشته و نیاز به چاره اندیشی دارد. در این نیروگاه برای پایین آوردن حرارت تجهیزات 

ا وارد می شود. حرارت باالی آب خروجی از مورد استفاده از آب دریا استفاده می شود و پس از آن مجددا این آب به دری

نیروگاههای تاثیر بسیار مخربی را بر زیستگاه و آبزیان موجود داشته و جدای از حرارت باال مواد خروجی از تجهیزات نیز 

مستقیم و  ردارای تاثیر مخربی هستند. از طرفی آالینده های تولید شده در این نیروگاه بر مناطق مسکونی هلیله و بندرگاه تاثی

لذا تقابل زیست محیطی و تاثیرات نیروگاه  کیلومتری نیروگاه قرار دارد. 14تا  5همچنین شهر بوشهر در شعاع  نامطلوب دارد.

بوشهر و  موقعیت نیروگاه اتمی و محیط اطراف بر یکدیگر می تواند یکی از تعارضات مورد بحث و بسیار مهم تلقی شود.

گاه در نقشه زیر نمایش داده شده است.مناطق مسکونی هلیله و بندر
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  تعارض ساخت و ساز )احداث پل( با جنگل های حرا

اغلب ساخت و سازهای ایجاد شده در منطقه نایبند توسط منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی و نیروی دریایی سپاه انجام 

رفته و متاسفانه اختاللتی را در زیستگاه های طبیعی ایجاد کرده است. از جمله تاسیساتی که توسط نیروی دریایی سپاه  گ

می باشد که روستاهای بساتین و هاله را که در منطقه حفاظت شده  در دهانه خور بساتین صورت گرفته است، احداث پل

این پل نشان داده شده است،  11همانگونه در تصویر شماره یه متصل می کند. نایبند قرار دارند، از کنار ساحل به شهر عسلو

که آب را به جنگل های مانگرو می رساند احداث گردیده و باعث عدم عبور آب به قسمت اعظمی  بساتینبر روی دهانه خور

ه گونه ند. لذا باید ساخت و ساز ها ببخش قابل توجهی از درختان مانگرو منطقه از بین رفته ا در نتیجهاز این جنگل ها شده و 

ای مدیریت شوند که در تعارض با محیط اطراف نبوده و عالوه بر این که باعث تخریب محیط نشوند از آنها در جهت 

 حفاظت از منطقه استفاده شود.
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 رژی پارس با استخراج معادنتعارض منطقه ویژه ان

جنوب اســتان بوشــهر، بخصــوص در منطقه عســلویه، عالوه بر اینکه دارای منابع عظیم انرژی گاز و نفت می باشــد، منبع مواد  

معدنی نیز است. این معادن که برخی از آن ها شناسایی شده اند و در قسمت هایی به بهره برداری رسیده اند، برخی از آن ها         

شد.        نیز در فا ستخراج معادن موجود می با سلویه جهت ا سیل باالیی در منطقه ع ز مطالعات قرار دارند و می توان گفت که پتان

ناطق داده                  عادن روزمینی در این م عه م ــ جازه توسـ پارس، ا یل وجود منطقه ویژه انرژی  به دل باال،  یل  ــ تانسـ  ولی علیرغم این پ

شماره       صویر  شود. در ت سیل بالقوه معادن در           موقعیت منطقه ویژه 13نمی  شده و پتان سایی  شنا سبت به معادن  انرژی پارس ن

 منطقه نشان داده شده است.
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 شمال و جنوب یاهیناح یهاطرحخروجی از  انطباق کاربری اراضی استان با نقشه 

 پتروشیمی متانول کاوه و سیرافمجتمع 

با توجه به طرح ناحیه ای کنگان که توسط اداره راه و شهرسازی تهیه شده است محل کنونی مجنمع پتروشیمی متانول 

کاوه و سیراف به عنوان یکی از مناطق مستعد پرورش میگو و نیز حفاظتی به لحاظ تخریب و فرسایش در نظر گرفته شده 

جتمع پتروشیمی به لحاظ کارکردی باعث تغییر در اکوسیستم ساحلی می گردد. بنابراین باید توجه است. عالوه بر این م

داشت که احداث بدون برنامه مجتمع های صنعتی و پتروشیمی در کنار سواحل استان می تواند اثرات جبران ناپذیری بر جای 

 نشان داده شده است. رزی نقشهبگذارد. موقعیت مجتمع پتروشیمی متانول کاوه و سیراف در 
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 یبندجمع -

 و جهت انتقال مناسب موقعیت همچنین و گاز و نفت منابع وجود استان، اقتصادی های فرصت بزرگترین از یکی

 پتروشیمی و و گاز نفت صنایع طریق از مدکشوردرآ و صنعت ترین بزرگ است. صنایع پتروشیمی و گاز نفت، صادرات

 معرض در آن تبع به و بوده این صنایع استقرار در ها استان مهمترین از یکی بوشهر استان میان این در و شود می حاصل

 د. دار قرار آن از ناشی های آسیب و ها آلودگی

 در متعدد نفتی سکوهای استقرار صادرات، جهت خیز نفت های استان از نفت انتقال های استقرار لوله استان شمال در

پایانه  ترین مهم و بزرگترین خارک، جزیره و سواحل در نفتی بزرگ مخازن دریا، در نفت انتقال های و لوله قاره فالت

 میعانات و انتقال گاز های لوله و گاز های سکو استقرار نیز استان جنوب در و خارگ جزیره در کشور خام نفت صادرات

گردد. بنابراین  می صنایع محسوب این بالقوه تهدیدات از پتروشیمی و گاز تاسیسات و ها پاالیشگاه ترین بزرگ و ازیگ

 استقرار از ناشی های است. آلودگی گرفته قرار پتروشیمی و گاز و نفت صنایع تاثیر تحت استان جنوبی نیمه سواحل بیشتر

 تاثیر ساحلی خط شکل تغییر همچنین و دریا رعایت حریم عدم دریا، از زمین استحصال همچنین و دریا کنار در صنایع

 اراضی استحصال با غالباً جنوبی پارس های طرح در استفاده سواحل مورد اکنون داشته است. هم سواحل تخریب بر مهمی

اعث ایجاد تمامی مواد ذکر شده ب .است داده دست از را خود طبیعی ساحل شکل شدن چین سنگ همچنین و دریا از

 می گردد. هدر قالب نقشه زیر به آنها اشارتعارضاتی در استان شده است که 
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 موجود در نظام فضایی یهاتعادلتعیین عدم  -1-2-11-1-2-1-3

گانه آمایش سرزمین است و الزام 1ی منطقه ای و گسترش عدالت اجتماعی یکی از ارکان و اصول دستیابی به تعادل ها

رعایت آن به اشکال مختلف در اسناد و چشم اندازهای توسعه کشور به خوبی دیده شده است.عدم تعادل فضایی به صورت 

ها عدم تعادله دارد.تکی یافتگیدر سطوح توسعه  ینابرابر زیمنابع و ن عیدر توز کلی بر دو موضوع اساسی و پایه نابرابری

باشد،  یطیمح بدون توجه به امکانات عیتوز ایو  نیسرزم یدر فضا هاتینابرابر منابع و فعال ییفضا عیاز توز یممکن است ناش

رگذار ناطق اثم یافتگی در تفاوت در سطح توسعه نکهیا لیبه دل لعدم تعاد یبررس ،ییدرهرصورت از نگرش عدالت فضا

 یبررس جهت یطورکلرا دارد. به نیسرزم یتوسعه در کل فضا یسازدر متعادل یسع نیسرزم شیو آما دیبایم یاست، معن

با هدف شناسایی مناطق و نواحی که نسبت به سایر حوزه های استان دارای کاستی هایی در بهره مندی از ها عدم تعادل

 نگرش وجود دارد: دوامکانات و برنامه های توسعه ای هستند، 

o و مساحت(:  تیو ... بر اساس جمع هاتیامکانات، خدمات، منابع، فعال عی)توز یعینگرش عدالت توز 

 یه بررسو ... ب یطیمح ،یاقتصاد ،یاجتماع یهااز بخش کیدر هر  یافتگیتوسعه  یهاشاخص نیینگرش با تع نیا در

ستان بر ا یهاهرکدام از شهرستان گاهیو جا هاینابرابر کهیطور. بهشودیها پرداخته مهرکدام از شهرستان یبرخوردار زانیم

 یهاممکن است که شهرستان کردیرو نی. درا شودیمختلف مشخص م یهادر بخش یافتگیتوسعه  یهااساس شاخص

در  یافتگیوسعهت ها بر اساس سطحشهرستان ییفضا عی. توزشوندیم یبندطبقه یافتگیاستان سطوح  مختلف از نظر توسعه 

 استان خواهد بود.  ییموجود در نظام فضا یهادهنده عدم تعادلاستان نشان یفضا

o موجود: یهالیو پتانس هاتیها، ظرفمتناسب با توان یانگرش تعادل منطقه 

مناطق  نیب یآحاد جامعه از مواهب توسعه و تعادل نسب یهدف برخوردار دیبا ن،یدر سرزم تیو فعال تیجمع عیتوز در

 تیفباشد که هر منطقه متناسب با توان و ظر یبه نحو دیمناطق با نیب تیو فعال تیجمع عیدر دراز مدت انتخاب گردد. توز

ر در هر است که اگ نیبرخوردار گردد. فرض بر ا تیو فعال تیجمعآن از  کیاستراتژ یهاتیو حساس یطیمح ،یاقتصاد

به  یامنطقه یهاتعادل جادیو ا یعدالت اجتماع یبرقرار نهیمستقر گردد، زم تیآن جمع یاقتصاد تیمنطقه متناسب با ظرف

از توان  کمتر ایفراهم خواهد شد و چنانچه فراتر  یو رفاه یستی( خدمات زیمل نیانگیسطح متوسط)م یمفهوم برخوردار

به حداکثر  یابینگرش دست نیدر ا . گرددیم دیمناطق تشد نیعدم تعادل ب یهانهیدر منطقه باشد، زم تیالزم، جمع یاقتصاد

 توسعه موجود در منطقه است.  یهاعدم استفاده از فرصت یتوسعه بر اساس توان منطقه است و عدم تعادل به معن زانیم

. گرددیها ماستان ریمطالعات از سا زیکار و تما یفیک یالذکر در مطالعات موجب غناکردن هر دو نگرش فوق لیدخ

ده است. اما دوم بسنده ش کردیفقط به رو ایکار قرارگرفته و  یمبنا یعیتنها عدالت توز ایها، استان شیآماچراکه در برنامه 
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 کردیکه به کار بستن هر دو رو دهدینشان م شیها و توجه به اهداف و اصول آماو تجارب استان ینظر یمبان یبندجمع

 الذکر ضرورت دارد.فوق

در زمینه شناسایی عدم تعادل های استانی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و باتوجه به مواردی که گفته شد، 

 فرهنگی، شهری وروستایی و محیط زیستی از دو نوع شاخص توزیعی و یا بازتابی به مفهوم زیر استفاده می گردد :

o : شاخص های توزیعی 

اشاره دارد و نشان می دهد که وضعیت این شاخص ها به توزیع منابع، خدمات، امکانات و یا تسهیالت و ...  

 بهره مندی بخش های مختلف استان از نظر این آن ها چگونه می باشد.

o : شاخص های بازتابی 

مجموعه ای از شاخص ها علی رغم بیان تفاوت در سطح بهره مندی بخش ها و مناطق مختلف استان از مجموعه  

ی برآیند مجموعه عوامل شکل یافته در ساختار فضایی استان ممنابع ویا تسهیالت استانی، به نوعی بازتاب و یا 

باشد. به عنوان مثال نرخ بی کاری ویا نسبت جنسی به خود خود بار مفهومی مشخص دارند، حال آنکه مجموعه 

ای از عوامل ومولفه های دیگر در جریان شکل گیری آنها واینکه در چه منطقه ای زیاد و یا کم گزراش شوند، 

دادهایی اتفاق ها و روی ای از این گونه شاخص ها به نوعی برآیند مجموعه وثرهستند. به عبارتیاشته و مدخالت د

 شکل گرفته و در حال جریان می باشد.در گذشته  است که در سطح استان 

ات، خدمات کاندر راستای شناسایی عدم تعادل های استانی در بهره مندی از منابع و امباتوجه به مواردی که بیان گردید، 

دم تعادل های موجود در سطح استان در بخش های اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، شهری و روستایی و فعالیت ها و ... ع و

 مورد بررسی قرار می گیرد : (محیط زیستی

 : دیاگرام تعدل های مورد بررسی24نمودار 
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 ی از توسعه صنایع نفت و گاز(ناش ژهیوبهاقتصادی) یهاتعادلعدم  -1-2-11-1-2-1-3-1

زار با در راستای بررسی وضعیت عدم تعادل های اقتصادی در فضای استانی، مجموعه ای از شاخص ها در پنج حوزه 

گرفته است. ار در سطح استان موردمطالعه قر یاقتصاد یهاتیفعال عیاعتبارات و توز عیتوز د،یتول ،یانسان یروین تیفیکار، ک

ی در ابتدا، وضعیت توزیع هریک از شاخص های فوق اقتصاد ی در بخشامنطقه یهاعدم تعادل صیخو تشجهت بررسی 

در سطح استان، به صورت جداگانه از نظر دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار مورد بررسی قرار گرفته است و وضعیت 

 است.  تعادل و یا عدم تعادل در سطح استان را از منظر مشخص  وتحلیل شده 

بررسی وضعیت عدم تعادل های استانی از منظر هریک از شاخص های فوق به صورت جداگانه نمی تواند، بازتاب کاملی 

از وضعیت عمومی استان باشد. بنابراین جهت دستیابی به این مهم با استفاده از روش تاکسونومی عددی تلفیق و ترکیب 

 .ی و مورد ارزیابی قرار گرفته استاط با هم بررسشاخص های بررسی شده به صورت یکجا و در ارتب

های نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری زنان، نرخ بیکاری جهت بررسی عدم تعادل اقتصادی، شاخص

جوانان، سهم زنان از اشتغال، نسبت مهاجرین شغلی وارد شده به جمعیت فعال، نرخ باسوادی شاغالن، سهم شاغالن دارای 

ت عالی از اشتغال، سهم مشاغل سطح باال از اشتغال، سهم تحصیل کرده های دانشگاهی و سرانه اعتبارات عمرانی تحصیال

شده  ها بر اساس روش تاکسونومی، سعیجهت تحلیل تاکسونومی مورد استفاده قرار گرفته اند. با استفاده از این شاخص

 های استان بوشهر ارائه شودی شهرستانهای اقتصاداست یک شاخص ترکیبی برای سنجش عدم تعادل

درجه بندی ، طبقه بندی و مقایسه فعالیت های مختلف با توجه به درجه برای  آنالیز تاکسونومی عددی روش عالی

مندی و برخورداری آن فعالیت ها از شاخص های مورد بررسی می باشد. از توانایی های عمده این روش آن است که بهره

که دو عمل را در کنار هم انجام دهد : یکی اینکه مجموعه مورد بررسی را بر اساس شاخص های ارائه شده قادر است تا این

 وشر این به زیر مجموعه های همگن تقسیم کند و دیگر آنکه عناصر و اعضاء هر زیر مجموعه همگن را درجه بندی کند. 

  وعمتن و گسترده کاربردهای دارای که بوده مطرح ای منطقه های ریزی برنامه در شده شناخته مدلی عنوان به همچنین

 باشد. می

و هر چه این عدد به صفر نزدیکتر باشد نشان  خواهد بودعدد بدست آمده از روش تاکسونومی عددی بین صفر و یک 

ر چه به ه است و برعکس و مناسب تر و تعادل مطلوب تر در زمینه فعالیت های اقتصادی در سطح استان دهنده وضعیت بهتر

  گویای وضعیت نامناسب و عدم تعادل های موجود در بخش اقتصاد را نشان می دهد.عدد یک نزدیکتر باشد، 
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 شاخص های انتخابی عدم تعادل های اقتصادی : مدل مفهومی و 25نمودار 

 
 

بوشهر مورد بررسی و ارزیابی  انتخابی در استانریک از شاخص های در ادامه وضعیت عدم تعادل های منطقه ای از نظر ه

 قرار می گیرد:

 بازار کار در استان بوشهر  یامنطقه یهاتعادلعدم 

-کار، یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شناسایی عدم تعادلهای منطقه ای اقتصادی در استان بوشهر است. شاخصبازار

 هاجرانم ری زنان، نرخ بیکاری جوانان، سهم زنان از اشتغال و نسبتهای نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ بیکا

هایی هستند که با استفاده از آنها عدم تعادلهای منطقه ای موجود در بازار کار استان فعال، شاخص جمعیت به شده وارد شغلی

های اساس هر یک از شاخص های منطقه ای بازار کار استان برمورد سنجش قرار می گیرد. در ادامه وضعیت عدم تعادل

 مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفته است. 

اولین شاخص مورد استفاده، نرخ مشارکت اقتصادی و یا نرخ فعالیت اقتصادی است. نرخ مشارکت اقتصادی آن بخش 

تر باشد، اخص بیشاز جمعیت در سن فعالیت را نشان می دهد که نیروی کار خود را به بازار کار عرضه می کنند. هر چه این ش

نشان دهنده مشارکت بیشتر جمعیت در سن فعالیت در فعالیتهای اقتصادی است. در جدول زیر وضعیت نرخ مشارکت 

مقایسه شده است. آخرین اطالعات رسمی موجود  1394اقتصادی در استان بوشهر و شهرستانهای آن با متوسط کشور در سال 

و سرشماری نفوس و مسکن این سال است و لذا  1394تانهای آن، مربوط به سال در خصوص بازار کار استان بوشهر و شهرس

 های صورت گرفته از همین اطالعات استفاده شده است.  در تحلیل

همانطور که مالحظه می شود در این سال نرخ مشارکت اقتصادی در استان بوشهر بسیار بیشتر از متوسط کشور است و 

سط کشوری بسیار بهتر است. اما محاسبات انجام شده حکایت از وجود عدم تعادل منطقه ای بنابراین وضعیت استان از متو
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در بازار کار استان بوشهر از نظر این شاخص دارد. به عبارت دیگر با وجود آنکه وضعیت کلی استان از نظر این شاخص 

بی های استان وضعیت خوهمه شهرستان بسیار مناسب است، اما این امر به معنای آن نیست که نرخ مشارکت اقتصادی در

درصد بوده و مربوط به شهرستان  11.1در میان شهرستانهای استان بوشهر، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی  1394دارد. در سال 

درصد بوده که مربوط به شهرستان دشتستان است.  35.9کنگان است و در طرف مقابل کمترین نرخ مشارکت اقتصادی 

نه تغییرات شاخص نرخ مشارکت اقتصادی، که از اختالف بیشترین و کمترین میزان شاخص بدست می آید، در بنابراین دام

درصد( و این نشان دهنده عدم تعادل در بازار کار استان )به عنوان یک  32.1های استان بوشهر بسیار باالست )میان شهرستان

به 1394خ مشارکت اقتصادی در شهرستانهای استان بوشهر در سال کل( از نظر این شاخص است. واریانس و انحراف معیار نر

است که فاصله قابل توجهی با صفر دارد. اگر این دو متغیر صفر باشند هیچ گونه عدم تعادل منطقه  14.1و  141.1ترتیب برابر 

بیانگر  از صفر فاصله بگیرندای در بازار کار استان از نظر شاخص نرخ مشارکت اقتصادی وجود ندارد و هر چه این دو متغیر 

افزایش عدم تعادلهای منطقه ای در بازار کار می باشد. بنابراین اگر چه در سال مورد بررسی بازار کار استان از نظر شاخص 

 نرخ مشارکت اقتصادی وضعیت بسیار بهتری از متوسط کشور دارد، از دیدگاه منطقه ای دچار عدم تعادل است. 

جز شهرستان کنگان، سایر شهرستانها دارای نرخ مشارکت اقتصادی کمتر از متوسط استان بوده در سال مورد بررسی ب

اند. همچنین در این سال نرخ مشارکت اقتصادی در شهرستانهای بوشهر، جم، دیر، دیلم، کنگان و گناوه از متوسط کشور 

امنه غیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده تا دها در سطح استان از دو متبیشتر بوده است. حال برای شناسایی عدم تعادل

عدم تعادل تعریف شود. برای تعریف دامنه عدم تعادل الزم به ذکر است که از آنجا که شاخص نرخ مشارکت اقتصادی، 

 شاخص مثبتی است و هر چه بیشتر باشد بهتر است، عدم تعادل در رابطه با این شاخص به کمبود آن اشاره دارد. از طرف

دیگر از آنجا که وجود داده هایی مانند شهرستان کنگان که بسیار متفاوت از متوسط استان است، سبب افزایش واریانس و 

انحراف معیار می شود، لذا برای کم کردن اثر این داده، از نصف انحراف معیار برای تعریف دامنه عدم تعادل و از کل 

 شدید استفاده شده است. انحراف معیار برای تعریف دامنه عدم تعادل 

با توجه به دو نکته مطرح شده )مثبت بودن شاخص نرخ مشارکت اقتصادی و وجود داده های دارای اختالف شدید با 

درصد )میانگین منهای نصف انحراف معیار( کمتر  31.1هایی که نرخ مشارکت اقتصادی آنها از عدد  میانگین(، شهرستان

عدم تعادل در بازار کار خود در مقایسه با کل استان هستند. همچنین شهرستانهایی که نرخ باشد، از نظر این شاخص دارای 

درصد )میانگین منهای یک انحراف معیار( کمتر باشد، از نظر این شاخص دارای عدم  32مشارکت اقتصادی آنها از عدد 

تنها شهرستان  1394سبات انجام شده در سال بر اساس محادر مقایسه با متوسط استان هستند.تعادل شدید در بازار کار خود 

درصد، دارای عدم تعادل در بازار کار خود از نظر این شاخص است و هیچ شهرستانی  35.9دشتستان با نرخ فعالیت اقتصادی 
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ددی ععدم تعادل شدید ندارد. تفاوت فاحش میان نرخ فعالیت اقتصادی استان و کشور و نیز میان شهرستانهای استان، دالیل مت

می تواند داشته باشد که در گزارشهای مربوطه در بخش مطالعات وضع موجود به آنها پرداخته شده است. اما در اینجا ذکر 

 دوباره مهمترین دالیل چنین اختالفهایی خالی از لطف نیست. 

گاز مورد نیاز  و توزیعاستان بوشهر به واسطه حضور صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیز جایگاه ویژه ای که در تولید 

کشور دارد، به شدت مورد توجه مهاجرین شغلی قرار گرفته است. ساخت و بهره برداری از صنایع مربوطه، نیاز به حجم قابل 

توجهی از نیروی کار داشته و دارد که بخش قابل مالحظه ای از آن از نیروی کار بومی استان تأمین نشده و بنابراین شکل 

 ت نیروی کار به استان را سبب شده است. گیری موج مهاجر

ی در بازار کار استان بوشهر بر اساس شاخص نرخ مشارکت امنطقهی هاتعادلو عدم  هاتعادلبررسی  : 68جدول 

 139در سال  اقتصادی

 1533منبع: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 

  

 شرح 
 1391نرخ مشارکت اقتصادی سال 

 )درصد(
 تشخیص عدم تعادل

 --- 31.1 کشور

 --- 43.1 استان بوشهر

 --- 39.1 بوشهر

 --- 31.4 تنگستان

 --- 42.2 جم

 عدم تعادل 35.9 دشتستان

 --- 31.1 دشتی

 --- 31.1 دیر

 --- 39.5 دیلم

 --- 11.1 کنگان

 --- 31.5 گناوه

 --- 11.1 بیشترین عدد شهرستانها

 --- 35.9 کمترین عدد شهرستانها

 --- 1.9 نسبت بیشترین عدد شهرستانها به کمترین عدد شهرستانها

 --- 32.1 دامنه تغییرات

 --- 42.1 میانگین

 --- 141.1 واریانس

 --- 14.1 انحراف معیار

 --- 31.1کمتر از  میانگین منهای نصف انحراف معیار( دامنه عدم تعادل )کوچکتر از

 --- 32کمتر از  دامنه عدم تعادل شدید )کوچکتر از میانگین منهای انحراف معیار(



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
245 

های کنگان )کنگان و عسلویه فعلی( و جم مستقر شده اند، نرخ با ورود نیروی کار مهاجر به استان که عمدتاً در شهرستان

دتاً به . مهاجرین شغلی وارد شده به استان عمهای به شدت باال رفته استمشارکت اقتصادی در کل استان و نیز این شهرستان

صورت فردی وارد استان شده و خانواده هایشان آنها را همراهی نمی کنند، در نتیجه به جمعیت فعال استان افزوده شده و در 

 نتیجه نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است. 

تکی بر ستان، تنگستان و دشتی که ساختار اقتصاد آنها مهایی مانند دشتدر طرف مقابل نرخ فعالیت اقتصادی در شهرستان

های کشاورزی و بازدهی اقتصادی پایین آن از یک طرف و ظهور کشاورزی است، پایین است. ذات فصلی بودن فعالیت

ای ههای اقتصادی جدید در استان در شهرستانهای عسلویه، کنگان و جم، احتماال باعث مهاجرت نیروی کار از شهرستانقطب

های مذکور شده و بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی در شهرستانهای کشاورزی محور کشاورزی محور استان به سمت قطب

 استان کاهش یافته است. 

شاخص مهم بعدی که برای شناسایی عدم تعادلهای منطقه ای بازار کار استان بوشهر مورد استفاده قرار گرفته است، 

با نرخ بیکاری متوسط  1394دول زیر نرخ بیکاری در استان بوشهر و شهرستانهای آن در سال شاخص نرخ بیکاری است. در ج

ایی های منطقه ای بازار کار در استان شناسکشور مقایسه شده و با استفاده از فرآیند تشریح شده در بخش قبل، عدم تعادل

درصد(  14.1( به مراتب کمتر از متوسط کشور )درصد 14.1شده است. در سال مورد بررسی نرخ بیکاری در استان بوشهر )

بوده که نشان دهنده وضعیت بسیار بهتر استان است. اما محاسبات انجام شده نشان می دهد که با وجود وضعیت بسیار مناسب 

جود واستان در مقایسه با متوسط کشور، عدم تعادلهای منطقه ای گسترده ای در میان شهرستانهای استان از نظر این شاخص 

دارد. در سال مورد بررسی نرخ بیکاری در شهرستانهای جم و کنگان کمتر از متوسط استان است و سایر شهرستانها نرخ 

بیکاری باالتری از متوسط استان داشته اند. همچنین در این سال نرخ بیکاری در شهرستانهای تنگستان، دشتستان، دشتی و 

ان نرخ بیکاری در میان بیشترین و کمترین میز بلکه از متوسط کشور نیز بیشتر است. دیلم نتنها از متوسط استان بیشتر است، 

درصد )مربوط به شهرستان کنگان( است.  3.1درصد )مربوط به شهرستان تنگستان( و  11.1شهرستانهای استان به ترتیب 

ه بسیار زیاد بوده و نشان دهنده وجود درصد است ک 13.3بنابراین دامنه تغییرات نرخ بیکاری در شهرستانهای استان بوشهر 

است که به دلیل فاصله   4.1و  21.2های استان نیز به ترتیب واریانس و انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان عدم تعادل است. 

 زیاد از صفر، وجود عدم تعادل منطقه ای در بازار کار استان را تأیید می نماید. 

در سطح استان از دو متغیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده تا دامنه عدم تعادل ها  حال برای شناسایی عدم تعادل

یست و هر ا تعریف شود. برای تعریف دامنه عدم تعادل الزم به ذکر است که از آنجا که شاخص نرخ بیکاری، شاخص منفی

شاره دارد. از طرف دیگر از آنجا که وجود چه کمتر باشد بهتر است، عدم تعادل در رابطه با این شاخص به زیاد بودن آن ا
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داده هایی مانند شهرستان کنگان که بسیار متفاوت از متوسط استان است، سبب کاهش واریانس و انحراف معیار می شود، 

لذا برای کم کردن اثر این داده، از نصف انحراف معیار برای تعریف دامنه عدم تعادل و از کل انحراف معیار برای تعریف 

 امنه عدم تعادل شدید استفاده شده است. د

با توجه به دو نکته مطرح شده )منفی بودن شاخص نرخ بیکاری و وجود داده های دارای اختالف شدید با میانگین(، 

درصد )میانگین به عالوه نصف انحراف معیار( بیشتر باشد، از نظر این شاخص  14.1شهرستانهایی که نرخ بیکاری آنها از عدد 

 11هایی که نرخ بیکاری آنها از عدد ی عدم تعادل در بازار کار خود در مقایسه با کل استان هستند. همچنین شهرستاندارا

درصد )میانگین به عالوه یک انحراف معیار( بیشتر باشد، از نظر این شاخص دارای عدم تعادل شدید در بازار کار خود در 

، منه های تعریف شده برای عدم تعادل و نیز عدم تعادل شدید، شهرستانهای تنگستانبر اساس دا مقایسه با متوسط استان هستند. 

ای ه دشتستان، دشتی و دیلم دارای عدم تعادل بوده اند و از میان شهرستانهایی که دارای عدم تعادل بوده اند نیز شهرستان

یکاری ت و گاز و پتروشیمی را شاخص نرخ بتنگستان دارای عدم تعادل شدید بوده است.  به روشنی می توان نقش صنایع نف

های آن رد یابی کرد. به واسطه تمرکز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در شهرستانهای کنگان )کنگان استان بوشهر و شهرستان

ستان ا ها، نرخ بیکاری در آنها و به واسطه آنها در کلو عسلویه فعلی( و جم و ایجاد فرصتهای شغلی فراوان در این شهرستان

ایی که ههایی که به وسیله صنایع مذکور تحت تأثیر قرار نگرفته اند و به ویژه شهرستانبسیار پایین است. اما شهرستان

 اری باالیی دست به گریبان هستند.)دشتستان، دشتی و تنگستان( با نرخ بیککشاورزی محور هستند
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ی در بازار کار استان بوشهر بر اساس شاخص نرخ بیکاری در امنطقهی هاتعادلو عدم  هالتعادبررسی  : 69جدول 

 1391سال

 تشخیص عدم تعادل )درصد( 1394نرخ بیکاری سال  شرح

 --- 14.1 کشور

 --- 14.1 استان بوشهر

 --- 11.4 بوشهر

 عدم تعادل شدید 11.1 تنگستان

 --- 1.1 جم

 عدم تعادل 11.2 دشتستان

 عدم تعادل 15.1 دشتی

 --- 11.4 دیر

 عدم تعادل 15.4 دیلم

 --- 3.1 کنگان

 --- 14.4 گناوه

 --- 11.1 بیشترین عدد شهرستانها

 --- 3.1 کمترین عدد شهرستانها

 --- 4.5 نسبت بیشترین عدد شهرستانها به کمترین عدد شهرستانها

 --- 13.3 دامنه تغییرات

 --- 12.4 میانگین

 --- 21.2 نسواریا

 --- 4.1 انحراف معیار

 --- 14.1بزرگتر از  دامنه عدم تعادل )بزرگتر از میانگین بعالوه نصف انحراف معیار(

 --- 11بزرگتر از  دامنه عدم تعادل شدید )بزرگتر از میانگین بعالوه انحراف معیار(

153منبع: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 
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عالوه بر نرخ بیکاری کل که در بخش قبل بررسی شد، می توان برای سنجش میزان جذب زنان در بازار کار در استان 

بوشهر و سنجش عدم تعادلهای منطقه ای در این زمینه از شاخص نرخ بیکاری زنان نیز استفاده کرد. بر این اساس در جدول 

 ه ای موجود در بازار کار استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است. زیر با استفاده از این شاخص عدم تعادلهای منطق

همانند نرخ بیکاری کل، وضعیت استان بوشهر از نظر نرخ بیکاری زنان نیز از متوسط کشور بسیار بهتر است. در سال 

درصد بوده است.  24.2درصد بوده، در حالی که این شاخص در کل کشور  24.9نرخ بیکاری زنان در استان بوشهر  1394

گسترده  های منطقه ای اما باز هم با وجود شرایط مناسب استان در مقایسه با متوسط کشور، از نظر این شاخص نیز عدم تعادل

نرخ بیکاری زنان در چهار شهرستان بیشتر از متوسط استان و در سه  1394ای در بازار کار استان مشاهده می شود. در سال 

 وسط کشور بوده است. شهرستان بیشتر از مت

درصد بوده که از اختالف نرخ بیکاری زنان  13.4دامنه تغییرات شاخص نرخ بیکاری زنان در استان بوشهر در این سال 

درصد( بدست آمده است و  12.1درصد( و کنگان )با نرخ بیکاری زنان  21.1در شهرستانهای تنگستان )با نرخ بیکاری زنان 

 طقه ای در بازار کار استان است. نشان دهنده عدم تعادل من

اختالف فاحش دو متغیر واریانس و انحراف معیار نرخ بیکاری زنان در شهرستانهای استان از صفر نیز از جهتی دیگر 

وجود عدم تعادل منطقه ای در بازار کار استان بوشهر را نشان می دهد. در سال مورد بررسی واریانس و انحراف معیار نرخ 

 بوده است.  4.1و  21ن در شهرستانهای استان بوشهر به ترتیب بیکاری زنا

ها در سطح استان از دو متغیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده تا دامنه عدم تعادل تعریف  برای شناسایی عدم تعادل

ت و هر ایس منفی شود. برای تعریف دامنه عدم تعادل الزم به ذکر است که از آنجا که شاخص نرخ بیکاری زنان، شاخص

چه کمتر باشد بهتر است، عدم تعادل در رابطه با این شاخص به زیاد بودن آن اشاره دارد. از طرف دیگر از آنجا که وجود 

داده هایی مانند شهرستان کنگان که بسیار متفاوت از متوسط استان است، سبب کاهش واریانس و انحراف معیار می شود، 

ن داده، از نصف انحراف معیار برای تعریف دامنه عدم تعادل و از کل انحراف معیار برای تعریف لذا برای کم کردن اثر ای

 دامنه عدم تعادل شدید استفاده شده است. 

با توجه به دو نکته مطرح شده )منفی بودن شاخص نرخ بیکاری و وجود داده های دارای اختالف شدید با میانگین(، 

درصد )میانگین به عالوه نصف انحراف معیار( بیشتر باشد، از نظر این شاخص  22.1ها از عدد شهرستانهایی که نرخ بیکاری آن

 24.9دارای عدم تعادل در بازار کار خود در مقایسه با کل استان هستند. همچنین شهرستانهایی که نرخ بیکاری آنها از عدد 
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ین شاخص دارای عدم تعادل شدید در بازار کار خود در درصد )میانگین به عالوه یک انحراف معیار( بیشتر باشد، از نظر ا

 مقایسه با متوسط استان هستند. 

بر اساس دامنه های تعریف شده برای عدم تعادل منطقه ای، شهرستانهای تنگستان، دشتستان و دشتی دارای عدم تعادل 

ای عدم تعادل منطقه ای بازار کار نیز در بازار کار از نظر شاخص نرخ بیکاری زنان بوده اند. در میان شهرستانهای دار

 شهرستانهای تنگستان و دشتستان دارای عدم تعادل منطقه ای شدید بوده اند. 

 1391ی در بازار کار استان بوشهر بر اساس شاخص نرخ بیکاری زنان در سال امنطقهی هاتعادلو عدم  هاتعادلبررسی  : 11جدول 

 تشخيص عدم تعادل )درصد( 4931ی زنان سال نرخ بيکار  

 --- 84.8 کشور

 --- 83.3 استان بوشهر

 --- 16.3 بوشهر

 عدم تعادل شدید 83.1 تنگستان

 --- 13.4 جم

 عدم تعادل شدید 83.5 دشتستان

 عدم تعادل 84.3 دشتی

 --- 13.5 دیر

 --- 16.3 دیلم

 --- 18.5 کنگان

 --- 81.4 گناوه

 --- 83.1 د شهرستانهابیشترین عد

 --- 18.5 کمترین عدد شهرستانها

نسبت بیشترین عدد شهرستانها به کمترین عدد 

 شهرستانها
8.3 --- 

 --- 15.4 دامنه تغییرات

 --- 83.5 میانگین

 --- 81.3 واریانس

 --- 4.3 انحراف معیار

دامنه عدم تعادل )بزرگتر از میانگین بعالوه نصف 

 انحراف معیار(
 --- 88.3زرگتر از ب

دامنه عدم تعادل شدید )بزرگتر از میانگین بعالوه 

 انحراف معیار(
 ---  84.3بزرگتر از 

  1533محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال  منبع :
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ب جوانان ذعالوه بر نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری زنان که در بخش قبل بررسی شد، می توان برای سنجش میزان ج

ساله(  29تا  14در بازار کار در استان بوشهر و سنجش عدم تعادلهای منطقه ای در این زمینه از شاخص نرخ بیکاری جوانان )

نیز استفاده کرد. بر این اساس در جدول زیر با استفاده از این شاخص عدم تعادلهای منطقه ای موجود در بازار کار استان 

 رفته است. بوشهر مورد بررسی قرار گ

همانند نرخ بیکاری کل، وضعیت استان بوشهر از نظر نرخ بیکاری جوانان نیز از متوسط کشور بسیار بهتر است. در سال 

درصد بوده است.  25.3درصد بوده، در حالی که این شاخص در کل کشور  11.1نرخ بیکاری جوانان در استان بوشهر  1394

ان در مقایسه با متوسط کشور، از نظر این شاخص نیز عدم تعادلهای منطقه ای گسترده اما باز هم با وجود شرایط مناسب است

نرخ بیکاری جوانان در هفت شهرستان بیشتر از متوسط استان و در سه  1394ای در بازار کار استان مشاهده می شود. در سال 

 شهرستان بیشتر از متوسط کشور بوده است. 

درصد بوده که از اختالف نرخ بیکاری  23.1جوانان در استان بوشهر در این سال  دامنه تغییرات شاخص نرخ بیکاری

درصد( بدست  5.2درصد( و کنگان )با نرخ بیکاری جوانان  21.9جوانان در شهرستانهای تنگستان )با نرخ بیکاری جوانان 

 آمده است و نشان دهنده عدم تعادل منطقه ای در بازار کار استان است. 

گر های استان از صفر نیز از جهتی دی ش دو متغیر واریانس و انحراف معیار نرخ بیکاری جوانان در شهرستاناختالف فاح

وجود عدم تعادل منطقه ای در بازار کار استان بوشهر را نشان می دهد. در سال مورد بررسی واریانس و انحراف معیار نرخ 

 بوده است.  1.1و  51.5بیکاری جوانان در شهرستانهای استان بوشهر به ترتیب 

برای شناسایی عدم تعادلها در سطح استان از دو متغیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده تا دامنه عدم تعادل تعریف 

ست و هر ای شود. برای تعریف دامنه عدم تعادل الزم به ذکر است که از آنجا که شاخص نرخ بیکاری جوانان، شاخص منفی

است، عدم تعادل در رابطه با این شاخص به زیاد بودن آن اشاره دارد. از طرف دیگر از آنجا که وجود  چه کمتر باشد بهتر

داده هایی مانند شهرستان کنگان که بسیار متفاوت از متوسط استان است، سبب کاهش واریانس و انحراف معیار می شود، 

عریف دامنه عدم تعادل و از کل انحراف معیار برای تعریف لذا برای کم کردن اثر این داده، از نصف انحراف معیار برای ت

 دامنه عدم تعادل شدید استفاده شده است. 

با توجه به دو نکته مطرح شده )منفی بودن شاخص نرخ بیکاری جوانان و وجود داده های دارای اختالف شدید با 

)میانگین به عالوه نصف انحراف معیار( بیشتر باشد، درصد  24.1میانگین(، شهرستانهایی که نرخ بیکاری جوانان آنها از عدد 

بیکاری  هایی که نرخ از نظر این شاخص دارای عدم تعادل در بازار کار خود در مقایسه با کل استان هستند. همچنین شهرستان

دید عدم تعادل شدرصد )میانگین به عالوه یک انحراف معیار( بیشتر باشد، از نظر این شاخص دارای  21جوانان آنها از عدد 
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 بر اساس دامنه های تعریف شده برای عدم تعادل منطقه ای، شهرستان در بازار کار خود در مقایسه با متوسط استان هستند. 

 های تنگستان، دشتستان و دشتی دارای عدم تعادل در بازار کار از نظر شاخص نرخ بیکاری جوانان بوده اند. در میان شهرستان

 دل منطقه ای بازار کار نیز شهرستانهای تنگستان دارای عدم تعادل منطقه ای شدید بوده است.  های دارای عدم تعا

در بازار کار استان بوشهر بر اساس شاخص نرخ بیکاری جوانان  یامنطقه یهاتعادلو عدم  هاتعادلبررسی  : 11جدول  

 1391در سال 

 تشخیص عدم تعادل )درصد( 1391نرخ بیکاری جوانان سال   شرح

 --- 25.3 کشور

 --- 11.1 استان بوشهر

 --- 19.4 بوشهر

 عدم تعادل شدید 21.9 تنگستان

 --- 12.5 جم

 عدم تعادل 21.1 دشتستان

 عدم تعادل 25.5 دشتی

 --- 11.1 دیر

 --- 23.1 دیلم

 --- 5.2 کنگان

 --- 22.5 گناوه

 --- 21.9 بیشترین عدد شهرستانها

 --- 5.2 کمترین عدد شهرستانها

نسبت بیشترین عدد شهرستانها به کمترین عدد 

 شهرستانها
5.5 --- 

 --- 23.1 دامنه تغییرات

 --- 24.4 میانگین

 --- 51.5 واریانس

 --- 1.1 انحراف معیار

دامنه عدم تعادل )بزرگتر از میانگین بعالوه 

 نصف انحراف معیار(
 --- 24.1بزرگتر از 

دامنه عدم تعادل شدید )بزرگتر از میانگین 

 بعالوه انحراف معیار(
 --- 21بزرگتر از 

1533منبع: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال                       
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ست، شاخص فته اهای منطقه ای بازار کار استان بوشهر مورد استفاده قرار گر شاخص بعدی که برای شناسایی عدم تعادل

با سهم زنان  1394سهم زنان از اشتغال است. در جدول زیر سهم زنان از اشتغال در استان بوشهر و شهرستانهای آن در سال 

 از اشتغال متوسط کشور مقایسه شده و با استفاده از آنها عدم تعادلهای منطقه ای بازار کار در استان شناسایی شده است. 

درصد(  13.2درصد( به مراتب کمتر از متوسط کشور ) 9.5م زنان از اشتغال در استان بوشهر )در سال مورد بررسی سه

بوده که نشان دهنده وضعیت بدتر استان است. اما محاسبات انجام شده نشان می دهد که با وجود وضعیت نامناسب استان در 

ستان از نظر این شاخص وجود دارد. در سال مورد مقایسه با متوسط کشور، عدم تعادلهای منطقه ای در میان شهرستانهای ا

بررسی سهم زنان از اشتغال در شهرستانهای تنگستان، دیلم و کنگان کمتر از متوسط استان است و در سایر شهرستانها سهم 

دشتی  و زنان از اشتغال باالتر از متوسط استان بوده است. همچنین در این سال سهم زنان از اشتغال در شهرستانهای بوشهر

 نتنها از متوسط استان بیشتر است، بلکه از متوسط کشور نیز بیشتر است. 

درصد )مربوط به شهرستان دشتی(  14.1بیشترین و کمترین میزان سهم زنان از اشتغال در میان شهرستانهای استان به ترتیب 

 12.2هر ن از اشتغال در شهرستانهای استان بوشدرصد )مربوط به شهرستان کنگان( است. بنابراین دامنه تغییرات سهم زنا 2.5و 

 درصد است که بسیار زیاد بوده و نشان دهنده وجود عدم تعادل است. 

است که به دلیل فاصله   3.1و  13.2واریانس و انحراف معیار شاخص سهم زنان از اشتغال شهرستانهای استان نیز به ترتیب 

 ازار کار استان را تأیید می نماید. زیاد از صفر، وجود عدم تعادل منطقه ای در ب

برای شناسایی عدم تعادلها در سطح استان از دو متغیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده تا دامنه عدم تعادل تعریف 

شود. برای تعریف دامنه عدم تعادل الزم به ذکر است که از آنجا که شاخص سهم زنان از اشتغال، شاخص مثبتی است و هر 

یشتر باشد بهتر است، عدم تعادل در رابطه با این شاخص به کمبود آن اشاره دارد. از طرف دیگر از آنجا که وجود داده چه ب

هایی مانند شهرستان کنگان که بسیار متفاوت از متوسط استان است، سبب کاهش واریانس و انحراف معیار می شود، لذا 

یار برای تعریف دامنه عدم تعادل و از کل انحراف معیار برای تعریف دامنه برای کم کردن اثر این داده، از نصف انحراف مع

 عدم تعادل شدید استفاده شده است. 

با توجه به دو نکته مطرح شده )مثبت بودن شاخص سهم زنان از اشتغال و وجود داده های دارای اختالف شدید با 

درصد )میانگین منهای نصف انحراف معیار( کمتر باشد،  1.1عدد  میانگین(، شهرستانهایی که سهم زنان از اشتغال در آنها از

از نظر این شاخص دارای عدم تعادل در بازار کار خود در مقایسه با کل استان هستند. همچنین شهرستانهایی که سهم زنان از 

دارای عدم تعادل شدید  درصد )میانگین منهای یک انحراف معیار( کمتر باشد، از نظر این شاخص 1.9اشتغال آنها از عدد 

 در بازار کار خود در مقایسه با متوسط استان هستند. 
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بر اساس دامنه های تعریف شده برای عدم تعادل و نیز عدم تعادل شدید، شهرستان کنگان دارای عدم تعادل شدید بوده 

 است. 

در بازار کار استان بوشهر بر اساس شاخص سهم زنان از اشتغال  یامنطقه یهاتعادلو عدم  هاتعادلبررسی  : 12جدول 

 1391در سال 

 تشخیص عدم تعادل )درصد( 1391سهم زنان از اشتغال سال   شرح

 --- 13.2 کشور

 --- 9.5 استان بوشهر

 --- 14.2 بوشهر

 --- 9.4 تنگستان

 --- 11.1 جم

 --- 12.2 دشتستان

 --- 14.1 دشتی

 --- 14.5 دیر

 --- 9.4 یلمد

 عدم تعادل شدید 2.5 کنگان

 --- 11.4 گناوه

 --- 14.1 بیشترین عدد شهرستانها

 --- 2.5 کمترین عدد شهرستانها

نسبت بیشترین عدد شهرستانها به کمترین عدد 

 شهرستانها
5.9 --- 

 --- 12.2 دامنه تغییرات

 --- 14.1 میانگین

 --- 13.2 واریانس

 --- 3.1 انحراف معیار

دامنه عدم تعادل )کوچکتر از میانگین منهای نصف 

 انحراف معیار(
 --- 1.1کوچکتر از 

دامنه عدم تعادل شدید )کوچکتر از میانگین منهای 

 انحراف معیار(
 --- 1.9کوچکتر از 
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منطقه ای در بازار کار استان بوشهر از شاخص نسبت مهاجران شغلی وارد شده به های می توان برای سنجش عدم تعادل

جمعیت فعال نیز استفاده کرد. این شاخص نشان می دهد که  چه بخشی از جمعیت فعال را مهاجرانی که با هدف کار مهاجرت 

عادلهای منطقه ای موجود در بازار کار کرده اند، تشکیل می دهد. بر این اساس در جدول زیر با استفاده از این شاخص عدم ت

 استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است. 

درصد از جمعیت فعال استان بوشهر را مهاجرانی که با هدف یافتن شغل به استان مهاجرت کرده  14در سال مورد بررسی 

 بیشتر بوده است. اند، تشکیل داده است. این نسبت در برخی از شهرستانها کمتر و در برخی دیگر نیز 

درصد بوده که از  14دامنه تغییرات شاخص نسبت مهاجران شغلی وارد شده به جمعیت فعال در استان بوشهر در این سال 

اختالف نسبت مهاجران شغلی وارد شده به جمعیت فعال در شهرستانهای کنگان )با نسبت مهاجران شغلی وارد شده به جمعیت 

درصد( بدست آمده است و نشان دهنده  3ا نسبت مهاجران شغلی وارد شده به جمعیت فعال درصد( و دشتستان )ب 11فعال 

 عدم تعادل منطقه ای در بازار کار استان است. 

اختالف دو متغیر واریانس و انحراف معیار نسبت مهاجران شغلی وارد شده به جمعیت فعال در شهرستانهای استان از صفر 

عادل منطقه ای در بازار کار استان بوشهر را نشان می دهد. در سال مورد بررسی واریانس و نیز از جهتی دیگر وجود عدم ت

بوده  4.45و  4.442انحراف معیار نسبت مهاجران شغلی وارد شده به جمعیت فعال در شهرستانهای استان بوشهر به ترتیب 

 است. 

 انحراف معیار استفاده شده تا دامنه عدم تعادل تعریفبرای شناسایی عدم تعادلها در سطح استان از دو متغیر میانگین و 

شود. برای تعریف دامنه عدم تعادل الزم به ذکر است که از آنجا که شاخص نسبت مهاجران شغلی وارد شده به جمعیت 

ارد. از دایست و هر چه کمتر باشد بهتر است، عدم تعادل در رابطه با این شاخص به زیاد بودن آن اشاره  فعال، شاخص منفی

طرف دیگر از آنجا که وجود داده هایی مانند شهرستان کنگان که بسیار متفاوت از متوسط استان است، سبب افزایش واریانس 

و انحراف معیار می شود، لذا برای کم کردن اثر این داده، از نصف انحراف معیار برای تعریف دامنه عدم تعادل و از کل 

 ه عدم تعادل شدید استفاده شده است. انحراف معیار برای تعریف دامن

با توجه به دو نکته مطرح شده )منفی بودن شاخص نسبت مهاجران شغلی وارد شده به جمعیت فعال و وجود داده های 

درصد  12دارای اختالف شدید با میانگین(، شهرستانهایی که نسبت مهاجران شغلی وارد شده به جمعیت فعال آنها از عدد 

الوه نصف انحراف معیار( بیشتر باشد، از نظر این شاخص دارای عدم تعادل در بازار کار خود در مقایسه با کل )میانگین به ع

درصد )میانگین به  14استان هستند. همچنین شهرستانهایی که نسبت مهاجران شغلی وارد شده به جمعیت فعال آنها از عدد 

خص دارای عدم تعادل شدید در بازار کار خود در مقایسه با متوسط عالوه یک انحراف معیار( بیشتر باشد، از نظر این شا
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استان هستند.  بر اساس دامنه های تعریف شده برای عدم تعادل منطقه ای، شهرستانهای جم و کنگان دارای عدم تعادل منطقه 

 ای شدید بوده اند. 

در بازار کار استان بوشهر بر اساس شاخص نسبت مهاجران شغلی  یاطقهمن یهاتعادلو عدم  هاتعادلبررسی  : 13جدول 

 1391به جمعیت فعال در سال  واردشده

  
نسبت مهاجران شغلی وارد شده به جمعیت 

 1391فعال سال 
 تشخیص عدم تعادل

 --- 4.14 استان بوشهر

 --- 4.11 بوشهر

 --- 4.45 تنگستان

 عدم تعادل شدید 4.11 جم

 --- 4.43 دشتستان

 --- 4.41 دشتی

 --- 4.41 دیر

 --- 4.41 دیلم

 عدم تعادل شدید 4.11 کنگان

 --- 4.41 گناوه

 --- 4.11 بیشترین عدد شهرستانها

 --- 4.43 کمترین عدد شهرستانها

 --- 4.19 نسبت بیشترین عدد شهرستانها به کمترین عدد شهرستانها

 --- 4.14 دامنه تغییرات

 --- 4.49 میانگین

 --- 4.442 واریانس

 --- 4.441 انحراف معیار

دامنه عدم تعادل )بزرگتر از میانگین بعالوه نصف انحراف 

 معیار(
 --- 4.12بزرگتر از 

دامنه عدم تعادل شدید )بزرگتر از میانگین بعالوه انحراف 

 معیار(
 --- 4.14بزرگتر از 

 1533و مسکن سال منبع: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری نفوس 
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است،  رفتهقرارگ مورداستفادهبازار کار استان بوشهر  یامنطقه یهاتعادلو عدم  هاتعادلشاخص بعدی که برای شناسایی 

در استان بوشهر  واردشدهسهم مهاجران شغلی از کل مهاجران است.  واردشدهشاخص سهم مهاجران شغلی از کل مهاجران 

 هالتعاد هاآناستان مقایسه شده و با استفاده از  یهاشهرستان واردشدهشغلی از کل مهاجران  با سهم مهاجران 1394در سال 

 است.  شدهییشناسابازار کار در استان  یامنطقه یهاتعادلو عدم 

درصد بوده که سهم بسیار زیادی  34.1در استان بوشهر  واردشدهسهم مهاجران شغلی از کل مهاجران  یموردبررسدر سال 

ن استان از نظر ای یهاشهرستاندر میان  یامنطقهسه شهرستان تعادل  جزبهکه  دهدیمنشان  شدهانجامست. اما محاسبات ا

شاخص وجود دارد. در سال مورد بررسی سهم مهاجران شغلی از کل مهاجران وارد شده در شهرستان کنگان بیشتر از متوسط 

 ان شغلی از کل مهاجران وارد شده کمتر از متوسط استان بوده است. سهم مهاجر هاشهرستاناستان است و در سایر 

درصد  11.1استان به ترتیب  یهاشهرستانبیشترین و کمترین میزان سهم مهاجران شغلی از کل مهاجران وارد شده در میان 

لی ییرات سهم مهاجران شغدرصد )مربوط به شهرستان دشتستان( است. بنابراین دامنه تغ 15.2)مربوط به شهرستان کنگان( و 

درصد است که بسیار زیاد بوده و نشان دهنده وجود عدم تعادل  52.1استان بوشهر  یهاشهرستاناز کل مهاجران وارد شده در 

 است. 

و  245استان نیز به ترتیب  یهاشهرستانواریانس و انحراف معیار شاخص سهم مهاجران شغلی از کل مهاجران وارد شده 

 . دینمایمدر بازار کار استان را تأیید  یامنطقهه به دلیل فاصله زیاد از صفر، وجود عدم تعادل است ک  15.1

تستان و تنگستان، دش یهاشهرستانبرای تعادل و عدم تعادل و نیز عدم تعادل شدید، تنها  شدهفیتعر یهادامنهبر اساس 

. از میان این سه شهرستان نیز اندبودهده دارای عدم تعادل کنگان از نظر شاخص سهم مهاجران شغلی از کل مهاجران وارد ش

 تنها شهرستان کنگان دارای عدم تعادل شدید بوده است. 
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در بازار کار استان بوشهر بر اساس شاخص سهم مهاجران شغلی  یامنطقه یهاتعادلو عدم  هاتعادلبررسی  : 14جدول 

 1391در سال  واردشده از کل مهاجران

  شرح
سهم مهاجران شغلی از کل مهاجران 

 )درصد( 1391در سال  واردشده

تشخیص تعادل و 

 عدم تعادل

 --- 34.1 استان بوشهر

 --- 24.1 بوشهر

 --- 19.4 تنگستان

 عدم تعادل شدید 29.4 جم

 --- 15.2 دشتستان

 --- 21.3 دشتی

 --- 21.1 دیر

 --- 29.1 دیلم

 عدم تعادل شدید 11.1 کنگان

 --- 21.2 گناوه

 --- 11.1 هاشهرستانبیشترین عدد 

 --- 15.2 هاشهرستانکمترین عدد 

به کمترین عدد  هاشهرستاننسبت بیشترین عدد 

 هاشهرستان
4.4 --- 

 --- 52.1 دامنه تغییرات

 --- 21.9 میانگین

 --- 241.9 واریانس

 --- 15.1 انحراف معیار

 --- (35.1تا  24.1) عادل )نصف انحراف معیار کمتر و بیشتر از میانگین(دامنه ت

دامنه عدم تعادل )یک انحراف معیار کمتر و بیشتر از 

 میانگین(
 --- (43.1تا  12.2)
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 و تخصص نیروی انسانی در استان بوشهرهای منطقه ای سطح سواد تعادل عدم

پس از بررسی عدم تعادلهای منطقه ای بازار کار، در این بخش عدم تعادلهای منطقه ای سطح سواد و تخصص نیروی 

های نرخ باسوادی شاغالن، سهم شاغالن دارای تحصیالت انسانی در استان بوشهر مورد مطالعه قرار گرفته است. شاخص

هم مشاغل سطح باال از اشتغال و سهم تحصیل کرده های دانشگاهی از مشاغل سطح باال، شاخصهایی هستند عالی از اشتغال، س

های منطقه ای سطح سواد و تخصص نیروی انسانی استان مورد سنجش قرار می گیرد. در که با استفاده از آنها عدم تعادل

انسانی استان بر اساس هر یک از شاخصهای مطرح های منطقه ای سطح سواد و تخصص نیروی ادامه وضعیت عدم تعادل

 شده، مورد بررسی قرار گرفته است. 

اولین شاخص مورد استفاده، نرخ با سوادی شاغالن است. در جدول زیر وضعیت نرخ با سوادی شاغالن در استان بوشهر 

ی شود در این سال نرخ با سوادی مقایسه شده است. همانطور که مالحظه م 1394و شهرستانهای آن با متوسط کشور در سال 

شاغالن در استان بوشهر بسیار کمتر از متوسط کشور است و بنابراین وضعیت استان از متوسط کشوری بدتر است. عالوه بر 

 این محاسبات انجام شده نیز حکایت از وجود عدم تعادل منطقه ای در استان بوشهر از نظر این شاخص دارد. 

درصد بوده و مربوط به شهرستان  94.1هرستانهای استان بوشهر، بیشترین نرخ با سوادی شاغالن در میان ش 1394در سال 

درصد بوده که مربوط به شهرستان کنگان است. بنابراین  11.3بوشهر است و در طرف مقابل کمترین نرخ با سوادی شاغالن 

مترین میزان شاخص بدست می آید، در میان دامنه تغییرات شاخص نرخ با سوادی شاغالن، که از اختالف بیشترین و ک

درصد( و این نشان دهنده عدم تعادل است. واریانس و انحراف معیار نرخ با  21.4شهرستانهای استان بوشهر بسیار باالست )

د. است که فاصله قابل توجهی با صفر دار 1و  13.5به ترتیب برابر 1394سوادی شاغالن در شهرستانهای استان بوشهر در سال 

اگر این دو متغیر صفر باشند هیچ گونه عدم تعادل منطقه ای در استان از نظر شاخص نرخ باسوادی شاغالن وجود ندارد و هر 

ظر نرخ های منطقه ای در استان می باشد. بنابراین استان از ن چه این دو متغیر از صفر فاصله بگیرند بیانگر افزایش عدم تعادل

 منطقه ای دچار عدم تعادل است.  با سوادی شاغالن از دیدگاه

برای شناسایی عدم تعادلها در سطح استان از دو متغیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده تا دامنه عدم تعادل تعریف 

شود. برای تعریف دامنه عدم تعادل الزم به ذکر است که از آنجا که شاخص نرخ باسوادی شاغالن، شاخص مثبتی است و 

باشد بهتر است، عدم تعادل در رابطه با این شاخص به کمبود آن اشاره دارد. از طرف دیگر از آنجا که وجود  هر چه بیشتر

داده هایی مانند شهرستان کنگان که بسیار متفاوت از متوسط استان است، سبب کاهش واریانس و انحراف معیار می شود، 

برای تعریف دامنه عدم تعادل و از کل انحراف معیار برای تعریف لذا برای کم کردن اثر این داده، از نصف انحراف معیار 

 دامنه عدم تعادل شدید استفاده شده است. 
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با توجه به دو نکته مطرح شده )مثبت بودن شاخص نرخ باسوادی شاغالن و وجود داده های دارای اختالف شدید با 

درصد )میانگین منهای نصف انحراف معیار( کمتر  11.1 میانگین(، شهرستانهایی که نرخ باسوادی شاغالن در آنها از عدد

باشد، از نظر این شاخص دارای عدم تعادل در مقایسه با کل استان هستند. همچنین شهرستانهایی که نرخ باسوادی شاغالن 

ید در درصد )میانگین منهای یک انحراف معیار( کمتر باشد، از نظر این شاخص دارای عدم تعادل شد 11.1آنها از عدد 

مقایسه با متوسط استان هستند.  بر اساس دامنه های تعریف شده برای عدم تعادل و نیز عدم تعادل شدید، شهرستان کنگان 

 دارای عدم تعادل شدید بوده است. 

نرخ  اساس شاخص کیفیت نیروی انسانی در استان بوشهر بر یامنطقه یهاتعادلو عدم  هاتعادلبررسی  : 15جدول 

 1391باسوادی شاغالن در سال 

   شرح
نرخ باسوادی شاغالن در سال 

 )درصد( 4931
 تشخيص عدم تعادل

 --- 66.4 کشور

 --- 68.3 استان بوشهر

 --- 34.6 بوشهر

 --- 65.1 تنگستان

 --- 31.1 جم

 --- 63.4 دشتستان

 --- 65.5 دشتی

 --- 63.5 دیر

 --- 63.3 دیلم

 عدم تعادل شدید 33.5 کنگان

 --- 63.4 گناوه

 --- 34.6 بیشترین عدد شهرستانها

 --- 33.5 کمترین عدد شهرستانها

 --- 1.4 نسبت بیشترین عدد شهرستانها به کمترین عدد شهرستانها

 --- 86.4 دامنه تغییرات

 --- 63.5 میانگین

 --- 35.3 واریانس

 --- 6.3 انحراف معیار

 --- 61.5کمتر از  )کوچکتر از میانگین منهای نصف انحراف معیار( دامنه عدم تعادل

 --- 55.5کمتر از  دامنه عدم تعادل شدید )کوچکتر از میانگین منهای انحراف معیار(
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ی سطح سواد و تخصص نیروی انسانی استان بوشهر از شاخص سهم شاغالن می توان برای سنجش عدم تعادلهای منطقه ا

دارای تحصیالت عالی از اشتغال نیز استفاده کرد. در جدول زیر با استفاده از این شاخص عدم تعادلهای منطقه ای سطح سواد 

 و تخصص نیروی انسانی استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است. 

درصد از شاغلین استان بوشهر را افراد دارای تحصیالت عالی تشکیل داده است. این در حالی  24.4در سال مورد بررسی 

درصد بوده و از این نظر تقریباً وضعیت استان و کشور در یک سطح قرار دارد. اما  24.1است که این نسبت در کل کشور 

 رده ای در سطح استان وجود دارد. محاسبات انجام شده نشان می دهد که از نظر این شاخص عدم تعادلهای گست

درصد بوده که از  24دامنه تغییرات شاخص سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال در استان بوشهر در این سال 

اختالف سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال در شهرستانهای جم )با سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال 

درصد( بدست آمده است و نشان دهنده عدم  13.3کنگان )با سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال  درصد( و 31.3

 تعادل منطقه ای کیفیت نیروی انسانی در استان است. 

اختالف دو متغیر واریانس و انحراف معیار سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال در شهرستانهای استان از صفر 

هتی دیگر وجود عدم تعادل منطقه ای سطح سواد و تخصص نیروی انسانی در استان بوشهر را نشان می دهد. در سال نیز از ج

مورد بررسی واریانس و انحراف معیار سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال در شهرستانهای استان بوشهر به ترتیب 

 بوده است.  1.1و  11.9

در سطح استان از دو متغیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده تا دامنه عدم تعادل تعریف برای شناسایی عدم تعادلها 

شود. برای تعریف دامنه عدم تعادل الزم به ذکر است که از آنجا که شاخص سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال، 

با این شاخص به کمبود آن اشاره دارد. از طرف شاخص مثبتی است و هر چه بیشتر باشد بهتر است، عدم تعادل در رابطه 

دیگر از آنجا که وجود داده هایی مانند شهرستان کنگان که بسیار متفاوت از متوسط استان است، سبب کاهش واریانس و 

انحراف معیار می شود، لذا برای کم کردن اثر این داده، از نصف انحراف معیار برای تعریف دامنه عدم تعادل و از کل 

 انحراف معیار برای تعریف دامنه عدم تعادل شدید استفاده شده است. 

با توجه به دو نکته مطرح شده )مثبت بودن شاخص سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال و وجود داده های 

درصد  15.1از عدد  دارای اختالف شدید با میانگین(، شهرستانهایی که سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال در آنها

)میانگین منهای نصف انحراف معیار( کمتر باشد، از نظر این شاخص دارای عدم تعادل در مقایسه با کل استان هستند. همچنین 

درصد )میانگین منهای یک انحراف معیار(  11.2شهرستانهایی که سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال آنها از عدد 

 این شاخص دارای عدم تعادل شدید در مقایسه با متوسط استان هستند.  کمتر باشد، از نظر
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بر اساس دامنه های تعریف شده برای عدم تعادل منطقه ای، شهرستانهای تنگستان، دیلم، کنگان و گناوه دارای عدم تعادل 

 از نظر شاخص سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال بوده اند. 

کیفیت نیروی انسانی استان بوشهر در بر اساس شاخص سهم  یامنطقه یهاتعادلو عدم  هاتعادلبررسی  : 16جدول 

 1391شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال در سال 

  شرح 
سهم شاغالن دارای تحصيالت عالي از اشتغال 

 )درصد( 4931در سال 
 تشخيص عدم تعادل

 --- 83.6 کشور

 --- 83.4 وشهراستان ب

 --- 55.1 بوشهر

 عدم تعادل 14.4 تنگستان

 --- 55.5 جم

 --- 16.3 دشتستان

 --- 16.5 دشتی

 --- 13.3 دیر

 عدم تعادل 14.4 دیلم

 عدم تعادل 15.5 کنگان

 عدم تعادل 13.8 گناوه

 --- 55.5 بیشترین عدد شهرستانها

 --- 15.5 کمترین عدد شهرستانها

عدد شهرستانها به کمترین عدد نسبت بیشترین 

 شهرستانها
8.6 --- 

 --- 84.3 دامنه تغییرات

 --- 83.3 میانگین

 --- 55.3 واریانس

 --- 6.6 انحراف معیار

دامنه عدم تعادل )کوچکتر از میانگین منهای نصف 

 انحراف معیار(
 --- 13.3کمتر از 

دامنه عدم تعادل شدید )کوچکتر از میانگین منهای 

 اف معیار(انحر
 --- 11.8کمتر از 
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شاخص بعدی که برای شناسایی عدم تعادلهای منطقه ای سطح سواد و تخصص نیروی انسانی در استان بوشهر مورد 

است. در جدول زیر سهم مشاغل سطح باال از اشتغال در  استفاده قرار گرفته است، شاخص سهم مشاغل سطح باال از اشتغال

با سهم مشاغل سطح باال از اشتغال کشور مقایسه شده و با استفاده از آنها عدم  1394استان بوشهر و شهرستانهای آن در سال 

 تعادلهای منطقه سطح سواد و تخصص نیروی انسانی در استان شناسایی شده است. 

درصد بوده که تقریباً با متوسط کل کشور برابر  11مشاغل سطح باال از اشتغال در استان بوشهر در سال مورد بررسی سهم 

است. محاسبات انجام شده نشان می دهد که بجز سه شهرستان، تعادل منطقه ای در میان شهرستانهای استان از نظر این شاخص 

ر شهرستانهای بوشهر و جم بیشتر از متوسط استان است وجود دارد. در سال مورد بررسی سهم مشاغل سطح باال از اشتغال د

 و در سایر شهرستانها سهم مشاغل سطح باال از اشتغال کمتر از متوسط استان بوده است. 

درصد )مربوط به  21.1بیشترین و کمترین میزان سهم مشاغل سطح باال از اشتغال در میان شهرستانهای استان به ترتیب 

صد )مربوط به شهرستان تنگستان( است. بنابراین دامنه تغییرات سهم مشاغل سطح باال از اشتغال در در 11.9شهرستان جم( و 

 درصد است که بسیار زیاد بوده و نشان دهنده وجود عدم تعادل است.  15.2شهرستانهای استان بوشهر 

است که   5.4و  29.4ز به ترتیب واریانس و انحراف معیار شاخص سهم مشاغل سطح باال از اشتغال شهرستانهای استان نی

 به دلیل فاصله زیاد از صفر، وجود عدم تعادل منطقه ای در کیفیت نیروی انسانی استان را تأیید می نماید. 

برای شناسایی عدم تعادلها در سطح استان از دو متغیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده تا دامنه عدم تعادل تعریف 

امنه عدم تعادل الزم به ذکر است که از آنجا که شاخص سهم مشاغل سطح باال از اشتغال، شاخص مثبتی شود. برای تعریف د

است و هر چه بیشتر باشد بهتر است، عدم تعادل در رابطه با این شاخص به کمبود آن اشاره دارد. از طرف دیگر از آنجا که 

 ز متوسط استان است، سبب کاهش واریانس و انحراف معیار میوجود داده هایی مانند شهرستان تنگستان که بسیار متفاوت ا

شود، لذا برای کم کردن اثر این داده، از نصف انحراف معیار برای تعریف دامنه عدم تعادل و از کل انحراف معیار برای 

 تعریف دامنه عدم تعادل شدید استفاده شده است. 

مشاغل سطح باال از اشتغال و وجود داده های دارای اختالف با توجه به دو نکته مطرح شده )مثبت بودن شاخص سهم 

درصد )میانگین منهای نصف  13.1شدید با میانگین(، شهرستانهایی که سهم مشاغل سطح باال از اشتغال در آنها از عدد 

هایی که ستانانحراف معیار( کمتر باشد، از نظر این شاخص دارای عدم تعادل در مقایسه با کل استان هستند. همچنین شهر

درصد )میانگین منهای یک انحراف معیار( کمتر باشد، از نظر این شاخص  14.9سهم مشاغل سطح باال از اشتغال آنها از عدد 

 دارای عدم تعادل شدید در مقایسه با متوسط استان هستند. 
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نظر  تنگستان، دیر و دیلم از بر اساس دامنه های تعریف شده برای عدم تعادل و نیز عدم تعادل شدید، تنها شهرستانهای

 شاخص سهم مشاغل سطح باال از اشتغال دارای عدم تعادل بوده اند. 

کیفیت نیروی انسانی در استان بوشهر بر اساس شاخص سهم  یامنطقه یهاتعادلو عدم  هاتعادلبررسی  :11جدول 

 1391مشاغل سطح باال از اشتغال در سال 

   شرح
هم مشاغل سطح باال از اشتغال در سال س

 )درصد( 4931
تشخيص عدم 

 تعادل

 --- 15.6 کشور

 --- 15.3 استان بوشهر

 --- 84.5 بوشهر

 عدم تعادل 11.3 تنگستان

 --- 85.1 جم

 --- 14.6 دشتستان

 --- 14.6 دشتی

 عدم تعادل 15.3 دیر

 عدم تعادل 18.3 دیلم

 --- 15.3 کنگان

 --- 14.4 گناوه

 --- 85.1 بیشترین عدد شهرستانها

 --- 11.3 کمترین عدد شهرستانها

 --- 8.5 نسبت بیشترین عدد شهرستانها به کمترین عدد شهرستانها

 --- 13.8 دامنه تغییرات

 --- 13.5 میانگین

 --- 83.4 واریانس

 --- 3.4 انحراف معیار

 --- 15.3کمتر از  حراف معیار(دامنه عدم تعادل )کوچکتر از میانگین منهای نصف ان

 --- 13.3کمتر از  دامنه عدم تعادل شدید )کوچکتر از میانگین منهای انحراف معیار(

 1533منبع: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال          
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صیل بوشهر از شاخص سهم تح می توان برای سنجش عدم تعادلهای منطقه ای سطح سواد و تخصص نیروی انسانی استان

کرده های دانشگاهی از مشاغل سطح باال نیز استفاده کرد. در جدول زیر با استفاده از این شاخص عدم تعادلهای منطقه ای 

 سطح سواد و تخصص نیروی انسانی استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است. 

بوشهر را افراد دارای تحصیالت عالی به خود اختصاص  درصد از مشاغل سطح باالی استان 54.4در سال مورد بررسی 

درصد بوده و از این نظر وضعیت استان از متوسط کشور بدتر  11.9داده اند. این در حالی است که این نسبت در کل کشور 

 د دارد. وجوبوده است. عالوه بر این محاسبات انجام شده نشان می دهد که از نظر این شاخص عدم تعادلهایی در سطح استان 

درصد  11دامنه تغییرات شاخص سهم تحصیل کرده های دانشگاهی از مشاغل سطح باال در استان بوشهر در این سال 

بوده که از اختالف سهم تحصیل کرده های دانشگاهی از مشاغل سطح باال در شهرستانهای جم )با سهم تحصیل کرده های 

درصد(  44.9نگان )با سهم تحصیل کرده های دانشگاهی از مشاغل سطح باال درصد( و ک 11.1دانشگاهی از مشاغل سطح باال 

 بدست آمده است و نشان دهنده عدم تعادل منطقه ای سطح سواد و تخصص نیروی انسانی در استان است. 

تان ساختالف دو متغیر واریانس و انحراف معیار سهم تحصیل کرده های دانشگاهی از مشاغل سطح باال در شهرستانهای ا

از صفر نیز از جهتی دیگر وجود عدم تعادل منطقه ای کیفیت نیروی انسانی در استان بوشهر را نشان می دهد. در سال مورد 

 21.1بررسی واریانس و انحراف معیار سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال در شهرستانهای استان بوشهر به ترتیب 

 بوده است.  5.1و 

م تعادلها در سطح استان از دو متغیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده تا دامنه عدم تعادل تعریف برای شناسایی عد

شود. برای تعریف دامنه عدم تعادل الزم به ذکر است که از آنجا که شاخص سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال، 

در رابطه با این شاخص به کمبود آن اشاره دارد. از طرف  شاخص مثبتی است و هر چه بیشتر باشد بهتر است، عدم تعادل

دیگر از آنجا که وجود داده هایی مانند شهرستان کنگان که بسیار متفاوت از متوسط استان است، سبب کاهش واریانس و 

ل و از کل انحراف معیار می شود، لذا برای کم کردن اثر این داده، از نصف انحراف معیار برای تعریف دامنه عدم تعاد

 انحراف معیار برای تعریف دامنه عدم تعادل شدید استفاده شده است. 

با توجه به دو نکته مطرح شده )مثبت بودن شاخص سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال و وجود داده های 

درصد  54.5ال در آنها از عدد دارای اختالف شدید با میانگین(، شهرستانهایی که سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغ

)میانگین منهای نصف انحراف معیار( کمتر باشد، از نظر این شاخص دارای عدم تعادل در مقایسه با کل استان هستند. همچنین 

درصد )میانگین منهای یک انحراف معیار(  51.9شهرستانهایی که سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال آنها از عدد 

 شد، از نظر این شاخص دارای عدم تعادل شدید در مقایسه با متوسط استان هستند. کمتر با
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بر اساس دامنه های تعریف شده برای عدم تعادل منطقه ای، شهرستانهای بوشهر و کنگان دارای عدم تعادل از نظر شاخص 

ان دم تعادل منطقه ای نیز شهرستان کنگسهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال بوده اند. در میان شهرستانهای دارای ع

 دارای عدم تعادل منطقه ای شدید بوده است. 

کیفیت نیروی انسانی در استان بوشهر بر اساس شاخص سهم  یامنطقه یهاتعادلو عدم  هاتعادلبررسی : 18جدول 

 1391دانشگاهی از مشاغل سطح باال در سال  یهاکردهلیتحص

  رحش 
سهم تحصيل کرده های دانشگاهي از مشاغل سطح 

 )درصد( 4931باال در سال 
تشخيص عدم 

 تعادل

 --- 31.3 کشور

 --- 34.4 استان بوشهر

 عدم تعادل 35.3 بوشهر

 --- 33.3 تنگستان

 --- 31.6 جم

 --- 36.3 دشتستان

 --- 36.3 دشتی

 --- 33.3 دیر

 --- 33.6 دیلم

 دل شدیدعدم تعا 44.3 کنگان

 --- 33.5 گناوه

 --- 31.6 بیشترین عدد شهرستانها

 --- 44.3 کمترین عدد شهرستانها

نسبت بیشترین عدد شهرستانها به کمترین عدد 

 شهرستانها
1.4 --- 

 --- 15.3 دامنه تغییرات

 --- 35.3 میانگین

 --- 83.1 واریانس

 --- 3.1 انحراف معیار

میانگین منهای نصف  دامنه عدم تعادل )کوچکتر از

 انحراف معیار(
 --- 34.3کمتر از 

دامنه عدم تعادل شدید )کوچکتر از میانگین منهای 

 انحراف معیار(
 --- 31.3کمتر از 
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 استان بوشهر های موجود بین تولید و ساختار هزینه و درآمد خانوار درعدم تعادل

های اقتصادی استان بوشهر، تأثیر شگرف صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین فعالیتهای یکی از برجسته ترین ویژگی 

مربوط به انتقال گاز، بر اقتصاد استان است. با شروع ساخت و ساز و بهره برداری از این صنایع در استان، ارزش افزوده تولید 

 افزایش یافت و استان بوشهر را از نظر تولید سرانه به رتبه های بسیار باال در میان استان کشور رساند.  شده در استان به شدت

صنایع مذکور را می توان از دو جنبه مورد بررسی قرار دارد. جنبه نخست آن است که این صنایع در استان بوشهر نتوانستند 

ر سطح صنایع باالدستی باقی ماندند و از آنجا که این صنایع موجب تحرک صنایع پایین دستی خود شوند و همچنان د

باالدستی، صنایعی ملی هستند، عواید حاصل از آنها نیز عمدتاً مربوط به مقیاس ملی است. بنابراین هرچند ارزش افزوده 

 هستند.  تصاد استانتولیدی این صنایع در آمار تولید استان بوشهر ثبت می شوند، اما عمالً دارای کمترین ارتباط با اق

جنبه دوم بررسی صنایع مذکور در استان بوشهر، میزان تأثیر گذاری این صنایع بر سطح درآمد ساکنین استان و یا به 

عبارت دیگر سطح رفاهی ساکنین استان است. از یک طرف از آنجا بخش قابل توجهی از نیروی کار مورد نیاز صنایع نفت 

وشهر به وسیله نیروی کار غیر بومی تأمین شده است و از طرف دیگر از آنجا که این صنایع و گاز و پتروشیمی در استان ب

باالدستی در استان منجر به توسعه صنایع پایین دستی که عمدتاً صنایع کاربری هستند، نشده است، بنابراین انتظار می رود 

ر و در نتیجه متوسط سطح درآمد هر فرد در استان وجود صنایع مذکور در استان بوشهر، تأثیر خاصی بر سطح درآمد خانوا

 و بنابراین سطح رفاه ساکنین استان نداشته باشد. 

این شکاف سبب ایجاد عدم تعادل بین تغییرات حجم اقتصاد استان با تغییرات سطح رفاه ساکنین استان شده است. به 

صاد استان به شدت رشد داشته، اما این رشد به هیچ عبارت دیگر در طی سالهای گذشته با وجود آنکه میزان تولید در اقت

 عنوان خود را در سطح رفاه ساکنین استان نشان نمی دهد. 

در ادامه سعی شده با استفاده از آمار و اطالعات در دسترس برای استان بوشهر، کشور و برخی استانهای همجوار استان 

 آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.  بوشهر، موارد مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته و صحت

یک بار به صورت  1394در جدول زیر روند تحوالت تولید ارزش افزوده در استان بوشهر به قیمت جاری و ثابت سال 

 ارائه شده است.  1319-93کلی و یک بار نیز بدون در نظر گرفتن صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز در دوره 

می شود اعداد و ارقام ارائه شده در جدول نشان دهنده سهم بسیار باالی صنایع و فعالیتهای مذکور در  همانطور که مالحظه

درصد رشد داشته  14.1اقتصاد استان است. با وجود آنکه در این دوره به قیمت ثابت اقتصاد استان در هر سال به طور متوسط 

سال کاهش می یابد. در دو نمودار زیر اختالف بین اقتصاد استان درصد در هر  5.3است، با حذف صنایع مذکور این رشد به 

 بوشهر با و بدون در نظر گرفتن صنایع و فعالیتهای مذکور به خوبی نشان داده شده است.
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 میلیارد ریال -روند تحوالت تولید در استان بوشهر :19جدول 

 سال

 1391قیمت ثابت سال  قیمت جاری

 تولیدکل 
تولید بدون نفت و گاز و پتروشیمی 

 و انتقال گاز
 کل تولید

تولید بدون نفت و گاز و پتروشیمی و 

 انتقال گاز

1319 15542 55441 325545 215944 

1314 95413 15139 315115 325144 

1311 125991 15451 415931 315214 

1312 315513 125121 1245414 445144 

1313 415345 155213 1335114 425331 

1314 415141 115932 1445544 425542 

1315 415131 195111 1415115 445445 

1311 145121 245441 1415191 415394 

1311 145132 345411 1215431 455549 

1311 135919 345111 1145144 415541 

1319 1445511 445412 1145143 415111 

1394 2495545 545513 2495545 545513 

1391 2125211 115419 2445912 545113 

1392 4215421 915391 2395514 555311 

1393 4445135 1125542 2115514 555315 

 %5.3 %14.1 %24.2 %35.2 متوسط رشد ساالنه )درصد(

 و محاسبات مشاور1533منبع: مرکز آمار ایران، حسابهای منطقه ای 
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  میلیارد ریال -به قیمت جاری روند تحوالت تولید در استان بوشهر : 26نمودار 

 
 

  میلیارد ریال -1391روند تحوالت تولید در استان بوشهر به قیمت ثابت سال  : 21نمودار  

 
 

نتقال گاز را در روشیمی و فعالیتهای مربوط به ابا محاسبه تولید سرانه به شکلی دیگر می توان سهم صنایع نفت و گاز و پت

 1394اقتصاد استان بوشهر نمایش داد.  در جدول زیر روند تحوالت تولید سرانه در استان بوشهر به قیمت جاری و ثابت سال 

. همانند ارائه شده است 1319-93یک بار با در نظر گرفتن صنایع مذکور و یک بار نیز بدون در نظر گرفتن آنها در دوره 

تولید کل، تولید سرانه نیز به خوبی میزان اثرگذاری صنایع مذکور را در اقتصاد استان بوشهر نمایش داده است. به قیمت ثابت 

درصد در هر سال رشد داشته، در صورتی که با حذف صنایع  12تولید سرانه استان بوشهر در طول این دوره به طور متوسط 
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در درصد کاهش یافته است.  2.9الیتهای انتقال گاز، متوسط رشد ساالنه تولید سرانه استان به نفت و گاز و پتروشیمی و فع

نمودارهای زیر اختالف فاحش میان تولید سرانه در استان بوشهر با و بدون در نظر گرفتن صنایع نفت و گاز و جدول و 

 ه است. ، هرمزگان، کرمان و خوزستان مقایسه شدپتروشیمی و فعالیتهای انتقال گاز با وضعیت کل کشور و استانهای فارس

 تحوالت تولید سرانه در استان بوشهر ـ ملیون ریالروند : 81جدول 

 سال

 1391قیمت ثابت سال  قیمت جاری

 کل
بدون نفت و گاز و پتروشیمی و 

 انتقال گاز
 کل

بدون نفت و گاز و پتروشیمی و 

 انتقال گاز

1319 1 1 41 34 

1314 11 9 41 44 

1311 11 14 51 31 

1312 45 15 142 41 

1313 51 11 151 49 

1314 41 19 124 49 

1315 54 22 122 54 

1311 12 21 155 51 

1311 94 32 131 41 

1311 11 31 111 49 

1319 144 44 111 49 

1394 243 53 243 53 

1391 249 11 191 52 

1392 391 94 222 51 

1393 444 142 199 54 

متوسط رشد 

 ساالنه )درصد(
32.1% 21.4% 12.4% 2.9% 

 و محاسبات مشاور 1533منبع: مرکز آمار ایران، حسابهای منطقه ای                
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  میلیون ریال -روند تحوالت تولید سرانه در استان بوشهر به قیمت جاری : 28نمودار 

 
 

  میلیون ریال -روند تحوالت تولید سرانه در کشور به قیمت جاری : 29دار نمو
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  میلیون ریال -روند تحوالت تولید سرانه در استان فارس به قیمت جاری : 31نمودار 

 
 

 میلیون ریال -سرانه در استان هرمزگان به قیمت جاری روند تحوالت تولید : 31نمودار 
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ال  پتروشیمی و انتق

گاز
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گاز
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  میلیون ریال -روند تحوالت تولید سرانه در استان کرمان به قیمت جاری : 32نمودار 

 

 
 

  یون ریالمیل -روند تحوالت تولید سرانه در استان خوزستان به قیمت جاری : 33نمودار 
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  میلیون ریال -1391روند تحوالت تولید سرانه در کشور به قیمت ثابت سال  : 34نمودار 

 
 

  میلیون ریال -1391روند تحوالت تولید سرانه در استان فارس به قیمت ثابت سال  :  35نمودار 
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  میلیون ریال -1391روند تحوالت تولید سرانه در استان هرمزگان به قیمت ثابت سال  : 36نمودار 

 
  میلیون ریال -1391روند تحوالت تولید سرانه در استان کرمان به قیمت ثابت سال  : 31نمودار 
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  میلیون ریال -1391تحوالت تولید سرانه در استان خوزستان به قیمت ثابت سال  روند : 38نمودار 

 
 

همانطور که اشاره شد، وجود صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیتهای انتقال گاز در استان بوشهر با وجود تولید ارزش 

ر این بخش روند شته باشند. برای اثبات این ادعا دافزوده بسیار زیاد، نتوانستند تأثیر مستقیمی در سطح رفاه ساکنین استان دا

 تحوالت تولید سرانه استان با و بدون صنایع مذکور با متوسط هزینه مصرفی ساالنه هر نفر در استان بوشهر مقایسه شده است. 

ار در استان وبرای بدست آوردن متوسط هزینه مصرفی ساالنه هر نفر در استان بوشهر، ابتدا متوسط هزینه ساالنه هر خان

در سالهای مختلف از اطالعات هزینه و درآمد خانوار، استخراج شد و اعداد بدست آمده بر متوسط بعد خانوار در استان 

 تقسیم شده تا تقریبی از متوسط هزینه مصرفی ساالنه یک نفر در استان بوشهر بدست آید. 

ر استان بوشهر با روند تحوالت تولید سرانه با و بدون در نمودارهای زیر روند تحوالت متوسط هزینه مصرفی هر نفر د

مزگان، کرمان و های فارس، هر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیتهای انتقال گاز استان، با ارقام مشابه در کشور و استان

 خوزستان مورد مقایسه قرار گرفته است. 

بین متوسط هزینه مصرفی ساالنه هر نفر ساکن استان و همانطور که مالحظه می شود در استان بوشهر اختالف فاحشی 

ر استان بوشهر های انتقال گاز د تولید سرانه وجود دارد که این امر نشان از عدم تأثیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت

شهر ر در استان بوبر سطح رفاه مردم دارد. همانطور که مالحظه می شود روند تحوالت متوسط هزینه مصرفی ساالنه هر نف

 وره است. های انتقال گاز استان در این د کامالً منطبق با روند تحوالت تولید سرانه بدون نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت
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ل گازپتروشیمی و انتقا
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 هو تولید سرانه بدون نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز با متوسط هزین مقایسه تولید سرانه کل : 39نمودار 

  میلیون ریال -1391ساالنه مصرفی یک نفر در استان بوشهر به قیمت ثابت سال  

 
 

 مقایسه تولید سرانه کل و تولید سرانه بدون نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز با متوسط  : 41نمودار 

  میلیون ریال -1391هزینه ساالنه مصرفی یک نفر در کشور به قیمت ثابت سال 
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-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

تولید سرانه کل

تولید سرانه بدون

نفت و گاز و 

ال  پتروشیمی و انتق

گاز



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
231 

 مقایسه تولید سرانه کل و تولید سرانه بدون نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز با متوسط  : 41نمودار 

  میلیون ریال -1391هزینه ساالنه مصرفی یک نفر در استان فارس به قیمت ثابت سال 

 
 

 

 قایسه تولید سرانه کل و تولید سرانه بدون نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز با متوسط م : 42نمودار 

  میلیون ریال -1391هزینه ساالنه مصرفی یک نفر در استان هرمزگان به قیمت ثابت سال 
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 و پتروشیمی و انتقال گاز با متوسطمقایسه تولید سرانه کل و تولید سرانه بدون نفت و گاز  : 43نمودار 

  میلیون ریال -1391هزینه ساالنه مصرفی یک نفر در استان کرمان به قیمت ثابت سال  

 
 

مقایسه تولید سرانه کل و تولید سرانه بدون نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز با متوسط هزینه ساالنه  :   44نمودار 

  میلیون ریال -1391یک نفر در استان خوزستان به قیمت ثابت سال مصرفی 
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 توزیع اعتبارات در استان بوشهر یامنطقه یهاتعادلعدم 

پس از بررسی عدم تعادلهای منطقه ای بازار کار و تولید، در این بخش عدم تعادلهای منطقه ای توزیع اعتبارات در استان 

است. شاخص سرانه عملکرد اعتبارات شاخصی است که با استفاده از آن عدم تعادلهای منطقه  بوشهر مورد مطالعه قرار گرفته

 ای توزیع اعتبارات در استان مورد سنجش قرار می گیرد. 

مقایسه شده است.  1394در جدول زیر وضعیت سرانه عملکرد اعتبارات در استان بوشهر و شهرستانهای آن با هم در سال 

می شود در این سال سرانه عملکرد اعتبارات در شهرستانهای استان بوشهر بسیار متفاوت است. محاسبات  همانطور که مالحظه

 انجام شده حکایت از وجود عدم تعادل منطقه ای در استان بوشهر از نظر این شاخص دارد. 

ر ریال بوده و مربوط به هزا 4155در میان شهرستانهای استان بوشهر، بیشترین سرانه عملکرد اعتبارات  1394در سال 

هزار ریال بوده که مربوط به شهرستان کنگان  2495شهرستان گناوه است و در طرف مقابل کمترین سرانه عملکرد اعتبارات 

است. بنابراین دامنه تغییرات شاخص سرانه عملکرد اعتبارات، که از اختالف بیشترین و کمترین میزان شاخص بدست می 

 هزار ریال( و این نشان دهنده عدم تعادل است.  151های استان بوشهر باالست )آید، در میان شهرستان

است که فاصله قابل توجهی  151برابر  1394انحراف معیار سرانه عملکرد اعتبارات در شهرستانهای استان بوشهر در سال 

ه عملکرد ارات استان از نظر شاخص سرانبا صفر دارد. اگر این متغیر صفر باشد هیچ گونه عدم تعادل منطقه ای در توزیع اعتب

 اعتبارات وجود ندارد و هر چه این متغیر از صفر فاصله بگیرد بیانگر افزایش عدم تعادلهای منطقه ای توزیع اعتبارات 

 می باشد. بنابراین استان از نظر سرانه عملکرد اعتبارات از دیدگاه منطقه ای دچار عدم تعادل است. 

عادلها در سطح استان از دو متغیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده تا دامنه عدم تعادل تعریف برای شناسایی عدم ت

شود. برای تعریف دامنه عدم تعادل الزم به ذکر است که از آنجا که شاخص سرانه عملکرد اعتبارات، شاخص مثبتی است و 

به کمبود آن اشاره دارد. از طرف دیگر از آنجا که وجود  هر چه بیشتر باشد بهتر است، عدم تعادل در رابطه با این شاخص

داده هایی مانند شهرستان کنگان که بسیار متفاوت از متوسط استان است، سبب کاهش واریانس و انحراف معیار می شود، 

ریف ر برای تعلذا برای کم کردن اثر این داده، از نصف انحراف معیار برای تعریف دامنه عدم تعادل و از کل انحراف معیا

 دامنه عدم تعادل شدید استفاده شده است. 

با توجه به دو نکته مطرح شده )مثبت بودن شاخص سرانه عملکرد اعتبارات و وجود داده های دارای اختالف شدید با 

ف معیار( هزار ریال )میانگین منهای نصف انحرا 2919میانگین(، شهرستانهایی که سرانه عملکرد اعتبارات در آنها از عدد 

کمتر باشد، از نظر این شاخص دارای عدم تعادل در مقایسه با کل استان هستند. همچنین شهرستانهایی که سرانه عملکرد 

هزار ریال )میانگین منهای یک انحراف معیار( کمتر باشد، از نظر این شاخص دارای عدم تعادل  2149اعتبارات آنها از عدد 
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شهرستان تنگستان دارای عدم تعادل و  1394هستند. بر اساس محاسبات انجام شده در سال  شدید در مقایسه با متوسط استان

 دارای عدم تعادل شدید هستندشهرستان کنگان 

 بررسی عدم تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات در استان بوشهر بر اساس شاخص عملکردبررسی  : 81جدول 

 1391ل اعتبارات سرانه در سا 

 شرح
 1391عملکرد اعتبارات سرانه در سال 

 )هزار ریال(

تشخیص عدم 

 تعادل

 --- 35229 استان بوشهر

 --- 35312 بوشهر

 عدم تعادل 25111 تنگستان

 --- 35494 جم

 --- 35411 دشتستان

 --- 35159 دشتی

 --- 35454 دیر

 --- 35413 دیلم

 عدم تعادل شدید 25495 کنگان

 --- 45155 گناوه

 --- 45155 بیشترین عدد شهرستانها

 --- 25495 کمترین عدد شهرستانها

 --- 1.9 نسبت بیشترین عدد شهرستانها به کمترین عدد شهرستانها

 --- 25359 دامنه تغییرات

 --- 35341 میانگین

 --- 4335111 واریانس

 --- 151 انحراف معیار

نهای نصف انحراف دامنه عدم تعادل )کوچکتر از میانگین م

 معیار(
 --- 2919کمتر از 

دامنه عدم تعادل شدید )کوچکتر از میانگین منهای انحراف 

 معیار(
 --- 2149کمتر از 

 1533 منبع: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن و اطالعات توزیع اعتبارات استان           

  



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
241 

 در استان بوشهرهای اقتصادی  شاخص ترکیبی عدم تعادل -1-2-11-1-2-1-3-1-1

ادامه  در، به صورت جداگانه های مختلفهای منطقه ای در استان بوشهر با استفاده شاخصپس از بررسی عدم تعادل

سعی می گردد که با استفاده از ترکیب نتایج بدست آمده و در ارتباط با هم از وضعیت عدم تعادل های اقتصای استان تصویر 

ر های اقتصادی موجود داز عدم تعادلهدف از محاسبات انجام این بخش، ارزیابی منطقی  مناسبتری ارائه گردد.در حقیقت

برای این منظور که در ابتدای بحث تعادل های اقتصادی بیان گردید از روش تاکسونومی  رستان های استان می باشد.شه

 استفاده شده است.

ت بودند از نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ های اقتصادی عبارهای مورد استفاده در بخش عدم تعادلشاخص

بیکاری زنان، نرخ بیکاری جوانان، سهم زنان از اشتغال، نسبت مهاجرین شغلی وارد شده به جمعیت فعال، نرخ باسوادی 

هی اشاغالن، سهم شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال، سهم مشاغل سطح باال از اشتغال، سهم تحصیل کرده های دانشگ

ها بر اساس روش تاکسونومی، سعی شده تا بتوان یک شاخص ترکیبی و سرانه اعتبارات عمرانی. با استفاده از این شاخص

 های استان بوشهر ارائه شود.های اقتصادی شهرستانبرای سنجش عدم تعادل

o کنیک اجرایی آنالیز تاکسونومی عددیت 

وجه به تجه بندی ، طبقه بندی و مقایسه فعالیت های مختلف با طور کلی آنالیز تاکسونومی عددی یک روش عالی در

از توانایی های عمده این روش آن  برخورداری آن فعالیت ها از شاخص های مورد بررسی می باشد. درجه بهره مندی و

 هایشاخصموعه مورد بررسی را بر اساس یکی اینکه مج :دو عمل را در کنار هم انجام دهداست که قادر است تا اینکه 

 این ارائه شده به زیر مجموعه های همگن تقسیم کند و دیگر آنکه عناصر و اعضاء هر زیر مجموعه همگن را درجه بندی کند. 

روش همچنین به عنوان مدلی شناخته شده در برنامه ریزی های منطقه ای مطرح بوده که دارای کاربردهای گسترده و متنوع 

 .می باشد

ر داریم ضای یک بعدی سر و کای چندین مرحله عملیاتی است و ازآن جائیکه در عمل کمتر با فتکنیک مورد بحث دارا

ونومیک یا خصوصیت واحد انجام دهیم، به ارائه فضای تاکسطبقه بندی را بر اساس یک شاخص و کمتر اتفاق می افتد کهیعنی

شاخص  m اساس بر  فعالیت مختلف را n  داددر ابتدای کار فرض می کنیم قرار است که تعپرداخته می شود.چند بعدی 

 .مورد نظر و معرفی شده، طبقه بندی و درجه بندی کنیم

مثالً چهار شهر)مهاباد،خوی،پلدشت،اشنویه(را از نظر میزان برخورداری یا محرومیت از شاخص های آموزشی، بهداشتی، 

به سایر  تسهیالت استان دارای بهره مندی بیشتری نسبتیک از نظر توزیع منابع و تبه بندی می کنیم که کدام اقتصادی،... ر

 بخش های استان می باشند و منطقی که نسبت به استان دارای شرایط نامتادلی هستند مشخص گردد.
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 مرحله اول: تشکیل ماتریس داده ها -

که  نموده به گونه ایدر این مرحله ماتریسی را برای هر کدام از فعالیت ها با توجه به شاخص های مورد بررسی طراحی  

، ستون داشته  ( m)بوده یعنی این ماتریس به تعداد فعالیت های مورد بررسی سطر و به تعداد شاخص ها n.m ابعاد ماتریس

ام می باشد. بنابراین مشاهده می گردد  n ام از فعالیت m در این ماتریس بیانگر شاخص   Xn.m باشد. به عنوان نمونه عنصر

اتریس مربوط به یک فعالیت مجزا و هر ستون نیز مربوط به یک شاخص خاص می باشد. از آن جا که هر که هر سطر این م

کدام از این شاخص ها می توانند دارای واحدها و مقیاس های متفاوت از یکدیگر باشند ، لذا در راستای حذف دخالت 

 .تحلیل آنالیز تاکسونومی عددی می شویممقیاس های متفاوت بر نتایج کار از داخل مدل ، وارد مرحله دوم روش 

 مرحله دوم: تشکیل ماتریس استاندارد -

با توجه به آن که شاخص ها با واحد های مختلف سنجیده می شوند، لذا جهت حذف اثر این واحد ها و جایگزینی 

به دست آورده و سپس  مقیاس واحد و همین طور حذف اثر مبداء ، ابتدا میانگین و انحراف معیار ستون ها )شاخص ها( را

 . آوریمرا محاسبه می کنیم: در گام اول میانگین ستون ها را بدست می Zij  کمیت استاندارد

را بدست می آوریم .گام سوم آن است که عضو های استاندارد  Xij در گام بعدی انحراف معیار برای هر ستون از ماتریس

 لتشکی را استاندارد ماتریس نام به  ده ، در قالب ماتریس جدیدیجهت همسان سازی اطالعات ساخته ش Xij شده ماتریس

می باشد . و یک ماتریس استاندارد است  n . m نیز دارای ابعاد Z ماتریس:  باشد می محاسبه قابل زیر فرمول طریق از که دهیم

گین یانکه از لحاظ آماری م .چون با تغییر متغیر، مقیاس های مختلف شاخص ها به مقیاس واحد تبدیل شده است.روشن است

 .برابر صفر و انحراف معیار آن مساوی یک است    Z هر ستون ماتریس استاندارد شد

و  3و  2و  1، قدم بعدی بدست آوردن میزان اختالف و یا فاصله دو نقطه از نقطه دیگر )    Z با داشتن ماتریس استاندارد

ی باشد که حاصل آن تشکیل ماتریس فواصل می باشد . ) منظور از نقطه همان متغییر یا شاخص م m برای هر کدام از ( n ... و

 . فعالیت مورد بررسی ، در مطالعه مورد نظر می باشد

 مرحله سوم: تشکیل ماتریس فواصل -

گانه  n ، فواصل مرکب را بین فعالیت های مختلف Zدر این مرحله با توجه به اعداد استاندارد شده در ماتریس استاندارد

 .گانه به صورت زیر به دست می آوریم m ، برای شاخص های

 .در صورتی که فاصله فعالیت ها را دو به دو به دست آوریم ،در آن صورت ماتریس فواصل مرکب به دست می آید

چون ماتریس فواصل یک ماتریس قرینه می باشد ، می توان نتیجه گرفت این ماتریس متقارن بوده و قطر آن مساوی صفر 

می باشد.عضوهای این ماتریس فاصله ترکیبی هر فعالیت را از فعالیت دیگر  n.n ت.ضمن اینکه ماتریسی مربع و با ابعاداس
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نشان می دهند و در هر سطر این ماتریس کمترین مقدار نشان دهنده کوتاه ترین فاصله بین آن فعالیت ، با سایر فعالیت ها و 

 .یا بیشترین نزدیکی می باشد

 رم: تعیین کوتاه ترین فواصلمرحله چها -

نشان دهنده فاصله بین هر دو فعالیت در شاخص مورد نظر است.در این ماتریس در هر سطر کوتاه  C هر عنصر ماتریس

می نویسیم.سپس ، میانگین و انحراف  ( d ترین فاصله بین دو فعالیت را مشخص کرده و در ستون جداگانه ای )مثال ستون

 مشخص را همگن های فعالیت آنکه برای حال  را محاسبه می کنیم.d هر سطر یعنی همان ستون معیار کوچکترین فواصل

 :را طبق رابطه، محاسبه می کنیم (- d) و حد پائین (+ d) باال حد فواصل نمائیم،

d(+) = d + 2Sd 
ار ن بوده و در یک گروه قردر این مرحله فعالیت هایی که حداقل فواصل آن ها مابین دو حد باال و پائین باشد ، همگ   

می گیرند. چنانچه حداقل اختالف بین دو فعالیت بیشتر از حد باال و یا کمتر از حد پائین باشد، در این صورت فعالیت های 

 .فوق به دلیل غیر همگنی باید حذف گردند

 مرحله پنجم: رتبه بندی فعالیت های همگن از لحاظ معیارهای مورد بررسی -

ه تمام فعالیت ها در یک گروه همگن قرار نگیرند، در این صورت ماتریس داده ها را برای فعالیت های اگر در این مرحل

همگن تشکیل می دهیم ، سپس استاندارد نموده و در ماتریس شاخص های استاندارد شده، برای تک تک شاخص ها، مورد 

عالیت را برای هر ف” برخورداری مطلوب“فعالیت ها ،  ایده آل را در نظر گرفته و پس ازیافتن مقادیر ایده آل برای تک تک

محاسبه می کنیم.انتخاب مقدار ایده آل بستگی به نوع شاخص های مورد بررسی دارد به نحوی که چنانچه جهت شاخص 

ر ه های انتخاب شده مثبت باشد یعنی اگر مقدار شاخص هر چه بیشتر باشد ، برخورداری بیشتر را نشان دهد ، بزرگترین عدد

ستون را به عنوان ایده آل در نظر می گیریم و چنانچه جهت شاخص منفی باشد ، عدد بزرگتر نشانه عدم برخورداری است ، 

 .لذا کوچکترین مقدار را به عنوان مقدار ایده آل انتخاب می کنیم

 مرحله ششم: محاسبه درجه برخورداری فعالیت های همگن -

عرفی م جه بهره مندی، توزیع منابع، درجعه تعادلی و... بسته به موضوع مورد بررسی،درص تلفیقی به نام در این مرحله شاخ

به صفر نزدیکتر باشد ، فعالیت  fi می گردد که دامنه محدودی داشته باشد و بین مقادیر صفر و یک قرار می گیرد. هرچقدر

ه اری فعالیت مربوطه می باشد.که با توجه بمورد نظر برخوردارتر و هر قدربه یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده عدم برخورد

 .این درجه برخورداری می توان فعالیت ها را با توجه به شاخص های مورد بررسی رتبه بندی و اولویت بندی نمود

باتوجه به مطالبی که در خصوص نحوه مراحل مختلف تکنیک تاکسونومی بیان گردید، در ادامه نتایج محاسبات صورت 

 ن عدم تعادل های اقتصادی در سطح استان بوشهر در قالب جدول زیر ارائه می گردد.گرفته جهت تعیی
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 رتبه بندی شهرستانها از نظر عدم تعادلهای اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی : 82جدول 

 رتبه شهرستان از نظر عدم تعادلهای اقتصادی نتیجه شاخص تاکسونومی شهرستان

 1 4.122 هربوش

 2 4.919 تنگستان

 9 4.153 جم

 4 4.141 دشتستان

 3 4.151 دشتی

 1 4.143 دیر

 5 4.131 دیلم

 1 4.943 کنگان

 1 4.112 گناوه

 منبع: محاسبات مشاور              

 

ر چه هعدد بدست آمده از روش تاکسونومی عددی بین صفر و یک است و همانطور که در ابتدای بخش بیان گردید، 

این عدد به صفر نزدیکتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر است و برعکس هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد، وضعیت بدتری 

را نشان می دهد. بر این اساس مالحظه می شود که دو شهرستان کنگان و تنگستان دارای باالترین میزان عدم تعادلهای 

هایی مانند نرخ فعالیت اقتصادی، نرخ ستند. شهرستان تنگستان از نظر شاخصاقتصادی در میان شهرستانهای استان بوشهر ه

بیکاری کل، نرخ بیکاری زنان و نرخ بیکاری جوانان در میان شهرستانهای استان وضعیت بسیار بدی داشت و شهرستان کنگان 

ل، نرخ باسوادی شاغالن، سهم نیز از نظر شاخصهای سهم زنان از اشتغال، نسبت مهاجرین شغلی وارد شده به جمعیت فعا

شاغالن دارای تحصیالت عالی از اشتغال، سهم مشاغل سطح باال از اشتغال و سهم تحصیل کرده های دانشگاهی وضعیت 

بسیار بدی داشت. پس از آنها نیز شهرستانهای دشتی و دشتستان دارای باالترین میزان عدم تعادلهای اقتصادی در میان 

هایی قرار داد که عدم تعادل هر بوده اند. سایر شهرستانهای استان را می توان در گروه شهرستانشهرستانهای استان بوش

با توجه به اینکه شهرستان عسلویه از شهرستان کنگان جدا شده است و تقسیمات سیاسی تغییراتی در سطح اقتصادی ندارند. 

 در نظر گرفته شده است.عسلویه استان داشته است، ارقام مربوط به شهرستان کنگان برای 
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 فرهنگی-اجتماعی یهاتعادلعدم  -1-2-11-1-2-1-3-2

 اعی، مشارکتهنجارها، حمایت اجتم ها ومولفه های ارزشدر ابتدای این بخش نتایج بدست آمده از پیمایش میدانی 

 ن وکه در قالب تدویاجتماعی، اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی و سرمایه اجتماعی کل از مطالعات بخش سرمایه اجتماعی 

ه، عدم در ادامهای استان بررسی و ارائه می گردد. در سطح خوشه های تعریف شده متشکل از شهرستان توزیع پرسشنامه 

زیر بخش عدم تعادل های اجتماعی و عدم تعادل های فرهنگی مورد بررسی قرار  الب دوتعادل های اجتماعی ـ فرهنگی در ق

مورد تحلیل قرار گرفته است  ی مستند انتخاب شده وذیل هریک از این زیربخش ها، مجموعه ای از شاخص هامی گیرد. 

 .ریح می گرددتعداد شاخص ها و رویکرد مورد نظر در بررسی وضعیت تعادل های استان تش در ادامهکه 

 بررسی و ارزیابی مولفه های پیمایش شده سرمایه اجتماعی 

ر د و در راستای سنجش تعادل فضایی سرمایه اجتماعی بخشبر اساس مطالعات پیمایشی صورت گرفته در مطالعات 

رستان هدسته بندی ش در روش شناسی صورت گرفته در فصل دوم گام دوم، خوشه بندی و یفرهنگاجتماعی و  یهاشاخص

ه ها برای از ترکیب داد برای حصول به نتایج پهنه بندی عموماً ها برای ایجاد فضاها وگروه های همگن صورت گرفته است و

 و نتایج تحلیل های بعدی بر این اساس صورت گرفته است.  شده استایجاد خوشه های بزرگتر استفاده 

 5هم دارند، شهرستان های استان در قالب  و فعالیتی باحدودی شباهت کارکردی  جهت ایجاد فضاهای همگنی که تا

 .باشدیمکه به شرح ذیل خوشه تقسیم بندی شده است 

 عسلویه کارگری،خوابگاهی شامل: کنگان، صنعتی، مهاجرپذیر، هایشهرستان: اول خوشه

 تجاری؛ شامل گناوه و دیلم و بازاری توریستی، هایشهرستان: دوم خوشه

 دشتی تنگستان، دیر، کشاورزی؛ دشتستان، معیشت دارای هایشهرستان: سوم خوشه

 بوشهر متراکم؛ شهرستان جمعیت و اداری و سیاسی مرکزیت دارای شهرستان: چهارم یخوشه

 جم مهندسی؛ شهرستان اسکان و معادن و باغات دارای شهرستان: پنجم خوشه

اصلی خروجی مطالعات شناخت به شرح ذیل قابل  یهااخصشو  هامؤلفه .شده استپرداخته هامؤلفهدر ادامه به بررسی 

 .باشدیم بندییمتقس

o و هنجارها: هاارزشرعایت  مؤلفه 

را در سطحی فراتر از سایر  هاانسانعناصر اصلی فرهنگ هر جامعه هستند و فرهنگ عاملی است اساسی که  هاارزش

چه  کهنیا. میاراندهاز نگهبانان فرهنگ سخن  واقع رد میزنیم هاارزشو زمانی که سخن از  دهدیمموجودات قرار 

ر متفاوت است. نکته مهم دیگ یاجامعهدر جامعه اهمیت بیشتری دارند به عوامل بسیاری بستگی دارد و در هر  ییهاارزش
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ربنایی ایدار و زیپ نسبتاًتمایالتی قوی،  هاارزش. گرددیمو در طول زمان متفاوت  ردیپذیمدر جامعه تغییر  هاارزشاینکه 

و نقش  هاارزشاست که به موضوع  یشناسانجامعهبا ایستادگی همراه است. پارسونز از  معموالً هاآنهستند که دگرگونی 

اجتماعی توجه کرده است. وی چهار عنصر کنشگر، وضعیت، نمادها و قواعد و هنجارها  یهاکنشدر شکل دادن به  هاآن

 کنش اجتماعی بیان دارد.  یریگشکلرا برای  هاارزشو 

 گانه 5ی هاخوشهبه تفکیک « و هنجارها هاارزشرعایت » مؤلفه : 83جدول 

 شرح
 و هنجارها هاارزشرعایت 

 جمع
 باال متوسط پایین

 هاخوشه

 بوشهر
 315 19 229 11 وانیافر

 %144.4 %24.5 %59.5 %24.4 درصد

 دشتستان
 341 143 242 31 وانیافر

 %144.4 %34.2 %59.2 %14.1 درصد

 گناوه
 132 54 12 14 وانیافر

 %144.4 %31.9 %54.5 %1.1 درصد

 کنگان
 154 53 19 12 وانیافر

 %144.4 %34.4 %51.1 %1.1 درصد

 جم
 143 33 53 11 وانیافر

 %144.4 %32.4 %51.5 %11.5 درصد

 جمع
 1115 311 145 152 وانیافر

 %144.4 %21.5 %51.1 %13.1 درصد

 1534ماخذ: برداشت میدانی مشاور برنامه آمایش  استان 

یعنی روابطی که کنشگر با اشیای اجتماعی  کنندیمی کنش را هدایت ابیجهت هاارزشدر این مفهوم قواعد و هنجارها و 

دانست. در  هاآنی اعضای هاکنش کنندهتیهدای موجود در جامعه را هاارزش توانیمو غیراجتماعی محیطش دارد، پس 

ی متفاوتی را شاهد خواهیم بود. ضمن اینکه وجود هاکنشهر جامعه بر حسب اینکه چه نوع ارزشی دارای اهمیت باشد 

تمایل آن جامعه به انسجام و استحکام اجتماعی است. از بین پنج  دهندهنشانی اجامعهو هنجارها و پذیرش آن در  هاارزش

را دارا است و در مقابل بوشهر کمترین درصد رعایت  هاارزشخوشه بررسی شده، گناوه بیشترین درصد رعایت هنجارها و 

نتیجه گرفت جامعه گناوه به نسبت چهار جامعه دیگر از پتانسیل بیشتری  توانیمرا به دست آورده است.  هاارزشهنجارها و 

از اینکه چه نوع ارزشی و هنجاری در آن پذیرش بیشتری دارد،  نظرصرفاست و برخوردار  هاارزشبرای پذیرش هنجارها و 

   .دهدیمبیشتری نشان  العملعکستغییرات ارزشی  در برابری است که اجامعه
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o حمایت اجتماعی : مؤلفه 

آن را  توانیمحمایت اجتماعی مفهومی چند بعدی است که به اشکال و طرق مختلفی تعریف شده است.  برای مثال 

ع تعریف نمود. از مناب یامبادلهیک منبع فراهم شده توسط دیگران به عنوان امکاناتی برای مقابله با استرس یا یک  عنوانبه

برخی آن را میزان برخورداری از محبت، همراهی، مراقبت، احترام، توجه و کمک دریافت شده توسط فرد از سوی افراد یا 

شاید بتوان گفت که حمایت  درمجموعو  اندکردهواده، دوستان و دیگران مهم تعریف دیگر نظیر اعضای خان یهاگروه

که و این که او به یک شب اندقائلاجتماعی یعنی این احساس که شخص مورد توجه دیگران است و دیگران برای او ارزش 

 ارد این است که حمایت اجتماعیحمایت اجتماعی وجود د مؤلفه یبنددستهدیدگاهی در  نیترجیرااجتماعی متعلق است. 

. حمایت عاطفی به معنی در دسترس داشتن فردی انددانستهرا شامل سه مقوله حمایت اجتماعی عاطفی، ابزاری و اطالعاتی 

زایی در کاستن تنش و اضطراب از جامعه نقش بس تواندیم شکیبو تکیه کرده و اعتماد به وی در هنگام نیاز که این احساس 

مادی عینی و واقعی و دریافت شده توسط یک فرد از سوی  یهاکمکشد. حمایت اجتماعی ابزاری که شامل داشته با

با دیگران به حمایت دست پیدا  شیهاتعاملاز طریق  تواندیمدیگران است و حمایت اجتماعی اطالعاتی که در آن فرد 

 .کندیم

است و از سوی دیگر بوشهر ا میزان حمایت اجتماعی را دارنفر بیشترین  143درصد در جامعه آماری  1/39خوشه جم با 

ماعی قرار دارد. با توجه به اینکه از عناصر اولیه توسعه اجت هاخوشهسطح نسبت به سایر  نیترنییپااز نظر حمایت اجتماعی در 

لیدی مسیر ک مؤلفهر این گفت خوشه جم ظرفیت این را دارد که با تکیه ب توانیم، عنصر حمایت اجتماعی است، لذا زادرون

 زاروندرا طی کند، به شرطی که در روند دستیابی به توسعه، بستری برای تبدیل و تقویت این توسعه  زادرونیک توسعه اولیه 

وسعه کامل به ت توانینمبه هیچ عنوان  یگروهدرونفراهم شود و در نظر گرفت با تکیه صرف بر حمایت  زادرونبه توسعه 

 رسید.
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 گانه 5 یهاخوشهبه تفکیک « حمایت اجتماعی» مؤلفه : 84ول جد

 
 یگروه درونسرمایه اجتماعی 

 جمع
 باال متوسط پایین

 هاخوشه

 بوشهر
 315 11 114 133 وانیافر

 %144.4 %22.9 %42.1 %34.5 درصد

 دشتستان
 341 141 131 142 وانیافر

 %144.4 %31.1 %31.4 %29.9 درصد

 گناوه
 132 31 55 39 وانیافر

 %144.4 %21.1 %41.1 %29.5 درصد

 کنگان
 154 55 13 31 وانیافر

 %144.4 %35.1 %44.9 %23.4 درصد

 جم
 143 41 39 23 وانیافر

 %144.4 %39.1 %31.9 %22.3 درصد

 جمع
 1115 334 452 333 وانیافر

 %144.4 %29.1 %44.5 %29.9 درصد

 1534ماخذ: برداشت میدانی مشاور برنامه آمایش  استان 
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o مشارکت اجتماعی: مؤلفه 

بین میزان مشارکت اجتماعی افراد در جامعه و تحقق توسعه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، مشارکت اجتماعی از 

نه جمعی را پایدار کند. با توجه به پیشی ساختارهای تواندیممردمی و توانمندی جامعه  افتهیسازمانطریق بسیج نیروهای 

رضایت یخش ایران در زمینه مشارکت اجتماعی، آمارها و ارقامی که از پیمایش مشاهده شده است نشانگر این است که  

 مشارکت اجتماعی امروزه در حال طی کردن یک روند نزولی است.

یازمند گرفت که تحقق مشارکت ن نظراهم آورد باید در فر یاجامعهبرای اینکه بتوان مشارکت حداکثری اجتماعی را در 

ست، به این معنی اساسی ا نهیزمشیپفراهم کردن بسترهایی است که در ابعاد مختلف باید در نظر گرفته شود. بعد فرهنگی 

عه احساس مجا یهایازمندینمانند تعاون و اثربخش بودن مشارکت اجتماعی در رفع  ییهاارزشکه بسترهایی فراهم شود تا 

 شود. کائوتری معتقد است جهت ایجاد بسترهای الزم برای مشارکت حداکثری چهار شرط عمده الزم است :

 ایدئولوژی مشارکت-1

 نهادهای مشارکتی-2

 اطالعات کافی-3

 امکانات مادی و تخصص الزم-4

سوی دیگر در مشارکت اجتماعی است و از ا میزان باالتری از مشارکت اجتماعی را دار هاخوشهگناوه نسبت به سایر 

ن است، پایی هاخوشهنسبت مشارکت اجتماعی در همه  یطورکلبهرا به خود اختصاص داده است.  یتوجهقابلاندک هم رقم 

هر جامعه  یهاارزشاست و با توجه به اینکه  یاجامعهدرون هر  ونددهندهیپکلیدی  یهاارزشمشارکت اجتماعی از 

جمع گرایانه قوت زیادی دارند افراد  یهاارزشکه  یاجامعهدر  رودیمای آن است، انتظار اعض یهاکنش، گرتیهدا

 رفتهرفتهت، اس هیدر حاشدرکنش های خود به منافع جمعی بیش از منافع فردی بیندیشند و در جایی که مشارکت کمرنگ و 

 عدم توسعه اتفاق بیفتد.  جهیدرنتزوال همبستگی و 

مردم را نادیده گرفت و حرکت از پایین به باال و درون به بیرون، جای  توانینمند مشارکتی روشن است که در فرآی

بیرون به درون را گرفته است، اما در یک حرکت تعاملی و دوسویه. بسیج اجتماعی از طریق اعتبارات  وحرکت از باال به پایین 

فعال، اقدامات  یهاگروهآن شهروندان بتوانند در قالب  جامعه مدار که در یهاسازمانیا  CBOخرد و تشکیل و ساماندهی 

در یک بازه زمانی معین به تقویت مشارکت اجتماعی که از اصول اولیه توسعه است منجر  تواندیمخود را ساماندهی کنند 

 شود.
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 گانه 5 یهاخوشهبه تفکیک « مشارکت اجتماعی» مؤلفه : 85جدول 

 
 تماعی درون گروهیسرمایه اج

 جمع
 باال متوسط پایین

 هاخوشه

 بوشهر
 315 12 343 14 وانیافر

 %144.4 %3.1 %11.1 %11.2 درصد

 دشتستان
 341 15 219 41 وانیافر

 %144.4 %4.4 %11.1 %13.1 درصد

 گناوه
 132 23 14 25 وانیافر

 %144.4 %11.4 %13.1 %11.9 درصد

 کنگان
 154 1 124 24 وانیافر

 %144.4 %3.9 %14.5 %15.1 درصد

 جم
 143 9 11 11 وانیافر

 %144.4 %1.1 %14.1 %11.5 درصد

 جمع
 1115 15 111 113 وانیافر

 %144.4 %5.1 %11.1 %11.4 درصد

 1534ماخذ: برداشت میدانی مشاور برنامه آمایش  استان 
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o اعتماد اجتماعی: مؤلفه 

این  برخوردار ساخت و نفساعتمادبهرا از  هاتوده توانیمر اصول توسعه خود گردان است که ب دیتأکاعتماد اجتماعی 

، قصد  نیبه اتحول روانی برای مشارکت و توسعه هر دو حائز اهمیت اساسی است. بر اساس نظریه کنش موجه آیزن و فیش 

که مردم به نتایج  وندشیمکثر رفتارها به این دلیل انجام مستقیمی بر رفتار، از جمله رفتار مشارکتی دارد. ا ریتأثو نیت افراد 

فرد به  یشاثربخ. در نظریه مطرح شده زنندیمنتایج دست به انتخاب منطقی  یاپارهو برای حصول  کنندیماعمال خود فکر 

ست دست ا کنندهنییعتو  اثرگذارو اگر ارزیابی وی این باشد که عمل او  کندیمعمل خود در جامعه توجه  یاثرگذارمیزان 

وی  عمل یاثربخشمیزان  دربارهفردی  یهاقضاوت، اگرچه. کندیم یخوددارغیر این صورت از آن  و دربه انجام آن میزند 

 .آوردیمبستگی به اطالعاتی دارد که وی از محیط و از سوابق گذشته به دست 

ان مردم در می الذکرفوق یهااحساسرند که هرچه دا دیتأکبر این  یقدرتیبو  یگانگیازخودبهمه نظریات مربوط به 

د است در آحاد مردمی بیشتر خواهد شد. پارسونز معتق یتفاوتیبمختلفی از جمله انفعال و  یهاحالترواج بیشتری پیدا کند 

اری جامعه ساخت در تغییرات تواندیمدو جانبه با جامعه دارد بر این اساس است که  یارابطهاجتماعی خود  یهاکنشانسان در 

. حال این نکته بسیار اهمیت دارد اکنون که جامعه ما در حال گذار از مرحله سنتی به صنعتی ریاثرپذباشد و هم  اثرگذارهم 

 از قبل باشد. مؤثرترقرار گیرد تا مشارکت مردمی همچون گذشته حداکثری و  مدنظرباید  ییسازوکارهااست چه 

کند. اعتماد سازی میعنوان ویژگی اصلی روابط اجتماعی یا ویژگی نظام اجتماعی مفهومشناختی اعتماد بهاز منظر جامعه

 گیرد. در این شیوه برای جلب حداکثری مردم در شرایطعنوان یک ویژگی جمعی مورد توجه قرار میدر این دیدگاه بیشتر به

 نهاد و اصناف و... درهای مردمنشگاهی و سازمانهای دولتی و مراکز دادر تمامی دستگاه ینقد پردازهای کنونی، از کرسی

ها به بسط آن پرداخت و سطح اعتماد عمومی استفاده از رسانه و باتوان بهره گرفت ها میها و کاستیجهت واکاوی ضعف

پر عی در ادر شکل رهیافت ترکیبی بر توانایی بالقوه گفتمان اعتماد اجتم .را در روابط اجتماعی بین ملت و دولت باال برد

شان ن که دهدیمشکاف میان سطوح خرد و کالن جامعه اهمیت دارد. در این نوع برداشت، اعتماد این توانایی را به ما  کردن

سازی در شفاف مثالًتر است رابطه برقرار کند. تواند در سطح کالن که انتزاعیدهیم چگونه اعتماد در سطح فردی می

فتمان گ .سازی کندتواند در سطوح خرد و کالن جامعه کارهای داخلی مینقد سیاست های اجتماعی و اقتصادی وکاستی

تعیین  باشد وتواند خیر عمومی باشد و در حل مشکالت و معضالت کشور، زمینه و مشوق مبادله اطالعات مناسب اعتماد می

بدون آن،  اد از ابعاد و ارکان نظم اجتماعی است ونتیجه آنکه اعتم .بگذارند ریتأث سرنوشتشانتوانند بر کند که آحاد مردم می

ترین رکن آن است و دستاورد آن، نظم اجتماعی برقرار نخواهد شد. اعتماد اجتماعی یکی از ارکان سرمایه اجتماعی و مهم

از  شد وتواند مردم ساالری را توسعه بخنهاد است که میهای مردمهای مردمی و سازمانمشارکت اجتماعی و توسعه شبکه
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ای از حیث اجتماعی غنی های اضافی دولتی بکاهد و واگذاری  قدرت به مردم را رونق دهد، لذا جامعهگستردگی بخش

است که اعتماد باالیی در آن جامعه، در سطوح مختلفش وجود داشته باشد. هم اعتماد بین اشخاص در سطح خرد و فردی و 

دهنده جامعه باشد. باید دانست که حل مشکالت، د بین ارکان و واحدهای تشکیلهم اعتماد بین اشخاص و نهادها و هم اعتما

 ها میسر نیست. نهاد و اتحادیههای مردمها، سازماناجتماعی مردم، نخبگان، انجمن جانبههمهجز با مشارکت 

است. در ا اجتماعی را دار درصد بیشترین میزان اعتماد5/49درصد کمترین میزان اعتماد اجتماعی و جم با  4/11بوشهر با 

، خوشبختانه اعتماد اجتماعی درصد باالتری را به خود اختصاص داده اندگرفتهکه مورد بررسی قرار  ییهامؤلفهبین سایر 

مسیر جامعه را به سمت توسعه پیش ببرد، اما عاملی مهم و  تواندینماست و باید گفت که صرف داشتن اعتماد اجتماعی 

 اساسی است.

 گانه 5 یهاخوشهبه تفکیک « اعتماد اجتماعی» مؤلفه : 86 جدول

 
 سرمایه اجتماعی درون گروهی

 جمع
 باال متوسط پایین

 هاخوشه

 بوشهر
 315 111 191 11 وانیافر

 %144.4 %34.4 %51.2 %11.4 درصد

 دشتستان
 341 154 115 12 وانیافر

 %144.4 %45.2 %51.3 %3.5 درصد

 گناوه
 132 14 13 5 وانیافر

 %144.4 %41.5 %41.1 %3.1 درصد

 کنگان
 154 14 12 2 وانیافر

 %144.4 %45.5 %53.2 %1.3 درصد

 جم
 143 51 35 11 وانیافر

 %144.4 %49.5 %34.4 %11.5 درصد

 جمع
 1115 451 552 141 وانیافر

 %144.4 %44.9 %49.5 %9.1 درصد

 1534رداشت میدانی مشاور برنامه آمایش  استان ماخذ: ب
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o روابط اجتماعی: مؤلفه 

جام انس یو آرزوافراد پراکنده  کردنجمع دورهماصطالح رابطه اجتماعی امروزه در سه معنای میل به باهم زیستن، عزم 

با  لدش در رابطه وابستگی متقابل. زندگی در جامعه هر موجود انسانی را از بدو تورودیمکل جامعه در کل به کار  ترمحکم

اساسی انسان اجتماعی است. نیاز به حمایت در برابر نامالیمات زندگی  ازیدو ن. رابطه اجتماعی پاسخگوی دهدیمدیگران قرار 

عه جام تا چه اندازه به دیگران و به در جامعهکه انسان  مینیبیمو نیاز به بازشناسی احترام به شخصیت فردی. از این لحاظ 

 وابسته است.

 تحت شدتبهی اجتماعی و فرهنگی است هازشیآمو  هاتحرکامروزه شهرهای جدید بهترین محل برای  کهیدرحال

« نشیناعیان»ی هااست برخی از ساکنان شهر در محله قرارگرفتهی اجتماعی و فرهنگی هایجدار بندفرآیندهای جدایی و  ریتأث

تان دسکوشند از حضور روزمرۀ تهیخود را از بقیه جدا کنند و برخی دیگر می شدهظتحفا «هایقلعه»کنند درون سعی می

م رابطه درصد ک.روندثباتی پایدار فرو میهای فقیرنشین شهر در بیو مهاجران رهایی یابند و این در حالی است که حومه

در این بین . دانستیک بحران رابطه اجتماعی  اجتماعی در خوشه کنگان و دشتستان و بوشهر و گناوه را شاید بتوان نشان از

 است و جم باالترین درصد روابط اجتماعی را پذیرفته است.ا درصد کمترین روابط اجتماعی را دار 3/25کنگان با 

 گانه 5 یهاخوشهبه تفکیک « روابط اجتماعی» مؤلفه : 81جدول 

 

 سرمایه اجتماعی درون گروهی
 جمع

 باال متوسط پایین

 هاخوشه

 بوشهر
 315 53 244 11 وانیافر

 %144.4 %13.1 %13.4 %22.9 درصد

 دشتستان
 341 39 221 11 وانیافر

 %144.4 %11.4 %14.1 %23.1 درصد

 گناوه
 132 14 92 21 وانیافر

 %144.4 %14.1 %19.1 %19.1 درصد

 کنگان
 154 13 142 39 وانیافر

 %144.4 %1.4 %11.2 %25.3 درصد

 جم
 143 11 11 19 وانیافر

 %144.4 %15.5 %11.4 %11.4 درصد

 جمع
 1115 135 121 253 وانیافر

 %144.4 %12.1 %15.2 %22.1 درصد

 1534ماخذ: برداشت میدانی مشاور برنامه آمایش  استان 
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o : سرمایه اجتماعی 

از حدود دو دهه گذشته در قلمرو اجتماعی  شدیمی آن به کار گرفته در معنای اقتصاد درگذشته غالباًواژه سرمایه که 

ر . در وضعیت فعلی جامعه ما و دباشدیممطرح  یافتگیتوسعهیکی از موارد مهم  عنوانبهمورد بحث قرار گرفته است و 

از معماهای  بسیاری تواندیم  اههیسرماشرایط رکود و تورمی که نیاز به اعتمادسازی وجود دارد سرمایه اجتماعی در کنار سایر 

 گرداند. ریپذامکان هاجنبهجامعه بردارد و رشد را در سایر  یاتوسعهالینحل اجتماعی را از سر راه حرکات 

ا : اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. وی سرمایه اجتماعی رکندیمفرانسوی سرمایه را به سه نوع تقسیم  شناسجامعهبوردیو 

 شدهنهینهاد شیوبکم از روابطتا شبکه پایداری  دهدیممادی یا معنوی است که به یک فرد یا گروه اجازه  از منابع یامجموعه

 دیأکتتعریف بر ضرورت تراکم و دوام پیوندها )یعنی ارتباطات (  نیدر ااختیار داشته باشند و  در آشنایی و شناخت متقابل را

 که: داردیمو بیان  ورزدیم

. همچنین دهدیمن نشا انددار متصلدوام یاشبکهبه مالکیت یک  را که یابالقوهنبوهی از منابع بالفعل یا سرمایه اجتماعی ا

 هاآن تواندیمکه ارزش پیوندهای یک فرد)یا حجم سرمایه اجتماعی متعلق به یک عامل( به تعداد اتصاالتی که  کندیمبیان 

عی و اقتصادی( متعلق به هریک از اتصاالت ،بستگی دارد. بوردیو تعامل را بسیج نماید و به حجم سرمایه )فرهنگی، اجتما

از ،که  از قبیل وکال یا پزشکان ییهاحرفه: اعضای دهدیمرا با این مثال توضیح  یو فرهنگبین اتصاالت و سرمایه پولی 

 ز طبقهایک گروه ،مشتری  برای کسب اعتماد – و احترامشأن  ،سرمایه اتصاالت اجتماعی مشخصاً_شانیاجتماع هیسرما

خود  یرهنگو فاز اتصاالت و سرمایه پولی  درواقع برندیمباالی جامعه و یا حتی برای به دست آوردن یک شغل سیاسی بهره 

اعتبار د سقوط افراد دررون نیرتریپذبیآس، کنندیم. وی معتقد است آنانی که فقط به تحصیالت خود تکیه اندجستهسود 

درباره  را هانآه دلیل اینکه دارای هیچ اتصاالتی نیستند بلکه به این دلیل که سرمایه فرهنگی ضعیفشان دانش ب فقطنه، هستند

 . کندیمبازار اعتبارات کم  یهاتالطم

م به نام کلیدی و مه مؤلفهمکمل یک  ینوعبهمطرح شده  یهامؤلفهبا توجه به مطالب گفته شده متوجه شدیم که همه 

 جملهازمهم در توسعه پایدار اجتماعی استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی است.  یهاجنبهی است. یکی از سرمایه اجتماع

مام ت رغمبهرا درگیر کرده است این است که چرا و برنامه ریزان کشور  گذاراناستیسامروزه  که ییهادغدغهمسائل و 

و  بر شرایط اقتصادی توانینم دهدیماقتصادی انجام  یهابخشمتعددی که دولت در  یهایگذاراستیسو  هایزیربرنامه

مشکالت معیشتی مردم فائق آمد، و اینجاست که کمبود سرمایه اجتماعی و نیاز مبرم به یک برنامه استراتژیک برای بهبود 

 تاز دسا اثربخشی خود ر هاهیسرما. در صورت فقدان سرمایه اجتماعی سایر  شودیموضعیت سرمایه اجتماعی احساس 

 رونیازا دینمایمتوسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار  یهاراهو بدون سرمایه اجتماعی پیمودن  دهندیم
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وندان . درواقع اعتماد و تعامل بین شهر شودیمسرمایه اجتماعی شرط بسیار الزم و محوری برای دستیابی به توسعه محسوب 

مسیر  باعث هموار کردن مؤثرعی با تسهیل گفتگو و مذاکرات و برقراری امکان تعامالت و کارگزاران اقتصادی و اجتما

 . شودیمتوسعه در همه ابعاد 

 

 گانه 5 یهاخوشهبه تفکیک « یگروه درون»سرمایه اجتماعی  : 88جدول 

 
 سرمایه اجتماعی درون گروهی

 جمع
 باال متوسط پایین

 هاخوشه

 شهربو
 315 111 211 13 وانیافر

 %144.4 %41.1 %54.1 %3.4 درصد

 دشتستان
 341 131 115 11 وانیافر

 %144.4 %44.5 %54.3 %5.3 درصد

 گناوه
 132 11 11 5 وانیافر

 %144.4 %41.2 %54.4 %3.1 درصد

 کنگان
 154 59 94 5 وانیافر

 %144.4 %31.3 %51.4 %3.2 درصد

 جم
 143 14 31 1 وانیافر

 %144.4 %51.3 %35.9 %5.1 درصد

 جمع
 1115 419 519 41 وانیافر

 %144.4 %43.4 %52.1 %4.2 درصد

 1534ماخذ: برداشت میدانی مشاور برنامه آمایش  استان 

 گانه 5 یهاخوشهسرمایه اجتماعی برون گروهی به تفکیک : 89جدول 

 
 برون گروهیسرمایه اجتماعی 

 جمع
 باال متوسط پایین

 هاخوشه

 بوشهر
 315 32 29 324 وانیافر

 %144.4 %1.3 %1.5 %14.2 درصد

 دشتستان
 341 34 21 214 وانیافر

 %144.4 %1.1 %1.9 %13.3 درصد

 گناوه
 132 21 15 94 وانیافر

 %144.4 %24.5 %11.4 %11.2 درصد

 کنگان
 154 1 19 121 وانیافر

 %144.4 %4.5 %12.3 %13.1 درصد

 جم
 143 4 21 13 وانیافر

 %144.4 %3.9 %25.2 %14.9 درصد

 جمع
 1115 144 111 199 وانیافر

 %144.4 %9.4 %14.4 %14.1 درصد

 1534ماخذ: برداشت میدانی مشاور برنامه آمایش  استان 
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 گانه 5ی هاخوشهروهی به تفکیک سرمایه اجتماعی فرا گ : 91جدول 

 
 سرمایه اجتماعی فرا گروهی

 جمع
 باال متوسط پایین

 هاخوشه

 بوشهر
 311 25 11 295 وانیافر

 %144.4 %1.3 %11.1 %11.1 درصد

 دشتستان
 342 22 91 224 وانیافر

 %144.4 %1.5 %21.9 %15.1 درصد

 گناوه
 134 24 31 11 وانیافر

 %144.4 %15.2 %21.1 %51.1 درصد

 کنگان
 151 13 44 99 وانیافر

 %144.4 %1.4 %21.1 %13.4 درصد

 جم
 141 11 33 55 وانیافر

 %144.4 %14.1 %33.3 %51.1 درصد

 جمع
 1115 19 211 141 وانیافر

 %144.4 %1.4 %24.5 %11.5 درصد

 1534ماخذ: برداشت میدانی مشاور برنامه آمایش  استان 

 

است و در مقابل گناوه از ا که بوشهر کمترین میزان سرمایه اجتماعی را دار دهدیمی جداول به دست آمده نشان بررس

ا به دست ر وضعیت بهتریپس از گناوه به ترتیب جم، کنگان و دشتستان .برخوردار است  مناسبتریسرمایه اجتماعی 

 . اندآورده

و  یرا گروهفیان انواع سرمایه اجتماعی باالترین درصد سرمایه اجتماعی که گفته شد گناوه از م طورهماناز طرف دیگر 

یک  نوانعبهبه شکل محدود باقی بمانند،  کهیدرصورتداده است. اما تعامالت اجتماعی  اختصاصبرون گروهی را به خود 

ی درونی با ارتباطات صرف شخص بسته و یوندهایپو  هاشبکهو  هاسازمانعمل نماید .  تواندیمعامل بازدارنده تولید نیز 

 اثر معکوسی بر توسعه جامعه داشته باشد.  تواندیم

ت را تسهیل ، ارتباطا اندازدیمرا که فرد انتظار دارد دریافت کند به خطر  یطلبفرصتمشارکت مدنی منافع  یهاشبکه

مشارکت  فرهنگ مدنی، یسازبرجستهقویت و . تبخشدیمبودن افراد بهبود  اعتمادقابلو جریان اطالعات را در مورد  کندیم

به کار گرفته شود . این فرهنگ را  یموردبررس یهاخوشهعاملی مهم در توسعه  عنوانبه توانیممدنی  یهاارزشمدنی و 

مدنی مشوق اعتماد،  یهاارزشمشوق عمل جمعی نامید.  یهاارزشجمع گرایانه یا  یهاارزش توانیمخالصه  طوربه

و مشارکت در امور عمومی هستند. در این فرهنگ اعتماد تنها به آشنایان و نزدیکان محدود نیست بلکه حوزه همکاری، 

 بخوانیم.  افتهیمیتعمآن را اعتماد  میتوانیمکه  شودیمو افراد را شامل  هاسازماناز  یترعیوس
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 گانه 5 یاهخوشهسرمایه اجتماعی کل به تفکیک  : 91جدول 

 
 سرمایه اجتماعی کل

 جمع
 باال متوسط پایین

 هاخوشه

 بوشهر
 313 11 121 191 وانیافر

 %144.4 %11.5 %31.1 %49.9 درصد

 دشتستان
 344 14 122 131 وانیافر

 %144.4 %23.5 %35.9 %44.1 درصد

 گناوه
 132 41 41 31 وانیافر

 %144.4 %35.1 %31.4 %21.4 درصد

 گانکن
 154 31 12 55 وانیافر

 %144.4 %24.4 %44.3 %35.1 درصد

 جم
 143 35 34 31 وانیافر

 %144.4 %34.4 %29.1 %31.9 درصد

 جمع
 1112 214 313 459 وانیافر

 %144.4 %24.3 %34.4 %41.3 درصد

 1534ماخذ: برداشت میدانی مشاور برنامه آمایش  استان 

 
بحث بیان گردید، در ادامه وضعیت عدم تعادل های اجتماعی ـ فرهنگی به صورت جداگانه  همانطور که در ابتدای این

 مورد بررسی قرار می گیرد:

 عدم تعادل های اجتماعی -1-2-11-1-2-1-3-2-1

 در ژهیمختلف به و یاستان از نظر شاخص ها و عوامل موثر در بخش ها هایشهرستان بخش ها و مندیبهره تیوضع

  یاز جهات مختلف در حوزه اجتماع یادیز یباشد. تاکنون مسائل و بخش ها یم یادیز تیاهم یدارا یامور اجتماع نهیزم

 یکی یاست. در دسترس بودن داده ها و منابع اطالعات رفتهقرار گ یمختلف مورد بررس ییایجغراف یمتناسب با مکان ها

 یم و مناطق مختلف یا، نواحشهره یبهره مند یچگونگ لیو تحل یابیدر ارز یانتخاب روش مورد بررس یاز عوامل اصل

 جینتاتوان از که ب یاستان بوشهر به نحو یدرشهرستان ها یعدم تعادل اجتماع تیوضع یبررس یدر راستا نیباشد. بنابرا

خرج مسست یانتخاب هایاز شاخص یاستان استفاده کرد، از مجموعه ا شیدر حوزه آما یآت یها یزریبرنامه نهیآن در زم

مستخرج از  یو داده ها 1394سال یجلد منتشرشده خود برا نیاستان در آخر یآمار یسالنامه ها مستند یاز داده ها

 استان استفاده شده است. یشده در شهرستان ها هیته یپرسشنامه ها

محدود کننده )شامل نسبت تعداد  یهاشاخص یدر قالب دو گروه اصل یشاخص انتخاب  1منظور، مجموعه  نیا یبرا

 14444هر یبه ازا یستیبهز یاجتماع یها بیخدمات آس رندهینفر، نسبت تعداد افرادگ14444هر یم به ازاانجا یسرقت ها
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 تی)شامل رعا کنندهتیتقو یهاشاخص نفر ( و 14444هر یازابه  یستیبهز ادیخدمات اعت رندهینفر و نسبت تعدادافراد گ

قرار گرفته  ی( مورد بررسیو روابط اجتماع یاجتماعاعتماد  ،یمشارکت اجتماع ،یاجتماع تیهنجارها، حما ارزش ها و

در سطح خوشه  یاجتماع یتعادل و عدم تعادل ها تیوضع یرا در بررس یانتخاب هایشاخص گروه ها و رینمودار ز است.

 دهد. یاستان نشان م یها

 ی اجتماعی: شاخص های انتخابی جهت توزیع فضایی عدم تعادل ها 45نمودار  

 
 

که بتوان براساس آن در مورد عدم تعادل  یا هیبه روند و نما یابیدست جهتو یمورد بررس یشاخص ها یاز بررس پس

تفاده شده است. اس سیتاپس ارهیچندمع کیتکن هیفوق برپا یشاخص ها کپارچهی لیلیاظهار نظرکرد، از تح یاجتماع یها

ناسب جهت م ینرم  و روش ها نییتع ر،یمقاد سیماتر لیتشک ریمختلف نظ از مراحل یخود شامل مجموعه ا کینیتک نیا

 گانه  5شده  فیتعر یاستان در قالب خوشه ها یشهرستان ها یینها یداده ها و ...   و رتبه بند سیماتر ینرمال ساز

 زانینجش مو س یابیدست کیتکن نیاز کاربرد ا هدفکه در بخش سرمایه های اجتماعی دسته بندی شده است. باشد یم

از  کیمتوسط هر عیفاصله آنها از توز زانیم در سطح استان وشده  فیتعر یها-خوشه یشهرستان ها کیهر یبهره مند

 باشد.  یشاخص ها در سطح استان م

 یطح استان مدر س یدر حوزه اجتماع یانتخاب یاز شاخص ها کپارچهی یلیو در تحل کیتکن نیا یها تیبا استفاده از قابل

ف که دچار ضع ینواح یارتقا جهت یآت یها یزیبرنامه ر یرا رصد کرد و در راستا یاجتماع یتعادل ها تیوضع توان
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 جیکه دارد، از نتا یریو خصلت فراگ ایپو تیبنابر ماه نیسرزم شیمنظر هستند استفاده کرد. آما نیاز ا ییها یکاست ایو 

 . ردیگ یاستان بهره م یشهرستان ها یهنگو فر یاجتماع یها انیبن تیتقو یحاضر در راستا لیتحل

درادامه روند بررسی وضعیت اجتماعی استان مجموعه شاخص های تعریف شده در قالب دو گروه اصلی مجموعه شاخص 

 گانه مورد بررسی قرار می گیرند: 5های محدودکننده و تقویت کننده تعادل های اجتماعی در قالب خوشه های تعریف شده 

  شاخص های انتخابی محدودکنندهبررسی مجموعه 

با استفاده از داده های مربوط به اسناد رسمی منتشر شده وسالنامه های آماری استان، جهت بررسی وضعیت مواردی که 

، نفر14444نسبت تعداد سرقت های انجام شده به ازای هرسازد، سه شاخص های اجتماعی را با اشکال مواجه میوضعیت تعادل

نسبت تعدادافراد گیرنده خدمات اعتیاد نفر و  14444به ازای  ادگیرنده خدمات آسیب های اجتماعی بهزیستینسبت تعداد افر

در قالب مجموعه شاخص هایی محدودکننده که می تواند مسیر دستیابی جامعه را به تعادل  نفر  14444بهزیستی به ازای هر

است. نحوه توزیع هریک از این شاخص ها در سطح استان بوشهر و در امور اجتماعی با اختالل روبه رو نماید استفاده شده 

 رار می گیرد.سی قدر قالب خوشه های تعریف شده مورد برر

o نفر11111نسبت تعداد سرقت های انجام شده به ازای هر 

ت بیکی از شاخص ها و مولفه هایی که به نوعی  امنیت و آسایش کیفیت زندگی مردم راتحت تاثیر قرار می دهد، نس

نفر نفر از جمعیت شهرستان می باشد. این شاخص به اشکال مختلف سایر  14444تعداد سرقت هایی است که به ازای هر

شاخص هایی را که در در بخش شاخص های تقویت کننده تعادل های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد را تحت تاثیر 

هایی که در این منطقه گزارش شده است، در خوشه جم، بیشترین قرار می دهد.باتوجه به جمعیت شهرستان و تعداد سرقت 

 آمار گزارش شده است. این درحالی است که در خوشه دشتستان کمترین نسبت گزارش شده است.

 نفر 11111قت های انجام شده به ازای هر: نسبت تعداد سر92جدول 
 نفر14444نسبت تعداد سرقت های انجام شده به ازای هر تعداد سرقت های انجام شده )عادی(خوشه

202186.43بوشهر

210283.10دشتستان

1102116.47گناوه

1570137.28کنگان

362168.74جم

111.4میانگین در استان
1432واریانس

32.13انحراف معیار
15.14 دامنه تغییرات

 1534: سالنامه آماری استان،ماخذ
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به جمعیت شهرستان در خوشه دشتستان بسیار کمتر از میانگین موجود در استان انجام سرقت دیده می شود. آمارها نسبت 

 15.14می باشد. دامنه توزیع در سطح خوشه های استان نیز برابر  13.14نشان می دهد که در خوشه دشتستان این نسبت برابر 

واحد بیشتر از خوشه دشتستان آمار  15.14نفردر خوشه جم حدود  14444واحد است. نسبت به جمعیت شهرستان به ازای هر

 سرقت گزارش شده است.

دامنه زیاد توزیع این نسبت بین خوشه های تعریف شده، نشان از اختالف وضعیت در بین خوشه های تعریف شده می 

ایر شاخص های اجتماعی و فرهنگی باشد.همانطور که گفته شد، این آمار ماهیتی منفی دارد و می تواند در دراز مدت س

 توسعه منطقه را تحت تاثیر قرار داد و در شکل گیری تعادل های اجتماعی و فرهنگی استان اثر بگذارد.

 

o نسبت تعداد افرادگیرنده خدمات آسیب های اجتماعی بهزیستی 

ی در نظر ا می توان با ماهیتی منفباتوجه به تعریفی که مرکز آمار از قشرآسیب پذیراجتماع ارائه داده است، این شاخص ر

در ادامه بررسی تعادل های اجتماعی درنظرگرفت که ازدیاد چنین افرادی می تواند به اشکال مختلف توسعه اجتماعی  

 فرهنگی هربخشی از استان را تحت تاثیر خود قرار دهد. 

شه بوشهر قرار دارند. نسبت به هر آمارهای منتشر شده نشان می دهد که بیشترین افراد گیرنده این خدمات در خو

نفر در این خوشه استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط بهزیستی وجود دارد.  215.21هزارنفر از جمعیت خوشه حدود 14

نسبت به جمعیت شهرستان کمترین این افراد در خوشه کنگان گزارش شده است. در خوشه های کنگان و جم این ارقام 

 نفر می باشد کمتر می باشد.14444نفر به ازای هر 131.41ن استانی که حدود نسبت به میانگی

وجود چنین افرادی باتوجه به هزینه هایی که جامعه تحمیل می گردد، می تواند سایر جنبه های اقتصادی ، اجتماعی و 

 جاد و تاسیس چنین مراکزیفرهنگی هریک از خوشه های تعریف شده را تحت تاثر خود قرار دهد. اما الزم به ذکر است ای

 می تواند در بازپروری افراد جامعه و بازگرداندن آنها به محیط زندگی وجامعه خود نقش موثری داشته باشد. 
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 نفر11111 یبه ازا یستیبهز یاجتماع یها بیخدمات آس رندهینسبت تعداد افرادگ: 93جدول 

خوشه
 دمات آسیبتعداد افرادگیرنده خ

 های اجتماعی بهزیستی

نسبت تعداد افرادگیرنده خدمات آسیب های اجتماعی 

 نفر11111بهزیستی به ازای 

6203265.27بوشهر

3127123.63دشتستان

1816191.93گناوه

585.07کنگان

14969.45جم

131.41میانگین در استان
1211واریانس

91.44انحراف معیار
214.24 غییراتدامنه ت

 1534استان، ی: سالنامه آمارماخذ

 

o  نفر  11111افراد گیرنده خدمات اعتیاد بهزیستی به ازای هر نسبت تعداد  

متاسفانه باتوجه به اینکه آمار دقیقی از معتادین وجود ندارد و تنها آمار مستند مربوط به این حوزه مربوط به اسناد منتشرشده  

ر دسترس همگان می باشد، برای بررسی این شاخص، تعداد افرادی که از مراکز بهزیستی خدمات در سالنامه های آماری د

نفر محاسبه شده است.این شاخص از این  14444مختلف توان بخشی و ... می گیرند نسبت به جمعیت شهرستان و به ازای هر 

 قابل توجه است. منظر که می تواند هزینه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را افزایش دهد، 

باتوجه به جمعیت هریک از خوشه های تعریف شده درسطح استان، درخوشه گناوه کمترین تعداد افراد گیرنده خدمات 

گانه بسیار 5توسط بهزیستی گزارش شده است. براساس داده های این اسناد، دامنه توزیع این شاخص در سطح خوشه های 

می باشد که نسبت به  221.11واحدی می رسد.این نسبت در خوشه کنگان بیش از  111.12گسترده بود و به اختالفی بین 

 سایر خوشه های دیگر رقم بسیار قابل توجهی می باشد.
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 نفر11111: نسبت تعداد افراد گیرنده خدمات اعتیاد بهزیستی به ازای هر94جدول 

 نفر 11111نسبت تعدادافراد گیرنده خدمات اعتیاد بهزیستی به ازای هر ستییتعداد افراد گیرنده خدمات اعتیاد بهزخوشه

152465.17بوشهر

187674.17دشتستان

48250.94گناوه

2606227.86کنگان

397185.06جم

124.14میانگین در استان
5141واریانس

11.15انحراف معیار
111.92 دامنه تغییرات

 1534استان، یار: سالنامه آمماخذ

 

 بررسی مجموعه شاخص های انتخابی تقویت کننده 

در راستای بررسی شاخص هایی که تقویت کننده تعادل های اجتماعی در سطح خوشه ها وشهرستان های استان می 

شاخص ارزش ها وهنجارها، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی  5باشند، مقادیر مجموعه ای از 

ابط اجتماعی با استفاده از تدوین، طراحی و توزیع پرسشنامه در سطح خوشه های تعریف شده مورد بررسی و و رو

 ارزیابی قرار گرفته است.

o رعایت ارزش ها و هنجارها 

است.  متفاوت یادارد و در هر جامعه یبستگ یاریدارند به عوامل بس یشتریب تیدر جامعه اهم ییهاچه ارزش کهنیا

 ،یقو یالتیها تما. ارزشگرددیو در طول زمان متفاوت م ردیپذیم رییها در جامعه تغارزش نکهیا گریدنکته مهم 

 یابیتها جههمراه است. هنجارها و ارزش یستادگیها معموالً با اآن یهستند که دگرگون ییربنایو ز دارینسبتاً پا

 توانیدارد، پس م طشیمح یراجتماعیو غ یاعاجتم یایکه کنشگر با اش یبطروا یعنی کنندیم تیکنش را هدا

چه نوع  نکهیها دانست. در هر جامعه بر حسب اآن یاعضا یهاکنش کنندهتیموجود در جامعه را هدا یهاارزش

 رشیپذ وها و هنجارها وجود ارزش نکهیبود. ضمن ا میرا شاهد خواه یمتفاوت یهاباشد کنش تیاهم یدارا یارزش

  است. یآن جامعه به انسجام و استحکام اجتماع لیدهنده تماننشا یاآن در جامعه

باتوجه به نتایج داده های استخراج شده در خصوص گویه های مختلف مولفه رعایت ارزش ها و هنجارها، مشخص 

 145.11می گردد، این شاخص در خوشه بوشهر ونواحی مجاور آن، به مراتب کمتر از میانگین استانی آن که معادل 
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باشد گزارش شده است. باتوجه به جمعیت بیشتر در خوشه بوشهر به عنوان مرکز استان ومسائل ناشی از آن می 

 تاحدودی رعایت ارزش ها و هنجاریها کمرنگتر شده است.

مجموعه شهرستان های واقع در خوشه بوشهر و دشتستان پایین تر از میانگین استانی هستند. دامنه تغییرات نشان می 

عایت ارزش ها و هنجارها بین خوشه بوشهر و خوشه گناوه بیشترین تفاوت وجود دارد. دامنه تغییرات در دهد که ر

واحد می باشد. از نظر تحلیل این شاخص خوشه گناوه وضعیت مناسبتری از  1.41سطح خوشه های استان حدود 

 سایر خوشه های دیگر در سطح استان دارد.

 گانه5: رعایت ارزش ها و هنجارها در خوشه های  95جدول 

 رعایت ارزش ها و هنجار  خوشه

 141.44 بوشهر

 144.59 دشتستان

 141.45 گناوه

 141.11 کنگان

 145.25 جم

 145.11 میانگین در استان

 4.19 واریانس

 2.11 انحراف معیار

 1.41 دامنه تغییرات

 یل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی: تحلماخذ                           

o حمایت اجتماعی 

آن  توانیمثال م یشده است.  برا فیتعر یاست که به اشکال و طرق مختلف یچند بعد یمفهوم یاجتماع تیحما

نابع از م یاهمبادل کی ایمقابله با استرس  یبرا یبه عنوان امکانات گرانیمنبع فراهم شده توسط د کیعنوان را به

 د.نمو فیتعر

باتوجه به نتایج تحلیل داده های استنتاجی از پرسشنامه های توزیع شده،در خصوص مولفه حمایت اجتماعی در سطح 

دیده می شود. از نظر توزیع این شاخص در خوشه بوشهر مردم احساس حمایت  1.9استان، دامنه تغییراتی حدود

درصد مردم بیان داشته اند که  51.11دارند. به  صورت میانگین  اجتماعی کمتری نسبت به سایر خوشه های استان 

از حمایت اجتمتاعی برخوردار هستند این در حالی است که  از این منظر در خوشه های کنگان وجم  از میانگین 

ایت واحدی را نشان می دهد. جدول زیر تفاوت های بهره مندی از حم 2.45استان بیشتر هستند. انحراف معیار تفاوت

 گانه استان نشان می دهد. 5اجتماعی را از منظر شهروندان در خوشه های 
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هرچه این عامل در سطح خوشه های تعریف شده در استان بیشتر باشد، می توان گفت که روابط اجتماعی و 

بوشهر و  هبرخوردهای حمایتی آنها از همدیگر بیشتر می باشد. بیشترین تغییرات قابل مشاهده از این منظر بین خوش

جم دیده می شود. به نظر می رسد در جوامعی که جمعیت کمتری وجود دارد و هنوز روابط خوشاوندی و رودر 

 روی افراد بیشتر باشد، به همان اندازه نیز میزان برخورداری افراد از حمایت های اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود.

 گانه5در خوشه های : حمایت اجتماعی  96جدول 

 حمایت اجتماعیخوشه

52.85 بوشهر

56.16دشتستان

56.47گناوه

59.10کنگان

59.75جم

 51.11میانگین در استان

 1.41واریانس

 2.45انحراف معیار

 1.94 دامنه تغییرات

 جتماعی: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اماخذ                              

o مشارکت اجتماعی 

بین میزان مشارکت اجتماعی افراد در جامعه و تحقق توسعه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، مشارکت اجتماعی از 

ساختارهای جمعی را پایدار کند. با توجه به پیشینه  تواندیممردمی و توانمندی جامعه  افتهیسازمانطریق بسیج نیروهای 

ر زمینه مشارکت اجتماعی، آمارها و ارقامی که از پیمایش مشاهده شده است نشانگر این است که  رضایت یخش ایران د

 مشارکت اجتماعی امروزه در حال طی کردن یک روند نزولی است.

یازمند گرفت که تحقق مشارکت ن نظری فراهم آورد باید در اجامعهبرای اینکه بتوان مشارکت حداکثری اجتماعی را در 

ردن بسترهایی است که در ابعاد مختلف باید در نظر گرفته شود.باتوجه به نتایجی که از استخراج پرسشنامه های فراهم ک

تدوین شده بدست امده در سطح خوشه های مختلف بدست آمده است، مشخص می گردد از نظر این مولفه بین خوشه های 

ای اجتماعی دیده نمی شود. به صورت متوسط در سطح تعریف شده، تفاوت چندانی از منظر تمایل به مشارکت در کاره

درصد تمایل به مشارکت اجتماعی در امور مختلف را دارند. خوشه گناوه دارای  بیشترین ارزش تعریف   51.91استان حدود

ین رشده از نظر مشارکت شهروندان خود در امور و فعالیت های اجتماعی می باشد. نتایج این تحلیل نشان می دهد که کمت

میزان مشارکت شهروندان در خوشه بوشهر در زمینه فعالیت های اجتماعی دیده می شود. با اندک تفاوتی خوشه دشتستان 
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نیز در ردیف بعدی با مشارکت کمتر شهروندان در زمینه فعالیت های اجتماعی نسبت به میانگینی که در کل استان مشاهده 

 می گردد می باشد.

 گانه 5: نحوه مشارکت اجتماعی در خوشه های  91جدول 

 مشارکت اجتماعیخوشه

57.48بوشهر

57.99دشتستان

61.22گناوه

58.47کنگان

59.40جم

51.91میانگین در استان
1.13واریانس

1.32انحراف معیار
3.14 دامنه تغییرات

 : تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعیذماخ                                         

o اعتماد اجتماعی 

این  برخوردار ساخت و نفساعتمادبهرا از  هاتوده توانیمبر اصول توسعه خود گردان است که  دیتأکاعتماد اجتماعی 

، قصد  نیبه ایزن و فیش تحول روانی برای مشارکت و توسعه هر دو حائز اهمیت اساسی است. بر اساس نظریه کنش موجه آ

که مردم به نتایج  وندشیممستقیمی بر رفتار، از جمله رفتار مشارکتی دارد. اکثر رفتارها به این دلیل انجام  ریتأثو نیت افراد 

ی فرد به شاثربخ. در نظریه مطرح شده زنندیمی نتایج دست به انتخاب منطقی اپارهو برای حصول  کنندیماعمال خود فکر 

ست دست ا کنندهنییتعو  اثرگذارو اگر ارزیابی وی این باشد که عمل او  کندیمی عمل خود در جامعه توجه اثرگذاران میز

ی ی عمل واثربخشمیزان  دربارهی فردی هاقضاوت، اگرچه. کندیمی خوددارغیر این صورت از آن  و دربه انجام آن میزند 

 .آوردیمسوابق گذشته به دست  بستگی به اطالعاتی دارد که وی از محیط و از

باتوجه به داده های بدست آمده مشخص می گردد که از نظر نحوه نگرش افراد به نحوه اعتماد اجتماعی مردم در سطح 

خوشه های تعریف شده، در خوشه بوشهراعتماد اجتماعی به نسبت میانگین استانی دارای کمترین امتیاز می باشد. این داده ها 

هروندان خوشه بوشهر با توجه به ویژگی های اجتماعی و جمعیتی که دارد، نسبت به شهروندانی که در خوشه نشان می دهدش

واحد کمتر به اعتماد اجتماعی جامعه اطمینان دارند.باتوجه به میانگین استانی  24.31گناوه مورد بررسی قرار گرفته اند حدود

کاستی های بیشتری برخوردار می باشد. از انجا که این شاخص ماهیت خوشه بوشهر به نسبت سایر خوشه های دیگراستان از 

مثبتی دارد نبود آن به معنای ضرورتی برای ایجاد زمینه هایی در برنامه ریزی آتی استان برای ارتقای کیفیت این امور خواهد 

 بود.
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 گانه5: نحوه توزیع اعتماد اجتماعی در خوشه های 98جدول 

 اعتماد اجتماعی خوشه

 111.24 بوشهر

 114.11 دشتستان

 111.11 گناوه

 113.59 کنگان

 111.11 جم

 111.11 میانگین در استان

 41.94 واریانس

 1.99 انحراف معیار

 24.31 دامنه تغییرات

 سشنامه های سرمایه اجتماعی: تحلیل مشاور بر اساس پرماخذ                                                         

 

o روابط اجتماعی 

 یو آرزوافراد پراکنده  کردنجمع دورهماصطالح رابطه اجتماعی امروزه در سه معنای میل به باهم زیستن، عزم 

. زندگی در جامعه هر موجود انسانی را از بدو تولدش در رابطه رودیمکل جامعه در کل به کار  ترمحکمانسجام 

ه حمایت اساسی انسان اجتماعی است. نیاز ب ازیدو ن. رابطه اجتماعی پاسخگوی دهدیمبا دیگران قرار  وابستگی متقابل

تا  در جامعهان که انس مینیبیمدر برابر نامالیمات زندگی و نیاز به بازشناسی احترام به شخصیت فردی. از این لحاظ 

 چه اندازه به دیگران و به جامعه وابسته است.

ه اجتماعی در خوشه کنگان و دشتستان و بوشهر و گناوه را شاید بتوان نشان از یک بحران رابطه درصد کم رابط

ی اجتماعی و فرهنگی هازشیآمو  هاتحرکامروزه شهرهای جدید بهترین محل برای  کهیدرحالاجتماعی دانست . 

ی نحوه است. بررس رارگرفتهقی اجتماعی و فرهنگی هایجدار بندفرآیندهای جدایی و  ریتأثتحت  شدتبهاست 

اعتماد اجتماعی شهروندان در خوشه های مختلف به مولفه اعتماد نشان می دهد که دامنه تغییرات این مولفه بین 

واحد می باشد. در خوشه کنگان کمترین نگاه به روابط اجتماعی نسبت به میانگین استانی  1.14گانه 5خوشه های 

توجه به نتایج بدست آمده از داده های پرسشنامه، تنها در خوشه جم، امتیازی باالتر در این زمینه مشاهده می شود. با

از میانگین متوسط استانی بدست آمده است. شکلگیری روابط اجتماعی محدوتر نسبت به سایر خوشه های استان 

 .گر می باشدمی تواند ناشی از مهاجرپذیری این خوشه وشناخت کمتر افراد آن نسبت به سایر شهروندان دی
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 : نحوه توزیع روابط اجتماعی99جدول 

 روابط اجتماعیخوشه

170.49بوشهر

170.82دشتستان

170.53گناوه

167.92کنگان

174.56جم

170.87میانگین در استان

4.52واریانس
2.13انحراف معیار
1.14 دامنه تغییرات

 : تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعیماخذ                                                                          

 

همانطور که در تشریح مدل مفهومی این بخش نیز بیان گردید، همچون بررسی عدم تعادل دربخش فرهنگی پس از انجام 

گانه،از اسناد معتبر و رسمی منتشر 5ی مربوط به هریک از خوشه های مراحل قبل، شناسایی شاخص ها و استخراج داده ها

شده وتوزیع پرسشنامه، جهت ارزیابی وضعیت تعادل های اجتماعی از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس استفاده شده 

 است.

o تکنیک تاپسیس 

 یریگمیتصم روش نیاست. در ا (MCDM)ارهیچند مع یریگمیمورد استفاده درتصم یهاکیاز تکن یکی 1سیروش تاپس

 نکهیا ایشوند، و  یبندرتبه هانهیگز ارها،یبا توجه به مع دیوجود دارد که با یریگمیتصم یبرا اریمع یو تعداد نهیگز یتعداد

 یهانهیاست که با استفاده از گز نیا سیروش تاپس یاختصاص داده شود. فلسفه کل یینمره کارا کیاز آنها  کیبه هر 

 سیمشاهده شده در ماتر ریمقاد نیاست از بهتر یامجموعه هانهیگز نیاز ا یکی. شوندیم فیتعر یفرض نهی، دو گزموجود

 گرید یرضف نهیگز کی نکهیا. ضمن مینامیحالت ممکن( م نیمثبت )بهتر آلدهیرا اصطالحاً ا نهیگز نی. ایریگمیتصم

 تیاهم یدارا تواندیم ارهاینام دارد. مع یمنف آلدهیا نهیگز نیا ممکن باشد. یهاحالت نیکه شامل بدتر شودیم فیتعر

 متفاوت باشد. تواندیم زیآنها ن یریگواحد اندازه نیباشند، همچن یمنف ایمثبت 

                                                      
1 The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 
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 نهیاز گز و کیمثبت نزد آلدهیا نهیتا حد امکان به گز هانهیاست که گز نیا سیمحاسبه نمرات در روش تاپس اریمع

بندی  دستهنمرات  نیمطابق ا هانهیو گز شودیمحاسبه م نهیهر گز ینمره برا کیاساس  نیور باشد. بر اد یمنف آلدهیا

 .شوندیم

تکنیک تاپسیس نیز همچون سایر تکنیک های تصمیم گیری دارای مراحل و دستوراتی برای اخذ نتیجه مطلوب وایده 

 گردد: ورت مختصر مراحل آن ذکر میآل خواهد بود که در ادامه به ص

 تشکیل ماتریس اولیه :اول مرحله -

)در های کالمیهای غیرعددی و عبارتگیری است. در این مرحله باید شاخصسازی ماتریس تصمیممرحله آماده 

ها به مقادیر عددی تبدیل شوند. توجه به جنبه مثبت و منفی بودن شاخص صورت وجود شاخص هایی با چنین کیفیاتی(

سازی کار( به روش معکوس معادلمتغیرهای کالمی مربوط به معیارهای منفی )مثل سختیبه ه کدر صورتی .ضروری است

مستقیم یا  هایها نیز به شاخصسازی این شاخصتر امتیاز کمتر اختصاص یابد(. پس از معادلشوند )مثال به کارهای سخت

یک شاخص   X1تر است. در جدول حاضروبقدر مقدار عددی بیشتر باشد گزینه مطلشوند. یعنی هرچهمثبت تبدیل می

 .ها مثبت هستندعددی با ماهیت منفی است و سایر شاخص

 
 

 مرحله دوم: تهیه ماتریس نرمال -

  rijطهکنیم )در این رابگیری نرمال تبدیل میرا با استفاده از رابطه زیر به ماتریس تصمیم  (D)ماتریس تصمیم گیری

 .است  jدر معیار  iگزینهدهنده امتیاز کسب شده توسط نشان

-  

ع های ماتریس بر جذر مجموبه عبارتی دیگر ابتدا برای هر ستون مجموع توان دوم مقادیر محاسبه شده و هر یک از درایه

 .شوندتوان دوم تقسیم می
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 مرحله سوم : تعیین ارجحیت و ماتریس وزین -

ی از دست وبه یک اندازه نیست، با استفاده از یکباتوجه به اینکه اثرات برخی از شاخص ها در بعضی مطالعات یک 

روش های تعیین اهمیت هر شاخص وزن های اولیه برای هریک از شاخص ها انخاب می گردد و در آنها ضرب می 

گردد. از انجا که در این تحلیل از نظر اهمیت موضوع و نقشی که هریک از شاخص ها در سطح استان دارند، 

 در نظر گرفته شده است. میزانارجحیت آنها برابر

 مرحله سوم : تعیین فواصل ایده آل مثبت و منفی -

منظور از ایده آل مثبت بزرگترین مقداری است که در محالت و مناطق مختلف به یک شاخص اختصاص یافته 

 معادله های دستیابی به مقادیر ایده آل مثبت ومنفی را بیان می کنند.است.

 

 
 

 صل از ایده آل مثبت و منفیمرحله چهارم : تعیین فوا -

پس از انجام محاسبات قبل، در این مرحله فاصله هریک از ارزش های اختصاص یافته به متغیرهای انتخاب شده در 

محالت مختلف از ایده آل های مثبت و منفی کم می شود. معادله های زیر نحوه محاسبه ایده آل های مثبت و منفی را نشان 

 می دهد.

 

 

 م: تعیین امتیاز نهاییمرحله پنج -

پس از انجام مراحل قبل، در این مرحله با استفاده از محاسبه معادله زیر، امتیاز نهایی مربوط به نحوه بهره مندی هریک از 

 مناطق وشهرستان های استان بدست خواهد آمد.
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چگونگی  توزیع منابع،  ، نحوه بهره مندی هریک از شهرستان های استان را از Ciمقدار بدست آمده برای ضریب 

تسهیالت و ... نشان می دهد. باتوجه به نتایج محاسبات می توان نتیجه گرفت منطقه و یا شهرستانی که از نظر شاخص های 

مورد بررسی دارای وضعیت مناسبتری باشند، نسبت به سایر بخش های استان دارای تعادل بهتر)به معنای بهره مندی بیشتر( 

امتیاز کمتری باشندنسبت به سایر شهرستان های استان بهره مندی کمتری خواهند داشت و در نتیجه عدم ونواحی که دارای 

 مشخص می گردد. تعادل در زمینه های مورد بررسی

با استفاده از این تکنیک متناسب با الگوریتمی که در محاسبه آن وجود دارد، توزیع هریک از شاخص های بررسی شده 

فیق وبه صورت سیستمی مورد تحلیل قرار می گیرند.از مزیت های استفاده از این تکنیک ومدل تصمیم فوق، در نگاهی تل

 گیری قابلیت تعمیم تفسیر به اشکال مختلف ومتفاوت نسبت به نحوه کاربرد آن در قالب موضوعات متفاوت می باشد. 

ای دارای فراوانی کمتری از آن نوع  شاخص های محدودکننده توسعه اجتماعی محدودکننده تلقی شده وهرچه خوشه

شاخص ها باشد در دستیابی به تعادل های اجتماعی کارایی بیشتری دارد.اما شاخص های تقویت کننده تعادل های اجتماعی 

بودن آنها مزیت و نبود آنها ضعفی برای خوشه به شمار می رود. بنابراین هرچه خوشه مورد نظر از نظر این شاخص ها دارای 

 رداری بیشتری باشد، از نظر تحلیل حاضر بهتر تلقی می گردد.برخو

گانه در رده های مختلف به معنای بودن ویا نبود زیرساخت هایی است که مسئله تعادل 5قرارگیری هریک از خوشه های 

ه به نوعی دارای حی کهای اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بنابراین در زمینه برنامه ریزی بلندمدت استان بایستی نوا

 عدم تعادل های اجتماعی هستند واز میانگین استانی در پایینتری قرار دارند مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مفهوم عدم تعادل های اجتماعی خود به مفهوم نبود زیرساخت ها و امکاناتی است که کیفیت زندگی اجتماعی مردم را 

د توجه قرار می دهد می باشد، بنابراین ایجاد زمینه ها و چهارچوبی که کیفیت در نواحی مختلف و به اشکال گوناگون مور

 زندگی مردم را ارتقاء می بخشد ا نظر شاخص های تعریف شده باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

ستان تهمانطور که نتایج تحلیل بررسی تعادل های اجتماعی نشان می دهد، از نظر مجموع شاخص های بررسی شده خوشه دش

دارای وضعیت بهتری نسبت به سایر خوشه های دیگر می باشد واز نظر وضعیت تعادل های اجتماعی از سایر خوشه ها دارای 

وضعیت مناسبتری است. خوشه بوشهر هرچند که کانون اصلی جمعیت و سکونت در منطقه محسوب می گردد، اما باتوجه 

شده دارای جایگاه و شرایط مناسب نیست. بنابراین ضروری است به روندی که در خصوص شاخص های مطرح شده مطرح 

در زمینه برنامه ریزی های آتی راهکارهایی برای ارتقای کیفیت زندگی و به ویژه مواردی که می تواند به چه به صورت 

 مستقیم ویا غیر مستقیم، کیفیت اجتماعی ساکنان را مورد توجه قرار دهد مد نظر قرار گیرد.
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میانگین استانی نحوه بهره مندی خوشه ها، تنها امتیازنهایی خوشه های دشتستان وگناوه باالتر ازمیانگین استانی قرار  باتوجه به

امتیاز می باشد از محاسبه تفاوت  4.294دارند. دامنه نوسان بین بهره مندترین و کم امتیازترین خوشه درتحلیل نهایی حدود 

است. آمار ها حاکی از آن است که به جز در این خوشه ها تفاوت زیادی نسبت خوشه دشتستان و خوشه جم بدست آمده 

 به خوشه ها در حالت کلی وجود ندارد.

 گانه5وضعیت بهره مندی  و عدم تعادل های اجتماعی در خوشه های  111جدول 
رتبهامتیازشهرستان

0.5154بوشهر

0.7181دشتستان

0.5602گناوه

0.5243کنگان

0.4285جم

4.549میانگین امتیازها
4.449واریانس

4.495انحراف معیار
4.294 دامنه تغییرات

 : مطالعات مشاور ماخذ   

اما در صورتی که وضعیت خوشه دشتستان را به عنوان خوشه ای که از منظر شاخص های بررسی شده،  دارای مناسبترین 

ادل های اجتماعی درنظر گرفت، سایر خوشه هایی که دارای وضعیت و امتیاز نهائی پایین تری نسبت به وضعیت از نظر تع

خوشه دشتستان می باشند به نوعی وضعیت تعادل اجتماعی در آنها در شرایط نامساعدتری خواهد بود. بررسی وضعیت تعادل 

 و گناوه امتیازی باالتر از میانگین کلس در استان کسبهای اجتماعی در قالب خوشه نشان می دهد که تنها خوشه دشتستان 

 گانه را از منظر شاخص تعادل اجتماعی نشان می دهد.5کرده اند. نمودار زیر وضعیت بهره مندی خوشه های 

 نظر شاخص تعادل اجتماعیگانه را از 5بهره مندی خوشه های وضعیت :  46نمودار 
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 ای فرهنگیعدم تعادل ه -1-2-11-1-2-1-3-2-2

 های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وهمچون سایر بخش یشیآما یکان برنامه هارنظام فرهنگی به عنوان یکی از اجزاء و ا

 واحد تحت عنوان یک سرزمین را ای مجموعه یکدیگر کنار در هابخش این تمامی که شود می تلقی فضایی –کالبدی 

ف ای از جهات مختلهای منطقههای رویارویی با عدم تعادلراه جویین در جستسازند. از آنجائی که رویکرد آمایش سرزممی

رزمین سدرهای مختلف در سطح ها و نظامجانبه و پایدار میان بخشو ارائه راهکارهای مناسب برای تحقق توسعه متوازن، همه

 شود.فرهنگی محسوب می ابعدر نهایت منها و ها، پتانسیلای از امکانات، توانمندیاست، نظام فرهنگی به مثابه مجموعه

 نیاز مهمتر یکیدر سطح استان به عنوان  یمنابع و امکانات فرهنگ عیتعادل و توازن در توز یبررس یدر راستا نیبنابرا

 یایگو یکه به نوع ییرهاییمولفه ها و متغ نیبخش مهمتر نیگردد در ا یم یسع یشیآما یزیدر برنامه ر نیادیاهداف بن

تخاب گردد. مختلف استان هستند ان یدر بخش ها یفرهنگ التیمنابع و تسه زو استفاده ا یامکان دسترس ن،یساکن یندمبهره

)شامل : یفرهنگ یدیگروه منابع تول یشامل شاخص ها یگروه اصل 3در قالب  یشاخص فرهنگ 1منظور مجموعه  نیا یبرا

  یشینما یوسالن ها  راهافرهنگس ،یوهنر یفرهنگ یسرانه مجتمع ها(، x2نفر) 14444هر یشهرستان به ازا ینسبت کتابخانه ها

)سرانه موجود  یگروه مشارکت فرهنگ(، (x1نفر)14444هر یمنتشر شده به ازا یتعداد هفته نامه ها ،(x5هر نفر ) یبه ازا

و  ((x4نفر)1444 یشهرستان به ازا تینسبت به جمع شینما یسالن ها شینسبت گنجا، ((x1نفر) 14444 یسمن ها به ازا

 مه(، درصدنسبت تماشاگران  برناx1شهرستان) تیکتابخانه ها به جمع ی)شامل :  درصد نسبت اعضایگروه مصارف فرهنگ

ب شده است. در اانتخ ( (x1نفر)14444هر  یبه ازا نماهایس شی( و نسبت گنجاx3شهرستان ) تینسبت به جمع یدیتول یها

انتخاب گرددکه هرکدام از آنها به اشکال  ییاست که شاخص ها دهیگرد یررس سعمورد ب یشاخص ها و رهاییانتخاب متغ

و   التیتسه یمکان عیاستان به توز نیساکن یدسترس یچگونگ زیو ن یفرهنگ تیوضع یاز جنبه ها یاریبس یایمختلف گو

 نشان می دهد. نمودار زیر شاخص های انتخابی موثر در بررسی وضعیت فرهنگی استان را باشند. یفرهنگعناصر 
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 : شاخص های انتخابی جهت توزیع فضایی عدم تعادل های اجتماعی 41نمودار 

 
 

در راستای بررسی وضعیت عدم تعادل فرهنگی از منظر شاخص های بررسی شده در سطح استان، با استفاده از تکنیک 

چند معیاره با هدف شناسایی میزان بهره مندی مناطق وشهرستان که یکی از مهمترین تکنیک های تصمیم گیری  1تاپسیس

های استان از نحوه توزیع منابع و تسهیالت فرهنگی می باشد، وضعیت هریک از شهرستان های استان مورد بررسی قرار گرفته 

 است.

ابع، ن بهره مندی از منهریک از شهرستان های استان براساس میزابهره مندی ک امکان رده بندی از مزیت های این تکنی

خدمات و تسهیالت فرهنگی می باشد که می توان بر اساس آن وضعیت عدم تعادل های شهرستان را از منظر مباحث فرهنگی 

 رصد کرد. 

  

                                                      
1  Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution  



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
215 

 مجموعه شاخص های مصارف فرهنگی 

یر استفاده ز در راستای بررسی وضعیت توزیع و پراکنش فضایی این گروه از شاخص های فرهنگی در استان از موارد

 شده است: 

 درصد نسبت اعضای کتابخانه ها به جمعیت شهرستان -

یکی از معیارهایی که به نوعی می تواند نماینگر رشد فرهنگی مناطق مختلف باشد نسبت اعضای کتابخانه ها در شهرستان 

نفر از کتایخانه های  1415شتستان ، درشهرستان د1394های مورد بررسی می باشد با توجه به داده های سالنامه آماری 

 درصد می باشد.   5.34موجود در شهرستان استفاده می نمایند که نسبت به جمعیت شهرستان حدود 

درصد از افراد شهرستان دارای عضویت در  19.49این درحالی است که در شهرستان تنگستان به نسبت جمعیت  حدود 

آمارها نشان می دهد که به صورت میانگین در سطح شهرستان های  .نفر را شامل می گردد 3441کتابخانه ها هستند که 

درصد می باشد. درسطح استان تنها شهرستان های جم  1.12حدود شهرستان تیکتابخانه به جمع یدرصد نسبت اعضااستان،

 می باشد. روتنگستان از این نظر باالتر از میانگین استانی قرار دارند و به نسبت جمعیت اعضای کتابخانه ها بیشت

یکی از مهمترین مواردی که در زمینه بررسی این شاخص باید به آن اشاره کرد، تعداد کم اعضای کتابخانه ها برای 

استفاده از خدمات آنها در شهرستان بوشهر به نسبت جمعیت می باشد. این آمار نشان می دهد که اعضای کتابخانه های 

جدولی که در ادامه ارائه می گردد، توزیع و پراکنش این شهرستان را در برمی گیرد. درصد از افراد 2.14شهرستان بوشهر حدود 

 شاخص را در سطح شهرستان نشان می دهد.

 : توزیع درصد اعضای کتابخانه ها نسبت به جمعیت شهرستان 111جدول 
 بت اعضای کتابخانه به جمعیت شهرستاندرصد نس تعداد اعضای کتابخانه نسبت به جمعیت شهرستانشهرستان

2.14 5002 بوشهر

8065 5.34دشتستان

3408 19.49تنگستان

2737 5.75دشتی

2339 6.35دیر

917 0.97کنگان

2463 11.48جم

860 4.44عسلویه

2124 8.53دیلم

2560 3.67گناوه

6.82میانگین در استان

26.06واریانس

5.11انحراف معیار

11.52 دامنه تغییرات

 مطالعات مشاور – 1534: سالنامه آماری استان، ماخذ
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انه که تنها در شهرستان های تنگستان، جم ودیلم درصد نسبت اعضای کتابخ ه میانگین در استان مشخص می گرددباتوجه ب

اری نشان می دهد که میزان برخوردبه جمعیت شهرستان از میانگین این شاخص در استان باالتر می باشد. دامنه تغییرات 

 درصد می باشدکه رقم قابل توجهی می باشد.  11.52هریک از شهرستان های استان از نظر این شاخص حدود 

 شهرستان تینسبت به جمع یدیتول یدرصدنسبت تماشاگران  برنامه ها -

ته درزمینه های تئاتر و موسیقی توانساین شاخص نشان می دهدکه برنامه تولیدی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

است، نظر مخاطبان را به خود اختصاص داده است. میانگین درصد نسبت تماشاگران برنامه های تولیدی نسبت به جمعیت 

می باشد. این آمار نشان می دهد که باتوجه به جمعیت شهرستان بوشهر دارای بیشترین آمار مخاطبان  15.24شهرستان برابر

در صد بوده است. باتوجه به محاسبات فوق کمترین  29.21درصد و ودر شهرستان دیر  42.11ای تولیدی استانی با برنامه ه

مقادیر مشاهده در این زمینه مربوط به درصد نسبت تماشاچیان برنامه های تولیدی نسبت به جمعیت شهرستان در شهرستان 

ی باشد.چنین تفاوتهایی در این زمینه می تواند ناشی از عدم رعالیت درصد م 2.22و  2.51های کنگان و عسلویه به ترتیب با 

 تعادل فضایی در پراکنش تسهیالت و سرمایه های فرهنگی درسطح استان باشد. 

 شهرستان تینسبت به جمع یدیتول یبرنامه ها  گراندرصدنسبت تماشا:  112جدول 

شهرستان
 های تولیدی تعداد تماشاچیان برنامه

 به جمعیت شهرستان

درصدنسبت تماشاچیان  برنامه های تولیدی نسبت به جمعیت 

 شهررستان

42.77 100000 بوشهر
25200 16.69دشتستان
4790 27.40تنگستان
3800 7.98دشتی
10900 29.60دیر

2450 2.58کنگان
1000 4.66جم

430 2.22عسلویه
1240 4.98دیلم
9400 13.48گناوه

15.24میانگین
171.67واریانس

13.10انحراف معیار
44.55 دامنه تغییرات

 مطالعات مشاور – 1534: سالنامه آماری استان، ماخذ

یکی از مهمترین تهدیداتی که می تواند در زمنیه تهدیدات اساسی در زمینه مسائل فرهنگی استان قلمداد گردد، عدم 

ختلف به استفاده از برنامه های تولید بومی و محلی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در تمایل مردم در مناطق م
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 ها و تنوع برنامه هایی که در مناطق مختلف ارائه میزمینه های مختلف می باشد. باتوجه به جعیت شهرستان و وجود سالن

-تست. آمار نشان می دهد باتوجه به تنوع فعالیگردد، وضعیت های متفاوتی در بین شهرستان های استان محاسبه شده ا

هایی که در شهرستان بوشهر به عنوان مرکز استان ارائه می گردد، بیشترین تعداد تماشاگران برنامه های تاتر و موسیقی 

 درصد محاسبه می شود. 42.11مربوط به این شهرستان است که نسبت به جمعیت شهرستان حدود 

حل برنامه های تولیدی در شهرستان های مختلف استان، تنها در شهرستان های بوشهر، دشتستان، باتوجه به توزیع مکانی م

دیر ارقام این شاخص باالتر از سطح میانگین مشاهده می گردد.بررسی ارقام مربوط به این شاخص نسبت به میانگین نشان 

درصد در سطح استان می باشد.  44اخص بیش از می دهد که دامنه تغییرات بین بیشترین و کم ترین توزیع از نظر این ش

این موضوع نشان می دهد که در برنامه ریزی آینده منابعی که در زمینه این موضوع حائز اهمیت بیشتری هستند به صورت 

 متعادل تری در سطح استان توزیع گردد.

 نفر  11111سرانه گنجایش سینماها به ازای  هر  -

سینما،  1سینما وجود دارد که در شهرستان های بوشهر 1ستان های استان بوشهر تنها، آمارها نشان می دهد که در شهر

مورد نیز در شهرستان جم گزارش شده است. باتوجه به آمار گنجایش این سینماها مشخص  1مورد و  1دشتستان 

باشد در حالیکه  می 134.21نفر در شهرستان بوشهر حدود  14444می گردد که سرانه گنجایش سینماها به ازای هر

 می باشد.  111.11در شهرستان جم این سرانه برابر 

 نفر 11111: سرانه گنجایش سینماها به ازای هر 113جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       مطالعات مشاور – 1534: سالنامه آماری استان، ماخذ

 .نفر11111سرانه گنجایش سینماها به ازای هر  گنجایش سینماشهرستان

130.26 3046 بوشهر
79 5.23دشتستان
0 0.00تنگستان

0 0.00تیدش
0 0.00دیر

0 0.00کنگان
240 111.87جم

0 0.00عسلویه
0 0.00دیلم
0 0.00گناوه

24.74میانگین
2339.21واریانس

48.37انحراف معیار
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می باشد.این شاخص در سایر  5.23ا گزارش شده است. این سرانه برابرمورد سینم 1در دشتستان هم با توجه به اینکه تنها 

 شهرستان های استان به علت اینکه فاقد سینما هستند، عمالً صفر گزارش شده است. 

واحد میانیگین در سطح استان تفاوت وجود دارد.  به  134دامنه تغییرات بین شهرستان های استان نشان می دهد که بیش از 

از مهمترین نمود ظاهری رونق فعالیت های فرهنگی در سطح استان، واحد سینمایی تعریف نشده است و از این  عنوان یکی

 نظر تفاوت فاحشی بین  مراکز جمعیتی استان دیده می شود.

 نفر1111نسبت گنجایش سالن های نمایش نسبت به جمعیت شهرستان به ازای هر  -

زیرساخت ها و قابلیت های فرهنگی در هرمنطقه به شکل مستقیمی بر سایر  همانطور که در بخش قبلی بیان گردید وجود

ویژگی های اجتماعی و فرهنگی اثر خواهد گذاشت وبه نوعی مشوق ویا محدودیتی برای استفاده از خدمات و برنامه های 

ان بناشده شهرستان های است تولیدی در سطح استان به شمار می رود. باتوجه به مساحت و نیز تعداد سالن های مختلفی که در

است در شهرستان تنگستان بیشترین ظرفیت از این نظر وجود دارد و بیشترین فراوانی در شهرستان بوشهر دیده می شود اما 

 زمانی که تعداد جمعیت کل شهرستان خالت داده می شود رتبه شهرستان تغییر می کند.

 نفر 1111سالن های نمایش نسبت به جمعیت شهرستان به هر : نسبت گنجایش 114جدول 

 گنجایش سالن های نمایشیشهرستان
نسبت گنجایش سالن های نمایشی نسبت به جمعیت  

 نفر 1111شهرستان به ازای 

6.67 1560 بوشهر
360 2.38دشتستان
590 33.75تنگستان
390 8.19دشتی
720 19.55دیر

380 4.00کنگان
320 14.92جم

0 0.00عسلویه
300 12.05دیلم
640 9.18گناوه

11.07میانگین

88.13واریانس

9.39انحراف معیار

33.11 دامنه تغییرات

 مطالعات مشاور – 1534: سالنامه آماری استان، ماخذ

د دارد. در این بین ظرفیت وجو 11.41نفر حدود  1444به صورت میانگین در سطح شهرستان های استان به ازای هر 

شهرستان عسلویه فاقد سالن های نمایش می باشد.باتوجه به جمعیت شهرستان ها در تنگستان این نسبت به باالترین میزان 
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رسیده است. با توجه به این ارقام تنها در شهرستان های تنگستان، دیر،جم ودیلم باالتر از سطح  33.11استان یعنی با 

 میانگین می باشد. 

 وعه شاخص  مشارکت فرهنگیمجم 

باتوجه به منابع واطالعات موجود در زمینه مسائل فرهنگی، جهت بررسی وضعیت شهرستان های مختلف از نظر 

 نفر جمعیت مورد بررسی قرار گرفته است :14444مشارکت در امور فرهنگی و اجتماعی سرانه سمن ها به ازای هر 

 نفر11111سرانه سمن ها به ازای  -

ردم درگروه های مردم نهاد با موضوعات و عناوین مختلف دغدغه مردم را برای بهبود به شرایط مختلف مشارکت م

اجتماعی، فرهنگی و محیطی نشان می دهد.بیشترین سرانه سمن ها در شهرستان جم گزارش می گردد که به ازای 

 سمن وجود دارد. 4.2نفر حدود 14444هر

نفر می باشد. باتوجه به این 14444به ازای  2.41هرستان های استان حدود به صورت میانگین  تشکیل سمن ها در ش

نفر بسیار کم بوده و کمترین سرانه تشکیل سمن ها را در سطح 14444آمار، سرانه سمن ها در شهر بوشهر به ازای هر 

 استان به خود اختصاص داده است.

 نفر جمعیت 11111هر: سرانه سمن ها به ازای  115جدول 

 نفر11111سرانه سمن ها به ازای  تعداد سمنشهرستان

0.26 6 بوشهر
34 2.25دشتستان
6 3.43تنگستان
11 2.31دشتی
9 2.44دیر

10 1.05کنگان
9 4.20جم

2 1.03عسلویه
8 3.21دیلم
4 0.57گناوه

2.08میانگین

1.56واریانس

1.25انحراف معیار

3.94 امنه تغییرراتد

 مطالعات مشاور – 1534: سالنامه آماری استان، ماخذ                                              
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آمارها از نظر این شاخص نشان می دهد که در شهرستان های بوشهر، کنگان ،عسلویه وگناوه سرانه تشکیل سمن ها به 

 3.94تانی هستند.دامنه تغییرات بین شهرستان های استان نشان می دهد که حدودنفر پایین تر از میانگین اس 14444ازای هر

 واحد اختالف می باشد.

 مجموعه شاخص های تولید منابع فرهنگی 

در راستای بررسی وضعیت توزیع و پراکنش فضایی این گروه از شاخص های فرهنگی در استان از موارد زیر استفاده 

 شده است: 

 نفر 11111ای منتشر شده به ازای هر تعداد هفته نامه ه-

آمارها نشان می دهد که هففته نامه ها و نشریات داخلی تنها دربرخی از شهرستان های استان منتشر می گردد. دراین بین 

نفر  14444عنوان هفته نامه به نسبت جمعیت دارای بیشترین فراوانی می باشد و به عبارتی به ازای هر 11شهرستان بوشهر با 

عدد هفته نامه در این شهرستان منتشر می گردد. باتوجه به اینکه در برخی از شهرستان های استان هیچ نوع هفته  4.11دود ح

 نامه ای منتشر نمی گردد، دامنه تغییرات آمار در شهرستان های استان زیاد می باشد.

 نفر 11111ازای : تعداد هفته نامه های منتشر شده به  116جدول 

 تعداد هفته نامه های منتشر شده شهرستان
تعداد هفته نامه های منتشر شده به ازای 

 نفر14444هر

 18.00.77 بوشهر

 2.00.13دشتستان

 1.00.57تنگستان

 0.00.00دشتی

 0.00.00دیر

 0.00.00کنگان

 0.00.00جم

 1.00.52عسلویه

 0.00.00دیلم

 2.00.29گناوه

0.23میانگین

0.08واریانس

0.28انحراف معیار

 مطالعات مشاور – 1534: سالنامه آماری استان، ماخذ
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 نفر 11111نسبت کتابخانه های شهرستان به ازای هر-

نفر جمعیت دارای تفاوت های  14444آمارها نشان می دهد که توزیع کتابخانه ها در شهرستان های مختلف به ازای هر

مورد نسبت به جمعیت دارای بیشترین سرانه از این نظر می باشد  5اسی باهم می باشد. در این بین درشهرستان جم به اس

کتابخانه در دسترسی  4.24نفر جمعیت تنها حدود  14444درصورتیکه در شهرستان بوشهر به عنوان مرکز استان با به ازای هر 

میزان گنجایش آنها به فرض وجود عناصر و محصوالت فرهنگی سرف نظر شهروندان قرار گرفته است. در صورتی که از 

 کرد، امار نامطلوبی می باشد.

واحد کتابخانه وجود دارد.در این بین در شهرستان جم  1نفر  حدود 14444به صورت میانگین در سطح استان به ازای هر 

 نسبت به میانگین بیشترین تعداد کتابخانه ها وجود دارد.

 نفر 11111: نسبت تعداد کتابخانه های شهرستان به ازای هر 111جدول 
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شهرستان  یآمارها نشان می دهدکه در شهرستان های بوشهر،دشتستان، تنگستان،کنگان و گناوه نسبت تعدادکتابخانه ها

 به عنوان یکی از نمودهای فرهنگی نسبت به جمیعتی که در شهرستان های استان ساکن هستند پایین تر از میانگین استانی   

 می باشد. این موضوع در جریان برنامه های آتی در راستای تقویت بنیان های فرهنگی جامعه مدنظر قرار گیرد.

  

 نفر 14444نسبت تعدادکتابخانه های شهرستان به ازای هر تعداد کتابخانهشهرستان

0.34 8 بوشهر
13 0.86دشتستان
1 0.57تنگستان
6 1.26دشتی
4 1.09دیر

4 0.42کنگان
5 2.33جم

2 1.03عسلویه
3 1.21دیلم
6 0.86گناوه

1.00میانگین

0.29واریانس

0.54انحراف معیار

1.99 دامنه تغییرات
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 سراها  وسالن های نمایشی  به ازای هر نفرسرانه مجتمع های فرهنگی وهنری،فرهنگ -

یکی از شاخص های تاثیرگذار در زمینه تولید منابع فرهنگی مربوط به سرانه مجتمع های فرهنگی و هنری، فرهنگسراها 

و سالن های نمایشی در در سطح استان به ازای هرنفر خواهد بود. آمارها نشان می دهد که در شهرستان های عسلویه، کنگان 

بوشهر کمترین سرانه از این نظر وجود دارد. به نسبت جمعیت شهرستان سرانه مجتمع های فرهنگی و هنری در تنگستان با  و

 مترمربع به ازای هرنفر در شهر می باشد. 4.21سرانه 

، های کنگانمترمربع به ازای هرنفر می باشد.در این بین شهرستان  4.12به صورت میانگین این سرانه در سطح استان برابر 

 بوشهرو عسلویه کمترین سرانه با توجه به جمعیتی که  در شهرستان وجود دارد تخصیص یافته است.

 )مترمربعسرانه مجتمع های فرهنگی وهنری، فرهنگسراها  وسالن های نمایشی  به ازای هر نفر:  118جدول 

 مساحت مجتمع های فرهنگی هنریشهرستان
مجتمع های فرهنگی وهنری، فرهنگسراها  وسالن های  سرانه

 نمایشی  به ازای هر نفر)مترمربع(

0.05 12300 بوشهر
16810 0.11دشتستان
4960 0.28تنگستان
6600 0.14دشتی
7880 0.21دیر

3800 0.04کنگان
2000 0.09جم

0 0.00عسلویه
5600 0.22دیلم
6380 0.09گناوه

0.12میانگین

0.01واریانس

0.09انحراف معیار

4.21 دامنه تغییرات

 مطالعات مشاور – 1534: سالنامه آماری استان، ماخذ

، دامنه تغیییرات زیادی نسبت از نظر برخورداری از سرانه مجتمع 1394باتوجه به داده های سالنامه آماری استان در سال 

نمایشی به ازای هرنفر در سطح استان مشاهده می گردد. این موضوع نشان های فرهنگی و هنری، فرهنگسراها وسالن های 

می دهد که وضعیت شهرستان بوشهر به عنوان کانون اصلی تمرکز جمعیت در استان،فاصله زیادی نسبت به میانگین کلی 

 توزیع این شاخص در سطح استان دارد. 

ن گردید، پس از انجام مراحل قبل، شناسایی شاخص ها و همانطور که در تشریح مدل مفهومی این بخش از مطالعات بیا

استخراج داده های مربوط به هریک از شهرستان های استان از اسناد معتبر ورسمی منتشر شده، جهت ارزیابی وضعیت کلی 
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از  ننحوه توزیع ودسترسی شهروندان استان به خدمات و تسهیالت فرهنگی، نحوه بهره مندی هریک از شهرستان های استا

نظر شاخص های تعریف شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و وضعیت عدم تعادل های فرهنگی استان  از این منظر 

 بررسی وتحلیل شده است.

برای این منظور از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس برای شناسایی میزان بهره مندی مناطق وشهرستان های استان 

بع و تسهیالت فرهنگی  و بررسی  وضعیت عدم تعادل های شهرستانی استفاده می شود. بنابراین با توجه به از نحوه توزیع منا

روشناسی این تکنیک، الگوریتم مراحل اجرائی آن به صورت گام به گام گرفته شامل تشکیل ماتریس مقادیر، تعیین نرم  و 

رتبه بندی نهایی شهرستان های استان از نظر میزان بهره مندی   روش های مناسب جهت نرمال سازی ماتریس داده ها و ...   و

 از وضعیت کلی شاخص های فرهنگی می باشد.

قرارگیری در رده های باالتر از نظر مزایا وتسهیالت فرهنگی در سطح استان به معنای وجود بیشتر خدمات و ارائه تسهیالت 

برخوردارترین شهرستان استان از این منظر به معنای عدم تعادل در توزیع فرهنگی در مناطق می باشد. بنابراین فاصله زیاد از 

هیالتی های آتی برای ارتقای کیفیت و ارائه خدمات وتسریزیمکانی خدمات و تسهیالت فرهنگی می باشد و بایستی در برنامه

 فرهنگی در مناطقی که از بهره مندی کمتری برخوردار هستند مورد توجه قرار گیرد.

می باشد.  4.351یج تحلیل فوق نشان می دهد که میانگین بهره مندی شهرستان های استان از تسهیالت فرهنگی حدودنتا

 واحد  4.515دامنه توزیع میزان بهره مندی شهرستان های استان بین برخوردارترین و کم بهره ترین شهرستان ها برابر 

 می باشد.

ای  همعیت و نیز معیارهای انتخابی در رده اول قرارگرفته است و شهرستانشهرستان تنگستان با توجه به نحوه توزیع ج

جم و بوشهر و دیر در رده های بعدی قرار می گیرند. در این بررسی شهرستان کنگان در رده آخر قرارگرفته است واین 

ی نفتی عظیم شرکت هاموضوع نشان می دهد که علی رخم جمعیت پذیری این شهرستان به واسطه تاسیسات و فعالیت های 

وگازی، تسهیالت ، خدمات و امکانات فرهنگی به ویژه از نظر شاخص هایی که مورد بررسی قرار گرفته است نتوانسته است 

رشد نماید.باتوجه به محاسباتی که در بررسی شاخص های انتخابی صورت گرفته است، شهرستان کنگان به نسبت 

ستانی بسیار فاصله دارد. علی رخم فرصت های شغلی ایجاد شده و جمعیتی که در سال سایرشهرستان های استان از میانگین ا

های اخیر به واسطه دستیابی به اشتغالی مناسبتر در این شهرستان و شهرستان های مشابه صورت گرفته است، ارائه خدمات 

 وتسهیالت فرهنگی نتواسته است پا به پای سایر موارد رشد وارتقاء یابد.
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ستان های دشتستان، دشتی،کنگان وعسلویه وگناوه میانگین های محاسبه شده کمتر از میانگین استانی می باشد. در شهر

بنابراین توجه ویژه به ارائه خدمات و تسهیالت فرهنگی و ایجاد زیرساخت های الزم در این شهرستان های استان ضرورت 

 دارد.

 و عدم تعادل های فرهنگی در توزیع تسهیالت وشاخص های فرهنگی در سطح استان مندی وضعیت بهره:  119جدول 
رتبهامتیازشهرستان

0.4723بوشهر

0.2767دشتستان

0.6101تنگستان

0.2956دشتی

0.4244دیر

0.09510کنگان

0.5092جم

0.2498عسلویه

0.3885دیلم

0.2399گناوه

0.356تیازهامیانگین ام

0.021واریانس

0.145انحراف معیار

4.515 دامنه تغییرات

 : مطالعات مشاور ماخذ   

 

 ستانا سطح در یفرهنگ یها وشاخص التیتسه عیتوز در یفرهنگ یها تعادل عدم و یمند بهره تیوضع: 48نمودار 

 
 : مطالعات مشاور ماخذ                                                                                            
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 محیط زیستی یهاتعادلعدم  -1-2-11-1-2-1-3-3

باتوجه به توضیحاتی که در خصوص نحوه انتخاب شاخص ها ومولفه هایی که برای بررسی وضعیت عدم تعادل در بخش 

 حوزه های محیط زیستی به صورت کلی بازتابی از شرایطبیان گردید، می توان گفت که عدم تعادل در  استان های مختلف

 می گردد.صورت  ای است که از محیط زیست استان مختلف اقتصادی، اجتماعی و نحوه استفاده 

ت که اس )به ویژه در عصر حاضر(نتایج اقدامات انسان محیط زیست به طور کلی و در حالت اولیه دارای تعادل است و 

سمت عدم تعادل می کشاند. بنابراین در ادامه روند بررسی عدم تعادل های محیط زیستی استان،  وضعیت محیط زیست را به

 مورد بررسی قرار می گیرد: 1وخاک وضعیت تعادل در بخش های آلودگی هوا، دریا و آب های سطحی

 عدم تعادل در زمینه آلودگی هوا -1-2-11-1-2-1-3-3-1

رشاخص میانگین مقادیر دی اکسید گوگرد، مقادیر در راستای بررسی وضعیت آلودگی هوای استان در مجموع از چها

در سطح استان استفاده می شود. وضعیت  PM2.5دی اکسید نیتروژن، میانگین مقادیر مونواکسید کرین و میانگین مقادیر 

بررسی هریک از موارد فوق در سطح استان نشان می دهد که در خصوص هریک از آنها در بخش هایی از استان نسبت به 

بخش های دیگر بیشتر دیده می شود و تعادل منطقه را به سمت بی تعادلی پیش می کشاند. در  شدت و یا کاهش  سایر

آلودگی هوا در مناطق مختلف عوامل زیادی دخیل هستند، اما آنچه که مهم می باشد و این مسئله بازتابی از شرایط به وجود 

ده های دارای آلودگی شکل آلودگی درمکان هایی جدای از محدو آمده می باشد. گاهی ممکن است که کانون ایجادکننده

تی در راستای حفاظت وپایداری محیط زیست مهم و قابل توجه می موضوع در جریان برنامه ریزی های اگرفته باشد، این 

ضعیت یند کلی وباشد.در ادامه وضعیت توزیع هریک از عوامل فوق در استان در قالب نقشه های زیر نشان داده می شود. برآ

در کانون هایی به ویژه در نواحی جنوبی استان به واسطه استقرار صنایع عظیم آلودگی هوا در سطح استان نشان می دهد که 

 نفت و گاز و فعالیت های وابسته به آنها نیز شدت آلودگی هوا بیشتر دیده می شود.

به اشکال مختلف از آلودگی هوا متاثر شده است. در سایر بخش های استان و مجاورت شهرکها و نواحی صنعتی نیز 

مجاورت و استقرار کاربری های عظیم صنعتی در پیرامون پارک ملی نایبند می تواند مشکالت عدیده ای را در آینده برای 

 این منطقه و سایر نواحی مسکونی اطراف آنها به وجود آورد.

  

                                                      
جامع و مناسب از نحوه آلودگی خاک های استان و علی رخم مکاتبات صورت گرفته در این زمینه فقظ به بررسی وضعیت به علت در دسترسی نبودن اطالعات  1

 هوا، دریا وآب های سطحی پرداخته می شود.
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 عدم تعادل در زمینه آلودگی دریا -1-2-11-1-2-1-3-3-2

ها وعناصر مربوط به آلودگی  در راستای بررسی وضعیت آلودگی دریا در نوار ساحلی استان، مجموعه ای از شاخص

لوده ساز شامل گروه فلزات سنگین)کادیوم، مس، نیکل، سرب(، گروه  مواد معدنی لی منابع آدر قالب سه گروه اصدریا 

 ( و اسیدیته مورد بررسی قرار گرفته است.از نظر بررسی هریک از عناصر فوق به صورتنیترات، نیتریت، فسفات و سلیکات)

  جداگانه در بخش هایی از استان عدم تعادل هایی بیشتر دیده می شود.

اتوجه به ویزگی های جغرافیایی خاص منطقه و جریان زهکشی منطقه وضعیت آلودگی دریا تابعی از شرایط و استفاده ب.

هایی می باشد که در نواحی پسکرانه ساحلی در حال انجام است. باتوجه به جریانات آبی در منطقه می توان انتظار داشت که 

 ت فاصله ای زیادی وجود داشته باشد.کانون اصلی آلودگی با محل مشاهده آلودگی تفاو

این عوامل نشان می دهد که در محدوده هایی نظیر جزیره خارک، منطقه حفاظت شده حله، طاهری وامام  1برآیند تلفیقی

حسین شدت آلودگی به چشم می خورد. این موضوع نشان می دهد که در محدوده جزیره خارک با تداخل کاربرهای نفتی 

منحصربه فرد خود،  روندآلودگی دریا در این ناحیه بیشتر از سایر بخش های استان است و به نوعی عدم  و نیز محیط طبیعی

پارک ملی دیر نخیلو تا نزدیکی های دلوار تنها بخش هایی از سواحل استان  منطقهتعادل زیاد را نشان می دهد.  به نوعی از 

 .عدم تعادل کمی می باشد می باشد که از نظر آلودگی نسبت به بقیه استان دارای

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ق عناصر سنگین می باشدندی از تلفیباتوجه به استقرار فعالیت های عظیم صنعتی در منطقه  و فعالیت هایی که در منطقه شکل گرفته است نقشه  آلودگی دریا برآی 1
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 : عناصر و عوامل اصلی آلودگی دریا 25 ریتصو
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 برای شرب و آبیاری عدم تعادل در زمینه آلودگی آب های زیرزمینی -1-2-11-1-2-1-3-3-3

شرب  از منابع آب که برای ارییباشد و بس یب و قابل شرب رو به نقصان ماز نقاط جهان منابع آب خو ارییامروزه در بس

از  یکی یدهند. در منابع علم یمطلوب خود را از دست م یتیفیک های مختلف ندهیدر دسترسقرار دارند، به علت ورود آال

دانند.  یم مناسال یدنیآشامآنها را بر بدن، مصرف آب  یکیولوژیزیف ریثو تا یستیورود عناصر به چرخه ز یراه های اساس

 نیابراهنوز قابل استفاده هستند. بن یممتاز خود را از دست داده اند ول تیفیآب هاک نیاست که اگر چه اغلب ا نینکته مهم ا

فاده حداکثر آب شرب قابل است دیلتو  اطالع از روش های الزم جهت زیآب بر اساس استانداردهای معتبر و ن حیصح یابیارز

در  شود و یم نیتام ینیرزمیشهرها در سراسر جهان از منابع آب زترشیب یدنیبر خوردار است. آب آشام یخاص تیاز اهم

قابل  یموضوع ینیرزمیآب ز تیفیک نیشود، بنابرا یم منابع برطرف نیاز ا زیبخش کشاورزی به آب ن ازیدرصد ن 44حدود 

 تامل است.

 در یو عدم وجود رودخانه های پرآب و دائم یود نزوالت آسماندر منطقه خشک، کمبکشورمان واقع شدن  لیدل به

ت. از گذشته دور وجود داشته اس ینیرزمیاتکا به منابع آب های ز ،ینقاط مملکت و محدود بودن منابع آب های سطح اغلب

 اشد. ب یم یوابستگ نیدر قسمت اعظم مملکت نشانه ا یمیقنوات قد اییمتعدد موجود و آثار و بقا قنوات استفاده از

مخزن  با حجم متناسب ،یرا دارند که در صورت وقوع دوره های خشکسال یژگیو نیا ینیرزمیآب های ز منابع یاز طرف

 ریپذ بیسآ یطیشرا نیدر مقابل چن یکه منابع آب های سطح یمصرف باشند، در حال ازهایین پاسخگوی یطوالن یتا مدت

حلول، مواد م راتییآب عبارت است از: تغ یآلودگ فیتعر کی درشوند. شکخ زین یبوده و چه بسا که رودخانه های دائم

ظر در حدی که آن را برای مصارف مورد ن آب کیولوژیب و ییایمیش ،یکیزیخواص ف گریدرجه حرارت و د رییتغ ایمعلق و 

هر کدام  زانیاشد. اگر مبرخوردار ب باتیترک یاستفاده سازد. آب شرب برای گوارا بودن الزم است از برخ رقابلیغ ایمضر 

خواهد  یآلودگ نوع کی د،یتجاوز نما یشده توسط استانداردهای قابل قبول جهان نییمذکور از حد مجاز تع باتیاز ترک

 (.1391)وزارت نیرو، استانداردهای کیفیت آب، بود

اتفاق  ینآب زما یآلودگ آلوده شوند. دییجد ییایمیهر روزه با مواد ش یامروزی باعث شده که منابع آب یمصرف یزندگ

که از پسماندهای جامد شسته شده اند، از محل استقرار  ییآنها ایشده  نیوارد زم اًمیکه مستق یعیما پسماندهای افتد که یم

آب  ستمیآنها به س یدسترس زانیمواد، م تحرک تیوابسته به قابل یمقدار آلودگ ،یطیشرا نیچن . درندیخود حرکت نما

 عیحرکت آلوده سازها نسبتا سر ریهای نفوذپذ باشد. درخاک یسفره آب ها و آب و هوای منطقه م هاییژگی، و ینیرزمیز

 نیازب یکیولوژیب یاز آلودگ یبخش ای هشده ، ممکن است هم یو مسافت ط ینیرزمیاست. البته بسته به سرعت حرکت آب ز
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 ،یطیمح ستیهای مرسوم زیکنار آلودگ در شود.های دور حمل  ممکن است تا مسافت ییایمیش یکه آلودگ یبرد. در صورت

 یاتالق م یفیک عناصر زانیم شیحاصل از افزا یکه در اصطالح به آنها آلودگ است شده فیتعر یاز آلودگ گریینوع د

 یمورد مطالعه و بررس یطیمح ستیز - یو سازمان های بهداشت امور آب و خاک یتوسط سازمان های متول شود و معموالً

  .ردیگ یقرار م

در راستای بررسی آلودگی آب های زیرزمینی و وضعیت کیفیت آن، با استفاده از داده های برداشت شده از چاه های 

استان توسط شرکت آب منطقه ای استان بوشهر، براساس استانداردهای شولر که یکی از مهمترین استانداردهای مربوط به 

برای  .(1319.مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)گیردصورت می کیفی منابع آب می باشد، سنجش وضعیت آلودگی

همانطور که در بخش های این منظور وضعیت سدیم، کلر، سولفات و کل مواد جامد محلول مورد بررسی قرار می گیرد.

رح در ط پیشین گفته شد، شاخص هایی از جنس آلودگی و کیفیت آب های زیرزمینی از نوع شاخص های بازتابی قابل

ی شود م مطالعات آمایشی به شمار می رود و ممکن است عواملی که باعث افزایش و یا کاهش کیفیت منابع و یا آلودگی ها

 .در سایر نواحی استان وحتی فراتر از آن شکل گرفته باشد

میلیگرم بر لیتر  591 مقدارمیلیگرم بر لیتر تا  4.49از وضعیت توزیع سدیم در محل های نمونه برداری نشان می دهد که 

یفیت درجه ک شولردرسطح منطقه توزیع شده است.به صورت کلی با توجه به استاندارد های موجود در روش طبقه بندی 

شرب آب های استحصال شده برای انسان از خوب تا رده بد توزیع شده است.نقشه توزیع این مکان ها نشان می دهد که در 

ر شهرستان های دشتی، دشتستان و تاحدودی در تنگستان به صورت متمرکز کیفیت آب های به ویژه د نواحی میانی استان

 اس این طبقه بندی کاهش داشته است ومیزان سدیم موجود درآب افزایش یافته است.زیرزمینی براس

 درجه کیفیت آب برای شرب انسان براساس روش شولر: 111جدول 

 درجه کیفیت برای

 شرب انسان

 کل مواد جامد محلول سولفات کلر سدیم

 (mg/Lبرحسب )

 500> 144> 177.5> 115> خوب
 1000 – 500 500 – 250 350 – 177.5 230 – 115 قابل قبول
 2000 – 1000 1000- 500 710 – 350 460 – 230 نامناسب

 4000 – 2000 2000 – 1000 1420 – 710  920 – 460 بد
 8000 – 4000  4000 – 2000 2840 – 1420 1840 – 920 شربموقتاض قابل 

 8000< 4000< 2840< 1840 < غیر قابل شرب

 1563-مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: ماخذ
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یکی دیگر از شاخص هایی که تاثیر زیادی بر این نوع از آلودگی ها می گذارد وکیفیت آب های زیرزمینی استان را 

 بررسی این شاخص در آب هایقرار می دهد، وجود کلر در آب های زیرزمینی استان می باشد. وضعیت  تحت تاثیر خود

میلیگرم در  125میلیگرم بر لیتر تا حدود  4.35زیرزمینی استان در محل های برداشت نمونه ها نشان می دهد که ازمقدار 

در سطح رده های مناسب، قابل قبول ونامناسب قرار  لیتر توزیع شده است. این وضعیت توزیع نشان می دهد که این شاخص

دارد. باتوجه به نوع فعالیت ها و نیز میزان خشکسالی های اخیر احتمال آالیندگی بیشتر نواحی مختلف استان وجود دارد. 

این  دوبیشترین مقادیر ثبت شده در نواحی مرکزی و میانی استان که تجمع فعالیت های کشاورزی بیشتر است، دیده می ش

موضوع نشان می دهد که در بیشتر نواحی استان وضعیت مناسبی برقرار است و تنها در لکه هایی در دشتستان،دشتی، تنگستان 

وجم میزان آن زیاد بوده و در رده نامناسب قرار می گیرد. با افزایش روندآلودگی احتمال افزایش این عوامل در آب های 

بررسی وضعیت سولفات که یکی دیگر از موارد مهم تاثیر گذار در کاهش کمیت و فت. زیرزمینی منطقه افزایش خواهد یا

میلیگرم بر لیتر  4.11آلودگی منابع آب زیرزمینی می گردد، نشان می دهد که در سطح استان و در نواحی برداشت شده، از 

ن برای ، آب های زیرزمینی استاده شولره به استاندارد های معرفی شمیلیگرم بر لیتر توزیع شده است با توج 121تا حدود

وتنها در بخش های خاصی از شهرستان دشتی ودشتستان  نیست و در رده خوب قرار می گیرد آشامیدنی دارای مشکل خاصلی

 وضعیت تعادلی درآب های می توان گفت تقریباً و از نظر این شاخصمقادیر ثبت شده در رده نامناسب قرار می گیرد

 مشاهده می شود. استان زیرزمینی

بیش از میلی گرم بر لیتر تا  211گرم نشان می دهد که از حدود بررسی وضعیت کل مواد جامد محلول بر حسب میلی

میلیگرم برلیتر در سطح استان و در مناطقه نمونه برداری شده وجود دارد و ثبت شده است. بنابراین باتوجه به  35444

باشد، غیر قابل شرب  1444از  گرم بیش که مقادیر کل مواد جامد محلول برحسب میلیدر نواحی استانداردهای معرفی شده 

 در نظر گرفته می شود. نقشه زیر وضعیت توزیع این نواحی را نشان می دهد.

 1395باتوجه به استانداردهای کیفیت آب های ایران که توسط دفتر آب وخاک سازمان حفاظت محیط زیست در سال 

آبیاری باید دارای مجموعه ای از استانداردهای برای استفاده در زمینه کشاورزی وهای زیر زمینی آبمنتشر شده است، 

مشخصی باشد. در این راستا متناسب با نوع و کمیت داده هایی که در اختیار مشاور قرار گرفته است، شاخص هایی نظیر 
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pH,Ec,Sar  وTDS  مینی در سطح استان مورد بررسی قرار می در خصوص وضعیت آلودگی و کیفیت آب های زیر ز

 . 1گیرد

، دارای مطوبیت مناسبی برای آبیاری و استفاده کشاورزی 2واحد باشد 1.4تا  1.5آنها بین مقادیر   pHاراضی که میزان 

حی ابررسی نحوه توزیع این شاخص در نواحی که در سطح استان نمونه برداری شده است نشان می دهد که در نوخواهند بود.

دد که گردیده می شود.باتوجه به وضعیت پراکنش مقادیر ثبت شده، مشخص می  pHمیانی و جنوبی استان مقادیر بیشتری از 

  به صورت کلی به جز در نواحی در مرز شهرستان های دشتی و دشتستان از این نظر در سطح استان تعادل مشاهده می گردد.

ت و ارتباط زیادی با آبیاری محصوالت کشاورزی می باشد شاخص یکی دیگر از شاخص هایی که بررسی شده اس

SAR  )مقدار. است)نسبت جذب سدیمSAR انداردهایاست. براساس از نسبت سدیم به یون کلسیم و منیزیم محاسبه می گردد 

نمونه های  می باشد، این در حالی است که درتعداد از 44شاخص کمتر از  مقادیر مناسب این ر وبار جهانی،سازمان خوا

واحد ثبت شده است. این  44بدست آمده دارای مقادیر بیشتری نسبت به طبقات استاندارد تعریف شده می باشد و بیش از 

ی مشکل مواجه سازد. نقشه های زیر نشان مبا وضعیت تعادل منطقه را و آب منطقه موثر باشد کیفیت موضوع می تواند در 

 ، دشتستان و تنگستان این وضعیت به سمت عدم تعادل پیش می رود.دهد که در نواحی شهرستان های دشتی

برای بررسی قابلیت ویا آلودگی  1319در سال  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانیکی دیگر از استانداردهایی که 

مناسب ومطلوب میزان می باشد.مقدار  میکروزیمنس بر سانتیمتربراساس   Ecمنابع آب ارائه کرده است، مقادیر مربوط به 

تعریف شده است. توزیع  میکروزیمنس بر سانتیمتر 3444وجود هدایت الکتریکی در آب های زیرزمینی استان برای آبیاری 

 بیشتردر میانه استان ودر مرز شهرستان های فضایی این مقادیر برای نمونه های ثبت شده در سطح استان نشان می دهد که

 و تاحدودی در اطراف جم وضعیت ابن شاخص به سمت عدم تعادل پیش می رود.دشتی، دشتستان وتنگستان 

بار جهانی برای آبیاری اراضی معرفی کرده است میزان کل مواد محلول  ویگر از شاخص هایی که سازمان خوار یکی د

 2444ز امد در آنها کمتر ایر بیان شده، منابع آبی که حداکثر مقادیر محلول ججامد در آب های منظقه می باشد. براساس مقاد

میزان این مواد محلول جامد در آب در حال افزایش  استان میلیگرم بر لیتر باشد، بهتراست. در بخش های زیادی از سطح

فت می توان گبررسی هایی که در خصوص وضعیت شاخص های فوق در سطح استان بدست آمده است، است. باتوجه به 

                                                      
ی مختلف هاباتوجه مکاتبات و مراجعات متعدد، درخصوص داده ها واطالعات مورد نیاز در راستای تکمیل وضعیت آلودگی منابع آب زیرزمینی از نظر شاخص  1

ب نظیر رزمینی از نظر شاخص هایی که وضعیت کیفیت منابع آ)از نظر فلزات سنگین، عناصر بیولوژیکی( به ارگان های مربوطه، تنها وضعیت آلودگی آب های زی

pH,Ec,Sar وTDS .هستند مورد بررسی قرار می گیرد 
 طبقه بندی های فوق براساس استانداردهای کیفیت آب های ایران، سازمان حفاظت محیط زیست کشور صورت گرفته است. 2
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نظر کیفیت  را از می تواند وضعیت تعادل استاناین موضوع  رزمینی در حال افزایش است وکه آلودگی و کمیت منابع آب زی

نه را برهم بزند وبیشترین مقادیر مشاهده شده در این زمی و آلودگی آب های زیرزمینی از نظر قابلیت برای کشاورزی وآبیاری

 د.در محدوده بین شهرستان های دشتیف دشتستان و تنگستان مشاهده می گرد
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 یآب های سطحآلودگی عدم تعادل در زمینه  -1-2-11-1-2-1-3-3-4

زمینه برررسی وضعیت آلودگی منابع آب سطحی با استفاده از داده های مستند شرکت آب منطقه ای استان، وجود در 

ررسی ب مورد کلریدو  ، منیزیم،کلسیم، سدیم، مواد جامد محلول در آبیدکلر های کیفیت آب های سطحی از نظر شاخص

گی، از نوع شاخص های بازتابی در بررسی های مربوط آلود وکیفیت  نجا که شاخص های مربوط بهآ زگرفته است. اقرار 

به عدم تعادل می باشد، می توان گفت که شکل گیری کانون ها و یا پهنه هایی از آلودگی در منابع آب سطحی استان می 

کل گرفته ها شتواند ناشی از فعالیت هایی باشد که در مجاورت ایستگاه های ثبت اطالعات و یا حتی در مناطق دورتر از آن

 است وبه سایر نواحی سرایت کرده است.

بررسی وضعیت مواد محلول در آب نشان می دهد که در ایستگاه های هیدرومتری موجود نسبت به استاندارد های تعریف 

شتر از ی(، نشان می دهد که تقریباً در همه ایستگاه ها به جز سعدآباد و کدار مقادیر ثبت شده ب1453شده برای کشور)نشریه 

میلیگرم در لیتر می باشد گزارش شده است. برسی این وضعیت نشان می دهد که  1544میزان استاندارد اراشئه شده که برابر 

برابر حد  3در ایستگاه چهارورستایی که برروری رودخانه شورچهارروستایی احداث شده است نشان می دهد که بیش از 

 استاندارد گزارش شده است.

ت کلرید نیز در سطح ایستگاه های بررسی شده نشان می دهد که تنها در محدوده ایستگاه چهارروستایی بررسی وضعی

میلیگرم بر لیتر می باشد، گزارش شده است. مقادیر این مشخصه نشان می دهد که در در  444باالتر از حد استاندارد که برابر 

 دارد تعریف شده برای ایران گزارش شده است. این ایستگاه مقدار کلرید بیش از دو برابر مقدار استان

ار چهارروستایی نیز حدود دو برابر مقددر خصوص مقادیر ثبت شده برای سدیم در استان نشان می دهد که در ایستگاه 

 استاندارد تعریف شده گزارش شده است. در سایر ایستگاه های استان مقادیر ثبت شده کمتر از استاندارد تعریف شده 

شد. نقشه ای که در ادامه خواهد آمد برآیند وضعیت عدم تعادل آلودگی آب های سطحی را از نظر طبقه بندی تعداد می با

 آلودگی های موجود در ایستگاه ها نشان می دهد.
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 روستایی-شهری یهاتعادلعدم  -1-2-11-1-2-1-3-4

در سطح کشورها نخستین زمینه نظری رویکردهای  یامنطقهی هاینامتعادل فراترای و در مقیاس های ناحیهوجود تفاوت

غرافیایی مفهوم ج نیترمهمعدم تعادل های ساختاری میان مناطق، در ادبیات مربوط به تفاوت. رودیمبه شمار  یامنطقهتوسعه 

های رابریبه عقیده میردال، علت اصلی نابو آمایشی باشد.  یامنطقه یتوسعه یهایزیربرنامهمبنای  واندتیمکه شودیمشناخته 

تری گیرد که انتظار سود بیشگذاری در مناطقی صورت میای نحوه فعالیت عوامل غیراقتصادی است. معموالً سرمایهمنطقه

ار باقی خواهد ماند. بنابراین نیروهای داخل باز افتهینتوسعهآن منطقه  ای اندک باشد،رود. اگر نرخ سود در منطقهدر آنجا می

 زایند. افای بر ابعاد آن میهای منطقهکاهش نابرابری یجابهکنند که داری به نحوی فعالیت میدر اقتصاد باز سرمایه

 ردیگیمد بحث و بررسی قرار برای مناطق مور یزیربرنامهمباحثی که در  نیترمهمدر حال حاضر یکی از  یطورکلبه

روابط بین شهر و منطقه، روابط و اختالف بین نواحی مختلف یک منطقه یا نقاط با یکدیگر است. در این میان اصل قرار 

 یهایژگیوو  از امکانات یریگبهرهتدوین نظام مبتنی بر  شیازپشیباقتصادی برای توسعه،  یهاشاخصگرفتن معیارها و 

 نموده است.  ریناپذاجتنابو پهنه سرزمین را  محیط جغرافیایی

ته که خود از مناطق فقیرتر گش یماندگعقبمراکز مستعد و پیشرفته باعث  طرفبهمهاجرت نیروی انسانی ماهر و سرمایه 

فضای  در سطح یک یطورکلبهشرایطی  چنین. اندبودهطرفی به علل انتخاب سیاسی و تاریخی فاقد قدرت جذب واقعی 

شده  یاهیحاشخصوصاً نواحی  هاآناز  ییهابخشتوسعه در  باعث نوعی تأخیر و رشد و هااستانع شده همچون مناطق و تقطی

 یانطقهمظهور نظریات جدید جنبه دیگری از رشد و توسعه را وارد مباحثات  است. پس از تأکیدات اولیه بر رشد اقتصادی

 یهاتیظرف و منابع از نامتناسب یبرداربهره سرزمین از محدودی قلمروهای و هامحدوده در و فعالیت جمعیت تمرکز نمود.

 .اندداده اختصاص به خود را یاژهیو جایگاه هامحدوده و نقاط این دیگر سوی از و داشته پی در را موجود

 نظریات آن یپ و در کشاورزی و صنعتی یهاقطب آمدن وجود به و رشد قطب نظریه تدوین و فرانسه در پرو یهاکوشش

 شهری نظام اساس این بر. داشت به دنبال یامنطقه توسعه در را اقتصادی فعالیت تمرکز بر متکی یهادگاهید غنای فریدمن

 وردنآ وجود به با و داده سازمان مناطق در را سکونت جمعیت الگوی درواقع ،الذکرفوق مالحظات پایه بر گرفتهشکل

 بر. کرد عیان شیازپشیب را مقیاس اقتصاد به بیشتر توجه لزوم صنعتی، یهاهیناحو  هاکشهر و تجاری و صنعتی یهامجتمع

 مرکزت نقاط به عهده نیز اقتصادی نظام یدهسازمان نقش اصوالً شرایطی چنین در که کرد چنین عنوان توانیم پایه این

 و هافاوتت وجود مختلف مناطق اجتماعی و اقتصادی ساختمان اصلی مشخصات از یکی .ردیگیم قرار و فعالیت جمعیت

 سطح طورنیهم و تولید و درآمد آن پی در و فعالیت جمعیت، تمرکز نظر از ،هاآن مختلف نقاط و نواحی بین هاینابرابر

 ودخ روستایی، خواه و شهری خواه ،هاسکونتگاه شبکه موضوع این از نظرصرف .باشدیم مختلف خدمات از برخورداری
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 تیدرنهاه ک هاستستمیرسیز این بین متوازن یا و نامتوازن رشد عموماً و کنندیم عمل منطقه یک یهاستمیرسیز عنوانبه

 .دینمایم تشخیص قابل منطقه سطح در را تعادل عدم یا و تعادل وجود

 سی گوناگونیهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیارای پیامدای و بخشی، داهای منطقهها و نابرابریعدم تعادل

باشد. اوالً، تمرکز صنایع در یک یا چند منطقه موجب استفاده بیش از ظرفیت از امکانات آن منطقه و بالاستفاده ماندن می

 ریناپذ دیتجدبع منا خصوصبهشود. استفاده بیش از توان یک منطقه، شامل ابعاد مختلف طبیعی های مناطق دیگر میفیترظ

یت باشد. استفاده بیش از ظرف( میو غیره نیروی انسانی ،ها، انرژی برقآهن، فرودگاهها، راهند: جادهو امکانات زیربنایی )مان

 عالوهبه ،بخشدمی نیز سرعت ریناپذ دیتجدگردد، بلکه به تخلیه منابع تر امکانات ایجاد شده میموجب استهالک سریع تنهانه

ها عوارض سوء تمرکز صنایع کند. آلودگی زیاد هوا، زمین و آبفراهم میها را نیز موجبات عدم استفاده مطلوب از نهاده

واهد ها را نیز در پی خدر بعضی مناطق است. این امر، تخریب محیط زیست در مناطق مورد بحث و استفاده غیرکارای نهاده

ع ر نیست، با این تفاوت که نومناطق برخوردا کمتر ازفتد نیز ااتفاق می برخوردار ریغاما آنچه در سایر مناطق  ،داشت

 باشند. ها با یکدیگر متفاوت میخسارت

مکانی و  یهاتفاوتاستفاده گردد که بتواند  ییهاشاخصشهری و روستایی بایستی از  یهاتعادلبررسی عدم  منظوربه

 موجود در منطقه یهادهیپدبیان آماری  درواقعتوسعه  یهاشاخص. استفاده شده است دهدیممکانی را نشان  یهاتیظرف

ضروری است تا مفاهیم مربوط به متغیر و  هادهیپدتوسعه و نقش آن در بیان آماری  یهاشاخصاست. برای بیان اهمیت 

ر رشد، مقادی یهانرخمختلف، درصدها،  یهانسبتبررسی گردد تا تفاوت آن دو مشخص شود.  ترقیعم طوربهشاخص 

 .روندیمتوسعه به کار  یهاشاخص عنوانبهوریکی خاص ئت منطق و چارچوب تسرانه و غیره مواردی هستند که تح

ع باید معنی دقیق مفاهیمی چون تنو شوندیمانتخاب  هاشاخصنکته مهم در مرحله شاخص سازی این است که زمانی که 

 یهاشاخصع و بالطب شدهفتهگرنادیده  هاآنتفاوت بین  یامنطقهقرار گیرند. در اکثر مطالعات  مدنظرطبیعی و نابرابری 

طبیعی یک  یهالیپتانس. نابرابری به خاطر عدم توانایی در استفاده بهینه از گردندینمنیز از دقت الزم برخوردار  شدهانتخاب

تنوع طبیعی محصول تفاوت در مواهب طبیعی در مناطق مختلف  کهیدرحال شودیممنطقه در مقایسه با منطقه دیگر حادث 

. باشندیمکه محصول دست بشر باشد مربوط نیست بلکه به ساختارها مربوط  یاتوسعهتنوع طبیعی به  یهاصشاخاست. 

 .باید از هم متمایز گردند شوندیمکه به توسعه مربوط  ییهاشاخصو  اندمربوطکه به ساختار  ییهاشاخصبنابراین 
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یری روابط گز نحوه توزیع منابع، نهاده ها و نحوه شکلباتوجه به ماهیت موضوع وتاثیر پذیری بخش های مختلف استان ا

-درونی و بیرونی بیشتر مناطق و نواحی مختلف استان در ارتباط وکنش با همدیگر، سعی گردیده است مجموعه ای از شاخص

و  ای شهریادل هجهت نمایش چگونگی تع ی آنها در سطح استان بیانگر مناسبیها انتخاب گردد که بررسی توزیع مکان

 های مختلف باشد. روستایی در زمینه

 : شاخص های انتخابی در بررسی وضعیت تعادل های شهری و روستایی 49نمودار 

 

هایی که بیشترین تاثیرگذاری را برنواحی شهری و های فوق سعی گردیده است که مهمترین شاخصدر انتخاب شاخص

ی های مطقه ای در زمینه دسترسی به خدمات اساسی، دسترسی به فرصت هاویاتری بیانگر تفاوتروستایی دارند و به شکل گ

رهنگ  بومی و تر و با کیفیت بیشتری را متناسب با فتر، امکان تامین پیش نیازهای یک زندگی مطلوبشغلی بیشتر ومناسب

 ت، منابع و نهاده های موجود و عدم برخورداریملی در استان هستند، و یا برعکس بیانگر ضعف دسترسی مناسب به امکانا

اری کاز تاسیسات وتسهیالتی هستند که اثرات آنها به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم خود را در نمودهایی نظیر مهاجرت، بی

احیه از ن گسترده، خالی شدن روستاها از سکنه و افزایش تاثیرات مخربی که به واسطه فشار بیشتر بر منابع و نهاده های یک

 استان ایجاد می گردد استفاده گردد.
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توانند  می ها با هرسطح از توزیع در استان برای نواحی شهری و روستایی بار منفی ایجاد می نمایند وه از شاخصاین گرو

 یهااخصشنا مب نیبر اروستایی در سطح استان مورد استفاده قرار گیرند  های شهری ورای بیان مفهوم گسترده عدم تعادلب

مکانی موجود در استان مورد  یهاتفاوت هاآن بر اساسمورد بررسی در این بخش از مطالعات شامل موارد زیر است و 

 :ردیگیمبررسی قرار 

 دسترسی به خدمات برتر در یامنطقه یهاتفاوت 

 نرخ بی کاری سکونتگاه های شهری وروستایی در یامنطقه یهاتفاوت 

 تراکم روستاهای خالی از سکنهر د یامنطقه یهاتفاوت. 

  روستایی تراکم جمعیت تفاوت های منطقه ای در. 

همانطور که در نمودار فوق نیز نشان داده شده است، پس از شناسایی و تعیین مقادیر شاخص های انتخابی، برپایه استفاده از 

-زی که روشی مرکب از عملیات رویهمامنطق ورویکرد فازی به ماهیت موضوعات مورد بررسی، از روش ترکیبی گامای ف

 گذاری الیه ها به صورت جمع و ضرب مقادیر وابسته به شاخص ها می باشد، استفاده شده است.

o   های فازیمجموعهمنطق و 

ها در علم های فازی استوار است. این نظریه تعمیمی از نظریه کالسیک مجموعهبنیاد منطق فازی بر شالوده نظریه مجموعه

ها، یک عنصر، یا عضو مجموعه است یا نیست. در حقیقت عضویت عناصر از ات است. در تئوری کالسیک مجموعهریاضی

 دهد و عضویتهای فازی این مفهوم را بسط میکند. اما تئوری مجموعهیک الگوی صفر و یک و باینری تبعیت می

. باشد همجموع یک عضوـ  کامالً نه وـ تا درجاتی  تواندکند. به این ترتیب که یک عنصر میبندی شده را مطرح میدرجه

های فازی صحیح از دید تئوری مجموعه ست،آقای الف به اندازه هفتاددرصد عضو جامعه بزرگساالن ا که جمله این مثالً

 u نمایانگر یک عضو مشخص و x شود کهمشخص میu(x)   است. در این تئوری، عضویت اعضای مجموعه از طریق تابع

 . فرمول ومعادلهکند و مقدار آن بین صفر و یک استدر مجموعه مربوطه را تعیین می x ی فازی است که درجه عضویتتابع

 زیر نحوه این نمایش را نشان می دهد.

 
 

ممکن است u(x)   سازد. تابعبه مقادیر عددی ممکن بین صفر و یک را می x گاشتی از مقادیرنu(x)   به بیان دیگر،

فقط تعدادی از مقادیر گسسته بین صفر و یک را تشکیل    u یا پیوسته باشد. وقتی که (discrete) از مقادیر گسستهای مجموعه

http://autoir.ir/fa/wp-content/uploads/2016/07/fo1.jpg
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پیوسته باشند،    uو صفر و یک باشد. اما وقتی مجموعه مقادیر 9/4و  1/4و  5/4و  3/4دهد، مثالً ممکن است شامل اعداد می

 .شودو یک تشکیل می یک منحنی پیوسته از اعداد اعشاری بین صفر

 u(x)   به مقادیر x: نمونه ای از مقادیر نگشات پیوسته مقادیر 51نمودار 

 
  

   u(x)تواند قانون عضویت در یک مجموعه فازی فرضی را تعریف کنددر این نمودار می. 

  

o شود؟کار گرفته میمنطق فازی چگونه به 

کار گرفت. این قوانین معموالً بر اساس توان بهشوند، مینامیده می عملگرهای فازیقوانینی که  فازی را از طریقمنطق 

 :شوندمدل زیر تعریف می

IF variable IS set THEN action 
ند توانیم چخواهیم یک توصیف فازی از دمای یک اتاق ارائه دهیم. در این صورت میبه عنوان مثال فرض کنید می

فازی  به چند مجموعه دمای هوا از نگاشت متغیرزیر نمودار .تبعیت کندu(x)   مجموعه فازی تعریف کنیم که از الگوی تابع

د، یک درجه حرارت معین ممکن است متعلق به شوچنان که مالحظه می .سرد، خنک، عادی، گرم، و داغ استهای با نام

 .یک یا دو مجموعه باشد

 فازی به چند مجموعه دمای هوا نگاشت متغیر:  51نمودار 

 
 

http://autoir.ir/fa/tag/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%81%d8%a7%d8%b2%d9%8a/
http://autoir.ir/fa/tag/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%81%d8%a7%d8%b2%d9%8a/
http://autoir.ir/fa/wp-content/uploads/2016/07/pic1.jpg
http://autoir.ir/fa/wp-content/uploads/2016/07/pic2.jpg
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ه عضویت است. اما درج هم متعلق به مجموعه سردو هم متعلق به مجموعه خنک T2 و T1 های بین دمایدرجه حرارت

تنها به اندازه چند  T2  یک دمای معین در این فاصله، در هر یک از دو مجموعه متفاوت است. به طوری که دمای نزدیک

 .عضویت دارد عضویت دارد، اما نزدیک نوددرصد در مجموعه خنک صدم در مجموعه سرد

 ی: پارادایم حاکم بر یک کنترلر فاز 52نمودار 

 

 
شوند. پارادایم حاکم بر یک کنترلر فازی به این ترتیب است که متغیرهای دنیای واقعی به عنوان ورودی دریافت می

کند می گیرد و خروجی معنایی تولیدکند. فرآیند فازی این ورودی را میها را به متغیرهای معنایی تبدیل میقوانین فازی آن

 .مصداقی از همین روند استفوق شوند. نمودار واقعی ترجمه می ها به زبان دنیایو سرانجام خروجی

ارزیابی وضعیت عدم تعادل های شهری و روستایی در سطح استان می باشد، بنابراین ازآنجا که در بررسی حاضر هدف 

ی که نمایشگر ایاز رویکرد فوق جهت پردازش مقادیر شاخص های انتخابی استفاده شده است. برای این منظور در ابتدا نقشه ه

وضعیت هرشاخص در سطح استان می باشد تهیه شده است و در مراحل بعدی با استفاده از مفاهیم منطق فازی و جهت برداری 

پایه قابلیت  بر 1تا  4هرشاخص از نظر ماهیت مثبت یا منفی بودن آنها مجموعه های فازی تمامی شاخص ها در بازه ای بین 

( بدست آمده است. واضح است که این اقدامات مستلزم انجام مجموعه ای از GISرافیایی)های سیستم های اطالعات جغ

 مراحل و محاسبات مختلف است که به صورت خالصه به آنها اشاره می گردد :

 تعریف شاخص ها و مقادیر آنها نسبت به بخش های مختلف استان. -

نفی بودن شاخص ها جهت اعمال نحوه نرمال سازی شاخص ها از نظر مثبت بودن ویا م ماهیت و جهت بردارتعیین  -

 مقادیر شاخص ها.

 ، متناسب با جهت برداری هر شاخص.1تا  4استاندارد سازی وتبدیل و انتقال مقادیر شاخص ها به بازه ارزشی  -

http://autoir.ir/fa/wp-content/uploads/2016/07/pic3.jpg
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 انجام محاسبات روی هم گذاری و تلفیق شاخص های بدست آمده با استفاده ازتابع گامای فازی. -

 
توان با انتخاب صحیح مقدار گاما، پارامترهای ما، حالت کلی روابط عملگرهای ضرب و جمع است و میعملگر فازی گا

-ها دستیافت که حاصل سازگاری قابل انعطاف میان گرایشکاهشی و افزایشی را همزمان تلفیق کرده، به مقادیری در خروجی

 .غیری بین صفر و یک استمت λ های افزایشی و کاهشی دو عملگر ضرب و جمع فازی میباشند و

 در مرحله بعدی مقادیر بدست آمده حاصل از مطالعات، دسته بندی شده است. -

بررسی خواهد شد و نتایج محاسبات به صورت نقشه ای که نمایشگر وضعیت شاخص های انتخابی در سطح استان  در ادامه

 مد.وضعیت عدم تعادل های شهری ـ روستایی در سطح استان می باشد خواهد آ

 دسترسی به خدمات برتر در یامنطقه یهاتفاوت 

ابسته به وهایی عملکرد فعالیتی چنین مکانتداوم گیــری و و شــکلمناطق مختلف استان ای خــدماتی در کارکردهــ

انـدازه  ،میـزان ـامسـتقیمی ب رابطـه ،عنوان عنصر استفاده کننده یا عامل تقاضا بهمیزان جمعیت  .آن استازکننده استفادهافراد 

و تـداوم خدمات دارد. پس هر چه جمعیت وتقاضـای خدمات بیشتر باشد میزان عرضه و نوع خدمات نیز متناسـب بـا تقاضا 

 مطرح (خدمات تقاضای) خدمات بـرای جذب قـوی عامـل یـک عنوان به جمعیت افزایش خواهد یافت ویا برعکس. پس

-می ودر سطوح متفاوت تلقی برای ارائه خدمات مرکزی نقاط کننده تعیین زیتمرک شاخص بـه عنوان جمعیـت گردد.می

 .دگرد

منطقه  هایمالی در این زمینه از شاخص تفاوتی احتهاتعادلی و مشخص کردن عدم امنطقهی هاتفاوتبررسی  منظوربه

زان از ی مختلف استان به چه میکه جمعیت نواح دهدیماین شاخص نشان دسترسی به خدمات برتراستفاده شده است. ای در 

هستند. عدم دسترسی یا عدم تعادل در دسترسی به این مراکز  مندبهره ،گرددبرتری که در سطح استان ارائه می خدمات

نابراین می توان ب. در بخش های مختلف استان ساکن می باشند افرادی است کهخدماتی به نوعی نشان دهنده کیفیت زندگی 

 د،دسترسی به مراکز ارائه دهنده خدمات برتر دارن  نظر از تریوضعیت مناسبمختلف  اطقی که به اشکالمن نواحی وگفت 

 نیز پویاتر وفعال تر خواهند بود. خود مندی ساکنینهبه همان نسبت نیز در جذب جمعیت و ارتقای بهر

رسی شهرستان بوشهر از نظر دست، نشان می دهد که  های استانطح شهرستانخدمات برتر در سوبرآیند بررسی وضعیت 

وابسته به مراکز  ر و فعالیت هایبه اینکه اکثر خدمات برتد. باتوجه دارای بیشترین بهره مندی می باشمناسب به خدمات برتر 

 ، بهته اندمجاورت شهرستان بوشهراستقرار یاف وروستاهایی که در یشهرنقاط ، یان در مرکز استان استقرار یافته استدانش بن

 ارائه خدمات برتر در سطح استان دارند. صورت کلی دسترسی بهتر وبیشتری به
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ت که می شود. این در حالی اس مراکز ارائه کننده خدمات برتر در بندر کنگان و برازجان بیش از سایر نواحی استان دیده

امل ش بخش های شمای استانتنگستان وای از نواحی میانی استان حدفاصل مرزهای شهرستان کنگان تا های عمدهبخش

حوه ن رای کمترین میزان دسترسی هستند.از نظر دسترسی به مراکز ارائه کننده خدمات برترداشهرستان های دیلم و گناوه 

 گتوزیع خدمات برتر عالوه بر استفاده از مزیت های ناشی از مقیاس، تابعی از پخشایش جمعیت و استقرار فعالیت های بزر

 تان می باشد.مقیاس در سطح اس

 در شاخص نرخ بیکاری سکونتگاه های شهری وروستایی یامنطقه یهاتفاوت 

عادل سی تبرر های اصلی درستایی در سطح استان، یکی از شاخصر های شهری ودر نرخ بیکاری در سکونتگاه تفاوت

 گر تعداد افرادی از جمعیت فعالدر محدوده استان بوشهر می باشد. این شاخص بیان روستایی های شهری وو یا عدم تعادل

فرصت های  تر اکثریت جامعه بهکار در یک منطقه، نشانگر دسترسی مناسبتعداد کم جمعیت بی کار هستند.بیکه  است

یکی  ادی دارد واقتص بر مسائل اجتماعی واین شاخص در سطح استان  که تغییرات باتوجه به اثرات فضایی شغلی خواهد بود.

ستان شهرها وشهر از انگیزه های جاذب جمعیت در بخشی دیگر گیریدریک مکان وشکل امل دافعه جمعیتاز مهمترین عو

ای هها ویا عدم تعادلدر زمینه تعادلبه شمار می رود، بررسی آن تربه واسطه ایجاد فرصت های شغلی مناسباستان  های

 .استشهری وروستایی دارای اهمیت زیادی 

اعث شکل بدر سطح ملی در بخش نفت وگاز، و های عظیمگذاری ی استان از یک طرف و سرمایهشرایط ویژه نظام فعالیت

گیری جریان های مهاجرتی نه تنها از سایر بخش های استان، بلکه ازنواحی مختلف کشور به این مناطق شده است ودر بخش 

ف روبه کرده است. چنین روندهایی و تعریا با دگرگونی هایی هایی از استان بافت جمعیتی و جنسیتی معمول در استان ر

شکاف در سطح توسعه  پروژه های عظیم سرمایه گذاری درسطح ملی و در بخش هایی خاصی از استان عالوه بر ایجاد

مندی ساکنین شهرستان های مختلف استان، باعث شکل گیری تقاضای بیشتر برای جذب نیروی کار در این نواحی و وبهره

های دیگر وعموماً در نواحی این موضوع در حالی است که در بخشجرین شغلی در آن ها شده است. افزایش تعداد مها

شاخص با  ابراین این. بنکار افزوده شده استها و ایجاد اشتغال به تعداد افراد بیرساختشمالی استان به علت عدم ایجاد زی

های دلم تعاهای عدمی تواند، گویای بسیاری از جنبه ان دارداقتصادی در سطح است ای که بر مسائل اجتماعی واثرات ثانویه

 شهری وروستایی در سطح استان بوشهر باشد.

 14.1نرخ بیکاری در استان بوشهر ) ، 1394در سالای نیز بررسی گردید، های منطقههمانطوری که در بخش بررسی تعادل

 ست.ا مناسب تر استان از این حیثنشان دهنده وضعیت بسیار درصد( بوده که  14.1درصد( به مراتب کمتر از متوسط کشور )

ای هبا وجود وضعیت بسیار مناسب استان در مقایسه با متوسط کشور، عدم تعادلهای فوق نشان می دهد که مطالعات بخش



 از مطالعات وضع موجود ی ر ی گ و هجیتن یبندجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303023RE105971214 م 

 
311 

اری در بررسی نرخ بیک 1394های استان از نظر این شاخص وجود دارد. در سالای در میان شهرستانای گستردهمنطقه

ه اند. ها نرخ بیکاری باالتری از متوسط استان داشتهای جم و کنگان کمتر از متوسط استان است و سایر شهرستانشهرستان

که های تنگستان، دشتستان، دشتی و دیلم نتنها از متوسط استان بیشتر است، بلهمچنین در این سال نرخ بیکاری در شهرستان

درصد  11.1بیشترین و کمترین میزان نرخ بیکاری در میان شهرستانهای استان به ترتیب   از متوسط کشور نیز بیشتر است.

در  دامنه تغییرات نرخ بیکاری به صورت کلیدرصد )مربوط به شهرستان کنگان( است.  3.1)مربوط به شهرستان تنگستان( و 

ه وجود عدم تعادل در توزیع فضایی منابع و نشان دهند درصد است که بسیار زیاد بوده 13.3های استان بوشهر شهرستان

 .وامکانات الزم جهت ایجاد فرصت های شغلی در بخش های مختلف استان است

 روستاهای خالی از سکنه تعداددر شاخص  یامنطقه یهاتفاوت 

ن علل یهای ملی در پیکره سرزمین، یکی از مهمترمتعادل منابع وثروت برنامه ریزی نامناسب و عدم تخصیص بهینه و 

ای مختلفی هکز خدمات وتسهیالت گوناگون جاذبههای دافعه جمعیت به نواحی می باشد که با تمرجابجایی جمعیت از مکان

ا به ستاههای جنگ تحمیلی روند خالی شدن روهه های اخیر و به ویژه پس از سالاند. دردمهاجرین ایجاد کردهبرای اسکان 

در زندگی روستائیان از یک طرف و تمرکز بیشتر تهسیالت ومنابع عمومی در شهرها  های اساسیعلت عدم تامین نیازمندی

 شدت گرفته است. مرکز استان،  و

هوایی و کمبود آب  ای از عوامل انسانی ـ طبیعی همچون مهاجرت، جنگ، خشکسالی، تغییرات آب ومجموعههرچند 

رایط ش وجودبه نسبت مکانی  های مختلف جغرافیایی وموقعیتدر اما  ،و ... در خالی شدن روستاها از سکنه تاثیر دارند

 د.باشن از سایر عوامل تراقتصادی، اجتماعی، طبیعی ومحیطی ممکن است برخی از این عوامل تاثیر گذار مختلف

درصد از  25حاضر حدود، در حال شهرنشینان بودند جمعیت کشور از درصد 34 حدود باوجودآنکه تا قبل از انقالب

به حدود  1395تا  1315کشور در مناطق روستایی ساکن هستند.شدت کاهش جمعیت روستایی در فاصله سال های  جمعیت

درصد رسیده است، چنین روند کاهشی تعداد جمعیت در سال های آتی عالوه برخالی شدن روستاهای بیشتر، باعث رهاشدن 3

یر کاهش تولیدات ملی، به خطرافتادن امنیت غذایی اراضی کشور می شود که خود زمینه ساز مشکالت عدیده دیگری نظ

 کشور می گردد.

ای زیرزمینی در هیکی از علل اصلی خالی شدن روستاها در استان بوشهر تغییرات اقلیمی  وافت شدید سطح ایستابی آب

اساس . برباشدمی  های صنعتی و نفتی منطقهای از استان به واسطه شدت آلودگیهمنطقه، شرایط زیست ناسالم در بخش

)آخرین آمار منتشر شده مستند( در استان بوشهر، تعداد روستاهای خالی از 1394های مستند مرکز آمار در سال آخرین داده

مورد و  11مورد گزارش شده است. بیشترین تعداد آبادی های خالی از سکنه در شهرستان دشتی با  311سکنه بیش از 
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لویه های کنگان، عسدرشهرستان ش شده است. کمترین تعداد روستاهای خالی از سکنه نیزمورد گزار 59شهرستان دشتستان با 

 مورد روستای خالی از سکنه گزارش شده است. 12، 12، 9بوشهر به ترتیب با  و

 روستایی تراکم جمعیتدر یامنطقه یهاتفاوت 

لقی ند نشانگر ضعف ویا قوت آن ناحیه تدی خود نمی تواوده جغرافیایی به تنهایی و به خوتراکم جمعیتی در یک محد

انات وتسهیالت امکگان ازندهکنافزایش تعداد استفاده به اشکال مختلف گویای بارجمعیتی وتراکم ازآنجائی که اما  گردد.

عنوان  می تواند بهگردد، ی های استان بررسش ها و شهرستاننسبت به سایر بخدرصورتیکه  ،موجود در واحد سطح است

 ستایی مورد استفاده قرار گیرد.کننده عدم تعادل های شهری ورومعیارهای مشخص یکی از

روستاهای استان که در سالیان اخیر به نوعی با کاهش جمعیت و یا مهاجرفرستی  برخالف بخش های زیادی از شهرها و

عداد افزایش ت ،آن طق صنعتیمنابه ویژه در نواحی جنوبی و  ی از استانهایی دیگر. دربخشجمعیت خود مواجه بوده اند

لی ن به صورت کیکی از مشکالت عمده ای که اثرات آ .جمعیتی گزارش شده استو افزایش تراکم افراد در واحد سطح 

 است.نیز رشد منفی جمعیت در نواحی روستایی  گیرد، مهاجرفرست بودن واستان را در بر می

رتباطی از شبکه های ابه زشی، بهداشتی و درمانی، دسترسی مناسب نبود حداقل نیازهای اولیه نظیر کمبود امکانات آمو

غییرات ها و ترا می توان از علل اصلی جابجائی یک طرف و کمبود منابع آب برای مصارف جامعه روستایی در سطح استان

های تولیدی الیتکرد فعاتی اساسی در نقش وکارتعداد روستاییان استان به شمار آورد. دربخش هایی از استان به واسطه تغییر

های تجاری تغییرات نه تنها در تعداد جمعیت ساکن در محل بلکه بافت کالبدی و فرهنگی جامعه نیز با مشکالتی به فعالیت

 مواجه شده است.

های جغرافیایی استان بوشهر به معنای دستیابی شهروندان آن اکم باالی جمعیت متناسب با ویژگیازین نظر، وجود تر

هری نبود تسهیالت، امکانات و خدمات ش همانطور که گفته شد، باشد.می به تسهیالت، خدمات و امکانات بیشتری نواحی

. جمعیت به عنوان نمادی از افراد ساکن در منطقه در سطح استان شده است اد زیادیدر یک ناحیه زمینه ساز مهاجرت افر

 جایی که امکانات وتسهیالت بیشتری نسبت به دیگر مکان ها وجودامکانات بیشتر معموالً در  برای دستیابی به خدمات و

 . دهدنشان میدارد، تجمع بیشتری 

های استان خشنسبت به دیگرب نواحی که دارای جمعیت بیشتری به ویژه در نواحی روستایی بنابراین با بررسی مناطق و

ملی در سطح استان به صورت متعادل صورت  و مینهاده های بو توزیع خدمات، منابع وکه هستند می توان نتیجه گرفت 

 . بنابراین برای انجام این تحلیل تراکم جمعیت روستایی مالک عمل قرارگرفته است.نگرفته است
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 ی ترکیبیاز نظر مجموعه شاخص هاعدم تعادل های شهری و روستایی  وضعیت -1-2-11-1-2-1-3-4-1

 ه آمایشای اصلی دستیابی بهای استان یکی از راه هیهسرما دسترسی عادالنه نواحی شهری و روستایی به منابع، نهاده ها و

های لیتتوجه به فعا با ملی در استان می باشد. ـمندی از همه مواهب و امکانات بومی راستای بهره فضایی پایدار دری ـ مکان

 نظام یدهسازمان نقش  گیرد می توان نتیجه گرفت که اصوالًدرسطح استان انجام میو  های مختلفمتنوعی که در مقیاس

 می باشد. و فعالیت جمعیت تمرکز نقاطبه عهده  نیز اقتصادی

ی تابعی از زیاد حدود بسیار روستایی در سطح استان تا بنابراین تفاوت در نحوه برخورداری سکونتگاه های شهری و

با دماتی که خ ر از امکانات وندی بیشتمتالش برای بهره شرایط جمعیتی و نیز تمرکز آن در نواحی مختلف استان می باشد.

و و گی نیز به شمار می رود از یک سهای جغرافیایی استان بوشهر از ضروریات اساسی و پایه زندتوجه به شرایط و ویژگی

-ذاریگهایی که درآن شاهد سرمایهبه ویژه در بخشمندی بیشتر از صرفه های ناشی از مقیاس سوی دیگر تالش برای بهره از

ونتگاه پایه میزانی از تجمع انسانی در سک امکانات در نواحی مختلف بر ای امتیازها وباعث توزیع خوشهلی هستیم، های عظیم م

 گردد. روستایی می های شهری و

ر چنین د های مختلف تابعی از تراکم و تمرکز جمعیتی می باشد.امکانات در دامنه زیع سطح خدمات واین زمینه تو در

ل ای در سطح استان در دستیابی به خدمات و امکانات شکهای ناحیهگیری نابرابریت که زمینه شکلگف می توان یشرایط

استان،  در سطحچنین روندی در توزیع نامتعادل خدمات وامکانات  گرفته و در توزیع امکانات و منابع عدم تعادل وجود دارد.

تمرکز صنایع در یک یا چند منطقه موجب  گردد.عی میهای نامطلوب اقتصادی واجتماای از پیامدباعث ایجاد مجموعه

از توان یک  شود. استفاده بیشهای مناطق دیگر میفیتراستفاده بیش از ظرفیت از امکانات آن منطقه و بالاستفاده ماندن ظ

ها، رودگاهآهن، فها، راهجاده :)مانندو امکانات زیربنایی ریناپذ دیخصوص منابع تجدمنطقه، شامل ابعاد مختلف طبیعی به

جاد شده تر امکانات ایتنها موجب استهالک سریعاز ظرفیت نه باشد. استفاده بیش( میو غیره نیروی انسانی ،انرژی برق

به خدمات  مهاجرت و ترک روستاها برای دستیابیعالوه به ،بخشدنیز سرعت می ریناپذ دیگردد، بلکه به تخلیه منابع تجدمی

های زیادی در سطح استان اراضی زیادی از چرخه تولید خارج می گردد در بخش گردد وز تسریع میضروریات زندگی نی و

 زمینه تولیدات اساسی کشور به خطر بیاندازد. که می تواند امنیت غذایی کشور را در

ردید. گ ق استفادهسطح استان از مجموعه شاخص های فوروستایی در  عدم تعادل های شهری وبنابراین برای بررسی 

ای حدودههای صورت گرفته در متحلیله کرد، ارائ روستایی ی شهری وهان نمائی بهتر از وضعیت عدم تعادلبرای آنکه بتوا

متر از مکان هر روستا مورد بررسی قرار گرفته است. در دسترس نبودن محدوده های تمامی روستاهای استان  2544به فاصله 

 عمالً خالی از جمعیت هستند که تبعاً خدماتی پیرامون روستاها بوده و بیرون وضی که در از یک طرف و نیز خارج کردن ارا
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ستایی رو نتایج تحلیل بررسی عدم تعادل های شهری و . وده بوده استنمی گردد از دالیل انتخاب این محد هم در آن ها ارائه

 ستان در قالب همین فاصله انتخابی تهیه شده است.در سطح ا

ررسی های بروستایی از نظر شاخص های شهری وله در نقشه زیر نیز قابل مشاهده است، بیشترین عدم تعادکهمانطور

 دماتخ اما طیف وسیعی از سطح استان از نظر دسترسی به منابع و .دیده می شوددشتستان  گناوه وشهرستان های دیلم،شده در 

 عدم تعادل را نشان می دهد.

نسبت به سایر بخش های استان دارای بررسی شده  هایدوخوشه اصلی از نظر شاخصبه صورت کلی در سطح استان 

تعادل بیشتری هستند. خوشه اصلی که از نواحی شمالی برازجان و سعدآبادشروع می گردد و به اطراف بوشهر و اطراف 

ی که نواحی ومناطق روستایشامل نواحی روستایی اطراف جم تا عسلویه می باشد. بیشتر  نیز خوشه دوم عالیشهر می رسد.

درمحدوده های این خوشه اصلی قرارمی گیرند به نسبت سایر بخش های استان دارای درجه بیشتری از نظر برخورداری از 

 امکانات وخدمات ومنابع استانی وملی هستند. 

قرار دو جبهه  اصلی استنمایان است، محدوده های دارای بیشترین تعادل به صورت خوشه ای در  همانطور که در نقشه زیر

یافته اند. این در حالی است که محدوده هایی که داری بیشترین عدم تعادل در سطح استان هستند به صورت نوارهائی  از 

 .شمال غرب به جنوب شرقی ونیز در امتداد سواحل استان پراکنده شده اند
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در ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد اقتصادی  روستایی های شهری وعدم تعادل وها از نابرابری گیری این سطحشکل

ه سلویع . درنواحی جنوبی استان و در شهرستان هایمی گرددهایی است که در سطح استان انجام فعالیت ها و سرمایه گذاری

هایی که در سالیان اخیر صورت گرفته است و خدمات وامکانات بیشتری برای ماندگاری وکنگان با توجه به نحوه فعالیت

یژه ر بهره مندی سایر ساکنین استان به وجمعیتی که برای کار و اشتغال به این نواحی مهاجرت نموده اند تزریق شده است د

ائه شده موثر بوده است. عالوه برمطابقت مکانی نواحی دارای تعادل بهتر از نظر مباحث وعه خدمات ارمجم در این نواحی از

های ویژه ای که در این نواحی صورت می گیرد، بایستی به مطابقت مکانی این فعالیت شهری و روستایی با نواحی صنعتی و

رفته ورت گص انسانی که در منطقه طه فعالیت هایآلودگی هایی اشاره کرد که در سالیان اخیر به واس ای از ناحیه با مجموعه

ای در زمینه مشکالت تنفسی و گوارشی وآلودگی منابع آب وخاک این موضوع با ایجاد مشکالت عدیده .افزایش یافته است

ن ناحیه ی ایمندوهوا در آینده عالوه براینکه برجمعیت این ناحیه اثر مستقیم خواهد گذاشت در آینده نیز ممکن است از بهره

 ه نواحی دارای عدم تعادل بپیوندد.از منابع و نهاده ها کاسته شود و ب

 با نواحی که دارای عدم تعادل هستند مطابقت ، متاسفانهبهترین اراضی کشاورزی استان وجود داردکه در نواحی میانی 

ردم وارتقاء شرایط کیفی زندگی م های اساسی زندگی در این نواحیرت  عدم رسیدگی و تامین نیازمندیمکانی دارد. درصو

رت احیه گزارش خواهد شد وبا مهاجدر بخش از استان به طور قطع در آینده تعداد روستاهای خالی از سکنه بیشتری از این ن

 ها به سایر نواحی ویا مرکز استان مشکالت ثانویه بیشماری برای استان ایجاد خواهد شد. نآ

تنگستان به صورت کلی دارای حاالت بینابینی هستند. با توجه به نزدیکی این  نواحی روستایی در محدوده شهرستان

ارتقای شرایط زیست منطقه می توان انتظار داشت که از نظر این رده بندی تاحدود قابل توجهی  نواحی به مرکز استان و

ه تعریف نتایج این بررسی می توان در زمینارتقاء یابند و میزان برخورداری نواحی میانی استان تاحدودی ارتقاء یابد. از دیگر 

 پروژه ها و نواحی بارگذاری فعالیت های مختلف متناسب با سایر بخش های استان استفاده کرد.
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 و تهدیدهای سازمان فضایی استان هافرصتو تعیین نقاط قوت و ضعف،  یبندجمع -1-2-11-2

وضع موجود در مطالعات برنامه آمایش استان این بخش از مطالعات حاصل جمع بندی فصل یازدهم و نتایج مطالعات 

بندی از موضوعات بررسی شده و تحلیل محیط، جمع   SWOTاین بخش تالش شده است بر پایه تکنیک  بوشهر است. در

 در قالب خط سیر شرح خدمات، ارائه گردد و سپس اهمیت و ارجحیت نتایج با نخبگان استانی محک زده شود.

از مطالعات بخش حاضر ارائه راهبرد نمی باشد. کسب دید استراتژیک از محیط و ایده های  الزم به توضیح است، هدف

-1-1-4-3-1"خروجی های مورد انتظار این بخش از مطالعات است. ایده های استراتژی استخراج شده در بند  1استراتژی

 رد. مورد استفاده قرار میگی "وضع موجود استان SWOTراهبردهای منتج از تحلیل  -1

 بندی روندها و تحلیل نقاط قوت وضعف، فرصت و تهدید توسعه استانجمع -1-2-11-2-1

در این بخش از مطالعات ماتریس های بخش های مطالعاتی حاصل از نتایج مطالعات و نیز سوات تلفیق و در قالب ماتریس 

خارجی در تدوین های عوامل داخلی و خارجی ارائه می گردد. سه اصل قراردادی ذیل جهت تشخص عامل داخلی و 

متناسب با مبانی نظری این تکنیک در برنامه ریزی منطقه ای وشهری بکار گرفته شده  SWOTگام اول تحلیل یکپارچه 

 است.

 ریزی استان باشد به عنوان عامل داخلی در نظر گرفته شود )نقاط قوت موضوعی که در کنترل مدیریت و برنامه

رل سیستم قطعا به عنوان تهدید و یا فرصت )عامل خارجی( در نظر و ضعف( و موارد مربوط به خارج از کنت

گرفته می شود. به عنوان نمونه زمانی که از تخصص صنعتی در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی صحبت 

شود به عنوان نقطه قوت بیان می گردد اما زمانی که از اولویت سرمایه گذاری و برنامه های آتی صحبت می

 شود. در خصوص خشکسالی به عنوانر این صنعت قطعا باید به عنوان عامل خارجی در نظر گرفته میمی شود د

یک موضوع عام ، خارج از کنترل سیستمی استان بوده و بنابراین عاملی خارجی است اما زمانی که  تمرکز 

ود ی در آن وجعامل بر پتانسیل ها و فناوری خاص و الگوی کشت خاص که امکان تعدیل اثرات خشکسال

 گیرد. بایست به عنوان عاملی داخلی مد نظر قرار دارد، مطرح می شود، می

 دهد و اساساً به استان تعلق دارد می بایست به محدوده و مرز استان: مواردی که در محیط داخلی استان رخ می

رجحیت دارد چون مواردی گردد قطعا اصل اول بر اصل دوم اعنوان عامل داخلی در نظر گرفته شود. اضافه می

                                                      
Strategic idea 1 
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صوص باشد چه در خوجود دارد که در استان اتفاق می افتد اما تصمیم گیری آن در اختیار مدیریت استان نمی

 های اقلیمی و ... .فعالیت های ملی و چه در خصوص پدیده

 های ودیتحدهایی که تاکنون به طور خاص در استان بالفعل نشده و همچنین تنگناها و مها/ظرفیتپتانسیل

عامل  گیری موفق نبوده است به عنوانساختاری که تاکنون مدیریت توسعه در استان بر تعدیل آن بطور چشم

شود. الزم به ذکر است که آبهای ساحلی و محدودیت ها و خارجی )فرصت و یا تهدید( در نظر گرفته می

 عامل داخلی در نظر گرفته می شود.ظرفیت های مربوط به این حوزه شامل آبزی پروری و ... به عنوان 

 در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست -1-2-11-2-1-1

 در ادامه مهمترین مسائل مربوط به این حوزه مطالعاتی در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهددیدات استان اشاره 

 .می گردد
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 محیط زیست ها و تهدیدهای بخش منابع طبیعی و : ضعف ، فرصت 111جدول 
 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

S 

 14 5 5 یاییلی ـ دربرخورداری استان از آب و هوای معتدل در فصول سرد سال و امکان بهره برداری از آن جهت کشت محصوالت گرمسیری کشور و توسعه گردشگری ساح 1

 1 2 5 آن تنوع زیستی باال به دلیل برخورداری از اکوسیستم ها متنوع برخورداری از تنوع ژئومورفولوژی ساحل، دشت و کوهستان و به تبع 2

 9 5 4 برخورداری از ذخایر مناسب آبزیان و امکان تکثیر و پرورش گونه های مختلف آبزیان 3

 1 2 4 ها و توسعه بخش کشاورزی و صنعتدرصد جهت توسعه مراکز زیست به ویژه شهرها، روستا 4-5درصد از مساحت استان در محدوده شیب  45قرارگیری حدود  4

 14 5 5 توسعه بلند مدت استان یوابسته به آن به عنوان محورها یها تیو فعال گویپرورش م ژهیبه و یپرور یآبز یها تیتوسعه فعال 5

 14 5 5 شده و خام یورفرا یصدور مواد معدن یمناسب برا یها لیاز جمله پتانس یاستان به نوار ساحل یجنوب مهیمعادن ن یکینزد 1

 14 5 5 در استان بوشهر یالتیش عیو گسترش صنا گویو پرورش م یریگیماه یهاتیمناسب اراضی مجاور سواحل، امکانات فعال یو بسترها یداشتن سواحل طوالن 1

 9 5 4 ظرفیت مناسب اقلیمی برای صیفی کاری در فصل زمستان 1

W 

 1 2 5 بسیاری از محدوده های مطالعاتی خصوصا در مناطق با معیشت غالب کشاورزیکمبود و بیالن منفی شدید آب در  9

14 
صوصا در جنوب یعی خآلودگی هوا، آب و خاک به دلیل فعالیت های صنعتی سنگین و اختالل و بحران زیست محیطی ناشی از فشار بیش از اندازه به اکوسیستم های طب

 استان
5 5 14 

 1 4 4 ی آسایش اقلیمی گردشگریمحدود بودن ماه ها 11

12 
 عدم وجود تصفیه خانه فاضالب در اکثر نقاط شهری

 و تائید سو بر ظرفیت های قابل برنامه ریزی استان
4 1 5 

 1 1 5 فقدان برنامه یکپارچه مدیریت زیست محیطی در سطح استان 13

 1 4 3 ابین ارتفاعات در شمال و دریا در جنوب و همچنین محدود بودن زمینه توسعه شرق استانکمبود فضای قابل توسعه استان به دلیل عرض کم و محصور شدن م 14

 1 1 5 بی توازنی توسعه کشاورزی با توجه به منابع آب 15

 1 4 4 ها به مناطق حساس اکولوژیکها و نواحی صنعتی و نزدیکی آنکم توجهی به مکان یابی اکولوژیک شهرک 11

 9 5 4 ای طبیعی در دفع فاضالب شهری و روستایی به ویژه عرصه  های ساحلیمحدودیت ه 11

 9 5 4 آبی هایراعتز ها(، دارای قابلیتقسمت )در بعضی جزئی و فرسایش سنگین و بافت و بلندی اراضی بخش های جنوبی استان و عسلوئیه دارای محدودیت کم پستی 11

 9 5 4 آب سطحی در شهرستان دشتستانپراکندگی و توزیع منابع  19

 14 5 5 شکنندگی و کمیابی آب در استان برای تولیدات زیستی در بخش زیادی از خشکی 24
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 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

 1 3 4 ظرفیت به النسبه مطلوب خاک و توپوگرافی برای فعالیت های تولیدی در صورت تأمین آب 21

 14 5 5 ودیت عمق آب های کرانه ایمحدودیت مکانی توسعه فعالیت های بندری به دلیل محد 22

 1 3 5 تبخیر و تعرق و کمبود بارش در بخش های وسیعی از زمین های استان و ریسک باالی توسعه فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی 23

 1 3 4 روزها و ساعات آفتابی طوالنی در سال برای استحصال انرژی پاک 24

 9 5 4 ت های انسانی در اغلب مناطق استان به دلیل محدود بودن زمان های اقلیم آسایشغیررقابتی بودن توسعه فعالی 25

21 
های زار و محدودیت کشاورزی به دلیل پایین بودن ضریب زهکشی در جلگهایجاد شورهتسلط سازندهای تبخیری، گچ و انواع رسوبات نمکی و مارن در پهنه استان و 

 دست حوزه رودخانه حلها به ویژه در پایینساحلی و اراضی مجاور رودخانه ه
5 5 14 

 14 5 5 توسعه پذیری محدود و ویژه نواحی شرقی استان به دلیل توپوگرافی کوهستانی 21

 9 5 4 قرا در مراتع استانناممکن بودن برنامه ریزی برای تولید پروتئین از علفزارها بدون وجود برنامه های بازسازی و احیأ به دلیل شرایط نامناسب و رو به قه 21

 1 4 4 ناکافی بودن زیرساخت های ذخیره آب مانند پروژه های پخش سیالب)آبخیزداری و آبخوانداری( در استان با وجود کمبود بارش 29

 9 5 4 کی در سه ناحیه مرکزی استانوجود گنبدهای نمایجاد محدودیت های جدی برای توسعه فعالیت ها به ویژه فعالیت های وابسته به آب و خاک به دلیل  34

 9 5 4 اقدامات بازسازی و احیأ در بسیاری از اراضی استان به دلیل تسلط شرایط فرسایشی و فقر پوشش گیاهیبه  نیاز 31

O 

 9 5 4 عات اکولوژیکی آنهم جواری با دریا برای استقرار آب شیرین کن جهت تامین آب مورد نیاز در بخش های مختلف با در نظر گفتن صرفه و تب 32

 4 1 3 تعهدات بین المللی محیط زیستی کشور در حوزه استان از جمله برنامه رامپی معاهده پاریس/ کنوانسیون لندن 33

 14 5 5 آسایش اقلیم گردشگری پاییزه فرصت ساز برنامه ریزی گردشگری رقابتی با مناطق مرکزی کشور 34

T 

 1 2 5 ثیرات آن بر سالمت محیط و توسعه کاربری ها )کشاورزی، سکونت(تداوم روند خشکسالی و تا 35

 1 2 5 کاهش کیفیت و کمیت منابع آب استان 31

 1 3 5 امکان قریب الوقوع بودن فرونشست زمین به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در برخی دشت های استان 31

 9 4 5 جنوب غربی کشور به استان بوشهر ار در محدودهتشدید نفوذ اثرات منفی گرد و غب 31

 14 5 5 استقرار کاربری های صنعتی بالقوه آلوده ساز در نوار ساحلی )پارس شمالی( 39

44 
 دانه فاقد خاکدارای  ناطقم در و آبخیز مند حوزه به خصوص درآسا و نبود رطوبت کافی ایجاد گرد و غبار به دلیل بارندگی های ناپایدار و حتی باران های سیل

 بندی
5 4 9 
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 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

41 
شدید  ز(، حرارت و تابشتغییر رفتار های اقلیمی چون رژیم های نامنظم بارندگی، باران های شدید و سیل آسا، یک دوره خشک طوالنی)بهار، تانستان و نیمی از پائی

 زارهاخورشید و تبخیر زیاد و تاثیر آن در پیدایش و گسترش شوره
5 5 14 

 9 5 4 تهدید اقلیمی خطر خشکسالی در شهرستان های عسلویه، کنگان، نیمه حنوبی شهرستان جم و دیر و شهرستان دشتستان 42

43 
سطح  در شورک و سفیدکباران های تند و شدید منطقه و تاثیر آن در حل شدن موارد تبخیری سطح زمین و جریان یافتن آب شور همراه با صعود مواد نمکدار و تشکیل 

 زمین
4 4 1 
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 فرهنگی  در حوزه اجتماعی و -1-2-11-2-1-2

  .دیدات استان اشاره می گردددر قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدر ادامه مهمترین مسائل مربوط به این حوزه مطالعاتی 

   اجتماعی و فرهنگی مطالعات ها و تهدیدهای بخش: نقاط قوت ، ضعف ، فرصت 112جدول 

 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

S 

 2 2 4وضعیت مطلوب سرمایه اجتماعی درون گروهیبرخورداری استان از  1

 6 3 3 برخورداری استان از وضعیت نسبتا مطلوب میانگین مشارکت اجتماعی 2

 7 4 3 مهاجر پذیری استان و سهم قابل توجه شهرستان بوشهر در مهاجرت درون استانی 3

3 36اال بودن میزان نرخ باسوادی مناطق روستایی در مقایسه با میانگین کشوریب 4
3 25درصد جامعه( 14مقبولیت کار و فعالیت زنان به عنوان یک ارزش مرتبط با فرهنگ کار)بیش از  5
3 25سال 14تا  15وجود پدیده گذار جمعیتی و افزایش سهم جمعیت در گروه سنی  6
4 48ص  امید به زندگی در استان نسبت به کل کشوررشد شاخ 7

W 

1وجود عدم تعادل در استان در زمینه توزیع جمعیت، تسهیالت، امکانات فرهنگی و شاخص های اجتماعی4 41
4 37عدم بهره مندی مطلوب و متعادل خوشه های جمعیتی استان از نظر شاخص های اجتماعی به ویژه در خوشه  جمعیتی جم 9

3 36وضعیت کامال نامطلوب سرمایه اجتماعی برون گروهی در استان به دلیل عدم اعتماد به گروه ها و قومیت ها 14
4 26وضعیت  نامطلوب سرمایه اجتماعی فراگروهی به دلیل عدم اعتماد به نهادها و سازمان های مستقر در استان 11
3 25استان مانند طالق، جرم و خالفافزایش میزان آسیب های اجتماعی در  12

O 

13 1315-94کاهش میزان شاخص نسبت وابستگی جمعیت در استان در دوره 0

5 38وضعیت مساعد شاخص های توسعه انسانی استان بوشهر نسبت به کل کشور 14

 0برخورداری از باروری باالتر از سطح جانشینی در استان بوشهر و شهرستان های آن 15

5 38تمایل باال به روستا نشینی در مقایسه با میانگین کشوری 11

T 
11تضعیف احساس تعلق، رواج بدبینی و عدم اعتماد به برنامه های منطقه ای و ملی در بوشهر به دلیل نادیده گرفتن منافع ساکنین بومی3 58

3 14نیروی کاراثرپذیری فرهنگ کار از شرایط محیطی و کاهش بهره وری  11
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 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

3 31اثرپذیری فرهنگ کار مردم بوشهر از شرایط آب و هوایی نامساعد استان و کاهش بهره وری و عملکرد شغلی 19
4 48حاکم بودن تفکر روستا زده و مناسبات مبتنی بر بازار و سوداگری 24

4 59هبی در استانوجود شبکه های غیررسمی مرتبط با ویژگی های قومیتی، نژادی و مذ 21

943 25-15باال بودن شاخص نسبت جنسی به همراه نوسانات شدید این شاخص در شهرستان های استان بوشهر در دوره  22

4 37قرارگیری استان بوشهر در وضعیت نسبتا محروم از نظر شاخص های فرهنگی 23

3 36تغال )به خصوص مهاجرت مردان(رشد مهاجرت فردی به استان با انگیزه دستیابی به اش 24
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 مشتمل بر انرژی درحوزه اقتصادی -1-2-11-2-1-3

ت و ط قوت، ضعف، فرصبخش پیش رو شامل حوزه اقتصادی، انرژی و حمل و نقل می باشد که  در ادامه مهمترین مسائل مربوط به این حوزه های مطالعاتی در قالب نقا

 تهدیدهای استان اشاره می گردد :

 اقتصادی ها و تهدیدهای بخش: نقاط قوت ، ضعف ، فرصت 113جدول 

 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

S 

 4 4 1درصد 4درصد به  1.42و در نتیجه افزایش سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور از  1319-92متوسط رشد باالتر تولید ناخالص داخلی استان نسبت به کشور در دوره  1

 9 4 5 بهبود رتبه استان در میان استان های کشور بر اساس تولید سرانه بدون در نظر گرفتن فعالیت های مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی 2

 1 3 3 19-94ضریب جینی کمتر در نقاط شهری و روستایی استان در مقایسه با متوسط کشور در دوره  3

3 31انی در میان شهرستان های استان با توجه به میزان جمعیت آنهاتوزیع متعادل اعتبارات عمر 4
4 59( متناسب با ورود مهاجرین اقتصادی به استان1394درصد در سال  43.1به  1315درصد در سال  34.9)از  1315-94افزایش نرخ فعالیت اقتصادی استان در دوره  5

1 
برابری اشتغال صنعتی به واسطه توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در استان در  3.5با ورود مهاجرین به به آن و رشد تقریباً  افزایش نرخ فعالیت اقتصادی استان متناسب

1315-94دوره 
4 41

4 41در مقایسه با متوسط کشور 1315-94حجم قابل توجه اشتغال ایجاد شده در استان در دوره  1
3 25ی تحصیالت عالی در استان به دلیل برخورداری از اشتغال صنعتی و نیاز به نیروی متخصصرشد قابل توجه شاغلین دارا 1
3 31بهره وری بیشتر نیروی کار استان در ده دهه اخیر  در مقایسه با متوسط کشور و متاثر از رانت نفت و گاز و پتروشیمی 9

13154 41-94پتروشیمی در دوره  رشد شدید اشتغال پایه در استان به خصوص در صنعت و 14
4 31جایگاه ممتاز استان در تولید برخی محصوالت کشاورزی و شیالت با ارزش افزوده باال در کشور از جمله خرما، گوجه فرنگی و میگو 11
3 25وجود شهرک ها و نواحی صنعتی متعدد در استان 12
3 31ستانوجود خوشه های صنعتی خرما و آبزیان در ا 13

14 
و محصوالت  ل و موادبرخورداری استان از مزیت نسبی در صنایع غذایی، کاغذ و محصوالت کاغذی، صنایع کانی غیرفلزی و محصوالت فلزی فابریکی و وسایل حمل و نق

شیمیایی
4 41

3 25برخورداری استان از مزیت نسبی در فعالیت های حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 15
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 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

4 21پتانسیل رشد و توسعه خدمات گردشگری به واسطه وجود جاذبه های متعدد طبیعی، تاریخی و فرهنگی و همچنین وجود جزایر در استان 11
4 41شکل گیری یک کانون خدمات زیرساختی و پشتیبان صنعت در جنوب استان 11
11پایانه های صادرات نفت در کشور وجود جزیره خارک در استان بوشهر به عنوان مهمترین5 51

W 

19پذیری شدید اقتصاد استان از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز طبیعی و تاثیر گذاری قابل توجه این صنایع بر سایر فعالیت هار تاثی5 51

24 
ن بدون در نظر گرفتن فعالیت های استخراج نفت و گاز و صنایع ساخت مواد شیمیایی و سهم اندک استان از ارزش افزوده صنعت کشور و افت شدید سهم تولید سرانه استا

انتقال گاز طبیعی در عین روند افزایشی آن در طی دوره مورد بررسی
4 41

 1 5 5 رای اقتصاد آناستقرار صنایع ملی بسیار بزرگ )نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز طبیعی( در استان با کمترین ارتباط و منفعت ب 21

 1 5 5 سرانه تأثیر اندک توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بر سطح رفاه اقتصادی خانوار در استان بوشهر بر اساس مقایسه روند درآمد سرانه و هزینه 22

23 
ایین ساکنین، عدم وجود پروژه های منطقه ای و ضعف فعالیت های به دلیل وجود پروژه های ملی با سرمایه گذاری و مشارکت پ 15-95خروج سرمایه از استان در دوره 

 بخش خصوصی
4 3 1 

 1 3 4 15-94کاهش بسیار شدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی در استان در دوره  24

 9 4 5 مهاجرت گسترده نیروی کار به استان در سال های اخیر 25

 1 4 5 کار و در نتیجه تهدید فعالیت های بومی)صیادی، کشاورزی و صنایع غذایی( و افزایش هزینه های زندگی در این منطقهجذابیت شدید جنوب استان برای مهاجرت نیروی  21

 9 4 5 غیر بومی و القایی بودن صنعت پتروشیمی و جذب اندک نیروی کار بومی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی جنوب استان 21

21
و در نتیجه ایجاد عدم تعادل در بازار کار استان ) با وجود شرایط نامناسب بازار کار  1315-94غال در شهرستان های کنگان و عسلویه در دوره رشد تقریباً دو برابری اشت

 استان بدون در نظر گرفتن اشتغال نفت و گار(
4 5 9 

 1 5 3 زیوابستگی شدید شهرستان های تنگستان، دشتستان، دشتی و دیر به فعالیت های کشاور 29

 5 1 4 تولید سنتی محصوالت کشاورزی در استان بدون در نظر گرفتن کشاورزی دانش بنیان 34

 1 2 4 نادیده گرفتن آب به عنوان یک نهاده تولید در اقتصاد و تولید محصوالت کشاورزی آب بر در استان مانند هندوانه، خربزه و گندم 31

 1 2 4 ورزی استراتژیک استان مانند خرما و گوجه فرنگی و صادرات محور نبودن تولیدات استراتژیک کشاورزی استانضعف شدید بازاریابی محصوالت کشا 32

 1 2 4 ضعف شدید استان در صنایع فرآوری و تبدیلی محصوالت کشاورزی و ر زیرساخت های نگهداری محصوالت کشاورزی، مانند سردخانه و انبار 33
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 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

34 
هزار تومان ارزش افزوده به ازای مصرف هر متر مکعب آب در بخش  2کم به ازای مصرف هر متر مکعب آب در بخش کشاورزی استان )تولید حدود تولید ارزش افزوده 

 کشاورزی استان(
5 3 1 

359 5 4 افزایش تمرکز گرایی فعالیت های صنعتی در استان بوشهر در دو دهه اخیر، به ویژه در جنوب استان 

 9 4 5 تی بودن صنایع پتروشیمی استان و عدم توسعه صنایع پتروشیمی پایین دستی در استانباالدس 31

31 
تقیم و ماشین آالت و تجهیزات و ...( به صورت مس -پوشاک -منسوجات -فلزات اساسی -تولید الستیک و پالستیک -وابستگی شدید صنایع استان )کانی غیرفلزی

 پتروشیمی استانغیرمستقیم به نفت و گاز و صنایع 
5 4 9 

 1 4 4 درصد از سرمایه گذاری بخش صنعت استان به صنایع پتروشیمی 11اختصاص  31

 9 4 5 ناتوانی در تکمیل زنجیره ارزش و خوشه های صنعتی استان به ویژه در صنایع نفت وگاز و پتروشیمی و در نتیجه الزام به خام فروشی 39

 9 4 5 استان در گروه فعالیت های تخصصی رو به افول بر اساس شاخص ضریب مکانی ارزش افزودهقرار گیری خدمات بازرگانی  44

 1 5 5 ضعف شدید استان در زمینه زیرساخت های خدمات بازرگانی مانند سیلو، انبار و سردخانه 41

O 

421 4 4 دسترسی به بازارهای مناسب داخلی و خارجی 

43 
ی استان در رشته های مختلف فعالیت اقتصادی کشور از قبیل صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، شیالت، صنایع غذایی و همچنین تولید برخی وجود مزیت های نسبی و رقابت

 محصوالت کشاورزی مانند خرما، گوجه فرنگی خارج فصل ...
4 4 1 

 1 2 5 ناطق ساحلیتوجه اسناد راهبردی و مدیریت کالن کشور در سطح ملی به اقتصاد دریا پایه و م 44

 1 5 5 موقعیت ممتاز جغرافیایی استان در زمینه ترانزیت زمینی و ترانشیپ دریایی 45

 1 5 5 موقعیت ممتاز منطقه ای استان در عرصه خدمات دریایی و همکاری های بین المللی 41

T 41 5 1 4 در سطح کشور در سال های اخیرتحریم های اقتصادی بین المللی علیه ایران به همراه نوسانات اقتصاد کالن 
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 انرژی ها و تهدیدهای بخش: نقاط قوت ، ضعف ، فرصت114جدول 

 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

S 

 34 1 ای برق(ساله )افزایش تعداد و ظرفیت نیروگاه ه 14برابری سهم استان از تولید انرژی برق کشور در طی دوره  14افزایش  1

 4 4 1خط سراسری انتقال گاز در دو محدوده عسلویه و کنگان و تبدیل استان به هاب اصلی خطوط انتقال گاز در کشور 13خط از  9وجود مبدا  2

 5 5 14برخورداری استان از عملکرد فراملی در بخش انرژی و دستیابی به نقش برتر نسبت به فعالیت های مشابه در سطح کشور 3

W 

4 درصد از شهر های استان به شبکه گازی کشور 14دسترسی ضعیف روستا ها به شبکه گازی با وجود برخورداری از زیرساخت ها و اتصال3 4 1 

5 21حوضه آبی استان 11حوضه آبی از  11پایین رفتگی سطح آب های زیرزمینی و ثبت بیالن منفی آب در  5
2 13نفر کارکن و بیشتر استان نسبت به کشور 14سطح بهره وری انرژی در کارگاه های صنعتی روند نامتعادل و کاهشی  6
3 25تعارض بین منافع اقتصادی بخش انرژی با میزان برخورداری گروه های بومی جنوب استان از منافع اجتماعی و اقتصادی 7

O 

8
 بهرگان به سایر نقاط و افزایش پتانسیل سرمایه گذاری در صنایع دریایی شاخه نفت و صادرات نفت استان بوشهر از منطقه عملیاتی نفتی خارک و

گاز
5 514

5 514درصد انرژی کشور در این استان 14درصد انرژی جهان و  14برخورداری از حجم قابل توجهی از ذخایر نفت و. گاز و تمرکز  9
5 514تریلیون متر مکعب در محددوده استان بوشهر و کشور قطر 14.2 قرارگیری بزرگترین میدان گازی جهان با ظرفیت 10
5 49وجو ظرفیت های بهره برداری از انرژی های سبز نظیر انرژی خورشیدی، بادی و امواج 11

T 
12 (  بویژه  در مشاغل با سطح  تخصصی باال14به  34نسبت پایین نیروی کار بومی به غیر بومی )نسبت4 31
4 15اعمال تحریم های بین المللی و ضعف در سرمایه گذاری و جذب فناوری های برتر حوزه انرژی 13
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 حمل و نقلها و تهدیدهای بخش : نقاط قوت ، ضعف ، فرصت 115جدول 

 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

S 

 14 5 5 ، نیروگاه اتمی بوشهر،  بنادر بوشهر، گناوه، دیلم و دیر و ...(3و  2، 1که دسترسی جاده ای)سایت های پارساتصال مراکز صنعتی و بنادر مهم استان به شب 1

 14 5 5 فرودگاه بین المللی خارگ، عسلویه، بوشهر ( و پراکنش فضایی مناسب فرودگاه های استان 3فرودگاه در استان بوشهر ) 5وجود  2

 1 5 3 کیلومتر در سطح استان 54یه صید و  بنادر کوچک تابعه فعال )از جمله بنادر گناوه ، دیلم، دیر و کنگان( در فاصله کمتر از وجود بنادر، مراکز تخل 3

 1 4 4 وجود بنادر کوچک تابعه فعال در سلسله مراتب بنادر از جمله بنادر گناوه ، دیلم، دیر و کنگان 4

 14 5 5 درصد حجم صادرات( 94یانه صادرات نفت خام کشور )بیش از فعالیت استان به عنوان بزرگترین پا 5

 9 5 4 وجود برنامه افزایش مقیاس پهلوگیری کشتی های تجاری جهت رفع محدودیت کانال های دسترسی )در خشکی( بنادر بازرگانی استان 1

W 

 1 3 5 م وجود تعادل در توزیع آننبود شبکه یکپارچه بزرگراهی در ارتباط با شبکه راه های اصلی استان و عد 1

 5 1 4 عدم شکل گیری ساختار تخصصی متناسب با زمینه های وارداتی و صادراتی در بنادر اصلی و هاب منطقه ای و ملی 1

9 
ن المللی و نبود دور های هوایی بیضعف استان در استفاده از حداکثر ظرفیت بالقوه منطقه و ناتوان در رقابت با فرودگاه های رقیب به دلیل عدم اتصال به کری

 زیرساخت های مورد نیاز
3 4 1 

 14 5 5 عدم پوشش دهی مراکز سکونتی، صنعتی و لجستیک بندری استان توسط خطوط راه آهن و پشتیبانی ناکارآمد در چرخه ترانزیت کاال 14

 9 5 4 عدم پشتیبانی لجستیکی بنادر در چرخه ترانزیت کاال 11

 14 5 5 کنگان( به حمل و نقل ریلی-عسلویه-2و  1ال هاب انرژی  بوشهر )منطق ویژه پارس عدم اتص 12

 1 5 3 ضعف در زیرساخت ها و تجهیزات حمل و نقل دریایی )به طور کالن حمل و نقل مسافر( بین جزیره خارک و پهنه سرزمین 13

O 

 9 5 4 ریلی( در مرکز و جنوب استان به دلیل همجواری بندر بوشهر با مد های مختلف حمل و نقلیوجود قابلیت حمل و نقل ترکیبی )هوایی، دریایی، جاده ای،  14

 1 4 4 موقعیت ویژه استان در نزدیکی به بنادر بین المللی و هاب منطقه )جبل علی و بنادر داخلی کشور( جهت برقراری و توسعه ترانشیپ کاال 15

11 
شیالتی در طول کریدور )از بندر امام در استان خوزستان تا بندر عباس در استان هرمزگان( و در اولویت قرار دادن  های صنعتی، معدنی و¬ارتقاء ظرفیت

 توسعه خطوط ریلی بنادر جنوب کشور به منظور تقویت لجستیک با توجه به قرارگیری در نزدیکی کریدورهای بین المللی دریایی
3 3 1 

T 11 1 3 4 شور های همسایه استان در حوزه خلیج فارس)بندر جبل علی( و همچنین توسعه بنادر داخلی )بندر چابهار( در رقابت با ا ستانوجود رقبای بین المللی در ک 
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 اداری -حوزه سیاسی  در -1-2-11-2-1-4

 .تهدیدات استان اشاره می گردد ترین مسائل مربوط به این حوزه مطالعاتی در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و در ادامه مهم

 اداری-ها و تهدیدهای بخش سیاسی: نقاط قوت ، ضعف ، فرصت 116ول جد
 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

S 

    وجود تفکر مدیریت مشارکتی در مدیران عالی رتبه استان 1

    بومی گرائی و تخصص گرائی در انتصاب مدیران سازمان های استانی 2

    میته های مشترک کار با سازمان های حوزه فرا استانی)نمونه کمیسیون تعامل با پارس جنوبی(شکل گیری ک 3

    به دلیل وجود منابع عظیم انرژی در استان تاثیر گذاری بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی منطقه و حتی کشور قابلیت 4

    های کالن و هماهنگی بین سازمانهاریزی و توسعه استان جهت انجام برنامهوجود شورای برنامه 5

    های بین سازمانی در ارتقاء عملکردوجود رقابت 1

    ها به مشارکت در برنامه آمایشتمایل سازمان 1

    تاثیرگذاری سازمان های مردم نهاد در بهبود نگرش مردمی نسبت به شرایط زندگی 1

    دهه های اخیررشد شتابان شکل گیری تشکل های کارگری در  9

    برخورداری از اعتماد عمومی نسبت به نخبگان مذهبی در سطح استان 14

    امیدواری نسبت به تاثیرات سمن ها در تصمیمات دولتی و بهبود شرایط زندگی 11

    برخورداری از وضعیت مطلوب در اعتماد به رساله ملی استان  12

W 

    گیری در خصوص برنامه آمایش استاندهای نماینده بخش خصوصی و مردمی در فرآیندهای تصمیمفقدان جایگاه مشخص برای نها 13

    ریزی، نظارت و پایش برنامه آمایشگیری، برنامههای الزم برای تصمیمفقدان نظام تولید و انتشار داده 14

    آوری و تبادل اطالعاتسازمانی و نظام گرد -فراهم نبودن زیرساخت های پیوندهای بین نهادی 15

    نهادینه شدن تفکر سنتی در سازوکار و بدنه مدیریت دولتی، ظرفیت پائین منابع انسانی و قوانین و مقررات دست و پا گیر 11

    های مناسب جهت استفاده از دولت الکترونیکنبود زیرساخت 11

    هاعدم ثبات مدیریتی در برخی سازمان 11

    های استانپائین منابع انسانی از نظر کیفی در بعضی سازمان ظرفیت 19
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 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

    هابرداری از پروژهها در تعریف و بهرهعدم هماهنگی بین دستگاه 24

    های متولی آمایشعدم هماهنگی و ضعف در یکپارچگی بین سازمان 21

    یدی و خدمات فنی ناکارآمدی صنوف استان و نقش کمرنگ آنها در زمینه فعالیت تول 22

    مدیران اجرایی در بیندرک یکسان از نیازها و معضالت فرهنگی و راهکارهای توسعه فرهنگی وجود عدم  23

    ناهم خوانی پتانسیل نیروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی استان با تعداد و نوع فعالیت مطبوعاتی 24

O 

    گیری برنامه آمایشریزی و تصمیمهای یکپارچه اطالعات مکانی به عنوان مبنای نظام برنامهن کشور بر ایجاد زیرساختهای کالتأکید برنامه 25

    شکل گیری بسترهای قانونی و سازمانی واگذاری و تفویض اختیارات دولتی در مقیاس محدود 21

    اعطای حق اختیار به کمیته برنامه ریزی شهرستان 21

21 
شکل گیری کارگروه های تخصصی و اندیشکده های تصمیم سازی و آشنائی بدنه کارشناسی استان با مفاهیم علمی در حوزه برنامه ریز ی 

 فضائی
   

    هم افزایی سرمایه فکری استان با سازماندهی شبکه ارتباطات میان نخبگان و تشکیل انجمن ها، کانون ها و اتاق های فکر 29

T 

    اهنگی و گسست نظام تصمیم گیری و مدیریت بین نقش های فرا استانی )در بخش انرژی( و سطوح تصمیم گیری استانی.ناهم 34

    عدم تناسب نظام سازمانی مدیریت با برنامه ریزی فضائی به ویژه در سطوح پائین تر از سطح استان 31

    های اجراییستان و فقدان رویکردهای آمایشی و فضایی در سازمانهای اجرایی انهادینه شدن رویکردهای بخشی در سازمان 32

    تبدیل صنوف استان به اهرم های سیاسی و پرداختن به جنبه حمایتی از جریان های سیاسی 33
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 در حوزه گردشگری -1-2-11-2-1-5

 .استان اشاره می گردددیدات در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدر ادامه مهمترین مسائل مربوط به این حوزه مطالعاتی 

 : نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید بخش گردشگری 111جدول 
 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

S 

1 
اشتغال  یش) بنادر گناوه و دیلم به عنوان پتانسیل گردشگری تجاری و وجود بازارچه های صنایع دستی و پتانسیل افزاوجود مراکز خرید در استان 

 و درآمد(
55 13 

8 
بوشهر و سیراف( و کریدور گردشگری  -شیراز -اصفهان -طبیعی کشور )تهران-قرارگیری در یکی از مهمترین کریدورهای گردشگری تاریخی 

هخامنشی و ساسانی
4 2 3 

W 

5
شهر بوشهر، گناوه و گنگان، کمبود زیرساخت ها و  سهم استان از جذب گردشگر )کمبود هتل، کمبود آزانس هاس مسافرتی، تمرکز هتل ها در سه

کیفیت پایین خدمات شهری(
5 5 13 

4 
عدم توجه به حفاظت از ابنیه و بافت های تاریخی و اکوسیستم های حساس و آسیب پذیر طبیعی و دارای پتانسل گردشگری در جریان توسعه و 

رشد شهری و فعالیت های صنعتی
3 5 3 

O 

3
سعه گردشگری فراملی در جزایرخارکو و فارسی با توجه به سواحل شنی و ماسه ای و آب سنگ های مرجانی و ظرفیت ورود گردشگر وجود امکان تو

خارجی از کشورهای حاشیه خلج فارس
4 53

5 513ظرفیت توسعه گردشگری صنعتی در سایت های پارس جنوبی و تاسیسات نفتی جزیره خارک و نیروگاه اتمی بوشهر 3

5 
امکان توسعه گردشگری خارج فصل و جذب جهانگردان داخلی و خارجی به دلیل به سواحل خلیج فارس و برخورداری از هوایی مطبوع در فصل 

زمستان
3 311

6 
 همراه با وجود تنوع در عمق آب های ساحلی و ظرفیت شکل گیری فعالیت های متنوع گردشگری )غواصی، ورزش های آبی، آب درمانی، کشتیرانی

مناظر ساحلی و طبیعی استان
4 53

T 

3تعرض اهداف نظامی و پدافندی در سطح ملی با قابلیت های محلی توسعه گردشگری3 56
3 43وجود رقبای گردشگری استان مانند استان هرمزگان به عنوان قطب گردشگری ساحلی 13

11 
و تسلط تفکر پروژه محور بر مدیریت این بخش مانند شکل گیری مناطق نمونه  ن و مشخص در بخش گردشگریوعدم وجود استراتژی مد

گردشگری در خارج از کانون های ساحلی
4 55

3 413زیرساخت های گردشگریوخدماتایجادبراینبود توجیهآمار باالی مسافران و گردشگران بدون اقامت شبانه در استان به عنوان تهدیدی برای  18
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 ه مالحظات ایمنی، دفاعی ـ دفاعیدرحوز -1-2-11-2-1-6

 .دیدات استان اشاره می گردددر قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدر ادامه مهمترین مسائل مربوط به این حوزه مطالعاتی 

 امنیتی -: نقاط قوت، ضعف ، فرصت و تهدید بخش مالحظات ایمنی، دفاعی118جدول 
 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

S 
 12 3 برخورداری استان از تنوع ترکیب جمعیتی در حوزه زبانی و مذهبی و نبود تعارضات قومیتی و مذهبی 1

2نبود رابطه گرایی و قانون گریزی در میان مردم استان بوشهر3 2 5 

W 

3دی در این حوزه با توجه به حجم صنعت و ارزش افزوده حاصل از آنقرارگیری حوزه جنوب استان در پهنه با خطر باال و عدم تامین زیرساخت های پدافن4 3 7 

4شکل گیری بنادر و اسکله های غیر مجاز و ترویج پدیده قاچاق در آنها به دلیل نظارت ناکارآمد مدیریت مناطق ساحلی استان4 3 7 

5 درصد سرمایه از آن 14بیش از ضعف سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان در حوزه های اقتصادی و خروج3 25
6آلودگی محیط دریایی ) نفتی، مواد مغذی و فلزات سنگین ( در استان به ویژه در شهرستان های عسلویه ،کنگان، دیر، بوشهر، گناوه و دیلم5 510
7 آنها به ویژه در جنوب استانوجود مناطق در معرض فاجعه انسانی در خصوص بیماری های ناشی از تمرکز صنایع و آالیندگی5 510
8انفرادی( به ویژه در مناطق جنوبی استان ) عسلویه، کنگان، جم و..( -عدم حس تعلق جمعیت مهاجر) عموما موقت و غیر دایم2 46

9
تان ده روند رو به رشد برداشت های غیرمجاز در شهرسبیالن منفی اکثر حوضه های آبخیز استان با توجه به پائین رفتن سطح و حجم منابع آب های زیرزمینی و مشاه

های دشتستان، گناوه، تنگستان و جم در سال های اخیر
5 38

O 10فارس و برخورداری از سهم باال در ارزش افزوده ملی و صادرات نفت و گازجواری با خلیجواسطه همموقعیت ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک استان بوشهر به3 36

T 

11قرارگیری تعداد زیادی از سکونتگاه ها و مراکز فعالیت در پهنه های آسیب پذیر در برابر زلزله4 48
12باال بودن خسارت مالی ناشی از سیل در استان )به ویژه در شهرستان دشتستان( به دلیل عدم الیروبی و بستر زمین شناسی3 47
13خارجی )نظیر همجواری با عربستان و عراق( و همچنین خشکسالی داخلی در تمامی گستره استان  وجود پدیده گرد و خاک ناشی از عوامل4 48
14قرارگیری استان در معرض خطرات احتمالی ناشی از همجواری با نیروگاه اتمی بوشهر در دو حوزه دریا و خشکی3 58
15تان )شهرستان های عسلویه، کنگان، دیر و جم( به دلیل آلودگی های شهری، صنعتی، کودی و دامیوضعیت بحرانی آلودگی هوا در استان به ویژه در جنوب اس5 49
16)وضعیت نسبتا نامناسب استان از نظر خطر زمین لغزش) در بخش هایی از شهرستان های دشتستان، دشتی، جم و دیر3 25
17 تهدیدات ناشی از قدرت های بین المللی و همچنین تهدیدات  امنیتیقرارگیری استان در منطقه ریملند )واحد عملیاتی( و4 37
18)مشاهده پدیده خشکسالی شدید در بخش زیادی از استان )شهرستان های عسلویه، جم، کنگان و دشتستان5 27
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 سازمان فضاییحوزه  در -1-2-11-2-1-1

 گردد. یاستان اشاره م داتی، ضعف، فرصت وتهددر قالب نقاط قوت یحوزه مطالعات نیمسائل مربوط به ا نیادامه مهمتر در

 : نقاط قوت، ضعف ، فرصت و تهدید بخش سازمان فضایی119جدول 
 کل انحصار اهمیت گزاره ردیف عوامل

S 

 43 1 حرکت شبکه شهری به سمت تعادل به دلیل جذب جمعیت بیشتر توسط شهرهای رده بعد از شهر اول استان 1

2تمرکز، تطابق و همبستگی فضایی بخش عمده جاذبه های طبیعی استان با محور ساحلی و کانون های اصلی خدماتی و زیرساختی4 5 9 

3ای و برخورداری از پیوند های هواییجوار به لحاظ شبکه مناسب جادههای هماتصال استان بوشهر با استان5 5 14 

4ب و افزایش تعادل های منطقه ایشکل گیری هسته جمعیتی در جنو5 4 9 

5عنوان کالنشهرهای دارای خدمات برترنزدیک بودن به کالنشهر شیراز و اهواز به4 41
1تعادل استان بوشهر از نظر توزیع فضایی خدمات در سکونتگاه های شهری و روستایی5 31

W 

1ه داخلی استانضعف در گستردگی و یکپارچگی شبکه بزرگراهی در محدود4 41
1عدم توازن بین توسعه صنعتی و توسعه خدماتی در شبکه شهری جنوب کشور5 514
9ایهای منطقهالمللی با توجه به ظرفیتنداشتن اتصال قوی به کریدور های هوایی بین5 514

14جه به کمبود اراضی قابل توسعهبرنامه ریزی تک کارکردی مناطق ویژه و تخصصی استان در نوار ساحلی با تو4 59
11عدم تعادل بنادر صادرات انرژی )بندر منطقه ویژه پارس جنوبی و خارک( از نظر جایگاه نظام سکونتگاهی و قدرت اقتصادی5 514

O 

12 بنادر جنوبی به سایرتبریز( نسبت  -اهواز -تهران -اصفهان –دارا بودن کمترین فاصله نسبی با مناطق کالنشهری کشور) شیراز3 41

13
بهره وصادرات نظام مندتوسعهباالتر،بهره وریکارا،فضاییالگوییکعنوانبهمرکزیچندمناطقوجود ظرفیت

بوشهراستاندراکولوژیکحساسشرایطباتنظیمدربیرونیمتعددفرصت هایازمندی
4 59

14ظرفیتتوسعهیکپارچهمنطقهشهریهربوشوکنگانبرپایهتوسعهحملونقلیکپارچه4 514
15)ظرفیت توسعه الگوی خوشه ای و صرفه های شهری در دو پهنه شبکه شهری شمال و جنوب )الگوی توسعه تمرکز غیر متمرکز5 514

T 11تخریب سواحل جزرومدی و نوزادگاهی توسط شرکت های بهره بردار و نیز پیشروی خشکی در دریا5 514
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 تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات استان و جمع بندی -1-2-11-2-2

 پرداخته می شود. SWOTدر این بخش به تحلیل استراتژیک محیط بر اساس خروجی های جداول 

مورد بررسی  SWOTجهت تحلیل استراتژیک محیط بر اساس خروجی های جداول، روابط دوگانه میان متغیرهای جدول 

مدل مفهومی تحلیل استراتژیک محیط را نشان می دهد. چنانچه در این مدل نمایش داده شده است،   21 ریتصود. قرار میگیر

 به شش صورت اتفاق می افتد. SWOTروابط میان متغیرها در جداول 

 ها و نقاط قوت.ها: رابطه بین فرصتمزیت 

 نقاط ضعف. مسائل و مشکالت: رابطه بین تهدیدها و 

 ها: عدم توانائی در بهره بردن از فرصت ها به دلیل ضعف ها.محدودیت 

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

 سازد.

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

 از نقاط قوت، کارایی عملیاتی سازمان را نشان می دهد.

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

 تهدیدها نشان دهنده هوشیاری محیطی است.

 SWOTل استراتژیک محیط بر اساس مولفه های جدول : مدل مفهومی تحلی26 ریتصو
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 SWOT:  تحلیل استراتژیک محیط بر اساس مولفه های جدول  121جدول 

 توضیح گزاره عرصه

ت
مزی

 

ت ها(
ت ها با قو

ص
ی فر

الق
)ت

 

تولید صنایع غذایی، کاغذ و مزیت نسبی استان در  

 لزی، محصوالتمحصوالت کاغذی، صنایع کانی غیرف

 فلزی فابریکی و محصوالت شیمیایی

 کننده وسازی فرایندهای تامینهای تامین کارا )یکپارچه زنجیره

 تولیدکننده، افزایش کارایی و کاهش ضایعات(

 
 ظرفیت گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی امکان گردشگری خارج فصل

 وجود مناطق آزاد، بنادر و اسکله های صیادی 

 انمند سازی جامعه محلی به عنوان مزیت نسبی بر پایه محلتو

کیلومتر  54وجود بنادر و اسکله های محلی با میانگین فاصله کمتر از 

 در سطح استان با هدف توسعه محلی

 زمینه سازی در راستای تحقق ایده مناطق خالق در مناطق ازاد استان

ه از شورهای منطقعدم توان رقابت با مناطق آزاد پیشرفته در برخی ک

 جمله مناطق آزاد امارات و ترکیه

 گسترش و تسهیل صادرات کاال در مناطق آزاد

ت
دودی

ح
م

 

ت ها با 
ص

ی فر
الق

)ت

ف ها(
ضع

 

وابستگی شدید صنایع استان به نهاده های نفت و گاز و 

 صنایع پتروشیمی 

 -اساسی فلزات -تولید الستیک و پالستیک -صنایع کانی غیرفلزی

 ماشین آالت و تجهیزات -شاکپو -منسوجات

 محدودیت توسعه فعالیت های زمین پایه

تعارض میان الزامات استقرار صنایع و توان زمین در ناحیه صنعتی 

 جنوب

 محدودیت اراضی توسعه شهری در محدوده شرقی استان

ی
حیط

ت م
ی/ غفل

هشیار
دها( 

دی
ت ها با ته

ص
ی فر

الق
)ت

 

عالیت سطه وجود فتغییر در ساختار اقتصادی استان به وا

 های ملی 

بهبود ساختار فعالیت و اشتغال استان با توجه به توسعه صنایع نفت و 

 گاز و پتروشیمی

 تضعیف اقتصاد محلی و بومی

 افزایش هزینه های زندگی در نواحی صنعتی و مناطق آزاد و ویژه

 رابطه صنعت و دانشگاه

 زارکار و ساختارای با باهای دانشگاهی و فنی و حرفهتناسب آموزش

 اقتصادی استان

تقویت و توسعه رشته های مرتبط با ساختار اقتصادی استان در 

 های گروه کشاورزی، فنی، علوم پایه.رشته

حوزه های تکنولوژیک و خدمات تخصصی نیروگاهی)بیمارستان 

 هسته ای، رشته ها هسته ای، مراکز کشت هسته ای و ...(

 تژیک استانموقعیت ژئوپلتیک و ژئواسترا

 مرکزیت ثقلی کشور در جهان

 قرارگیری در منطقه بحران مرکز نظامی عراق و کویت

 پیشینه نظامی و سوابق جنگ ها 

گاز و   پایتخت انرژی کشور)وجود منابع  و زیرساخت های نفت و

 انرژی اتمی(

 باز بودن پنجره جمعیتی استان

 هایالشفرصت اشتغال و توسعه فضای کسب و کار در مقابل چ

 اشتغال و شوک نیروی کار

 سود جمعیتی در مقابل چالش های جمعیتی

 های کوچک و متوسطایجاد و حمایت از بنگاه

 جذب نیروی کار بومی
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 توضیح گزاره عرصه

ف
ی/شکا

کارائ
 

ف 
ضع

ت ها با 
ی قو

الق
)ت

ها(
 

رقابت پذیری در تولید محصوالت کشاورزی خارج از 

 فصل

ج للی برای محصوالت خارشناسائی بازارهای بالقوه بازار ملی و بین الم

 از فصل

 های تولید و بازاریابی و عرضه محصوالتتجهیز و توسعه زیرساخت

 تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی

 رقابت پذیری در خوشه صنعتی خرما
 تکمیل زنجیره ارزش و خوشه های صنعتی

 های تولیدتجهیز و توسعه زیرساخت

ذیر
ب پ

ط آسی
نقا

 

ت ها با ت
ی قو

الق
)ت

دها(
دی

ه
 

 نقش استان در شبکه تولید و توزیع انرژی کشور

 آثار زیست محیطی وجود صنایع انرژی در استان

نیتی ام  تهدیدهایقرارگیری استان در منطقه ریملند) واحد عملیاتی( و 

 و نظامی

کاهش توان سکونت و زیست به واسطه افزایش توان صنعتی و نظامی 

 استان

 و ظرفیت مراتععدم تعادل در ظرفیت دامی 

 توجه به دامپروری در جوامع روستائی و مناطق غیرصنعتی استان

 فشار بیش از حد به مراتع

 عملکرد پایین اراضی مرتعی به ویژه در مناطق روستایی

جامعه ای با پیوندهای درونی قوی در معرض شدید 

 مهاجرت

 ایجاد تضاد های فرهنگی

 آسیب های اجتماعی

 طبقاتی شدن جامعه

 ران هویتبح

 محرومیت مردم از سرمایه های بومی و محلی

ت
ال

ل و مشک
مسائ

 

دها(
دی

ف ها با ته
ضع

ی 
الق

)ت
 

 کمبود منابع آب

 نبود زیرساخت های ذخیره آب و آبخوان داری

 کالن روند پدیده خشکسالی

 درگیری منافع استان های همجوار بر سر منابع آب

 بیالن منفی آب در استان

 هواآلودگی آب، خاک و 

 شوری خاک

 کیفیت پایین منابع آب

 فعالیت های آالینده محیط زیست
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نکته دیگری که در تحلیل و جمعبندی مطالعات وضع موجود استان حائز اهمیت است، شناسائی مهمترین عوامل موثر 

عواملی وجود  تمیبر موفقیت سازمان )یا سیستم( است. منطق این روش این است که در هر کسب و کار یا سازمان یا سیس

دارد که موفقیت آن را تضمین می کند. شناسائی و دستیابی به این عوامل حیاتی است. این مسئله کمک می کند که 

جهت گیری های کالن و ایده پردازی های آینده سازمان )استان(، بر اساس این عوامل کلیدی هدایت شوند. پس باید 

استفاده  "تحلیل رقابتی عوامل کلیدی موفقیت"داد. برای این منظور از روش این فاکتورهای اصلی را در اولویت قرار 

 می شود. براین اساس چهار دسته عوامل کلیدی شناسائی می شود. 

  شایستگی استراتژیک: عامل کلیدی سخت موفقیت که سازمان دارد و رقبا ندارند. این مسئله معادل ویژگی

یکی  د آن را حفظ و تقویت کرد. شایستگی استراتژیک باید تبدیل بهمنحصر بفرد  استان تلقی می شود که بای

 از بسترهای اصلی استراتژی های سازمان)استان( شود.

  الزام استراتژیک: عامل کلیدی سخت موفقیت که سازمان و رقبا واجد آن هستند. بی توجهی نسبت به این مقوله

بتی استان بوشهر، الزام استراتژیک معادل شرط منجر به شکست در رقابت خواهد شد. در تحلیل محیط رقا

حتمی بقا در نظر گرفته شده است. باید الزامات استراتژیک را شناسائی نمود و روی آنها سرمایه گذاری کرد. 

 در این مورد اصل رقابت بسیار حائز اهمیت است و باید سعی نمود نسبت به رقبا برتری یافت.

 خت موفقیت که سازمان ندارد و رقبا دارند. دستیابی به این عوامل شرط گلوگاه استراتژیک: عامل کلیدی س

رقابت پذیری سازمان است. در مورد گلوگاه استراتژیک چهار واکنش میتوان داشت. اولین گزینه، صرف نظر 

(. سوم، 1از آن عامل است. دوم، متمرکز کردن فعالیت و هدف گذاری روی بخشی کوچک، مشخص)جاویژه

کانات برای دستیابی و تحقق آن عامل اقدام شود. چهارم، جایگزین کردن یک عامل کلیدی موفقیت با تمام ام

 با عامل کلیدی موفقیت دیگر.

  پتانسیل استراتژیک: عامل کلیدی سخت موفقیت که ما و رقبا هیچکدام واجد آن ویژگی نیستیم و در صورت

تان ئله معادل امکان استراتژیک قابل حصول برای استحقق آن امر، شایستگی استراتژیک خواهیم داشت. این مس

در نظر گرفته شده است. در این حالت باید به صورت گزینشی تصمیم گیری نمود که به سراغ کدام عوامل 

 باید رفت.

                                                      
1 Niche Marketing ( بازاریابی جاویژه ) 
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 : مدل مفهومی تحلیل رقابتی عوامل کلیدی موفقیت53نمودار 

 
 (1563ماخذ: )سیروس و رحیمی مقدم،

 

در نهایت جدول و نمودار منتسب به تحلیل رقابتی عوامل کلیدی موفقیت استان بوشهر ارائه شده است. الزم به ذکر است، 

این تحلیل بر اساس نقطه نظرات متخصصان استانی تدوین شده است و تالش شده است با نگاهی فراگیر رقبای مختلف در 

  (.121جدول د بررسی قرار گیرد)سطوح محلی، منطقه ای، ملی و فراملی مور
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 استان بوشهر تیموفق یدیعوامل کل یرقابت لیتحل: 121جدول 
 توضیح گزاره عرصه

ک
ی استراتژی

شایستگ
 

صر بفرد استان
ی منح

)ویژگ
- 

ت که ما داریم، رقبا ندارند(
ی موفقی

ل کلید
عام

 
لکرد فراملی استان و نقش پذیری استان در عم -

 زنجیره تولید ملی در بخش انرژی
 نقش ملی و فراملی عسلویه و جزیره خارگ در صادرات نفت -

 ظرفیت جذب نیروی کار متخصص -

 ضرورت ایجاد ارزش افزوده ناشی از حضور نیروهای کار متخصص در استان -

 سکونتتوسعه و تکمیل خدمات پشتیبان  -

 به نظام سکونت و فعالیت استان تعادل بخشی -

 ارتقاء کیفیت زندگی به خصوص در مناطق مهاجر پذیر استان در راستای تغییر در مد مهاجرت)از مهاجرت های فردی به مهاجرت های تبعی( -

 ایجاد ارزش افزوده بومی در جریان دانشی یا سرمایه ای ضرورت -

 ( قوی میان بوشهرپیوند فیزیکی)کاال و مسافر -

 رس)منطقه همکار(و فا
ترانزیت کاال از طریق خطوط جاده ای و ریلی)در صورت احداث شبکه ریلی استان و اتصال آن به شبکه ریلی کشور( از بوشهر به فارس و  -

 اصفهان و تهران

ظرفیت توسعه دریاپایه و  نقش پذیری در  -

شبکه بازرگانی ملی)رقابت منطقه ای بر پایه 

 تان(مزیت مکانیِ ساحلی بودن اس

 مزیت دسترسی به ساحل -

 اهمیت بوشهر در شبکه ارتباطی کشور به عنوان نزدیکترین بندر جنوبی به تهران -

 کشور عراق و شهرهای پرجمعیت شمال غربی کشور به عنوان حوزه خدمات رسانی پس کرانه بوشهر -
 رقابت استان های نزدیک به ساحل بر سر بهره مندی از مزایای ساحل -

 دریائی و ساحلی ظرفیت گردشگری -
 وجود رقبای بیرونی  -

 کمبود زیرساخت های گردشگری -

 هزینه پایین گردشگری در استان بوشهر نسبت به رقبای بیرونی)از جمله کیش و قشم( -

ظرفیت توسعه درونزا بر پایه شیالت و آبزی  -

 پروری

 حمایت از صیادان و تجهیز ناوگان صیادی به شناورهای صیادی آب های دور -

 ه از تکنولوژی های نو در صنعت شیالت و پرورش ابزیاناستفاد -

 تهدید ذخایر آبزیان دریائی -
 لزوم توجه به محیط زیست دریایی -

 ظرفیت های اجتماعی انسان بوشهری -

 سرمایه اجتماعی درون گروهی باال -

 تنوع فرهنگی)اختالط فرهنگ ها، قومیت ها و مذاهب( -

 صلی مردم منطقه در گذشته(روحیه خدماتی/تعامل پذیر / تجارت )پیشه ا -
 عدم تعادل میان ظرفیت های انسانی و ساختار فعالیت و اشتغال استان -
 تضعیف اقتصاد بومی و شغل تاریخی مردم با توجه به واسطه سرمایه گذاری های کالن ملی در بخش انرژی -
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 توضیح گزاره عرصه
ک

ت استراتژی
الزاما

 
ی بقا

ط حتم
)شر

- 
ت رقبا 

ت که موقعی
ی موفقی

ل کلید
عام

در بازار 
ن میکند(

را تعیی
زیرساخت های حمل و نقل، انبارداری و تقویت  - 

 ارتباطات و بازرگانی 

 مزیت رقابتی بر پایه محل -

 ترانزیت زمینی)جاده ای و ریلی( و ترانشیپ دریایی -

 برخورداری از حمل و نقل ترکیبی)هوایی، دریایی، جاده ای، ریلی -
 بوشهر( –عسلویه  -ارگفرودگاه بین المللی خ 5فرودگاه در استان )  3وجود  -
 فرودگاه های عسلویه، شیراز و بندر عباس به عنوان رقیب فرودگاه بوشهر -
 اتصال مراکز صنعتی و بنادر مهم استان به شبکه دسترسی جاده ای -
 ضعف زیرساخت ها و تجهیزات حمل و نقل دریایی بین جزایر و خشکی -

 تقویت پیوندهای دریایی -

 فارس تعامل با کشورهای حاشیه خلیج -

 نزدیکی به بندر دمام و جبل علی)هاب منطقه ای( -

 مسیر دریای حج -

 کویت-فیلیپین-کره-چین-هند-پیوندهای کاالئی قوی با کشورهای امارات -

 پیشینه تاریخی استان در حمل و نقل و بازرگانی -

ک
گلوگاه استراتژی

 

ی 
ت پذیر

ط رقاب
)شر

-
ت که رقبا دارند، ما نداریم(

ی موفقی
ل کلید

عام
 

 القائی و برونزا  توسعه -

 غلبه منافع بیرونی)ملی( بر منافع درونی) استان(  تحت تاثیر سیاست های سرمایه گذاری و پروژه های ملی -

 تولید ناخالص داخلی کشورسهم باالی استان در ارزآوری و  -

سیاسی در سطح ملی در راستای سهم محرومیت جامعه میزبان)استان( از منافع و دستاوردهای پروژه های کالن ملی و لزوم چانه زنی های  -

 خواهی استان از این منافع.
 غیر ماهر در استان -به خصوص-ظرفیت اشتغال نیروی کار ماهر و  -

 فناوری پایین در بخش آب  -

 ارزش افزوده پایین آب -
 ضرورت ارتقاء فناوری در تامین و مصرف اب -

 اصالح الگوی کشت -
 شورورزی -
 ونیتوجه به نظام بازار و تقاضای بیر -

محدودیت در کانال های دسترسی در خشکی  -

 در بنادر بازرگانی 

 عدم توانایی پذیرش کشتی های بزرگ تجاری در بنادر استان به جز بندر عسلویه که بندر تخصصی است. -

 ملی در زمینه بازرگانی 8بندر بوشهر به عنوان بندر سطح  -

 و ..(  وجود رقبای بین المللی در حوزه خلیج فارس)بندر جبل علی -
 وجود بنادر داخلی رقیب )بندر چابهار و بندرعباس(  -

 تکمیل زنجیره تامین دریائی در زمینه حمل و نقل - پشتیبانی ناکارآمد در چرخه ترانزیت کاال -
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 توضیح گزاره عرصه

ک
ل استراتژی

پتانسی
 

صول
ل ح

ک قاب
)امکان استراتژی

-
ی

ش م
ش آن تال

ی و گستر
ی دستیاب

ت که رقبا برا
ی موفقی

ل کلید
عام

 
کنند(

 
 ن بهره برداری از انرژی های سبز و نوامکا -

 استحصال انرژی های نو -

 انرژی های تجدید پذیر و پاک -

 پروژه های تامین آب از قبیل آب شیرین کن ها و تولید آب از رطوبت هوا -
 فناورزی انرژی جزر و مدی -
 مزارع بادی دریایی -

 پتانسیل جذب و نگهداری نیروی انسانی -

 لزوم توجه به مسئله رفاه -

 م ارتقاءکیفیت زندگی در استانلزو -

 تامین امکانات و خدمات پشتیبان سکونت -
 استقرار الگوی بهینه سلسله مراتب خدمات رسانی شهرها و روستاها در استان -

 خوشه های صنعتی و توسعه صنایع کوچک -

 استانپروژه های پشتیبان توسعه منطقه ای به واسطه جذب سرمایه گذاری بین المللی در بخش انرژی در  -

 زنجیره های پشتیبان با ارزش افزوده باال -

 صنایع پایین دستی پتروشیمی -
 تکمیل زنجیره ارزش خوشه های صنعتی -
 ایجاد و تکمیل زنجیره های پشتیبان تولید با ارزش افزوده باال -
 شکل گیری محیط های یادگیری و نوآوری  -

 توسعه خدمات دریاپایه با ارزش افزوده باال -

 ار، خدمات بیمه دریائی و خدمات مالی استان و تبدیل شدن به هاب منطقه ایافزایش سهم باز -

 مدیریت فعالیت های دریایی و بندری -
 بازاریابی تجهیزات دریایی -

 وجود بانک، بیمه و بورس های خارجی در مناطق آزاد -
 کی،کشاورزی، غذائی دامی و...(تاکید بر ترانزیت و ترانشیپ کاالهای سبک و کم حجم با ارزش افزوده باال)وسایل الکترونی -

تقویت زیرساخت های دانشی دریاپایه)تحقیق و توسعه در صنایع دریایی، استفاده از ظرفیت های دانشگاه در توسعه بومی و تقویت رابطه -

 (دانشکده های دریاییصنعت و دانشگاه، مرکز تحقیقات دریایی و بندری، 

 ماخذ : گروه تلفیق
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 : نتایج تحلیل رقابتی عوامل کلیدی موفقیت استان بوشهر54نمودار 
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