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 رضا احمدیانمدیر پروژه: 
 قدمرامی . مرتضی ثابت آ. حسین  مجتبی رفیعیان توفیق،  روزیف مشاوران عالی: 
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 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

 علی محمدیمحمد  بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب
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 اصل مسعود جودت بررسی و تحلیل ویژگی های زیربنایی:

 ساعد موچشی رامین بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:
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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایی:                        فنی: مدیر ،مجتبی رفيعيانفيروز توفيقمشاوران عالی: 

 سونيا کریمی                       آرمان خواجه برج سفيدی حسين آرامی و رتضی ثابت قدمم

 ها:بررسی و تحليل پيوندهای بين سکونتگاه گروه  بررسی و تحليل سياسی اداری و سازمانی: گروه  گروه بررسی و تحليل وضعيت منابع طبيعی:

 مدیر گروه: کوروش کمالی

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 یرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 رشیدیعلی 

 مدیر گروه: حميد محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 های زیربنایی:گروه تحليل ویژگی بررسی و تحليل محيط زیست:گروه 

 مدیر گروه: صدیقه فيضی مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسی و تحليل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : ميثم نصيریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسی و تحليل اجتماعی و فرهنگی:

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

 مرتضی بيدگلیمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 وندیمهسا جالل گروه بررسی و تحليل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 موچشی رامين ساعدمدیر گروه:  شیدیر علی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 محتشمی زهرا 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 شاه بختیمهسا 

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسی و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفيق و های جمعيتی:گروه بررسی و تحليل ویژگی

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسی و تحليل نظام سکونتگاهی:

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

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی گروه: طاها ربانیمدیر 

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی 

 مرتضی بیدگلی  گروه بررسی و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 صدیقه فیضی مالحظات ایمنی، دفاعی و امنيتی:گروه بررسی و تحليل  ناصر پيرحياتیمدیر گروه: 

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهی هدی پورپیرعلی

 اصغرمحمدیعلی  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  علی رشیدی – حسین صادقی فریده آذربان
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 فهرست مطالب

 ق ................................................................................................................................................ شگفتاريپ
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 4 ............................ فضا یابیسازمان یالگوها استنتاج و ییفضا توسعه یوهایسنار فیتعر -1-5-5-3

 6 ...................................................................................... یا منطقه یریپذ رقابت یویسنار -1-5-5-3-1

 6 ..............کالن اقتصاد در یا منطقه یریپذ رقابت ینظر اتیادب قیتدق و حیتشر -1-5-5-3-1-1

 عنوان به) خرد اقتصاد در یا منطقه یریپذ رقابت ینظر اتیادب قیتدق و حیتشر -1-5-5-3-1-8

 3 ............................................ (یا منطقه یریپذ رقابت مکمل یاندازها چشم از یبرخ

 13 ....................................................................................................... شهر رشد یتئور -1-5-5-3-1-8-1

 13 ............................................................................................ "دیجد" ینهاد اقتصاد -1-5-5-3-1-8-8

 11 ................................................................................. کار و کسب یاستراتژ اقتصاد -1-5-5-3-1-8-5

 18 ............................................................................. یتریشومپ/ یتکامل یاقتصادها -1-5-5-3-1-8-4

 عنوان به) فضا اقتصاد در یا منطقه یریپذ رقابت ییفضا بعد قیتدق و حیتشر -1-5-5-3-1-5

 15 ............................. (یا منطقه یریپذ رقابت ویسنار در فضا یسازمانده انداز چشم

 13 ....................................... یصادرات شده یتخصص یها تیسا عنوان به مناطق -1-5-5-3-1-5-1

 13 ....................................................... ندهیفزا یها یبازده منابع عنوان به مناطق -1-5-5-3-1-5-8

 13 ..........................................................................دانش یها هاب عنوان به مناطق -1-5-5-3-1-5-5

 81 ................ بوشهر استان یا منطقه یریپذ رقابت یویسنار در مناطق یپولوژیت -1-5-5-3-1-4

 83 . بوشهر استان در "دیتول یها تیسا" عنوان به مناطق ییشناسا و  قیتدق -1-5-5-3-1-4-1

 استان در "ندهیفزا یها یبازده" منابع عنوان به مناطق ییشناسا و قیتدق -1-5-5-3-1-4-8

 83 .................................................................................................................................... بوشهر

 85 .... بوشهر استان در "دانش یها هاب" عنوان به مناطق ییشناسا و قیتدق -1-5-5-3-1-4-5

 86 ................................................... ریپذ رقابت ییفضا توسعه یویسنار ساخت و قیتلف -1-5-5-3-8

 86 ..................... یا منطقه یریپذ رقابت عوامل و ارکان یبند طبقه و یبند جمع -1-5-5-3-8-1

 51 ................................................... یا منطقه یامدهایپ-یا منطقه یها یخروج -1-5-5-3-8-1-1

 54 ............................................................................. یا منطقه یریپذ رقابت عوامل -1-5-5-3-8-1-8

 یریپذ رقابت یها شاخص و ارهایمع عوامل، یبند طبقه و نییتع: یبند  جمع -1-5-5-3-8-1-5

 43 .............................................................................................. بوشهر استان در یا منطقه

 44 ................................................. (داریپا توسعه) ییفضا -یطیمح انسجام یویسنار -1-5-5-3-8-8
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 43 ........................................ یاجتماع-یاقتصاد بعد یها شاخص و اجزاء حیتشر -1-5-5-3-8-8-1

 43 .................................. دولت نقش و یهمکار بعد یها شاخص و اجزاء حیتشر -1-5-5-3-8-8-8

 45 .................................................. یتیچندمرکز بعد یها شاخص و اجزاء حیتشر -1-5-5-3-8-8-5

 در ینیسرزم انسجام سازنده یشاخصها و ارهایمع ها، مولفه یطبقهبند -1-5-5-3-8-8-5-1

 45 ....................................................................................................................... بوشهر استان

 34 .................................................... وهایسنار از کیهر بر حاکم یها فرض شیپ نییتب -1-5-5-3-5

 34 ........ بوشهر استان توسعه یوهایسنار مشترک فصل بر حاکم یها فرض شیپ -1-5-5-3-5-1

 33 .............. وهایسنار از کیهر در استان ییفضا سازمان یبند شکل یالگوها نییتب -1-5-5-3-4

 33 .................................................................................. الیو -سوارز ییفضا تکامل مدل -1-5-5-3-4-1

 الیو-سوارز مدل هیپا بر بوشهر استان ییفضا سازمان یبند شکل یالگو نییتب -1-5-5-3-4-8

 35 .......................................................................................توسعه یوهایسنار چارچوب در

 35 ........................................................خدمات و سکونت نظام یابی سازمان یالگو -1-5-5-3-4-8-1

 34 ..................................................... کیاکولوژ و تیفعال نظام یابی سازمان یالگو -1-5-5-3-4-8-8

 35 .............................................................. بنادر ییفضا سازمان توسعه روند نییتب-8 -1-5-5-3-4-5

 76 ............................................................... توسعه ندیفرا در بنادر ییفضا تحول یالگو ینظر حیتشر

 67بنادر یکارکرد ستميس ییفضا توسعه یالگو هیپا بر بوشهر استان بنادر یستميس طيمح ليتحل

 48 .......................................................................... بوشهر استان بنادر ییفضا توسعه چهارم یویسنار

 48 ............................................................................. بوشهر استان بنادر ییفضا توسعه سوم یویسنار

 48 .............................................................................. بوشهر استان بنادر ییفضا توسعه دوم یویسنار

 47 ............................................................................... بوشهر استان بنادر ییفضا توسعه اول یویسنار

 63 ................................ (فضا یابی سازمان یالگوها از یبخش جهینت) یبند جمع -1-5-5-3-4-5-1

 33 ........................................... بوشهر استان ییفضا سازمان عناصر یشناس گونه نییتب -1-5-5-3-3

 33 ......................................................................................................... یمرکز یها مکان -1-5-5-3-3-1

 33 ....................... موجود وضع در یمرکز یها مکان یمراتب سلسله عیتوز نظام -1-5-5-3-3-1-1

 یروندها ادامه هیپا بر یمرکز یها مکان یمراتب سلسله عیتوز نظام رییتغ -1-5-5-3-3-1-8

 36 ................................................................................................................................... موجود

 یدسترس و یا منطقه یها تعادل نظر از یمرکز یها مکان عیتوز یالگو لیتحل -1-5-5-3-3-1-5

 33 .............................................................................................................. خدمات به عادالنه

 135 ......................................................................................................... توسعه یمحورها -1-5-5-3-3-8
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 شدن یا هیحاش خطر یبند پهنه یها شاخص یبند طبقه و یبند منطقه -1-5-5-3-3-3-1

 843 ............................................................................................................... ییروستا ینواح

 833 .................... یراهبرد یها تیاولو با یبند پهنه قیتلف و جینتا یبند جمع -1-5-5-3-3-3-8

 835 .......................... یصنعت ینواح در یدیتول یها تیفعال افول خطر یبند پهنه -1-5-5-3-3-3

 833 ................................ یدیتول یها تیفعال و ها انیجر تمرکز ینواح یبند پهنه -1-5-5-3-3-5

 853 .............................. فراغت اوقات گذران و یگردشگر یها محدوده یبند پهنه -1-5-5-3-3-6

 853 ............................. یبند پهنه یها شاخص و ارهایمع ها، مولفه یبند طبقه -1-5-5-3-3-6-1

 833 فضا یابی سازمان یالگو از یبخش عنوان به یینها قیتلف و یبند جمع -1-5-5-3-3-6-1-1

 833 ......................................................................... گاز و نفت یها تیفعال یبند پهنه -1-5-5-3-3-3

 531 ................................................................................ یاسیس ماتیتقس یبند پهنه -1-5-5-3-3-13

 ضوابط و فیتعار قانون اساس بر استان یاسیس ماتیتقس یبند پهنه -1-5-5-3-3-13-1

 531 ........................................................................................................... یکشور ماتیتقس

 536 ........................................................................................................... یبند جمع -1-5-5-3-3-13-8

 533 ........................................................................... یفناور و علم یالگو یبند پهنه -1-5-5-3-3-11

 و علم دار تیاولو یها پهنه یمکان الزامات و ارهایمع ابعاد، ییشناسا -1-5-5-3-3-11-1

 513 ............................................................................................................................... یفناور

 514 ................................................................................. جینتا ریتفس و یبند جمع -1-5-5-3-3-11-8

 513 ....................... خاص مناطق ریسا و یاقتصاد ژهیو و آزاد مناطق یبند پهنه -1-5-5-3-3-18

 و خاص ینواح آزاد، مناطق یبند پهنه یارهایمع و ها شاخص ییشناسا -1-5-5-3-3-18-1

 584 .......................................................................................................................ژهیو مناطق

 478 ................................. جنوب سواحل آزاد مناطق کار ميتقس نظام در بوشهر آزاد منطقه تخصص

 476 ......................................... خاص ینواح و ژهیو آزاد، مناطق یبند پهنه یارهايمع و یها شاخص

 583 ...................................................... استان ییفضا سازمان عناصر یبند سطح نییتب -1-5-5-3-5

 583 ................................................................................................................... کالن سطح -1-5-5-3-5-1

 583 .................................................................................................................. یانیم سطح -1-5-5-3-5-8

 583 .................................................................................................................... خرد سطح -1-5-5-3-5-5
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 ج

 583 ................................................................... ها ویسنار یساز ریتصو و ییروا گسترش -1-5-5-3-6

 483 .............. کالن اقتصاد یها یتئور منظر از یا منطقه یریپذ رقابت چارچوب حیتشر: 1 وستيپ

 543 ..................................................................................................... کیکالس یتئور -1-5-5-3-6-1-1

 541 ................................................................................................ کینئوکالس یتئور -1-5-5-3-6-1-8

 545 ........................................................................................ ینزیک یاقتصاد یتئور -1-5-5-3-6-1-5

 544 ......................................................................................................... توسعه اقتصاد -1-5-5-3-6-1-4

 543 ...................................... زا درون رشد یتئور -دیجد یاقتصاد توسعه هینظر -1-5-5-3-6-1-3

 543 ............................................................................................. دیجد تجارت یتئور -1-5-5-3-6-1-3

 ییفضا سازمان عناصر یبند سطح و یبند پهنه منظور به یمکان اطالعات یبند طبقه: 7 وستيپ

(توسعه انداز چشم یاصل رکن دو) ینيسرزم انسجام و یریپذ رقابت یاصل یها مولفه با متناسب

 ....................................................................................................................................................... 483 

 481 ........................................................................... یا منطقه یریپذ رقابت یها شاخص: 4  وستيپ

 484 ........................................................................... یاستان برون و درون مهاجرت انیجر: 8 وستيپ

ربطیذ یها ارگان توسط موجود وضع یاراض یکاربر نقشه یپوشش یها هیال دیيتا نامه: 8 وستيپ

 ...................................................................................................................................................... 488 

 488 

 486 ...................................................................... اريمع ساخت ابزار یعملکرد یبند طبقه: 7 وستيپ

 484 .......................... ییفضا یها ليتحل در تراکم ابزار  از استفاده علت و مفهوم حیتشر: 6وستيپ

 ArcGIS ............................................................... 474 استاندارددر یبند طبقه یها روش: 4 وستيپ

 463 ............. عمان یایدر و فارس جيخل در رانیا یاسالم یجمهور ییایدر مناطق قانون: 3 وستيپ

 468 ........................... نمونه عنوان به-یسکونتگاه توسعه تيقابل یبند پهنه یارهايمع: 13 وستيپ

 811بوشهر استان یفضا بر موثر یجهان اناتیجر و بار انیجر ليتحل به مربوط محاسبات: 11 وستيپ

 814 .................................................................. فارس جيخل تيموقع و یا منطقه اناتیجر: 17 وستيپ

 818 .................................................................................................................................................. :منابع
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 ح

 فهرست جداول

 33 .................................................................. بوشهر استان در یرقابت مناطق یپولوژیت یمساحت مشخصات:  1 جدول

 11 ................ بوشهر استان در یا منطقه یریپذ رقابت یویسنار سازنده اجزاء و ها شاخص ها، مولفه ابعاد،:  3 جدول

 14 .................................................................................................. ینیسرزم انسجام مفهوم توسعه حیتشر:  3 جدول

 14 ............................. بوشهر استان در ینیسرزم انسجام سنجش سازنده اجزاء و ها شاخص ها، مولفه ابعاد،:  1 جدول

 44 ............................................ موجود وضع تداوم فرض با ندهیآ یوهایسنار به یدهشکل یهافرضشیپ:  4 جدول

 63 .......... الیو -سوارز مدل هیپا بر بوشهر استان توسعه یوهایسنار در ها منطقه -شهر ییفضا تکامل مراحل:  6 جدول

 و یعملکرد یها شاخص هیپا بر یادیص و یتخصص ،یتجار یبندر یمرکز یها مکان یبند سطح:  7 جدول

 73 ......................................................................................................................................................... یرساختیز

 یخارج روابط در تیمحدود نبود) 1 و 3 یویسنار طیشرا در بوشهر استان بنادر ییفضا توسعه مراحل حیتشر:  4 جدول

 74 ................................................................................................................................. (یا منطقه یها یهمکار و

 یها استان به یورود ییکاال اناتیجر کل از بوشهر استان رامونیپ و جنوب یایدر در واقع یها استان سهم:  9 جدول

 76 ............................................................................................... (مقاصد عملکرد کل به نسبت سهم) 1393-کشور

 استان رامونیپ و جنوب یایدر در واقع یها استان به یورود ییکاال اناتیجر کل از کشور یها استان سهم:  11 جدول

 77 ............................................................................................... (یمباد عملکرد کل به نسبت سهم) 1393- بوشهر

 یریگ جهت و روابط یسازگار هیپا بر ییفضا توسعه یوهایسنار در توسعه ییفضا سازمان عناصر حیتشر:  11 جدول

 47 ........................................................................................................... گانه 13 کیاستراتژ یمحورها موضوعات

 94 ........................................................................ تیمرکز شاخص اساس بر استان یشهرها یبندسطح:  13 جدول

 111 ............... بوشهر استان جنوب هیناح یشهرها در مصوب یشهر توسعه یها طرح یتیجمع مشخصات:  13 جدول

 114 ...................................... یاشبکه تفکر برابر در( یمرکز مکان ستمیس) یمراتبسلسله تفکر اختالفات:  11 جدول

 111 .........................(یباغ و یآب یکشاورز کارکرد) یکشاورز کارکرد اساس بر دورهایکر یسطحبند:  14 جدول

 117 ......................................................................یپرور یآبز کارکرد اساس بر دورهایکر یبند سطح:  16 جدول

 119 ............................................................................... صنعت کارکرد اساس بر دورهایکر یبند سطح:  17 جدول

 133 ................................................................................. نمعد کارکرد اساس بر دورهایکر یبند سطح:  14 جدول

 134 .......................................................................... یدامپرور کارکرد اساس بر دورهایکر یبند سطح:  19 جدول
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 خ

 137 ................................................................................یشهر تیجمع اساس بر دورهایکر یبند سطح:  31 جدول

 139 ............................................................................ ییروستا تیجمع اساس بر دورهایکر یبند سطح:  31 جدول

 113 ..................................................... بوشهر استان یشهر یمرکز یها مکان در وندیپ قدرت استاندارد:  33 جدول

 114 ................................................ عملکرد اسیمق حسب بر یشهر یهاسکونتگاه کارکرد انواع حیتوض: 33 جدول

 141 ................................................................... روابط یبند سطح حسب بر یشهر یهاسکونتگاه عیتوز: 31 جدول

 144 ............................................ یاراض تیقابل یبند پهنه در رفته بکار ییفضا تابع و ریمتغ نوع نیب رابطه:  34 جدول

 164 ........................................ یکشاورز یکاربر کیاکولوژ توان طبقات با نیسرزم یهایژگیو ارتباط:  36 جدول

 171 ............................................... مید و یآب زراعت کیتفک به التینخ و یباغ و یزراع یاراض عیتوز:  37 جدول

 171 ................ دشتستان منطقه در التینخ یاریآب وهیش اصالح طرح در شده ینیب شیپ یمصرف آب حجم: 34 جدول

 173 ............................................................. یا گلخانه مجتمع به یدام یها مجتمع یکاربر رییتغ تیقابل:  39 جدول

 174 ..................................................................................... یکشاورز یها شهرک مصوب یینها نقاط:  31 جدول

 177 ............................................ بوشهر استان( یا گلخانه) یکشاورز یها شهرک یشنهادیپ یها مکان:  31 جدول

 174 .................................................................................. یساحل یپرور یآبز یبند پهنه یها شاخص:  33 جدول

 179 ................................................................................... ییایدر یپرور یآبز یبند پهنه یها شاخص:  33 جدول

 143 ... سکونت و تیفعال نظام یاصل یها یبند پهنه از کی هر یبرا ییفضا توسعه محدودکننده یرهایمتغ:  31 جدول

 144 ...................................................... یسکونتگاه تیقابل ییفضا توسعه یها شاخص و ها مولفه ابعاد،:  34 جدول

 313 .............................................................. یصنعت تیقابل ییفضا توسعه یها شاخص و ها مولفه ابعاد،:  36 جدول

 311 .................................... یعیطب راثیم و یطیمح ستیز یرهگاههایذخ یپهنهبند یمولفهها و ارهایمع:  37 جدول

 311 ................................................................................................. یعیطب خطرات یبند پهنه یارهایمع:  34 جدول

 واقع یها استان و جنوب یساحل یها استان بر دیتاک با کشور یها استان از شده حمل یکاال نوع و زانیم:  39 جدول

 346 .................................................................................................(یا منطقه نفوذ حوزه) بوشهر استان پسکرانه در

 کشور هب نسبت آن قیتطب سهیمقا و جهان نقاط ریسا به بوشهر استان گمرکات از صادرات و واردات ارزش:  11 جدول

 373 ................................................................................................................................. 1393-گمرک عملکرد و

 341 ............... فراغت اوقات گذران و یگردشگر یها محدوده یبند پهنه یارهایمع و ها شاخص مولفه،:  11 جدول

 313 ............................ بوشهر استان در یفناور و علم مناطق یبند پهنه یارهایمع و ها شاخص یبند طبقه:  13 جدول
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 د

 334یتخصص یکارکردها و یا منطقه روابط هیپا بر یجنوب یآبها یا برنامه و موجود آزاد مناطق یبند طبقه:  13 جدول

 331 ...................................... اول ویسنار یفضا در یموضوع یمحورها از کیهر عوامل و رهایمتغ طیشرا:11 جدول

 333 .................................... دوم ویسنار یفضا در یموضوع یمحورها از کیهر عوامل و رهایمتغ طیشرا: 14 جدول

 336 ................................ سوم یویسنار یفضا در یموضوع یمحورها از کیهر عوامل و رهایمتغ طیشرا: 16 جدول

 339 ................................. چهارم ویسنار یفضا در یموضوع یمحورها از کیهر عوامل و رهایمتغ طیشرا: 17 جدول

یا منطقه یریپذ رقابت و ییگرا تخصص در کیکالس یتئور چارچوب لیدال و ها فرض شیپ ها، مولفه:  14 جدول

 ....................................................................................................................................................................... 311 

 منطقه یریپذ رقابت و ییگرا تخصص در کیکالس نئو یتئور چارچوب لیدال و ها فرض شیپ ها، مولفه:  19 جدول

 313 ................................................................................................................................................................... یا

 منطقه یریپذ رقابت و ییگرا تخصص در ینزیک اقتصاد یتئور چارچوب لیدال و ها فرض شیپ ها، مولفه:  41 جدول

 311 ................................................................................................................................................................... یا

 منطقه یریپذ رقابت و ییگرا تخصص در توسعه اقتصاد یتئور چارچوب لیدال و ها فرض شیپ ها، مولفه:  41 جدول

 314 ................................................................................................................................................................... یا

 منطقه یریپذ رقابت و ییگرا تخصص در زا درون رشد یتئور چارچوب لیدال و ها فرض شیپ ها، مولفه:  43 جدول

 316 ................................................................................................................................................................... یا

 منطقه یریپذ رقابت و ییگرا تخصص در دیجد تجارت یتئور چارچوب لیدال و ها فرض شیپ ها، مولفه:  43 جدول

 314 ................................................................................................................................................................... یا

 341 ..................................... سازنده یعامل3 مدل اساس بر انگلستان یا منطقه یریپذ رقابت یها شاخص: 41 جدول

 341 ......................................................................................... (GCI)یریپذ رقابت یجهان یها شاخص: 44 جدول

 343 ................................ 3111 ن،یمارت یبند دسته اساس بر یریپذ رقابت یا منطقه عوامل از یکل ینما:  46 جدول

 347 ................................................................................... ییفضا لیتحل یابزارها یعملکرد یبند طبقه: 47 جدول

 344 .......................................................................................................... تراکم ابزار یدرون توابع انواع: 44 جدول

 111 ........................... یمل یفضا در بار انیجر شبکه( Core-Periphery Analysis) رامونیهستهپ لیتحل:  49 جدول
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 ذ

 هافهرست نمودار

 7 .................................................................................... توسعه ییفضا سازمان یوهایسنار ساخت ندیفرآ:  1 نمودار

 اقتصاد در مکمل یاندازها چشم و کالن اقتصاد تحول اناتیجر در یا منطقه یریپذ رقابت عناصر و ها مولفه:  3 نمودار

 11 .................................................................................................................. مناطق انواع مفهوم با آن رابطه و خرد

 17 ......................................................................................... ندهیفزا اثرات و منطقه یریپذ رقابت چرخه:  3 نمودار

 31 ................................................................................... یا منطقه یریپذ رقابت در پورتر خوشه یتئور:  1 نمودار

 33 ................................................................. یریرقابتپذ یویسنار در مناطق یپولوژیت یبرا ییالگو ارائه:   4 نمودار

 33 ...................................................................... یریرقابتپذ یویسنار در بوشهر استان یمنطقها یپولوژیت:  6 نمودار

-1393 ات  سال ثابت قیمت به کشور و بوشهر استان در یشهر خانوار کی کل نهیهز تحوالت روند سهیمقا:  7 نمودار

 33 ................................................................................................................................... الیر هزار به ارقام -1341

 16 ......................................................................................................... ینیسرزم انسجام یاصل بعد چهار:  4 نمودار

 17 ................................................ ینیسرزم انسجام یویسنار یشاخصها و ارهایمع مولفه، کالن یطبقهبند:  9 نمودار

 61 ............................... ینگار ندهیآ مطالعات از منتج یوهایسنار در توسعه یاصل شرانیپ سه فرض شیپ:  11 نمودار

 یداخل مناطق در دوریبرکر یمبتن نفوذ حوزه توسعه  قیطر از بیرق بنادر نفوذ حوزه در مداخله یاستراتژ:  11 نمودار

 71 ................................................................................................................... (گسسته و وستهیپ نفوذ حوزه) کشور

 71 ................................................................................................. بنادر یکارکرد ستمیس ییفضا توسعه: 13 نمودار

 بخش از منتج توسعه یوهایسنار با( Cohesion-Competitiveness) ییفضا توسعه یاصل ویسنار دو رابطه: 13 نمودار

 91 ...................................................................................................................................................... یندهنگاریآ

 114 ........................ (یباغ و یآب یکشاورز کارکرد) یکشاورز کارکرد اساس بر دورهایکر یابی خوشه:  11 نمودار

 116 ...................................................................... یپرور یآبز کارکرد اساس بر دورهایکر یابی خوشه:  14 نمودار

 تراکم و یصنعت ینواح و ها شهرک ،یاقتصاد ژهیو مناطق) صنعت کارکرد اساس بر دورهایکر یابی خوشه:  16 نمودار

 114 ........................................................................................................................................ (یکارگاه یواحدها

 133 ................................................................................. معدن کارکرد اساس بر دورهایکر یابی خوشه:  17 نمودار

 131 .......................................................................... یدامپرور کارکرد اساس بر دورهایکر یابی خوشه:  14 نمودار

 136 ................................................................................ یشهر تیجمع اساس بر دورهایکر یابی خوشه:  19 نمودار
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 ر

 134 ............................................................................ ییروستا تیجمع اساس بر دورهایکر یابی خوشه:  31 نمودار

 111تناظر لیتحل-خدمات و اشتغال سیماتر هیپا بر یشهر یمرکز یها مکان یکارکرد یها تفاوت لیتحل:  31 نمودار

 163 ............................................................................. یاراض تیقابل یبند پهنه در ارهایمع قیتلف ندیفرآ:  33 نمودار

 اناتیجر-Efiiciency Size ها کانون یبند  طبقه-یمل سطح در یا منطقه نیب بار انیجر یالگو: 33 نمودار

 363 ............................................................................................................................................. هزارتن111<کاال

 اناتیجر-:Hierarchical کانونها یبند  طبقه-خوشه 1 در مسافر انیجر تیمرکز هیپا بر مناطق یبند خوشه:31 نمودار

 363 .............................................................................................................................. سال در نفر هزار 14<مسافر

 ها کانون یبند  طبقه- بار انیجر مراتب سلسله هیپا بر  بوشهر استان یها کانون و کشور مناطق یبند سطح:34 نمودار

Betweenness:-361 .................. کشور یها استان ریسا به بوشهر استان یداخل یکانونها از-تن هزار1<بار اناتیجر 

 ها کانون یبند  طبقه- بار انیجر مراتب سلسله هیپا بر  بوشهر استان یها کانون و کشور مناطق یبند سطح: 36 نمودار

Betweenness:-366 ................ بوشهر استان یداخل یها کانون به کشور یها استان ریسا از-تن هزار1<بار اناتیجر 

 ها کانون یبند  طبقه- بار یداخل انیجر مراتب سلسله هیپا بر  بوشهر استان یها کانون یبند سطح:  37 نمودار

Betweenness:=367 ........................................................................... یاستان درون بار انیجر-تن41<بار اناتیجر 

 استان با یاستان نیب مسافر انیجر مراتب سلسله هیپا بر  بوشهر استان یها کانون یابی خوشه و یبند سطح:34 نمودار

 یکانونها به استانها ریسا از مسافر اناتیجر-نفر1311<مسافر اناتیجر-:Betweenness کانونها یبند طبقه- بوشهر

 369 ..................................................................................................................................................... بوشهر استان

 استان با یاستان نیب مسافر انیجر مراتب سلسله هیپا بر  بوشهر استان یها کانون یابی خوشه و یبند سطح: 39 نمودار

 بوشهر استان یها کانون از مسافر اناتیجر-نفر1311<مسافر اناتیجر-:Betweenness ها کانون یبند  طبقه- بوشهر

 371 ............................................................................................................................................... ها استان ریسا به

 371 ..................................................................................................... یاستان درون مسافر انیجر یالگو:31 نمودار

 و نیچ هند، انوسیاق خوشه در یریقرارگ و کشور یصادرات روابط مجموعه در بوشهر استان بنادر تیموقع:  31 نمودار

 374 ............................................................................................................................. دور یبازارها و فارس جیخل

 376 ............................................................... جهان نقاط ریسا با استان بنادر صادرات انیجر یبند سطح:  33 نمودار

 379 ........................................................ توسعه ییفضا سازمان بر مؤثر یگردشگر نظام یاصل یهامؤلفه:  33 نمودار

 313 .......................................................................... یفناور و علم ژهیو  مناطق اتیخصوص و یپولوژیت:  31 نمودار
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 ز

 یمحورها) بوشهر استان و کشور افزوده ارزش رشد نرخ هیپا بر استان یصنعت مختلف یها گروه یبند طبقه:  34 نمودار

 336 ..................................................................................................... (نقاط اندازه) GDP در گروه سهم و( نمودار

 343نفر41یباال مهاجرت-1391 سال در کشور یشهرستانها با بوشهر استان گانه9 مناطق نیب مهاجرت انیجر:  36 نمودار

 341نفر1یباال مهاجرت-1391 سال در کشور یها شهرستان با بوشهر استان گانه9 مناطق نیب مهاجرت انیجر:  37 نمودار

 363 ........................................ یمساو یها بازه روش قیطر از یرستر یمکان اریمع کی ینسب یبند طبقه: 34 نمودار

 364 .......................................... چارک یآمار روش قیطر از یرستر یمکان اریمع کی ینسب یبند طبقه:  39 نمودار

 366 ......................................... یعیطب یها بازه روش قیطر از یرستر یمکان اریمع کی ینسب یبند طبقه:  11 نمودار

 364 ......................... یهندس یها بازه تمیالگور روش قیطر از یرستر یمکان اریمع کی ینسب یبند طبقه:  11 نمودار

 369 ............................. اریمع انحراف تمیالگور روش قیطر از یرستر یمکان اریمع کی ینسب یبند طبقه:  13 نمودار
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 س

 فهرست تصاویر

 36 .................................................................................. یا منطقه یریپذ رقابت کاله در عوامل تیموقع:  1 ریتصو

 64 ....................................................................................................... بندر تحول یها میپارادا و مراحل:  3 ریتصو

 97 ................................................. (حوزهنفوذ و روابط یالگو) یشهر یمرکز یها مکان ییفضا ساختار:  3 ریتصو

 111 .............................................................. جنوب هسته یمرکز یها مکان و 3 و 1 پارس ژهیو تیموقع:  1 ریتصو

 113 ........ یاراض یکاربر-بوشهر استان جنوب یشهر هسته در یشهر نیب یاراض و میحر محدوده تیموقع:  4 ریتصو

(مستقل و یبرش ،یداخل یکانونها) یساختار نظر از یمرکز یها مکان یا شبکه یمورفولوژ توسعه تیظرف:  6 ریتصو

 ....................................................................................................................................................................... 114 

 و یاصل یدورهایکر خصوص در یمل یباالدست یها طرح و راهبردها از شده ارائه یینها ریتصو ندیبرآ:  7 ریتصو

 111 .................................................................................................................................... جنوب بنادر نفوذ حوزه

 111 ...............................................کشور مطالعه دست در و احداث دست در موجود، آهن راه یها طرح:  4 ریتصو

 111 .................................................... کشور نقل و حمل  یلیر یدورهایکر یگذار هیسرما یها تیاولو:  9 ریتصو

 131 ........ ها اهسکونتگ و یعیطب-یطیمح طیشرا به نسبت بوشهر استان یصنعت دوریکر نیتر مهم تیموقع:  11 ریتصو

 134 ......................................... تیجمع عامل هیپا بر شبکه ساختار در یشهر یمرکز یها مکان تیموقع:  11 ریتصو

 139 ......................................................................................... یشهر یها کانون نیب روابط یبند گونه:  13 ریتصو

 111 ..................................... جنوب و شمال حوزه دو در یا شبکه یکارکردها یریشکلگ بالقوه تیظرف:  13 ریتصو

 141 ................................................ ییفضا تجمع از سطح سه در( دورهایکر) اناتیجر و( شهرها) نودها:  11 ریتصو

 تیموقع و ییایدر و ییهوا یبیترک شبکه سوم و دوم سطوح یبند سطح هیپا بر یجهان یشهرها یپولوژیت:  14 ریتصو

 143 ............................................. بوشهر استان به یجهان یشهر مناطق نیتر کینزد عنوان به یدوب و دوحه یشهرها

 147 .......................................................... یبند پهنه یارهایمع و ها شاخص ها، مولفه یبند طبقه ندیفرآ:  16 ریتصو

 173 ........................................... استان کل در سدها ابیپا یاراض و یا برنامه و موجود یسدها تیموقع:  17 ریتصو

 317 ............................................................................................ یشهر مناطق در  TOD توسعه یالگو:  14 ریتصو

 TOD ................................ 317 مدل اساس بر یشهر مراکز رامونیپ سبز یدورهایکر یریشکلگ تیظرف:  19 ریتصو

 313 .......................................................................... یعیطب خطرات یبند پهنه یارهایمع و قیتلف ندیفرآ:  31 ریتصو

 317 .......................................................................................................... ییروستا یقلمروها یپولوژیت:  31 ریتصو



 استان ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر                                                                                 بوشهر  برنامه و بودجه استانسازمان  

 

 ش

 331 ............................................ یمکان تیموقع و یصنعت ساختار مولفه، سه هیپا بر آزاد مناطق یپولوژیت:  33 ریتصو

 333 .......................................... تکامل مرحله و خدمات و صنعت ساختار اساس بر آزاد مناطق یپولوژیت:  33 ریتصو

 و یتخصص روابط یطبقهبند و یمل نیسرزم سطح در یا برنامه و موجود آزاد مناطق یمکان تیموقع: 31 ریتصو

 334 .............................................................................................................................................. مناطق یکارکرد

 349 .............................................. نقاط نیماب یفضا یگذار ارزش و یا نقطه عارضه کی تراکم شینما:  34 ریتصو

 361 .................................................................................. یا نقطه تراکم محاسبه در رهایمتغ مشخصات:  36 ریتصو

 361 ....................................................... یمساو یها بازه روش قیطر از مناطق یتیجمع سهم یبند قهیط:  37 ریتصو

 361 ....................................................... یمساو یها بازه روش قیطر از مناطق یتیجمع سهم یبند قهیط:  34 ریتصو

 364 .......................................................... چارک یآمار روش قیطر از مناطق یتیجمع سهم یبند قهیط:  39 ریتصو

 366 ......................................................... یعیطب یها بازه روش قیطر از مناطق یتیجمع سهم یبند قهیط:  31 ریتصو

 367 ....................................................... یهندس یها بازه روش قیطر از مناطق یتیجمع سهم یبند قهیط:  31 ریتصو

 364 ..................................................................... اریمع انحراف روش قیطر از مناطق تیجمع یبند قهیط: 33 ریتصو

 Reclassify-Break Point ....................................................... 371:یبند طبقه روش-یاراض بیش اریمع: 33 ریتصو

 Record ................................................................................... 374 هیپا بر یبند طبقه-خاک عمق اریمع: 31 ریتصو

 Record .............................................................................. 376 هیپا بر یبند طبقه-نیزم یزهکش تیفیک:34 ریتصو

 Record ........................................................................... 377 هیپا بر یبند طبقه-نیزم بستر جنس اریمع:  36 ریتصو

 هیپا بر یبند طبقه روش-(سال در مکعب متر) دسترس در شرب آب-ینیرزمیز یها آب به یدسترس:  37 ریتصو

Record .......................................................................................................................................................... 374 

 سلسله لیتحل با ارهیچندمع یابیارز یقیتلف روش-(یریبپذیآس) یعیطب خطرات یبند پهنه با مجاورت: 34 ریتصو

 MCE-AHP .......................................................................................................................................... 379یمراتب

 Natural Breaks ......... 341:یبند طبقه روش-MCE:قیتلف روش-یزندگ بانیپشت ستمیس هیپا بر مجاورت: 39 ریتصو

 Natural Breaks .. 341یبند طبقه روش-IDWییفضا تابع-یمرکز یها مکان یخدمات تیمرکز شاخص: 11 ریتصو

 Natural Breaks ....................................... 343یبند طبقه روش-Distance:ییفضا تابع-ساحل از فاصله: 11 ریتصو

 &Expert MCE:قیتلف روش-سکونت نظام بر موثر ییایدر یآلودگ یدارا مناطق از فاصله: 13 ریتصو

Neighborhood-یبند طبقه روش:Natural Break ......................................................................................... 343 
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 ص

 Natural:یبند طبقه روش-Expert MCE& Neighborhood:قیتلف روش -هوا یآلودگ یبند پهنه:  13 ریتصو

Break ............................................................................................................................................................. 341 

 Natural Breaks .............................. 344:یبند طبقه روش-Density: ییفضا تابع-تیجمع تراکم اریمع:  11 ریتصو

Natural Breaks: یبند طبقه روش-Fuzzy Distance:ییفضا تابع-خاص ینواح و ژهیو مناطق با مجاورت:  14 ریتصو

 ....................................................................................................................................................................... 346 

 Natural Breaks ...... 347: یبند طبقه روش-Kernal Density:ییفضا تابع-یدامدار یها تیفعال تراکم:  16 ریتصو

Natural Breaks: یبند طبقه روش-Distance:ییفضا تابع-یباغدار و یکشاورز یها تیفعال با مجاورت:  17 ریتصو

 ....................................................................................................................................................................... 344 

 349 ........................یبند طبقه روش-Distance15km:ییفضا تابع-گویم پرورش یها تیسا با مجاورت: 14 ریتصو

 :یبند طبقه روش-Density:ییفضا تابع-نیشاغل تعداد عامل هیپا بر یمعدن و یصنعت یها تیفعال تراکم: 19 ریتصو

Natural Breaks ............................................................................................................................................. 391 

 Equa ........................ 391:یبند طبقه روش-Network:ییفضا تابع-یگردشگر نمونه مناطق با مجاورت:  41 ریتصو

 393 ...................................... یبند طبقه روش-IDW:ییفضا تابع-مهیب و یمال خدمات مراکز با مجاورت: 41 ریتصو

 393 ........................... یبند طبقه روش-IDW:ییفضا تابع-یورزش و یفرهنگ خدمات مراکز با مجاورت: 43 ریتصو

 391 .................................... :یبند طبقه روش-IDW:ییفضا تابع-یگردشگر خدمات مراکز با مجاورت:  43 ریتصو

 394 ................................ :یبند طبقه روش-IDW:ییفضا تابع-یعال آموزش خدمات مراکز با مجاورت:  41 ریتصو

 396 .................................... :یبند طبقه روش-IDW:ییفضا تابع-یرساختیز خدمات ندیبرآ با مجاورت:  44 ریتصو

 397 .......................................... :یبند طبقه روش-IDW:ییفضا تابع-یدرمان خدمات مراکز با مجاورت:  46 ریتصو

 طبقه روش-Density: ییفضا تابع-(تیمرکز شاخص) ییروستا خدمات تیمرکز ندیبرآ با مجاورت:  47 ریتصو

 394 .............................................................................................................................................................. :یبند

 399 ......................... :یبند طبقه روش-IDW:ییفضا تابع-(تیمرکز شاخص) یشهر باخدمات مجاورت: 44 ریتصو

 111:یبند طبقه روش-Network:ییفضا تابع-Urban Agglomeration-یشهر تجمع یها پهنه با مجاورت:  49 ریتصو

 Equa ....................................... 111 : یبند طبقه روش-IDW:ییفضا تابع-فرودگاه رساختیز از فاصله:  61 ریتصو

 روش-Network:ییفضا تابع-رازیش و اهواز یا منطقه کالنشهر دو به استان یها پهنه یزمان یدسترس:  61 ریتصو

 113 ....................................................................................................................................................... :یطبقهبند
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 113 .......................................... :یبند طبقه روش-Distance:ییفضا تابع-روین انتقال خطوط با مجاورت:  63 ریتصو

 111 .......................................................... :یبند طبقه روش-Distance:ییفضا تابع-برق پست از فاصله:  63 ریتصو

 114 ..................................... :یبند طبقه روش-Distance:ییفضا تابع-شرب آب انتقال خطوط از فاصله:  61 ریتصو

 طبقه روش-Distance: ییفضا تابع-کن نیریش آب یها تیسا مصوب یشنهادیپ یها محدوده از فاصله:  64 ریتصو

 116 .............................................................................................................................................................. :یبند

 117 .............................................. :یبند طبقه روش-Distance:ییفضا تابع-گاز رساختیز به یدسترس:  66 ریتصو

 114 ..........................................................................:یبند طبقه روش-Density:ییفضا تابع-راه تراکم:  67 ریتصو

 119 ..................................... :یبند طبقه روش-Distance:ییفضا تابع-شهرها مصوب میحر با مجاورت:   64 ریتصو

 111 یبند طبقه روش-Fuzzy Distance:ییفضا تابع-نفر 341 از باالتر تیجمع با یها یآباد با مجاورت:  69 ریتصو

 113 ......................................................................... جهان در گاز و نفت داتیتول مبادالت وندیپ قدرت:  71 ریتصو

 113 .................................................. 3111-جهان ییایدر نقل و حمل اناتیجر در فارس جیخل تیموقع:  71 ریتصو

 111-1941 دوره در فارس جیخل بنادر شده تیترانز ینریکانت یکاال حجم و محوطه توسعه رشد نرخ روند:  73 ریتصو
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 ط

 فهرست نقشه ها

 34 ................... یکارکرد تخصص و تنوع یبیترک شاخص و تیجمع تراکم عامل اساس بر  منطقه یپولوژیت:  1 نقشه

 یها یخروج یها شاخص از یکی عنوان به یداخل ناخالص دیتول سرانه رشد نرخ اساس بر مناطق یبند طبقه:  3 نقشه

 37 ............................................................................................................................................................ یمنطقها

 34 ........ یا منطقه یها یخروج یها شاخص از یکی عنوان به یکاریب نرخ تحول اساس بر مناطق یبند طبقه:  3 نقشه

 منطقه یها یخروج یها شاخص از یکی عنوان به خانوار درآمد نهیهز روند رییتغ اساس بر مناطق یبند طبقه:  1 نقشه

 39 ..................................................................................................................................................................... یا

 Spatial Cohesion Scenarios ...................................... 43-ینیسرزم انسجام یویسنار در مناطق یپولوژیت:  4 نقشه

 74 ...................................... 1393 سال در کشور یها استان به شده وارد یکاالها کل در بوشهر استان سهم:  6 نقشه

 79 .................................... 1393 سال در کشور یها استان از شده خارج یکاالها کل در بوشهر استان سهم:  7 نقشه

 یکاالها حجم هیپا بر کشور یها استان ریسا با جنوب یساحل یها استان وندیپ قدرت و یکارکرد روابط:  4 نقشه

 41 ........................................................................................................................................................... شده وارد

 یکاالها حجم هیپا بر کشور یها استان ریسا با جنوب یساحل یها استان وندیپ قدرت و یکارکرد روابط:  9 نقشه

 41 ......................................................................................................................................................... شده خارج

 وندیپ قدرت هیپا بر کشور یها استان ریسا با جنوب یساحل یها استان وندیپ قدرت و یکارکرد روابط:  11 نقشه

 43 .............................................................................................................................................................. ییکاال

 43 .. وندیپ توازن هیپا بر کشور یها استان ریسا با جنوب یساحل یها استان وندیپ قدرت و یکارکرد روابط:  11 نقشه

 116 ........... توسعه تیظرف یدارا و موجود یخدمات تیمرکز  شاخص هیپا بر یمرکز یها مکان یبند طبقه:  13 نقشه

 131 ........................................................ یکارگاه یواحدها نیشاغل تراکم اساس بر دورهایکر یپولوژیت:  13 نقشه

 131 ....................................................................................... تیجمع تراکم اساس بر دورهایکر یپولوژیت: 11 نقشه

 131 ........................................................................ گانه 7 یکارکردها ندیبرآ هیپا بر دورهایکر یپولوژیت:  14 نقشه
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 پیشگفتار

ی زیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1391برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

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

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

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

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

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

رح اصلی ش 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 میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

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

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

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

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

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

سناد های مطالعاتی الزم برای تهیه 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 طبگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

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

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

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 هبندی و نتیجامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.ی قرار میموردبررساستان را 
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ی توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی وهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

تدوین  ی توسعه فضایی استان ووهایسنار ی استان، شناساییهاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

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

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

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

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

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

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

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

 آمایش است.

 ایشمرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آم

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

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

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

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

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

 باشد.می

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

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

 عه است.های اجرایی توسسیاست

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

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

ها دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرحو  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
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ها، مالی پروژه مانی وبندی زهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 

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

 استان است.

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

های سیاست های ارزیابی برنامه ورزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخصپایش، ا

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. ستان انجام میدر این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش ا

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

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

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکمایش، کنترل برنامهبرنامه آ

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

 باشد.می

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش ارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنجگام دوم با عنوان ارزیابی برنامه د

 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

زارش گردشگری استان با عنوان گ مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده  از مجموعهر گزارش حاض

 شرح خدمات است. 7-3-1تحلیل و بررسی بخش گردشگری و بند 
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 مقدمه

تا جایگاه گزارش حاضر در فرآیند آمایش استان و نیز مراحل اصلی که  پیش از ورود به مباحث اصلی الزم دانسته شد

در گزارش حاضر جهت دستیابی به اهداف اصلی این بخش طی گردید تشریح گردد. همانطور که استحضار دارید 

با عنوان  4-3-3-1های حاکم بر توسعه در در بند انداز، اهداف بنیادین و پیشرانسناریوهای توسعه استان پس از تدوین، چشم

کیل گردد. گزارش حاضر،  از دو بخش اصلی تشبندی سازمان فضایی استان ارائه میتبیین منطق )فضای( سناریوهای شکل

 شده است: 

-روش نگاری(: از نظربندی سازمان فضایی توسعه با سناریوهای توسعه )خروجی بخش آیندهتعریف الگوی شکل-1

ریزان در هدهد که برنامیوهای فضایی توسعه وجود ندارد. بررسی تجارب مختلف نشان میشناختی، مدلی برای تدوین سنار

انداز آمایش استان بوشهر پس از چشم  اند.های خاص هر منطقه به طراحی سناریوها پرداختهمناطق مختلف و بواسطه ویژگی

 یف گردید:جلسات متعدد با نخبگان و مدیران توسعه استان در نهایت به صورت ذیل تعر

 رویکردپایه

 "توسعه پایدار دریا محور، پیوند سرزمین مبتنی بر فناوری های نوین و ارتقا شبکه همکاری های منطقه ای و بین المللی"

 بیانیه چشم انداز

بوشهر استانی است با جامعه ای خالق، توانمند، کارآفرین، دارای زندگی با کیفیت مطلوب و سازمان فضایی متعادل؛ "

برخوردار از توسعه پایدار بر پایه اقتصاد دانش بنیان، دریا محور، رقابت پذیر و دارای جایگاه ممتاز در تجارت، گردشگری، 

 ."صنایع دریایی، علوم و فناوری زیستی، انرژی و پتروشیمی

ای در منطقه پذیریرقابت"و  "تعادل فضایی و پایداری توسعه"ارکان و نقاط لنگرگاهی این بیانیه بر دو مولفه اصلی 

سازماندهی شده است. با توجه به وجوه متفاوت این دو مولفه در مواجه با اصول  "بنیان و دریاپایهچارچوب اقتصاد دانش

اصل رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی، کارایی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یگپارچگی سرزمین،  4آمایش سرزمین )

ایرانی -، حفظ هویت اسالمیایهای منطقهتعادل ابع طبیعی، گسترش عدالت اجتماعی وزیست و احیاء منحفاظت از محیط

دو سناریوی  در استان بوشهر از ها(و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد، رفع محرومیت

استفاده شده  امهانداز برنو چشم نگاریآینده بندی سازمان فضایی سناریوهای منتج از بخشمیانجی برای تبیین الگوی شکل

و  31/14/1394است. طی جلسات کمیته فنی برنامه آمایش که با حضور کارفرما، ناظر محترم و گروه مشاور در تاریخ 

ذیری پسناریوی رقابت: سناریوی میانجی "برگزار گردید مقرر گردید بر پایه نظر پیشنهادی مشاور از دو  11/16/1394

 تصویرسازیر د "ریزی فضایی(ای و سناریوی انسجام سرزمینی )معادل رهیافت توسعه پایدار در ادبیات برنامهقهمنط
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های مذکور هیافتپیچیدگی رسناریوهای توسعه فضایی استفاده شود. در این راستا و با توجه به  و تدقیقسناریوهای توسعه ب

بخش اول ریزی فضایی مد نظر قرار گرفت )بخش و تعامل آن با ادبیات برنامه، ابتدا ادبیات نظری این ریزی فضاییدر برنامه

عیین ت-گزارش(. خروجی این بخش در سه بخش آمده است: الف: موقعیت سناریوهای توسعه با دو سناریوی میانجی، ب

تغیرها اریو مذکور: این مهای توسعه فضایی در هر یک از دو سنها، معیارها و شاخصبندی مولفهطبقه-تیپولوژی مناطق و ج

بندی عناصر سازمان فضایی به فراخور هر فعالیت و ماهیت هر عنصر مورد استفاده قرار گرفتند. بر این اساس در بخش پهنه

یابی فضا در استان بوشهر بر اساس متغیرهایی صورت گرفته است که در دو رهیافت )سناریوی( استنتاج الگوهای سازمان

 اند. سجام سرزمینی شناسایی شدهپذیری و انرقابت

پس از تشریح نظری و مفهومی هریک از سناریوهای میانجی، رابطه آن در وحله اول با سناریوهای توسعه  در ادامه

)تیپولوژی مناطق در استان بوشهر در هر یک از سناریوهای مذکور( و در گام دوم با متغیرهای فضایی و محورهای استراتژیک 

وند و تلفیقی ارائه گردیده است. در گام آخر جهت تبیین پینگاری( در یک چارچوب همگانه )مشترک با بخش آینده13

 6تنظیم سناریوهای توسعه در مدل فضایی -1بندی سازمان فضایی سناریوها دو مرحله طی گردید: ترِ الگوی شکلتفصیلی

ون رین کانهای ساحلی )به عنوان مهمتو سکونتگاه تنظیم رابطه هریک از سناریوها با بنادر -3ویال و -ای سوارزمرحله

 به عنوان یکی از عناصر اصلی و ویژه سازمان فضایی توسعه استان. پایه(های دریاپایه و خشکیهماهنگ کننده فعالیت

-شناسی عناصر سازمان فضایی که بخش اصلی گزارش را شامل مییابی فضا و تبیین گونهاستنتاج الگوهای سازمان-3

 :1از سه بخش اصلی تشکیل شده است ،گردد

A-زیتی شدن کانونی )ظرفیت چندمرک-شناسی عناصر سازمان فضایی که بر عناصر کانونی و خطی و خطیتبیین گونه

 های توسعه فضایی در کل پهنه سرزمین است.کردن ظرفیتمناطق( متمرکز است و  به دنبال بالفعل

B-قابلیت های  شناسایی-ت است: الفبندی عناصر سازمان فضایی استان: این بخش به چند دلیل حائز اهمیتبیین پهنه

ه هایی که در پیرامون مراکز و کریدورهای مختلف بوده و بشناسایی ظرفیت-توسعه فعالیت و سکونت در پهنه سرزمین ب

                                                      
شرح خدمات با عنوان  1-3-3-1گیرد لذا بند شناسی عناصر در این بخش صورت می. با توجه به اینکه تعریف سناریوهای توسعه فضایی و تبیین گونه 1

ابی فضا به یفرآیندی در موقعیت مناسبی قرار ندارد در گزارش حاضر انجام شده است. استنتاج الگوهای سازمانیابی فضا که از نظر استنتاج الگوهای سازمان

 باشد.بندی قابل رصد میفراخور هر بند و هر عنصر فضایی در بندهای با عنوان جمع
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اشد بها و کریدور( و ظرفیت توسعه این عناصر موثر میبندی عناصر سازمان فضایی مربوط به مورد اول )کانوننوعی بر سطح

 هایی توسعه فعالیتی بر اصل تعادل و توزیع متوازن جمعیت و ظرفیت در پهنه سرزمینموع و برآیند ظرفیتاثر مج-و ج

C-بندی عناصر سازمان فضایی تبیین سطح 

ئه شده به های ارابندیهای این گزارش فرآیند بازخورد مالک عمل قرار گرفته است. بنابراین تمامی جمعدر کلیه بخش

 .3گردندگزارش محسوب می عنوان خروجی نهایی

ارند هایی از توسعه نمود و بازتاب فضایی دنکته دیگری که در این بخش الزم است توضیح داده شود اینست که بخش 

اضر که گردند. بنابراین در سرتاسر گزارش حکه نهایتًا در مولفه جمعیت، فعالیت و کاربری زمین و محیط زیست آشکار می

فضایی توسعه استوار است از متغیرهای اصلی و یا متغیرهای نماینده مفاهیمی استفاده شده است که  شالوده آن بر سازمان

  فضایی دارا هستند. -قابلیت تنظیم و توصیف را در بعد مکانی

                                                      
های محورهای توسعه لحاظ گردید. تمامی نتایج حاصل از بخشهای مرکزی و بندی صنعتی و سکونتگاهی بر نتایج بخش مکانبه عنوان مثال نتایج پهنه 3

 مختلف مورد بازبینی و بازخورد قرار گرفته است.
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 3یابی فضاتعریف سناریوهای توسعه فضایی و استنتاج الگوهای سازمان -1-3-3-6

بسیار  یک سیستم باز و به طور مشخص یک منطقه، نتیجه سیستمیتعریف سناریوها و تصویرسازی عناصر توسعه فضایی 

ای سیاسی، هگیریای است که متشکل از نیروهای همگرا، رقیب، مستقل و مخالف هم )واگرا( و اثر رویدادها و تصمیمپیچیده

ن عوامل )عوامل ن اثر همه ایپذیرد. به طور کالباشد که بر فضا اثرگذاشته و از آن نیز تاثیر میاقتصادی، اجتماعی متعدد می

- های توسعهریزی استان و پیشراننیروهای برآمده از درون منطقه و تحت نظام کنترل و برنامه  - Key Factors-کلیدی

Driving forces- ریزی( در طول زمان ثابت نیست  و نیز برنامه )به عنوان نیروهای با منشا خارجی و خارج از کنترل و نظام

یش از سایر های خاصی از نظام توسعه بتواند متفاوت باشد. این مساله بدین معناست که حیطهاز لحاظ جغرافیایی می تاثیرشان

حوزه ها به طرق مختلف تحت تاثیرند. بنابراین، تاثیر نهایی هر سناریو بیان و برآیند نوعی تعامل )برهم کنش( پیچیده بین 

 ها است.های خاص اقتصادی، اجتماعی، محیطی مکانودمختار و ویژگیها، اختالفات، روندهای مستقل و خسیاست

ی، های خاص راهبردی، بر الگوها و عناصر ساختار فضائسناریوهای توسعه فضایی با هدف بررسی تاثیر انتخاب سیاست

اهبردی و بسته رگذارند. به منظور سنجش این موضوع، دهای نظام توسعه اثر میساخته می شوند و از طرفی بر استراتژی

روندمبنا  محیطی(  در مقایسه با سناریوی-متفاوت در حوزه اقتصاد منطقه ای شامل اقتصاد رقابتی و اقتصاد انسجام سرزمینی

-)که محتمل ترین عوامل پیشبرنده را در روندهای مستقل و جاری استنتاج می کنند( در چارچوب مفاهیم ساخت سناریو

Scenario Building- شوند. در مرحله بعد، بر پایه مسیر انتخابی کنشگران، ذی نفعان و ذی ده و با هم مقایسه میساخته ش

شود نگاری(، سناریوی منتخب تشخیص داده می)سناریوهای بخش آینده 1نگرانهنفوذان در یک رویکرد کنشگرانه و پس

در بخش سناریونگاری: شناسایی سناریوهای  فصل سوم از گام سوم از مرحله اول مطالعات: 3-3-1)این سناریو در بندهای 

شود )سناریوی توسعه فضایی استان به تفصیل آمده است(، تبیین و روایی آن بر پایه اثرات فضایی توسعه گسترش داده می

 (.4کنشگرانه

                                                      
بندی سازمان فضایی استان در هریک از سناریوها در غالب دو سناریوی میانجی و اثرات فضایی نیازهای بند تبیین الگوهای شکلالزم به ذکر است که پیش.  3

 ه است.بندی شدهای اصلی جمعتعریف سناریوهای توسعه فضایی استان آمده است و در بند تبیین الگوها، خروجی-6-3-3-1صلی این گزارش: آن در ذیلِ بند ا
1 roll back 
4 the Proactive Scenario 
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رامون، مدل پی-ریزی منطقه ای شامل تئوری مکان مرکزی کریستالر، مرکزهای پایه سازمان فضایی توسعه در برنامهتئوری

ای مبتنی بر هفریدمن، تئوری شهرهای و مناطق کارکردی مکمل و همکار میجرز، تئوری های مبتنی بر اقتصاد فضا، تئوری

پذیری منطقه ای و منطقه شهری، تئوری های مبتنی بر رشد پایه اقتصادی و توسعه صادرات و ... در طیف بین دو رقابت

، ای و اهداف عام آمایش سرزمینها و دستاوردهای منطقهنگر، متفاوت از حیث خروجیجانبهرهیافت نسبتاً واگرا، جامع و همه

قرار داد.  7ایپذیری منطقهو رقابت 6های تشکیل دهنده و اجزائ سازنده آن شامل رهیافت/سناریوی انسجام سرزمینیمولفه

 شوند و بعضاً دارای وجوه و معیارهایاین دو نیرو در تعریف، چارچوب مفهومی و مبانی تشکیل دهنده آن متضاد تلقی نمی

 مشترکی نیز هستند. 

رهیافت/سناریوی انسجام سرزمینی در اهداف بنیادینی چون تعادل فضایی، توزیع عادالنه ثروت و خدمات در پهنه 

ش و مناطق های دانها و انباشت سرمایه، شکلگیری هابگذاریای بر تمرکز سرمایهپذیری منطقهو رقابتپردازد سرزمین می

توسعه  های فزاینده اقتصادی وهای ناشی از تجمع و برگشتبا تنوع و تخصص کارکردی، رشد اقتصادی فزاینده و صرفه

-مرکزهایی که حول فرآیند توسعه به مجموعه سیاستصادرات محور تاکید دارد. از طرفی اشکال مختلف سازمان فضایی ت

-ای مرتبط میمنطقه 9و واگرایی 4زدایی عناصر مختلف سازمان فضایی و نیز نیروهای که منجر به همگرائیگرایی و تمرکز

-اییزگرتمرکززدایی و تمرک-پردازند. بین دو رهیافت/سناریوی مذکور و نیروهای واگرای سازمان فضایی توسعهگردد، می

  یک رابطه نسبی متناظر برقرار است.

ایی که از هظاهر واگرا در ساختار فضایی توسعه دارای وجوه مشترکی نیز هستند. به عنوان مثال کانوناین نیروهای به

در هر  ها برخوردارندهای اقتصاد پایه دارای ظرفیت صادراتی هستند و از تنوع کارکردی در این نوع فعالیتلحاظ شاخص

، نیاز به ی(ااستان بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویر احمد )سطح منطقه رهیافت حائز اهمیت هستند. همگرائی کارکردی دو

ند کها و کریدورها متمرکز میهائی دارد که تخصیص منابع را در این کانونها و فعالیتها در کانونگذاریتجمع سرمایی

روستایی درون محیط سیستمی استان و توزیع خدمات پایه در -پیوندهای شهریکه همگرائی در سطح محلی بر در حالی

. بنابراین نیروهایی که در دو رهیافت مورد بحث موثر هستند از ویزگی اشتراکی نیز یابدمفهوم میمانده مناطق عقب

                                                      
6 Territory Cohesion 
7 Regional Competitiveness 
4 Convergence 
9 Divergence 
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عد اول و ودار این دو رهیافت در بگردند. مطابق با نمبرخوردارند و اساساً این دو رهیافت اصطالحاً متضاد یکدیگر تلقی نمی

 کنند.سوم همگرا و در بعد دوم و چهارم واگرا عمل می

 ای و از سویالمللی، ملی و منطقههای رقابتی استان در عرصه بینسو موقعیت ویژه استان بوشهر و مزیتاز یک

های سرزمینی مجموعه شرایطی تعادلدمای و عمنطقه هایهای اساسی منطقه از حیث مسائل محیطی، عدم توازندیگرچالش

ایداری بخشی و پهای تعادلپذیری توسعه را به اندازه چارچوبهای رقابترا فراهم آورده است که لزوم بکارگیری چارچوب

ر هسازد. در واقع استان بوشبرابر برخوردار میاز اهمیتی حداقل شود( نظام توسعه )که هدف عام برنامه آمایش بر شمرده می

ای توسعه هرغم اینکه در استان بسیاری از ظرفیتدر وضعیتی قرار دارد که علی فضایی از حیث قرارگیری در مراحل توسعه

ای هحال فشار بر منابع و توسعه ناموزون بخش، در عینمانده()مناطق عقب به ویژه در بخش اقتصاد دریاپایه، مغفول مانده

 کند. تجربه می را)مناطق تحت فشار( متاثر از صنعت 

ژه های نفتی متعدد در مناطق ویها و واحدهای پتروشیمی و اسکلهبهره برداری از ذخایر گاز و نفت و احداث پاالیشگاه

برداری از ذخایر گازی پارس های عظیم بهرهبرداری از نیروگاه اتمی و ادامه  طرحانرژی پارس و جم و فالت قاره، بهره

ک های گسترده از مناطق نزدیها، مهاجرتاستان بوشهر در ابعاد ملی و جهانی، توسعه زیرساختکردن شمالی ضمن برجسته

-و دور در کل فضای ملی به این استان و در پی آن افزایش درآمدهای مالیاتی، اثرچندانی بر رفاه جامعه بومی )بر پایه شاخص

یافتگی محیط داخلی استان نداشته است. از طرفی توسعه های عمومیانداز و شاخصدرآمدخانوار(، پس-های مربوط به هزینه

، کاروسبو ک عالی و تحقیق و توسعه آموزش ای، دیگر جایگاه نسبی ضعیف استان در بخش آموزش عمومی، فنی و حرفه

اک، خبرداری غیربهینه از منابع آب و های صنعتی و صنایع غیرفعال، سنتی ماندن تولید در بخش کشاورزی و بهرهشهرک

نرخ عمومی فعالیت و اشتغال پایین، بخش خدمات سنتی گسترده و کمتر مولد، سیمای شهری و عمران شهری نامناسب و 

ا ساختار ب )خدمات و صنایع پشتیبان( ضعف ساختار مالی و پولی استان باعث گردید که پیوند بین کارکردهای مذکور

تر منابع طبیعی و . آلودگی و تخریب گسترده11ممکن ایجاد گردد ترین جایگاهاقتصادی استان در کلیه سطوح در ضعیف

های مزمن و نیز از دست های بیماریهای اجتماعی و افزایش شاخصهای ممنوعه وسیع، آسیبمحیط زیست، وجود دشت

باشد. بر یان مهای  اساسی و بنیادین در استهای پایدار و بومی توسعه در منطقه جنوب نشان دهنده عدم تعادلرفتن ظرفیت

و  31/14/1394پایه نتایج مربوط به جلسات کمیته فنی آمایش سرزمین با حضور مجری، کارفرما و ناظر محترم برنامه مورخ 

                                                      
هد دهای خارج از استان بوده است. همچنین برآیند مطالعات اقتصادی نشان میاقتصادی، انسانی و عملکردی مناطق تخصصی انرژی با نهادها، بنگاهعموم پیوندهای 10 

 که عمده درآمدهای ناشی از ایجاد این مناطق در کلیه سطوح درآمدهای ملی و نیروی انسانی شاغل از استان خارج شده است.
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مقرر گردید، پیش از ورود به تدوین و تعریف سناریوهای سازمان فضایی توسعه استان بوشهر، حلقه اتصال بین  11/16/1394

ن فضایی مترتب از آن از طریق متغیرهای میانجی صورت گیرد. در این راستا رابطه بین سناریوهای سناریوهای توسعه و سازما

نداز توسعه انگاری با سازمان فضایی توسعه در تناسب با شرایط فضای توسعه استان و تصویر چشمتوسعه منتج از بخش آینده

انجام  "ارتوسعه پاید-و انسجام سرزمینی "ایپذیری منطقهرقابت"مند که در باال تشریح گردید از طریق دو رهیافت نظام

ندی بریزی توسعه فضایی هر یک طبقههای برنامهگیرد. در هر یک از دو رهیافت مذکور پس از تشریح مبانی، شاخصمی

 یابی فضا دخالت داده شدند:های مذکور در دو سطح از الگوی سازمانگردد. شاخصمی

 پذیری و انسجام سرزمینیهای رقابتاز حیث برآیند شاخص تعیین تیپولوژی مناطق-1

رکزی و های مبندی مکانبندی و سطحبندی کاربری اراضی و متعاقب آن شکلهای مذکور در پهنهکاربست شاخص-3

 کریدورهای توسعه.

 : فرآیند ساخت سناریوهای سازمان فضایی توسعه 1 نمودار

 
 

آینده نگاری و 

تدوین سناریوهای 

توسعه

تعیین پیشران های دارای عدم قطعیت بحرانی•

ساخت سناریو•

حذف سناریوهای ناسازگار•

(سناریو4)تصویر فضای سناریوهای سازگار •

-سناریوها

متغیرهای میانجی

سناریوی رقابت پذیری منطقه ای به عنوان یکی از ارکان اصلی چشم انداز توسعه•

شم اندازتوسعه پایدار به عنوان یکی از ارکان اصلی بیانیه چ-سناریوی انسجام سرزمینی•

تیپولوژی منطقه ای و طبقه بندی معیارهای برنامه ریزی فضایی•

سازمان فضایی 

توسعه

مکان های مرکزی-کانونهای توسعه•

کریدورهای توسعه/محورها•

پهنه بندی عناصر سازمان فضایی•

قلمروهای ویژه و مزیت دار، دارای ظرفیت چندمرکزی و دارای محدودیت ساختاری•

نودهای حمل و نقل و مراکز دارای ظرفیت قطبی شدن•
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 ای پذیری منطقه رقابت سناریوی -1-3-3-6-1

 ای در اقتصاد کالن پذیری منطقه تشریح و تدقیق ادبیات نظری رقابت -1-3-3-6-1-1

ای، جهت تشخیص معیارها و پذیری منطقهدر این بخش، تشریح نظریه های مختلف در زمینه ادبیات موضوع رقابت

دارند  "پذیریرقابت "ی برای مفهوم هایگیرد. هریک از مکاتب اقتصادی زیر، داللتهای توسعه فضایی انجام میشاخص

های اقتصادی مربوط شده و بنابراین، ارتباط زیرا به کشورها )مناطق( و در برخی از موارد به موسسات بازرگانی و بنگاه

 :11دارند "ایمنطقه پذیریرقابت"های اصلیمستقیم با هر یک از مولفه

 تئوری کالسیک ؛ 

 تئوری نئوکالسیک ؛ 

  ؛ کینزتئوری اقتصادی 

 اقتصادهای توسعه ؛ 

 زا ؛تئوری رشد درون -تئوری رشد اقتصادی جدید 

  تجارت جدیدتئوری.  

ناشی از مقیاس  هایجوییآدام اسمیت، صرفه "کارطبقه بندی نیروی"سازی در شکل تئوری اقتصاد کالسیک، تخصصی 

کند. فرض اصلی تئوری نئوکالسیک  طرح میهای مختلف را در بین کشورها )مناطق( را موری فعالیتو تفاوت در بهره

شرایط  -تورهاپذیری کامل تمامی فاکو بخش بازدهی نسبت به مقیاس ثابتاینست که در شرایط دسترسی به اطالعات کامل، 

 Heckscher-Ohlinهای کامل را فراهم می کند. با توجه به مبادالت، مدل الزامی برای جهانی نئوکالسیک و مملو از رقابت

(HO)  مورد ارجاع قرار گرفته و با ترکیب دو عامل تولید، مدل ریکاردو را می سازد:  "13مدل ترکیب عوامل"نیز به عنوان

کند، می ، در موارد بسیار خاصی با تئوری اقتصاد کالسیک تفاوتکینزنیروی کار )بر طبق دیدگاه ریکاردو( و سرمایه. تئوری 

(. کینز برعکس پیشینیان خود، باور نداشت که قیمتها بازارها را شفاف 1936نز، که مهمترین آنها عملکرد بازاراست )کی

تواند منجر به تعدیل در کمیت نیز شود ) میزان تولید(. یکی از موارد واگرای دیگر، می 13کنند. این چسبندگی قیمتمی

د برخورد ار به عنوان دو عامل مستقل تولیککه اقتصاد کالسیک با سرمایه و نیرویدیدگاه در زمینه سرمایه و کار است. جایی

 کند )جایگزینی عوامل تولید(. ، سرمایه و کار را به عنوان مکمل فرض میکینزمی کنند؛ تئوری 

                                                      
 ارائه شده است. 1ها در پیوست ای در هر یک از تئوریپذیری منطقههای رقابتاز نظریات فوق و استنتاج مولفه. تشریح هر یک 11

12 Factor-Proportions 
13 Price Stickiness 
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ر گذاری خارجی مستقیم، تجارت آزاد و اثاقتصاد توسعه، زمینه چالش برانگیز بسیاری از موضوعات مهم مانند سرمایه

ی از مفاهیم بسیار مهم ریشه خود را از اقتصاد توسعه می گیرند؛ و برخی از آنها از ارتباط ها بوده است. برخبخشی کمک

لید خواهد ای را توهای فزایندهزا این است که تجمع دانش، بازگشتویژه با رقابت منطقه ای. فرض اصلی تئوری رشد درون

دارند.  اما نیاز به کسب شدن -ها و یا شرکت هابخشنه بین کشورها، مناطق،  -کرد. دانش و فن به سرعت منتشر نمی شوند

، انگیزه ها به منظور کسب منافع انحصاری خودشانشوند: شرکتاین بدین معنی است که بازارها الزاماً نتایج بهینه را سبب نمی

د که آیا دارای برای نگهداری دانش برای خودشان دارند. تئوری تجارت سنّتی )کالسیک و نئوکالسیک( بر این داللت 

افتد؟ توصیف اینکه چرا مبادالت بین های مختلفی اتفاق میتکنولوژی/مبادالت بین کشورها با برخورداری از عوامل

کشورهای مشابه )یا مناطق مشابه( رخ می دهند و توصیف اینکه چرا ساختارهای تولیدی مختلف در مناطق مشابه اتفاق می 

پذیر نیست. اما، یکی از عوامل مهم دوران پس از جنگ جهانی دوم، رشد سطح مبادالت های فوق امکانافتد، بر پایه تئوری

صنعتی در درون این مبادالت است. از آنجایی که از ساختارهای تولید و بین کشورهای صنعتی و برتری تبادالت درون

یای نسبی، باشند؛ تئوری های مبتنی بر مزاانتظار می رود که در بین کشورهای صنعتی شده، نسبتاً مشابه  برخورداری از عوامل

های محصولی یکسان بین کشورهای صنعتی، ناکارآمد صنعتی کاالهای متمایز در گروهدر توصیف الگوی تجارت درون

 هستند. 

ای در اقتصاد خرد )به عنوان برخی  پذیری منطقه تشریح و تدقیق ادبیات نظری رقابت -1-3-3-6-1-2

 ای( منطقهپذیری  اندازهای مکمل رقابت از چشم

ی مکملی اندازهابرخی از چشم پذیری منطقه ای نیازمند بررسی نگرشاندازهای اقتصاد کالن، درک رقابتعالوه بر چشم

مفهوم به طور خالصه  1است که از طریق اقتصادخرد قابل اقتباس هستند. از میان تئوری ها و مفاهیم بیشماری که وجود دارند، 

توسعه  پذیری منطقه ای وهای سازنده رقابترویکردها، وابستگی و ارتباط واضحی با مولفه-مفاهیمشوند. این بررسی می

 فضایی )که هدف اصلی آمایش مناطق بر پایه آن استوار است(، دارند: 

 تئوری رشد شهر ؛ 

  ؛ "جدید"اقتصاد نهادی 

 اقتصاد استراتژی کسب و کار ؛ 

 .اقتصاد تکاملی/شومپیتری 
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 تئوری رشد شهر -1-3-3-6-1-2-1

(. 1969های اقتصادی و اجتماعی بسیار موثر، تئوری جین جیکوبز در زمینه رشد شهری است )جیکوبز، یکی از دیدگاه

کند که مناطق شهری )سیستم شهری( و نه اقتصادهای کالن ملّی، نواحی برجسته تولید و تجمع رفاه اقتصادی جیکوبز بحث می

هستند. سیستم های شهری، بازدهی های فزاینده ای را مخصوصاً از طریق تبادل دانش مکمل در بین بنگاه ها و عاملین اقتصادی 

های تحقیق ، هزینهUrban Synergy-شهری هایافزاییهمور در چنین متنوع در درون مناطق جغرافیایی ایجاد می کنند. حض

ای هبینی نشده را افزایش داده و در نتیجه زمینه ایجاد بستر ظهور فرصتمترقبه و پیشرا کاهش داده، فرصت رویدادهای غیر

ود شمطالعات تجربی حمایت میگیرد. این تئوری، با نوآورانه را فراهم خواهد نمود که در چارچوب اقتصاد شهری قرار می

 ,M. Feldmanبا نرخ رشد رابطه معنادار و مستقیمی برقرار است ) "تنوع بیشتر در اقتصاد محلی"کند که  بینگیری میو نتیجه

2002, p. 385مورد بازبینی قرارگرفته است  "جغرافیای استعداد"کارکردی در تحقیقی در زمینه (. اخیراً اهمیت تنوع

(Florida, 2000 جیکوبز به این حقیقت که اقتصاد شهری به سادگی می توانند به فضاهای غیراقتصادی تبدیل شده و خطر .)

 توانند رقابت پذیری خود را از دست داده و به مناطقانحطاط شهری را تقویت کنند اشاره می کند؛ به بیانی دیگر شهرها می

 شهری سطح پایین تنزل پیدا کنند. 

 "جدید"اقتصاد نهادی  -1-3-3-6-1-2-2

است. این مفهوم بوسیله  "هزینه مبادله اقتصاد"یک از دیدگاه های کامالً متفاوت و در چارچوب اقتصاد خرد، مفهوم 

Coase  پیش برده شده و توسطOliver E. Williamson های ساختارگرا در زمینه سازماندهی خالف تئوریتدقیق گردید. بر

توان توان با صرفه در مقیاس توصیف کرد اما در عوض میکه اندازه بنگاه ها را نمی صنعتی، تئوری هزینه مبادله بیان می کند

، سازی می شود، تشریح کرد. در اصلهای مرتبط با ارتباطات، هماهنگی و تصمیمآن را با هزینه های مبادله که شامل هزینه

 مدت های مبادله در قراردادهای طوالنیینههای قابل توجهی در هزجوییهای بزرگ می توانند منجر به صرفهسازماندهی

ود. شهای  مبادله همچنین برای مفهوم یکپارچگی عمودی در مقابل عدم یکپارچگی عمودی بکارگرفته میشوند. هزینه

این  مدت می شود. بر معایبکردن بازارها در چیدمان قراردادی طوالنییکپارچگی عمودی به عنوان فرصتی برای جایگزین

های چندعملکردی و چندبخشی غلبه نمود. مفهوم های جدید بازار، از قبیل بنگاهتوان از طریق فرممی "مراتبهسلسل"

Williamson’s های صنعتی از طریق یکپارچگی عمودی و از تئوری هزینه مبادله، گرفته شده و برای تشریح ظهور خوشه

 اشاره نمود(. 1944از موارد قابل توجه می توان به اسکات،  سپاری؛ توسط جغرافی دانان، بازتعریف شده است )کهبرون
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 کار و اقتصاد استراتژی کسب -1-3-3-6-1-2-3

و  FDIهای خارجی مستقیم یا گذاریبه بعد، توجه بسیاری به درک سرمایه 1993و به ویژه از  1971های دهه از سال

ر طول زمان و ها دهای سبز و همچنین ماکیتاریگذهای چندملیتی شده است. قابل توجه است که سرمایهویژه رفتار بنگاهبه

-گرایانهکه در ذات خود بیشتر تمایل به روحیه عمل FDIفضا، بسیار نامتعادل توزیع شده اند. مباحث ارائه شده در زمینه 

Pragmatic- م بر ر حتطوتواند به وضوح به هیچ یک از جریان های اقتصادی عمده مرتبط شود. اما این موضوع بهدارد، نمی

کار تکیه داشته و شامل برخورداری از عوامل تئوری موقعیت مکانی می شود، علیرغم اینکه همکاری بین واقتصاد کسب

 (.  Shatz and Venables, 2002شوند )های اخیر نیز به تئوری بازرگانی جدید مرتبط میها در دههبنگاه

-ملیّتی شدن یک بنگاه را توجیه می کنند. یکی از آنها، خدماتچنددو دلیل اصلی و کامال متمایز وجود دارند که علت 

رسانی به تخصیص داده شده برای خدمات FDIتر است. های ارزانرسانی بهتر به یک بازار محلی و دیگری دریافت نهاده

 د تولید از طریق تاسیسبرداری از فرایننامید، چرا که نوعاً شامل تکثیر و نسخه "افقی" FDIبازارهای محلی را می توان 

افقی عمدتًا  FDIمعموالً جایگزین مبادله می شود. این نوع از  FDIشود. این فرم از واحدهای صنعتی و کارگاه های بیشتر می

ر سازی ها در ژاپن و کارخانجات وسایل الکترونیکی دگذاری در کشورهای پیشرفته، از قبیل تاسیس ماشینشامل سرمایه

 FDIتر اغلب به عنوان های ارزاندر جستجوی نهاده FDIمی شود. برعکس،  1941اروپا در سال های دهه  ایاالت متحده و

بیل از ق -های مکانی ارزان قیمت می شودهای خاص به موقعیتنامیده می شود، زیرا شامل جانمایی مجدد فعالیت "عمودی"

 افقی، معموال سازنده مبادالت است.  FDIعمودی برخالف  FDIهای تولیدی به چین. مقیاس فعالیتجانمایی اخیر و بزرگ

رد در خای مایکل پورتر است. این تئوری با مبنای اقتصادیمسلماً موثرترین استراتژی اقتصاد کسب و کار، تئوری خوشه

(. بر طبق 1991تر، ای و محلی در بستر اقتصاد جهانی قرار داده شده است )پورهای ملّی، منطقهزمینه رقابت پذیری با مقیاس

های خود افزایش را در فعالیت 11وری عملیاتیپذیر بودن، بنگاه ها می بایست به طور پیوسته بهرهدیدگاه پورتر، برای رقابت

ای ههای استراتژیک متمایز باشند تا تقلیدی. بحث او این است که وجود خوشهطور همزمان به دنبال موقعیتو به دهند

های گیری صرفهها تشویق می کند )از طریق تشویق شکلپذیری های بنگاهاین الزامات را برای رقابت جغرافیایی، هر دوی

 ای در عین پرداختن به رقابت و مفهوم سود باالتر.ناشی از روابط مشترک منطقه

                                                      
11 Operational Effectiveness 
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 اقتصادهای تکاملی/ شومپیتری  -1-3-3-6-1-2-4

ای رشد منطقه یتر بود که نقش کارآفرینی را در ارتقعلیرغم اینکه اسمیت، کارآفرینی خالق را نیز درنظر گرفته بود؛ شومپ

، پذیری و افول سودکند که در مواجهه با رقابت( در تئوری کارآفرینی خود، بحث می1911درنظر گرفت. ژوزف شومپیتر )

اشی ن هاشوند و جهش ناگهانی فعالیتی که از این نوآوریهای مالی و فنی جذب میکارآفرینان به سمت تولید نوآوری

لف را ؛ صنایع مخت"تخریب خالق"کنن )بی نظم(. امواج نوآوری، از طریق یک فرایند شوند، رشد اقتصادی را ایجاد میمی

 14های کارآفرینیها و شرکتگیری مزیتو همین امر منجر به شکل -در نقاط مختلفی از زمان مورد اصابت قرار می دهند

دت را میک نیروی برهم زننده تعادل است که توسعه طوالنی کارآفرینانه شود. بنابراین نوآوری بسیار متنوع در مناطق می

ننده رشد کشومپیتری با تاکید بر تغییرات تکنولوژیکی و نوآوری به عنوان عوامل ایجاد تکاملی کند. اقتصاد تحریک می

بسیار  کند در مقایسه با دامنهریزی را ایجاد میرنامهب-تری از نواحی برای مداخالت سیاسیاقتصادی، طیف جدیدتر و وسیع

 محدود توصیف شده توسط تئوری نئوکالسیک. 

( از جهان نئوکالسیک با رقابت کامل حرکت کرده و یک چارچوب شومپیتری را اتخاذ کردند. 91گراسمن و هلپمن )

مشارکت در  ای براینحصاری را ایجاد می کنند؛ انگیزههای جدید، مزایای اها به دلیل انتظاراتی که تکنولوژیدر اینجا بنگاه

ردن کهای جدید به دانش عمومی تبدیل شوند(. آنها با یکسان فرضکه تکنولوژیهای نوآورانه دارند )حداقل تا زمانیفعالیت

نکه احتمااًل ینوآوری با توسعه محصوالت جدیدی که نسبت به محصوالت مشابه از کیفیت بیشتری برخوردارند )به واسطه ا

 "ردبان کیفیتن"انجامد(، مفهوم فرآیند تبدیل نوآوری به یک دانش عمومی، به تولید محصول جدید و یا کیفیت باالتر می

را معرفی کردند: در یک فرایند ارتقای محصول و بهبود محصوالت مشابه، کشورهای کمتر توسعه یافته از نردبان ترقی باال 

فیت توانند دستمزدهای بیشتر و در عین حال کیروند، میها مناطقی که از نردبان کیفیت باال میپی آنها و در روند. بنگاهمی

 بیشتری را تقبل کنند. 

چارچوب شومپیتری از زمینه اقتصادهای تکاملی که نوآوری را به عنوان خلق تنوع های جدید در فرایندی از سعی و خطا 

 های جدید با اثر متقابل بین شایستگی کارآفرینی و فاکتورهایتخاب محصوالت و ایدهگیرد. انگیرند، الهام میدر نظر می

وجه مدت تغییر ساختارهای اقتصادی، تبا فرایندهای طوالنی تکاملیمحیطی )یا زمینه ای( خاص، تعریف می شود. اقتصاد 

بسیار اهمیت  لی تکاموری و آموزش در اقتصاد های مبتنی بر فعاالن اقتصادی مواجه هستند. نوآویژه به تکنولوژی و استراتژی

                                                      
14 Entrepreneurial Profit 
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دارند که بر تداوم تنوع فزاینده ساختار اقتصادی تاکید دارند )برعکس جریان اصلی حاکم بر اقتصاد که تنها با تابع تولید و 

 کاملی ت های نماینده برخورد دارد. عدم تجانس، تمایز، پیچیدگی و عدم قطعیت؛ موضوعات کلیدی در تئوری اقتصادبنگاه

 (. Lambooy, 2002هستند )

ای در اقتصاد فضا )به عنوان چشم انداز  پذیری منطقه تشریح و تدقیق بعد فضایی رقابت -1-3-3-6-1-3

 ای( پذیری منطقه سازماندهی فضا در سناریو رقابت

مال و عپذیری ارتباط دارند، اغلب از بعد قلمروی )فضایی( که برای اهای مذکور با درک رقابتعلیرغم اینکه تئوری

های مذکور وریاند. منبع اصلی ارتباط تئبهرهپذیری منطقه ای با آمایش سرزمین بسیار ضروری است، بیتطبیق موضوع رقابت

جریان نظری را شامل شود:  3و اقتصاد فضا است که ممکن است   ، زمینه جغرافیای اقتصادی-فضا-ریزیبا این بعد از برنامه

ه روش سّنتی دانان اقتصادی ب. به دلیل آنکه جغرافی"جغرافیای اقتصادی جدید"و  "ایاقتصاد منطقه"، "جغرافیای اقتصادی"

(، تحلیل و چارچوب Scott, 2001ای مواجه بوده اند )ای و عوامل موفقیت اقتصادی منطقههای زیادی با توسعه منطقهمدت

 ارائه نداده اند.  "وریبهره"و یا حتی  "مزیت رقابتی"ای یا منطقه "پذیریرقابت"نظری خود را منحصراً در زمینه 

 اند:اصل پایه ای رقابتی در رابطه با نوع مناطق مورد بررسی قرار گرفته 3ای، اصوالً در بحث رقابت منطقه

مبنا -ی صادرات: این مفهوم به میزان زیادی به عوامل برخورداری و اقتصاد صادراتهای تخصصمناطق به عنوان سایت

 نزدیک است.

جغرافیای "مناطق به عنوان منابع بازدهی فزاینده: این مفهوم با قلب جغرافیای اقتصادی تعلق و تناسب دارد، و مورد قبول 

 باشد. نیز می "اقتصادی جدید

هادی و های نگسترش می دهد، که شامل مولفه "ترنرم"فهوم، کانسپت باال را با عوامل مناطق به عنوان هاب دانش: این م

 کشد. را نیز یدک می "جغرافیای صنعتی جدید"اجتماعی شده و نیز عنوان 
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 اندازهای مکمل در اقتصاد خرد و رابطه آن با مفهوم انواع مناطق ای در جریانات تحول اقتصاد کالن و چشم پذیری منطقه ها و عناصر رقابت : مولفه 2نمودار 

 
(Union, 1999)و  (L. Martin , 8335)ماخذ: 
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 شده صادراتی مناطق به عنوان سایت های تخصصی -1-3-3-6-1-3-1

های موقعیت مکانی صنایع و عواملی که موقعیت ، جغرافیای اقتصادی تا حدی زیادی با پویایی1971های دهه در طول سال

اد نئوکالسیک وابستگی به اقتص مده این کار از طریقکردند، درگیر بود. بخش عجغرافیایی فعالیت اقتصادی را تعریف می

جی یک بنگاه است، خرو "تابع تولید"که مفهوم تحلیلی اولیه از اقتصاد نئوکالسیک، ریزی شد. بنابراین، از آنجاییپی

دانان ن جغرافیرایکار، سرمایه و تکنولوژی( پیوند می دهد، بناباقتصادی )یا منطقه( را با برخورداری از عوامل کلیدی )نیروی

ایست بکلیدی دیدند که در آن، موقعیت فعالیت اقتصادی می "عامل برخوداری"اقتصادی؛ جغرافیای تولید را برحسب یک 

ه نیروی بودن منابع طبیعی، عرضبودن و در دسترسکلیدی تشریح شود )موجود "عامل برخورداری"در زمینه توزیع اقتصادی 

-قابل هایها و...(. در کل، مناطق برای جذب فعالیت اقتصادی بر پایه نوع برخورداریساختکار، دسترسی به بازار، زیر

ست های این دیدگاه تئوریک مکانی در زمینه منظر اقتصادی این اشوند. یکی از استداللرقابتشان با یکدیگر وارد رقابت می

ی هایی دارند که در آنها دارای یک مزیت رقابتلیتگرایی در آن دسته از صنایع و فعاکه مناطق مختلف، تمایل به تخصص

تواند نگرشی محدود به موقعیت مکانی فعالیت اقتصادی را ایجاد نماید، در انداز میرغم اینکه این چشمهستند. متاسفانه، علی

از مدل  ی وسیعیدر شکل دهی به توسعه اقتصادی منطقه ای، عمق الزم را نداشته و در واقع بر طیف "مبادالت"زمینه نقش 

 ینزکای از مدل درآمدی ها، در واقع بسط منطقهای تمرکز دارد که بسیاری از آنمبنا و فزاینده صادرات منطقههای صادرات

 هستند.

محور -بر طبق این دیدگاه، عملکرد اقتصادی یک منطقه و توسعه آن در اصل به اندازه نسبی و موفقیت صنایع صادرات 

ترین مدل، مدل اقتصاد (. سادهArmstrong and Taylor, 2000; McCann, 2001آن وابسته است )بخش قابل مبادله( )

شد پایه اقتصادی آن وابسته است )بخش صادرات اقتصاد محلی(. مبنایی است که در آن، رشد رقابتی یک منطقه تنها به ر

(. 3111کردن تقاضای بیرونی و توابع عرضه هستند )آرمسترانگ و تیلور، بندیها به دنبال فرمولتر مدلهای پیچیدهنسخه

، سطح درآمد نطقهشود که تقاضای بیرونی )خارجی( برای صادرات یک منطقه، تابعی از قیمت صادرات مبنابراین فرض می

در بازارهای بیرونی دارد. عواملی از قبیل کیفیت محصوالت و خدمات پس از  16بازارهای خارجی و قیمت کاالهای جانشین

ادرات یک منطقه از پذیری بخش صفروش نیز بر تقاضا اثر گذاشته و ممکن است به تابع تقاضای بیرونی اضافه گردد. رقابت

                                                      
16 substitute goods 
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ر ها بلکه بر کیفیت محصوالت تولید شده نیز اثهانی در رشد بخش صادرات، نه تنها بر قیمتطریق اثر آن بر بازارهای ج

 گذارند. می

یت رقابتی های تولید دارند، بر وضعتوجه بر هزینهتوان انتظار داشت که تمامی عواملی که تاثیری قابلدر بخش عرضه، می

های مواد خام، های سرمایه، هزینههای دستمزد، هزینهشامل هزینهیک منطقه در بازارهای جهانی اثر بگذارند. این عوامل 

شود. اگر عوامل عرضه و تقاضا برای رشد صادرات یک منطقه مطلوب های واسطه و وضعیت تکنولوژی میهای دادههزینه

 باشند، این امر منجر به رشد کالن بیشتر و افزایش درآمدها و مشاغل محلی خواهد شد. 

وده و همواره ای متفاوت بمنطقههای تنظیمی درونهای مختلف درباره مکانیزمهای نسبی، بسته به دیدگاهیتمیزان این مز

ادرات، منطقه ای ناشی از صکند که چنین تمایزات رشد درونمورد بحث است. موقعیت نئوکالسیک متعارف پیشنهاد می

ر نسبت با ای )دباشد. گسترش صادرات منطقه "گرخود اصالح"مدت بوده و بایست از دو ویژگی برخوردار باشد: کوتاهمی

سایر مناطق( منجر به گسترش تقاضا برای عوامل عرضه و قیمت در نسبت با ساخت محصول در سایر مناطق خواهد شد. این 

 دشای و همچنین گرمنطقه، کاهش رقابت صادرات منطقه بهره وریامر می بایست منجر به روند کاهشی در نرخ رشد 

تر شود. دلیل آن این است که در صورت یکسان بودن سایر موارد، صرفنظر از انعکاس تمایزات سرمایه به مناطق با قیمت پایین

گرایی و سایر شرایط ساختاری؛ تمایزات درون منطقه ای در رقابت پذیری و رشد اقتصادی نمی بایست منطقه ای در تخصص

ال ای است که در سهای همگرایی منطقهترسیم روند مذکور در واقع پیش بینی مدلدر طوالنی مدت وجود داشته باشند. 

تری تحت این (. یک سناریوی نسبتا متفاوت1996مارتین، -اند )به عنوان مثال مدل بارو و ساالهای اخیر شهرت پیدا کرده

 ود. شای را سبب مییر فزاینده منطقههای سرمایه در مقیاس منطقه و تاثشود که امکان افزایش بازدهیمدل ها ظاهر می

 های فزاینده مناطق به عنوان منابع بازدهی -1-3-3-6-1-3-2

های بازدهی فزاینده در اقتصاد بطور محسوسی اتفاق افتاده است. بکارگیری این های اخیر کشف مجدد مدلدر سال

های اء مدلهای این مساله، احیجنبه ها در جغرافیای اقتصادی به مولفه اصلی در این کشف مجدد تبدیل شده است. یکی ازمدل

مدل  (.1993؛ کروگمان، Setterfield ،1997ای بوده است )به عنوان مثال پذیری تجمعی منطقهکالدوری در رقابت

 Thirlwall 1975; McCombie andدهد )های زیر شکل میای را به روشپذیری تجمعی منطقهکالدوریان احتمال رقابت

Thirlwall, 1994; Setterfield, 1997 .) 
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 پذیری منطقه و اثرات فزاینده : چرخه رقابت 3نمودار 

 
 (L. Martin , 8335)ماخذ: 

ایه یا پهای منطقه، تابعی از تقاضا برای صادرات آن باشد )بسته به مدل اقتصادی فرض بر این است که رشد در خروجی 

 ، که در باال در مورد آن بحث شد(. کینزای ضریب منطقه

تابعی از نرخ افزایش در تقاضای جهانی و  –آن "پذیریرقابت" –ای فرض می شود که تقاضا برای صادرات منطقه

-الت منطقهوهای جهانی و ملی باشد. نرخ افزایش محصای به نسبت با قیمتمحصوالت منطقه ای و نرخ افزایش قیمتمنطقه

وری بستگی دارد )یعنی تغییر در دستمزدها به ازای هر واحد تولید شده( که به ای، به نرخ رشد دستمزد منهای رشد بهره

لیدی کند. مولفه کای افزایش پیدا کند، این شاخص نیز افزایش پیدا میهای منطقهخودی خود هر اندازه سرعت رشد خروجی

گردد. می "یوربهرهافزایش "عی در روشی نهفته است که در آن، خروجی افزایش یافته منجر به ای و تجمدر این فرایند چرخه

-فاوتی از بازدهیهای متکند. فرمهای فزاینده است که این مدل را پشتیبانی میاین مساله در واقع عصاره فرضیه پویایی بازدهی

، مبنا(. بحث بر این است که رشد خروجی-اند )تقاضاای ارائه شدههای منطقههای فزاینده سرمایه برای پیروی از رشد خروجی

-ت پیشرفتکند و درنهایها تحریک میهای یک منطقه و در محیط داخلی این بنگاهتغییرات تکنولوژیکی را از طریق بنگاه

 وری نیروی کار در منطقه را افزایش می دهند. های تکنولوژیکی، بهره

ده، های فزاینبنایی را برای چند مدل فرعی قرار داده که مناطق را به عنوان منابعی از بازدهیهای اثرات فزاینده، ممدل

(، مدل رشد نئوکالسیک Martin and Sunley, 1998ای )زای منطقهها، مدل رشد دروندهد. این مدلنظر قرار میمد

ای غیرنزولی هو تغییرات تکنولوژیکی، امکان بازگشت زای سرمایه انسانیدهند، و از طریق ارتقای دروناستاندارد را شکل می

های ورودی نیروی کار ماهر ای، احتمال رشد جریانکنند؛ بر این اساس در زمینه نگرش منطقهرا فراهم می 17ناشی از مقیاس

                                                      
17 non-diminishing 
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زاید. افمی آن در مناطق وریبهرهای به یک منطقه وجود خواهد داشت؛ این مهم به کیفیت کلی سرمایه انسانی و و حرفه

ند ایجاد که یک منطقه نیازمای که زمانیشوند به گونهعالوه براین، سرریزهای تکنولوژیکی از لحاظ جغرافیایی محلی می

مانی های زهای تکنولوژیکی است، احتماالً و به طور معمول در طول دورهیک مزیت نسبی در زمینه نوآوری و پیشرفت

های مختلف، دو موضوع تکرار شونده در غالب مطالعات شود. حاصل تالقی این مدلدار میمدت پایدار و پدیطوالنی و میان

گرایی صنعتی در مقیاس محلی )تاحدودی( و ایده منطقه یا نواحی ای هستند: تخصصپذیری منطقهبه عنوان مبناهای رقابت

بواسطه پویایی جریان بازار کار در طول دهه های بیرونی فزاینده. در اصل هردوی این مباحث محلی به عنوان منبع بازدهی

که از دل بحث اصلی نواحی صنعتی مارشالی و  -هم از لحاظ تئوریکی و هم از حیث تجربی -گذشته آشکار شده است

 اند.  اقتصادهای محلی ترسیم شده

ی از توسعه بخش گرایی صنعتی را به عنوانگیری تمرکز محلی ناشی از تخصصمارشال در محاسبات اصلی خود، شکل

فضای  14کردنلیها به محسازمانی و ارگانیک اقتصاد صنعتی می بیند. مارشال، موفقیت رقابتی صنایع کلیدی را در تمایل آن

ناسد. شگرایی صنعتی را به عنوان کلیدی برای موفقیت اقتصاد محلی میداند و در عوض تخصصجغرافیایی منسوب می

 های موردکند که نسبت به بنگاهسازی شده را فراهم میاقتصاد محلی 19توسعه خودکفایگرایی جغرافیایی، امکان تخصص

 کنند. او بر سه اقتصاد کلیدی محلی تاکید دارد: نظر، عاملی بیرونی بوده ولی مقیاس عملکرد آنها را تقویت می

ه های مربوط بشد فرصتهای تخصصی؛ ایجاد و رکار و مهارتساختار تجمعی حاصل از تسهیالت اشتراکی نیروی

وسعه تشکیالت کار که تبندی بین شرکتی پیچیده از نیرویهای تخصصی از طریق یک طبقهمبادالت فرعی و پشتیبانی

 متشکل از تعامالت متنوع صنایع -سازی صنایع تخصصیای جامعه متخصصین؛ محلیهای حرفهتخصصی و صالحیت

های خصصی و بنگاهکنندگان تکار، رشد تامینبین شرکتی و توزیع نیروی خصصدست که از طریق جریان تباالدستی و پایین

 و بنابراین ارتقای "هزینه مبادالت"این موارد برای کاهش  -پرورش پیدا کرده است 31پشتیبان، کارگزاران و مشتریان شرکتی

 ز اهمیت است. پذیری بسیار حائظام رقابتها در سیستم تولید محلی در نگاه بلندمدت و پایداری نپذیری بنگاهمزایای رقابت

 

                                                      
14  Localisation 
19 self reinforcing 
31 customer firms 
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 مناطق به عنوان هاب های دانش -1-3-3-6-1-3-3

ان و های تخصصی پشتیبکار تخصصی، بنگاهمجموعه در اقتصاد محلی تاکید دارد )نیروی 3مارشال، نه تنها بر اهمیت 

اکید دارد. وی گانه نیز تسه های این مجموعهبنگاهی نیروی کار(، بلکه بر تعامالت بین مولفههایی برای توزیع بینفرصت

وند که خلق شتبدیل می "اتمسفر صنعتی محلی همگانی"یافته، از لحاظ محلی به یک بحث می کند که دانش و فن تجمع

های کسب و کار جدید را ممکن می سازد. بنابراین کار مارشال، منجر به سنّت جغرافیایی جدیدی شده که به ها و روشایده

شناخته شده است. این رویکرد همزمان بر هر دو مزیت رقابتی مبادله شده و نشده که توسط  "31ورانه محلیمحیط نوآ"عنوان 

 یابد، تمرکز دارد.  صنایع محلی تخصصی شده ارتقاء می

که مشخصه این فضاهای  "فرایندهای آموزش جمعی"ها و جوامع علمی، اقتصاد محلی را از طریق توسعه این شبکه

اقتصاد با جریان اطالعاتی "(. در 3111کند)بنگاه ها، کارگران و موسسات( )الوسون، ارشالی است، اشباع میم-اقتصادی نئو

برای تضمین مزیت اقتصاد منطقه ای، اهمیت  "دانش کارآفرینی و نوآورانه"امروزی، خلق و بکارگیری  "پایهغنی و دانش

 (. Norton, 2000بسیار خاصی دارد )

گیرند، به میزان زیادی بر مفهوم نوآوری، بر مبنای بینش درنظر می "دانشهاب"ق را به عنوان هایی که مناطتئوری

اقتصادی نوآورانه و شامپیترین متصل هستند. نوآوری به عنوان یک فرایند آموزشی تعاملی دیده می شود که نیازمند تعامالت 

وصی و.. نکاران خرد، رقبا، البراتوارهای تحقیقاتی دولتی و خصبین طیفی از فعاالن اقتصادی از قبیل پیمانکاران اصلی و پیما

-دهندگان و تامینای، مشاورهحرفهعالی و فنیها و سایر موسسات آموزشاست. سیستم های نوآوری نیز شامل دانشگاه

 (. Hotz-Hart 2002ای است )کنندگان خدمات فنی و مسئولین منطقه

شود(، تنها نمی تواند با توسعه اقتصاد محلی حاصل شود. اقتصاد نوآوری نتیجه میای )که از اما مزیت اقتصادی منطقه

هر که ششهری نیز از اهمیت مشابهی برخوردار هستند که اغلب کمتر مورد مطالعه قرار می گیرند )مزایای مرتبط با اندازه

 کند. ( چارچوب مفیدی را فراهم می1969خارج از مزایای صنایع تخصصی هستند(. در اینجا تئوری رشد شهر )جین جیکوبز، 

ندوق، تر می کند که شامل انرژی کارآفرینی، صفاکتورها را پررنگ"نرم"تاکید اصلی بر عوامل نهادی یا جمعی، طیفی از 

Baden-و غیره می شوند. بهترین مثال این رویکرد، مطالعات متعدد در  33انداز مشترک رهبریتجاری، چشمهای غیروابستگی

Württemberg  وEmilia-Romagna هایی برای این نوع از تحقیق دیده می شوند( )کوک است )مناطقی که به عنوان مثال

                                                      
31 local innovative milieu 
33 shared vision of leadership 
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ی، اها و تنوع فرهنگی، سنجش تاثیر دقیق اثر این عوامل بر نوآوری منطقه(. علیرغم اهمیت نهادها، کنوانسیون1994و مورگان 

 ها، وجودشان به اثبات رسیده است.  لی رغم سختی بررسی آنو مزیت رقابتی، تجاربی اند که ع وریبهره

های جغرافیایی( در ذات خود بسیار گزینشی )التقاطی( باوجود اینکه چارچوب مفهومی پیشنهادی مایکل پورتر )خوشه

وجهی تاز رویکردهای مختلف است، بنابراین قراردادن آن در یک چارچوب تئوریک بسیار سخت است، اما تاثیرات قابل 

گذاران صنعتی و مدیران توسعه(. پورتر، مدل اولیه مارشالی را با مولفه های بادوام کار بر روی دارد )بویژه در بین سیاست

دالیل  را نیز به حساب می آورد. وی با استناد بهبرخورداری از عوامل کند اما همچنین، ترکیب می "هااستراتژی رقابتی بنگاه"

تلف به این بحث می پردازد که صنایع رقیب کشور و منطقه در مقیاس جهانی؛ همواره تمایل به ارائه تجربی از کشورهای مخ

بندی؛ نتیجه تعامالت بین مواردی (. این خوشهPorter, 1990, 1998a, 2001بندی جغرافیایی در مناطقی خاص دارد )خوشه

قابت پذیری نسبی یک منطقه، به وجود و میزان توسعه نام می برد. ر "الماس رقابت پذیری است که او از آن به عنوان 

هایی که این چهار خردسیستم را می تعامالت بین چهار خردسیستم از الماس او بستگی دارد. ضعف در هر یک از مولفه

ت که سهای فعال در یک منطقه نه تنها به معنای این اپذیری یک منطقه را کاهش می دهد. بویژه، فقدان خوشهسازد، رقابت

خردسیستم ها به خودی خود به نحوی ضعیف توسعه پیدا می کنند بلکه تعامالت بین آنها نیز به همین منوال مورد ممانعت 

 ضروری است(.  های فزاینده بیرونی بسیارکلی منطقه نیز کاهش زیادی پیدا می کند)برای تولید بازدهی وریبهرهقرار گرفته و 

 ای پذیری منطقه : تئوری خوشه پورتر در رقابت 4نمودار 

 
 (1538ستاری فر,  &)رجب پور و  (L. Martin , 8335)ماخذ: 

ستند )مارتین مرتبط هعالوه بر ماهیت التقاطی آن، مسائل و مشکالت دیگری نیز وجود دارند که با تئوری خوشه ای پورتر 

تراتژیک موقعیت اس"گذاری شده، که پایه "رقابت"ای از (. همچنین این تئوری به نحوی بنیادین بر دید ویژه3113و سانلی، 

ها نامیده می شود. فرض او بر این است که مفاهیم پایه ای مشابه را می توان برای صنایع، کشورها و مناطق به در بنگاه "پویا

. عالوه براین، تعریف او از خوشه ها به نحوی فوق العاده انعطاف پذیر است به گونه ای که، نویسندگان کار گرفت
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ی ها و مرزهاها در مقیاساند. همچنین، توصیف تجربی خوشههای مختلفی استفاده کردهمختلف از این مفهوم به روش

لی( ته تا مقیاس کشوری، مناطق و حتی تا مقیاس بین الملجغرافیایی در کار پورتر، مبهم است )از یک محله مرکز شهر گرف

طعنه  بندی شوند، ارتباطی داشته باشد. ولی با نگاه انتقادی ورسد که به فرایندهایی که قرار است منجر به خوشهو به نظر نمی

ا برای مختلف است، زیرگذاری آن در سطوح آمیز، ابهام بیش از حد مفهوم خوشه، احتماال دلیلی اصلی برای اثبات تاثیر

ذیری پهای نظری به میزان کافی وسعت داشته، و رقابتهای جغرافیایی و دیدگاهشمول طیف وسیعی از انواع خوشه ها، مقیاس

 . 33را در مرکز تحلیل منطقه ای قرار می دهد

 ای استان بوشهر پذیری منطقه تیپولوژی مناطق در سناریوی رقابت -1-3-3-6-1-4

ای، در ایجاد روابط تئوریکی مشهوری است که از لحاظ تجربی نیز پذیری منطقهقابتدر حال حاضر کلید درک ر

ها را به اثبات رساند. اما، بازنگری در تجربیات مختلف و در رده های فعالیتی متفاوت با تاکید بر صنایع و توان اعتبار آنمی

توان انتظار داشت. یکی از دالیل وجود چنین را می های جدید نشان داده است که از چنین اقداماتی، نتایج مبهمیفعالیت

رای شود. علیرغم اینکه بهای اقتصادی مرتبط میموضوعی، به تعمیم روابط و ارزش عوامل مذکور به تمامی مناطق و بخش

پذیری در یک محدوده روستایی در شهرستان دیلم با شهر بوشهر متفاوت یک فرد معمولی واضح است که عوامل رقابت

نردبان "های مختلف مورد غفلت واقع می شود. مرحله توسعه یافتگی روستو و است، این نگاه، تاحدود زیادی بین تئوری

کاله "گراسمن و هلپمن قطعًا واجد شرایط انتظارات خواهند بود. بر این اساس به منظور اینکه بر پایه استفاده از  "کیفیت

-وامل متنوع موجود در مدل برای تمامی مناطق پاسخ داده شود، مفاهیم اولیه رقابتبه مساله تعمیم ع "ایرقابت پذیری منطقه

 شود. ای را در یک چارچوب فضایی پیشنهاد داده میپذیری منطقه

 -ضایییک فاکتور ف –این چارچوب از دو محور اصلی تشکیل شده که محور اول تراکم جمعیت است. تراکم جمعیتی 

ظهور اقتصادهای شهری و اقتصاد مبتنی بر خدمات مربوط به جمعیت دیده می شود که به میزان  به عنوان نماینده ای برای

های و بویژه توانایی رشد آن در طول بازه /GDPها مرتبط است. محور دوم به سرانهزیادی به اندازه شهرها و سکونتگاه

                                                      
است.  غامضو  پیچیدهیک موضوع ای ویژه در مقیاس منطقههبپذیری، کند که رقابتبازنگری ادبیات تجربی و نظری، این مفهوم مقدماتی را ثابت می 33

، و این مسلمًا یکی از دالیلی است که نشان می دهد چرا این واژه تنها اخیراً زبان بودهه جوابی ارائه کند، سوال برانگیز اغلب بیشتر از اینک "پذیریرقابت"واژه 

 تئوری اقتصادی کالن را تحت تاثیر و نفوذ خود قرار داده است. 
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ی را قابل االگوی منطقهعامل اصلی، چند کهنمدت اختصاص دارد. در تخصیص فضا بر پایه حاالت مختلف این دو طوالنی

-مورد استفاده قرار گرفته است. این کهن ECORYS-NEI benchmarkتر آن در مطالعات بندی است که شکل سادهطبقه

و مناطق  37تخصصی ، مناطق شهری36، مناطق پویا، مناطق عقب مانده34، مناطق متعادل31الگوها عبارتند از: مناطق قلمرویی

 .34المللیخصیت فرامرزی و بیندارای ش

 پذیری: ارائه الگویی برای تیپولوژی مناطق در سناریوی رقابت  5نمودار 

 
 گزارش چارچوب توسعه منطقه ای و تدوین سناریوهای توسعه فضایی (Union, 1999)ماخذ: 

                                                      
31 Space Regions 
34 Balanced Regions 
36 Retreating Regios 
37 Urban Specialised Regions 
34 Cosmopoitan Regions 
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تولید ناخالص داخلی در سطح مناطق داخلی استان از سطح دقت مطلوبی برخوردار نبوده لذا با توجه به اینکه محاسبه 

ذب کارکردی مناطق از حیث جای از شاخص ترکیبی تخصصپذیری منطقهجهت تشکیل ماتریس مناطق از حیث رقابت

بر  ( Tress Indexمناطق ) ( و شاخص تنوع کارکردی صنایع دارای پایه صادراتیInertiaهای عمده شاغلین )جذب گروه

 :39پایه رابطه ذیل استفاده گردید

𝑇𝐼 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = max (𝑇𝑟𝑒𝑠𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 ∗ 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥) 
 پذیریای استان بوشهر در سناریوی رقابت: تیپولوژی منطقه 6نمودار 

 
 : مشخصات مساحتی تیپولوژی مناطق رقابتی در استان بوشهر 1جدول 

 تیپولوژی منطقه ای
ر نمایه متغی

 تراکم

نمایه متغیر ترکیبی 

 تخصص و تنوع کارکردی

مساحت 

 )کیلومتر مربع(

سهم از 

 استان

مناطق  

 متعادل

مناطق به عنوان 

 سایت های تولید

مناطق با قلمروهای 

 خالی

11 1 1 7154.9 31.1%   
12 1 2 3371.1 14.6%   

21 2 1 1727.6 7.5%   

 مناطق متعادل 10.4% 2387.8 2 2 22

 مناطق عقب مانده

 مناطق متعادل 4.7% 1082.2 2 3 32

42 4 2 4.7 0.0%   

31 3 1 218.5 0.9%   
   %69.2  15946.9  سهم مناطق به عنوان سایت های تولید از کل 

 مناطق کارکردی پویا
13 1 3 2120.5 9.2%   
14 1 4 433.0 1.9%   

                                                      
تحلیل تخصص و تنوع کارکردی مناطق و توضیحات مربوط به دو شاخص مذکور به تفصیل در جلد سوم فصل هشتم مطالعات در مرحله اول: ساختار  39

 سکونتگاهی ارائه شده است.
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 تیپولوژی منطقه ای
ر نمایه متغی

 تراکم

نمایه متغیر ترکیبی 

 تخصص و تنوع کارکردی

مساحت 

 )کیلومتر مربع(

سهم از 

 استان

مناطق  

 متعادل

مناطق به عنوان 

بازگشت های 

 فزاینده

24 2 4 1357.2 5.9%   

 مناطق متعادل 6.9% 1588.0 3 2 23

   23.9  5498.7  سهم مناطق به عنوان بازگشت فزاینده از کل 

مناطق به عنوان 

 هاب تولید

مناطق با -1

سطح  کارکردهای

 فرامنطقه

مناطق شهری -3

 تخصصی

 مناطق متعادل 1.4% 332.4 3 3 33

34 3 4 117.7 1.4%   

43 4 3 710.4 3.1%   

44 4 4 429.1 1.9%   
  6.90 1589.6 سهم مناطق به عنوان هاب دانش از کل 

 ماخذ: محاسبات و مطالعات مشاور
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 در استان بوشهر "های تولید سایت"تدقیق  و شناسایی مناطق به عنوان  -1-3-3-6-1-4-1

به  "ای تولیدهمناطق به عنوان سایت"ای پذیری، مفهوم پایهای بر پایه عوامل رقابترسد که در تیپولوژی منطقهبه نظر می

ری خود وبهترین شکل با مناطقی با سطوح درآمدی متوسط تا پایین بهترین هماهنگی را داشته باشد. این مناطق عمدتاً، بهره

کنند. از دیدگاه فاکتور برخورداری، در دسترس بودن و ارزش عوامل تولیدی )نیروی کار، را از نهاده های ارزان دریافت می

نها چندان شوند. جذابیت آحائز کیفیت می "مناطق قلمرویی "مطلوب هستند که اغلب به عنوان (در این مناطق زمین و سرمایه

 شود. ، نسبت داده می 31های اقتصاد شهریگیرد، بلکه بیشتر در عدم صرفهای و شهری قرار نمیدر چارچوب به اقتصاد منطقه

جمع، هزینه، کمبود ت-قلمروهای کم-قبیل سایت عوامل رقابت پذیری اغلب در حوزه زیرساختهای اولیه و دسترسی، از

رداری از برخوگیرد. های منطقی )نیروی کار غیرماهر( قرار میمسکن قابل استطاعت و موجود بودن منابع انسانی با هزینه

را جذب  "عمودی" FDIهای تولیدی کم هزینه را فراهم می کند که اغلب ی، این مناطق را به عنوان سایتعواملچنین 

با تراکم جمعیتی  31ماندههستند، مناطق عقب "وسیع "کنند. باوجود اینکه بسیاری از این مناطق در ذات خود از نظر فضاییمی

مزایای  های اقتصادی نسبتاً کم، ازاند. این مناطق بسته به پویاییباالیی نیز وجود دارند که این استراتژی را دنبال کرده

 محدودی دارند.  شهرنشینی و خدمات شهری نسبتاً

در وضع موجود استان، مناطق پیرامونی دشتستان به عنوان یک منطقه نسبتاً متراکم، مناطق شمالی و شرقی شهرستان دیر، 

د هایی مناسب از این مورشهرستان دشتی، غرب شهرستان جم، مناطق پیرامونی مراکز شهری گناوه و دیلم و بوشهر مثال

 (.6نمودار و  1جدول فضای استان به این تیپولوژی اختصاص دارد )از  %69.3هستند . در مجموع 

 در استان بوشهر "های فزاینده بازدهی"ناطق به عنوان منابع تدقیق و شناسایی م -1-3-3-6-1-4-2

ا تراکم ای، برای مناطق با رشد باال و بمفهوم تئوریکی مناطق به عنوان منابع بازدهی های فزاینده، بیشتر از هر نوع منطقه

ین مناطق، ا پویا(. در اشود )در اصطالح: مناطق سرزنده یکار گرفته میجمعیتی متوسط و یک ساختار اقتصادی مشخص به

-اقتصاد تجمعی در برخی از صنایع منتخب که منابع مهم ثروت هستند، به کار گرفته می شوند. اقتصاد محلی مبتنی بر تخصص

لیدی های کگیرد. مولفهبرای تامین درآمدهای پایدار و باال برای این مناطق شکل می -گرایی )بویژه در بخش صنعت(

اثر اندازه "،"تنوع کارکردی"، "بندی بین شرکتی نیروی کارطبقه"، "مهارت نیروی کار"نوع مناطق، پذیری در این رقابت

                                                      
31 urbanisation diseconomies 
31 ‘retreating regions 
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از مساحت استان که عمدتاً در پیرامون شهرهای اصلی  %33.9است.  "کنندگانهای عرضهبودن بنگاهدسترس"و در  "بازار

 کند.اند از این تیپولوژی تبعیت میاستان تمرکز یافته

 در استان بوشهر "های دانش هاب"و شناسایی مناطق به عنوان تدقیق   -1-3-3-6-1-4-3

دانش، برای نواحی با تراکم جمعیتی بیشتر و رشد ارزش افزوده پایدار و مفهوم تئوریکی سوم از مناطق به عنوان هاب

اند شکیل شدهتباالتر، تنوع کارکردی و تخصص کارکردی باالتر کاربردپذیر است. این مناطق اغلب از نواحی شهری بزرگی 

و مناطق شهری تخصصی نزدیک هستند. این مناطق از مزایای اقتصادهای  33ایمناطق با کارکردهای فرامنطقه 33و به الگواره

نقل نیز وتجمعی نه تنها به طور خاص در صنایع تخصصی بلکه در امور بین یخشی )به ویژه در بخش شبکه توزیع و حمل

رزنده ای(، از یک اتمسفر )فضای عمومی( ستر در این تیپولوژی منطقهدارای حوزه با اهمیتکنند. اقتصاد شهری )استفاده می

گردد که ها را شامل میاز محصوالت و خدمات مورد نیاز مشتریان و بنگاه های متنوعیو متنوع کارکردی شهری و عرضه

ای ههای دانش و اطالعات، پذیرای فعالیتان هابای از اهمیت بسزایی برخوردارند. این مناطق شهری به عنودر توسعه منطقه

هند؛ همچنین دنمایند، پیشنهاد میهای شغلی را که کارگران ماهر را جذب میالمللی  و ملی هستند و بهترین فرصتسطوح بین

گیری ینی، شکل، کارآفرR&Dکنند و با سطوح باالی کار ایجاد میای را بین عرضه و تقاضای نیرویاین مناطق انطباق بهینه

شوند. چنین مناطقی، شرایط شهری نامساعد و قابل های جدید مشخص میفعالیت 31های جدید و حق امتیاز انحصاربنگاه

، های باالی مسکن اشاره نمود. اماتوان به دستمزدهای باال، تراکم، جرم و هزینهتوجهی نیز دارند، که از جمله این شرایط می

ای توجه از منابع انسانی، دسترسی عالی به اطالعات و بازارهقابل های خاص با کیفیتتوان برای فعالیتاین عوامل را قطعاً می

   34کار، سازگاری فرهنگی و غیره خنثی کرد.المللی، خدمات کسب وبین

                                                      
33 archetype 
33 Cosmopolitan 
31 patent activity 

ه با کپذیری خود را افزایش دهند، درحالیبایست چگونه رقابتمانده میدر این رویکرد یک مساله اساسی وجود دارد: تعداد بسیار زیادی از مناطق باقی 34

ابل توجهی، نین سواالت بنیادینی، به نحو خاص و قپذیری، تاکنون چگرفته در زمینه رقابتیک از این مفاهیم همخوانی ندارند؟ علیرغم تمامی تحقیقات انجامهیچ

ش سازد که به عنوان مثال، متغیرهایی از نوع داناند. در نتیجه این مساله اهمیت این موضوع را بیش از پیش آشکار میهدایت نشده و مورد بررسی قرار نگرفته

(R&Dتمایز در رشد بهره )کنند توصیف می 34های دستمزدیا هزینه 34شدنهای تخصصیرا بهتر از شاخصای وری منطقه، نیروی کار آموزش دیده و غیره

 ود. های موجود موثر واقع شوری در فرآیندهای مختلف فعالیتهای خالقانه و ارتقاء بهرهگیری فعالیتتواند در شکلچراکه تجمع نیروی انسانی خالق می
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ای ذکر شده نطقهمای از اهمیت بیشتری نسبت به دو تیپ پذیری منطقهمنظور درک بهتر رقابتچنین تیپولوژی از مناطق به

پذیری قابتو ر وریبهرهتواند منجر به تدام ارتقاء شرایط ای میاهمیت دارد. تایید اینکه برآیند حاصل از هر سه مفهوم منطقه

کامالً متفاوت است. در جهانی که به صورتی فزاینده رو به  بهره وریشود، بسیار اهمیت دارد. اما، مسیرها به سمت هدف 

دهی به تیپولوژی و هویت و با شکل "36دوخت سفارشی"پذیری خود را به روش ت، مناطق می بایست رقابتجهانی شدن اس

ی می بایست اهای منطقهای بر پایه این رهیافت، استراتژیخود، ارتقاء دهند. در چارچوب سیاستگذاری راهبردی توسعه منطقه

و  "ردفنقاط فروش منحصربه"اهمیت داشته، تقویت نموده و مناطق  "پایه صنعتی"پذیری را که برای عوامل خاص رقابت

 که به طور همزمان تنگناها را هدایت کنند. طوریرا فراهم آورد، به "37نقاط برجسته و برتری"

 پذیر تلفیق و ساخت سناریوی توسعه فضایی رقابت -1-3-3-6-2

 ای پذیری منطقه بندی ارکان و عوامل رقابت بندی و طبقه جمع -1-3-3-6-2-1

های مختلف قرار ها و عوامل کلیدی در بخشتلفیق در سطح چارچوب مفهومی به بازنگری در مولفهدر این بخش 

ای هپذیری نیز به منظور تدقیق چارچوب تحلیل دادههای سنجش رقابتگیرد و در این راستا به طور همزمان شاخصمی

 "ایقهپذیری منطرقابت"مفهومی سناریوی بندی و تلفیق در سطح چارچوب گردد. مجموع عملیات جمعفضایی فراهم می

ای پیشین هآمده است. بر پایه آنچه در که در بخش "ایپذیری منطقهکاله رقابت"در قالب یک مفهوم متمایز تحت عنوان، 

 بندی است:تشریح گردید نتایج ذیل قابل طبقه

ه است. در مزایای رقابتی نشات گرفت پذیری در تئوری اقتصاد کالسیک و نئوکالسیک از مفاهیموجوه مشترک رقابت

د با فرض ها، یک منطقه می توانگردد که بواسطه آنهایی توصیف میاین رویکرد مزیت رقابتی در مورد آن دسته از فعالیت

آن )تکنولوژی/سطح توسعه اقتصادی و ساختار تقاضای محلی(؛ آن را به نحوی موثر بکار بگیرد. با برخورداری از عوامل 

جود، در مدل نئوکالسیک، شرایط رقابت کامل و سیستم جهانی تجارت آزاد منجر به برابری قیمت عوامل تولید این و

ورها از مفهوم است زیرا فاکتشود. به بیان کوتاه، این در واقع جهانی است که در آن، رقابت؛ در واقع یک کانسپت بیمی

 با دو موضوع "هاشکاف"سرتاسر جهان یکسان خواهند بود. این  ای مشابه بهره برده و درآمدها درهای سرمایهبازگشت

 اند:کلیدی از ادبیات اقتصادی کالن پیوند خورده

                                                      
36 Tailor-made 
37 points of excellence 
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صرفه جویی ناشی از مقیاس،  کنندهکه از مدل های اقتصادی ترکیبرشد اقتصادی و مبادالت بین المللی: در واقع، هنگامی

اده های رشد جدید استفزا و تئوریاز قبیل تئوری رشد درون آفرینانه کارهای اطالعات ناکافی، رقابت ناقص و نوآوری

مت مساله شود. حذف فرض رقابت کامل، توجه را به ستر و واقعی تر تبدیل میپذیری به کانسپتی قابل شفافشود؛ رقابتمی

جویانه نگریسته می از فعالیت منفعتپذیری به عنوان فرجلب می کند. اگر به رقابت "پذیریرابطه بین ساختار بازار و رقابت"

کند ( اشاره می1991که کوهن )طورای آشکار با تمرکز بازار و قدرت انحصاری آن دارد. همانصورت رابطهشود، در این

 ذیریپبایست به رقابت. بنابراین، می"کندافزوده به ازای هر کارگر اضافه نمیبه ارزش، 34کردنهیچ چیز بیشتر از انحصاری"

 افزوده نگریست؛ بر این اساس درنظرگرفتن ساختاردهنده سطح ارزشکننده و ارتقاءهای تولیدها و فعالیتبه عنوان بخش

ی المللی، شرایطبازارهای بین "آزمون"پذیری بر مبنای در مورد رقابت "نظر جمعی"ماند.  بازار نیز همچنان مهم باقی می

 از دو مولفه برخوردار باشد: "آزمون"رسد این ماید که به نظر مینخاصی را بر رقابت پذیری ایجاب می

  توانایی فروش کاال در خارج از منطقه و کشور 

 های توزیع وری عوامل تولید و شبکه ای بر پایه بهره رقابت موثر با رقبای خارجی و منطقه 

یری را مورد پذر تولید دارد، می توان رقابتکه یک منطقهانحصااین مساله این سوال را برمی انگیزد که چگونه هنگامی

پذیری را در چارچوب اقتصاد کالن در جهت درآمدزایی  بیشتر قضاوت قرار داد؟ مشخصاً، این انحصار، بیشتر تمایل رقابت

شود؟ واجه میبا شکست م 39دهد اما آیا ممکن است در زمینه تامین الزامات و نیازهای شرایط بازار آزاد و بازار عادالنهقرار می

ذیری نه تنها با پبرد که رقابتمرتبط است، می توان پی وریبهرهپذیری تنها با با بازگشت به این انتقاد که مفهوم رقابت

 ای دارد. در ارتباط است بلکه با ساختار بازار و مقررات نهادی مرتبط با آن نیز ارتباط ویژه وریبهره

های بسیار رقابت پذیر در مصداق اقتصاد خرد تشکیل شده باشد اما اگر این بنگاهبنابراین، یک منطقه ممکن است از 

ذیری اقتصادی پافزوده کمی ایجاد کنند؛ بنابراین زمینه رقابتهایی فعال باشند که به ازای هر کارگر، ارزشها در فعالیتبنگاه

ای محدود به پذیری منطقهرقابت"( اشاره می کند: 1991) Reinertاند. همانطور که کالن را ایجاد نکردهزمینه اقتصاد در

پذیر بودن در مفهوم خرد، به طور همزمان استاندارد زندگی را در مقیاس ملّی افزایش رقابت"ها هایی است که در آنفعالیت

سیار فعال )رقابت های بهای مرتبط با داشتن بنگاپذیری ملّی و یا منطقه ای تنها مساله. بنابراین مشخص است که رقابت"دهدمی

رتبط است. همچنین کند نیز مهایی که دستمزدها و سودهای بسیاری تولید میپذیر( نیست، بلکه به موثر بودن در زمینه فعالیت

                                                      
34 monopoly 
39 Fair market 
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ای و یا ملّی قرار دارند، بر این موضوع نیز داللت دارد که در تالش برای درک فاکتورهایی که در پشت رقابت پذیری منطقه

ذب آن دسته از عواملی که ممکن است به خودی خود، رقابت پذیری بنگاه ها را ارتقاء دهند به تنهایی کافی نیست و تنها ج

 ای به طور خاص  فاکتورهایی حائز اهمیت استهای تلفیقی به طور عام و برنامه آمایش منطقهریزیطور بویژه، در برنامهبه

پذیری را در سطح رقابت"( و به طور همزمان Spatial-Economical Synergy افزا )که به روشی همکارانه )مشارکتی( هم

اقتصاد کالن،  هایای در برنامه آمایش استان، شاخصپذیری منطقهدهند.  بنابراین در سناریوی رقابتارتقاء می "اقتصاد کالن

ن اساس برای ارتقای آن نیز هست. بر ای ای است، بلکه منبعیپذیری منطقههای رقابتنه تنها منبعی برای پاسخ به پرسش

ی از ای در عملکرد اقتصادی از طیفریزان فضایی، در تالش برای توصیف تمایزات منطقهدانان اقتصادی و برنامهجغرافی

 کاملی تهای مکمل تحقیق از قبیل جامعه شناسی، اقتصادهای نهادی، اقتصادهای استراتژی کسب و کار و اقتصادهای زمینه

هد دتلفیقی مانند الماس پورتر که شرایط داخلی بنگاه و تقاضا را محور قرار می-های التقاطیاند. بنابراین مدله گرفتهبهر

 ای تشریح گردد. بایستی در کنار ساختار تولید ناخالص داخلی ملی و منطقهمی

علیرغم سواالت و مسائل مشکل بنیادین درباره تعاریف مفهومی، بررسی ادبیات مساله، مسائل مختلفی را روشن کرده 

 است که با درک رقابت پذیری منطقه ای، مرتبط هستند: 

ما ته باشد، ارا در خود داش "پذیری منطقه ایرقابت"پرسپکتیو مجزا و تئوریکی وجود ندارد که پیچیدگی کامل مفهوم 

 مفهوم گردآوری شده که کاماًل از یکدیگر متفاوت هستند.  3در حال حاضر 

اول اینکه رقابت پذیری منطقه ای از یک جهت، می بایست با توانایی یک منطقه برای تولید میزان کافی صادرات )به 

ذارد. اما همانطور تاثیراتی بگ سایر مناطق و بالعکس( به منظور تقویت میزان درآمدها و بکارگیری کامل جمعیت ساکنین خود

هر  گیری محلی نیز مساله بسیار مهمی است. اما درفعالیت اقتصادی با جهت بهره وریکه پورتر و کروگمن اشاره می کنند، 

 ای، عنصر کلیدی است.  های فزاینده بیرونی با مبنای منطقهدو مورد، نقش بازدهی

له نشده از دانش های مباده فاکتورها و شرایط کیفی مرتبط است )مانند شبکهای، همانقدر که بمفهوم رقابت پذیری منطقه

غیررسمی، اعتماد و امثال این موارد(، به ویژگی ها و فرایندهای قابل سنجش )قابل تعیین( نیز مرتبط می باشد )از قبیل تبادالت 

-تاین مساله، بر اقدامات تجربی و تحلیل رقاب بنگاهی و بین بنگاهی، میزان ثبت اختراعات، عرضه نیروی کار و ...(.-درون

 کند. ای داللت میپذیری منطقه

دوم اینکه رقابت پذیری یک منطقه هم در رقابت پذیری بنگاه های انفرادی وابسته و تعامالت آنها تعریف می شود و هم 

 های وسیعتر اجتماعی، اقتصادی، نهادی و ویژگی های کلی یک منطقه. در دارایی
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ی، ملی اپذیری منطقه ای ممکن است از طیفی از مقیاس های جغرافیایی مختلف )از محلی تا منطقهاینکه منابع رقابتسوم 

از پیش تعریف شده و طبیعی وجود ندارد که در  "ایمنطقه"المللی( سرچشمه بگیرد. در عین حال، هیچ واحد و حتی بین

 و فرضیه سازی شده باشند.  پذیری به بهترین شکل تحلیل شدهآن، مسائل رقابت

 "فاکتورها تاثیرات جمعی"ای معموال بیشتر به ریزی توسعه منطقهپذیری در حیطه برنامههای رقابتبر این اساس داللت

ته در این کردن ضرائب همبسشود تا تاثیر یک فاکتور به صورت مجزا. در نتیجه، احتمال ایزوله شدن و مجزا عملمنسوب می

یابد. در ادامه این فرایند و دهی به طرز محسوسی کاهش مید شده و اثرات تجمعی خطای ناشی از ارزششرایط، محدو

ای متفاوت های، مدلی مفهومی تدوین شده است که دیدگاهپذیری منطقههای کلیدی در رقابتمنظور تلفیق برخی مولفهبه

کاله "دهد: ای کالن قرار میک چارچوب توسعه منطقهتجربی و نظری را در یک رویکرد تلفیقی به حساب آورده و در ی

ای های، توانهای منطقهای، خروجیهای منطقه. این کاله، متشکل از چندین الیه است شامل: نهاده"ایپذیری منطقهرقابت

ذیری منطقه ای را پرقابتکننده ای. به عبارت دیگر، عوامل تعیینپذیری منطقهکننده رقابتای و عوامل تعیینعملیاتی منطقه

 را ببینید(.  3.1الیه به الیه این کاله مورد بررسی قرار داد )تصویر  "بررسی"می توان با 

 پیامدهای منطقه ای-40ای های منطقه خروجی -1-3-3-6-2-1-1

یع تواند با  توزاند و بنابراین میبازار در کنار یکدیگر آورده شده GVAای در های منطقهپذیری، خروجیدر بحث رقابت

ای در خروجی منطقه 13کارهای نیرویای و هزینهمنطقه وریبهرهیان شوند. معیارهای مهم شامل ب 11سطح دستمزدها و سود

از ارکان اساسی است، اما سود و دستمزد نیز از اهمیت برخوردار است. واضح است که دستمزدها و سود تنها زمانی ایجاد 

روش محصوالت و خدمات خود به بازارهای صادراتی و محلی موفق باشند. بنابراین، سهم بازار ها در فشوند که بنگاهمی

-ای محسوب میهای منطقهای و هم بازار صادرات(، از معیارهای مهم خروجیمنطقه-ای نیز )هم در بازارهای محلیمنطقه

 شوند. 

های عملیاتی منطقه ای در نظر گرفت. به عنوان توان ها در یک منطقه را می توان به خودی خودفعالیت هم افزای بنگاه

فاکتورهای داخلی شامل وجوهی از جمله مدیریت و نوآوری های بنگاه می شوند. در اینجا در مقیاسی انبوه تر، ادغام بخشی، 

 وند.   شهای اقتصادی و ساختار مالکیتی از ارکان اصلی در توسعه مناطق محسوب میشدن، توزیع بنگاهمقیاس تخصصی

                                                      
11 Regional outputs 
11 profits 
13 unit labour costs 
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به ازای  GDPای بر روی دو مولفه اصلی متمرکز هستند: ای اساساً در چارچوب توسعه منطقههای اصلی منطقهخروجی

هر نفر شاغل )تقریبًا معادل با بهره وری نیروی کار( و تعداد کل شاغلین نسبت به جمعیت در سن اشتغال )یعنی نرخ اشتغال( 

ز اضافه درآمد خانوار را نی-ای مولفه هزینهریزی توسعه منطقهبایست در برنامهبوشهر، میاما با توجه یه شرایط خاص استان 

)و  وریبهرهی به اپذیری منطقهای؛ رقابتکرد. به بیان دیگر، با استناد به جمیع مفاهیم و تعاریف و متناسب با شرایط منطقه

در قلب  وریرهبهچرا "برد که توان پیگی دارد. از این نکته، میمیزان تولید ناخالص داخلی(، نرخ اشتغال و رفاه خانوار بست

را به عنوان معیاری از منابع مورد نیاز برای تولید یک  وریبهرهبایست قرار دارد. به طور همزمان، می "پذیریتحلیل رقابت

پذیری است اما مهم رقابتهای یکی از شاخص وریبهرهای، مدنظر قرار داد. بنابراین، واحد مشخص از خروجی منطقه

 ای نیست. پذیری منطقهپذیری و مهمتر از آن رقابتتعریف کاملی از رقابت

به ازای هر نفر( نه تنها توسط فعالیت بنگاه اقتصادی، بلکه  GDP) /GDPای، شاخص نفرتشخیص اینکه در مقیاس منطقه

ریزی توسعه می شود؛ اهمیت زیادی دارد چراکه در برنامه تعریف13توسط نقل و انتقاالت منطقه ای و ارزش افزوده غیربازاری

های بین بخشی نقش بسزایی دارند. این دو واژه الزاما تنها در ها و مولفهای، شاخصای و از جمله برنامه آمایش منطقهمنطقه

می افزایند )بویژه در مناطق فقیرتر  11گیرند، اما حتما بر شاخص  سرانه تولید ناخالص داخلیپذیری قرار نمیچارچوب رقابت

از قبیل درآمد ناشی از مسافران،  16شامل احتمال درآمدهای جایگزین 14ایتر(. نقل و انتقاالت )مبادالت( منطقهو ضعیف

فروش دارایی به ساکنین خارجی، نقل و انتقاالت عمومی )حقوق بازنشستگی و مزایای بیکاری( و نقل و انتقاالت خصوصی 

ا هشود؛ این فعالیتهای بخش دولتی می( می شود. ارزش افزوده غیربازاری شامل فعالیت17رسالی از طرف مهاجران)وجوه ا

امونی مانند ای و پیرهای اقتصادی یک منطقه بسیار مهم باشند بویژه در مناطق حاشیهشان در فعالیتتوانند از حیث سهممی

 استان بوشهر(.  

 GDPای(، سرانه های اصلی توسعه منطقهای )به عنوان یکی از خروجیپذیری منطقهابتیکی از شاخص های رایج در رق

ی صورت ناکامل(. می توان این شاخص را برادهد )البته بهاست که یک شاخص میانگین رفاهی از جمعیت منطقه را نشان می

 اهداف تحلیلی به شکل زیر فرمول بندی کرد: 

                                                      
13 Non-Market GVA 
11 GDP/population 
14 Regional Transfer 
16 alternative income 
17 remittances from emigrants 
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 1393ون ریال( نسبت به سال میلی6411111در استان بوشهر )معادل  1379در سال  GDPبر پایه فرمول فوق، میزان 

 11دهد. در طول این افزایش فزاینده سرانه تولید ناخالص داخلی ای را نشان میمیلیون ریال( افزایش فزاینده363479491)

افزایش یافته و نسبت جمعیت فعال استان نیز به  1.11برابر شده است. این در حالیست که در طول همین دوره نرخ اشتغال 

دهد که عمده تولید ناخالص داخلی ایجاد شده رشد را نشان می دهد. این تحلیل نشان می %63پذیری فزاینده مهاجرتدلیل 

وری ایجاد شده ناشی از مشاغل تخصصی و غیربومی )غیر ساکن( بوده بر بوده و همچنین بهرههای سرمایهناشی از رشد بنگاه

 اند.ای کشور قابل مشاهده بودهکه در پیوندهای مسافر بین استان و کالنشهره

-1332ا ت و کشور به قیمت ثابت سال  بوشهردر استان  یخانوار شهر کیکل  نهیروند تحوالت هز سهیمقا:  7نمودار 

 الیهزار رارقام به  -1331

 
 محاسبات مشاور -رانیمأخذ: مرکز آمار ا
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اند اما این مهم تهگرفوری باال در منطقه شکلهای بسیار بزرگ با سطح بهرهنگاهتوان نتیجه گرفت که ببر این اساس می

مراتب با شتاب و اندازه کمتری به ارتقاء نرخ اشتغال منجر شده است. همچنین بار تکفل در استان بوشهر هم در مناطق به

در استان بوشهر(. یکی دیگر  1.39سبت به در کشور ن 1.37روستایی و هم شهری نسبت به فضای ملی به مراتب باالتر است )

نه شود بررسی سطح هزیای از آن یاد میهای توسعه منطقهای جهت ارزیابی برنامههایی که به عنوان خروجی منطقهاز شاخص

 11.67، از 1341ی خوراکی و دخانی خانوار شهری استان به قیمت ثابت سال هانهیهزو درامد خانوار در منطقه است. متوسط 

ی نیز در سال رخوراکیغی هانهیهزکاهش یافته است. متوسط  1393میلیون ریال در سال  9.63به  1341میلیون ریال در سال 

فته است. در مقایسه با سطح ملی میلیون ریال کاهش یا 17.67به  1393میلیون ریال بوده که تا سال  31.44برابر با  1341

به  1341میلیون ریال در سال  4.9، از 1341ی خوراکی و دخانی خانوار شهری کشور به قیمت ثابت سال هانهیهز،متوسط 

ی خانوارهای شهری نیز در طول این دوره از رخوراکیغی هانهیهزکاهش یافته است. متوسط  1393میلیون ریال در سال  4.4

-رسیده است. بر این اساس دو موضوع از حیث رقابت 1393میلیون ریال در سال  33.3به  1341ریال در سال میلیون  36.1

 ای قابل مشاهده است:پذیری منطقه

 وری و سطح ارزش افزوده بسیار باال ؛ های فعال و با بهره وجود بنگاه 

 شد استغال؛ای و تغییر نسبی ر ای شامل درآمدهای منطقه های منطقه رشد خروجی 

 درآمد خانوار شهری و روستایی استان و یا کسب -ای در هزینه های منطقه عدم رسوب خروجی

 های دیگر .درآمد توسط شاغلین غیرساکن و رسوب آن در استان

 عوامل رقابت پذیری منطقه ای -1-3-3-6-2-1-2

 پیدا کرد ) "ایپذیری منطقهکاله رقابت"ای را می توان در پایین مدل همگی عوامل رقابت منطقه

های خود؛ در اند. این عوامل بسته به ویژگیهای مختلف اطراف استوانه مولّد نمایش داده شده( که در حلقه1 ریتصو

توان به خودی تند. عوامل تولید )نیروی کار، سرمایه و زمین( را میای و یا محلی مطرح هسهای متفاوت ملّی، منطقهمقیاس

خود در حلقه اول پیدا کرد. نیروی کار و زمین نسبت به سایر عوامل تولید؛ تحرک کمتری دارند و بنابراین عمدتًا توسط 

ای مرتبط هستند: پذیری منطقهقابتشوند. این نوع از عوامل تا حدودی با مفهوم اولیهِ رای، تعیین میعوامل و نیروهای منطقه

 . "های تولیدمناطق به عنوان سایت"
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توان پیدا کرد. طبقات اولیه شامل زیرساخت و دسترسی، ای را میگذاری منطقهدر حلقه دوم، عوامل اولیه فضای سرمایه

ی با مفهوم اولیه رقابت پذیری منطقه ا باشد. این نوع از عوامل تاحدودی می توانندور میزا و بهرهمنابع انسانی و محیط بهره

 مرتبط باشند.   "جغرافیای اقتصادی جدید"و  "مناطق به عنوان بازدهی فزاینده "

ازی سای، تحت تاثیر گروهی از عوامل ثانویه قرار دارند که از نهادها، بین المللیگذاری منطقهعوامل اولیه فضای سرمایه

توان را می "ترنرم"اقتصاد جمعیت، کیفیت مکان و محیط زیست متغیر هستند. این عوامل های و تکنولوژی گرفته تا ویژگی

یر ارتباط داد. عوامل ثانوی متعدد و تاث "دانش مناطق به عنوان هاب"ای، پذیری منطقهتاحدودی به دومین مفهوم اصلی رقابت

ا هها مشکل است اما، شمول آننگیری اثر آاساس اندازه ای غیر مستقیم بوده و بر اینها و درآمدهای منطقهآنها بر خروجی

-تتوان با مفهوم اولیه رقابای، الزامی است. این نوع از عوامل را تا حدودی میپذیری منطقهتر از رقابتبرای درکی مناسب

مرتبط  کار گرفته و شود، بهنیز می "جغرافیای صنعتی جدید"که شامل - "دانش رقابت به عنوان هاب" -ایپذیری منطقه

ور طپذیری منطقه ای یک مفهوم ایستا نبوده و الزاماً پویا و تحولی است. بهتوان گفت، رقابتنمود. با استناد به این عوامل می

عیف های موجود در این حوزه، ضای، نسبتاً اطالعات کمی وجود داشته و تئوریکلی از نظر بعد زمان در رقابت پذیری منطقه

پذیری سال( به چه سطحی از رقابت 34تا  31به همین دلیل تشخیص اینکه در مطالعات برنامه آمایش استان )با افق  هستند و

تواند مبنای توسعه فضایی این رهیافت باشد. در این راستا در یک رویکرد فرآیندی، ای دست خواهیم یافت اصوالً نمیمنطقه

های هشود )بر پایه حلقپذیری مطرح میرخی مفاهیم پویا و اساسی رقابتشامل ب "کاله رقابت پذیری منطقه ای"مفهوم 

بودن،  های تجمعی؛ میزان در دسترسبرگشتی بین عوامل(. حلقه بازخورد اصلی، تحت تاثیر بنگاهوبازخورد و تعامل رفت

ین در طول زمان، یا منفی باشد. بنابراتواند مثبت و قیمت و کیفیت عوامل قرار دارد و بسته به عامل مورد بررسی، این تاثیر می

ا تاثیر هها قادر به ارتقای میزان در دسترس بودن طیفی از عواملی هستند که بر سطح کارائی آنگروه های مختلفی از بنگاه

 کنند. در طول زمان در منطقه مشارکت می GDPداشته و بنابراین در رشد 
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 ای پذیری منطقه : موقعیت عوامل در کاله رقابت 1 ریتصو

 
  (L. Martin , 8335)ماخذ: 

 ای:منطقه پیامد-4سطح 

 GDPرشد سرانه -1

 رشد نرخ اشتغال-3

 روستایی-درآمد خانوار شهری-رشد هزینه -3

 ای:منطقه خروجی-3سطح 

 وری به ازای هزینه واحد نیروی کاربهره-1

 سطح دستمزد و سود-3

 تغییر سهم بازار -3

 ای:منطقه توان عملیاتی-2سطح 

 ادغام و یکپارچگی بخشی-1

 گراییتخصص-3

 های اقتصادیتوزیع و تمرکز بنگاه -3

 گذاری خارجی(مالکیت )سرمایه-1

 

 :یاپذیری منطقهعوامل رقابت-1سطح 

A- در زمینه ساختار فضایی عامل نظام توزیع و

 تمرکز زیرساخت های اساسی و سطح دسترسی

B- سرمایه محیط خالق/تکنولوژی و در زمینه

 کردن کارکردالمللیها و بیننهادها/هولدینگ

C-  در زمینه نیروی کار عوامل کیفیت

های دانش، مکان/ویژگی جمعیت، زیرساخت

 سرمایه اجتماعی و انسانی
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 پذیری منطقه های رقابت بندی عوامل، معیارها و شاخص بندی: تعیین و طبقه  جمع -1-3-3-6-2-1-3

 ای در استان بوشهر

رح ذیل ای در استان بوشهر به شپذیری منطقهرقابت های سازنده شرایطبر پایه آنچه که تشریح گردید عناصر و مولفه

 (:3جدول بندی شده است )طبقه

ها یرساختسبت به زها نها، موقعیت فعالیتکه از سه زیرمولفه مکان فعالیت "های عمومیوری فعالیتمولفه بهره"-الف 

دهد و در آخر مجموعه عواملی که های بعدی تولید را هدف قرار میها و حلقهو نواحی خاص که امکان شکلگیری زنجیره

ست. تواند مترادف خدمات پشتیبان تولید قرار گیرد، تشکیل شده ادهد که مینظام تولید را به نظام توزیع و مصرف پیوند می

های نسبی و برآمده از جغرافیای طبیعی را شامل های سازنده آن عموماً کارکردهای مبتنی بر مزیتاین مولفه و شاخص

 گردد.می

که شامل عوامل موثر بر آندسته از کارکردهایی است که به عنوان  "های خاصوری فعالیتمولفه تمرکز و بهره"-ب

ه شوند. کیفیت اشتغال، سرمایه انسانی و سرمایاخته میهای پیشرو و محرک استان شنهای راهبردی و رقابتی و بخشمزیت

 پایه اقتصاد در این گروه قرار دارد.های دانشخالق و حلقه فعالیت

وری و ای بهرههپذیری و بسترساز تغییر شاخصهای سازنده رقابتکه به عنوان یکی از مهمترین مولفه "مولفه بازار"-ج

واسطه شرایط و موقعیت فضایی خاص استان نیز از تنوع خاصی شود که بهمی از عوامل جذب رشد دانش بنیان شناخته

بازار -3بازار داخلی استان، -1اند: حوزه اصلی طبقه بندی شده 1های فضایی مبتنی بر این مولفه به برخوردار است. شاخص

کنندگان با کیفیت مصرف-1و بازرگانی و المللی با تاکید بر توان بنادر تخصصی بازار بین-3های همجوار(، ای )استانمنطقه

های نهادی که هم زمینه تداوم استفاده از خدمات با کیفیت را دارا هستند و هم شرایط به عنوان بخشی از جمعیت و شکل

 دهند.جذب نوآوری را در فرآیندهای تولید ارتقاء می
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 ای در استان بوشهر پذیری منطقه اجزاء سازنده سناریوی رقابتها و  ها، شاخص : ابعاد، مولفه 2جدول 

 شاخص/معرف مولفه های سازنده ابعاد سناریو نام سناریو

ی
ه ا

طق
 من

ی
ذیر

ت پ
رقاب

ی 
یو

نار
س

 

R
eg

io
na

l C
om

pe
tit

io
n

 

ی
 ها

ت
عالی

ی ف
ور

ره 
به

 

 
می

مو
ع

 

نی
کا

ی م
ور

ره 
به

 

ان
مک

 

 
 ها

ت
عالی

ف
 

 دهستاننسبت اراضی زراعی و باغی آبی به سطح 

 تراکم واحدهای معدنی بر پایه عامل ظرفیت

 فاصله از کانون های شهری بر اساس شاخص مرکزیت خدماتی

 تراکم مزارع آبزی پروری بر پایه واحد سطح در سطح دهستان

 تراکم واحدهای  پرورش دام سنگین

 تراکم واحدهای پرورش دام سبک و طیور

ون
کان

ن 
کا

م
 

ق و
اط

 من
ا /

ه
 

 
ص

خا
ی 

 ها
هنه

پ
 

 شاخص تنوع کارکردهای با پایه صادراتی کانون های شهری

 اداری استان بر اساس تحلیل شبکه-فاصله از مرکز سیاسی

 فاصله از مکان های مرکزی بر پایه شاخص مرکزیت خدماتی

 دسترسی به پهنه های روستایی با نقش چند کارکردی

 پهنه های دارای صرفه های شهری دسترسی به

 سرانه تولید

 نسبت سرمایه به نیروی کار–ضریب پیوستگی مکانی بخش صنعت 

 نسبت سرمایه به نیروی کار–ضریب پیوستگی مکانی شاخه های معدنی  

 نواحی خاص -توزیع خدمات پشتیبان تولید

 محلی صنعتدسترسی به پهنه های دارای صرفه های 
ان

شتیب
ت پ

دما
خ

-
ی

 ها
رفه

ص
 

 
ت

صنع
ی 

هر
ش

 

ل،
 نق

ل و
حم

ش 
بخ

سه 
در 

ت 
دما

خ
 

 
ی

هر
 ش

ت
دما

 خ
ی و

گان
زر

با
 

 سهم کانون ها در پیوندهای درونی جریان کاال

 تراکم شاغلین کانون های شهری در بخش خدمات حمل و نقل

 آبی-هوایی-زمینی-دسترسی به خدمات حمل و نقل چند وجهی

 تجمع فعالیت ها و مشاغل خدمات بازرگانی

 دسترسی به خدمات درمانی بر پایه تعداد پزشک و دندانپزشک 

 حرفه ای و آموزش عالی-دسترسی به خدمات فنی

ی
ور

ره 
 به

ز و
رک

تم
 

 
ص

خا
ی 

 ها
ت

عالی
ف

غل 
شا

ه م
ی ب

رس
ست

د
 

 
صی

ص
تخ

 و 
ایه

پ
 

ال
شتغ

ت ا
یفی

ک
 

 اشتغال کلسهم شاغلین دارای تحصیالت عالی از 

 سهم نیروی کار غیر تحصیلکرده به کل شاغلین

 نرخ اشتغال زنان

تجمع نیروی کار ماهر )توزیع مشاغل تخصص دارای تحصیالت عالی، مدیران و 

 تکنسین ها(

 توزیع خوشه ای سرمایه اجتماعی  فراگروهی

 توزیع خوشه ای سرمایه اجتماعی بین گروهی

ت
دس

ی 
رس به  اغ
مش ل

 

با   ره 
به

ی 
ور اال
ب

 

 دسترسی به نیروی کار ماهر در بخش صنعت
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 شاخص/معرف مولفه های سازنده ابعاد سناریو نام سناریو

 ب عامل سرمایه ثابت -SME-فاصله از خوشه های جغرافیایی صنایع

توزیع شاغلین در بخش های خالقانه خدمات گردشگری، آموزش عالی، بازرگانی و 

 مراکز علم و فناوری

 خدمات درمانیتوزیع شاغلین در بخش 

 توزیع شاغلین در بخش خدمات مالی و بیمه و امالک و مستغالت

 سرمایه خالق

کیفیت فضا از 

 حیث

 نوزایی و نوآوری 

 جذب شاغل-شاخص مهاجر پذیری کانون ها باالتر از میانگین کشور

 گروه11-واحدهای صنعتی Tress Index-شاخص تنوع کارکردی

 کارکردهای مکمل-اینرسیشاخص 

 شاخص تخصص کارکردی نسبت به فضای ملی

 تمرکز خدمات آموزش عالی و فنی حرفه ای

 کانون های شهری-تنوع تولید در کارکردهای پایه صادراتی

ی 
 ها

ت
عالی

ف
 

ان
 بنی

ش
دان

 

تحقیق و نفر کارکن )واحدهای دارای بازوی  41تمرکز واحدهای صنعتی باالتر از 

 توسعه(

 میلیارد تومان 11تمرکز واحدهای صنعتی دارای سرمایه ثابت باالتر از 

 تمرکز شرکت های دانش بنیان در مرحله رشد

 ضریب نفوذ اینترنت

ان
دگ

کنن
ف 

صر
ت/م

معی
 ج

ی
ضا

تقا
ف 

طر
 

ار 
باز

به 
ی 

رس
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ک 
تژی

ترا
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حی
نوا

ی
هر

 ش
وه

الق
ب

-

FU
A

s
ع 

وزی
و ت ت 

معی
ج

 

 هسته تجمع های شهری در درون پهنه های تجمعی جمعیت

 هزارنفر-دسترسی کانون ها به جمعیت داخلی از طریق تحلیل شبکه

 تراکم تجمعی جمعیت )نفر/کیلومتر مربع( 

ان
دگ

کنن
ف 

صر
م

 

 
ت

یفی
 ک

با
 

ضه
عر

ف 
طر

 

 فاصله از  شهرها بر اساس عامل مرکزیت خدماتی

 عمده فروشی و خرده فروشیتعداد شاغلین بخش 

توزیع شاغلین بخش سایر فعالیت های خدمات عمومی خدمات فرهنگی، ورزشی و 

 تفریح 

شاخص مرکزیت مکانی عرصه گذران اوقات فراغت )فضای سبز، ورزشی، فرهنگی، 

 تفریحی( 

ضا
تقا

ف 
طر

 

 فعالیتتوزیع شاغلین دارای تحصیالت دانشگاهی در گروه های عمده 

 اصلی و فرعی-تعداد شرکت های ثبت شده پیمانکاری

 توزیع افراد دارای درآمد بدون کار

ی
ه ا

طق
 من

زار
با

 

 دسترسی به بازار شهری استان های همجوار  عامل بیرونی

ل 
عام نی
رو

د
-

ن  
انو

 ک
ان

تو

 ها

 قدرت پیوند کانون ها از پیوندهای هوایی به درون سرزمین

 پیوند کانون ها از کل پیوندهای مسافر درون و برون استانی قدرت
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 شاخص/معرف مولفه های سازنده ابعاد سناریو نام سناریو

 قدرت پیوند کانون ها از کل پیوندهای کاال درون و برون استانی

 منطقه ای-محل تقاطع راه های ملی-فاصله از گره های اصلی کریدورهای منطقه ای

ی
رها

ازا
ب

 

 
لی

لمل
ن ا

بی
نی 

رو
ل بی

عام
-

 

 ها
ون

کان
ن 

توا
 

 پیوند کانون ها از پیوندهای مسافر بین المللیقدرت 

 قدرت پیوند کانون ها از پیوندهای کاالیی بین المللی

 فاصله از بنادر بازرگانی بر پایه عامل سطح بندی

 ایماخذ: مطالعات حاصل از تحلیل وضع موجود، سازمان فضایی استان بوشهر و تجارب توسعه منطقه

ان های شناسایی شده در فرآیند تعریف سناریوهای توسعه فضایی استها و مولفهتشریح گردید شاخص با توجه به آنچه که

ایه کار گرفته خواهند شد. به عبارتی دیگر در تعیین قابلیت اراضی که عموماً بر پبندی کارکردهای اصلی نظام توسعه بهو پهنه

ازمان سو تدقیق اجزاء و عناصر در فرآیند تعیین  ،شودته میگرفکارهای عمومی سنجش توان اکولوژیک منطقه بهشاخص

شود. فاده میاست نیزای و انسجام سرزمینی پذیری منطقههای استخراج شده در رقابتفضایی توسعه استان بوشهر از شاخص

ت متناسب با ماهیبندی کاربری اراضی و سایر عناصر سازمان فضایی ها در پهنهبدیهی است انتخاب هر یک از شاخص

 کارکرد و عوامل موثر بر مدل توسعه آن کارکرد در فضا متغیر خواهد بود.
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 فضایی )توسعه پایدار( -سناریوی انسجام محیطی -1-3-3-6-2-2

تلف ای و فضایی در سطوح مخریزی منطقههای برنامهبه عنوان یک رهیافت مفهومی در اغلب سیاست "انسجام سرزمینی"

شود. این رهیافت عموماً در سطح نظری به موضوع توسعه اجتماعی و اقتصادی لی شناخته میای، ملی و محجهانی، قاره

گیری مشناختی تصمیهای روشریزی فضایی و یکی از چارچوبو نیز به عنوان یک هدف بنیادین در برنامه پردازدمتوازن می

 اوت برای مناطق مختلف، از نظر عملیاتی ومطرح است. به دلیل دامنه موضوعی گسترده و چارچوب تحلیلی متنوع و متف

ست که از این مفهوم به درحالیسنجش ارزیابی چارچوب مفهومی، تعریف واحدی از انسجام سرزمینی وجود ندارد؛ و این

 ریزی فضایی استفاده شده است.عنوان پوشش چتری و در برگیرنده چندین چارچوب و رویکردهای هدفمند در برنامه

عنوان یکی از اسناد رسمی اتحادیه اروپا در پیمان آمستردام به 1997، برای اولین بار در سال "م سرزمینیانسجا"اصطالح

 "رهیافت انسجام سرزمینی"به عنوان سنگ بنای  (SGEIای از خدمات اقتصادی عمومی)بکار رفت. در ابتدا دسترسی به زمینه

-(. به عنوان یک فصل مشترک در گزارشSauter,2008ائه نگردید)در نظر گرفته شد اما هیچگونه مشخصات دقیقی از آن ار

های دیگر از این مفهوم بر سه مولفه اصلی انسجام اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی )فضایی( تاکید شده است. در گزارش 

و  19ای متعادلتعریف و در بردارنده توسعه 14ای غیرهنجاریرا به عنوان شیوه "انسجام سرزمینی"، اتحادیه اروپا انسجام سوم

مراتب از ای که بهدر بیانیه (.EC,2004اند )تعریف کرده 41های موجود و عدم تعادل سرزمینیدر جهت کاهش نابرابری

 مردم"مقبولیت عمومی نسبی باالتری برخوردار بوده است از این مفهوم آمایشی به معنی دستیابی به این اصل استراتژیک که 

(. EC,2004تفسیر شده است ) "باید در هر جایی از منطقه  از شرایط زندگی و کار سازگار و مساعدی برخوردار باشندمی

سرزمینی در چارچوب ادبیات  دهند که مفهوم انسجام( نشان میin Davoudi, 2005متناظر با این تعریف، مارتین و راس )

می کند  ندگی محیط و غیره اشارهنو معیشت مانند بیکاری، ناتوانی، فقر، شکبرخی از انواع خطرات پایه زیست  به  41فضایی

ای متقابل هبه عبارت دیگر، شانس و سطح امکان تعالی زندگی یک فرد بازتابی است از موقعیتش در درون نظام وابستگی

ن تعاریف از انسجام فضایی را .یکی از مهمتری43های سرزمینیزمان، موقعیتش در درون ساختار وابستگیاجتماعی و بطور هم

وضعیتی برقرار است که به  از نظر وی درجو کرد. انسجام سرزمینی و( جستMOLLE ,2007موله ) توان در تعریفمی

                                                      
14 normative manner 
19 balanced development 
41 existing disparities and territorial imbalances 
41 spatialises 
43 structure of territorial interdependencies 
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ر های اساسی و دانش دچاهای فضایی در دسترسی به خدمات اساسی، زیرساختها به دلیل تفاوتموجب آن مردم و شرکت

ه عنوان ب "عدالت فضایی"توجهی بر ایده مفهوم انسجام سرزمینی در اینجا به طرز قابل .ای نباشندمعلولیت کارکردی و توسعه

 (.Soja,2009استوار است ) "های ارزشی در فضا برای استفاده مردمتوزیع عادالنه و منصفانه منابع و فرصت"

 : تشریح توسعه مفهوم انسجام سرزمینی 3جدول 

 تعریف منبع

مقاله سبز در خصوص 

 ایانسجام منطقه

ای متوازن و پایدار از فضای منطقه به عنوان یک کل، ضمن تقویت رقابت اقتصادی و ظرفیت برای اطمینان از توسعه منطقه

بین سه  ایجاد پل . های طبیعی منطقه و حصول اطمینان از انسجام اجتماعیای برای رشد، نیاز استراتژیک به حفظ داراییمنطقه

 مولفه اثربخشی اقتصادی، انسجام اجتماعی و تعادل زیست محیطی، قرار گرفتن مفهوم توسعه پایدار در قلب طراحی سیاست

 سومین گزارش انسجام
 مکند از اینکه تمامی مردم در منطقه از مزیت برخوداری از کار و زندگی سالانسجام فضایی، سیاستی است که اطمینان حاصل می

 برخوردارند.

 پنجمین گزارش انسجام
و  "عملکردی جغرافیای"انسجام سرزمینی تقویت اهمیت دسترسی به خدمات و پراکندگی بهینه آن، توسعه پایدار،  پرداختن به

 تجزیه و تحلیل سرزمینی است.

 تردستیابی به توسعه فضایی متعادل دستورالعمل راهبردی 

ار زمینه دستورکسند پیش

 یسرزمین

، اجتناب از عدم تعادل ارضی و با ساخت هر دو سیاست بخشی 43های موجودبرای رسیدن به یک توسعه متوازن و کاهش نابرابری

 که تاثیر فضایی و سیاست های منطقه ای منسجم تر

 توسعه هماهنگ و پایدار همه مناطق با اتکا به ویژگی ها و منابع خودشان ششمین گزارش انسجام

 SPON.2.2.1پروژه 

اده های بالقوه، موقعیت و وضعیت نسبی  نهادها و عناصر مختلف جغرافیایی نسبت دانسجام سرزمینی به منظور رسیدگی به پتانسیل

های مختلف، به عنوان مثال در مقیاسمیکرو، مزو و یا سطح در سطوح مختلف جغرافیایی و در مقیاس شود.انسجام فضایی رامی

 کرد. تحلیلوکالن تجزیه

 کنفرانس کیرونا
کردن بسیاری از ویژگی های ذاتی اطمینان از توسعه متوازن همه مکان ها و اینکه شهروندان مناطق مختلف قادر به هملیاتی

 شان هستندسرزمین

کنفرانس مناطق دریایی 

 ای و محیطیحاشیه
 ری شرایط پایه رقابتی مطلوب برای همه مناطقگیارائه دسترسی عادالنه به خدمات عمومی و ویژه و برای اطمینان از شکل

 ترجمه اهداف توسعه متعادل و پایدار به مناطق مختلف اعالمیه روترهام

 شود.انسجام فضایی، به بعد سرزمینی توسعه پایدار و فراتر از ابعاد سیاسی، فنآوری و رفتاری نسبت داده می روبرتو کاماگنی

 آندرس فالودی
-استراتژی کاهش تسلط یک منطقه مرکزی شهری نه تنها از لحاظ اقتصادی و بلکه به لحاظ دسترسی به سیستمانسجام فضایی، 

 سازی استگیری و تصمیمهای تصمیم

 ویلن موله
ای ههای فضایی در دسترسی به خدمات اساسی، زیرساختهای اقتصادی به دلیل تفاوتوضعیتی که به موجب آن مردم و بنگاه

 ش، دچار معلولیت و نقصان کارکردی نشوند.اساسی و دان

 (Union, Spatial scenarios for Europe, 8336)ماخذ: 

محیطی.  اقتصادی و-رهیافت انسجام سرزمینی دارای دو بعد مشترک با مدل توسعه پایدار است: انسجام در بعد اجتماعی

: بعد سازدریزی توسعه فضایی آشکار میابعاد مذکور دو بعد دیگر را در برنامهبازتاب فضایی پایداری توسعه در 

                                                      
43 Existing Disparities 
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توان گفت که انسجام بعد می 1های دولتی در مدل توسعه. از برآیند این چندمرکزیتی، و بعد همکاری و نقش نظارتی بخش

-فرصت سترسی تمامی شهروندان بهای و دهای منطقهو یکپارچگی سرزمینی در راستای مفهوم تعادل فضایی و کاهش شکاف

یابد. به عنوان یک نتیجه از چارچوب مفهومی و نظری این رهیافت های شغلی و رشد برابر در چارچوب توازن محیطی معنا می

توان گفت که سناریوی انسجام سرزمینی، پایداری نظام توسعه را در ابعاد فضایی و محیطی و اصول مبنایی آمایش سرزمین می

 دهد.شده در ضوابط ملی آمایش سرزمین( را مالک ترسیم فضای سناریوی توسعه فضایی قرار می )عنوان

 : چهار بعد اصلی انسجام سرزمینی 3نمودار 

 
 ایماخذ: مطالعات مشاور بر اساس تجارب و مبانی توسعه منطقه

های عمومی منحصر به خود است. عمدتاً تفاوت در مناطق شاخصهر کدام از ابعاد اصلی این رهیافت دارای اجزاء و 

بعد تشریح شده عموماً در معادالت توسعه مناطق  1های مختلف، متفاوت بوده اما اجزاء سازنده مختلف در انتخاب شاخص

 باشد. می تاجزاء متفاو باشد. همچنین متناسب با قرارگیری مناطق در مراحل مختلف توسعه، اولویتمختلف یکسان می

 اجتماعی-های بعد اقتصادی تشریح اجزاء و شاخص -1-3-3-6-2-2-1

های عمومی نظام توسعه سروکاردارد. مولفه یا جزء دانش، درآمد شاخص "توزیع"این بعد به طور عمده با عنصر فضایی 

زیع آموزش های تودهند. به عنوان نمونه این اجزاء با شاخصهای اصلی این بعد را تشکیل میو خدمات عمومی، مولفه

 شود.می و از این دست شناخته درمانی و خدماتدانشگاهی، درآمد سرانه و توزیع مشاغل

 های بعد همکاری و نقش دولت تشریح اجزاء و شاخص -1-3-3-6-2-2-2

ت. تعدد های مدیریت توسعه اسهای مبتنی بر مشارکت در سیستماین بعد شامل سه جزء یکپارچگی عمودی، افقی و مدل

های وژه(، تعدد پربویراحمدوبوشهر، فارس و کهگیلویههای مشترک استان هژای )به عنوان مثال پرومنطقههای میانپروژه

ای و جهاد کشاورزی و یا لجستیک بندری و منطقههای مشترک اداره امور آببخشی )به عنوان مثال پروژهمیان
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های هایی از شاخصهای تجاری و حمل و نقل نمونهگردشگری و ...(، مشارکت افراد در انتخابات و در شکلگیری هلدینگ

 روند.شمار میسنجش این بعد به

 های بعد چندمرکزیتی تشریح اجزاء و شاخص -1-3-3-6-2-2-3

رتبه خدماتی  های همچونمراتب با شاخصاین بعد با اجزاء اصلی سازمان فضایی توسعه نزدیکی باالیی دارد. مولفه سلسله

راکم های سنجش مولفه تای از شاخصشود. تراکم جمعیتی،  تراکم راه نمونهابی میها ارزیو جمعیتی شهرها و سکونتگاه

سطح " های سنجنده بعدای از شاخصهستند. ضریب نفوذ اینترنت و قدرت پیوند جریانات کاالیی و مسافری مناطق نمونه

 گردند.ها محسوب میمناطق و یا کانون "اتصال و نفوذپذیری

 های سناریوی انسجام سرزمینیبندی کالن مولفه، معیارها و شاخص: طبقه 3نمودار 

 
 ایریزی توسعه منطقهماخذ: مطالعات مشاور بر اساس تجارب و مبانی برنامه

 های سازنده انسجام سرزمینی در استان بوشهرها، معیارها و شاخص بندی مولفهطبقه -1-3-3-6-2-2-3-1

مختلف در استان بوشهر از منظر پایداری توسعه و تعادل سرزمینی بیانگر آن است که های تفاوت مناطق از حیث شاخص

. تغییر تراکم جمعیت و نرخ 41های این منظر پاسخگو باشدبایست به شاخصای میطراحی سازمان فضایی توسعه به طرز ویژه

                                                      
-اجتماعی مانند تراکم جمعیت، نرخ بیکاری و توزیع زیرساخت-های اقتصادیها، توزیع فضایی شاخصهای منتج از تحلیل محیط زیست و آالیندهشاخص 41

های های مرکزی از نظر تعادلگانه تشریح شده در بند تحلیل الگوی توزیع مکان 7های سناریوی مذکور و شاخصهای پایه در یک تعامل دوجانبه مابین منطقِ 

 های مرکزی )گزارش حاضر( ارائه گردیده و در این بخش از تکرار مطالب خودداری شده است.در تلفیق با بخش مکان ای و دسترسی عادالنه به خدماتمنطقه
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ر اصلی تعیین روند، دو متغیای به شمار میهای توسعه منطقهکننده بسیاری از شاخصبیکاری به عنوان متغیرهایی که منعکس

ارائه شده  11ازی تفاوت مناطق در این سناریو در جدول باشند. آشکارستیپولوژی مناطق از حیث سناریوی انسجام فضایی می

 است.

 ن بوشهرها و اجزاء سازنده سنجش انسجام سرزمینی در استا ها، شاخص : ابعاد، مولفه 4جدول 

نام 

 سناریو
 جزء سازنده شاخص شاخص/معرف مولفه های سازنده ابعاد سناریو

ی
ه ا

طق
 من

ی
 ها

دل
تعا

دم 
و ع

ی 
مین

رز
 س

جام
نس

ا
 

Te
rr

ito
ria

l C
oh

es
io

n
 

1 

-توزیع مولفه های اقتصادی

 اجتماعی

Socio-Economic 
(Distribution) 

1-1 
کارایی و بازدهی 

 اقتصادی

ر باالت تراکم واحدهای صنعتی و معدنی

ظرفیت تحقیق و -نفر کارکن 19از 

 توسعه

 دانش

 درآمد سرانه تولید بدون نفت و گاز

شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق 

 ویژه اقتصادی و تخصصی
 خدمات پشتیبان تولید

توزیع تعداد شاغلین صنعتی در شهرها و 

 روستاها
 درآمد

 درآمد تغالزاییاشظرفیت -تغییرات نرخ بیکاری

 درآمد 1391-نرخ بیکاری جامعه شهری

سهم متخصصان و مدیران شاغل از کل 

 اشتغال )شاغلین با سطح تخصص باال(
 دانش

ص شاخ-توزیع خدمات پشتیبان تولید

 مرکزیت خدمات حمل و نقل
 خدمات پشتیبان تولید

فاصله از پارک ها و مراکز رشد بر پایه 

 عامل سطح بندی

-خدمات پشتیبان تولید

 دانش

فاصله از شریان های بزرگزاهی و راه 

 های اصلی
 سطح اتصال و یکپارچگی

تعداد شاغلین خدماتی به شاغلین بخش 

 های تولیدی )کشاورزی و صنعت(
 خدمات عمومی

میزان تراکم سرمایه گذاری های صنعتی 

 به واحد سطح
 دانش-درآمد

 مشارکت 1391-نرخ مشارکت  اقتصادی

2-1 

عدالت اجتماعی 

و تعادل های 

 منطقه ای

سرمایه اجتماعی به تفکیک خوشه های 

 گانه 4
 مشارکت

 مشارکت توزیع نسبت جنسی
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نام 

 سناریو
 جزء سازنده شاخص شاخص/معرف مولفه های سازنده ابعاد سناریو

حاصلضرب تجمعی مولفه اعتماد، 

روابط، مشارکت، حمایت و رعایت 

 ارزش ها و هنجارها

 مشارکت

 خمکاری-مشارکت اجتماعی کلسرمایه 

 مشارکت سهم زنان از اشتغال

توزیع خدمات آموزش عالی بر پایه 

 عامل سطح بندی
 خدمات عمومی

توزیع خدمات درمانی بر پایه عامل 

 سطح بندی
 خدمات عمومی

 خدمات عمومی مذهبی -توزیع خدمات فرهنگی

 محرومیت زدایی 3-1

 درآمد اعتبارات سرانهعملکرد 

 درآمد سرانه تولید بدون نفت و گاز

 درآمد 1391-نرخ بیکاری جامعه روستایی

 دانش 1391-نرخ باسوادی شاغالن

-74تغییرات جمعیت روستایی جمعیت 

91 
 سلسله مراتب

-دسترسی به زیرساخت جاده ای

 برخورداری از راه
 یکپارچگیسطح اتصال و 

2 

 همکاری و قوه نظارت

(Cooperation/Governan

ce) 

1-2 

همکاری و 

یکپارچگی 

افقی/عمودی و 

 مشارکت

 اداری استان بر-فاصله از مرکز سیاسی

 اساس تحلیل شبکه
 یکپارچگی عمودی

فاصله از مراکز شهرستان بر اساس تحلیل 

 عدم تمرکز اداری -شبکه 
 یکپارچگی عمودی

تعداد تشکل های مردم نهاد به ازاء هر 

 نفر 11111

-یکپارچگی عمودی

 مشارکت

شاخص اینرسی کارکردی کانون ها در 

شاخص ظرفیت همکاری -1344سال 

 های منطقه ای

 همکاری افقی

شاخص اینرسی کانون ها در سال 

شاخص ظرفیت همکاری های -1391

 منطقه ای

 همکاری افقی

 مشارکت 1391-زنان نرخ مشارکت

 مشارکت نرخ مشارکت در انتخابات
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نام 

 سناریو
 جزء سازنده شاخص شاخص/معرف مولفه های سازنده ابعاد سناریو

قدرت کانون ها در روابط کاالیی درون 

 استانی
 همکاری افقی

قدرت کانون ها در روابط مسافر درون 

 استانی
 همکاری افقی

 مشارکت 1391-نرخ مشارکت  اقتصادی

له از فاص-ظرفیت یکپارچگی صنعتی

 جغرافیایی و نواحی صنعتیخوشه های 
 همکاری افقی

3 

وحدت و یکپارچگی سرزمین و 

 چندمرکزیتی

 )شاخصهای مورفولوژیک( 

Polycentricity 
(Morphology) 

1-3 

سلسله 

مراتب/تراکم/س

طح اتصال/مکان 

های با تخصص 

 ویژه

فاصله از کانون های شهری بر اساس 

 شاخص مرکزیت خدماتی
 سطح اتصال و یکپارچگی

 سلسله مراتب تراکم جمعیت

فاصله از کانون های شهری بر پایه 

 شاخص مرکزیت خدماتی
 سطح اتصال و یکپارچگی

 سطح اتصال و یکپارچگی شاخص مرکزیت مکانهای مرکزی

قرارگیری در پهنه مناطق شهری 

 FUAs-عملکردی
 سطح اتصال و یکپارچگی

اکم تر -تولیدتوزیع خدمات پشتیبان 

 جاده ای
 تراکم

 تراکم تراکم آبادی های خالی از سکنه

له از فاص-توزیع خدمات پشتیبان تولید

بنادر بر اساس تحلیل شبکه بر پایه عامل 

 سطح بندی

 سطح اتصال و یکپارچگی

له از فاص-توزیع خدمات پشتیبان تولید

 فرودگاه 
 سطح اتصال و یکپارچگی

-سطح اتصال مورفولوژیک بین کانون

 های شهری
 سطح اتصال و یکپارچگی

خالص مهاجرت )حاصلضرب نرخ  و 

 تعداد( 
 سلسله مراتب

2-3 

تنظیم روابط 

درونی و بیرونی 

 اقتصاد 

توزیع گمرکات تخصصی )گمرکات 

 مرزی، فرودگاهی و مناطق ویژه(
 سطح اتصال و یکپارچگی

 سطح اتصال و یکپارچگی جریانات کاالییقدرت پیوند 

 سطح اتصال و یکپارچگی قدرت پیوند جریانات کاالیی بین المللی

 سطح اتصال و یکپارچگی قدرت پیوند جریانات کاالیی بین استانی

 سطح اتصال و یکپارچگی قدرت پیوند جریانات هوایی
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نام 

 سناریو
 جزء سازنده شاخص شاخص/معرف مولفه های سازنده ابعاد سناریو

مللی القدرت پیوند جریانات مسافر بین 

 و بین استانی
 سطح اتصال و یکپارچگی

 سطح اتصال و یکپارچگی توزیع مکانی خدمات مالی بانکی

4 
 پایداری محیطی 

Enivironmental 
Sustainability 

1-4 

انرزی/شرایط 

محیطی/مخاطرا

 ت و آالیندگی

 محیط-انرژی استقرار در پهنه بندی آلودگی هوا

 محیط منطقه پشتیبان زیستاستقرار در  الیه 

 محیط استقرار در الیه خطرات محیطی

 محیط استقرار در پهنه های آلودگی دریا

 محیط کاربری زمین-پهنه تعارضات محیطی

 محیط سطح اتصال اکولوژیک

 انرژی کارایی انرزی

 محیط-انرژی الیه پتانسیل تولید انرژی های نو

 ایریزی توسعه منطقهماخذ: مطالعات مشاور بر اساس تجارب و مبانی برنامه

 گروه تلفیق -

 :44سازدهای اصلی این سناریو موارد ذیل را آشکار میتحلیل تیپولوژی مناطق استان بر اساس شاخص

 بمناطق عق"های دولتی، زیرساختی و پایه در این سناریو در گذاریبه عنوان یک قاعده کلی، عمده سرمایه-

ی بر بنیان و مبتنهای محیطی و توسعه دانشگردد و رفع تعارضات و عدم تعادلمتمرکز می "ایمانده و حاشیه

 گردد.را شامل می "شده و قطبیمناطق اشباع"فناوری مهمترین حوزه مداخله راهبردی در 

 ناریو، بیانگر این مهم است بخشاختالف معنادار مناطق مختلف در استان بر پایه متغیرهای اصلی این دو س 

 های محیطی و سرزمینی تنظیم گردد.بایست برپایه هدف تعادلای از راهبردهای مدیریت توسعه میعمده

                                                      
شود و تدوین راهبرد محصول این بخش یثِ آشکارسازی فضای سناریوی میانجی به برخی از راهبردهای توسعه فضایی اشاره می. در این بخش، از ح 44

 رود.شمار نمیبه
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  به طور عمومی تراکم جمعیت پایین و نرخ خالی شدن سکنه روستایی رابطه همبستگی باالیی با مناطقی که نرخ

 اکثر در یک فعالیت دارای اقتصاد پایه )صادراتی( هستند، دارند. ساختاربیکاری باال داشته و از نظر اقتصادی حد

و  "دیکارایی اقتصا"نبوده و در آن فعالیت غالب نیز  "متنوع"های واقع در این منطقه، اقتصادی سکونتگاه

بی آالزم را ندارند. نکته حائز اهمیت تطابق این مناطق با مناطقی است که دارای بیالن  "تخصص عملکردی"

ی این شوند. اتصال کارکردهای ممنوعه )به عنوان یک متغیر کنترلی( شناخته میمنفی مواجه بوده و جزء دشت

ی امناطق به دریا )به عنوان یکی از عوامل اصلی در ساختار توسعه کارکردهای متنوع و پایدار( و توسعه خوشه

زی موجود با مراکز اصلی استان و مهمتر از های مرکفضایی مکان-کارکرد اصلی این مناطق، تقویت کالبدی

های مرکزی جدید در مرکز ثقل این مطقه های توسعه ملی و ...، ایجاد مکانآن با توجه به جمیع شرایط و برنامه

 شود.نسبت به کل شبکه شهری از راهبردهای اصلی توسعه فضایی این منطقه شناخته می

 ندی بهای زیستی و محیطی است که مطابق با پهنهدر استان، عدم تعادلزننده تعادل یکی از مهمترین عوامل برهم

ره هایی از دیر، جزیهای آلودگی، تجمع آن در مناطق زیستی و سکونتگاهی عسلویه، کنگان، بخششاخص

ای در پیرامون مرکز و شمال استان بوده است. تمرکز بر اولویت حفاظت محیطی، های پراکندهخارک و بخش

سکونتگاهی و گردشگری نسبت به صنعت در این مناطق یک انتخاب استراتزیک در پایداری توسعه در توسعه 

، حفاظت فعال از منابع آب و خاک و 46دستیگردد. توسعه صنایع بازیافت، صنایع پاییناین مناطق محسوب می

صاحبان  ی با فعالیتگیرکردن نظام تصمیمهای محیطی و هماهنگرفع تعارضات از طریق پایش مستمر شاخص

-گذاری خارجی و همکاری با شرکتگرفتن سرمایه، در اولویت قرار47های مذکورصنایع از حیث تغییر شاخص

 رود.شمار میهای چندملیتی دارای فناوری پیشرفته از اهم راهبردهای توسعه فضایی در این سناریو به

 خدماتی دو هسته چند مرکزی بوشهر و -ارکردیرفع تعارض توسعه مرکز استان با مناطق نظامی، توسعه ک

کنگان در چارچوب اهداف محیطی و سرزمینی، توسعه مناطق ویژه اقتصادی چندکارکردی، رفع تعارض 

ای مانند خارک، مناطق حفاظت شده و ... ، در این سناریو از اهداف های مغفول مانده در مناطق حاشیهظرفیت

 باشد.متمرکز در مدیریت توسعه می

                                                      
 شود )و نه توسعه در این مناطق(.بر و از جمله صنعت در طول کریدورهایی که به این مناطق وارد میهای زمینتوسعه فعالیت 46
 زیست و مفاد آن رجوع گرددضوابط ملی آمایش سرزمین در بخش محیط 11به بند  47
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 های حاکم بر هریک از سناریوها فرض تبیین پیش -1-3-3-6-3

 ران های توسعه مستخرج از بخشفرض های حاکم بر سناریوها به فراخور شرایط منطقه ای و اولویت بندی پیشپیش

گردند. به منظور کاهش پیچیدگی ذاتی سناریوها، برخی از محتمل ترین روندها و طبقه بندی و تشریح می یارآینده نگ

های ذاتی )عموما دارای قطعیت باال( ثابت نگه داشته می شوند. به عنوان مثال چنین فرض می شود که تغییرات اقلیمی پیشرفت

سال آتی ادامه یابد. همچنین  31رود که پیشرفت فناوری و روند جهانی شدن تا یابد. انتظار می ها ادامه میبر اساس پیش بینی

ای در محورهای اصلی فرآیند سناریوسازی گنجانده رویدادهای به شدت مختل کننده مانند جنگ هسته ای، جنگ منطقه

 نمی شوند. 

 های حاکم بر فصل مشترک سناریوهای توسعه استان بوشهر فرض پیش -1-3-3-6-3-1

ان روندهای عنودست آمده از آن مگاروندهای ذیل بهلعه جامع انجام گرفته در بخش تحلیل روندها و نتایج بهمطابق با مطا

-روندها در سناریوهای مختلف در دو بخش پیشاند. در ادامه اثر این کالندارای احتمال تحقق نسبی قطعی شناخته شده

 .44گرددهای مثبت و منفی بررسی میفرض

 عه انسانی ؛ارتقای شاخص توس

 یو ارزآور ییزااشتغال جهیدرنتبا شیب مالیم،  یگردشگر خارجداخلی و روند جذب  گردشگرتداوم روند جذب 

 ی در آینده ؛ردشگرگخدمات 

 افزایش سطح تخصص و آگاهی ؛

 تداوم خشکسالی و بحران آب ؛

 تدوام مهاجر پذیری استان ؛

 تداوم روند شهرنشینی ؛

 شهری ؛-تدوام مهاجرت های روستا

 عدم روابط گسترده با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ؛

 توسعه فناوری و تداوم اثر گذاری آن ؛

 تداوم جنگ و ناامنی و ترور در منطقه خاورمیانه .

                                                      
 فرض های نظام توسعه به بخش روندها در فصل سوم گام سوم مطالعات رجوع گردد.عنوان پیش. جهت مطالعه چگونگی انتخاب موارد فوق به 44
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 ی به سناریوهای آینده با فرض تداوم وضع موجوددهشکلی هافرضشیپ:  5جدول 
 منفی یهافرضشیپ مثبت ی هافرضشیپ

 افزایش سهم استان از کل جمعیت کشور نسبت به سهم کنونی 
ی انرژی در بخش هاقطباشتغال در  باهدفی درونی هامهاجرتروند رو به افزایش جمعیت و 

 جنوبی استان 

 ر نسبت جنسی بین مردان و زنان تداوم عدم تعادل د سال آینده  11قوی در  چنداننهانتظار موج افزایشی زادوولد  وروند جوانی جمعیت 

 هایآبادشهری و تخلیه جمعیتی بسیاری از –ی روستا هامهاجرتافزایش  ی استان و برتری جمعیت واقع در سن فعالیت بر جمعیت سالمندریمهاجرپذادامه روند 

 ی اجتماعی با محوریت تعارض جامعه بومی و مهاجران هایناهنجاربروز  افزایش تولید ناخالص داخلی استان 

 ی مرتبط با صنعت و معدن و افزایش اشتغال در این حوزههاتیفعالتوسعه 
تعادل  تشدید عدم جهیدرنتافزایش تراکم در پهنه جنوبی و میانی و کاهش تراکم در پهنه شمالی 

 فضایی استان 

 ی سنتی کشت و زرعهاوهیشرکود بخش کشاورزی و تداوم  یدستنیپائی و گاز باالدستبخش  ( صنعتی مرتبط باهاخوشهی )هارهیزنجتوسعه 

 کاهش نرخ شاغلین بخش کشاورزی تقویت بخش خدمات در استان

 تاهاجمعیتی بسیاری از روسی و تخلیه روستا شهری هامهاجرتافزایش شدید نسبت شهرنشینی و  در بخش انرژی  ژهیوبهخارجی در آینده  گذارهیسرماافزایش جذب 

 کاهش شدت در روند صعودی نرخ فعالیت اقتصادی  تقویت بخش خصوصی استان و افزایش میزان شاغلین این بخش مذکور

 ی صنعتیهابخش در اشتغال ژهیوبهادامه روند بیکاری البته با شدت کمتر  افزایش سهم استان از میزان صادرات و واردات کشور

 ترانزیتی استان و تقویت پیوند استان با پهنه داخلی سرزمینتقویت نقش 
و کار ی گسترده نیرهامهاجرتی طبقاتی در داخل مناطق پیشرو استان )به دلیل هاشکافپیدایش 

 (هاآنبه  ماندهعقبفاقد مهارت از مناطق 

 تشدید شکاف و تعارضات اجتماعی  اینترنت بردارانبهرهافزایش تعداد 

 تجدید ناپذیر مانند گاز یهایروند افزایشی مصرف انرژ توسعه زیرساخت و امکانات فنی در طول زمان تناسببهرشد ظرفیت شبکه انتقال داده 

 افزایش مصرف برق  نیروی برق نیتداوم روند افزایشی تأم

 خالی از سکنه هایآبادآن افزایش تعداد  تعاقبو مشهری –ی روستا هامهاجرتافزایش  افزایش توان نگهداشت جمعیت در شهرهای میانی

 اجتماعی یهاهیتشدید شکاف و تعارضات اجتماعی و کاهش مشارکت واقعی مردم و سرما ی ارتباطی و خدماتی در سطح شهرهای میانیهارساختیزتوسعه 

 ی دولتی و توزیع بیشتر منابع در راستای امور جاری هاسازمان تر شدنگسترده افزایش تعادل در نظام شهری

 مجموعه شهری  یریگتقویت نقش شهرهای گازی جنوب استان و زمینه شکل
 آب شرب به دلیل خشکسالی و نیتأمبرای  هاکننیریشآبتشدید بحران آب و لزوم استفاده از 

 ی زیرزمینیهاآبافت 

 ی روستایی وابسته به منابع آبهاسکونتگاه هیو تخلتضعیف کشاورزی  ندگی رشد شاخص توسعه انسانی و افزایش کیفیت ز

 منابع آب نیتأمچالش  جهیدرنتافزایش نیازهای آبی مناطق پیشرو استان  بهبود عملکرد دستگاه دولتی و افزایش سطح اعتماد عمومی

 در پهنه جنوبی استان ژهیوبه تشدید آلودگی ی نسبی استانهاتیمزمبتنی بر  انیبندانشافزایش سهم صنایع 

 ی طبیعیهاستگاهیزو  هابومستیزتخریب  ی مجاور( هااستانی استان بر منطقه )رگذاریتأثرشد نهادهای علم و فناوری و 

 تداوم روند جذب گردشگر داخلی و افزایش گردشگر خارجی با شیب مالیم
مهاجرت  هدف افتهیتوسعهی واقع در نواحی هاسکونتگاهی منفی ناشی از تجمع در هاصرفهافزایش 

 افت کیفیت زندگی و زیست پذیری منطقه جهیدرنتو 

 ی استانهاسکونتگاهنزول کیفیت زیست در  یی و ارزآوری خدمات گردشگریزااشتغال

افزایش  هجیبخش گردشگری و بهبود ارائه خدمات به گردشگران درنت یهارساختیتقویت ز

 شگری استانافزوده گردسهم ارزش
 متخصصین و ثروتمندان از استان( به دلیل افت کیفیت زندگی خصوصبهافزایش مهاجرت )

ساحلی و تجاری در بخش شمالی استان باهدف جذب  ژهیوتوسعه بخش گردشگری به

 و ملی  یاتقاضای منطقه
 کاهش سرانه فضای سبز استان 

 میادین مشترک ازانرژی با اولویت برداشت  نیتأمتمرکز منابع گازی کشور و منبع 
ی مراکز زیست و فعالیت به دلیل تمرکز و تراکم ریپذبیآسی استان و افزایش آورتابکاهش 

 هاتیفعال

 کمبود آب شرب یمیپتروش عیو صنا یانرژ دیتول یقطب مل

 افزایش دما روند توسعه مناطق ویژه اقتصادی

 وابسته به آن عینفت و گاز و صنا هیتوسعه بر پا  

 ماخذ: نتایج منتج از تحلیل روندهای منتج از بخش سناریونگاری
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 بندی سازمان فضایی استان در هریک از سناریوها تبیین الگوهای شکل -1-3-3-6-4

و  ی عام نیروهاهاتحلیل روند سازمان یافتگی فضایی و تعیین جایگاه سازمان فضایی به درک عمیق و دقیق قانونمندی

های محتوایی برای تشخیص ساز و کارهای هدایت و کنترل متناسب با موقعیت کمک نمایند. از این رو در نگرشی فرآیند

رد. نیروهای محتوایی در فرآیند سازمان یافتگی تعیین موقعیت صورت می گی تلفیقی منتج از ترکیب متغیرهای نشان دهنده

 : 49رددگندی سازمان فضایی استان در هر یک از سناریوها دو مدل تشریح میبدر این راستا به منظور تبیین الگوی شکل

 یافتگی فضایی نیروها و عناصر سازمان فضایی ویال جهت سازمان-مدل تکامل فضایی سوارز-الف

 های ویژه سازمان فضایی توسعه.مدل تکامل فضایی بنادر به عنوان یکی از کانون-ب

 ویال -مدل تکامل فضایی سوارز -1-3-3-6-4-1

ند. این محور تبیین نمودگیری و سازمان یافتگی فضایی مناطق را در قالب یک مدل فرآیندوارز و ویال مراحل شکلس

 اجتماعی بطور نسبی در چارچوب عناصر سازمان-مدل شامل شش  مرحله پیاپی است که در طی آن تغییرات کالن اقتصادی

مدل برای تبیین مراحل تکامل به کار رفته اند به دو گروه کالن هایی که در این شوند. شاخصفضایی در منطقه بررسی می

 اند که شامل:تفکیک شده

 الف( متغیرهای عمومی شامل اندازه جمعیت، نرخ و جهت جریان مهاجرت و تراکم آن؛

های  نفوذ و اقتصاد جریان شامل صنایع، خدمات، صرفه ب( متغیرهای بخشی نظام کارکردی، الگوی حوزه

 ای. تجمع و مقیاس، تغییرات در قلمروی نفوذ اقتصادی و ارتباطات بین منطقهناشی از 

ال ای از مدل فرآیندی فضایی سوارز و ینگاری منطقههای فضایی سناریوهای برآمده از بخش آیندهجهت تبیین بازتاب

اشد که بسازمان فضایی توسعه می ریزی ساختار مدل سوارز و ویال بر پایه عناصری از استفاده گردید. از آنجایی که پایه

ییراتی به گردد لذا این مدل با تغاستان بوشهر در این عناصر و تحوالت حاکم بر این عناصر، در سطح استراتژیک ارزیابی می

                                                      
فضایی استان در هریک از سناریوها در غالب دو سناریوی میانجی و اثرات بندی سازمان نیازهای بند تبیین الگوهای شکلالزم به ذکر است که پیش.  49

ندی بهای اصلی جمعتعریف سناریوهای توسعه فضایی استان آمده است و در بند تبیین الگوها، خروجی-6-3-3-1فضایی آن در ذیلِ بند اصلی این گزارش: 

 شده است.
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های ها و محدودیتها، ظرفیت. برخی از ویژگی61یابی فضایی فضای سناریو انتخاب گردیدهای سازمانعنوان یکی از روش

 فضایی استان که از انطباق و همبستگی معناداری با مدل مذکور برخوردار است در ذیل فهرست گردیده است: توسعه

جغرافیای نسبی کوچک استان و مورفولوژی خطی در طول کریدور ساحلی، مرزی بودن و ساحلی بودن استان که این 

تان دهد. در اسالمللی برخوردار است، قرار میی و بینااستان در زمره مناطقی که از تنوعی از جریانات داخلی، بین منطقه

عنصر جمعیت، مهاجرت به داخل و خارج، تراکم جمعیت، خدمات پشتیبان صنعت، سهم اشغال صنعتی،  4بوشهر نیز  )شامل 

 ای(های ناشی از تجمع، قلمرو بازار و ارتباطات و جریانات منطقههای شهری و صرفهخدمات عمومی، صرفه

های سطح یک و دو شامل کانون بوشهر، برازجان و ( در پیرامون کانونPUSHsهای شهری عملکردی )جمعوجود ت

ای توسعه هبین کانون هایی از همکاریگیری زمینههای شهری و صنعتی در استان و شکلکنگان که منجر به ظهور تجمع

اخیر بواسطه شکلگیری و توسعه مهمترین کانون تجمعی استان در مهاجرپذیری کشور در دوره  1استان گردیده است. رتبه 

ت که عامل هایی اسصنعتی کشور و تداوم ان با توجه به ظرفیت تولید و امکان صادرات و ارتقاء زنجیره صنعت از ویژگی

 کند. مهاجرت و تراکم جمعیت را در استان بوشهر به عنوان یکی از عوامل اصلی نظام توسعه فضایی مطرح می

پروری( بر خط ساحلی و تحدید فضایی شهرهای ساحلی، بر )مناطق ویژه تخصصی و مزارع آبزیز صنایع زمینتمرک

دد که خدمات گرگیری خدمات و کیفیت سکونت جامعه متخصص و نخبه باعث میرشد صنعتی شتابان و ضعف در شکل

ای اختالف مبنایی در رشد با خدمات گردد( دارپشتیبان صنعت )که عموماً توسط بازیگران اصلی صنعت تولید می

رو معیار سهم اشتغال صنعتی، خدمات پشتیبان صنعت و خدمات سکونتگاهی و عمومی در استان بوشهر داشته باشد. از این

 عمومی در استان در سنارویهای مختلف وضع توسعه متفاوتی خواهند داشت.

 های اساسی در توازن بین رشد خدماتت، مهاجرت، تفاوتدهنده فضا شامل اندازه جمعیتغییر متغیرهای اصلی توضیح

ته اشتغال صنعتی گیری هسبا توجه به شکل "پذیری فضا، جریانات و الگوی ارتباطاتتغییر"و رشد بخش صنعت و در نتیجه 

 های ملی در حوزه انرژی در استان.بودن برنامهملی در جنوب استان و وجود ضریب نسبتاً باالیی از قطعی

موجود و آتی  هایفارس و نقش و جایگاه استان در اسناد باالدستی، ظرفیتتوجه به موقعیت ویژه استان در پهنه خلیج با

ری و اهداف(، دو شاخص علم و فناو انداز توسعه مستخرج از پانلنفعان )اهداف بنیادین و چشماستان و توافق تخبگان و ذی

                                                      
مولفه مذکور در بخش متغیرهای بخشی اضافه شد.  4ها و موقعیت خاص استان بوشهر به توجه به ویژگی. دو مولفه رشد فناوری و لجستیک حمل و نقل با  61

نگاری و تلفیق استفاده گردید. در ادامه ابتدا مراحل مختلف توسعه مرحله توسعه از نظر کارشناسان گروه آینده 6ها در در تلفیق این دو مولفه با وضعیت سایر مولفه

 گردد.از متغیرهای عمومی و بخشی تشریح و پس از آن این مدل در خصوص سناریوهای توسعه فضایی استان تحلیل می متناظر با هریک
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ال در مدل تلفیق سازمان فضایی اضافه شد. موفعیت و حاالت مختلف شاخص مدل سوارز و وی 4خدمات لجستیک به 

 های مذکور در مدل بر پایه وضعیت متغیرهای دیگر در فرآیند توسعه فضایی تنظیم گردیده است.شاخص

 وسعههای متاثر از سناریوهای تهای فوق بر پایه پیشرانمراحل و روندهای توسعه فضایی در مناطق تحت تاثیر از شاخص

ریح گانه مدل تشنگاری( در ذیل به تفکیک هر یک از مراحل ششسناریوی منتج از مطالعات آینده 1فضایی استان بوشهر )

 گردد:می

 باشند. در طی این مراحل منطقه با افزایش نرخمراحل یک و دو، مراحل سنتی رشد شتابان از گسترش شهری و تراکم می

، مشخصه مراحل اولیه می باشد.ضمن این که هم زمان با افزایش تراکم فزاینده رشد جمعیت روبرو است. مهاجر پذیری و

درآمدها، نرخ مهاجرپذیری و تراکم را افزایش می دهد. به لحاظ تحوالت در بخش های اقتصادی، در مراحل اولیه، تغییرات 

صادی باعث یکپارچگی سازی پایه اقت عمده ای در ساختار پایه اقتصادی روی می دهد و صنایع به سرعت افزایش می یابند و

( می شوند بخش خدمات در طی این مراحل چندان توسعه نمی یابد و سهم اشتغال صنعتی بر خدمات پیش 3تا  1) مراحل 

 می گیرد.

صرفه های ناشی از تجمع نیز اهمیت زیادی برای تکامل توسعه فضایی دارد. صنایع در یک مکان شهری یا منطقه شهری 

-دسترسی به بازار یا موقعیت صادرات و یا حساسیت نسبت به منابع خاص، جذابیت بیشتری خواهند داشت و شرکتبه لحاظ 

های مکمل باعث گسترش بنیان های کار خانه ای یا خدماتی با شیوه های مشخص می شوند. سیر علت و معمولی این تغییرات 

ته که صنایع کارخانه ای نقش بسیار مهمی دارند. منافع نسبی وابساحتماال با ساختار اقتصاد بخشی ملی شروع می شود، جایی 

به فرآیند تجمع در مرحله اول ایجاد و توسعه پایه صنعتی مهم می شود که به صورت اساسی بر مهاجرپذیری و تمرکز جمعیت 

.  چشم پوشی نیست اثر می گذارد، اگرچه وجود اندازه ای معین از تراکم جمعیت برای توسعه صنایع کارخانه ای قابل

همچنین شروع تحوالت منطقه شهری می تواند در نتیجه به کارگیری تئوری ها و سیاست گذاری توسعه منطقه ای باشد و یا 

قطب "، بسیار نزدیک به مراحل3و قسمتی از مرحله  3و  1وابسته به پویایی های سیستم های کالن مرکزی باشد. مراحل 

است. بنابراین ابعاد مختلف ادبیات قطب رشد، تا حد زیادی قابل انطباق با فرآیندهای  "روپ"در مدل کالن شهری شدن "رشد

 اولیه این مدل می باشد. 

به صورت خاص بلوغ فضایی هستند بسیاری از مناطق که به این مراحل رسیده اند تا تا حد زیادی گسترش  1و  3مراحل 

متقابل آن با بخش سوم بوده است. در طی این مراحل رشد جمعیت که در  اند که در نتیجه رشد بنیان صنعتی و روابطیافته

روند اولیه شتابان بود، آرام تر می شود و از شدت مهاجرت پذیری کاسته می شود به لحاظ اقتصادی ، سهم اشتغال صنعتی 
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لت اصلی اشتغال ری، عبه نفع بخش خدمات کاهش می یابد افزایش شکاف در کشورهای کمتر توسعه یافته، دوگانگی ساختا

در بخش خدمات در طی این مراحل است. زمانی که صنعت و خدمات در تولید اشتغال به میزان کافی برای مهاجران رو به 

ای هافزایش روستا به شهر شکیت می خورند. انتظار می رود هم زمان با رشد شهرهای اصلی قلمروی بازاری صنایع و بنگاه

سهم بازار  پذیری و اندازه نسبیبنگاه اقتصادی به رقابت-م در زمانی که ناحیه بازاری هر شرکتاقتصادی تغییر کند. آن ه

مللی ای به طرف مقیاس ملی و سپس بین الها همراه با رشد شهرهای اصلی از مقیاس منطقهوابسته است، بازار مهمترین شرکت

بر ارتباطات  به فرد یا فعالیتی صنعتی نیزخدمات منحصرشدن در مقیاس وسیع در برخی کند. در این مسیر تخصصیحرکت می

 شود.مناطق اصلی به ویژه در مرحله بلوغ می-گذارد و باعث برتری شهرای تاثیر میمنطقه

ود. ر، مراحل نهایی فضایی و مرحله ثبات و حتی افول است. رشد جمعیت به طرف ایستایی یا کاهش می6و  4مراحل 

شود و ادامه روند رشد آن در یک وضعیت بطئی صورت تثبیت می -از رسیدن به آستانه معین خود اندازه شهرهای اصلی پس

های خاصی از اندازه در فضای سناریو بادقت تعیین شود و تا حد زیادی به گیرد. بنابراین بسیار دشوار است که آستانهمی

ادی های اقتصبوشهر در آن واقع شده است و مشخصه اندازه و روندهای حاکم بر جمعیت ملی، منطقه جغرافیایی که استان

 شهرهای اصلی بستگی دارد.

ی و المللو بازارهای بین "رتبه جهانی"تواند به جایگاه ( است که منطقه می6و  4صریحاً و دقیقاً در چنین مراحلی )مرحله 

ی است که صنعتی و تکنولوژ -های مالیمینههای برتر در زای از فعالیتای دست یابد که براساس آمیزهپذیری منطقهرقابت

به بازارهای جهانی سرویس می دهد. اگرچه صرف اندازه یا رسیدن به موقعیت ثابت امری نسبی است و بین کشورهای 

مختلف، تفاوت دارد. به عنوان مثال اندازه شهرهای اصلی در کشورهای در حال توسعه نسبت به نمونه های مشابه در 

راحل مختلف ای میافته بزرگتر بوده و در برخی کشورهای در حال توسعه ممکن است به اندازه های آستانه کشورهای توسعه

. بر پایه تجارب جهانی در الگوهای 61برسند، که باسطوح پایین یا عقب مانده صنعتی و فعالیت های خدماتی همخوانی ندارد

هری نیست، بلکه شی پیشرفت سلسله مراتب کالن شهری و منطقهای اندازه جمعیت به تنهایی هیچ تضمینی براتوسعه منطقه

الی و م -های تکنولوژیهای خاصی از قبیل نوآوریمهمتر از شمولیت عنوان اندازه جمعیت، برتری اقتصادی در فعالیت

االتر برای بکمک می کند. در عین حال آستانه جمعیتی  "ایرتبه جهانی و منطقه"صنایع صادراتی به دستیابی به جایگاه 

کشورهای کمتر توسعه یافته دالیلی مضاعف دارد از جمله این که زیان های ناشی از تجمع در نتیجه اقداماتی از قبیل یارانه 

                                                      
میلیون نفر رسیده  6شان تا حداقل به ، اندازهپس از رشددر مراحل اند را کسب نموده "رتبه جهانی"که جایگاه  ها در کشورهای پیشرفتهمنطقه -معموال شهر 61

 به این جایگاه رسیده اند. جمعیت میلیون نفر 9حداقل به باالتر،  هایآستانهدر های کشورهای توسعه یافته منطقه -و شهر -قابل مناطق کالنشهری. در ماست
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های مستقیم و غیر مستقیم دولتی و عدم وجود زیر ساخت های مناسب در حوزه نفوذ که می توانستند گزینه های مناسبی 

شند تاثیر گذاری خود را از دست می دهند. همچنین عدم توسعه روستایی تمایالت فرهنگی که برای مکانیابی فعالیت ها با

موجب جاذبه های شهری برای مهاجرت می شود و حاصلخیزی باالی اراضی روستایی اطراف شهرهای اصلی علت های 

ه ای نسبی و ر موردی اندازه های آستانپتانسیلی باال تر بودن آستانه جمعیت در کشورهای کمتر توسعه یافته هستند. اما در ه

خاص همانجا است و براساس شرایط موجود همانجا قرار دارد. بنابراین این اندازه ثابت نیست و تا حد زیادی براساس پیشرفت 

 فرآیند توسعه تغییر می کند.

و احتمال مهاجر فرستی زیاد رسد پذیری به پایان میبه لحاظ تغییرات در مهاجرت، در طی مراحل نهایی احتماال مهاجر

منطقه می  -می شود. به همین نسبت حومه نشینی و انتشار به حومه ها در مراحل نهایی چشمگیر است که باعث گسترش شهر

شود اگرچه این روند طوالنی مدت می باشد و باعث تشکیل مراکز حومه ای یا چرخه های زندگی مخصوص خودشان می 

 راکز زیر مجموعه ای می شود.گردد و عمال موجب پیدایش م

( سهم اشتغال در سهم خدمات اشتغال در سهم خدمات به اشتغال صنعتی پیش بینی می گیرد 6و  4در طی مراحل نهایی )

که منطبق بر واگرایی فضایی و انتشار به پیرامون است و نشان دهنده زیان های ناشی از تجمع می باشد. اگرچه باید توجه شود 

اشتغال در صنایع افزایش یابد، اما به طور کلی سهم بخشی آن نسبت به خدمات کاهش می یابد افزایش نرخ که ممکن است 

افزایشی خدمات نسبت به صنایع حتی به میزان اندک باعث تشدید این شرایط می شود.به لحاظ تاریخی پایه خدماتی بسیاری 

 به وجود نیامده ، به دست نمی آید. صنعتی -از مناطق تا زمانی که سطح معینی از تمرکز فعالیتی

در برخی موارد این فرایند همزمان و متکی برهم بوده است. در برخی جاها صنعتی شدن کارخانه ای باعث ایجاد و توسعه 

یک پایه خدماتی قوی شده است. دوره پس از صنعتی در کشورهای پیشرفته باعث یک جهش عظیم درفعالیت های کالن 

م پوشی نیست و بخش کارخانه ای به صورت یک منبع نوآوریداشتن مهارت، به طور قابل مالحظه ای شهری شده قابل چش

اثیر اندک وری بخش خدمات و توسعه بیشتر از تبر خدمات تاثیر گذاشته که نمی توان آن را نادیده گرفت و تاثیر آن بر بهره

بوده است. در طی مراحل نهایی، کارخانه های انشعابی در  6تا  1منطقه ای در طی مراحل -آن بر اشتغال صنعتی اقتصاد شهر 

اهش شوند. کایجاد صنعتی سهم مهمی دارند، این هنگامی است که صنایع در پیرامون شهرهای اصلی مکان یابی مجدد می

ر د اشتغال صنعتی در طی این می شوند یک گرایش قوی برای ایجاد تجارت های کوچک مقیاس به ویژه در زمینه خدمات

 پیرامون شهرهای اصلی به وجود می آید که نشان دهنده دوره گسترش اقتصادی منطقه است.
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تاثیر زیان های ناشی از تجمع در طی مراحل نهایی به عنوان پتانسیلی برای تراکم زدایی یا افزایش نرخ تمرکز زدایی 

یم نوان مثال یارانه های مستقیم و غیر مستقهستند. بستر نهادی و درجه تفکیک شرکت ها عامل مهم محسوب می شوند به ع

برای شرکت های بزرگ باعث فراهم سازی ابزار مالی می شود. به عنوان مثال یارانه های مستقیم و غیر مستقیم برای شرکت 

های بزرگ باعث فراهم سازی ابزار مالی می شود، اما هیچ توافقی بر سر پیش بینی سطوحی که این زیانهاآشکار می شود 

 وجود ندارد و دشواری های اندازه گیری آن یک مانع عمده محسوب می شود.

ارتباطات  شود.هم زمان با رشد مناطق شهری پر تراکم ارتباطات بین منطقه ای به عنوان یک جنبه اقتصادی مهم ظاهر می

دارای بیشترین اهمیت هستند در حالی که انسجام  6تا  3ای رفت و برگشتی به صورت شناخته شده بین مراحل بین منطقه

عمودی صنایع در طی مراحل گذشته )سه مرحله اول( دارای اهمیت بوده است. همچنین عمودی شدن بستر فضایی که شامل 

ازد. در واقع سارتباطات بین منطقه ای را بسیار قوی می  حوزه نفوذ و نواحی پیرامونی بالفصل مناطق شهری پرتراکم است،

لیه زیرساختی کشور در ک-های پرتراکم جمعیتیدر طی این فرآیند ارتباطات دو منطقه شهری عملکردی استان با حوزه

ان( است پیوندهای زمینی، هوایی و ریلی )شامل مجموعه شهری تهران، شیراز، اصفهان در طول کریدورهای آنتنی وارده به

رشد بسزایی خواهد داشت. جریان نیروی انسانی، کاال، جریانات مالی و پویایی نظام اسکان نیروی انسانی متخصص بین 

 یابد.ای نسبت به روندهای موجود رشد میهای مذکور به صورت فزایندهحوزه

 نگاری سناریوهای منتج از مطالعات آیندهپیشران اصلی توسعه در  فرض سه : پیش 10نمودار 

 
  

 سناریوی اول: 

 عدم دسترسی ایران به بازارهای جهانی -

 سلطه نفت و گاز در بازار انرژی  تداوم -

 توسعه آهسته و  محدود فناوری -

 سناریوی دوم : 

 دسترسی گسترده و آزاد به بازارهای جهانی -

 توسعه سریع  فناوری-

 جایگزین و تجدید پذیر  ظهور انرژی های -

 :   سومسناریوی  

 های جهانی اردسترسی گسترده و آزاد به باز-

 سلطه نفت و گاز در بازار انرژی  تداوم -

 فناوری آهسته و محدود توسعه -

 

 :   چهارمسناریوی 

 های جهانی اردسترسی گسترده و آزاد به باز-

 سلطه نفت و گاز در بازار انرژی  تداوم -

 توسعه سریع فناوری -
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 ویال -منطقه ها در سناریوهای توسعه استان بوشهر بر پایه مدل سوارز -: مراحل تکامل فضایی شهر 6جدول 
 6مرحله  5مرحله  4مرحله  3مرحله  2مرحله  1مرحله  موضوعات ردیف 

متغیرهای 

 عمومی

 رشد شتابان افزایش نرخ رشد جمعیت 1
افزایش نرخ 

 کاهش

رشد آرام، افزایش 

 نرخ کاهش
 رشد صفر

در حال 

کاهش یا 

 رشد صفر

3 
نرخ مهاجرت به 

 داخل/خارج
 مهاجرپذیری باال مهاجرپذیر

مهاجرپذیر، 

افزایش نرخ 

 کاهش

نقطه اوج 

مهاجرپذیری یا 

کاهش 

 مهاجرپذیری

کاهش شتابان یا 

 مهاجرپذیری صفر

احتمال مهاجر 

 فرستی

 حال تراکمدر  تراکم 3
تراکم -3س 

 شتابان 

تراکم آرام یا در 

حال کاهش 

 تراکم

کاهش تراکم، 

 انتشار به پیرامون

افزایش -3و  1س 

 انتشار به پیرامون

در حال انتشار 

 بیشتر

متغیرهای 

 بخشی

1 
سهم اشتغال 

 صنعتی

در حال رکود/افزایش 

 آرام
 افزایش نرخ رشد

افزایش نرخ 

 کاهش

کاهش -1و  3س 

 آرام
 نرخ رشدکاهش 

در -1و  1س 

 حال کاهش

1-1 
خدمات بخش 

 صنعت
 کاهش نرخ رشد کاهش آرام

افزایش نرخ 

 کاهش
 کاهش نرخ رشد کاهش آرام

و  3و  1س 

در حال -1

 کاهش

4 
اشتغال غیر 

 کارخانه ای
 در حال افزایش

افزایش -3و  3س 

 شتابان
 افزایش آرام در حال افزایش

در حال روکد یا 

 افزایش آرام

 در حال

 کاهش

 افزایش نرخ رشد افزایش نرخ رشد خدمات 4-1
افزایش نرخ 

 کاهش

افزایش نرخ 

 کاهش
 در حال رکود

در حال رکود 

یا افزایش 

 آرام

 افزایش آرام صرفه های تجمع 6
افزایش -3و  3س 

 شتابان

افزایش نرخ 

 کاهش

افزایش نرخ 

 کاهش
 در حال رکود

در حال رکود 

یا افزایش 

 آرام

7 
لسجتیک حمل 

 و نقل 
 قابل مالحظه محدود-1و  1س  بسیار محدود

قابل مالحظه/بسیار 

 باال
 بسیار باال

بسیار باال/بهم 

 وابسته

 قابل مالحظه محدود-1و  1س  بسیار محدود رشد فناوری  4
قابل مالحظه/بسیار 

 باال

بسیار -3و  3س 

 باال

بسیار باال/بهم 

 وابسته

 قلمروی بازاری 9
محلی/منطقه -1و  1س 

 ای
 ملی منطقه کالنشهری

ملی/بین -3و  3س 

 المللی
 بین المللی/ملی

جهانی/بین 

 المللی/ملی

11 
ارتباطات بین 

 منطقه ای
 قابل مالحظه محدود بسیار محدود

قابل مالحظه/بسیار 

 باال
 بسیار باال

بسیار باال/بهم 

 وابسته

 1سناریوی  3سناریوی  3سناریوی  1سناریوی  راهنما

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 ویال در-بندی سازمان فضایی استان بوشهر بر پایه مدل سوارز تبیین الگوی شکل -1-3-3-6-4-2

 چارچوب سناریوهای توسعه

 یابی نظام سکونت و خدمات الگوی سازمان -1-3-3-6-4-2-1

یانجی مبخشی )به عنوان سناریوهای پذیری و تعادلمهمترین عوامل جمعیتی در دو سناریوی پایه توسعه فضایی رقابت

 سناریوهای توسعه( به شرح زیر تعریف می شوند:

کن ریزی مسهای قابل رقابت در برنامه، در پی ایجاد شبکه سکونتگاهی متنوع و ایجاد زیرساخت1و  3در سناریوی  

بندر لی های اصشوند. کانوناستان، مهاجران بیشتر از کالنشهرهای کشور و مناطق دارای نیروی انسانی متخصص جذب می

های اصلی جذب جمعیت خواهند بود. روند بوشهر و شهرهای پیرامون آن، بندرکنگان تا دیر و شهر جم مهمترین کانون

یابد و شهرهای واقع در منطقه شهری بوشهر )شامل توسعه مرکز اصلی استان در پی خروج مناطق نظامی از شهر سرعت می

شهر، اهرم( در یک نظم همکارانه در شهرهای برازجان، چغادک،عالیبندر بوشهر، دلوار، گناوه، ریگ و خارگ و -شهر

پذیری و سیاست مسکن و خدمات وابسته به آن قرار خواهند گرفت. پدیده اتصال کالبدی و ادغام سیاست جمعیت

قه شهری بندر دیر زمینه ظهور منط-نو تا شهرشیرینخدماتی -سکونتگاهی در منطقه شهری جنوب استان از مجموعه سکونتی

با ظرفیت جمعیتی قابل مقایسه با شبکه شهری شمال را ایجاد نموده و به این ترتیب زمینه الزم برای ظهور خدمات برتر از 

خدماتی -گردد. بر این اساس منطقه شهری مذکور مهمترین کانون صنعتیطریق کریدور طبیعی دریا و کمربند سبز ایجاد می

ی(محسوب اغرب استان هرمزگان نیز )زمینه الزم برای ظهور یک مگاالپلیس منطقه سکونتگاهی جنوب شرق استان فارس،

را  های همجوارهای همسایه استانگردد. حوزه نفوذ خدمات برتر در این مجموعه از مرزهای استان فراتر رفته و شهرستانمی

 نیز در بر خواهد گرفت.

ایی همینه الزم را برای جذب جمعیت در خصوص فعالیتهای ساحلی زهای تخصصی و سبز و اکوسیتیهمچنین شهرک

بخش(. روند مهاجرت از های توازنهای موجود دارند ایجاد خواهند نمود )کانونی محسوسی نسبت به کانونکه از فاصله

نوار ر در بهای شغلی متنوع کاربر و سرمایهروستاها و شهرهای کوچک به مراکز اصلی سکونتگاهی به دلیل ایجاد فرصت

 های ساحلی جدید و در حالیابد با این تفاوت که در روند مهاجرت داخلی کانونهای اصلی رقابتی ادامه میساحلی و پهنه

گردند. تراکم پایین جمعیت در نواحی مرکزی و شمالی استان چالش توسعه از نقاط جذب جمعیت داخلی محسوب می

 باشد.توسعه فضایی این سناریو می
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دهندگان داخلی و خارجی گذاری و ظهور و جذب توسعهبا سرمایه 1و  3های پایدار در سناریوی ونتگاهاستراتژی سک

 3ناریوی ریزی مسکن در سگردد. مدیریت و برنامههای اصلی ساختار تولید و توسعه استان دنبال میعنوان یکی از بخشبه

رائه مسکن و ساختمان در سطح کیفی تقاضای جامعه متخصص  ا سازی تولیدسازی و صنعتیعموماً مبتنی بر استراتژی انبوه

های پایداری توسعه در نظام سکونت و فعالیت به طور عمده در سناریو دوم و پس از آن در سناریوی گردد. شاخصمی

رکردهای اگردد. تفاوت این دو سناریو در این خصوص به میزان جذب فناوری و اقتصاد مبتنی بر دانش در کچهارم محقق می

 گردد. اساسی استان بر می

رود مهاجرین عموماً از طبقه نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر و از نظر بخشی )سناریوی دوم(، انتظار میدر سناریوی تعادل

ون های جدید در پیرامجنوبی استان شوند. ایجاد کانون-های مختلف در طول کریدورهای شمالیزمانی موقتی جذب کانون

یت اشتغال و یابد. ایجاد و تثبای ادامه میمنطقه-یک سیاست تعادلی بر پایه روندهای ملیمراکز فعالیتی جدید ملی به عنوان 

 رود. می شمارهای پایه این سناریو بههای شهری سطح دو و سه خدماتی از استراتژیهای روستایی و کانونجمعیت در کانون

یفه های اصلی وظهای جدید و مراکز پیرامونی کانونهای اصلی روندی بطئی داشته و کانونمهاجرت در کانوننرخ رشد 

-های مرکزی جدیدی در فواصل مناسب نسبت به کانوناصلی جذب جمعیت را به عهده خواهند داشت. در این راستا مکان

 ین نیروی متخصص و باسواد به عنوان یک چالش در اینهای فوق تشکیل خواهند شد. مهاجرت بازنشستگان و ماندگاری پای

 ماند.سناریو باقی می

 یابی نظام فعالیت و اکولوژیک الگوی سازمان -1-3-3-6-4-2-2

رشد  وری وهای عمومی از طریق کارایی اقتصادی، افزایش بهرهمبنا است و کاهش هزینه-، یک سناریوی بازار1سناریو  

-گذارییهرود عمده سرمامبنای تحول و مداخله قرار می دهد، بنابراین انتظار می دانش بنیان را به عنوان یک اصل استراتژیک

ا ههای مزیتی و مکمل مناطق در یک پیوند قوی فعال شوند. بودجههای انجام شده بازیابی شده و بخش خصوصی در فعالیت

ه باال تمرکز نسیل تولیدات با ارزش افزودبنادر بزرگ و مناطق دارای پتا-های تعادل بخشی کاهش یافته و بر شهربرای سیاست

دارد. دستیابی به این سناریو مستلزم تغییر در ساختارهای اداری و سازمانی است. بر این اساس بسیاری از نیروهای متحول 

 گذار به عنوان نیروهای محرکه بخش بازرگانی عمل خواهند نمود به عبارتی عاملین توسعه یک بخش یا زنجیرهکننده اثر

شوند. پیوندهای اقتصادی با برخی از کشورهای حاشیه کارکردهای مختلف در زیرمجموعه عاملین بازرگانی هدایت می

ه یابد کخلیج فارس و چین و کشورهای نوظهور مانند هند در زمینه انرژی، مشتقات گازی و تجارت در سطحی ادامه می

های فناوری نهادینه تجاری، اداری و برخی از حوزهای و یکپارچگی در نهادهای حرکت به سمت ادغام منطقه
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یگران گیری بسترهای مربوطه با محور قراردادن بازشدن اقتصاد بازرگانی و شکلهایی از ایالتیگیری زمینهخواهد شد. شکل

ندهای وهای خاصی از اقتصاد از فرارهای حقوقی مدیریت توسعه در مناطق مرزی در بخشاصلی مناطق در چارچوب ظرفیت

 اصلی این سناریو خواهد بود.

به، گیری جریان پویای نیروی انسان نخنظام اکولوژیک، نظام سکونت و خدمات، پاسخگوی حضور دائم، موقت و شکل 

مناسب نسبت  گیریدستی صنعت نفت و گاز با جهتدستی و پایینجریان کاالی متنوع و تخصصی خواهد بود. صنایع میان

انداز توسعه در بخش تجارت و فناوری این کردن کارکردهای محورهای اصلی چشمدر چارچوب رقابتی به بازارهای جهانی

یی و در ها و صنایع دریاپیوند(، لجستیک کاال و مسافر، گردشگری دریایی، صنایع فراساحل، سازهدو در یک چارچوب هم

کیفیت  قرار خواهند گرفت. بازار و "اقتصاد محلی و پایدارپیوند بین اقتصاد ملی )صنعت نفت و گاز( با "چارچوب راهبرد 

ای داشته و بر این اساس در این رهیافت نیروهای بزرگ توسعه مانند مناطق ویژه خدمات و تولیدات استان رشد قابل مالحظه

های دلکنند. ممیتخصصی در استان از بازار کاال، نیروی انسانی و خدمات استان برای رفع نیازهای اصلی خود استفاده 

ع وری در عمده فرآیندهای تولید و توزیبهرههای ای به دلیل تغییر شاخصای به طور عام و مدل توسعه خوشهتوسعه شبکه

های اصلی توسعه به ویژه در کارکردهای پشیشرو و دارای مزیت رقابتی مانند نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع محصول از مدل

زیتی های مجات و گیاهان دارویی و دام در برخی از زمینهی،پروری، کشاورزی در بخش خرما، صیفیدریایی، شیالت و آبز

 روند. در این سناریو به شمار می

صنعتی مشترک با کشورهای همجوار با تاکید بر قطر )اشاره شده در اسناد مصوب شورای -مناطق و نواحی خاص تجاری 

های فناوری در یک سیستم نقل و شهرکوهای پردازش کاال و لجستیک حملعالی مناطق آزاد( و رشد محسوس سایت

ن مناطق های تعادلی در پیراموها و کریدورهای اصلی شبکه استقرار خواهند یافت. بر سیاستفضایی منظم پیرامون کانون

ین مناطق راهبرد اصلی توسعه ای در اافزایی منطقهشهری و نواحی دارای مورفولوژی همکارانه مرکز توجه خواهد بود و هم

ای ارتباطات ههای سیاستی استان بر ایجاد شبکه حمل و نقل پیشرفته و چندوجهی، شبکهدهد. عمده برنامهفضایی را تشکیل می

گیری مناطق آزاد تجاری مشترک با کشورهای از راه دور و راهبردهای همکارانه در سیاست انرژی بین کشور و منطقه، شکل

 یج فارس و توسعه مناطق اقتصادی با فناوری باال متمرکز خواهد بود. حاشیه خل

ای هها، کریدورها و مناطق ساحلی منطبق خواهد بود و کانوناقتصادی فضا در این سناریو بر رشد کانون-ساخت سیاسی

یدورها صال این کراقتصادی متفاوت در این سناریو ظهور خواهند یافت. کریدور ساحلی و ات-های سیاسیساحلی در نقش
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وسعه های تهای اصلی به کریدورهایی که به نواحی داخلی کشور اتصال خواهند یافت مقر اصلی سیاستدر محل کانون

 صنعتی، گردشگری و سکونتگاهی را تشکیل خواهند داد.

وزه ند و حعسلویه با کشورهای چین، ه-قطر، کریدور بوشهر-امارات، بوشهر، عسلویه-چهار کریدور دریایی بوشهر

های تجارت، خدمات ای در زمینههای منطقهگناوه با کویت در کارکردها و همکاری-دیلم-اقیانوس هند و مثلث بوشهر

از جمله نفت و گاز، تبادل  دریاپایهافزایی کارکردی در ساختار نهادی، اداری و صنایعدرمانی و ترانزیت، مدل یکپارچه و هم

ستقیم در المللی ممرتبط با حوزه انرژی و ترانزیت فعال خواهند بود. بازارهای اصلی بیننیروی انسانی متخصص و خدمات 

این سناریو  برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، چین و هند و کشورهای واقع در جنوب شرقی آسیا خواهند بود.  سایر 

 لیج فارس و اقیانوس هند امکان نفوذ خواهند داشت.المللی از طریق روابط بنادر استان با سایر بنادر هاب در خبازارهای بین

های رفاهی و درآمدهای بخش عمومی از طریق مالیات و اخذ عوارض آلودگی در کند که سیستمفرض می  1سناریوی 

ده و بخشی هدفمند شهای تعادلیابند. عمده بودجه در سیاستسایه تداوم سلطه نفت و گاز در کشور و منطقه افزایش می

مانده و کمتر توسعه یافته و کارکردهای غیر رسمی )ساماندهی مناطق عقب-های بخش دولتی بر شهرگذاریعمده سرمایه

شود. نظارت و دخالت نظام مدیریت توسعه بر استراتژی تطبیق نیروها و بازیگران ملی بر اقتصاد غیر رسمی و ...( متمرکز می

گردد. تحرک بخش اقتصاد خدماتی در زیر بخش آموزش عالی، ف میاجتماعی منطقه صر-شرایط محیطی و اقتصادی

ا دنبال هتر از سایر بخشهای اقتصادی برجستهعمومی و گردشگری نسبت به سایر بخشدرمانی، فرهنگی، آموزشخدمات

ای تعیین شده هدستی با سطح تکنولوژی فعلی در عرصهگردد و اقتصاد متاثر از نفت و گاز و صنایع باالدستی و میانمی

 استقرار خواهد یافت.

تری در ارائه خدمات بهره خواهند برد. دسترسی به بازارهای رشد شهرهای جنوبی تداوم یافته و این مناطق از نظام قوی 

ها بغیر ر بخشدر سای المللی عمدتاً محدود به محصوالت و مشتقات نفت و گاز بوده و سرریزی از انتشار توسعه این بخشبین

های خدماتی اشاره شده در شهرهای جنوبی بوجود نخواهد آمد. شهرهای جدید و توسعه شهرهای موجود در مناطق ز بخشا

کریدورهای  گردد.های اصلی توسعه فضایی تلقی میجنوبی و میانی استان به فراخور رشد صنعت نفت و گاز از سیاست

 در اتصال مراکز روستایی به یکدیگر مستقر خواهند شد.  های فعلی وتوسعه آتی در محورهای ساحلی دور از کانون

 ، در چارچوب وضعیت منفعل و واگرا نسبت به پیشران تحول فناوری قرار دارند. در سناریوی3و سناریوی  1 سناریوی 

ز به و نفت و گا IT فناوری دریا، کشاورزی،های زیستهای مختلف اقتصادی با تاکید بر خوشهدر بخش رشد فناوری 3

انجامد اما به دلیل ضعف در ساختار مدیریت نظام توسعه و شرایط بیرونی حاکم های مذکور میارتقائ نسبی تولید در بخش
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بر اقتصاد کشور و منطقه زمینه دسترسی به بازار رشد نیافته و بر این اساس بازگشت سرمایه ناشی از درآمدهای صادراتی به 

ف های مختلوری بخشهای بهرهای در این سناریو به دلیل ضعف در شاخصوسعه خوشهبخش تولید رخ نخواهد داد. مدل ت

 ردد.گمانده جز در سطوح محدود منتشر نمینظام تولید و توزیع ناکارآمد خواهد بود و بر این اساس اثرات رشد بر مناطق عقب

ت های دارای مزیگذاری خارجی را در فعالیترشد ارتباط استان با بازارهای جهانی زمینه افزایش سرمایه 3در سناریوی  

های نوین گیرد. در این چارچوب جذب فناوریهای نو و به روز صورت میرقابتی، با سطح محدودی از جذب فناوری

-محدود به ساختارهای توسعه محلی بوده و رشد بازار محدود به دوره وجود منابع مزیتی است. بر این اساس پیوند بین بخش

ه های مربوط بتصادی و مناطق رخ نخواهد داد. نقش دولت در این سناریو بر رهیافت تعادل سرزمینی و رفع چالشهای اق

ها در مناطق یگذارهای تعادلی افزایش یافته و سرمایهاقتصاد محلی است. بودجه عمومی به میزان قابل توجهی برای سیاست

 ود. روستایی و نواحی کمتر توسعه یافته، متمرکز می ش

  62تبیین روند توسعه سازمان فضایی بنادر-2 -1-3-3-6-4-3

ای هجایی که بنادر به عنوان یک عنصر کانونی در فضا دارای ضریب قطبیت و حوزه نفوذ متفاوتی نسبت به کانوناز آن

ده نشهری، روستایی و فعالیتی است و مطابق با تجربیات جهانی روند متفاوتی از تحوالت فضایی در طول مراحل توسعه گذرا

ای هاست لذا در این مطالعه بنادر به عنوان مهمترین کانون سازمان فضایی دریا با حوزه نفوذ دوربرد نسبت به سایر کانون

ستان کنند، به عنوان یک عنصر فضایی ویژه در اای که در مکانگزینی صنایع و نواحی خاص ایفا میفضایی و قطبیت ویژه

 گیرد.سناریوهای آینده استان به طور مستقل انجام می ها در فضایبوشهر، تحلیل این کانون

 تشریح نظری الگوی تحول فضایی بنادر در فرایند توسعه

یانوردی گیری شبکه  توزیع در بنادر و صنعت درنقل شامل یکپارچگی لجستیک و جهتودو پیشران توسعه شبکه حمل

ف شده و الگوهای جدیدی از توزیع سیستم حمل و نقل و موجب گردید تا نقش کارکردی بنادر در زنجیره ارزش بازتعری

گرایی در توسعه فضایی بنادر فاز منطقه .رویکردهای جدیدی نسبت به تعیین و سطح بندی سلسله مراتب بنادر تولید گردد

تاثیر  رونقل درون سرزمینی در ارتباط است  به دو عنصر کارکردی بندطور خاص با مفهوم توزیع سیستم شبکه حملکه به

 ای( و تمرکز بنادر بر کارکردهای خاص.گذارد: حکومت بندر بر پیرامون )و یا حوزه نفوذ منطقهمستقیم برجای می

                                                      
ها انونکه این کای تشخیص داده شد های اصلی ارائه خدمات و با توجه به سهم این خدمات در جریانات منطقهبواسطه سهم بنادر به عنوان یکی از کانون 63

 بطور خاص در سناریوهای مختلف تحلیل شود. 
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 های تحول بندر : مراحل و پارادایم 2 ریتصو

 
 (Notteboom & Rodrigue, 8333) ماخذ:

مطابق با مدل تاف -1عمالً به دو مولفه مهم از توسعه بنادر مرتبط است: -Port Regionalisation-گرایی بنادرفاز منطقه

شبکه توزیع حمل و نقل در محیط پسکرانه )خشکی( و محیط دریا. مدل -3و دیگران به مولفه سطح تمرکزگرایی در بنادر و 

Taaffe   لط و راهبردی بودن ارتباط بین بندر از طریق کریدورهای ارتباطی بندر، بر تس تمرکزو همکاران در افزایش سطح

ا کند عامل سطح دسترسی به مراکز شهری بمنطبق بر مسیرهای منتهی به مناطق داخلی کشور خاص اشاره دارد و اثبات می

ضایی ل توسعه فاهمیت در محیط داخلی کشور بیش از هر عامل دیگری در توسعه بنادر مختلف نقش دارد. مطابق با مراح

یک بندر، الگوی سازمان فضایی بنادر، از یک الگوی اولیه پراکنده، بنادر کوچک در امتداد خط ساحلی و متصل به یک 

 Hayuthو   Barkeمدل های  شبکه اصلی شامل راهروهای ارتباطی بین بنادر و مراکز اصلی داخلی کشور تشکیل شده است.

ها در این فرآیند، روند عدم تمرکز در سیستم فضایی پورت را نیز معرفی ند هر چند آنکامال مشابه با مدل وی توسعه یافت

ریزان فضایی و حمل و نقل، به وجود تغییرات اساسی در مدل های فوق را در وجود برخی از برخی از برنامه .اندکرده

تحقیقات  یناند.همچنمناطق بندری معرفی کرده فرد را در برخی ازهای منحصربههایی استثنایی تاکید داشته و این مدلزمینه

مرکز های فضایی بندری که در حال شکل گرفتن الگوی فضایی بیشتر متتجربی نشان داده است که در زمان کنونی هم سیستم

 وجود دارند و هم الگوهای مبتنی بر توزیع یکسان و پراکنده و البته در حال تکامل.
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آشکار مراکز دریایی در محل جزیره و یا مکان های بدون مناطق داخلی کشور قابل توجه  شامل ادغام بسط در بنادراولین 

، الگسیراز، مالت، تارانتو و Tauroدر  Gioia باهاماس، بندر سالله عمان، بندر پالپاس بانجونگ در مالزی، است. بندر آزاد

 های مشهوری از این فاز توسعه فضایی هستند. نمونه کالیاری در دریای مدیترانه

بنادر مهم عموماً تمایل دارند که در مناطق دارای عمق  گیری و ظهور هاب دریایی وجود دارند.عوامل بسیاری در شکل

یار سونقل دریایی کانتینربر مدرن به عنوان الگوی چیره با رشد بباال مستقر گردند به ویژه از زمانی که شکلگیری مدل حمل

محسوسی در حال وقوع است. این شرایط منجر به رشد محسوس برخی از بنادر نسبت به بنادر دیگر در کل دریاهای جهان 

تر در های نیروی کار کمهای آتی، تمایل به هزینهگردیده است. عالوه بر این، عامل دسترسی به اراضی وسیع جهت توسعه

ریت ریزی و مدیگذاری داخلی محدود مورد نیاز در برنامهارگری، میزان سرمایههای ککنار نبود ضوابط مربوط به اتحادیه

ارایی و های مدرن کها بر پایه شاخصداخلی بنادر )با توجه به سهم باالی حمل و نقل ترانشیب( و مدیریت پایانه و ترمینال

 گردند.بازدهی موثر از عوامل راهبردی توسعه بنادر محسوب می

رابینسون با تحلیل  یستم عملکرد بنادر در ترکیب قدرتمند شبکه خدمات و توزیع بار نقشی اساسی دارند. پایانه ها در س

دهنده باطهای ارتکند که نقش یک سیستم هاب بندری از نقاط کانونبازسازی مراکز/فیدرها در منطقه آسیا، استدالل می

وری بهره-ط هزینهکننده سطوح متفاوتی از شرایشبکه که منعکسمراتبی بین مراکز اصلی و فیدر شبکه به یک مجموعه سلسله

یی های کاالوری شبکه توزیع گروههای بهرهبه عبارتی بنادر به سمت کاهش شاخص .باشد، جایگزین شده استدر بازار می

 یدار سازند.ای از شرایط پویای جریان بار را پااند بخش عمدهاند و توانستههای گمرکی خاص حرکت کردهو رویه

که نوسان جایینآکنند. ازدر فازهای ابتدایی توسعه بنادر، پایانه تنها بر تطبیق و سازگاری جریان انتقال کاال تمرکز می

ثبات بوده و تحت عوامل خارجی قرار دارد لذا در چارچوب توسعه درآمدها و ارزش افزوده ناشی از انتقال کاال ماهیتاً بی

ان با هدف شکاال،  استراتژی بنادر دریایی  این بوده است که در یک بازه زمانی سریع به توسعه خدماتکار انتقال وکسب

 های ایمنی در جابجاییهای تولید و پردازش صادرات و ارتقاء شرایط شاخصها از طریق زنجیرهاضافه کردن ارزش محموله

دهی مانسازیجاد مناطق لجستیک در داخل و یا در مجاورت بنادر اند. این استراتژی از طریق او بیمه کاال تغییر جهت داده

هم مترین استراتژی توسعه فضایی بنادر بوده است و ایندر بسیاری از موارد اتصال به منطقه آزاد تجاری اصلیشده است. 

 ت.دامن زده اس تنها بر روابط بین بندر و مناطق داخلی کشور اثر سوء نگذاشته بلکه به توسعه و تنوع آن نیزنه
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نفوذ مبتنی برکریدور در مناطق داخلی  : استراتژی مداخله در حوزه نفوذ بنادر رقیب از طریق  توسعه حوزه 11نمودار 

 کشور )حوزه نفوذ پیوسته و گسسته(

 
 (Notteboom & Rodrigue, 2005) ماخذ:

تر ارائه ح پاییننسبت به مناطق دارای سطهای بزرگتر کشتی با یتماس کمترتمایل دارند بکه خدمات باال مرتبه شمناطق با 

و سلسله  باریدر شبکه خدمات  بندیسطحتواند منجر به افزایش میدر این مناطق د. افزایش حجم نداشته باش دهنده خدمات

 (."اصلی"سرزمین  هم و های دورنسبت به آب هم) حمل و نقل گردد مراتب در مراکز

توسعه کریدورها پارادایم اصلی دسترسی بنادر به سرزمین داخلی است که توسعه این موضوع بر پایه این محور عمده 

آورند. از آنجا که به دست می های توزیع داخلی منطقه و کشورتری به سیستمهای بندر دسترسی قویاست که پایانه

ای ههای پایانهشوند، الزم است بهبود فعالیته، اجزای اساسی حمل و نقل چند وجهی محسوب میعملیات تخلی بارگیری/

این موضوع شامل سطحی  باالتر از ادغام با  بنادر به یکپارچگی کارکردهای واقع در هر دو طرف کریدور متکی است.

ی و اهای رودخانهآهن و استفاده از لجستیکاههای حمل و نقل چند وجهی، یعنی با امکانات انتقال کاال در حوزه رسیستم
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های بنادر می باشد. از حیث زیرساختی تحقق این استراتژی در گرو توسعه و بسط پایانه های داخلی از پایانه عملکرد جدید

 .نسبت به توسعه روابط با بنادر جدید است

 بنادر: توسعه فضایی سیستم کارکردی 12نمودار 

 
 (Notteboom & Rodrigue, 2005)ماخذ: 

-می.ای ناپیوستههگرایی و ارتباط با شبکه مناطق داخلی کشور به ترویج و توسعه یکپارچه و تشکیل کرانهمرحله منطقه

ای هرانه قرار دارند  از ویژگیمناطق داخلی کشور که در فاصله دورتری نسبت به حوزه پسک نفوذ درانجامد. رشد حوزه

پذیرد. با توجه به واقع بودن مناطق کالنشهری و حجم طبیعی و اقتصادی مانند )چگالی مقاصد مناطق داخلی کشر( اثر می

-شیراز-هرمزگان و کریدور بوشهر-عسلویه-بوشهر-های واقع در کریدور خوزستانکاالهای وارد شده و خارج شده به استان

های منتهی به استان از چگالی الزم برخوردارند های واقع بر کریدورشیراز، عمده کانون-جم-و عسلویه تهران-اصفهان

عمدتاً  شیراز از موانع طبیعی خاصی جهت توسعه سطح نفوذپذیری برخوردار است.-شیراز و عسلویه-هرچند کریدور بوشهر

ایین دهد که ریشه های باری بنادر در فواصل دورتر پنشان می هاتحلیل وضع موجود بین روابط بین استان بوشهر و سایر استان
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فوذ، نگرایی بنادر و افزایش حوزهگذاری فضایی بنادر و رشد منطقهتر است بر این اساس به عنوان یک اصل در سیاست

ین مناطق در ب گرایی کارکردی بنادر در تنظیم با تولیدات و نیازهای محیط پسکرانه، توسعه راهبردهای همکارانهتخصص

های کارکردی از اهمیت بسزایی در ویژه در راهبردهای مربوط به نواحی خاص و خوشهریزی صنعتی و کشاورزی بهبرنامه

 بایست مدنظر قرار گیرد.گذاری فضایی بنادر استان بوشهر میسیاست

 ارکردی بنادرکتحلیل محیط سیستمی بنادر استان بوشهر بر پایه الگوی توسعه فضایی سیستم 

ام شده های نخصصی در کشور انجبندی بنادر بر پایه شاخصهای جامع توسعه بنادر در اسناد اصلی سطحمطابق با برنامه

ملی و سطح یک استانی قرار دارد. بیشترین بنادر کوچک کشور در استان بوشهر قرار دارد.  3است که بندر بوشهر در سطح 

ن بندر در سطح بنادر کوچک کشور از اهمیت بسزایی در سازمان فضایی بنادر برخوردار است. بندر گناوه به عنوان بزرگتری

از صادرات این بندر  %49.77قرار دارد.  3و در عملکرد صادرات در سطح  3این بندر در عملکرد واردات در استان در سطح 

واردات این بندر از کشور امارات بوده که این  از کل %46به کشور امارات و مابقی آن به کشور کویت بوده است. همچنین 

دهد. چهار بندر ریگ، دیر، دیلم و کنگان تنها نقشی وارداتی از کل روابط وارداتی ایران با امارات را تشکیل می %1.3پیوند 

 اند.از کشور امارات را داشته

خارک و عسلویه به کشورهای بزرگ  عمده صادرات استان در زمینه نفت و گاز و مشتقات مربوطه بوده که از طریق

عملکرد بندر(، از طریق بندر عسلویه انجام  %64.46از کل صادرات کشور ایران به چین )معادل  %41.77شود. جهان صادر می

 %31.94عملکرد بندر(، امارات متحده عربی معادل  %6.13)  %19.43گیرد. این سهم در ارتباط با کشور هند معادلمی

از عملکرد  %3.46)معادل  %3.11از عملکرد بندر(، کشور عراق  %3.31)معادل  %11.31کرد بندر(، کشور مصر عمل 11.13%)

 %34.31از کل صادرات به فیلیپین و  %41باشد. همچنین از عملکرد بندر( از این بندر می %3.66)معادل  %11.43بندر(، ترکیه 

شور ایران با کشور عمان از طریق این بندر تخصصی صورت گرفته از رابطه ک %11.43از کل صادرات به کشور تایوان، 

از کل عملکرد این بندر را شامل  % 4.64است. پیوند بین این بندر با کشورهای واقع در جنوب شرق آسیا و جنوب کشور هند 

با کشورهای حوزه خلیج  رصادراتی کشو-های فعالیتیتوان گفت بیشترین پیوند یکی از مهمترین کانونگردد. بنابراین میمی

 باشد. فارس، چین، هند و پیرامون آن می

از کل عملکرد  %1.63بندر خارک و بوشهر از حیث عملکرد صادرات بر پایه حجم ریالی، در سطح دوم قرار دارند. 

صادرات کشور از کل عملکرد  %9گیرد. از واردات کشور از طریق  بندر بازرگانی بوشهر انجام می %6.76صادرات کشور و 

ویتنام از طریق بندر بوشهر صورت گرفته است. همچنین بیشترین پیوند  %7اندونزی،  %9بحرین،  %13به قطر،  %31به امارات، 
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از  %7از کل عملکرد بندر(، دریای سیاه ) %64المللی با کشورهای حاشیه اقیانوس هند و چین )بین خارک و بازارهای بین

 از عملکرد بندر( بوده است.  %31س )عملکرد بندر( و خلیج فار

 های عملکردی و زیرساختی های مرکزی بندری تجاری، تخصصی و صیادی بر پایه شاخص بندی مکان : سطح 7جدول 

 بنادر صیادی
 بنادر بازرگانی و تخصصی بنادر بازرگانی

 خوشه بندی

شاخص های زیرساختی  

شامل نسبت اشتغال اسکله ، 

 نسبت عملکرد 

به پتانسیل اسکله بنادر ، طول 

پهلو گیر ، طول اسکله و 

 تجهیزات بندری 

 شاخص های عملکردی  )صادرات و واردات(

 صادرات واردات شاخص های مطلوبیت بر پایه طرح جامع شیالت ایران

 1سطح  عسلویه بوشهر بوشهر جاللی-دیر

ره جف-بندرگاه-رستمی-عامری-کنگان-نخل تقی

 ماهینی

 دیلم-گناوه-صلح آباد-اسکله بوشهر-

 گناوه گناوه
 خارک

 3سطح 
 بوشهر

امام -خارک-ریگ-جزیره شمالی و جنوبی-جبری

 حسن

الور -برخون-طاهری-پرک-شیرینو-عسلویه-

 محمدعامری-ساحلی

 کنگان

 ریگ

 3سطح  گناوه
 کنگان

 دیلم

 دیر

  

 نخل تقی-دیر-دیلم

  

 1سطح 

-بهمن-خارک-ریگ

 -ساروج

 بوالخیر-جزیره صدف

 4سطح 

ماخذ: مطالعات مشاور بر اساس منابع مختلف شامل طرح جامع بنادر بازرگانی، اطالعات مربوط به گمرکات، طرح جامع 

 شیالت.

ای هاستان بوشهر از کل جریانات کاالیی ورودی به استانهای واقع در دریای جنوب و پیرامون جدول ذیل سهم استان

 %34دهد. استان فارس بیشترین روابط ورودی را پس از روابط داخلی با استان بوشهر دارد. نشان می 1393کشور را در سال 

ریانات ورودی به از ج %3.14از کل کاالهای خارج شده از استان بوشهر به استان فارس وارد شده است اما این میزان تنها 

و پس از آن  %7های ساحلی جنوب با استان خوزستان با شود. بیشترین روابط استان فارس با استاناستان فارس را شامل می

از کاالهای  %4.91های ساحلی جنوب، از کل جریانات ورودی بوده است. در روابط بین این استان با استان %4هرمزگان با 

تان و پیوند با استان فارس شامل استان خوزسهمس به استان بوشهر بوده است. دو استان ساحلی دیگر خارج شده از استان فار
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اند. بررسی روندهای فضایی از کل کاالهای خارج شده از استان فارس را جذب کرده % 9.66و  1.44هرمزگان، به ترتیب 

شهر در ستان و هرمزگان با نرخ رشد بیشتری نسبت به استان بودهد که جریان پیوند بین استان فارس با دو استان خوزمینشان 

 حال رخداد است.

ر افزایش باشد. روند تحول جریانات فضایی بپس از استان فارس بیشترین پیوند با استان اصفهان، خوزستان و تهران می

ده از ن بوشهر در کاالهای خارج شروابط خروجی استان بوشهر با استان خوزستان، تهران داللت دارد. بیشترین پیوند استا

تا پنجم  های دومهای فارس، هرمزگان، خوزستان و اصفهان از حیث قدرت پیوند در رتبهاستان، با استان تهران بوده و استان

روابط کاالیی قرار دارند. بررسی روندهای فضایی جریانات خروجی از استان بوشهر حاکی از افزایش جریانات واقع در 

تهران -فهاناص-شیراز-باشد هر چند که حاکمیت و سلطه جریانات فعلی بر کریدور بوشهرهرمزگان می-خوزستانکریدور 

 داللت دارد.
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)نبود محدودیت در روابط خارجی و  4و  2: تشریح مراحل توسعه فضایی بنادر استان بوشهر در شرایط سناریوی  3جدول 

 ای( های منطقه همکاری

 تشریح مرحله توسعه مراحل توسعه سازمان فضایی بنادر

 توسعه فضایی: 1مرحله 

 رشد کمی در تعداد کانون ها 

ند. اها حالت پراکنده دارند و بنادر کوچک با مقیاس یکسان در طول خط ساحلی سازماندهی شدهکانون

های ا کانونها بز  بوده و تنها رابطه آنارتباط بین بنادر با توجه به موازی بودن کارکردهایشان بسیار ناچی

واقع در محیط پسکرانه )مناطقدارای مزیت مکانی نسبت به بنادر( شکل گرفته است. به علت فقدان نقش 

 های مکمل شبکه حمل و نقل واقعی وجود ندارد و تعدادی شبکه مستقل دیده می شود.

 توسعه فضایی:  3مرحله 

 ها و طول کریدورهارشد لینک

k  خط ازk  نقطه دور از ساحل بهb  بندر به منظور دستیابی به یک منبع دریایی و یا تسهیل نقل و انتقال

رقابت ا متناسب باز قسمت های داخلی به بخش ساحلی توسعه می یابد.  و معدنی کشاورزیعموماً تولیدات 

رخی از بواردات( -ای صادراتههای مذکور و رویه)بر پایه کیفیت دسترسی بین بنادر و کانونایجاد شده 

 اقتصادی شده و نقطه دور از ساحل نیز به این بنادر cدر نتیجه این توسعه، ارتباط د و نمی یاب توسعهبنادر 

 همهمترین مرحله شکل گیری بنیادی شبکاین مرحله از توسعه به عنوان . گرددها برقرار میبین آن پیوند

 نفوذ کارکردی بنادر اطالق شده است.له توسعه فضایی حوزهتوزیع بنادر و پسکرانه و مهمترین مرح

 توسعه فضایی: تخصص گرایی 3مرحله 

وری تولید و عملکرد بنادر، های بهرههای خاص در شاخصواسطه وجود برخی ویژگیدر این مرحله به

-ر قرار میبندهای پسکرانه در حوزه نفوذ مشترک دو یا چند شبکه داخلی توسعه یافته و برخی از کانون

های خشکی و بندری تخصصی شده و برخی از گیرند. بر پایه رشد این روابط برخی از روابط بین کانون

 نند.کبنادر کوچک نسبت به سایرین رشد باالتری به دلیل انطباق خود با شرایط تخصصی روابط تجربه می

 ابت با هم کاهش می یابند و رشد مراکز به پسکرانهنقاط بندری در رق توسعه فضایی: توسعه حوزه نفوذ داخلی 1مرحله 

توسعه فضایی: هر بندر به عنوان یک  4مرحله 

 جزء اصلی از سیستم بنادر یک منطقه

شکل گیری روابط متقابل : روابط بین بنادر که در مرحله پیشین دارای نوسان بود در این مرحله نهادینه شده 

ود منجر به خریدور بین بنادر از نظر فضایی شکل گرفته که اینشود و کو به صورت یک فرآیند ظاهر می

ها و روابط جدید در محیط پسکرانه بنادر خواهد گردید. در محیط پسکرانه نیز بواسطه ظهور فعالیت

با -Connectivity-نفوذ همپوشان، سطح اتصالهای دارای حوزهمرکزیت ایجاد شده در خصوص کانون

های منجر به صادرات مانند مناطق ویژه تخصصی و اقتصادی در این شده و فعالیتمراکز پیرامون تقویت 

آهن پیشرفته و ... نیز ازین پس در طول های تخصصی مانند خط راهیابد. سایر زیرساختها ظهور میکانون

 گردد )شکلگیری حوزهریزی، هدایت میها و بنادر دارای مرکزیت قوی در سطوح مختلف برنامهکانون

گیری نظام غیر متمرکز در روابط و گسیل برخی از روابط به پیرامون و بنادر نفوذ گسسته و  شکل

 کوچک(.

 توسعه فضایی :  6مرحله 

 یکپارچگی شبکه حمل و نقل

وسته: در نفوذ پیگیری حوزهتوسعه ارتباطات و رشد شبکه حمل و نقل بین بنادر داخلی و خارجی و شکل

 هایهای تخصصی، صاحبان کاال و بنگاهدر بنادر اصلی و تجمع زیرساخت سایه تمرکز ایجاد شده

-اقتصادی متمایل به مکانگزینی در محیط پسکرانه شده و بر پایه لجستیک تخصصی ایجاد شده در گروه

های صنعتی، نواحی خاص های کاالیی خاص و بازارهای در دسترس بندر اصلی، منطق وسیعی از خوشه

ی گیرد. در این راستا روابط بین بنادر داخلهای تخصصی بیمه کاال و ... شکل میرکتپردازش صادرات، ش

یک منطقه با بنادر خارجی به دلیل دسترسی هر یک به بازارهای تخصصی و ارائه خدمات تخصصی برای 

دهی شده و دسترسی عموم بنادر به بازارهای های کاالیی خاص، روابط بین بنادر خارجی سازمانگروه

 گردد.متنوع فراهم می

 (Notteboom & Rodrigue, 8333)ماخذ: تحلیل گروه سازمان فضایی توسعه و 



 استان ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر                                                                                 بوشهر  برنامه و بودجه استانسازمان  

 

  5002212B0021303019RE101961218 
 

76 

های  های واقع در دریای جنوب و پیرامون استان بوشهر از کل جریانات کاالیی ورودی به استان : سهم استان 3جدول 

 )سهم نسبت به کل عملکرد مقاصد( 1333-کشور

 
 های پایهماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده

 
 
 

از سیستان و بلوچستاناز هرمزگاناز خوزستاناز کهگیلویه و بویر احمداز تهراناز اصفهاناز بوشهر از فارس 

2.030.924.048.520.029.492.410.4627.88آذربایجان شرقی

1.030.363.016.830.024.971.290.4317.94آذربایجان غربی

1.320.604.409.240.006.761.850.0624.22اردبیل

6.110.8435.295.570.1315.093.950.3467.32اصفهان

2.851.306.377.840.0513.134.220.1435.91البرز

1.800.7210.618.140.077.650.890.5130.40ایالم

26.4425.1613.248.160.1310.302.710.1186.25بوشهر

3.263.3610.0912.920.119.419.480.5549.19تهران

4.550.6331.055.430.2212.203.810.1558.04چهارمحال و بختیاری

1.880.136.562.660.004.250.846.9823.31خراسان جنوبی

1.660.764.968.830.015.232.431.0624.93خراسان رضوی

1.810.082.224.900.042.640.680.3012.66خراسان شمالی

3.741.1112.624.710.1726.513.080.1252.07خوزستان

0.960.863.976.450.005.785.530.0423.60زنجان

1.600.303.2513.910.0013.444.450.1437.09سمنان

4.810.448.963.800.000.902.0142.8663.78سیستان و بلوچستان

43.793.1811.276.750.677.055.220.3578.27فارس

2.350.834.5610.310.0415.674.660.1938.60قزوین

1.922.1417.919.190.0413.003.830.3348.36قم

1.200.934.576.830.047.461.410.3222.77کردستان

5.200.509.136.370.034.358.950.9835.50کرمان

1.271.476.235.070.029.441.010.1224.62کرمانشاه

15.777.0619.264.839.9827.910.760.0085.57کهگیلویه و بویراحمد

1.750.453.418.080.0010.331.290.5425.86گلستان

1.200.755.139.740.027.614.870.0829.40گیالن

1.350.7810.187.690.0515.741.330.0537.17لرستان

1.090.344.1416.580.014.281.180.1227.75مازندران

3.711.4210.878.120.0219.215.200.0948.64مرکزی

8.731.4317.164.900.012.0915.970.0750.35هرمزگان

1.350.335.056.360.007.915.880.0526.92همدان

21.790.6313.894.730.038.584.511.0555.21یزد

استانهای واقع در دریای جنوبمنطقه 5 کالبدی استانهای واقع در کریدور ارتباطی استان با مناطق داخلی 

مبادی
مقصد

استانهای کشور

سهم از کل 

روابط ممکن
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های واقع در دریای جنوب و پیرامون استان  های کشور از کل جریانات کاالیی ورودی به استان : سهم استان 10جدول 

 )سهم نسبت به کل عملکرد مبادی( 1333-بوشهر 

 
 های پایهمحاسبات مشاور بر اساس داده ماخذ:

  

به سیستان و بلوچستانبه هرمزگانبه خوزستانبه کهگیلویه و بویر احمدبه تهرانبه اصفهانبه بوشهر به فارس 

1.510.292.9514.350.082.141.360.6423.31آذربایجان شرقی

1.110.174.667.340.082.440.930.6717.41آذربایجان غربی

0.600.141.3711.120.031.970.370.1715.77اردبیل

5.652.0527.5610.640.739.5311.052.2469.44اصفهان

1.690.522.3926.080.133.232.890.4537.38البرز

0.770.481.022.850.0712.912.600.6621.35ایالم

10.3725.294.2423.061.755.445.980.7176.84بوشهر

4.911.836.3219.780.275.164.581.3844.23تهران

3.161.8013.797.670.7733.612.160.8163.78چهارمحال و بختیاری

0.510.0515.604.010.032.242.408.4433.29خراسان جنوبی

1.410.234.129.180.062.6011.712.7932.10خراسان رضوی

0.240.090.763.690.002.215.600.3912.99خراسان شمالی

3.991.8013.3211.211.2022.611.520.2555.91خوزستان

1.020.303.829.370.064.942.540.2122.26زنجان

1.080.402.7417.940.093.971.991.2129.42سمنان

1.210.121.864.000.000.620.3273.9282.04سیستان و بلوچستان

37.757.038.215.911.034.859.662.0776.51فارس

3.190.566.7122.250.083.001.670.4737.94قزوین

2.750.716.9716.560.156.2412.761.9448.07قم

0.830.475.606.630.1815.710.930.1830.52کردستان

3.870.385.713.740.0810.2930.349.1863.59کرمان

0.570.092.295.160.057.843.560.5720.16کرمانشاه

28.021.618.679.2731.6510.890.600.0090.73کهگیلویه و بویراحمد

0.710.112.2810.630.041.030.301.2316.33گلستان

1.250.542.9318.120.061.650.760.2325.54گیالن

1.100.9112.557.950.0818.431.630.3042.94لرستان

1.940.193.6012.950.051.710.360.2221.01مازندران

2.610.838.6017.950.1515.272.940.4748.82مرکزی

5.970.967.0422.830.075.3023.471.1566.80هرمزگان

1.240.202.959.580.0311.530.370.3926.29همدان

8.041.0110.135.630.3817.6413.212.3058.35یزد

سهم از کل 

روابط ممکن
استانهای واقع در دریای جنوباستانهای واقع در کریدور ارتباطی استان با مناطق داخلی منطقه 5 کالبدی مبادی

مقاصد
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-قیاس بینهای مختلف بازار در مدر فضای سناریوهای توسعه فضایی استان و بر پایه رابطه بین روند توسعه بنادر و الیه

 های ذیل قابلیت وقوع خواهد داشت:المللی، ملی، بین استانی و درون استانی افزایش قدرت پیوند در زمینه

 استان بوشهرسناریوی چهارم توسعه فضایی بنادر 

له سه سناریو را المللی شاکهای توسعه فضایی استان که دسترسی به بازارهای بینجایی که یکی از مهمترین ظرفیتاز آن

تشکیل داده است در این سناریو که بیشترین جریانات ممکن و قابل مقایسه با شرایط موجود ترسیم شده و در سناریوهای 

این سناریو  های توسعه فضاییگیرد. به طور کالن از حیث شاخصبا این سناریو مدنظر قرار میبعدی افتراق روابط و جریانات 

بر پایه توسعه روابط مکمل با مناطق داخلی و خارجی محقق خواهد شد. ضعف بنیادین بنادر استان در ارتباط با مهمترین 

نقل دریایی( باعث خواهد شد که ووط به حملپیما و مگاروندهای مربهای اقیانوسخور کشتیشاخص توسعه بنادر )آب

دهای بندری و ها و عملکرسازی رویهاستراتژی توسعه بنادر به سمت توسعه خدمات پیشرفته، لجستیک بندری، تخصصی

ای صورت هتطبیق عملکرد بنادر با نیازهای و تولیدات محیط پسکرانه تنظیم گردد. از نظر فضایی و مطابق با جمیع تحلیل

ه در محیط رقابتی بیثن بنادر داخلی و خارجی و پایداری روابط استان با سایر مناطق داخلی و فضای خارجی، کریدورهای گرفت

، دریای فارسنزدیک و متوسط و بازارهای پیرامونی این نوع کریدورها بازارهای اصلی استان را تشکیل خواهند داد. خلیج

، فارس، های خوزستانالمللی و بازارهای پیرامونی استان بوشهر شامل استانی بینهند و چین مهمترین بازارهاعمان، اقیانوس

 نفوذ بنادر استان را تشکیل خواهند داد.کهگیلویه و بویر احمد، تهران و اصفهان و هرمزگان مهمترین بازارهای ملی و حوزه

 گانی تداوم یافته و این مهم به رشدروابط استان با بازارهای مذکور تخصصی شده و کارکردهای بخش خصوصی و بازر

 کارکردهای ثانویه و ظهور کارکردهای خاص خواهد انجامید.

روابط مکمل و همکارانه بین بندر گناوه و بوشهر به عنوان بنادر چابک )با توجه به بازارهای پر جمعیت پیرامون این دو 

می، پروری، معدن، نفت و گاز و پتروشیرزی و آبزیهای کاالیی کشاوبندر نسبت به بنادر رقیب داخلی کشور( در گروه

تنی با توسعه مجتمع تخصصی نگین و افزایش دوبرابری  41111های یابد. پهلوگیری کشتیصنایع سبک رشد محسوسی می

 گیری برخی روابط دوربرد فراهم خواهد ساخت. چابکی، پویایی و تعدد روابطظرفیت بندر بوشهر( زمینه الزم را برای شکل

گانان در ای را برای صاحبان کاال و بازرفارس شرایط بهینهبین بنادر داخلی کشور  با بنادر استان و کشورهای حاشیه خلیج

ای ایجاد کرده و زمینه دسترسی به بازارهای متنوع از طریق بنادر ثانویه ایجاد های هزینهها و شاخصانتخاب بازار، تعرفه

وری محیط بنادر و صنایع واقع در نواحی خاص منجر به تقویت، های بهرهشاخص گردد. لجستیک تخصصی و تحولمی
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د، پذیری در کارکردهای مزیتی استان از تولیگردد و به این ترتیب زمینه رقابتبازتولید و ظهور کارکردهای خاصی می

 مزیتی خواهد گردید.توزیع و فرآوری و پردازش صادرات منجر به رقابتی شدن بنادر در تناسب با کارکردهای 

-از نظر کارکردی بنادر تخصصی نفت و گاز و پتروشیمی لجستیک تخصصی نفت و گاز و صنایع مرتبط با آن و شکل

ندسی گردد و خدمات مهها فراهم میهای خدمات بانکرینگ در این بنادر باتوجه به حجم تردد کشتیگیری برخی از زمینه

ر گردد. لجستیک دریایی، زمینی، ریلی و هوایی در بندر بوشهر و بنادهای مربوطه ارائه میوفنی الزم در این بنادر برای کشتی

ری( منجر وهای بهرههای مرزشکن )تغییر دهنده شاخصنزدیک )بندر دلوار و گناوه( ظهور یافته، تخصصی شده و به نواوری

 گردد. می

ر و های داخلی در فواصل دویافته و برخی از استاندر چنین شرایطی بازار استان در روابط کارکردی خاص گسترش 

 های اقتصادی الزم را خواهد یافت. همچنینالمللی دور متناسب با سطح کارکردی خاص بنادر و صنایع، زمینهبازارهای بین

نایع دریایی صهای بومی به ویژه های فعالیتی نفت و گاز و کاربرد آن در مزیتدستی و حلقه ارتباط بین خوشهصنایع پایین

 گیرد.می)مانند خوشه الستیک و پالستیک( شکل

 سناریوی سوم توسعه فضایی بنادر استان بوشهر

ا آهنگ رشد هپیشران اصلی نظام توسعه استان بوشهر، در تمامی زمینهجایی که توسعه فناوری به عنوان یکی از سهازآن

های رقابتی فعلی قابلیت جذب داشته و بر این اساس امکان بازتولید ای خواهد داشت لذا فناوری در کارکردها و مزیتآهسته

ناریو نقل و ارتباطات در این سوپذیر نخواهد بود. گستردگی بازار و لجستیک حملگرایی در کارکردها امکانو تخصص

ی جریانات اصل های دارای مزیت رقابتی فعلی است. بنادر بزرگ در کارکردهای اصلی و تخصصی نقشمحدود به فعالیت

های بندری در آهن برخی از ظرفیتراهرا بر عهده داشته و کارکرد بنادر کوچک غیراقتصادی خواهد بود. احداث خط

یز آالت و لوازم خانگی و خودرو و نهای مورد نیاز پسکرانه و بازارهای پیرامون( ماشینهای کاالیی )با تاکید بر گروهگروه

 حسوسی خواهند داشت.محصوالت شیمیایی افزایش م

 سناریوی دوم توسعه فضایی بنادر استان بوشهر

عبارتی به باشد.های نو در بازار انرژی جهان میتفاوت بنیادین در سناریوی دوم و چهارم بر جایگزینی نفت و گاز و انرژی

محصوالت  صادراتی یابد اما زمینهصادراتی این محصوالت کاهش میاز سلطه نفت و گاز بر بازار انرژی کاسته شده و زمینه 

و مشتقات مستحصل از این صنعت از ثبات بیشتری برخوردار بوده و بازار آن از پایداری نسبی برخوردار خواهد بود. سناریو 

های ابتی در کارکردهای رقدستی زمینهپایین پذیری نزول یافته اما به دلیل توسعه سریع فناوری و رشد صنایعدوم شرایط رقابت
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های کارکردی مشابه سناریوی چهارم خواهد بود با این تفاوت گردد. نقش بنادر در بسیاری از حوزهتر دنبال میتخصصی

 یابد.که بازار محصوالت نفت و گاز محدودتر و از نظر تجمعی، متمرکزتر )در برخی مشقات خاص( توسعه می

 سناریوی اول توسعه فضایی بنادر استان بوشهر

های زیادی به چارچوب ادامه روند موجود دارد. بر این اساس توسعه بنادر استان در خط ساحلی اول مشابهتسناریوی 

ادامه توسعه منطقه ویژه پارس شمالی خواهد بود. در این چارچوب سناریو، توسعه بنادر اصلی -مبتنی بر صنعت نفت و گاز

شود که این موضوع در نتایج مطالعات آخرین طرح جامع گیری میاستان به سمت کارکردهای صادرات پتروشیمی جهت

گردد. رشد بنادر در خصوص سیستم کانتینری محسوس بوده اما این رشد با رشد بنادر بنادر بازرگانی کشور نیز مشاهده می

ود برقیب داخلی و خارجی قایل قیاس نیست و حداکثر برابر با سهم فعلی استان در کاالهای وارد شده کشور خواهد 

(2%<x<2.5%از نظر نوع روابط، به .) دلیل افزایش و تنوع تولیدات در مشتقات صنعت غالب استان توسعه روابط در طول

ان و بر پارسیهای بندر امام و منطقه آزاد اروند،  و استان هرمزگان خوشه انرژیاستان خوزستان با کانون-کریدور ساحلی

نعتی های صای و پارکهای منطقهموجود، و نیز با توجه به افزایش احتمال همکاریالمرد نسبت به رشد این روابط در وضع 

دستی یانای در توسعه صنعتی، به صنایع باالدستی، مای و پسکرانهیابد. عمده اراضی کرانهمشترک ، با سرعت باالتری رشد می

های تابدر این سناریو بر پایه باز "فت و گازکریدور انرژی ن"یابد و ظهور دستی( این صنعت اختصاص میو )کمتر پایین

 های این سناریو خواهد بود.اجتماعی و اقتصادی از ویژگی-محیطی

 یابی فضا( بندی )نتیجه بخشی از الگوهای سازمان جمع -1-3-3-6-4-3-1

در این مرحله بر پایه تفرق سناریوها در هر یک از موضوعات محوری ترسیم کننده فضای سناریو، عوامل و متغیرهای 

گردند. به عنوان مثال سازمان فضایی الگوی مهاجرت و جریانات جمعیتی در هر یک حاکم بر موضوعات محوری تشریح می

از عوامل  گردد و در نهایت برآیند اثر هر یکاز سناریوها تبیین شده و رابطه آن با سایر عناصر نظام فضایی توسعه تحلیل می

 (. 11جدول یک تشریح می گردند )در موضوعات محوری در یک رویکرد سیستمات

های توسعه و نظام انونای کمراتبی و شبکهبندی کالن سازمان فضایی توسعه از توزیع سلسلهبا توجه به اینکه الگوی شکل

ذا پذیرد لبندی سرزمین در چارچوب اهداف مختلف کارکردی اثر میای و پهنهملی و منطقهتوزیع مراکز، کریدورهای 

ی بندی سازمان فضایشناسی تفاوت  ساختاری عناصر و الگوی شکلاز نظر روش 13نمودار و  11جدول تصویر ارائه شده در 

 پذیرد:استان از دو حوزه تحلیلی تاثیر می
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 گانه  12گیری موضوعات محورهای استراتژیک  : تشریح عناصر سازمان فضایی توسعه در سناریوهای توسعه فضایی بر پایه سازگاری روابط و جهت 11جدول 
 متعادل و یکپارچهای توسعه-توسعه استان 2سناریوی  ایپذیری منطقهرقابت-توسعه استان 4سناریوی  موضوعات محوری

ساختار جمعیت و 

 مهاجرت

 تداوم رشد جمعیت بر پایه عامل مهاجرت-

 =افزایش سهم نیروی انسانی متخصص از کل مهاجرین

 تمرکز و جذب جمعیت از مناطق کالشهری کشور نسبت به روندهای موجود-

 جم-دیر-رشد کانون های جنوبی با محوریت مجموعه کنگان-

 های جدید وزارت نفت در کریدور سیرافمتاثر از برنامهرشد مراکز جدید -

رشد هوشمند شبکه شهری شمال در چارچوب کارکردهای با ارزش افزوده باال و با محوریت توسعه -

 بندر بوشهر-دانش بنیان شهر

 ادامه روند مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک و افزایش احتمال مهاجرت غیرپلکانی-

 ایشهرهای واجد و دارای ظرفیت توسعه خوشه-ستاها و روستاتثبیت جمعیت در رو-

 احتمال باالی ادامه روند خالی شدن مراکز روستایی در ده ساله اول-

 گیردمهاجرت بازنشستگان با روندهای کندتری در دوره انتهایی افق برنامه انجام می-

 انتقال اشتغال از بخش کشاورزی به خدمات و صنعت-

 گزینی متخصصین در منطقه و در جریان بودن آنه مکانراهبرد دو جانب-

 تر نسبت به ادوار قبلادامه روند مهاجرت بازنشستگان با ضریب بطئی-

رشد شهرهای جدید در استان در مناطق دارای عدم تعادل شدید )شامل شهر جدید -

ل نقو( در طول کریدور سیراف بر پایه رویکرد توسعه حمل3و پارس  3سیراف و پارس  

 (TODمحور )

 های توسعه روستایی تثبیت جمعیت روستایی و افزایش ظرفیت-

 کاهش روند خالی شدن مراکز روستایی-

تثبیت و رشد بطئی اشتغال در بخش کشاورزی در عموم مناطق روستایی و شهری -

 کوچک

ساختار تولید )اقتصاد 

 کالن(

به دلیل  GDP-از در ساختار تولید استانهای صنعتی متاثر از اقتصاد نفت و گارتقاء سهم بخش-

 رسوب آن در صنایع پایین دستی

فروشی و های خدماتی حمل و نقل و انبارداری، گردشگری، عمدهتغییر در سهم و نرخ رشد بخش-

 خرده فروشی و آموزش و شیالت.

ای هافزایش سهم بخش تحقیق و توسعه در ارزش افزوده استان و تناسب این رشد با رشد بخش-

 صنعتی 

 خانوار و افزایش تختالفات درآمدی بین شهر و روستا-رشد نسبی هزینه درآمد-

 شتاب بیشتر نرخ رشد خدمات نسبت به صنعت -

 توسعه و رشد خدمات پشتیبان صنعت و پس از آن خدمات شهری-

 

 GDPهای متاثر از صنعت نفت و گاز در ساختار کاهش سهم بخش-

تحقیقاتی و شراکت آن در کارکردهای محلی به ویژه در های افزایش سهم بخش-

 قلمروهای روستایی

پروری، دام و وری در کارکردهای کشاورزی، شیالت و آبزیهای بهرهارتقاء شاخص-

های خدماتی گردشگری، حمل و نقل و ارتباطات و بازرگانی و لجستیک تخصصی بخش

 این کارکردها

 کاهش ضریب جینیدرآمد خانوار و -رشد نسبی هزینه-

 توسعه و رشد خدمات آموزش عالی، درمانی و ...-

-ساختار و الگوی حمل

 نقل و ارتباطاتو

 گیری کریدور انرژی(توسعه کریدور ساحلی از خوزستان تا مناطق غربی هرمزگان )شکل-

 مردبر پارسیان و الهای صنایع انرژیرشد جریان مبادالت با خوشه پتروشیمی بندر امام و سایت-
 احیا و توسعه بنادر جنوبی استان-
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 متعادل و یکپارچهای توسعه-توسعه استان 2سناریوی  ایپذیری منطقهرقابت-توسعه استان 4سناریوی  موضوعات محوری

 های واقع در کریدور خلیج فارس ای مجموعه انرژی پارس با  خوشههای منطقهافزایش همکاری-

های دارای امکان مرکزی و جنوبی استان: پهنه افزایش جریانات ورودی و خروجی واقع در پهنه-

 توسعه فضایی چندمرکزیتی

های کاالیی با انتخاب گروه های گمرکی وهای کارکردی بنادر ، رویهگیری زونانطباق جهت-

 های پیشرو و دارای ظرفیت صادرات )تخصصی شدن بنادر(فعالیت

 و گاز، دریایی، زمینی و معکوس گیری لجستیک نفتشکل-

کرانه های صادراتی و وارداتی محیط پسگیری توسعه فعالیتهای بندری بر پایه جهتافزایش ظرفیت-

 ان، تهران، خوزستان()فارس، کهگیلویه و بویر احمد، اصفه

ارتقاء ناوگان حمل و نقل دریایی از نسل دو به سه و از یک به دو در مقیاس روابط بنادر استان با -

 کشورهای حاشیه خلیج فارس، چین و هند و کشورهای واقع در اقیانوس هند

بنادر -ور و شهرشمراتبی بنادر استان به سایر بازارهای جهان از طریق بنادر اقیانوسی کدسترسی سلسله-

 جهانی واقع در کشورهای عربی )با توجه به روندهای آتی حمل و نقل دریایی(

 افزایش ضریب نفوذ و کاهش فاصله زمانی بین بنادر استان با بنادر استان هرمزگان و خوزستان -

 استان انداز توسعهگرایی در بنادر و لجستیک خدمات بندری مبتنی بر کارکردهای چشمتخصص-

 در فرآیندهای گمرکی ITهای رشد فناوری-

 های تخصصی صادرات و واردات کاال و خدمات حمل و نقلگیری هولدینگشکل-

کاهش شکاف فاصله زمانی جزیره خارگ از مجموعه شهری شمال استان و ارتقاء شبکه حمل و نقل -

 های ساحلی جنوبدریایی بین کریدور دریایی نواحی شهری شمال و جنوب، وبین بوشهر و استان

رشد کریدورهای پیونددهنده کارکردهای رقابتی ملی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از غرب -

 کشور، خوزستان تا سایت انرژی بر پارسیان

ر ساحلی دیر)کریدو-کنگان و بوشهر-تنظیم نقش و الگوی شبکه حمل و نقل در  دوکریدور  بوشهر-

 کاال و مسافر و مرکزی( در چارچوب تفکیک حمل و نقل

یی ای و روستاها و انبارها در مناطق حاشیههای زیرساختی شامل اسکلهافزایش ظرفیت-

 ساحلی

 های محورهای ذیل:افزایش ظرفیت-

 یروستای-محورهای با کارکرد کشاورزی  و شیالتی و عملکرد پیوندهای شهری-الف

 شیراز-محور بوشهر-ب

 شیراز-جم-ور سیرافمح-ج

 کنگان-برازجان و اهرم-محور دیلم-د

 دوراهک-ریز-محور جم-ه

 فراشبند-اهرم-کریدور دلوار-ی

-مرکزی و جنوبی و شمالی استان: پهنه افزایش جریانات ورودی و خروجی واقع در پهنه-

 جنوب-های دارای امکان توسعه فضایی چندمرکزیتی و واقع بر کریدور شمال

های های گمرکی و انتخاب گروههای کارکردی بنادر، رویهگیری زونانطباق جهت-

 های پیشرو و دارای ظرفیت صادرات )تخصصی شدن بنادر(کاالیی با فعالیت

 گیری لجستیک، دریایی، زمینی و معکوس در پهنه منطقه پردازش صادراتشکل-

رداتی راتی و واهای صادگیری توسعه فعالیتهای بندری بر پایه جهتافزایش ظرفیت-

 محیط پسکرانه )فارس، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان، تهران، خوزستان(

نداز اگرایی در بنادر و لجستیک خدمات بندری مبتنی بر کارکردهای چشمتخصص-

 توسعه استان

 در فرآیندهای گمرکی و عملکرد سیستمی و مکانیزه بنادر ITهای رشد فناوری-

 تخصصی صادرات و واردات کاال و خدمات حمل و نقلهای گیری هولدینگشکل-

های مبتنی بر بازار داخلی شامل واردات کاالهای کشاورزی، مواد سوختی و رشد فعالیت-

... با توجه به مزیت راهبردی دسترسی بنادر استان به جمعیت نسبت به سایر بنادر کشور 

 )هاب میوه، شیالت و ...(

 خارگ  کاهش شکاف فاصله زمانی جزیره-

 رشد کریدورهای پیونددهنده آنتنی از بنادر اصلی استان به پسکرانه-
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-کنگان و بوشهر-تنظیم نقش و الگوی شبکه حمل و نقل در  دوکریدور  بوشهر-

 دیر)کریدور ساحلی و مرکزی( در چارچوب تفکیک حمل و نقل کاال و مسافر

 افزایش ظرفیت کریدورهای روستایی  -

 مصرفساختار تولید و 

 انرژی

 های نو و پاک در کارکردهای عمومی و صنایع پایلوتاستفاده از انرژی-

 سازی الگوهای مسکنتغییر الگوی مصرف انرژی در مصارف تجاری و سکونتی از طریق متنوع-

 روستاهای موجود و جدید-های سبز در توسعه شهرمبتنی بر اقلیم و انرژی

 د در منطقه جم و مناطق کوهستانی استانتوسعه گسترده از انرژی باد و خورشی-

 های عمیق در تامین سرمایش مناطق مسکونیاستفاده از آب -

 جنوب -های گازی در طول کریدور شمالتوسعه نیروگاه-

های مهارت و مناطق علم و فناوری در مناطق ساحلی روستایی با تامین ساخت شهرک-

 انرژی پایدار

ای، های گلخانهنو در برنامه ریزی شهرهای جدید، مجتمعهای راهبرد استفاده از انرژی-

های جدید و سایر مناطق های کشاورزی، مناطق ویژه علم و فناوری، شهرکشهرک

 خاص

ه و سکونتگاهی( در مناطق کمتر توسعه یافت-ها و مراکز مصرف )صنعتیتوسعه نیروگاه-

 در طول خطوط انتقال گاز

ساختار و الگوی نظام 

 و خدماتی سکونتگاهی

 روستایی(-)شهری

 Tress Index-های متنوعهای دارای قابلیتتمرکز بر توسعه کانون-

 Inertia Index-های دارای قابلیت مکملتمرکز بر توسعه کانون-

 ایهای داررای ظرفیت شبکههای واقع در مورفولوژیها، کریدورها و پهنهتوسعه کانون-

های اصلی )شهرهای سکونت و تنوع ساختن آن در کانونگیری و ارتقاء اشکال مختلف شکل-

 موجود( و شهرهای آتی )شهرهای جدید(

 ها گاه ها وشهرهای جدید بر پایه خصوصیات اکوسیتیاستراتژی توسعه سکونت-

 ریزی شهرهای جدید راهبرد گیری کارکردهای متنوع در برنامهاستراتژی امکان شکل-

 هری شمال و مجموعه شهری جنوبحمل و نقل یکپارچه در هسته ش-

 های زیرساختی ازگیری کریدور چندوجهی انرژی خلیج فارس )توسعه شاخصتمرکز بر شکل-

 ای بین سه استان مستقر در خلیج فارس(های توسعه مشارکتی منطقهطریق مدل

 افزایش قطبیت هسته شهری جنوب-

ی یج فارس )توسعه الگوهای سکونتصنعتی ساختن معماری بومی با تاکید بر شهرهای ساحلی خل-

متنوع متناسب با موقعیت کانون های شهری به منظور جذب مصرف کنندگان با کیفیت )به عنوان 

 محلی های نفتی به اقتصادیکی از متغیرهای رقابت پذیری مناطق( و افزایش ضریب انتشار درآمدهای

متنوع ساختن کارکرد مناطق دارای یک پایه صادراتی با تاکید بر مناطق کشاورزی و -

صیادی قدیمی )منطقه دیر، دشتی، دشتستان، تنگستان، مناطق پیرامونی گناوه و دیلم و 

 مناطق غربی جم(

-روستایی و افزایش ضریب نفوذپذیری این مناطق به کانون-کریدورهای شهری توسعه-

 های اصلی استان

ای کردن این آوری کارکردهای روستایی از طریق خوشهپایدارسازی و افزایش تاب-

 کارکردها، توسعه بازار محصوالت و ارتقاء سطح کیفیت عرضه 

مانده و نواحی در مناطق عقبتوسعه خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، زیرساختی -

 دارای پتانسیل خالی شدن جمعیت

الگوی سکونتگاهی مبتنی بر قدرت ساخت ساکنین و در چارچوب ضوابط مدیریت -

 بحران

 توسعه و رشد شهرها و روستاهای موجود -

، جاترشد خوشه های صنعتی مربوط به کارکردهای روستایی، خوشه خرما، صیفی-

 میگو و ...
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-ید بر افزایش حوزه نفوذ خدماتای در هسته شهری جنوب با تاکیشکلگیری مگاالپولیس منطقه-

 صنعتی منطقه به مناطق جنوبی استان فارس و غرب هرمزگان

الگوی  ساختار و

-تحوالت اجتماعی

 فرهنگی

 کالبدی بین ساکنین بومی و جمعیت متخصص ساکن-ادغام فضایی-

 های توسعه انسانی جمعیت میزبانارتقاء شاخص-

 گیری پیوندهای اجتماعی شکل-

 گیری تضادهای طبقاتی و اختالف طبقاتی در جوامعامکان شکل-

 مهاجرپذیر شدیدامکان ظهور سازمان اجتماعی قطاعی در شهرهای -

 اختالظ فرهنگی و کاهش تفاوت های فرهنگی-

 های توسعه فرهنگیرشد شاخص-

میانگین استان( در کنار افزایش فقر در برخی از مناطق _کاهش نسبی آسیب های اجتماعی و فقر -

 ایحاشیه

 های اصلیای بین شهر روستا، شهرهای کوچک و قطبکاهش اختالفات منطقه-

 ایمانده و حاشیهعادالنه مناطق عقبدسترسی  -

 های اجتماعی در کلیه سطوحکاهش آسیب-

 کاهش فقر نسبی-

 رشد محسوس شاخص های توسعه فرهنگی-

 کاهش اختالف بین مناطق-

 کاهش تضادهای اجتماعی-

 

-ساختار نظام تصمیم

گیری و مدیریت 

 سرزمینی

 های دریاپایههای با قابلیتکانوناداری از مراکز پسکرانه به -تغییر الگوی قدرت سیاسی-

 سرریز و انتشار توسعه در مناطق عقب مانده و کمترتوسعه یافته بر پایه نشر دانش و فناوری -

های دریاپایه و دارای تقاضا در محیط ساحلی بر پایه استراتژی مدل رقابتی در نظام استقرار فعالیت-

 چارچوب

های شهری از طریق شکلگیری و مدیریت یک تجمعاستراتژی توسعه فضایی بسط متمرکز در  -

 ( و در طول کریدورهای منتهی به پهنهFUAیکپارچه عملکردی )

ها و تهای اصلی استان و بازنگری بنیادین در قابلیاستراتژی توسعه فضایی تمرکز متمرکز در کانون-

 کانون برتر استان 4های توسعه محدودیت

کارکردی جزیره خارگ و خارگو جهت افزایش سطح بالفعل رفع تعارضات مدیریتی، حقوقی و -

 شدن مزیت های مغفول مانده 

واگذاری بخشی از فرآیندهای توسعه محلی به عامالن توسعه)مدل توسعه مبتنی بر بازیگران اصلی -

 ای( در مناطق دارای عدم تعادل شدید، خارگ، عسلویه، دشتیتوسعه منطقه

های ذاریگطق عقب مانده و کمترتوسعه یافته بر پایه سرمایهسرریز و انتشار توسعه در منا-

 ثابت و دولتی

پذیری شهرهای واقع در مناطق غیر ساحلی و مناطق ساحلی بین افزایش تعداد و جمعیت-

 های اصلیکانون

نواحی  گزینی صنایع واستراتژی توسعه فضایی بسط متمرکز در توزیع خدمات و مکان-

آهن و کریدورهای آنتنی بین بنادر حمل و نقل آتی خط راه خاص در طول کریدورهای

 و پسکرانه

ر مناطق های مرکزی داستراتژی توسعه فضایی بسط پراکنده از طریق توزیع مجدد مکان-

 ایعقب مانده و حاشیه
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ساختار طبیعی، اقلیمی و 

-های محیطچالش

 زیستی

 هسته جنوبی استانامکان تشکیل اثرات تجمعی آلودگی هوا در پیرامون -

 زروهای بهتوسعه صنعت در طول کریدورهای میانی استان و در چارچوب بکارگیری از فناوری-

های های مبتنی بر محیطهای کشاورزی و دامپروری، روشای و شهرکهای گلخانهتوسعه مجتمع-

 تردههای گسسازی توسعه فعالیتهای متراکممتراکم در پرورش آبزیان و بطه طور کالن سیاست

 های گردشگری و مناطق علم و فناوری در مناطق حفاظت شده و خاص ساحلیراهبرد توسعه فعالیت-

ریزی و مدیریت توسعه استان بر پایه نهادینه شدن امکان استقرار صنایع آالینده در نظام برنامه-

 های روز و ضوابط محیطی های بکارگیری فناوریشاخص

در مناطق دارای بیالن منفی و ممنوعه و راهبرد توسعه تثبیت اراضی کشاورزی -

 های سطحی و پخش سیالب را دارا هستندکشاورزی در مناطقی که امکان بکارگیری آب

تثبیت توسعه در کارکردهای آب بر و زمین بر و رشد دانش بنیان فعالیت های حساس  -

ای دانش بنیان در این هگیری شرکتنسبت به دو عامل مذکور در پهنه مورد نظر و جهت

 حوزه

پاالیندگی و در توسعه صنعت در طول کریدور راه آهن و در مناطق دارای ظرفیت خود-

کننده نظام استقرار در پهنه سواحل )طرح مدیریت چارچوب ضوابط محیطی محدود

 (MSPریزی فضایی دریاییو طرح برنامه ICZM-یکپارچه سواحل و جزایر استان

ت حفاظت محیط زیست با تاکید بر مناطق و کریدورهای اکولوژیک افزایش مناطق تح-

 منتهی به آن

 های اقلیمی و آلودگی در مناطق صنعتی و ساحلیپایش مستمر شاخص-

 های پرورش آبزیان به الگوهای مستقل از آب دریاهدایت روش-

 المللی خلیج فارسهای بینآفرینی در کنواسیوننقش-

های محیطی و افزایش ضمانت اجتماعی در معادالت حوزه های نهادیتجمیع ظرفیت-

 توسعه

ساختار و الگوی 

 تحوالت علم و فناوری

بندر اصلی استان)بوشهر( و مناطق -ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری در مناطق ساحلی، پیرامون شهر-

 ویژه اقتصادی و تخصصی 

راهبردی استان در خوشه صنایع دریایی،  های رقابتی واولویت رشد فناوری و دانش بر پایه مزیت1-

 فناوری دریایی، صنایع نفت و گاز و عملکردهای بندریبایوتکنولوژی، زیست

 فارس( با دانشگاه شیراز، شهیدچمرانافزایش همکاری بین مراکز دانشگاهی داخلی )دانشگاه خلیج-

 لی و علوم و فنون دریاییهای ساحاهواز و دانشکده صنعت آب و برق و نقت و دانشگاه های استان

افزایش ظرفیت های همکاری بین مراکز دانشگاهی و نهادهای تحقیقاتی استان با محوریت پارک -

 علم و فناوری استان 

 

ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری در کارکردهای مربوط به قلمروهای روستایی شامل -

 دستی، بازیافتخوشه شیالت، صیفی جات، خرما، دام و صنایع 

 اداری استان-گیری مراکز رشد از تقسیمات سیاسیتبعیت شکل-

ترک های مشای علم و فناوری وبا مناطق دارای زیرساختهای منطقهافزایش همکاری-

ا در هها و مراکز تحقیقاتی سایر استانهای دارای کارکردهای مشترک )دانشگاهدر حوزه

-های غیر فلزی و ...(حوزه شیالت، نفت و گاز دریا، و مناطق در حوزه تولید خرما، کانی

 -افزایی افقیهم
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گیری ساختار علم و فناوری در کارکردهای دارای زمینه رقابت در وضع موجود و روندهای جهت-

تاکید بر کاربرد خوشه الستیک و پالستیک و نگارانه شامل خوشه صنعت دریایی با آتی آینده

مشتقات مربوط به کاربرد روغن های خاص در ساخت و تعمیر بدنه تاسیسات و ناوگان حمل و نقل 

فناوری دریایی، نفت و گاز دریا، صنعت غواصی، بایوتکنولوژی، های دریایی، زیستدریایی، سازه

کردهای پایه استان، مهندسی خطوط لوله، ای در کارای و سایر کاربردهای هستهپزشکی هسته

 های خاص بومی و ...مهندسی مخازن، صنایع دفاعی، فناوری اطالعات، الستیک و پالستیک، طب

ت های دارای ظرفیت جمعیتک، کانونگیری مراکز رشد در مناطق ویژه تخصصی، صنایع هایشکل-

 متخصص و متنوع و مناطق ویژه محیطی

های متمرکز و تجمعی مانند ده )کشاورزی و شیالت( در چارچوب روشهای گستررشد فعالیت-

های متحول کننده شاخص عملکرد ای، پرورش ماهی در قفس و سایر شیوههای گلخانهتوسعه مجتمع

 های اصلی مانند آبدر هکتار و تولید به ازائ نهاده

های های مشترک در حوزهختای علم و فناوری وبا مناطق دارای زیرساهای منطقهافزایش همکاری-

های ساحلی و مناطق کالنشهری اهواز، شیراز، اصفهان و ها و مراکز تحقیقاتی استانرقابتی )دانشگاه

 -هم افزایی عمودی و افقی–تهران( 

 تغییر ساختار مدیریتی مناطق ویژه علم و فناوری به عنوان بخشی از فرآیند توسعه بازرگانی منطقه-

 ساختار گردشگری

ایی، رامون: منابع گردشگری دریهای پیهای گردشگری با منابع متفاوت و مکمل استانتوسعه پهنه-

 ساحلی و تجاری و صنعتی

 های رقابتی در محیط شهرهای ساحلی اصلی استانتمرکز توسعه و ارتقاء شاخص-

توسعه های صنعتی دارای همبستگی فضایی با قابلیت گردشگری )استراتژی رقابتی در استقرار فعالیت-

 مناطق چندکارکردی(

گردشگری و سکونتگاهی ویژه در منطقه ساحلی نسبت به صنعت و  اولویت دهی به سازمان فضایی-

 برهای زمینسایر فعالیت

های گردشگری با منابع واقع در محیط پسکرانه، منابع طبیعی، روستایی، توسعه پهنه-

ارم و بوشکان، مناطق مرکزی استان های تنگهای متمرکز در شهرستان جم، بخشحوزه

-ثر ملی جاشک و قلمروهای ساحلی واقع در محیط شهرها)منطقه حفاظت شده مند و ا

 روستاهای ساحلی کوچک

 های صنعتی دارای همبستگی فضایی با قابلیتاستراتژی رقابتی در استقرار فعالیت-

 گردشگری )توسعه مناطق چندکارکردی(

 های اشتغالدهی به فعالیتاولویت-

ساختار تولید نفت و 

 گاز

-دستی و جانبی نفت و گاز با حرکت به سمت اتصال این صنعت با مزیترشد محسوس صنایع پایین -

 های بومی شامل صنایع دریایی

 رهای وابسته در منطقه دشتی و دیتوسعه صنایع باالدستی نفت و گاز و جذب فعالیت-

تغییر سازمان فضایی الگوی صنعت نفت و گاز از استقرار خطی بر ساحل به الگوی -

 ای از ساحل به پسکرانه در پارس شمالیپهنه-خطی
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ستان با گرفته در اهای شکلدستی بین خوشهها و نواحی صنعتی در صنایع میانگیری پارکشکل-

 های پتروشیمی بندر امام و ...خوشه

گیری کریدور انرژی خلیج فارس از خوزستان تا غرب هرمزگان با محوریت مناطق ویژه شکل-

  3و  3، 1تخصصی پارس 

 شکلگیری لجستیک نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته-

های سطح یک دنیا در این بخش و در گذاری خارجی و همکاری با شرکتجذب سرمایه-

 نعتبری صولید، کاهش مسائل محیطی و کاهش زمینهای روز در فرآیند تبکارگیری تکنولوژی

ه و دستی در مناطق کمتر توسعه یافتدستی و پایینع جانبی، میاناولویت توسعه صنای-

 دارای تراکم جمعیتی کمتر از میانگین

ساختار مناطق آزاد و 

 ویژه اقتصادی

 افزایش کمی و توسعه کیفی در مناطق تخصصی-

رشد هوشمند کارکردهای مناطق ویژه در چارچوب اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر افزایش سهم -

 المللیمحصوالت در بازار بین

 خورموج-دلوار و بنک-استراتژی توسعه صنایع و مناطق کاربر در طول کریدور دیر-

 ی استان های اصلی و منابع رقابتبر در پیرامون کانونبر و سرمایهاستراتژی توسعه صنایع تکنولوژی-

 ناوریاص و مناطق ویژه علم و فپیوند بین مناطق ویژه اقتصادی و نواحی خشکلگیری توسعه نظام هم-

 یکپارچگی کارکردی ساختار فعالیتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق ویژه تخصصی-

 های مزیتیرشد نواحی و مراکز ویژه خدمات کسب و کار در فعالیت-

 صنعتی استان بوشهر-راهبرد شکلگیری منطقه آزاد تجاری-

 ی کارکردی بومی و محلی استانهاگیری ساختار مناطق ویژه اقتصادی با بخشجهت-

 ایشکلگیری منطقه ویژه پردازش صادرات محصوالت منطقه-

 های موثر بر اقتصاد روستاییرشد نواحی و مراکز کسب و کار در فعالیت-

 نگاریهای بخش آیندهماخذ:  تحلیل گروه سازمان فضایی از جلسات و خروجی
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-( با سناریوهای توسعه منتج از بخش آیندهCohesion-Competitiveness: رابطه دو سناریو اصلی توسعه فضایی )13نمودار 
 نگاری

 
 نگاریماخذ: نتایج حاصل از تلفیق مطالعات سازمان فضایی با بخش آینده

انسجام سرزمینی " و "ایپذیری منطقهرقابت"نگاری با دو سناریوی میانجی مقایسه تطبیقی سناریوهای منتج از بخش آینده

به تصویر کشیده شده است. مجموعه شرایطی که در  13نمودار تر تشریح گردید در بر پایه آنچه که پیش "و تعادل فضایی

دهد. با توجه به اینکه با توجه دهد چهار حالت را نشان میرخ میY محور-و انسجام Xمحور-پذیریفضای سناریوی رقابت
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اشد و عماًل ببه اینکه پیشران تداوم سلطه نفت و گاز و دسترسی گسترده و آزاد به بازارهای جهانی در سه سناریو مشترک می

 . 63دو حالت از چهار حالت ممکن، سناریویی وجود ندارد . لذا در"تدافعی"است تا  "تهاجمی"فضای سناریو یک سناریوی 

های ، تفاوت 11جدول پذیری و تعادل سرزمینی دارند. در سناریوی دوم و چهارم بیشترین تطابق را با هر دو رهیافت رقابت

های صورت گرفته شامل مفاهیم و گانه موضوعی بر پایه برآیند تحلیل13معنادار این دو رهیافت در قالب محورهای 

های حاکم بر فضای هر ها و مولفه، معیارن در هریک از دو سناریوی میانجی ای استاهای نظری، تیپولوژی منطقهچارچوب

 ویال و مدل فضایی توسعه بنادر صورت گرفته است.-( و دو مدل نهایی سوارز1جدول و  3جدول یک از سناریوها )

  

                                                      
پذیری تهایی از رقابترین حالت ممکن در سناریوی اول وجود دارد که در این سناریو نیز با توجه به وجود سلطه نفت و گاز و بازار انرژی، زمینهتدافعی 63

 گیرد.مذکور قرار می ای و جهانی وجود داشته و در ربع چهارم نموداردر مقیاس منطقه
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 شناسی عناصر سازمان فضایی استان بوشهر تبیین گونه -1-3-3-6-5

 های مرکزی مکان -1-3-3-6-5-1

 شدنیجهانه به ی با توجبستر کنونسترده تغییرات در گ اسیو مقتوسعه شامل شتاب  در سطوحو روندهای کالن  هاشیگرا

ها جایگاه باعث شده است که برخی از کانون ی در عرصه توسعه ملی و فراملیریپذرقابتی نوین و هایفناوراقتصاد، توسعه 

راکز فرماندهی عنوان مبه از شهرها  واقع درچهره اقتصادی دنیای امروز و تحوالت اصلی مناطق داشته باشند.  نییدر تعی بیرقیب

ها در قدرت آنگیرند، فضاهایی که ( در نظر میKunzmann, 1998)کلیدی رشد و توسعه اقتصادی  یو موتورها

 .(1343کند)کاظمیان، مینقش اصلی را ایفا هدایت تحوالت محلی، ملی و جهانی  دهی  وسازمان

 سازمان فضایی توسعه استان بوشهر، سه نوع کانون شهری، در این مطالعه با توجه به تفاوت ساختاری در عناصر کانونی

 ای بوده و از حوزه نفوذ بسیار متفاوتیالمللی، ملی فزایندههای تولید کننده انرژی که دارای اثرات بینبنادر و کانون

های پیشین نفوذ در بخشزههای بندری و روابط بین بنادر و حواند. کانونطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهبرخوردارند به

، بوشهر المللی شامل کانون عسلویه، خارکنفوذ بینهای فعالیتی با حوزهاست. کانونگزارش حاضر مورد بررسی قرار گرفته

)گزارش حاضر( ارائه شده است. در این  "های تولیدیها و فعالیتبندی نواحی تمرکز جریانپهنه"و بندر گناوه در بخش 

-روستایی که هدف اصلی برنامه آمایش در راستای توزیع عادالنه خدمات در پهنه-های مرکزی شهریمکانبخش به نحوه 

ای عوامل هها در سه سطح شامل ساختار موجود، روند تغییر ساختار و اثرات و بازتابشود. بررسی کانونسرزمین پرداخته می

 سناریو بر ساختارهای مذکور صورت گرفته است.

 های مرکزی در وضع موجود مراتبی مکان سلسلهنظام توزیع  -1-3-3-6-5-1-1

مطابق با  گردد.صورت سلسله مراتبی ارائه میبر پایه نظریه مکان مرکزی، خدمات متناسب با اندازه جمعیت شهرها به

 ده وهای استان بوبندی آن، شهر بوشهر کانون اصلی ارائه خدمات به سکونتگاهمطالعات انجام شده در وضع موجود و جمع

مرتبه  ای سلسله مراتبی( قرار دارند. شهر خورموج درسه کانون کنگان، برازجان و گناوه در رتبه بعدی )مطابق با تحلیل خوشه

 گردد. مکانی شبکه شهری نیز محسوب می-بعدی قرار دارد و از طرفی این شهر مرکز ثقل زمانی

های مراتب مابین کانونی وحدتیه و کاکی در سلسلهتقشهر، بنک، نخلشهرهای دیلم، جم، دیر، چغادک، اهرم، عالی

شهرهای  های روستایی وشهرها هستند و نقش مهمی در تنظیم روابط بین شهرهای اصلی و سکونتگاه-اصلی شهری و روستا

 کنند.کوچک ایفا می
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 و  1374در سال  13های دیگر)پیوند در خوشه  خوشه اول: شهر بوشهر با اختالف محسوس نسبت به خوشه

 ها(؛با سایر خوشه 1391خوشه دهم در 

  گیرد؛شهر کنگان نیز  در این خوشه قرار می 1391خوشه دوم:  شهرهای برازجان و گناوه که در سال 

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

 کنگان  1391یر، آب پخش و بندر دیلم که در سال خوشه چهارم: شهرهای  وحدتیه، اهرم، چغادک، کنگان، د

شهر  کند وکند. شهرهای  وحدتیه و اهرم  به  آخرین خوشه شبکه شهری نزول میبه دو خوشه باالتر صعود می

 گردد؛جم به این خوشه اضافه می

 .خوشه پنجم: سایر شهرهای استان 

 نفوذ(های مرکزی شهری )الگوی روابط و حوزه : ساختار فضایی مکان 3 ریتصو

 
 ماخذ: برآیند مطالعات تلفیق ساختار سکونتگاهی
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 های مرکزی بر پایه ادامه روندهای موجود مراتبی مکان تغییر نظام توزیع سلسله -1-3-3-6-5-1-2

وندها و رتحلیل "متناسب رویکرد روندمبنا و مستخرج از فصل سوم از گام سوم مرحله اول مطالعات آمایش با عنوان 

ید بر های شهری با تاکخدماتی کانون-دهی به وضع موجود استان( و با توجه به شدت تحوالت جمعیتیعوامل اصلی شکل

و تغییر اندازه  91-1374مرکز استان و شهرهای متاثر از فعالیت پارس جنوبی، بر پایه دو شاخص تغییر اندازه جمعیت در دوره 

 . 61خواهد بود 13جدول های مرکزی مطابق با بندی مکانغییرات در سطحاشتغال خدماتی در همین دوره، ت

شهر بوشهر همچنان مرکزیت اصلی خدماتی استان را بر عهده خواهد داشت. شهر کنگان به دلیل مرکزیت و موقعیت 

و به عنوان مهمترین کانون ساحلی جنوب با شهر برازجان )کانون دوم استان( در یک رده قرار خواهد  3ویژه خود در پارس 

های جم به عنوان مهمترین کانون پسکرانه در هسته جنوب با توجه به توسعه گرفت. رشد سریع خدمات و جمعیت در کانون

ز بندر دیر نیز به عنوان مهمترین کانون متاثر ا-یابد و شهرنطقه ادامه میکارکردی م-پاالیشگاه فجر جم و شرایط اقلیمی

 بنادر عسلویه و نخل تقی و سیراف-جذب جمعیت محسوسی را نسبت به رشد طبیعی خود تجربه خواهد کرد. شهر 3پارس

های پایه زیرساخت و با توجه به تثبیت جمعیت شاغل متخصص و افزایش ضریب مرکزیت مکانی با توجه به رشد نفوذپذیری

  64گردشگری رشد خدماتی را به مراتب باالتر از رشد جمعیتی خواهند داشت.-صنعتی

 ی شهرهای استان بر اساس شاخص مرکزیت بندسطح:  12جدول 

 وضع موجود-های مرکزی شهریمکان سطح
ادامه روند )شاخص تحول جمعیت -های مرکزی شهریمکان

 (30-75اشتغال خدماتی در دوره  و رشد

 بندر بوشهر بندر بوشهر  یک

 بندر گناوه-برازجان-بندر کنگان )با بنک( بندر گناوه -برازجان  دو

 سه
 -بندر دیر -بندر کنگان -خارک -جم -بندر دیلم -بندر عسلویه

 خورموج
 مجموعه بنادر عسلویه و نخل تقی-شهرعالی-بندر دلوار-بندر دیر-جم

 بندر سیراف-بردستان-حسنبندر امام-بندر ریگ-اهرم بندر ریگ -اهرم -نخل تقی -بندر دلوار-بندر امام حسن چهار

 پنج

 -چغادک -شبانکاره -آب پخش -بندر سیراف )طاهری( -عالی شهر

نگ ت -وحدتیه  -بنک-دالکی -بردخون -آبدان -سعدآباد-کاکی

-بوشکان-بادوله-آباد -شنبه -انارستان -ریز  -بردستان -ارم

 کلمه-دوراهک

 -بردخون -آبدان -سعدآباد-کاکی -چغادک -شبانکاره -آب پخش

-وشکانب-بادوله-آباد -شنبه -انارستان -ریز -ارمتنگ -وحدتیه  -دالکی

 کلمه-دوراهک

 مأخذ : مطالعات مشاور 

                                                      
جمعیت  های مرکزی که عمدتاً از اندازهمراتب خدماتی مکانالزم به ذکر است که دراینجا تحلیل دقیق اندازه جمعیت مطرح نیست بلکه تحول در سلسله . 61

 باشد.گردد مبنای تحلیل میها متاثر میاین کانون
 یابی روند ناشی از ادامه تحول دو شاخص ذکر شده صورت گرفته است.بر پایه منطق برون های مرکزیخدماتی مکان . توصیف تحوالت روندی سطح 64
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ای و دسترسی  های منطقه های مرکزی از نظر تعادل تحلیل الگوی توزیع مکان -1-3-3-6-5-1-3

 عادالنه به خدمات

زی در ایجاد های مرکضعف ساختاری شبکه مکان مرکزی استان بوشهر بین هسته شهری شمال و جنوب استان نقش مکان

تعادل فضایی، دسترسی عادالنه به خدمات و جلوگیری از مهاجرت پلکانی از نواحی روستایی به نواحی شهری بزرگ از 

یری های فعالیتی بین شمال و جنوب استان( شکلگعنوان یکی از مهمترین حلقهیک طرف و اولویت توسعه پارس شمالی )به

ای، از اهمیت بسزایی در های مرکزی جدید در حد واسط این دو هسته از نظر ساختاری و افزایش پیوندهای منطقهمکان

منطقه  وهای چند مرکزی در دوای در استان بوشهر برخوردار است. در این راستا ضرورت توسعه الگگیری تعادل منطقهشکل

 گردد که جزئیات این ظرفیت در بند الگوهایهای اساسی توسعه فضایی استان محسوب میشهری شمال و جنوب از اولویت

های چند مرکزیتی در گزارش توصیف عناصر ساختار سکونتگاهی مورد چند مرکزیتی )گزارش حاضر( و تحلیل ظرفیت

 بررسی قرار گرفته است.

تی، های آای در وضع موجود و برنامههای مرکزی را متناسب با عملکردهای اصلی منطقه، ظرفیت توسعه مکان6 ریتصو

ی های توسعه فضایاخلی استان، محدودیتپایداری کارکردها و نقش آن در نگهداشت جمعیت منطقه و روندهای مهاجرت د

رآیند متغیرهای دهد. بمتاثر از جغرافیای سرزمینی و کارکردهای صنعتی و کشاورزی با تاکید بر هسته جنوب استان نشان می

 ها اشتراکاتدهد هر چند که در برخی از پهنهمیسیستم فضایی متفاوت را نشان  4مربوط به عناصر فوق، شرایط حاکم بر 

 کارکردی و جریانی وجود دارد.

، اهرم، دلوار . این پهنه شهر، برازجانهای مرکزی بوشهر، چغادک، عالیپهنه هسته اصلی شمال استان شامل مکان-1

نه باشد. در این پهشامل شهر اول و دوم استان بوده و رشد سایر شهرهای واقع در این پهنه متاثر از قطبیت این دو شهر می

ی به مراکز سطح یک و دو خدماتی استان منجر به دسترسی غیر پلکانی مراکز روستایی و شهری به این مراکز سهولت دسترس

ندارند.  اینفوذ منطقههای مرکزی سطح سوم خدماتی نقش چندانی در ارائه خدمات به حوزنترتیب مکانشده است و به این

ا را هگیری کارکردهای فراتر از ظرفیت جمعیتی این مکانکلهای مرکزی پیرامون یکدیگر به شاز طرفی قرارگیری مکان

ی را به ویژه در امراتبی و شبکهباعث گردیده است. بر این اساس نظام توزیع خدمات در این پهنه قابلیت هر دو الگوی سلسله

شهر( را رم و عالیخصوص شهرهای ساحلی )بندر دلوار( و شهرهای واقع در تقاطع کریدورهای اصلی استان )برازجان، اه

شان را دارا هستند. این مهم با توجه به داراست به این ترتیب این شهرها ظرفیت ارائه خدمات فراتر از اندازه جمعیتی

 های توسعه فضایی شهر بوشهر از اهمیت بسزایی برخوردار است.محدودیت
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ان، دوراهک و بنک، جم، ریز و انارستان. های مرکزی کنگان، دیر، بردستپهنه هسته اصلی جنوب استان شامل مکان-3

ردی های اصلی آن است. تنوع کارکهای مرکزی تغییر شدید کارکردی و مهاجرپذیری شدید کانونویژگی اصلی این مکان

طقه در ساختار های این منمراتب خدماتی و جمعیتی کانونو تبدیل این منطقه به یک منطقه صنعتی به تغییر شدید سلسله

ارتقاء  1391، به رتبه سوم جمعیتی در سال 1374ی مرکزی استان منجر شده است. شهر کنگان از رتبه پنجم در سال هامکان

یافته است. سایر شهرهای دیگر این منطقه با تاکید بر شهرهای ساحلی و شهر جم هر یک از تغییرات جمعیتی و خدماتی 

های اصلی توسعه فضایی در این منطقه نقش مکمل کارکردها و تاند. یکی از ظرفیمحسوسی در این دوره برخوردار بوده

های واقع در این پهنه است. از طرفی اراضی پیراشهری، ظرفیت توسعه شهرهای موجود های روزانه بین کانونوجود جریان

دهد. تفکیک یمرا نشان  3های شدید فضایی ناشی از منطقه ویژه تخصصی پارس واقع در این پهنه را علی رغم محدودیت

یفیتی گیری اشکال متنوع و با کسریع اراضی درون محدوده و ضریب ساخت و ساز در این منطقه باعث گردید که زمینه شکل

 از نظام سکونت را فراهم نگردد. 

های سازمانی، زمینه الزم را جهت استقرار نیروهای متخصص در یک افق زمانی نسبی شهر جم با توجه به توسعه شهرک

سال با توجه به مطالعات انجام شده توسط مشاور در طرح جامع و تفصیلی این شهر(، بوجود آورده است. این شهر را  4)

مراتب خدمات باالتری را در حوزه سکونت، خدمات شهر استان بوشهر نامید. از نظر مرکزیت خدماتی، این شهر بهتوان باغمی

و ... نسبت به اندازه جمعیتی خود ارائه  3و  1ین این شهر و مناطق ویژه پارس عالی، نیروی انسانی و جریان روابط بآموزش

 دهد. می

 های مرکزی هسته جنوب و مکان 2و  1: موقعیت ویژه پارس  4 ریتصو

 
ه شهر و شهر بنک بشهر کنگان به عنوان مهمترین کانون جذب جمعیتی در این پهنه قرار دارد. از نظر کالبدی، این 

بیعی و های طدهد. محدودیتاند هر چند قیمت زمین و مسکن و اجاره تفاوت قابل توجهی را نشان مییکدیگر پیوستهیک
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-طی شهربر ساحلی منجر به توسعه خهای زمینهای قابل توسعه بین کوه و دریا از یک طرف و توسعه فعالیتقرارگیری پهنه

نیز به  1است به نحوی که ممنوعیت توسعه شهرها و روستاهای واقع در پیرامون منطقه ویژه پارس های این منطقه شده کانون

اطی بین های ارتبهای توسعه فضایی در این منطقه وجود زیرساختاین منطقه گسیل شده است. یکی از مهمترین ظرفیت

مکان مرکزی کنگان، دیر، دوراهک،  4که شامل  دقیقه در این منطقه است 11مکانی کمتر از -شهرهای واقع در فاصله زمانی

دمات ها، ظرفیت توسعه یکپارچه خشود. وجود اراضی قابل توسعه در حریم این شهرها و اراضی مابین آنبردستان و بنک می

ین ا گیری مرکزیت کانونی و جمعیتیآشکار ساخته است. لزوم شکل "66افزاتوسعه میان"ها را متناسب با رهیافتو سکونتگاه

های همجوار و با توجه به فاصله محسوس منطقه زمینه ارائه خدمات سطح یک را با نگاه به مجموعه شهری در این پهنه و پهنه

منظور ارتقاء هدف بنیادین توزیع عادالنه خدمات در پهنه سرزمین و از مرکز استان کامالً مشهود است. بر این اساس به

های مرکزی این منطقه در یک نگرش همکارانه یشنهاد افزایش سطح خدماتی در مکانهای توسعه فضایی موجود، پظرفیت

 رود.شمار میبههای توسعه فضایی استان های مرکزی از استراتژیو یکپارچه  به مکان

 بوشهرهای توسعه شهری مصوب در شهرهای ناحیه جنوب استان  : مشخصات جمعیتی طرح 13جدول 

نام 

 شهرستان
 افق طرح سال پایه شهر

جمعیت 

 پایه طرح

جمعیت 

پیشنهادی 

 طرح

افزایش 

 برابر-جمعیت

نرخ رشد 

 پیشنهادی

 جمعیت

نرخ رشد 

 طبیعی

 کنگان
 2.9 6.7 3.4 75000 22000 1400 1381 کنگان

 0.97 2.07 1.2 14100 11515 1400 1390 بنک

 دیر

 2 3.8 1.6 10634 6680 1405 1396 بردستان

 1.78 4.3 1.9 37900 20157 1405 1390 دیر

 1.35 2.76 1.3 6349 4836 1403 1393 دوراهک

  4.9 2.2 143983 65188 کل

 برگرفته از مطالعات طرح های مصوب -مأخذ: مشاور

یا شکاف  گپ"منطقه های جمعیتی و خدماتی، به عنوان منطقه میانی از خورموج تا دیر. این پهنه را متناسب با ویژگی-3

های مرکزی خدماتی نسبتاً ضعیف سطح چهارم استان در یک پهنه وسیع به شود.  وجود مکاناستان شناخته می 67"فضایی

-کیلومتر از بوشهر تا دیر و کنگان )تنها وجود مکان مرکزی خورموج در سطح سه خدماتی( و از خورموج تا دیر 311طول 

ن(، کاکی، آبدان و بردخو-شهری-روستا-مرکزی های با سطح پنجم خدماتیها وجود مکانکیلومتر )تن 131کنگان به طول 

                                                      
66 Infill Development 
67  Spatial Gap 
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این  های مرکزی موجود و آتی را درترین تراکم جمعیتی استان و توزیع پراکنده آن، ضرورت توسعه و ارتقاء مکانپایین

های توسعه صنعت نفت و گاز از اولویت -3پارس -، پارس شمالی3و  1جایی که بعد از پارس سازد. از آنمنطقه مشخص می

دقیقاً بر مرز شهرستان دشتی و دیر و در مجاورت مناطقه حفاظت  3برنامه ای پارس شود. منطقهدر سطح ملی محسوب می

دهای ای این منطقه، توسعه کارکرهای توسعه فضایی و برنامهشده ساحلی مند استقرار دارد. بر این اساس یکی از ظرفیت

مناطق موجود و نیز نیازهای سکونتی و خدماتی خاص این مناطق -منطقه است که با توجه به ضعف ساختاری شهر جدید به

تکا و های مرکزی جدید، قابل اجریانی در ساختار فضایی این منطقه، ضرورت شکلگیری مکان-و نیز گسست عملکردی

، امکان توسعه 3ریزی پارس نون قوی در منطقه برنامهنفوذ خدماتی در مقیاس استان ضروری است. وجود یک کادارای حوزه

ای هلجام گسیخته این صنعت را محدود ساخته و ضمانت اجتماعی الزم را جهت حفظ محیط زیست و توسعه زیرساخت

 آورد.خدماتی فراهم می

 کاربری اراضی-: موقعیت محدوده حریم و اراضی بین شهری در هسته شهری جنوب استان بوشهر 5 ریتصو

 
 1533-و نقشه کاربری اراضیمآب سنجی شهر جدید پارس توسط مشاور ماخذ: مطالعات امکان

ای را نطقهم هایشهرهای پیرامونی. این منطقه را متناسب با نظریات توسعه فضایی و ویژگی-پهنه برازجان و روستا-1

های این منطقه، نقش غالب کشاورزی و پس از آن های عمده کانونتوان منطقه کشاورزی قدیمی اطالق نمود. از ویژگیمی

رغم وجود گردد. علیهای جمعیتی این منطقه محسوب میخدماتی است. مهاجرت از روستا به شهر اصلی از عمده جریان
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فوذ نها بغیر از برازجان، عمدتاً کارکردهای خدماتی مشابهی را به حوزهگر، این کانونهای مرکزی از یکدیفواصل نسبی مکان

گیری خدمات دهند. کارکرد غالب کشاورزی این مناطق و پایه صادراتی این عملکرد، شکلروستایی خود ارائه می

این  سازد. توسعه روابط بینپذیر میها را امکانکشاورزی و توزیع را از طریق توسعه روابط و کریدورهای بین این کانون

مرکزی این  هایهای توسعه مکانها با برازجان و بوشهر و توسعه پیوندهای درونی این مناطق با بنادر از جمله استراتژیکانون

 رود.شمار میعرصه به

ارد و به عنوان نطقه دشتستان دپهنه کلمه، بوشکان و تنگ ارم. این پهنه از نظر ساختاری تفاوت معناداری با سایر نقاط م-4

ا بهمراه همکانی این کانون-مانده(. وجود فاصله زمانیای و عقبشوند )مناطق حاشیهمناطق پیرامونی مراکز اصلی شناخته می

ای شهری و ههای اصلی استان ، پراکندگی توزیع منابع آب و خاک و در نتیجه سکونتگاهشان از کانوننفوذ روستاییحوزه

های مرکزی موجود در ابعاد متنوع خدمات شهری و روستایی و های اصلی این منطقه است. توسعه مکانایی از ویژگیروست

 شود.های اصلی تعادلی این مناطق قلمداد میکریدورهای منتهی به مراکز اصلی استان از استراتژی

وار است. بنادر ساحلی است-ها بر شهرمرکزی این کانونهای حسن و دیلم. بنیان مکانپهنه بندر گناوه، بندر ریگ، امام-6

های کارکردی این مناطق بر مناطق تجاری قدیمی استوار است. مهمترین جریان مهاجرت در این مناطق از برآیند ویژگی

 های اصلی دیلم و گناوه است. همچنین مهاجرت از شهر کوچک به بزرگ در این منطقه کامالً مناطق روستایی به کانون

های های اساسی مکانکارکردی بودن پایه صادرات منطقه و ضعف در کیفیت و تنوع خدمات از ویژگیمشهود است. تک

ا توجه به های مرکزی روستایی بگیری مکانمرکزی این مناطق است. استراتژی تنوع کارکردهای پایه منطقه از طریق شکل

-بویر احمد در شهرستانوشیر استان کهگیلویهسهم سد چم 16سهم از  کشی دوبرنامه توسعه کمی و کیفی کشاورزی )کانال

ها بر دومین کریدور ورودی گردشگری گردشگری با توجه به قرارگیری این کانونهای دیلم و گناوه( و روستاهای هدف

ت برتر و کیفی خدما رود. همچنین توسعه کمیشمار میبه استان از جمله راهبردهای اصلی توسعه فضایی در این منطقه به

 های اصلی ضرورتی انکارناپذیر است.سکونتگاهی و ارتقاء جایگاه شاخص مرکزیت خدماتی کانون

ه ویژه گیری منطقتقی و سیراف. ساختار سکونتگاهی این منطقه از زمان شکلهای عسلویه، نخلپهنه شامل کانون-7

ح به نحوی که این منطقه به عنوان یک منطقه صنعتی شدید در سطانرژی پارس تحولی اساسی و بنیادین رو تجربه کرده است 

پارچگی بر پیوندی و یکجای همگونی است که ساختار صنعتی جدید بهیابی این تحول بهشود. نحوه سازمانملی شناخته می

های ه به محدودیتاست. رشد کمی و کیفی شهرها و روستاها با توجاجتماعی موجود عمالً بر آن محاط شده-سازمان محیطی

های شهری خارج از محدوده حریم )که توسعه کالبدی و ضوابط موجود با محدودیت جدی مواجه گردیده و رشد کانون
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رخی باشد. بپذیر نمیشان عمالً امکانهای روستایی خارج از محدوده مصوبفاصله نزدیکی به محدوده شهرها دارد( و کانون

ای هصیادی و کشاورزی از آلودگی هو و دریا متاثر شده و کاهش اشتغال و تولید در بخش از کارکردهای بومی منطقه شامل

ودیس های سنجنده ممذکور گواهی بر این مدعاست. شرایط زیست انسان نیز بر پایه محاسبات مستخرج از تحلیل عکس

 بیانگر تجمع آلودگی هوا در این منطقه است. 

ای بهینه های سه استان، با شاخصبه موقعیت مرزی این منطقه در منطقه حاشیه شاخص دسترسی به خدمات برتر با توجه

های همجوار از نظر خدمات های واقع در این منطقه و شهرستانساله اخیر، کانون 4فاصله زیادی داشته هر چند در طول دوره 

اس توسعه باشد. بر این اسقابل قیاس نمیاند اما این رشد با رشد جمعیت در منطقه سکونتگاهی رشد نسبی را تجربه کرده

 سبز( )کریدورهای و توسعه فضاهای سبز وسیع )اکوسیتی( های مرکزی این منطقه در چارچوب شهرهای اکولوژیکمکان

مچنین گردد. ههای توسعه شهری و روستایی این منطقه محسوب میدر منطقه ویژه و اراضی شیبدار آن از اصول اساسی طرح

-ی و تخصیص هدفمند بودجه خدماتی و زیرساختی در این منطقه از محورهای راهبردی توسعه منطقه قلمداد میریزبرنامه

راتب مریزی شهرهای جدید  در منطقه را بههای مختلف کارکردی، طبیعی و فضایی منطقه لزوم برنامهگردد. برآیند ویژگی

 های مرکزی استان بوشهر را بر اساس شاخصبندی مکانطبقه ست.باالتر از سایر راهبردهای توسعه منطقه، ملموس ساخته ا

ردد را نشان گبندی کالن کاربری اراضی که در ادامه به تفصیل تشریح میشناسایی شده در پهنه مرکزیت موجود و ظرفیت

-پایه پهنههای مرکزی بر در هر یک از مکان 64گیری کارکردهای صنعتی، گردشگری و سکونتگاهیدهد. ظرفیت شکلمی

  بندی کالن کاربری اراضی استان تعیین گردیده است.

                                                      
های مرکزی با ظرفیت توسعه خدماتی این مراکز رابطه مستقیم دارد که در این مطالعه مبنای ظرفیت توسعه خدمات . ظرفیت توسعه سکونتگاهی مکان 64

 مرکزی قرار گرفته شده است. هایمکان
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 های داخلی، برشی و مستقل(های مرکزی از نظر ساختاری )کانون ای مکان : ظرفیت توسعه مورفولوژی شبکه 6 ریتصو

  
ماخذ: تلفیق مطالعات
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 محورهای توسعه -1-3-3-6-5-2

ه همراه داشته ب انرا به صورت توأم مناطق-یکپارچه شهریعنی انتخاب راهی که توسعه  یابه توسعه منطقه یانگاه شبکه

را متجلی سازد.  یافتگینیا توسعه بین نقاط ، چهره پنهان توسعه یپیوندهای مثبت و منف و بتواند با ارائه تصویری روشن از باشد

  “معلول گسست در برقراری پیوندهاست. یافتگینچراکه توسعه فرآیند در هم تنیده پیوندهای گوناگون و توسعه”

 رندیگیار شکل ممتعادل و پاید یاگونهجمعیتی به یهاطی فرآیندهایی بر اساس کنش متقابل بین کانون توانندیم پیوندها

م در ه به همین دلیل در صورت عدم شناخت شبکه درهم تنیده پیوندها و آن و یا بر اثر کنش متقابل منفی گسست یابند.

ها نآ سطوح نسبی توسعه و رفاه مراکز جمعیتی را در وضع موجود و نیز افول و عروج آتی توانینم دوره زمانی بلندمدت،

ه در چهار شهری )کگفت که مطالعه و به دنبال آن شناخت پیوندهای موجود بین مراکز  توانیم رونیازا کرد. ینیبشیرا پ

م ، پیوندهای مالی در فصل نههامهاجرتسطح شامل پیوندهای کاالیی، پیوندهای فیزیکی، پیوندهای جمعیتی و جریان 

 یهایژگیو تری، بستر اصلی را برای استنباط بهتر و عقالنبررسی شده است( لیتفصبهمطالعات برنامه آمایش استان بوشهر 

کند و مسیر روشنی را برای هرگونه استنتاج علمی از مطالعات آن مراکز فراهم می رندهیجغرافیایی دربرگ یهامناطق و حوزه

درستی  به از حیث عملکردی و کارکردی معیتیج یهاموجود بین کانون کریدورهای. چنانچه  انواع آوردیفراهم م یامنطقه

ود که  با تدوین ب دواریتوان امبه تصویر درآید ، می آتیترسیم شوند و روند آتی پیوندهای مختلف با توجه به چشم اندازهای 

انتقال  نو یا حداقل آثاری از نشر توسعه از مرکز به پیرامو محقق شوددر طول کریدورها های مناسب، توسعه مناطق سیاست

 ییهایندمهم باشد که این نقطه)مکان( چه توانم که این، به جای اینتوسعه فضایی مبتنی بر کریدورها و جریاناتدر بحث  .یابد

تر این است که ارتباط این نقطه)مکان( با بقیه نقاط به چه شکل است؟ به عبارت از نظر اقتصادی، اجتماعی و ... دارد؛  مهم

قاط دیگر دارد. با ن هر یک از نقاطچه ارتباطی  دید، باید در این خصوصست. ا هاانیجر برهینقاط، تک برهیدیگر، به جای تک

نقطه باعث  توسعه یک ، به طوری کهکردضعیف را کاهش داده یا تبدیل به ارتباط مثبت  یهاارتباط توانیاز این طریق، م

 .(Douglass, 1998)تضعیف نقاط دیگر نشود

ر پایه مطالعات که ب گرددیمتفاوت سیاستگذاری فضایی را در دو رویکرد سلسله مراتبی و شبکه ای متذکر  11جدول 

یک  برهیتک کهنیشود؛ به خاطر ا یگافتیناست باعث توسعه جادشدهیممکن است راهی که برای پیشرفت منطقه اجهانی 

 هابت بین کانونمث و توسعه کریدورهای یریگشکلی هاتیمزبرخی از در نظر گرفته نشده باشد.  هاانیجریان بوده و بقیه جر

 از: عبارت است

  ؛هاییدارا انواعدسترسی عادالنه به زمین و سایر 
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  مختلف؛ی هابخشی شغلی مناسب در هافرصترشد و توسعه 

 برخورداری خانوارها از منابع درآمدی متنوع؛ 

  ای ؛متعادل منطقه و توسعهزمینه الزم برای رشد 

 درآمد منطقه، در چرخه تولید و سازندگی  جهیدرنتی تولیدی ضمن افزایش تولید و هابخشی در گذارهیسرما

 ؛ دیآیدرممناطق محلی به گردش 

  یابد؛ نواحی مرکزی کاهش میفرار سرمایه از نواحی پیرامونی به 

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

 ؛ردیگیمای ملی و جهانی شکل ای،  منطقهناحیه

  ی حساس و توسعه شهری و صنعتی؛هاستمیاکوستوسعه متوازن بین محیط طبیعی و 

 در پیوندهای شهری و روستایی. تریقوی به مراتب هانهیزمی ریگشکل 

 یاشبکهمراتبی )سیستم مکان مرکزی( در برابر تفکر : اختالفات تفکر سلسله 14جدول 

 70سیستم مکان مرکزی 63یاشبکهسیستم 

 73مرکزیت 71گره ای

 اندازهبهوابسته  خنثی بودن اندازه

 در آینده 71گرایش به برتری و سودجویی در آینده 73اصل مکمل بودن ی وریپذانعطافگرایش به 

 کاال و خدمات 76همگنی کاال و خدمات 74ناهمگنی

 دسترسی عمودی دسترسی افقی

 طرفهکعموماً جریانات ی دوطرفهجریانات 

 ونقلحملی هانهیهز ی اطالعاتهانهیهز

 رقابت کامل فراتر از فضاشرایط  ی تبعیضهانهیهزشرایط رقابت ناقص منبعث از 

 (Loewen, 2013)مأخذ: 

                                                      
69 .Network System 

71 .Central Place System 

71.Nodality 

73 .Centrality 

73 .Flexibility and Complemntarity 

71 .Primacy and Subservience 

74 .Heterogeneous 

76 .Homogeneous 
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بندی کریدورها از حیث موضوع فوق مراحل ذیل طی گردید که در یک نظام یکپارچه ارائه در این بخش به منظور طبقه

 است: گردیده

 های مصوب ملیهای توسعه آتی محورهای توسعه استان بر پایه برنامهشناسایی ظرفیت-1

ن روستایی و بی-گانه استان که شامل کریدورهای ساحلی و پسکرانه، کریدورهای شهری37ورهای بندی کریدطبقه-3

های های و محدودیتهای عملکردی، تراکم جمعیت و ظرفیتهای کارکردی و ظرفیتای است از حیث شاخصمنطقه

 توسعه فضایی 

 یابیتلفیق کارکردی کریدورها از طریق روش خوشه-3

 های اصلی توسعه فضایی استان بوشهررها از ظرفیتاثر پذیری کریدو-1

 کریدورهای ملی منتهی به بنادر جنوبی کشور -1-3-3-6-5-2-1

 با توجه به قرارگرفتن چهار بندر مهم در جنوب، همچنینبر پایه راهبردهای توسعه فضایی در بطرح جامع بنادر کشور و 

  :که عبارتند از ه شده استگرفت مرزهای شمالی کشور چهار مسیر برای کریدورهای شمالی ـ جنوبی در نظر

 77محور چابهار ـ سرخس 

 74برون، امیرآباد، انزلی، آستارامحور بندرعباس ـ اینچه 

 79محور بندر امام خمینی ـ شلمچه، خسروی  

  محور بندر بوشهر ـ جلفا، رازی: 

                                                      
ز شود. این مسیر با عبور اامتداد شمالی ـ جنوبی با عنوان محور شرق نیز شناخته میرغم یابد، علیمی این مسیر که از چابهار آغاز و تا سرخس ادامه . 77

کند. به عالوه این مسیر را به اقیانوس هند و آب های آزاد متصل می CIS یهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان کشورهای حوزهاستان

وجود معادن عظیم در خاک افغانستان این پتانسیل را برای خط آهن چابهار ـ زاهدان ـ مشهد  .ف و زابل را نیز داردامکان اتصال به خاک افغانستان از طریق خوا

 .کند که بار معدنی افغانستان را نیز جابجا کندفراهم می
از  یه تعریف شده است. این محور ریلیاین مسیر که به کریدور شمال ـ جنوب شهرت یافته است به عنوان مسیر ارتباطی سه کشور هند، ایران و روس 74

منستان، برون به ترکی شرقی این مسیر از طریق مرز اینچهشود. شاخهی شرقی، مرکزی و غربی تقسیم میبندرعباس آغاز و در بخش شمالی خود به سه شاخه

ایجان متصل ی ریلی آذرببندر انزلی، از طریق مرز آستارا به شبکه ی غربی نیز عالوه بر اتصال بهآباد به دریای خزر و شاخهی مرکزی از طریق بندر امیرشاخه

 .شودمی
با این حال اتصال بندر امام خمینی  .ی مسیرهای ترانزیتی بویژه خطوط ریلی را در این منطقه با مشکل مواجه کرده استکوهستانی بودن غرب ایران توسعه 79

کند تا مسیر کوتاه تری برای اتصال جنوب اروپا به آسیا ایجاد شود. ز طریق مرز شلمچه این امکان را فراهم میبه عنوان یکی از بنادر اصلی ایران به خاک عراق ا

 د.گیر نیز از طریق خطوط ریلی صورت کند تا ترانزیت بار از مرزهای غربیآهن کرمانشاه و اتصال آن به مرز خسروی این فرصت را فراهم میهمچنین تکمیل راه
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- های باالدستی ملی در خصوص کریدورهای اصلی و حوزه : برآیند تصویر نهایی ارائه شده از راهبردها و طرح 7 ریتصو
 نفوذ بنادر جنوب 

 
 های فرادستماخذ: مطالعات طرح 

برخی ، است هبه عنوان مبدا ورودی بار ترانزیتی در نظر گرفته شدو بندر بوشهر به عنوان یکی دیگر از بنادر جنوبی کشور 

با این  .های کانتینربر بزرگ را با محدودیت جدی مواجه ساخته استاز تنگناهای ساختاری این بندر امکان پهلوگیری کشتی

 آهن اصفهان ـ شیراز امکان ترانزیت بار تا مرزهای شمالیی ریلی کشور از طریق امتداد راهحال  با اتصال این بندر به شبکه

وشهر وذ بندر عباس و بندر بدهد که حوزه نف_وجود دارد. بررسی کریدورهای منتهی به بنادر جنوب کشور نشان میکشور 

مکانی بنادر از -باشد. همچنین حوزه نفوذ تخصصی استان را بر پایه شاخص فاصله زمانیاز مرکز کشور به بعد مشترک می

ه کهای فارس، کهگیلویه و بویر احمد و اصفهان دانست. در حالیبایست استانهای همجوار، را میکریدورهای منتهی به استان

ادر ها از بنهای مذکور( صادرات و واردات این استانهای جنوبی از واردات استانهای کارکردی )سهم استانشاخصبر پایه 

جنوب با سهم قابل توجهی از بنادر استان هرمزگان و پس از آن خوزستان انجام شده است. بر این اساس به عنوان یک نتیجه 

نفوذ واقعی آن منطبق نیست. بر این اساس توسعه محورهای ستان بر حوزهنفوذ مزیتی بنادر اکامالً مشهود است که حوزه

مار شدهی فضای استان بوشهر بهترین راهبردهای سازمانهای مذکور یکی از اصلیورودی و خروجی استان بوشهر به استان

-فراشبند-ن شیرازراه آهشیراز، خط-کازرون-برازجان-شیراز، بوشهر-فیروزآباد-جم-رود که شامل محور سیرافمی

 باشد.گچساران و خوزستان می-دیلم-المرد، گناوه-بندرعباس و عسلویه-پارسیان-عسلویه، عسلویه-بوشهر
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 آهن موجود، در دست احداث و در دست مطالعه کشور های راه : طرح 3 ریتصو

 
 نقل کشور و گذاری کریدورهای ریلی  حمل های سرمایه : اولویت 3 ریتصو

 
 طول با آستارا-رشت ریلی پروژه ٬میلیارد ریال 19411 کیلومتر با سرمایه 471مشهد با طول -بجنورد-پروژه ریلی گرگان

 کیلومتر و سرمایه 331 طول به خسروی-کرمانشاه ریلی پروژه ٬میلیارد ریال 14111ز نیا مورد اعتبار با کیلومتر  143
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 پروژه ٬میلیارد ریال 34611کیلومتر و با اعتبار مورد نیاز  611عسلویه به طول -ربوشه-شیراز ریلی پروژه ٬میلیارد ریال 13611

-آبادخرم-درود ریلی پروژه ٬میلیارد ریال 36411کیلومتر و با سرمایه مورد نیاز  1111 با بیرجند–زاهدان -ی چابهارریل

 .دار ریلی هستندهای اولویتمیلیارد ریال پروژه 36111کیلومتر و با اعتبار مورد نیاز  376 طول با اندیمشک

آمایش نواحی تاثیرپذیر از  کریدورها و عناصر زیرساختی دارای مصوبه از طرح -1-3-3-6-5-2-2

 جنوبی حوزه گازی پارس

وزارت  های اجراییف دستگاهجنوبی که در شرح وظایمصوبه طرح آمایش نواحی تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس 7ماده 

توسعه و تجهیزامکانات ارتباطی به انجام  موظف است با مشارکت وزارت نفت اقدامات ذیل را جهت )سابق( راه و ترابری

 .برساند

ـ جم -الف  ـ کنگان ـ، و راهتکمیل راه اصلی فیروزآباد  ـ عسلویه و چغادک  بزرگراه  به صورت )بندر سیراف( طاهری های جم 

 ؛ یروزآبادجاده جم ـ فاتصال آن به احداث بزرگراه منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی تا پاالیشگاه پارسیان و بررسی -ب

 احداث جاده کمربندی مجموعه شهری کنگان دیر -ج 

 بهسازی جاده ساحلی بوشهر ـ دیر -د 

 احداث بزرگراه منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی ـ بندرعباس -هـ 

، قتصادیتوسعه اطول برنامه چهارم آهن مسیر شیراز ـ فیروزآباد، بوشهر و منطقه ویژه درفنی و اقتصادی راه بررسی -و 

 - 1383 مصوب –اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

جتماعی ، ایاقتصادچهارم توسعه آهن منطقه ویژه به بندرعباس در طول برنامهبررسی فنی و اقتصادی اتصال مسیر راه -ز 

  1343مصوب  -و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

استانداردهای نظر رعایت المللی پارس و نظارت بر اجرای آن ازهمکاری با وزارت نفت در احداث فرودگاه بین -ح 

 1341سال برداری از آن تا نیمهامکان بهره المللی پرواز در زمینه ساخت و تجهیز فرودگاه به منظوربین

 جم های المرد وفرودگاه المللی بوشهر، شیراز و بندرعباس و همچنینهای بینتقویت و تجهیز فرودگاه -ط 

کاری ورود و صدورکاالبا هم ، نخیلو، تنبک و تعیین سطوح بندری آنها براساس میزانتوسعه و تجهیز بنادر مقام -ی 

 وزارت نفت
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-کشاورزی،  دامپروری، آبزیتحلیل محورهای توسعه استان بر پایه کارکردهای  -1-3-3-6-5-2-3

 پروری، صنعت، معدن، خدمات شهری و روستایی

کیلومتر  11بندی کریدورهای توسعه از حیث کارکرد و تلفیق آن، کارکردهای واقع در شعاع در این بخش جهت طبقه

و  حدهای صنعتیاز هر محور شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین میزان جمعیت مستقر در همین شعاع و وا

ندی نقش مهمی ببندی کارکردی کریدورها بوده است. این طبقههای اصلی فضایی طبقهمعدنی مستقر بر کریدور از شاخص

در تنظیم نظام فضایی توسعه استان دارد. بر این اساس با توجه به تعدد کریدورها و تفاوت محورهای خطی هر کریدور در 

کنگان در محل شهر خورموج منفک شده و -ر مجزا گردید. به عنوان مثال کریدور بوشهرنف 31111محل شهرهای باالتر از 

گانه از  7بندی کریدورها بر پایه کارکردهای شناسی طبقهبه عنوان دو کریدور مبنای تحلیل قرار گرفته است. از نظر روش

 د. یق کریدورهای اصلی هر خوشه شناسایی شاند و از این طرمراتبی مورد تحلیل قرار گرفتهیابی سلسلهطریق مدل خوشه

کیلومتری  11ز کریدورها را بر پایه میزان اراضی کشاورزی و آبی واقع در یابی هر یک اخوشه 11نمودار و  14جدول 

وحدتیه مهمترین کریدورهای کشاورزی -پخشسعدآباد و آب -دهد. کریدور برازجانهر یک از کریدورها را نشان می

قرار دارند. در  حله در سطح بعدی-پخش)شبانکاره( و آب 1دیلم -گردند. پس از آن کریدور برازجاناستان محسوب می

های در سطح بعدی هستند. ظرفیت 1اهرم -شبانکاره و فراشبند-، وحدتیه3کنگان -، بوشهر3برازجان -کریدور بوشهر 3سطح 

نقشه ی استان در بندی کاربری اراضهای توسعه نظام فعالیت و سکونت منتج از پهنهاصلی توسعه کریدورها متناسب با قابلیت

 های توسعه فضایی از این حیث در ذیل عنوان گردیده است:نمایش داده شده است که مهمترین ظرفیت 16
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  بندی کریدورها بر اساس کارکرد کشاورزی )کارکرد کشاورزی آبی و باغی(: سطح 15جدول 

Cluster Membership 
Case 

Number V1 Cluster Distance 

 028. 1 حله - پخش آب 1
 032. 2 وحدتیه - پخش آب 2
 005. 5 شنبه - بادوله 3
 028. 1 1 دیلم - برازجان 4
 019. 5 2 دیلم - برازجان 5
 032. 2 آباد سعد - برازجان 6
 026. 3 کلمه - برازجان 7
 011. 5 بیدخون - بستانو 8
 019. 5 1 برازجان - بوشهر 9
 017. 5 2 برازجان - بوشهر 10
 035. 4 3 برازجان - بوشهر 11
 006. 3 ریگ بندر - بوشهر 12
 022. 5 1 کنگان - بوشهر 13
 032. 3 2 کنگان - بوشهر 14
 006. 5 پارسیان 15
 026. 5 دوراهک - جم 16
 012. 5 سرمک - خورموج 17
 022. 5 ارم تنگ - دالکی 18
 020. 5 خوزستان - دیلم 19
 009. 5 3 جم - سیراف 20
 - بوشهر) سیراف 21

 1 (دیر
5 .023 

 - بوشهر) سیراف 22

 2 (دیر
5 .008 

 012. 5 کنگان - عسلویه 23
 023. 4 1 اهرم - فراشبند 24
 019. 5 گچساران - گناوه 25
 021. 4 شبانکاره - وحدتیه 26
 020. 5 نو شیرین-اسیر 27

 
 
 

Number of Cases in each 
Cluster 

Cluster 1 2.000 
2 2.000 
3 3.000 
4 3.000 
5 17.000 

Valid 27.000 
Missing .000 

 SPSSافزار های کاربری اراضی و خروجی نرمماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده
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 یابی کریدورها بر اساس کارکرد کشاورزی )کارکرد کشاورزی آبی و باغی( : خوشه 14نمودار 

 
 SPSSافزار های کاربری اراضی و خروجی نرمماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده

ان ادی نشهای صیبندی کریدورها را بر پایه میزان مساحت مزارع میگو و فاصله از اسکلهسطح 16جدول و  14نمودار 

د. انپروری استان را شامل شدهبندرریگ مهمترین کریدورهای با کارکرد آبزی-و بوشهر 1دیر-دهند. کریدور بوشهرمی

بندی کارکرد مذکور نیز بر همین دو کریدور منطبق است. از این های توسعه آتی این کارکرد بر پایه پهنههمچنین ظرفیت

ینی گردد. بهای مستقر بر این کریدور پیشبایست در کانونکارکردها می حیث کارکردهای صنعتی و لجستیک این
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عه های توسهایی که موقعیت ویژه نسبت به کریدورهای ورودی و خروجی سطح یک استان قرار دارند از اولویت کانون

 ای مرتبط با این کارکرد برخوردارند.های زنجیرهفضایی بخش

 پروری یابی کریدورها بر اساس کارکرد آبزی : خوشه 15نمودار 

 
 SPSSافزار های کاربری اراضی و خروجی نرمماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده



 استان ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر                                                                                 بوشهر  برنامه و بودجه استانسازمان  

 

  5002212B0021303019RE101961218 
 

117 

 پروری بندی کریدورها بر اساس کارکرد آبزی : سطح 16جدول 

Cluster Membership 
Case Number V1 Cluster Distance 

 015. 1 حله - پخش آب 1
 002. 2 وحدتیه - پخش آب 2
 002. 2 شنبه - بادوله 3
 020. 4 1 دیلم - برازجان 4
 020. 4 2 دیلم - برازجان 5
 002. 2 آباد سعد - برازجان 6
 002. 2 کلمه - برازجان 7
 002. 2 بیدخون - بستانو 8
 002. 2 1 برازجان - بوشهر 9

 002. 2 2 برازجان - بوشهر 10
 002. 2 3 برازجان - بوشهر 11
 000. 3 ریگ بندر - بوشهر 12
 002. 2 1 کنگان - بوشهر 13
 017. 2 2 کنگان - بوشهر 14
 002. 2 پارسیان 15
 002. 2 دوراهک - جم 16
 002. 2 سرمک - خورموج 17
 002. 2 ارم تنگ - دالکی 18
 003. 2 خوزستان - دیلم 19
 002. 2 3 جم - سیراف 20
 (دیر - بوشهر) سیراف 21

1 
5 .000 

 (دیر - بوشهر) سیراف 22
2 

2 .024 

 002. 2 کنگان - عسلویه 23
 015. 1 1 اهرم - فراشبند 24
 002. 2 گچساران - گناوه 25
 002. 2 شبانکاره - وحدتیه 26
 002. 2 نو شیرین-اسیر 27

 

 
 
 
 
 

Number of Cases in each Cluster 
Cluster 1 2.000 

2 21.000 
3 1.000 
4 2.000 
5 1.000 

Valid 27.000 
Missing .000 

 SPSSافزار های کاربری اراضی و خروجی نرمماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده

بی کند مولفه ترکیهای تجمعی بخش صنعت بیان میبندی کریدورها را بر پایه شاخصطبقه 16نمودار و  17جدول 

ها و هر یک از کریدورها، مناطق ویژه اقتصادی، شهرککیلومتری   11ای کارگاهی واقع در احدههای وشاخص
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نتایج  یابی نهایی بر پایه این متغیر ترکیبی محاسبه گردید.نواحی صنعتی واقع در همین شعاع از کریدورها ساخته شد و خوشه

برازجان، -شهرباشد، پس از آن بوریدور صنعتی استان میکنگان مهمترین و متمرکزترین ک-دهد که کریدور عسلویهنشان می

دهد که این دو کریدور مهمترین می در سطوح بعدی قرار دارند. تلفیق کارکردی کریدورها نشان 3و  1کنگان-بوشهر

 د.نشوباشند و به عنوان کریدورهای چند منظوره شناخته میکریدورهای ارائه دهنده خدمات زیرساختی و شهری نیز می

ها و نواحی صنعتی و تراکم  یابی کریدورها بر اساس کارکرد صنعت )مناطق ویژه اقتصادی، شهرک : خوشه 16نمودار 

 واحدهای کارگاهی( 
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 بندی کریدورها بر اساس کارکرد صنعت : سطح 17جدول 
Cluster Membership 

Case Number V1 Cluster Distance 
 019. 1 حله - پخش آب 1
 018. 1 وحدتیه - پخش آب 2
 019. 1 شنبه - بادوله 3
 035. 1 1 دیلم - برازجان 4
 015. 5 2 دیلم - برازجان 5
 015. 1 آباد سعد - برازجان 6
 014. 1 کلمه - برازجان 7
 012. 1 بیدخون - بستانو 8
 048. 4 1 برازجان - بوشهر 9

 111. 1 2 برازجان - بوشهر 10
 034. 1 3 برازجان - بوشهر 11
 035. 4 ریگ بندر - بوشهر 12
 000. 3 1 کنگان - بوشهر 13
 109. 5 2 کنگان - بوشهر 14
 019. 1 پارسیان 15
 018. 1 دوراهک - جم 16
 014. 1 سرمک - خورموج 17
 018. 1 ارم تنگ - دالکی 18
 095. 5 خوزستان - دیلم 19
 017. 1 3 جم - سیراف 20
 (دیر - بوشهر) سیراف 21

1 
4 .021 

 (دیر - بوشهر) سیراف 22
2 

1 .096 

 000. 2 کنگان - عسلویه 23
 014. 1 1 اهرم - فراشبند 24
 015. 1 گچساران - گناوه 25
 018. 1 شبانکاره - وحدتیه 26
 040. 1 نو شیرین-اسیر 27

 

 
 
 

Number of Cases in each Cluster 
Cluster 1 19.000 

2 1.000 
3 1.000 
4 3.000 
5 3.000 

Valid 27.000 
Missing .000 

 SPSSافزار های کاربری اراضی و خروجی نرمماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده

دهد. ا را نشان میهطبیعی و سکونتگاه-ترین کریدور صنعتی استان بوشهر نسبت به شرایط محیطیموقعیت مهم 11 ریتصو

صنعتی  ترین کریدورهایگیری یکی از اصلیهای پتروشیمی و پاالیشگاهی در طول خط ساحلی زمینه شکلتجمع مجتمع
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نعتی ارتباطی و جذب جمعیت شاغل صو بنادر تخصصی، شبکه ملی را ایجاد کرده است. توسعه خدمات زیرساختی، فرودگاه

 شود.های کارکردی این کریدور محسوب میساکن و در جریان با مجموعه کالنشهری کشور از بازتاب
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 ها طبیعی و سکونتگاه-ترین کریدور صنعتی استان بوشهر نسبت به شرایط محیطی : موقعیت مهم 10 ریتصو
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نگان ر تجمع واحدهای مربوط به این فعالیت بر کریدور بوشهر کای کریدورها بر پایه کارکرد معدن بیانگبندی خوشهطبقه

باشد. همچنین سه کارخانه سیمان مهم استان نیز شامل سیمان می 3برازجان -عسلویه و بوشهر-اهرم(، کنگان-)خورموج 3و 1

نی استان فارس و معدمنددشتی، کنگان و دشتستان نیز بر کریدورهای مذکور واقع است. قرارگیری استان در پسکرانه مناطق 

آهن موجود و پیشنهادی بر کریدور مذکور، ای صنایع مربوطه مانند سنگ و سرامیک و انطباق خط راهریزی خوشهبرنامه

 ازد.سهای توسعه فضایی را مطرح میگیری بنادر تخصصی صادرات معدن به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتلزوم شکل

 یابی کریدورها بر اساس کارکرد معدن : خوشه 17نمودار 

 
 SPSSافزار های کاربری اراضی و خروجی نرمماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده



 استان ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر                                                                                 بوشهر  برنامه و بودجه استانسازمان  

 

  5002212B0021303019RE101961218 
 

133 

 بندی کریدورها بر اساس کارکرد معدن : سطح 13جدول 
Cluster Membership 

Case Number V1 Cluster Distance 
 002. 2 حله - پخش آب 1
 008. 2 وحدتیه - پخش آب 2
 004. 2 شنبه - بادوله 3
 009. 2 1 دیلم - برازجان 4
 004. 2 2 دیلم - برازجان 5
 009. 2 آباد سعد - برازجان 6
 007. 3 کلمه - برازجان 7
 006. 2 بیدخون - بستانو 8
 008. 2 1 برازجان - بوشهر 9

 006. 2 2 برازجان - بوشهر 10
 002. 5 3 برازجان - بوشهر 11
 008. 2 ریگ بندر - بوشهر 12
 016. 1 1 کنگان - بوشهر 13
 000. 4 2 کنگان - بوشهر 14
 002. 2 پارسیان 15
 017. 3 دوراهک - جم 16
 016. 1 سرمک - خورموج 17
 006. 2 ارم تنگ - دالکی 18
 000. 2 خوزستان - دیلم 19
 002. 3 3 جم - سیراف 20
 (دیر - بوشهر) سیراف 21

1 
2 .006 

 (دیر - بوشهر) سیراف 22
2 

3 .004 

 002. 5 کنگان - عسلویه 23
 002. 3 1 اهرم - فراشبند 24
 008. 2 گچساران - گناوه 25
 009. 2 شبانکاره - وحدتیه 26
 006. 3 نو شیرین-اسیر 27

 

 
 
 

Number of Cases in each Cluster 
Cluster 1 2.000 

2 16.000 
3 6.000 
4 1.000 
5 2.000 

Valid 27.000 
Missing .000 

 SPSSافزار های کاربری اراضی و خروجی نرمماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده

پخش حله در سطح دو ریگ و آب-در سطح یک و کریدور بوشهر 1دیلم -سعدآباد و برازجان-کریدور برازجان

ا و هقرار دارند. وجود بازارهای ثابت وسیع مانند مناطق ویژه تخصصی و اقتصادی و سایر تشکل کارکرد دامپروری استان

یزی کیفی رسو و تامین نیازهای بخش دام این بازارها از خارج استان از سوی دیگر زمینه برنامهای از یکصنایع بزرگ منطقه
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ای نظام تولید در این بخش )تامین سوخت، سرمایش و تطابق نژاد دام های هزینهپایدار را با توجه به شرایط اقلیمی و شاخص

تواند در پیوند اقتصاد ملی و محلی نیز موثر باشد. با توجه به راهبردهای بخشی با شرایط مذکور( امری ضروری است که می

ی است که محیطی، ضروراین بخش از اقتصاد و مجموعه عوامل موثر بر توسعه دام سنگین و سبک متناسب با شرایط زیست

های سنگین در مقیاس متوسط و سبک در قلمروها و کریدورهای روستایی و دام سبک و طیور در طول توسعه دام

 .41ریزی گرددصنعتی برنامه-کریدورهای شهری

 یابی کریدورها بر اساس کارکرد دامپروری : خوشه 13نمودار 

 

                                                      
ی دقیق موارد مذکور به سه بخش تحلیل اقتصاد کشاورزی استان و سازمان فعالیت بخش دام در ساختار سکونتگاهی، راهبردهای پیشنهادی . جهت بررس 41

 متخصصین در پنل کشاورزی و راهبردهای مستخرج از مطالعات راهبردی برنامه آمایش رجوع شود.
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 بندی کریدورها بر اساس کارکرد دامپروری : سطح 13جدول 

Cluster Membership 

Case Number V1 Cluster Distance 
 057. 4 حله - پخش آب 1
 029. 2 وحدتیه - پخش آب 2
 004. 3 شنبه - بادوله 3
 032. 5 1 دیلم - برازجان 4
 012. 3 2 دیلم - برازجان 5
 018. 5 آباد سعد - برازجان 6
 017. 2 کلمه - برازجان 7
 016. 3 بیدخون - بستانو 8
 006. 3 1 برازجان - بوشهر 9

 005. 2 2 برازجان - بوشهر 10
 011. 2 3 برازجان - بوشهر 11
 038. 5 ریگ بندر - بوشهر 12
 019. 4 1 کنگان - بوشهر 13
 010. 2 2 کنگان - بوشهر 14
 009. 3 پارسیان 15
 020. 2 دوراهک - جم 16
 007. 3 سرمک - خورموج 17
 000. 1 ارم تنگ - دالکی 18
 001. 3 خوزستان - دیلم 19
 012. 3 3 جم - سیراف 20
 (دیر - بوشهر) سیراف 21

1 
3 .017 

 (دیر - بوشهر) سیراف 22
2 

3 .005 

 004. 3 کنگان - عسلویه 23
 038. 4 1 اهرم - فراشبند 24
 010. 2 گچساران - گناوه 25
 004. 2 شبانکاره - وحدتیه 26
 010. 3 نو شیرین-اسیر 27

 

 
 
 

Number of Cases in each Cluster 
Cluster 1 1.000 

2 8.000 
3 12.000 
4 3.000 
5 3.000 

Valid 27.000 
Missing .000 

 SPSSافزار های کاربری اراضی و خروجی نرمماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده

خدمات شهری استان -مهمترین کارکردهای جمعیتی 1دیلم -و برازجان 1، بوشهر برازجان 3کنگان -سه کریدور بوشهر

گناوه، و هسته -خورموج و برازجان-برازجان و بوشهر-اند. مجموعه شهری شمال در طول بوشهررا به خود جذب کرده

ری های جمعیتی و خدمات شهدیر مهمترین کانون-شهری کنگانشهری جنوب و اقع بر کریدور عسلویه تا مجموعه 
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های توسعه فضایی خدمات شهری در این منطقه امکان استقرار خدمات اند. یکی از مهمترین ظرفیتاستان را شامل شده

شترین یشهری برتر متناسب با کل ظرفیت مجموعه شهری است )و نه صرفاً ظرفیت هر یک از شهرها به تنهایی(. همچنین  ب

 1کنگان -سعدآباد و بوشهر-دوراهک، برازجان-، جم3برازجان -خدمات روستایی بر کریدورهای بوشهر-کارکرد جمعیت

 های خدماتی اصلی استان دارند. مکانی مناسبی نیز به کانون-منطبق بوده که فاصله زمانی 3جم -و سیراف

 ها بر اساس جمعیت شهرییابی کریدور : خوشه 13نمودار 

 
 SPSSافزار های کاربری اراضی و خروجی نرمماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده
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 بندی کریدورها بر اساس جمعیت شهری : سطح 20جدول 
Cluster Membership 

Case Number V1 Cluster Distance 
 001. 3 حله - پخش آب 1
 008. 2 وحدتیه - پخش آب 2
 008. 3 شنبه - بادوله 3
 009. 1 1 دیلم - برازجان 4
 009. 5 2 دیلم - برازجان 5
 5.646E-5 5 آباد سعد - برازجان 6
 003. 5 کلمه - برازجان 7
 004. 3 بیدخون - بستانو 8
 009. 1 1 برازجان - بوشهر 9
 006. 5 2 برازجان - بوشهر 10
 001. 5 3 برازجان - بوشهر 11
 006. 3 ریگ بندر - بوشهر 12
 011. 2 1 کنگان - بوشهر 13
 000. 4 2 کنگان - بوشهر 14
 009. 3 پارسیان 15
 010. 3 دوراهک - جم 16
 009. 2 سرمک - خورموج 17
 007. 3 ارم تنگ - دالکی 18
 003. 2 خوزستان - دیلم 19
 008. 3 3 جم - سیراف 20
 (دیر - بوشهر) سیراف 21

1 
3 .008 

 (دیر - بوشهر) سیراف 22
2 

3 .010 

 007. 5 کنگان - عسلویه 23
 004. 3 1 اهرم - فراشبند 24
 009. 2 گچساران - گناوه 25
 003. 3 شبانکاره - وحدتیه 26
 009. 3 نو شیرین-اسیر 27

 

 
 
 

Number of Cases in each Cluster 
Cluster 1 2.000 

2 5.000 
3 13.000 
4 1.000 
5 6.000 

Valid 27.000 
Missing .000 

 SPSSافزار های کاربری اراضی و خروجی نرمماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده



 استان ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر                                                                                 بوشهر  برنامه و بودجه استانسازمان  

 

  5002212B0021303019RE101961218 
 

134 

 یابی کریدورها بر اساس جمعیت روستایی : خوشه 20نمودار 

 
 SPSSافزار خروجی نرمهای کاربری اراضی و ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده
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 بندی کریدورها بر اساس جمعیت روستایی : سطح 21جدول 
Cluster Membership 

Case Number V1 Cluster Distance 
 002. 5 حله - پخش آب 1
 000. 5 وحدتیه - پخش آب 2
 003. 3 شنبه - بادوله 3
 001. 4 1 دیلم - برازجان 4
 005. 5 2 دیلم - برازجان 5
 001. 2 آباد سعد - برازجان 6
 005. 5 کلمه - برازجان 7
 000. 4 بیدخون - بستانو 8
 001. 3 1 برازجان - بوشهر 9

 001. 2 2 برازجان - بوشهر 10
 004. 5 3 برازجان - بوشهر 11
 004. 5 ریگ بندر - بوشهر 12
 003. 1 1 کنگان - بوشهر 13
 004. 5 2 کنگان - بوشهر 14
 008. 3 پارسیان 15
 001. 2 دوراهک - جم 16
 006. 3 سرمک - خورموج 17
 006. 3 ارم تنگ - دالکی 18
 002. 3 خوزستان - دیلم 19
 003. 1 3 جم - سیراف 20
 (دیر - بوشهر) سیراف 21

1 
4 .004 

 (دیر - بوشهر) سیراف 22
2 

3 .002 

 004. 4 کنگان - عسلویه 23
 001. 5 1 اهرم - فراشبند 24
 001. 5 گچساران - گناوه 25
 003. 3 شبانکاره - وحدتیه 26
 002. 3 نو شیرین-اسیر 27

 

 
 
 

Number of Cases in each Cluster 
Cluster 1 2.000 

2 3.000 
3 9.000 
4 4.000 
5 9.000 

Valid 27.000 
Missing .000 

 SPSSافزار های کاربری اراضی و خروجی نرماساس دادهماخذ: محاسبات مشاور بر 
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دهد. بر این اساس حیث تلفیق کارکردهای ذکر شده نشان می کریدور اصلی استان بوشهر را از 36تیپولوژی 

کنگان کریدور چندکارکردی و متصل کننده شهرها و کارکردهای اصلی استان هستند. -برازجان و عسلویه-کریدوربوشهر

ی اراضی ی کاربربندهای توسعه نظام فعالیت و سکونت منتج از پهنههای اصلی توسعه کریدورها متناسب با قابلیتظرفیت

 های توسعه فضایی از این حیث در ذیل عنوان گردیده است:ایش داده شده است که مهمترین ظرفیتنم 14استان در نقشه 

 دستی نفت و گاز دستی و پایین گیری کریدور انرژی، صنایع میان ظرفیت شکل 

 گیری مجموعه های صنعتی تخصصی مانند خوشهموقعیت ویژه میادین نفت و گاز در استان خوزستان و بوشهر و شکل

منجر به  3و  1خارگ، خوشه تخصصی منطقه ویژه تخصصی انرژی پارس -پتروشیمی بندر امام، خوشه صادرات بهرگان

تی های مصوب آبرنامهتوسعه خطوط زیرساختی، خدماتی و بنادر تخصصی در فضاهای خاصی از کشور شده است. ادامه 

ی گیری منطقه ویژه تخصصهای مذکور در همین فضاها داللت دارد. توسعه و شکلتوسعه زیرساخت در ایت حوزه نیز بر

گاز و  ای ادامه روند توسعه صنایع نفت وو مکانیابی منطقه ویژه تخصصی پتروشیمی شمال استان بوشهر نمونه 3و  3پارس 

ادی را فراهم های خاصی از توسعه اقتصتوسعه زمینه پتروشیمی بر کریدور خلیج فارس دارد. از طرفی صنایع پیشتاز و محرک

وسعه گردد. به عنوان نمونه تدستی این بخش از اقتصاد منجر میآورده است به نحوی که به توسعه صنایع و مصوالت میان

انی یهای مستقر در بندر امام در تولید یک محصول مپارک صنعتی گوهر افق در سایت مجتمع جم و همکاری با پتروشیمی

یعی زمینه طب-یابد. از طرفی مجموع شرایط محیطیهای توسعه است که در چارچوب اقتصاد فضا مفهوم میای از زمینهنمونه

ه برخی از کند کریزی و اجرای سایت انرژی بر پارسیان و المرد را در کمترین فاصله از منطقه ویژه عسلویه ایجاد میبرنامه

جموع شرایط گردد. از طرفی با توجه به متقر در این منطقه از طریق عسلویه پشتیبانی میمهمترین خوراک صنعتی صنایع مس

های فرودگاهی، حمل و نقل و های خدماتی این منطقه از جمله زیرساختخدماتی این منطقه، برخی از وابستگی-اجتماعی

و نفت  IGATار خطوط انتقال گاز سراسری تواند به استان بوشهر سرازیر گردد. برآیند موارد فوق در کنخدمات شهری می

ا به هکند( و موقعیت ویژه بنادر سطح یک استان و دسترسی آندر شمال استان و خط گاز اتیلن )که طول استان را طی می

گیری یکی از مهمترین کریدورهای ملی را در منطقه که آورد که شکلبازار داخلی و خارجی مجموعه شرایطی را فراهم می

-نماید. از این پس در این مطالعه به این کریدور، کریدور انرژیه اصلی آن در استان بوشهر واقع است را توجیه میشاکل

خمینی تا سایت پارسیان استان هرمزگان و در طول خط شود که از نظر مکانی از بندر امامفارس خوانده میصنعتی خلیج

ای و مطالعاتی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ق خطوط ریلی برنامهساحلی در استان بوشهر مستقر است. همچنین انطبا

 های اقتصادی و ارتقاء جریانات کاالیی  بنادر این منطقه موثر خواهد بود.ایران بر این کریدور بر زمینه
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ترین بیجنوزمینی و ریلی استان در طول خط ساحلی از شمال استان بوشهر تا -ایبر این اساس توسعه کریدورهای جاده

هی دشود همچنین لجستیک تخصصی نفت و گاز، جهتهای اصلی توسعه فضایی استان برشمرده مینقطه آن از استراتژی

دیر( -های صادرات محصوالت تخصصی پتروشیمی و تعیین نقش ترانزیتی کریدور ساحلی )بوشهربنادر اصلی استان به زون

 گیری کریدور خلیج فارس است. . از راهبردهای شکلکنگان(..-از کریدور بزرگراهی استان )چغادک

 های واقع در بستر کریدور خلیج فارس ظرفیت توسعه کریدورهای دریایی بین کانون 

وجهی نقل چندوگیری بستر الزم برای توسعه حملیکی از راهبردهای اصلی فضایی توسعه کریدورهای چند منظوره شکل

پیشتار و  گیری جریان انسانی و کاالیی بین صنایعفارس و شکلبودن کریدور خلیج است. بدیهی است با توجه به تخصصی

ها و نواحی خاص صنعتی و نیاز این مناطق به خدمات مهندسی متنوع و از طرفی همبستگی فضایی این کریدور بر پارک

نادر اصلی ی بین بگیری روابط تخصصمهمترین مزیت گردشگری منطقه )گردشگری ساحلی و دریایی(، ضرورت شکل

تر از وضع موجود( این مناطق با بندر امام خمینی در استان خوزستان، خارک، عسلویه، بوشهر و داخلی )در مقیاس وسیع

 آید.کویت( بوجود می-قطر و بوشهر-قطر و عسلویه-پارسیان و بنادر خارجی )با تاکید بر کریدور بوشهر

 های بخش معدن در طول کریدور چغادک فعالیتبر و کاربر و  زمین  ظرفیت توسعه صنایع-

 بنک-آبدان-خورموج

های اصلی توسعه شامل بوشهر، مجموعه شهری کنگان و کریدور صنعتی های توسعه فضایی پیرامون کانونمحدودیت

کم و و تراسعسلویه، شرایط محیطی حاکم بر این مناطق و ظرفیت فیزیکی محورهای منتهی به این مراکز از یک-کنگان

ریزی شده رنامهریلی بهای اصلی نیرو و انرژی و خطجنوب و عبور زیرساختو  جمعیتی بسیار پایین بین هسته جمعیتی شمال

ا شاخصه در استان داللت دارد. تمرکززدایی صنایع ب "استراتژی فضایی توسعه صنعتی"بین این دو هسته بر ضرورت تغییر 

ارس تواند از طریق کانون های فعالیتی جدید مانند پدر طول کریدور ذکر شده می بری، کاربر بودن و آالیندگی نسبیزمین

 ردد.گجنوب به عنوان مهمترین عرصه پیشنهادی نواحی خاص و مناطق ویژه معرفی می-شمالی تسریع گردد. کریدور شمال

 ی و شکلهای دریای دیلم برای صنایع و فعالیت-دیر و بوشهر-ظرفیت توسعه کریدور ساحلی بوشهر-

های آبزی پروری و  گیری مناطق ویژه فناوری و دانشگاهی و لجستیک کسب و کار و فعالیت

 گردشگری

 های کوچک و در کریدورهای روستایی و با نقش کشاورزی و دامپروری. ظرفیت توسعه کسب و کار 

 به ویژه  لظرفیت کاهش فشار توسعه صنعتی بر خط ساحلی از طریق کریدورهای آنتنی منتهی به ساح

 در منطقه دشتی و دیر و تنگستان.
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 الگوهای چند مرکزی -1-3-3-6-5-3

یی هایتئورو  هادگاهیدی شهرها بر سکونتگاهاصلی تحلیل ساختار  تأکیدمطابق با تجربیات دیگر کشورها و کشور ایران، 

 تأکیداه فضایی و است. این نظریات با دیدگ شدهگذاشتهی بنا اشبکهمراتبی و نظام است که هر دو نگرش مبتنی بر نظام سلسله

د توسعه منطقه، در ای( در فرآین)در نگرش شبکه هاسکونتگاه)در نگرش نخستین( و روابط بین  هاسکونتگاهر بر نظام استقرا

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

کزگرایی )مانند قطب ی مابین حد تمراانهیمدر فرآیند توسعه،  هانتگاهسکوبر نظام استقرار  تأکیدی با امنطقهفضایی به توسعه 

با تجمیع را  ییتمرکززدایا به عبارتی  رمتمرکزیغی( را برگزیده و تجمیع روستا شهررشد( و تمرکززدایی )مانند توسعه 

ی متفاوتی اهلیپتانس، شرایط و هانهیزمی هر دو نگرش به سازمان فضایی، ریکارگبهکه این مهم در صورت  41اندکردهپیشنهاد 

ی هاتیرفظظرفیت نظام شهری در هر دو سیستم )با توجه به وجود  گرددیم.  بنابراین در این بخش تالش کندمیرا ایجاد 

 هر دو نوع سیستم در استان بوشهر( بررسی گردد. 

با توجه به  وندهاو پی هاانیمطالعه جر ای به توسعه فضایی بر اساسنگرش شبکه ،استان بوشهر تحلیل سازمان فضاییدر 

با توجه به اختالف زیاد بین سطوح معموالً  ، دارای اهمیت ویژه است.های مرکزی در شمال و جنوب استانمورفولوژی مکان

هری را با ش وتوسعه روستایی  یاندهیکه خود به صورت فزاپیرامون  -ی مرکزطورکلبهشهری و نسبی توسعه در نقاط 

دهنده حیات که شکل ییهاانیرو کرده است، نگرش واحد به این دو  در چارچوب شناخت جربسیار روبه یاهچالش

منظومه  تا(،بر روابط شهر و روس تأکیدفن تونن)با  اجتماعی و فرهنگی این نقاط است، نگرشی است که در نظریه-اقتصادی

)دیدگاه راندینلی(، کریدورها و  41و توسعه روستایی، تئوری عملکردهای شهری 43هاچارچوب نظریه شبکه، 43کشت شهری

  اشد.بی هیلهورست( و ... مبنای توسعه فضایی مناطق مختلف میامنطقهی توسعه )منبعث از راهبرد شبکه هاکانون

                                                      
ی را ایجاد اقهمنطی توسعه فضایی متداول، که همانا قطبی شدن و اختالفات هایینارساو  هایستکابرای  طلبانهاصالحی حلراه. این نظریات در حقیقت  41

 .اندکردهکرده بود مطرح 

43 .Agropolitan 

43 .Network Theory 

41 .Urban Function and Rural Development 
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 (UFRDی شهری و توسعه روستایی )هایعملکردی در اشبکهنگرش  -1-3-3-6-5-3-1

مراتبی سلسله خألتوسعه روستایی بیشتر به دنبال پر کردن  راندینلی در رویکرد خود تحت عنوان عملکردهای شهری در

 ات ذیل بود:فضایی با استفاده از مفروض-ی یکپارچگی عملکردینوعبهاز باال به پایین و همچنین دستیابی  هاسکونتگاه

ایفا  وانندتیمی داشته و امنطقهی عملکردی متفاوت، نقش مهمی در توسعه هایژگیوی با ابعاد و هاسکونتگاه .1

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

 انجام دهند. کارآمدو  مؤثر طوربهعملکردهای بالقوه خود را 

زیع مراکز، تو. تعداد این کنندیمی ایفا امنطقهی مرکزی نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی هامکان .3

 .روندیمی به شمار امنطقهی توسعه ریگشکل درروند، عوامل مهمی هاآنجغرافیایی و خصوصیات عملکردی 

اال بردن ی مرکزی و بهامکان، برای گسترش دسترسی به خدمات و تسهیالت واقع در هاسکونتگاهپیوند بین  .3

 د قوی باشد.ی متفاوت بایهاتخصصی با اندازه و هاسکونتگاهتعامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی بین 

 سنجش چند مرکزیتی فضا در استان بوشهر -1-3-3-6-5-3-2

دهای تنهایی طیف کاملی از کارکرهای شهری نهفته است این است که یک شهر بهایده اصلی که در پس مفهوم شبکه

نطقه شهرهای درون یک م سیستم آورد، بلکه کلهای مسکونی و تجاری را فراهم نمیاقتصادی، تسهیالت شهری یا محیط

را  که دو شهر یکدیگرتواند اثرات خارجی را فراهم آورد. هنگامیکند. این شرایط میاست که چنین طیفی را تأمین می

توانند از کارکردهای متنوعی که شهرهای دیگر ارائه ها میهای مستقر در هریک از آنکنند، شهروندان و شرکتتکمیل می

ایی ها بر پایه بازار تقاضشده باشند، چراکه آنتوانند بسیار تخصصیمند شوند. این کارکردها همچنین میهدهند بهرمی

ها، تدهند. در چنین شرایطی، شرکتری را که با یکدیگر اشتراک دارند پوشش میاند که حوزه نفوذ بزرگگرفتهشکل

تری از کارکردهای شهری )خدمات شده بسیار بزرگتخصصیتوانند از میان مجموعه متنوع و شهروندان و گردشگران می

به  دیگر، روابط مکمل، به شدتعبارتهای مسکونی و تجاری انتخاب کنند. بهعمومی، تسهیالت و خدمات تجاری(، گونه

شود، اما ینظر میجرز، روابط مکمل معموالً به تعامالت فضایی منجر مهای اقتصادی ناشی از تجمع متصل است. ازنقطهصرفه

 اند.کند که روابط مکمل توضیح اصلی برای تعامالت فضاییها( اظهار میطور که اولمن )مبشر نظریه تفاوتدر حقیقت، همان

فضایی  الگوی چند مرکزیتی در ساختار-فصل هشتم مطالعات وضع موجود-در این راستا در مطالعات ساختار سکونتگاهی

دقیقه از قطب اصلی(، سنجش کارکردی  14ها در ها )فاصله زمانی بین کانونلوژی کانونشهرهای استان بر پایه سنجش مورفو

های مذکور( و سطع عملکرد بین شهرهای واقع در این فاصله زمانی )بر پایه سطح تفاوت و مکمل بودن کانون
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ند نتایج سنجش قرار گرفته است که برآیهای واقع در پهنه مورد ها )بر پایه میزان تردد واقعی و دوجهته بودن بین کانونکانون

 .آمده  است 17آن در  نقشه 

 های مرکزی شهری در ساختار شبکه بر پایه عامل جمعیت : موقعیت مکان 11 ریتصو

 
 ماخذ: برآیند مطالعات ساختار سکونتگاهی

های مکمل و اثرات تهای تعاون و فعالیتارعنکبوتی باشد، مکانیسمای از نوع کانونی یا که شبکه شهری، شبکهبسته به این

 خارجی که در هردو نوع شبکه وجود دارد، برقرار خواهد شد.

ا یا ههای شهری، روابط تعاون و همکاری به مشابهت در فعالیتدر این نوع از شبکه روستایی همکار:-شبکه شهری

ها، تعاون میان شهرهای انجام دهنده منتسب است. در این نوع از شبکههای اقتصادی ایفا شده هر یک از شهرها نقش

 پیوندد.کارکردهای اقتصادی مشابه، نظیر شهرهای بندری یا شهرهای توریستی به وقوع می

ت های شهری، روابط مکمل به ماهیت ویژه روابط بین دو یا چند فعالیدر این نوع از شبکه روستایی مکمل:-شبکه شهری

 های اقتصادی، نظیر خدمات تجاری یا تسهیالت شهری نظیرها شامل فعالیتگردد. فعالیتنسبتاً غیرمشابه برمی یا مکان
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یکدیگر  که مکملطور غیرمستقیم شهرها( برای اینها )یا بهها و فعالیتهای درمانی است. مکانتحصیل، فرهنگ و مراقبت

 ه و تقاضا نیازمندند:شرط اساسی مرتبط با عرضباشند، به تأمین دو پیش

 ها باید تفاوت وجود داشته باشد.ها و یا مکاندر عرضه فعالیت-1

اک و ها دارای اشترای از قسمتها باید ازنظر جغرافیایی، حداقل در پارهها یا مکاننواحی بازاری تقاضای این فعالیت-3

 پوشانی باشد.هم

 های شهری روابط بین کانونبندی  : گونه 12 ریتصو

 

 بندی: مناطق دارای ظرفیت چند مرکزیتی جمع -1-3-3-6-5-3-3

وضعیت  ها درمتناسب با نقش و کارکرد شهرهای واقع در هسته چند مرکزیتی جنوب استان، و تغییر نقش این کانون

ختلف های مظرفیتها و صنعتی شدن، الگوی شبکه شهری همکار و در شبکه شهری شمال استان با توجه به وجود نقش

شمار ر بههای توسعه فضایی استان بوشهکارکردی پیرامون شهرهای واقع در پهنه مذکور الگوی شبکه شهری مکمل از ظرفیت

بیانگر جریانات خدماتی و کارکردی بین مراکز شهری است. همچنین دامنه حوزه نفوذ کالنشهر شیراز و  13رود تصویر می

هد دداده شده است. برآیند نتایج حاصل از روابط و ظرفیت مورفولوژی نقاط نشان میکور نشانهای مذاهواز نیز بر کانون

ضایی وجود های توسعه فگیری مجموعه شهری یکپارچه با توجه به محدودیتکه در هسته شهری جنوب استان ظرفیت شکل

ی در ابنک دارای روابط نسبی پیچیده-تقی و مجموعه کنگاندارد. همچنین شهرهای جم، سیراف، مجموعه عسلویه و نخل

شهر، ای عالیهای در پیرامون شهر بوشهر و در کانونحوزه خدمات و جریان نیروی انسانی هستند. ظرفیت توسعه الگوی شبکه

شود که در کارکردهای خاصی و با شدت کمتر نسبت به دلوار، چغادک، اهرم و مجموعه شهری برازجان مشاهده می

گیرد. شهرهای دیر و جم در هسته شهری جنوب کور شهر گناوه، ریگ و خورموج نیز در این مجموعه قرار میهای مذکانون

واند تتری داشته )با توجه به تفاوت در زاویه از مرکز نسبت به سایر شهرهای جنوبی( و از این حیث میکارکردهای متفاوت

 های نسبی خود، جذب کند.ها و مزیتپتانسیلبرخی از کارکردهای مورد نیاز بخش جنوبی را متناسب با 
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 گیری کارکردهای شبکه ای در دو حوزه شمال و جنوب: ظرفیت بالقوه شکل 13 ریتصو

 

          
              

          

          

           

          

                         

                                 

           

           

           

                       

                    

                          
     -     

 
 UCINETافزار تحلیل شبکه مأخذ: تحلیل بر پایه نرم
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 تری نسبت به مرکز استانشهر، دلوار، گناوه و خورموج کارکردهای متفاوتدر هسته شهری شمال، شهرهای، اهرم، عالی

با توجه به نتایج تحلیل تناظر کارکردی دارا هستند. این شهرها پتانسیل بازتوزیع برخی از عملکردها را از مرکز استان دارا 

 ربر(.بر و کاپروری، گردشگری، صنایع زمینهای شیالت و آبزیویژه در بخشهستند )به

 تحلیل تناظر-های مرکزی شهری بر پایه ماتریس اشتغال و خدمات های کارکردی مکان : تحلیل تفاوت 21نمودار 

 
 ماخذ: تحلیل مشاور بر اساس نتایج مطالعات ساختار سکونتگاهی
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 مراکز دارای توان بالقوه جذب و قطبی شدن -1-3-3-6-5-4

مشاهده کرد که فارغ از اندازه خود، به واسطه قرارگیری در گره جریانات بین مناطق  توانیمشهرهای بسیاری را امروز 

ه دو عامل مرکزی بر پایهای . قدرت پیوند مکانکنندیم)کلیه جریانات( نقش بسزایی را در اقتصاد کشورها و مناطق بازی 

تنوع پیوندها و شدت پیوندها و شش متغیر جریان مسافر استانی، جریان مسافر بین استانی، جریان کاالی استانی، جریان کاالی 

ازد. از نظر سبندی و سلسله مراتب ذیل را آشکار میبین استانی، پیوند مالی و جریان مهاجرت انجام گرفته است که سطح

گردد. پس از آن کانون عسلویه در سلسله ای و محلی، کانون بوشهر مهمترین مرکز مبادالت محسوب میقهجریانات منط

ها در شبکه جریانات استان، کانون بندی نقش کانونو کانون برازجان در خوشه سوم قرار دارد. در طبقه 3مراتب سطح 

ش ون بالقوه مبادالت ترانزیتی دانست. بنابراین از حیث نقتوان مرکز ثقل مبادالت پیوندهای فیزیکی و کانبرازجان را می

های مرکزی گناوه، شود. مکاندر شبکه خوانده می "شهر مفصلی"عنوان کارکردی شهرها در حوزه جریانات، این شهر به

یانگین ها علی رغم عدم وجود نقش مرکزی )به دلیل مخورموج، نخل تقی و جم در خوشه چهارم قرار دارند. این کانون

وجه به اختالف های شهری با تشوند. سایر کانونتر از قدرت پیوند متوسط شبکه( از بازیگران اصلی شبکه محسوب میپایین

 شوند. های ایزوله )مجزا از شبکه( شناخته میمحسوسشان با متوسط شبکه عمالً در زمره کانون

 های مرکزی شهری استان بوشهر در مکان : استاندارد قدرت پیوند 22جدول 
 مالی مهاجرت کاالی استانی کاالی بین استانی مسافر استانی مسافر بین استانی نام شهر

 1 1.391363 1.11194 1.116311 1.111173 1.111471 امام حسن

 1.11331 1.131111 1.111431 1.111149 1 1 انارستان

 1.119637 1.349971 1.117143 1.111396 1.176173 1.111363 اهرم

 1.111173 1.391734 1.111634 1.111613 1 1.1111414 آباد

 1.131433 1.331173 1.11139 1.119616 1.119361 1.11461 آبپخش

 1.113634 1.343673 1.11334 1.133474 1.116116 1 آبدان

 1.113197 1.344373 1.114161 1.133161 1.111319 1 بادوله

 1.174717 1 1.634916 1.117913 1.344677 1.137793 برازجان

 1.113331 1.344431 1.111676 1.133374 1.117334 1.111111 بردخون

 1.113437 1.343474 1 1 1 1 بردستان

 1.111317 1.361991 1.173111 1.117163 1.171336 1.133419 بندر دیر

 1.114764 1.373431 1.119733 1.113914 1.133436 1.111331 بندر دیلم

 1.116411 1.34143 1.117344 1.111136 1.113419 1.111113 بندر ریگ

 1.119731 1.373171 1.319364 1.111363 1.174314 1.14334 بندر کنگان

 1.144673 1.316794 1.111136 1.111931 1.343946 1.344374 بندر گناوه

 1.117134 1.349344 1.111114 1.111111 1.1111637 1 بنک

 1.113131 1.343949 1.111614 1.113446 1.111143 1 بوشکان

 1 1 1 1 1 1 بوشهر
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 مالی مهاجرت کاالی استانی کاالی بین استانی مسافر استانی مسافر بین استانی نام شهر

 1.111796 1.379313 1.113137 1.111743 1.111316 1 تنگ ارم

 1.131746 1.464741 1.141191 1.134146 1.117113 1.143133 جم

 1.191473 1.114479 1.131913 1.11133 1.137173 1.111163 چغادک

 1.134194 1.116363 1.111191 1.113641 1 1.1111394 خارک

 1.131317 1.336391 1.191933 1.111411 1.113971 1.119639 خورموج

 1.111133 1.367111 1.131334 1.117311 1.111144 1.1111341 دالکی

 1.111171 1.391691 1.136793 1.111641 1.111117 1.111331 دلوار

 1.113349 1.344167 1.113149 1.113944 1.131334 1 دوراهک

 1.113716 1.117911 1.114741 1.111633 1 1.113413 ریز

 1.113144 1.361133 1.111463 1.111349 1.111167 1.113649 سعد آباد

 1.111194 1.391111 1 1 1 1 سیراف

 1.113176 1.36147 1.1113 1.117411 1.114436 1.1111174 شبانکاره

 1.111164 1.347419 1.116461 1.111633 1.113613 1 شنبه

 1.16161 1.133331 1 1 1 1 عالیشهر

 1.161116 1.343137 1.311319 1.191141 1.199137 1.373431 عسلویه

 1.117713 1.341443 1.131137 1.11319 1.11436 1.111133 کاکی

 1.113914 1.343131 1.111373 1.11113 1.111739 1.111111 کلمه

 1.144111 1.377114 1.1114 1.113131 1.141694 1.341493 نخل تقی

 1.131113 1.314111 1.114413 1.117313 1.114149 1 وحدتیه

 فصل نهم مطالعات وضع موجود-هاماخذ: برآیند مطالعات انجام شده در مطالعات پیوندهای بین سکونتگاه

آهن راهخط گیریای در استان بوشهر نسبت به روندهای موجود، اثر شکلجریانات منطقهاثرگذار بر تغییر روند از عوامل

اهرم،  هایهای ترابری و جذب جریانات توسط کانونباشد که نقش مهمی در افزایش ظرفیتعسلویه می-بوشهر-شیراز

 3ای مصوب منطقه ویژه انرژی پارس هشدن ظرفیتبوشهر، دلوار، خورموج، کنگان و عسلویه را ایجاد خواهد نمود. بالفعل

جنوب تاثیرات محسوسی را نسبت به ضریب روندهای موجود -های موجود و جدید واقع در کریدور شمالنیز بر کانون 3و 

ها را کانون های مذکور دو نوع ازفضایی استان بوشهر بر پایه برنامه-ساز فعالیتیجای خواهد گذاشت. برآیند عوامل تحولبر

ث تولید جریان متاثر خواهد ساخت که در ارتقاء و ادامه روندهای توزیع متعادل جمعیت و فعالیت در استان موثر است: از حی

ای موجود شامل بوشهر، برازجان، کنگان و  مجموعه افزایش قدرت پیوند بازیگران اصلی استان در جذب جریانات منطقه-1

جنوب از بوشهر تا کنگان. همچنین بر -در طول کریدور شمال 3و  3ای سطح هارتقاء جایگاه کانون-3تقی و عسلویه و نخل

پایه تحوالت فوق و ظهور شهرهای جدید در طول کریدور مذکور، توان کل منطقه در جذب جریان افزایش یافته و تغییر 

گیری جریانات شکل جهت جریان در محیط داخلی استان با قدرت بیشتری به سمت مراکز فعالیتی سوق خواهد یافت. نسبت
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-یتهای جم، عسلویه و کنگان متناسب با ظرفآتی و مناطق جدید دارای توان قطبی شدن با نسبت جذب جریان توسط کانون

ونتگاه شهر به عنوان یک سکها و سکونتگاه عالیهای بالفعل شده توسعه صنعتی و سطح جذب و تولید جریان این کانون

ای و خدماتی با توجه به موقعیت مراکز فعالیتی جدید )مانند طح یک جذب جریانات منطقهجدید قابل قیاس است. هر چند س

های حمل و نقل در راستای توسعه و کریدورهای جدید صنعتی از جنوب به شمال( و کاهش فاصله زمانی و هزینه 3پارس 

ین صادرات مستقیم مواد معدنی و گردد. بنابراریزی میهای بوشهر و هسته شهری جنوب پیآهن توسط کانونخط راه

های جدید جذب توسط کانون 3محصوالت تولیدی واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی مستقر و خدمات سکونتگاهی سطح 

ای و تولید و توزیع سفر با توجه به سازمان فضایی خطی و تطابق آن با گردد و نقش اصلی در مرکزیت جریانات منطقهمی

 (.33جدول فعلی خواهد بود ) 3و  1مصوب، بر عهده مراکز سطح های ملی و برنامه

راف های مصوب استان، شهرهای جدید سیها و برنامهبندی توسعه سکونتگاهمتناسب با مطالعات انجام شده در بخش پهنه

ینی بنفر و شهر جدید پارس )در منطقه پارس شمالی( با ظرفیت پیش 131111رستان عسلویه با ظرفیت مصوب جمعیتی در شه

اثر توسعه فعالیت و سکونت بر جذب  44.46روندشمار میهای توسعه در فضای آینده استان بهنفر از کانون 111111شده 

ین اثر های اخواهد گذاشت. همچنین از بازتاب بسزایی بر جایجنوب و مناطق ساحلی تاثیر -جریان در طول کریدور شمال

در  نقل، خدمات بازرگانی و گردشگریوگیری خدمات برتر سکونتگاهی، خدمات حملتوان به ارتقاء پتانسیل شکلمی

ز مراکز ا های دورهای صنعتی و خدمات پشتیبان آن در کانونهای سطح یک و دو استان اشاره کرد. توسعه فعالیتکانون

استان منجر به سریز و انتشار نیروی انسانی، خدمات علم و فناوری و سرمایه به مراکز اصلی شده و به این ترتیب سیاست عدم 

که ست در صورتیانجامد. این در حالیهایی به قطبی شدن جمعیت و خدمات در فضاهای قطبی فعلی میتمرکز در بخش

ی انعتی، بندری، فناوری و سکونتگاهی ناتوان عمل کنند ادامه و بازظهور پدیده جزیرهاین مراکز در ارائه خدمات برتر ص

اکنون در جنوب استان حاکم بوده و به ارتباط قوی بین این منطقه با کالنشهرهای کشور انجامیده است( شدن فضا )که هم

  گردد.در سایر مناطق نیز دنبال می

                                                      
دی صنعتی و بننهایی مناطق تاثیرپذیر از پارس جنوبی و مطالعات پهنهیابی شهر جدید پارس و سیراف، سند . رجوع شود به مطالعات تفصیلی مکان 44

 سکونتگاهی برنامه آمایش در گزارش حاضر.
 3دهد در صورت تحقق کامل فازهای پارس های مرکزی تشریح شد نشان می. همچنین مطالعه ظرفیت شهرهای موجود متاثر از پارس که در بخش مکان 46

نیز در طول کریدور سیراف  3بینی شهر جدید پارس هزارنفر( خواهد بود. پیش114شهر پیرامون کنگان )معادل  4برابر ظرفیت  3پذیری منطقه بیش از جمعیت

 توسط شرکت عمران شهرهای جدید در دستور کار قرار دارد.
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 شناسی مراکز سکونتگاهی )فراملی/ملی/استانی/محلی( گونه -1-3-3-6-5-5

ی انجام گرفته در گزارش ساختار سکونتگاهی مجلد تاثیر سایر عناصر انسانساخت و کارکردهای شهری هالیتحلبر پایه 

تان، تان بوشهر نسبت به شبکه شهری در فضای ملی و میانگین اسو روستایی شامل مقایسه اشتغال پایه در هریک از شهرهای اس

تعدد و تنوع کارکردهای پایه، موقعیت کالن کارکردی استان نسبت به سطح ملی، مولفه تخصص و تنوع عملکردی و مولفه 

 مقیاس کارکردی، تیپولوژی شهرها و مراکز اصلی سکونتگاهی استان فرموله شد.

، ملی )بین یالمللنیبروابط بین مراکز سکونتگاهی در مقیاس عملکردی  از تحلیل جریانهای مستخرج همچنین مولفه

استانی(، بر پایه بررسی جریانات و پیوندهای فیزیکی، کاالیی و مسافر که شرح آن در فصل نهم ای )دروناستانی( و منطقه

 در سطح فضایی شبکه شهری هر شهرستان شناسایی گردید.  لیتفصبه

 شناسی مراکز سکونتگاهی گونه -1-3-3-6-5-5-1

 سازد:های صورت گرفته در دو بخش مذکور موارد ذیل را آشکار میبرآیند نتایج حاصل از تحلیل

المللی بر پایه عملکرد صادرات متناسب با بنادر و مناطق ویژه تخصصی، عمده کارکردهای شهرهای استان در مقیاس بین

(، جاتیفیصتولید محصوالت صنعتی )به ویژه در بخش شیمیایی(، تولید محصوالت کشاورزی )در بخش شیالت و خرما و 

خاص در  قعیت طبیعیاست. موقعیت ویژه صادراتی استان و وجود مو افتهیتمرکزو انبارداری و ارتباطات  ونقلحملخدمات 

ی هارهینجزی در جنوب استان بر پایه منابع گاز و المللنیبی مطلق ملی و هاتیمزبرخی از مناطق مانند جزیره خارک و وجود 

ویزه در ای را به وجود آورده است که مجموعاً موقعیت صادراتی و وارداتی استان را بهمربوطه شرایط متنوع و ویژه

نحوی که چنین تمرکزی از صنایع تخصصی در بخش صنعت گاز و مشتقات مربوطه سازد بهنمایان میکارکردهای خاصی 

 %94از  قاره و بیشای از عملکرد نفت فالت. بخش عمدهشودینماز مناطق ساحلی کشور چنین تمرکزی یافت  کیچیهدر 

 . 47گیرداز فرآیند صادرات نفت نیز در محیط استان صورت می

لکردی ملی، بر پایه شاخص ضریب مکانی هر یک از شهرهای استان نسبت به شبکه شهری کشور و جریان در مقیاس عم

بندی شهرهای استان تشخیص داده شد. شخصیت کارکردی شبکه شهری استان نسبت به سطح ملی ، طبقه44روابط بین استانی

و  نقلوحملالت شیمیایی(، زیرساخت، در کارکردهای کشاورزی و شیالت، استخراج معدن و صنعت )در زیربخش محصو

                                                      
 های تولیدی در همین گزارش رجوع شود.فعالیتها و بندی تمرکز جریانبه بخش جریان صادرات و واردات توسط گمرکات استان در بند پهنه  49و  47
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ی در فروشردهخی و فروشدر عمدهاست. شهرهای گناوه، دیلم و بوشهر و کنگان  افتهیتمرکزبر بنادر(،  دیتأکارتباطات )با 

عملکرد دارند. سایر کارکردهای ملی )شامل کارکردهای مالی و بیمه، اداری و خدمات  جوارهمی هااستانسطح ملی و 

ندی و نظامی عملکرد پداف شکیباست.  افتهیتمرکزی، امالک و مستغالت و اداره امور عمومی و دفاع در شهر بوشهر بانیپشت

ید ناخالص داخلی، در تول هابخشی و ملی و سهم این المللنیبموقعیت ژئوپلیتیک استان و تمرکز کارکردهای  نیز با توجه به

 و سنجش است. همشاهدقابلبه صورت تخصصی در سطح کل استان 

کارکرد پایه در مرتبه  11پس از آن جم با  کارکردهای پایه شهری را داراست 49ترینشهرستان بوشهر و دشتستان متنوع

کارکرد پایه از این حیث از سطح متوسطی برخوردارند که عمده  11بعدی قرار دارند. شهرستان کنگان و دشتی به ترتیب با 

مرکز شهرستان تجمع یافته است. سایر نواحی استان عمالً از نظر کارکردی دارای ویژگی تنوع کارکردی این مناطق در 

نفوذ کاال و خدمات این مناطق از مرزهای شهرستان بیشتر نبوده و عملکردی هستند به این مفهوم که دامنه حوزهمناطق تک

ه های سرزمینی دشتی و دیر در این گروه، بخشتنها در یک یا چند کارکرد بسیار محدود پایه صادراتی دارند. دیلم، گناو

 شوند.بندی میطبقه

 ی شهری بر حسب مقیاس عملکردهاسکونتگاهتوضیح انواع کارکرد  :23جدول 

 نام شهر نام شهرستان 

 مقیاس عملکرد

 منطقه )استان( ی پیرامون(هااستانملی و منطقه فراگیر ) یالمللنیب

 )شهرستان( ناحیه

تعداد کارکردهای پایه در 

 31مقیاس شهرستان از 

 کارکرد

 بوشهر

 بوشهر

 و ارتباطات ونقلحمل

 واردات عملکرد صادرات

 یفروشخردهی و فروشعمده

 زیرساخت )نیروگاه اتمی(

 زیرساخت

 مالی و بیمه

 اداره امور عمومی و دفاع

 اداری و خدمات پشتیبانی

 و ارتباطات ونقلحمل

 یفروشخردهی و فروشعمده

 امالک و مستغالت

تعداد کارکرد پایه کل مجموعه 

 16شهری:

 %63.4تمرکز کارکردی در مرکز: 

11 

 6 چغادک

 1 شهر یعال

 عملکرد صادرات )نفت( خارک

 استخراج معدن

 هتل و رستوران

 اداره امور عمومی و دفاع

 اداری و خدمات پشتیبانی

3 

 دشتستان

 برازجان

 تولید 

 محصوالت کشاورزی

 کشاورزی

 استخراج معدن

 و ارتباطات ونقلحمل

تعداد کارکرد پایه کل مجموعه 

 16شهری:

 %41.1تمرکز کارکردی در مرکز: 

4 

 1 آبپخش

 1 وحدتیه

 3 سعدآباد

 3 شبانکاره

                                                      
49 Diversified Zone 
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 نام شهر نام شهرستان 

 مقیاس عملکرد

 منطقه )استان( ی پیرامون(هااستانملی و منطقه فراگیر ) یالمللنیب

 )شهرستان( ناحیه

تعداد کارکردهای پایه در 

 31مقیاس شهرستان از 

 کارکرد

 3 دالکی

 1 تنگ ارم

 1 کلمه

 کنگان

 بندر کنگان
تولید و صادرات محصوالت صنایع 

 شیمیایی )گاز و مشتقات مربوطه(

 استخراج معدن

 استخراج معدن

 زیرساخت

 ساختمان

 یاحرفهی علمی، فنی و هاتیفعال

تعداد کارکرد پایه کل مجموعه 

 11شهری:

تمرکز کارکردی در مرکز: 

41.41% 

6 

 4 بنک

 3 سیراف

 گناوه

 بندر گناوه
 یفروشخردهی و فروشعمده

)پیوند عملکردی با کشورهای  

 (جوارهم

 و ارتباطات ونقلحمل

 یفروشخردهی و فروشعمده

 استخراج معدن

تعداد کارکرد پایه کل مجموعه 

 4شهری:

تمرکز کارکردی در مرکز: 

111.1% 

4 

 1 بندر ریگ

 دشتی

 خورموج

  
 کشاورزی

 استخراج معدن

تعداد کارکرد پایه کل مجموعه 

 11شهری:

تمرکز کارکردی در مرکز: 

41/41% 

9 

 3 کاکی

 3 شنبه

 دیلم

 ی )پیوندفروشخردهی و فروشعمده بندر دیلم

 (جوارهمعملکردی با کشورهای 

 زیرساخت و معدن

 استخراج معدن

 یفروشخردهی و فروشعمده

 و ارتباطات ونقلحمل

تعداد کارکرد پایه کل مجموعه 

 4شهری:

 %63.4کارکردی در مرکز: تمرکز 

4 

 3 امام حسن

 جم

 جم

استخراج معدن )صادرات به 

 (جوارهمکشورهای 

 کشاورزی

 استخراج معدن

 زیرساخت

 ی اداری و خدمات پشتیبانیهاتیفعال

تعداد کارکرد پایه کل مجموعه 

 11شهری:

تمرکز کارکردی در مرکز: 

47.11% 

4 

 3 انارستان

 1 ریز

 دیر

 دیر بندر
تولید محصوالت کشاورزی و 

 شیالت

 و صنعتی 

 کشاورزی

 استخراج معدن

 و ارتباطات ونقلحمل

 هنر، تفریح و سرگرمی

تعداد کارکرد پایه کل مجموعه 

 9شهری:

تمرکز کارکردی در مرکز: 

66.66% 

6 

 1 آبدان

 3 بردستان

 1 بردخون

 تنگستان

 اهرم

 تولید محصوالت شیالتی

 کشاورزی

 استخراج معدن

 اداره امور عمومی و دفاع

تعداد کارکرد پایه کل مجموعه 

 11شهری:

 %73.7تمرکز کارکردی در مرکز: 

4 

 1 دلوار

 عسلویه

 نخل تقی
 استخراج معدن

تولید و عملکرد صادرات 

 محصوالت شیمیایی

 استخراج معدن

 زیرساخت

 و ارتباطات ونقلحمل

 پشتیبانیی اداری و خدمات هاتیفعال

تعداد کارکرد پایه کل مجموعه 

 4شهری:

 %74.1تمرکز کارکردی در مرکز: 

3 

 6 عسلویه

 : محاسبات مشاورمأخذ

 استفاده "سطح تمرکز این کارکردها در مرکز شهرستان تعدد کارکردهای پایه و"در مقیاس عملکردی استان از متغیر 

اشند باشد و از تمرکز خاصی برخوردار ب شدهعیتوزدر کارکردهای بیشتری  هاآنشهرهایی که ضریب مکانی  درواقعگردید. 

تر بوده و از کارکرد عمومیدر سطح استانی ایفای نقش دارند چرا که هرقدر یک فعالیت، توزیع یکنواختی داشته باشد، آن

ی موقعیت کارکرد پایه و داراکند. بر پایه این معادله شهرهای تک نقشی دارای کمتر از دو منطق مقیاس تبعیت نمی
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 %61. بر این اساس و با توجه به تمرکز بیش از گردندیم حذفشناسی مراکز در مقیاس استان غیر مرکزی از معادله گونه

لذا مراکز شهرستان در مقیاس عملکردی استان کارکرد دارند.  هاشهرستانعملکردهای پایه نسبت به سطح استان در مراکز 

کارکرد پایه غیر مشترک با مرکز شهرستان  3تان نیز به غیر از مراکز شهرستان، شهرهایی که دارای بیش از در مقیاس شهرس

 (.31جدول باشند در مقیاس ناحیه )چند شهرستان و یا شهرستان مربوطه( دارای عملکرد هستند )

 بندی روابط سطحی شهری بر حسب هاسکونتگاه: توزیع 24جدول 

 نام شهر مقیاس عملکرد

 دیلم-گناوه-عسلویه-دیر-کنگان-خارک-بوشهر یالمللنیب

 دیر-جم-کنگان-عسلویه-دیلم-گناوه-برازجان-خارک-بوشهر ی پیرامون(هااستانملی و منطقه فراگیر )

 مرکز شهرستان. 9بوشهر و  منطقه )استان(

 دلوار-کاکی-بنک-دالکی-عالیشهر-آب پخش-چغادک-ده مرکز شهرستان ناحیه )شهرستان(

 : تحلیل مشاورمأخذ

 بندی و تحلیل تلفیقی از نتایج  جمع -1-3-3-6-5-5-2

، تبعیت حسنامامهای با کارکرد فراملی استان بوشهر مانند خارک، عسلویه، یکی از مهمترین ویژگی برخی از کانون

ها در یک و یا چند کارکرد محدود دارای نقش فراملی اجرایی است. این کانونیا منطقه 91"اینقطه منطقه"ها از ویژگی آن

. از نظر ها را فراهم نیاورده استهای اقتصادی و جمعیتی آنبوده به نحوی که این نقش زمینه پیوند یکپارچه با سایر بخش

ط گیرد. عمده روابز این مناطق از محیط جدا شده و کارکرد خاصی در این جدا افتادگی صورت میخاصی افضایی بخش

وان تگیرد. این شکل خاص از توسعه فضایی را میبین این محدوده و شهر بطور جداگانه و بر پایه نیازهای هر یک صورت می

های شهر از شهرستان و نفوذ کارکردی سایر بخشوزهبندی نمود. دامنه حای طبقهدر چارچوب مناطق دارای عملکرد نقطه

حصر ها  منای آنها به عملکرد نقطهنفوذ ملی و فراملی این کانونروستایی منطقه تجاور نکرده و حوزه-قلمروهای شهری

 گردد.می

با نقش شهرهای -1توان تشخیص داد. ای سه سطح را میمناطق شهری بر پایه جریانات منطقه-بندی شهردر طبقه

-3عنوان تجمعی از شهرهای سطح یک )مورد اول( در یک فضای تجمعی و مناطق شهری به-3فرودگاهی و بندری 

یوسته پشهری بهمکنند که از تجمع فضایی چند منطقه ای که عمده جریانات را در مناطق هدایت میهای منطقهمگاالپولیس

                                                      
91 SPOT Zone 
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ن ای )به عنوان مثال خاورمیانه(، مناطق پیراموای، منطقههای جهانی، قارهحوزهبندی در هر مقیاسی از اند. این طبقهتشکیل شده

 فارس( و بین استانی قابل بررسی است. های آبی مشترک )مانند خلیجدریا و اکوسیستم

 : نودها )شهرها( و جریانات )کریدورها( در سه سطح از تجمع فضایی 14 ریتصو

 
 César Ducruet, Daniele Ietri et Céline Rozenblat,2011ماخذ:  

قه شهری جنوب زمینه ظهور منطپدیده اتصال کالبدی و ادغام سکونتگاهی در منطقه شهری جنوب استان در کل هسته

دمات برتر خشهری با ظرفیت جمعیتی قابل مقایسه با شبکه شهری شمال را ایجاد نموده و به این ترتیب زمینه الزم برای ظهور 

-صنایع انرژی -خدماتی سکونتگاهی جنوب شرق استان فارس-ایجاد شده است. منطقه شهری مذکور مهمترین کانون صنعتی

حسوب ای(مبر پارسیان نیز )زمینه الزم برای ظهور یک مگاالپلیس منطقهصنایع انرژی-بر المرد و غرب استان هرمزگان

قه المللی مانند بندر عسلویه و بنادر آتی در منطنفوذ بینجم، عسلویه و بنادر با حوزهگردد. در همین حوزه فرودگاه المرد، می

را  91های برتر خدماتیزمینه ظهور بنادر و زیرساخت 3و پارس  3انرژی بر پارسیان، پارس پارسیان قرار دارند. توسعه سایت

ای هاهی این مناطق با توجه به وجود زیرساختدر منطقه ایجاد خواهد نمود به نحوی که عمده خدمات بندری و سکونتگ

های اصلی استان بوشهر تعلق خواهد های دیگر به کانوننسبت به مناطق همجوار در استان 93پایه و توسعه صنعتی با قطبیت باال

را نیز  همجوارهای های همسایه استانگرفت حوزه نفوذ خدمات برتر در این مجموعه از مرزهای استان فراتر رفته و شهرستان

                                                      
 گیرد. از کل صادرات کشور با محوریت بندر منطقه ویژه عسلویه صورت می %34نزدیک به  91
 شت برابر تخمین شده استبر هبینی شده در منطقه پارسیان بر پایه مطالعات صنایع انرژینسبت سطح صادرات در عسلویه به صادرات پیش 93
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 های مهم هوایی و بندریای مناسب از مجموعه فوق دارای زیرساختدر بر خواهد گرفت. بندر بوشهر و خارک نیز با فاصله

 ای در جریانات برخوردارند. ای و فرامنطقهنفوذ منطقهباشند که از حوزهمی

دهد. ها در جهان نشان میموقعیت شهرهای جهانی را از حیث تخصص جریانات هوایی، دریایی و تلفیق آن 14 ریتصو

وزه ای در حای، مرکز جریانات منطقهعنوان یک منطقه شهری و مگاالپولیس منطقهبندر دوبی در کشور امارات به-شهر

از کل واردات به کشور  %33از کل صادرات و  %11رود. این بندر به تنهایی شمار میی پیرامون و از جمله ایران بهکشورها

المللی محیط کشور، کریدور های منتهی به را جذب کرده است. همچنین یکی از مهمترین کریدورهای هوایی سطح بین

شهر جهان، مهمترین کانون جریان مسافر  133کشور و  71ارتباط با  میلیون مسافر و61باشد. این شهر با جذب حدود دوبی می

باشد. از نظر جریانات کاالیی دریایی نیز این بندر یکی از بنادری است که با مقاصد متنوعی از جهان ارتباط دارد و منطقه می

راتبی در مبندر دوبی از نظر سلسلهزمینه دسترسی به بازارهای متنوعی را در سطح جهان فراهم آورده است. خوشه کارکردی 

اری های تخصصی و همکبنادر استان بوشهر با توجه به وجود زمینه-گیرد. اتصال شهرخوشه سطح سه شرق جهان  قرار می

ای های از ترانزیت کاال و مسافر کشور به این دو کانون، ظرفیتدر حوزه نفت و گاز با قطر و امارات و نیز جذب بخش عمده

زایی آورد که این مهم در صورت بالفعل شدن نقش بسرا از حیث لجستیک توزیع، تنوع و گستردگی بازار فراهم می متعددی

 در ارتقاء سطح و مقیاس کارکردی مراکز اصلی موجود و توسعه کریدورهای فیمابین خواهد داشت. 

ی و توسعه کریدورهای بین بنادر اصلهمچنین مطابق با مراحل توسعه در سازمان فضایی بنادر، وجود ظرفیت افزایش 

استان و بنادر مذکور و ارتقاء سطح جریانات کارکردی بین این بنادر، زمینه یکپارچگی کارکردی و ادغام و همگرایی 

 تواند ضمننحوی که میآورد بهباشد را فراهم میای که از اهداف اصلی اشاره شده در ضوابط ملی آمایش نیز میمنطقه

ای جدید و ههای مختلف و افزایش سهم و دسترسی به بازارهای متنوع زمینه ظهور فعالیتهای فعلی در بخشیتارتقاء ظرف

رغم تنگناهای ساختاری و طبیعی توسعه بنادر در استان را نیز بدنبال داشته باشد. تخصص گرایی در عملکرد بنادر را علی

ت مسافر های ترانزیبه دو صورت هوایی و دریایی و ارتقاء ظرفیتاتصال کریدور جریان مسافر داخلی به کشورهای مذکور 

های خاص با مراکز جهانی توسعه ای بین کانونهای منطقهو کاالهای تخصصی در محیط داخلی استان، افزایش همکاری

 های مختلف برای هر دو طرف در پی خواهد داشت.های متعددی را در بخشظرفیت
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بندی سطوح دوم و سوم شبکه ترکیبی هوایی و دریایی و موقعیت  : تیپولوژی شهرهای جهانی بر پایه سطح 15 ریتصو

 ترین مناطق شهری جهانی به استان بوشهر شهرهای دوحه و دوبی به عنوان نزدیک

 
 César Ducruet, Daniele Ietri et Céline Rozenblat,2011ماخذ:  
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 بندی عناصر سازمان فضایی استان تبیین پهنه -1-3-3-6-6

 فضایی-شناسی و طبقه بندی منابع اطالعات مکانی روش

دلیل  دانست. به همینگران در حل مسائل مختلف روی تحلیلترین چالش پیشتوان به عنوان مهمگیری را میتصمیم

یری گگیری طی چند دهه اخیر ارائه شده است. مسائل تصمیمهای مختلفی برای پشتیبانی از تصمیمها و الگوریتمروش

بایست بر اساس چندین معیار مختلف های مکانی است که میای از موقعیتچندمعیاره مکانی به طور معمول شامل مجموعه

های مکانی منزله فرایندی که دادهتوان بهرا می GISمعیاره در گیری چندهای تصمیمتحلیلوتجزیه ها وارزیابی شوند. پردازش

عبارت (. بهMalczewski, 2006کند، در نظرگرفت )میگران( را با هم ترکیب ها و معیارهای تحلیلو مقادیر ارزیابی )اولویت

نون دهد که تحقیقات بسیاری نیز تاکهای مکانی ارائه میگیریسازی تصمیممدلی مشخص برای بهینه GIS-MCDAدیگر 

های چندمعیاره در سیستم اطالعات تحلیلو(، پیشنهاد کردند که تجزیه1994روی آن صورت گرفته است. هیوود و همکاران )

-(، با عملی3111کاران )گیری نیز باشد. جانکوفسکی و همدست آمده از قواعد تصمیمای از نتایج بهجغرافیایی شامل مقایسه

گیری تاکید مسازی و تصمیگیری اکتشافی و ارتقاء نظام تصمیمهای تصمیمتحلیلوهای چندمعیاره بر روی تجزیهکردن مدل

های فضایی چندمتغیره صورت گرفته است. در طول دهه اخیر کارگیری آمارهکردند. همچنین مطالعات بسیاری از طریق به

ای استفاده شده است ، به طور فزایندهGISهای ارزیابی چندمعیاره در های مناسب بر حسب روشاربرییابی کمسئله مکان

(Barredo, et al., 2000;همچنین روش .)وتحلیل چندمعیاره در های مرسوم تجزیهGIS  مانند عملگرهای همپوشانی بولین

های ها با روش(. این روشMalkzewski, 2004اند )دههای مختلف زمین استفاده شجهت ارزیابی و تناسب اراضی کاربری

های ارزیابی وشاند. نتایج حاصل از کاربرد رهای ترتیبی در کاربردهای مختلفی تلفیق شدهدار دادهمبتنی بر اصل میانگین وزن

 وشتوان با استفاده از رشوند را میدار معیارها میچند معیاره را که شامل عملگرهای همپوشانی بولین و ترکیب خطی وزن

های کاربردی در معادالت ترکیبی معیارها محسوب بهبود داد. این روش از روش -OWA-دارگیری مرتب شده وزنمیانگین

شود: وزن مربوط به اهمیت نسبی معیارها و وزن ترتیبی. ها می(. این روش شامل دو دسته از وزنYager,1988گردد )می

(، عنوان کردند که برای مجموعه بزرگی از معیارها و در حالتی که لزوم در نظر گرفتن تمامی 3113راینر و مالچوفسکی )

ق تلفیقی اجتناب ناپذیر است. این ابزارها در اعمال منط-ایمعیارها برای برنامه ریزی قطعی است، استفاده از ابزارهای مقایسه

له روند. به عنوان مثال در معیار فاصیسه ای بین معیارها به کار میفازی توزیع هر یک از معیارها و نیز در ضریب اهمیت مقا

ت کم صورت یکنواخها با شیب یکسان با فاصله از ساحل بهاز سواحل در صورت عدم استفاده از منطق فازی، ارزش سلول

ر فواصل برای اثر گذاری ب که در صورت استفاده از منطق فازی در ساخت معیارها می توان از توابع مختلفیگردد در حالیمی
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 11تا  4کیلومتر وزن متغیر با فاصله اراضی که بین  4مختلف استفاده کرد به نحوی که به عنوان مثال در فواصل کمتر از 

کیلومتر هستند وزن به مراتب بیشتری را کسب کند. در این راستا در مطالعات مختلف ارزیابی چند معیاری تناسب کاربری 

ای کاربرد داشته ای دودویی معیارها و توابع فازی به طور گستردهبرای مقایسه-AHP-مراتبیلیل سلسلهاراضی، روش تح

استفاده شد و مطالعات اخیر بر ترکیب دو روش فوق با ابزارهای  AHP-OWAاست. در مطالعات بعدی از ترکیب روش 

 منطق فازی تاکید دارد. 

 ریزی های برنامه فرآیند تحلیل و تلفیق الیه

گیری ا تصمیمگیری هستند که در ارتباط بهای تجزیه و تحلیل چند معیاره، ابزارهای شناخته شده پشتیبان تصمیمتکنیک

وند. برای شباید در نظر گرفته شوند، استفاده میهای فناوری شده، اقتصادی، محیطی و اجتماعی میدر مسائل پیچیده که جنبه

اند. کار رفتهها به دفعات در سیستم اطالعات جفرافیایی ببندی اراضی، این تکنیکیابی و پهنهسازی مسائل مختلف مکانبهینه

AHP بندی کند تا به درجههای چند معیاره، از مقایسه دودویی معیارها استفاده میبه عنوان یک روش تلفیقی در سیستم

تمامی معیارها )عوامل شناسایی شده موثر بر هر  (.Saaty&Vagas,1991های مختلف برسد )های مربوط به گزینهاولویت

، بیان 9تا  1گذاری بین ها است در یک طیف ارزشهای نسبی شاخصهدف(، در ماتریس مقایسه دودویی که مبین اولویت

به دهنده اهمیت بسیار زیاد یک شاخص نسبت نشان "9"دهنده اهمیت برابر و مقدار ، نشان"1"که مقدار شوند. به طوریمی

رکیب و بندی عوامل مربوط، تدیگری است. در مرحله بعدی، مقادیر تخصیص داده شده به اولویت معیارها، برای تعیین رتیه

 شوند. تلفیق می

باشد. های مختلف میای از معیارهای ارزیابی مکانی در قالب الیهشامل مجموعه GISهای ارزیابی چند معیاره در روش

ان است. گیرندگهای تصمیمها( و همچنین اولویتای از مقادیر توصیفی )وزنهای مکانی با مجموعهها و معیارترکیب نقشه

های ی و وزناهای نقشهفضایی شامل روابط بین معیارها و وزن معیارها برای هر هدف است. با داشتن الیه-گیری مکانیتصمیم

𝑣های ترتیبی وزنای از مجموعه iبه سلول -OWA-معیار، عملگر ترکیبی نسبی = 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛دهد به ، اختصاص می

𝑗که هر طوری = 1,2,3, … , 𝑛  ،∑ 𝑣𝑗 = 1𝑛
𝑗=1  و𝑣𝑗 ∈ -به صورت ذیل تعریف می -OWA-. عملگر ترکیبی نسبی⟦0,1⟧

 (:Malczewski, et al., 2003گردد )

𝑂𝑊𝐴𝑖 = ∑ [
𝑢𝑗𝑣𝑗

∑ 𝑢𝑗𝑣𝑗
𝑛
𝑗=1

]

𝑛

𝑗=1

𝑧𝑖𝑗 

𝑧𝑖𝑛که در آن  ≥ ⋯ ≥ 𝑧𝑖2 ≥ 𝑧𝑖1ا مرتب کردن مقادیر توصیفی ، ب 
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ی، تنوع بنددر گزارش حاضر با توجه به سه ویژگی تعدد معیارها و زیرمعیارهای برنامه ریزی مکانی، تنوع اهداف پهنه

 (.16 ریتصوبندی کاربری اراضی طی گردید )در سناریوهای توسعه استان بوشهر مراحل ذیل جهت دستیابی به پهنه

 بندی ها و معیارهای پهنه ها، شاخص بندی مولفه : فرآیند طبقه 16 ریتصو

 
 های موجودده( در استان بوشهر برپایه نوع و مقیاس داMCEتحلیل قابلیت اراضی بر اساس روش ارزیابی چند معیاری )

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل قابلیت اراضی برای اهداف مختلف در نقشه های قابلیت زمین در چهار طبقه بدون قابلیت، 

اس بندی در مقیاولویت اول، اولویت دوم و اولویت سوم نشان داده شده است. در این مرحله که مطابق با شرح خدمات پهنه

های اساسی در مطالعات آمایش شامل فعالیت گردشگری، صنعتی، سکونتگاهی، هدف فعالیت 6گردد ارائه می 1:341111

. همچنین از روش ترکیب خطی وزن 93اندپروری مالک برنامه ریزی کاربری زمین قرار گرفتهحفاظتی، کشاورزی و آبزی

ج جموع استفاده گردید. نتایتخصیص وزن و نرخ های مختلف به نقشه های مختلف بسته به سطح اهمیت م دار به منظور

 های تجزیه و تحلیل در نرم افزاررو ارائه شده است. روشحاصل از تحلیل مذکور برای هر کاربری زمین در گزارش پیش

ArcGISوIDRISI Andes پذیرد: در مرحله ساخت نقشه وزن دار برای هر عامل از چند موضوع اثر می 

 ماهیت هر متغیر -1

 بر پیراموناثرات فضایی آن  -3

 باشند(که در اینجا هر کدام از اهداف کاربری زمین می-رابطه متغیر با متغیر هدف )متغیر وابسته -3

                                                      
در  متناسب با موضوعات و مواضع خاص در استان، در مرحله دوم مطالعات برنامه آمایش 1:41111در گام سوم از مرحله دوم مطالعات بر پایه مقیاس .  93

 گردد.میارائه این مقیاس 
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 بندی قابلیت اراضی : رابطه بین نوع متغیر و تابع فضایی بکار رفته در پهنه 25جدول 

  
 برتر: تابع تحلیل شبکهدسترسی به خدمات  تراکم شبکه راه: تابع تراکم

  
 IDWدسترسی به بازار داخلی: تابع  Distanceدسترسی به زیرساخت گاز: تابع 

  ماخذ: محاسبات مشاور
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 اثر اهمیت طبقات مختلف یک متغیر بر متغیر وابسته -1

 هر متغیرخوشه ای فضاها بر پایه عامل همسایگی و یا نزدیکی در خصوص -وجود و یا عدم وجود اثر تجمعی-4

 ای متغیرها بر یکدیگرخوشه-اثرات تجمعی-6

ابی یهای تحلیل شبکه، تابع تراکم، تابع فاصله و توابع درونبندی از روشعامل مذکور، در انجام عملیات پهنه 6بر پایه 

اهداف  بندی برایاستفاده شده است. به عنوان نمونه چند متغیر فضایی که در مطالعات پهنه Krigingو IDW ،Splineشامل 

 GISهای ترکیبی در محیط  الیه ساختمختلف بکار رفت در 

 GISهای ترکیبی در محیط  ساخت الیه

ضایی های مختلف فتشخیص داده شد متغیرها در چارچوب الیهبا توجه به وجود اثرات تجمعی متغیرها بر یکدیگر، 

گیری جهت گیری، کنترل وبندی گردند تا از این طریق نحوه اثر مجموعه متعدد متغیرها بر متغیر وابسته قابل اندازهطبقه

 در محیط دهی عوامل در چارچوب الیه های مختلف و استراتژی های مختلف کاربری زمین مشخص گردد. سطح الیهوزن

GIS توان معادل سطح معیار در سیستم سه سطحی تجویز شده در مطالعات حاضر در نظر برخی از الیه های مهم تولید را می

 اند:شده در فرآیند مذکور در ذیل تشریح شده

  34فرهنگی -مناطق ارزشمند محیطیالیه 

های و نقشهی از اراضاستفاده  ای مربوط به نقشههگونپلیاز متشکل از داده های ترتیبی و توصیفی است که این نقشه 

 تاریخیاث میر هایپهنه های در این الیه عبارتند از: پهنه تجمعی سایت ی استخراج گردیده است.محیط زیستحساس  مناطق

ها و تاالب ها،جنگل ،حرامانگرو و جنگلی ناطق کلیدی و حساس؛ شامل م های ساحلی(، زیستگاه94شناسی و تاریخی)باستان

 و مناطق دارای مناظر ارزشمند طبیعی و انسانساخت.( ها مرداب

 36الیه مناطق خطر از حیث جغرافیایی

                                                      
91.High-Value Area Layer 
94.Archaeology and Historical Sites 
96.Geo-hazard risk area layer 
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مناطق در معرض  های مخاطرات طبیعی استخراج شده است.این الیه ترتیبی  بر پایه ترکیب عوامل زیر مجموعه مولفه

، اراضی دارای خطر زلزله ICZMمخاطرات ساحلی در طرح خطر جغرافیایی در استان بوشهر عبارتد از: شامل نقشه منطقه 

  .بسیار باال و همجوار با گسل های طبیعی منطقه، اراضی شیبدار و مرتفع، مناطق مستعد سیل و مناطق با خطرات فرسایش باال

  37زیستسیستم پشتیبانی الیه 

ه های و نقشاز اراضی استفاده  ربوط به نقشهگون های مپلیاز و توصیفی است که  94متشکل از داده های ترتیبیاین نقشه 

و  99دریا سواحلی در تراکم های باال، جنگلهای مربوط به اراضی ی استخراج گردیده است. پهنهمحیط زیستحساس  مناطق

 گیرد.در این الیه قرار می 111با بهره وری باال پروریآبزیمحدوده های مناطق کشاورزی و 

 الیه مجاورت با منابع آالینده 

این الیه از دو جهت حائز اهمیت است، اول اینکه استقرار و کیفیت فعالیت های متاثر از محیط مانند گردشگری و 

سکونت در پیرامون این منابع به شدت تحت شعاع قرار می گیرد و دوم اینه بر پایه تطابق با اهداف پایداری توسعه، نیاز 

پاک و افزایش  هایهای توسعه ای مانند اهداف صنعتی در پیرامون این منابع مستلزم بکارگیری تکنولوژیاستقرار فعالیت

 بندی شده است:هزینه استقرار خواهد بود. این الیه در چند طبقه ذیل طبقه

، شوری، ، تجمع فلزات سنگین، نفتPHالیه توزیع آلودگی محیط دریا شامل فسفات، نیترات، نیتریت، سیلیکات، -1

DOبودن آب دریا،  ، سطح اسیدی 

 و شاخص ترکیبی کیفیت هوا Knox ،Sox ،PM10 ،PM25 ،CO، PBالیه توزیع آلودگی هوا شامل -3

 الیه ساختار جمعیت

کیلومتر مربع از طریق محاسبه سر جمع کانون های شهری -نقشه تراکم جمعیت بر پایه واحد تعداد جمعیت در واحد سطح

تهیه شد. نقشه تحوالت نرخ رشد ساالنه نیز در همین دوره تهیه گردید. بر این اساس  1391و  1374دو دوره و روستایی در 

به منظور اینکه قدرت روند رشد مناطق نیز در مدلسازی الیه ساختار جمعیت دخالت داده شود از متغیر نرخ رشد استفاده 

داده شد. نتیجه نقشه تراکم جمعیتی است که بر پایه عامل گردید و به صورت حاصلضرب در مولفه تراکم جمعیت دخالت 

                                                      
97.Life-Support System Layer 
94.Ordinal Map 
99.Sea Shores 
111.Highly Productive Agriculture and Aquaculture Areas 
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های دارای دار گردیده است. الیه ساختار جمعیت به دست آمده در چهار پهنه اراضی فاقد جمعیت، پهنهنرخ رشد، وزن

 بندی گردید. تراکم کم، متوسط و زیاد طبقه

 الیه دسترسی به تسهیالت و خدمات

ارتباطی و امکانات حمل و نقل، یکی از معیارهای اصلی برای توسعه فعالیت صنعتی و سکونتی دسترسی فضا به زیرساخت

ای که در فواصل نهگوشمار می رود. صنایع مختلف از حساسیت های بسیار متفاوتی نسبت به امکانات مذکور برخوردارند بهبه

 دهند.حمل و نقل جاده ای از دست می باالتر کارایی اقتصادی خود را به دلیل اعمال هزینه بیشتر بر امر

 های مورد مطالعه الیه دسترسی به تسهیالت و خدمات در دو سطح تعریف گردید:  در این مطالعه به تناسب اهداف و پهنه

 الیه دسترسی به تسهیالت و خدمات حمل و نقل جابجایی بار-1

-، خدمات درمانی، خدمات ورزشی، فرهنگیالیه دسترسی به تسهیالت ها و خدمات شهری شامل خدمات آموزشی-3

 هنری و تفریحی و توریستی.
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 های ترکیبی رستریبندی کردن الیهطبقه

دازه که هر انگیرد. یک الیه رستری از تعدادی پیکسل هممی ها در یک محیط رستری انجامتولید معیارها و ترکیب آن

ندی کردن بجنس کردن و یا طبقهتشکیل شده است. به عمل هم ها دارای ارزش عددی مختص به خود هستند،یک از پیکسل

های دارای امتیاز باال، متوسط و های دارای تراکم پیکسلتوان پهنهگویند. از این طریق میمی-Reclassify-های رستریالیه

ها وجود لارزش پیکس بندیبندی نمود. هفت روش برای طبقهها را در یک طبقه، دستهکم را از یکدیگر تشخیص داد و آن

اصلی  های خروجیدارد که در پیوست این گزارش به کاربرد انواع آن پرداخته شده است. در بخش اصلی گزارش به نقشه

 گردد. سایر معیارها به ترتیب جدول معیارهای هر پهنه آمده است.بندی های انجام شده ارائه میو نهایی هر یک از پهنه

 ترکیب و تلفیق معیارها

ای است که که معیارها با یکدیگر برای نمایش قابلیت نهایی توسعه با یکدیگر ترکیب می گردند. مرحله نهایی، مرحله

 .اندبکار رفته ها به دفعات در سیستم اطالعات جفرافیاییبندی اراضی، تکنیکیابی و پهنهسازی مسائل مختلف مکانبرای بهینه

 Equal Weight-روش وزن های برابر-1

 : مقایسه دودویی معیارهاAHPروش -3

 مراتبیفازی و روش سلسله در ترکیب با روش MCEروش های ارزیابی چند معیاره -3

بندی قابلیت اراضی استان بوشهر با توجه به تعدد معیارها و امکان مقایسه از روش سوم استفاده گردید. در مرحله در پهنه

روش تحلیل سلسله مراتبی در هر مرحله و برای هر طبقه انجام گرفت. در ادامه اول ترکیب معیارها از طریق استفاده از 

ها از مولفه ها وبااستفاده از منطق فازی، داده ها قبل از فرآیند ترکیب نرماالیز شد و در مرحله نهایی مرحله ترکیب شاخص

 فت.که شرح آن در باال آمده است، صورت پذیر OWAطریق ترکیب خطی معیارها و روش 
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 بندی قابلیت اراضی : فرآیند تلفیق معیارها در پهنه 22نمودار 

 
  ماخذ: مطالعه مشاور 
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 بندی الگوی کشت پهنه -1-3-3-6-6-1

به طور کلی ارزیابی تناسب زمین برای توسعه یکی از مهم ترین مراحل فرآیند تلفیق برنامه آمایش است. با توجه به 

قابلیت ها  اند که هریک دارایفرآیند، ابزارهای مختلفی در چارچوب سیستم اطالعات جغرافیایی معرفی شدهپیچیدگی این 

باشند. با توجه به هدف مطالعه سازی میهای متعددی در زمینه گردآوری ذخیره، ویرایش، تحلیل داده ها و مدلو توانمندی

 رزی در سه طبقه کشت آبی، دیم و باغات با مطالعه و تلفیقحاضر، تعیین تناسب اراضی استان در خصوص کاربری کشاو

ود به منظور ششناخته می "مدل توان اکولوژیک"های این کاربری که تحت عنوان عوامل فیزیکی و زیستی دخیل در قابلیت

 اطالعاتمدیریت بهتر این اراضی است. برای رسیدن به این هدف، با نقشه سازی هر یک از این فاکتورها در سامانه 

 جغرافیایی، ارزیابی تناسب کاربری کشاورزی انجام گردید. 

ترین آن ها در کشور، مدل ارزیابی توان اکولوژیک روش های متعددی برای ارزیابی توان تاکنون ارائه شده که از مهم

شناسایی   برای تفکیک وباشد. ارزیابی این مدل براساس منطق بولین استوار است، به طوری که معموالًمدل مخدوم  می-ایران

ای از شرایط مورد نظر باشند، کاربرد دارد. متغیرهای سنجش و ارزیابی توان اکولوژیک مناطقی که همزمان دارای مجموعه

بندی مناطق مستعد برای کشاورزی آبی، دیم و باغات در استان بوشهر بر پایه مدل مخدوم تعدیل گردید که نتایج آن در پهنه

 آورده شده است. 36جدول در 

 بندی  فرآیند و نتیجه پهنه -1-3-3-6-6-1-1

 بندی آن طی شد:در این راستا دو مرحله در راستای شناسایی اراضی مذکور و پهنه

کشاورزی آبی، باغی و دیم در مطالعات وضع موجود بر پایه در مرحله اول توان اکولوژیک کشاورزی استان در سه رده 

 (.36جدول های ارائه شده در محاسبه گردید )شاخص

بررسی رابطه بین توان اکولوژیک منطقه از ، 111در مرحله دوم با توجه به دقت و طبقات موجود در نقشه کاربری زمین

های سه نوع کشت آبی، باغی و دیم با وضع موجود فعالیت کشاورزی در منطقه، موقعیت قرارگیری اراضی حیث شاخص

ها به عنوان مبنای تعیین مدل نهایی  و پیشنهادی اراضی مناسب و دارای توان در مناطق ممنوعه و آزاد و تراز بیالن دشت

  کشاورزی استان در نظر گرفته شد  قابلیتدارای 

                                                      
منابع  و اداره کل جهاد کشاورزی کارشناسان پس از جلسات و بازدیدهای میدانی متعدد توسط کارشناسان مشاور ونقشه کاربری اراضی استان بوشهر  111

 باشد.می 1:41111ه است. مقیاس نقشه مذکور رسید های مربوطهارگاناستان به تایید  طبیعی و آبخیزداری
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 کشاورزی یکاربرتوان اکولوژیک  طبقات با نیسرزم یهایژگیارتباط و : 26جدول 

 کاربری

 منابع آب زیرزمینی منابع آب سطحی زمین و خاک توپوگرافی
ویژگی 

 اقلیمی
 نوع سنگ

 پوشش گیاهی
حیات 

 تیپ کیفیت کمیت کیفیت کمیت زهکشی حاصلخیزی عمق تیپ اراضی جهت ارتفاع شیب وحش
درصد 

 پوشش

کشاورزی 

 آبی

1- 

11٪ 
- - 

، مرتفع یهاها و تراسفالت

ی رسوبی، دشت هادشت

ی بادبزنی هاآبرفتی، ادامنه

 شکل واریزه ای

 عمقکم

 تا عمیق

ضعیف تا 

 خوب

 ضعیف

 تا خوب

 1بیش از 

هزار 

 مترمکعب

 در هکتار

بدون عوامل 

 محدودکننده

 1بیش از 

هزار 

 مترمکعب

 در هکتار

بدون عوامل 

 محدودکننده
- - 

غیر 

 جنگلی
- - 

کشاورزی 

 دیم

1- 

11% 
- - 

و  هافالت، هاتپه، هاکوه

ی مرتفع، دشت هاتراس

ی، دشت رسوبی ادامنه

ی، دشت پست و ارودخانه

گود، دشت سیالبی، آبرفت 

 ارد زهیرسنگبادبزنی شکل 

 عمقکم

 تا عمیق

متوسط تا 

 خوب

 ضعیف

 تا خوب
- - - - 

از  شیبارش ب

 متریلیم 341
- 

جنگل 

غیر 

 حفاظتی

کمتر از 

4 ٪ 

- 

 مرتعی
کمتر از 

34 ٪ 

 باغداری
1-

11% 

 1311تا 

 متر
- 

، مرتفع یهاها و تراسفالت

ی رسوبی، دشت هادشت

ی بادبزنی هاآبرفتی، ادامنه

 شکل واریزه ای

نیمه 

عمیق تا 

 عمیق

متوسط تا 

 خوب
 خوب

بیش از 

411 

 مترمکعب

 در هکتار

بدون عوامل 

 محدودکننده

بیش از 

411 

 مترمکعب

 در هکتار

بدون عوامل 

 محدودکننده
- - 

غیر 

 جنگلی
- - 

 ماخذ: تلفیق مطالعات محیط زیست و منابع طبیعی

ز اراضی سازمان برداری اهای توان اکولوژیک کاربری کشاورزی در سه طبقه کشاورزی آبی، دیم و باغی، ضوابط و معیارهای دفتر استعدادیابی و بهرهدر تدوین شاخص

قابلیت نهایی اراضی استان را برای هر یک از سه  113های پیشنهادی مدل مخدومها و شاخصاین شاخصها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز استفاده گردید که برآیند جنگل

 دهد. طبقه کاربری کشاورزی نشان می

ها را یالن دشتی و ببین توزیع اراضهای دارای قابلیت کشاورزی استان بوشهر بر پایه تلفیق آن با اراضی زراعی موجود و و رابطهبندی عرصهپهنه 33الی  31نقشه های  

 دهد.نشان می

                                                      
 یافته مخدوم: مدل تعدیلهای اقلیمی و طبیعی استان تعدیل شدبر پایه ویژگیمدل مخدوم توسط کارشناسان مشاور  113
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لی های اصدهد که عمده اراضی کشت آبی در قطبهای دارای توان کشاورزی آبی در استان نشان میبندی عرصهپهنه

ای زیرزمینی( هباشند. منطقه دارای قابلیت توسعه کشت آبی و و اقع در منطقه آزاد )از حیث برداشت آباستان دارای توان می

ز که به ارم، جم و ریهایی از منطقه بوشکان و تنگن منطقه تا منطقه دشتی و بخشتا جنوب اهرم  کشیده شده است. از همی

عنوان اراضی دارای توان شناخته شده است با توجه به قرارگیری در منطقه ممنوعه و مساله دسترسی به منابع آب شیرین به 

 در نظر گرفته می شود.  113"کاربری مشروط"عنوان 

دهد که عمده اراضی دارای توان باغداری در منطقه وحدتیه، ان قابلیت باغداری نشان میهای دارای توبندی عرصهپهنه

هایی از  ریز تجمع یافته است. و مابقی اراضی که در حال حاضر دارای فعالیت باغ هستند دالکی، سعدآباد، آبپخش و بخش

ه در دهد که عمده اراضی کاغ در استان نشان میپوشانی دو پهنه کشت آبی و باند.  همچنین همفاقد توان تشخیص داده شده

اند به عنوان باغ، دارای توان هستند. مناطق شرقی شهرستان دشتستان و بندی کشت آبی فاقد توان تشخیص داده شدهپهنه

ی وستایاند. اراضی موجود باغی واقع در پیرامون اهرم، برازجون و واقع در خوشه ردشتی، دیر و جم در این پهنه واقع شده

ثبیت اراضی گردند. تبندی لحاظ میاند به عنوان فعالیت باغی مشروط در پهنهخطی دشتی که فاقد توان تشخیص داده شده

 مذکور مشروط به تغییر شیوه آبیاری و افزایش راندمان تولید است. 

ه این نوع از کشت در منطقهای توان های دارای توان قابلیت کشاورزی دیم بر تجمع برآیند شاخصبندی عرصهپهنه

هایی از تنگستان داللت دارد. ادامه روند خشکسالی به عنوان یک پیشران با قطعیت نسبی باال در فضای آینده دشتستان و بخش

سازد. بسیاری از اراضی که در حال حاضر به عنوان استان، این نوع از الگوی کشت در استان را با محدودیت جدی مواجه می

 های فاقد توان اکولوژیک قرار دارند.اند در عرصهبرداری قرار گرفتهورد بهرهکشت دیم م

 ای بندی و تلفیق نهایی و لحاظ موارد برنامه جمع -1-3-3-6-6-1-2

های مذکور، اخذ نقطه نظرات ارائه شده در پنل تخصصی کشاورزی، نامه شماره  بندی و تلفیق نهایی الیهبر پایه جمع

وری آب و تحول کشاورزی شهرستان جهاد کشاورزی استان بوشهر و طرح ارتقاء بهره سازمان 34/19/1391مورخ  33413

 های دارای قابلیت کشاورزی استان بوشهر مد نظر قرار گرفت:بندی عرصهدشتستان موارد ذیل در پهنه

                                                      
113 Conditional Land Use 
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 ی از کزیرزمینی و در نظر گرفتن پدیده خشکسالی به عنوان یبا توجه به شرایط خاص استان از حیث منابع آب

-دسته از اراضی کشاورزی در استان بوشهر که از آبهای قطعی استان در آینده، توسعه و تثبیت آنفرضپیش

 ود. شدر نظر گرفته می "کاربری مشروط"به صورت  "منطقه ممنوعه"کنند و در های زیرزمینی تغذیه می

 لی عزهکشی اراضی پایاب سد رئیسها و های سطحی پشت سد از طریق اجرای کانالافزایش استفاده از آب

پخش، کلل و شبانکاره، اراضی ساحل چپ و راست رودخانه دلواری در سه شبکه آبیاری و زهکشی آب

 شاپورو شبکه پایاب سد دالکی که در مطالعه حاضر اراضی مذکور تثبیت گردید.

 رقم مجول  اب به پربازده مانندبازده مانند کبکهای کمتغییر الگوی کشت در محصول استراتزیک خرما از شیوه

(، 111راندمان آبیاری %111مصرف آب و افزایش  %41جویی در مصرف آب )کاهش بر پایه سه هدف صرفه

از نخیالت( و عملیات نوسازی و اصالح نخیالت )اصالح  %61بازده خرما )جایگزینی اصالح واریته و ارقام کم

وری آب و تحول کشاورزی شهرستان طرح ارتقاء بهره( منطبق با 114های آبیاریاز شبکه %11و نوسازی 

آن  %61کنند که نزدیک به های استان از الگوی کشت آبی تبعیت میاز اراضی باغی و نخلستان %91دشتستان. 

کلل، وحدتیه و اهرم قرار دارد. بر این اساس عمده آب مصرفی -پخش، دالکیبه صورت متمرکز در شبکه آب

ار در طرح های مورد انتظنخیالت تعلق دارد. تغییر الگوی کشت نخیالت مطابق با ویژگیبه تولید -%63-استان

وری آب را با شرایط مطلوب اکولوژیک تواند بخش مهم و اساسی از اقتصاد و بهرهتحول کشاورزی استان، می

ز باردهی، ری قبل و بعد اگیری از شیوه آبیاری مکانیزه و تعیین دور و عمق آبیامتوازن سازد. در این راستا بهره

هنده دهای بعد از فرآیند تولید از راهبردهای تکمیلی و ارتقاءکشت تلفیقی، تولید محصوالت آلی و فناوری

  باشد. وری اقتصادی و فیزیکی الگوهای کشت موجود میهای بهرهشاخص

                                                      
ازاء هر  گیرد.  در این روش بهوری بسیار پایین صورت میای و با راندمان و بهرهای آبیاری و زهکشی به روش غرقابی، حوضچهه. آبیاری واقع در شبکه 111

 1کند؛ به عبارتی به ازای هر کیلوگرم خرما تولید می 31طور میانگین یابد و هر اصله نخل نیز بهمتر مکعب آب اختصاص می 111نخل، به طور میانگین اصله

ان ای که در مناطق ارم و بوشکان شهرستهای تحت آبیاری تشتکی و یا قطرهمترمکعب آب اختصاص یافته است. در نخلستان 3.66کیلوگرم خرمای تولیدی، 

ای هدلیل استفاده از واریتهباشد. این میزان از مصرف نیز به لیتر می 3311کیلوگرم خرمای تولیدی معادل 1دشتستان اجرا شده است، میانگین مصرف آب به ازای هر 

تر از میانگین جهانی گزارش شده است.  بر این اساس اصالح شیوه آبیاری غرقابی و تغییر آوری محصول پایینهای سنتی در فرایند تولید و عملبازده و روشکم

 باشد.های اصلی نظام آبیاری نخیالت استان میآن به صورت تحت فشار از برنامه
های دارای پوشش منجر به هدر رفت آب، های اصلی و فرسودگی بخش بسیاری از کانالهای آبیاری و کانالای از شبکهبودن بخش عمده. خاکی  114

 بودن راندمان انتقال و افزایش تبخیر، هزینه نگهداری و ... شده است.پایین
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 تفکیک زراعت آبی و دیم: توزیع اراضی زراعی و باغی و نخیالت به  27جدول 
 جمع هکتار-زراعی هکتار-نخیالت ارهکت-باغات و نخیالت نوع اراضی

 314111 311741 3141 3331 دیم

 96163 61169 31346 34191 آبی

 %11 %34 %91.4 %91 سهم کشت آبی از کل

 ماخذ: طرح الگوی تحول کشاورزی

 بینی شده در طرح اصالح شیوه آبیاری نخیالت در منطقه دشتستان مصرفی پیش : حجم آب23جدول 

 روش آبیاری

 حجم آب مصرفی

 میلیون متر مکعب-شبکه مترمکعب-در واحد سطح

 شرایط نرمال شرایط خشکسالی شرایط نرمال شرایط خشکسالی

 147 364 34911 14911 غرقابی-سنتی

 336 11111 آبیاری نوین

ینی بپیشجویی میزان صرفه

 شده

 میلیون متر مکعب-شبکه مترمکعب-در واحد سطح

 شرایط نرمال شرایط خشکسالی شرایط نرمال شرایط خشکسالی

1911 11911 33 341 

 ماخذ: طرح الگوی تحول کشاورزی

ای انههای گلخوری تولید محصول از طریق ایجاد و توسعه مجتمعهای بهرهتوسعه محصوالت جالیزی و افزایش شاخص

ند( های عملیاتی مطرح هستها )که در حال حاضردر سطح پژوهشو توسعه کشت هیدروپونیک و آنروپونیک در این مجتمع

ریزی و توسعه استان رسیده مجمتع به تصویب شورای برنامه 1های کشاورزی در نواحی پیشنهادی )در حال حاضر و شهرک

های کشاورزی پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی . شهرک-یلم و گناوه، بویری، د3ارم ای تنگاست شامل مجتمع گلخانه

 در دو گروه قرار دارند: 

شوند و در منطقه شناخته می GPکنند که با کد مجتمعی که آب مورد نیاز خود را از منابع آب زیرزمینی تامین می 4

ه میزان کاست. بر این اساس در صورتیعالم شدها "ممنوعه"های این منطقه اند که دشتدشتستان، دشتی و دیر پیشنهاد شده

تولید به ازاء آب مصرفی در این مناطق بازدهی مطلوبی داشته باشد و میزان مصرف آب در اراضی با کارکرد کشاورزی 

 هاین دشتای در اهای گلخانهسنتی کاهش یابد )که مطالعات بر اثبات این مهم صحه گذاشته است(، توسعه و ایجاد مجتمع

جاد شده در منطقه ای در ارتقاء توازن محیطی منطقه اثربخش خواهد بود. لزوم گسیل مشاغل سنتی کشاورزی سنتی به فعالیت

 بایست در یک رویکرد یکپارچه با ساختار کشاورزی منطقه عملی گردد.ها میباشد و اجرای این مجتمعناپذیر میاجتناب
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 ای و اراضی پایاب سدها در کل استان قعیت سدهای موجود و برنامه: مو 17 ریتصو

 
 ای استان بوشهر بر پایه اسناد ارسالیمنطقههای مصوب سازمان جهاد کشاورزی و آبماخذ: طرح
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 ای  به مجتمع گلخانههای دامی  مجتمع: قابلیت تغییر کاربری  23جدول 

 های مصوب سازمانماخذ: اسناد ارسالی از سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بر اساس پیشنهادات طرح

شیر در استان های چمهای کشاورزی پیشنهادی، از آب تخصیصی سدمجتمع از شهرک 9تخصیص آب مورد نیاز به 

 در  SWباشد که با کد ازاد رودخانه ریز میکهگیلویه و بویر احمد، مازاد شبکه آب شبانکاره و گلدشت و م

عنوان 

 پروژه
 شهرستان

 مساحت )هکتار

 آدرس

 اخذ شدهمجوزات  UTMمختصات 

 زمین برق گاز آب Y X گلخانه زمین
محیط 

 زیست

 71 131 دشتستان 3تنگ ارم 

دشتستان، تنگ 

ارم منطقه غرب 

سد تنگ ارم 

اراضی بین جاده 

دسترسی و حریم 

 سد

3336114 449749 

+ + + + 
در حال 

 پیگیری

3334196 461133 

3333941 444963 

3331413 444373 

3344413 417334 

3344167 416916 

3347634 416677 

3347136 416677 

3347137 416431 

3346711 417149 

 ردیف
نام 

 مجتمع
 بخش شهرستان مختصات جغرافیایی مساحت نوع مجتمع

 تنگستان 1
گاوشیری، تصمیم به تغییر کاربری 

 به مجتمع گلخانه ای
31 

3311314:Y 431973:X 

 کناری تنگستان
3313413.91 :Y 434344.96:X 

3313413.91 :Y 43433149 :X 

3313769.71:Y 434111.61:X 

3 
چهار 

 روستایی

گاوشیری، تصمیم به تغییر کاربری 

 به مجتمع گلخانه ای
17 

3366111:Y 177711 :X 

 چهار روستایی گناوه
3366111:Y 177313:X 

3364491:Y 177191:X 

3364444 :Y 177643:X 

 کلمه 3
گاوشیری، تصمیم به تغییر کاربری 

 به مجتمع گلخانه ای
4/14 

3313113:Y 413311:X 

 بوشکان دشتستان
3313116:Y 413444:X 

3313194:Y 413916:X 

3313644:Y 413397:X 

 پشت پر 1
گاوشیری، تصمیم به تغییر کاربری 

 به مجتمع گلخانه ای

4/4 3337436:Y 469111:X 

 ارم دشتستان
 3337114:Y 464939:X 

 3337673:Y 464749:X 

 3337613:Y 469191:X 
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عنوان 

 پروژه
 شهرستان

 مساحت )هکتار

 آدرس

 اخذ شدهمجوزات  UTMمختصات 

 زمین برق گاز آب Y X گلخانه زمین
محیط 

 زیست

3346619 417341 

 111 311 دشتستان بویری

دشتستان ـ بویری 

حدفاصل بین 

اراضی حاج 

نعمت و بنه 

 عباس

3346717 417314 

+ + + + 
در حال 

 پیگیری

3346941 417711 

3347149 417961 

3347316 414393 

3347137 414367 

3347443 414116 

3347774 414434 

3347944 414413 

3344131 417931 

3344413 417334 

 44 133 دیلم دیلم

دیلم، حومه شهر 

دیلم حدفاصل 

جاده دیلم، 

هندیجان و 

 عامری

3331416 114613 

+ + + + 
در حال 

 پیگیری

3331633 119661 

3331443 119414 

3339643 119616 

3339634 119316 

 گناوه گناوه

41 46 
گناوه ـ روستای 

 محمدی

3313911 171417 

+ + + + 
در حال 

 پیگیری

3313411 174171 

3313134 174111 

3313131 174111 

3313461 174791 

3313431 176111 

43 37 

گناوه ـ چهار 

کیلومتری 

روستای بیدو 

شمال جاده 

پرورش سایت 

میگو رودشور 

 جنوبی

3317444 173131 

+ + + + 
در حال 

 پیگیری

3317434 173141 

3317111 173141 

3317111 173314 

 های مصوبماخذ: اسناد ارسالی از سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بر اساس برنامه
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ند. اهای پیشنهادی این گروه در دیلم و گناوه، دشتی و تنگستان پیشنهاد شدهنشان داده شده است. اهم مجتمع 31جدول 

اختار فعالیتی منطقه در س بر این اساس با توجه به شرایط بحرانی بیالن آب در منطقه دشتی تنگستان و دشتی و لزوم ایجاد تنوع

های مذکور در چارچوب اهداف گیری مجتمعها، شکلهای سطحی به این شهرکدیلم و گناوه و بر پایه تخصیص آب

وب های برنامه آمایش محسهای توازن اکولوزیک منطقه نسبت به وضعیت فعلی از اولویتآمایش استان و ارتقاء شاخص

 گردد.می

مذکور  هایهای دارای قابلیت توسعه برای عرصهبندی،  پهنهبرنامه آمایش استان در بخش پهنهمطابق با شرح خدمات 

های مذکور در غالب یک روش تلفیقی دار توسه فعالیت، عرصهتعیین قلمروهای اولویت 3-1-3-1شوند و در بند معرفی می

 گردند.ای( ارائه می( و اراضی تثبیت شده )کارکردهای موجود و برنامه31جدول های ساختاری )و پس از کسر محدودیت

 های کشاورزی : نقاط نهایی مصوب شهرک 30جدول 

عنوان 

 پروژه
 شهرستان

 مساحت )هکتار

 آدرس

 اخذ شدهمجوزات  UTMمختصات 

 زمین برق گاز آب Y X گلخانه زمین
محیط 

 زیست

تنگ 

 3ارم 
 71 131 دشتستان

دشتستان، تنگ 

ارم منطقه غرب 

سد تنگ ارم 

اراضی بین جاده 

دسترسی و حریم 

 سد

3336114 449749 

+ + + + 
در حال 

 پیگیری

3334196 461133 

3333941 444963 

3331413 444373 

3344413 417334 

3344167 416916 

3347634 416677 

3347136 416677 

3347137 416431 

3346711 417149 

3346619 417341 

 111 311 دشتستان بویری

دشتستان ـ بویری 

حدفاصل بین 

اراضی حاج 

 نعمت و بنه عباس

3346717 417314 

+ + + + 
در حال 

 پیگیری

3346941 417711 

3347149 417961 

3347316 414393 

3347137 414367 

3347443 414116 

3347774 414434 

3347944 414413 

3344131 417931 
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عنوان 

 پروژه
 شهرستان

 مساحت )هکتار

 آدرس

 اخذ شدهمجوزات  UTMمختصات 

 زمین برق گاز آب Y X گلخانه زمین
محیط 

 زیست

3344413 417334 

 44 133 دیلم دیلم

دیلم، حومه شهر 

دیلم حدفاصل 

جاده دیلم، 

هندیجان و 

 عامری

3331416 114613 

+ + + + 
در حال 

 پیگیری

3331633 119661 

3331443 119414 

3339643 119616 

3339634 119316 

 گناوه گناوه

41 46 
گناوه ـ روستای 

 محمدی

3313911 171417 

+ + + + 
در حال 

 پیگیری

3313411 174171 

3313134 174111 

3313131 174111 

3313461 174791 

3313431 176111 

43 37 

گناوه ـ چهار 

کیلومتری 

روستای بیدو 

شمال جاده سایت 

پرورش میگو 

 رودشور جنوبی

3317444 173131 

+ + + + 
در حال 

 پیگیری

3317434 173141 

3317111 173141 

3317111 173314 

 های مصوبماخذ: اسناد ارسالی از سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بر اساس برنامه
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 ای( استان بوشهر های کشاورزی )گلخانه های پیشنهادی شهرک : مکان 31جدول 

 های مصوب سازمانماخذ: اسناد ارسالی از سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بر اساس پیشنهادات طرح

 

 لپتانسی
نوع 

 منبع
 نحوه تامین آب

مساحت 

 اولیه هکتار

وسعت 

پیشنهاد برای 

 گلخانه

UTM(X) UTM(Y) شهرستان 
دهست

 ان
 روستا

فاصله از 

روستا 

 کیلومتر

11-GP   671 41 471443 3114441 آبدان دیر 
 وکنارترشان ـ ملگاه 

 احشام نو
3.4 

13-GP   71 41 446144 3114334 3.4 تنگ نخل انارستان خورموج 

13-GP 

آب 

زیرزم

 ینی

حفر چاههای عمیق و نیمه 

 عمیق

 خورموج 3119361 441691 41 167
شنبه و 

 طسوج
 3 تنگ نخل

11-GP 46 41 446979 3163313 1 الور رزمی مرکزی خورموج 

14-GP 174 41 461171 3177941 3.4 درنگ ـ شاه پسرمرد پشتکوه برازجان 

16-GP 44 41 447111 3141134 3 درنگ پشتکوه برازجان 

17-GP 173 41 466411 3339333 1 بزپر ارم برازجان 

14-GP 173 41 436699 3331317 1.4 رجوآباد ـ بندازور حومه برازجان 

11-

SW 

آب 

سطح

 ی

361 mcm  تخصیص دشت

 لیراوی از سد چمشیر
 دیلم 3313319 131714 411 611

لیراوی ـ 

 جنوبی

شول، بابا حسن 

 جنوبی، مال سمنان
3 

13-

SW 

111 mcm  تخصیص های از

 شبکه شبانکاره و گلدشت
 برازجان 3341194 191391 61 3111

شبانکار

ه، 

 درواهی

چهل زرعی، عرب، 

 بنه محمدعبدا..
3 

13-

SW 

34 mcm  آورد سطحی مازاد

 رودخانه دشت پلنگ
141 111 611741 3117341 

فراشبند، 

 خورموج

دژگاه، 

شنبه و 

 طسوج

دژگاه، علمدان 

 سفلی
11.4 

11-

SW 

34 mcm  آورد سطحی مازاد

 رودخانه دشت پلنگ
 دژگاه فراشبند 3117111 611176 141 191

دژگاه، علمدان، 

 سفلی
4.4 

14-

SW 

34 mcm  آورد سطحی مازاد

 رودخانه دشت پلنگ
 خورموج 3117391 619149 311 361

شنبه و 

 طسوج

دژگاه، علمدان 

 سفلی
13.4 

16-
SW 

16 mcm  آورد سطح مازاد

 رودخانه ریز
 انارستان جم 3111333 491911 111 461

موردی، اهنجت، 

 ماخو
1 

17-

SW 
آب 

سطح

 ی

361 mcm  تخصیص سد

 چمشیر
 حومه بندر دیلم 3331411 119311 11 11

عامری، تنوب سید، 

 حاج حیدر
1 

14-

SW 

361 mcm  تخصیص سد

 چمشیر
 بندر دیلم 3313133 131436 41 41

لیراوی 

 جنوبی

چاه تلخ، مال سنان، 

 باباحسن
4 

19-

SW 

361 mcm  تخصیص سد

 چمشیر
 بندر گناوه 3394771 119741 14 14

حیات 

 داود
 44 شول ـ چشمه

 - - - - - - 1914 6113 - - مجموع
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 پروری ساحلی و دریایی بندی و شناسایی اراضی مستعد فعالیت آبزی پهنه -1-3-3-6-6-1-3

های ایه شاخصکارکرد بر پبندی مناطق مستعد این پروری و شیالت در استان، پهنهبا توجه به جایگاه مزیتی بخش آبزی

ندی بگردد. برآیند معیارهای پهنههای مصوب و کاربری مزارع میگو در وضع موجود ارائه میتوان اکولوژیک منطقه، برنامه

ای هپروری بر پایه مطالعات توان اکولوژیک مشاور و لحاظ پهنهبندی آبزیه است. پهنهارائه شد  33جدول این کارکرد در 

تخراج های مصوب بخشی اسهای پرورش ماهی در قفس نیز بر پایه طرحمصوب اداره کل شیالت استان ارائه شده است. سایت

  ارائه گردیده است. 116های آلودگی موثر بر زیست آبزیانو با تلفیق الیه شاخص

 پروری ساحلی بندی آبزی های پهنه : شاخص 32جدول 

 کاربری
 خاک توپوگرافی

 نوع سنگ دریا منابع آب سطحی
پوشش 

 زهکشی عمق جهت شیب ارتفاع گیاهی

 متر 111تا  1طبقه 
1- 4 

 درصد

بدون 

 جهت
 ضعیف  عمیق 

متری  1111در شعاع 

 آب دسترس سطحی

متری  1111در شعاع 

 باالترین میزان مد دریا

انباشته های 

 رسوبی
 غیر جنگلی 

 متر 111تا  3طبقه 
1- 4 

 درصد

بدون 

 جهت
 ضعیف نیمه عمیق 

متری  1111در شعاع 

 آب دسترس سطحی

متری  1111در شعاع 

 باالترین میزان مد دریا

انباشته های 

 رسوبی
 غیر جنگلی 

 متر 111تا  3طبقه 
1 – 11 

 درصد

 شمالی و

 شرقی
 متوسط نیمه عمیق

متری  1111در شعاع 

 آب دسترس سطحی

متری  1111در شعاع 

 باالترین میزان مد دریا

انباشته های 

 رسوبی
 غیر جنگلی 

 ماخذ: بخش محیط زیست مجلد گزارش توان اکولوژیک

ر این قابلیت خطی و اثپروری ساحلی و دریایی بر الگوی بندی و تناسب اراضی مناسب آبزیبرآیند نتایج حاصل از پهنه

های واقع بر خط ساحلی استان اشاره دارد. اراضی واقع بر مجاورت دریا در شهرستان گناوه و تنگستان بر عمده سکونتگاه

خارک، گناوه،  هایشوند. سکونتگاهپروری ساحلی در استان شناخته میبابیشترین سازگاری، اولویت اصلی توسعه آبزی

وستاهای پیرامونی این مناطق واقع بر خط ساحلی و بندر دیر به ترتیب بیشترین دسترسی را به اراضی ریگ، بوشهر، دلوار و ر

 پروری دریایی دارد. خارک مرکز ثقل اراضی دارای مناسبت این نوع فعالیت است. دارای قابلیت آبزی

رای امواج غیر عملیاتی، فاصله از بنادر معیار شامل مناطق دا 4های مصوب اداره کل شیالت استان بوشهر، مطابق با برنامه

متر بر  1.4شیالتی، فاصله از خطوط کشتیرانی، فاصله از خطوط انتقال نفت و گاز، مناطقی از دریا که سرعت جریان بیشتر از 

ای کیلومتری از خط ساحل از معیاره 31متر و فاصله بیش از  4متر، ارتفاع موج بیش از  61و  31ثانیه دارند، عمق بین 

                                                      
 زیست مجلد تحلیل آالینده های زیست محیطی رجوع شود. بندی آلودگی در محیز دریایی استان در گزارش محیطهای پهنه. به نقشه 116
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دریایی  هایپروری دریایی بوده است. مناطق تحت حفاظت محیط زیست در دریا و الیه آلودگیبندی آبزیعمل پهنهمالک

 ارائه شده است.  39های ارائه شده در جدول نیز به معیارهای فوق اضافه گردید که برآیند آن در سه اولویت در لکه

 دریایی 107پروری بندی آبزی ی پهنهها : شاخص 33جدول 

 ماخذ فضایی پرورش ماهی در قفس-های محیطیشاخص

 مشاور های ساحلیالیه تلفیق آلودگی آب

 اداره کل شیالت مناطق دارای امواج غیر عملیاتی

 اداره کل شیالت فاصله از بنادر شیالتی

 اداره کل شیالت فاصله از خطوط کشتیرانی

 مشاور انتقال نفت و گارفاصله از خطوط 

 مشاور مناطق تحت حفاظت محیط زیست

 اداره کل شیالت متر بر ثانیه 1.4سرعت جریان بیشتر از 

 اداره کل شیالت متر 61متر و بیشتر از  31عمق کمتر از 

 اداره کل شیالت متر 4ارتفاع موج بیش از 

 مشاور کیلومتری از خط ساحل  31فاصله بیشتر از 

 های پایه و تحلیلی منتج از نقشه کاربری زمین و مطالعات وضع موجوداداره کل شیالت استان و الیهماخذ: 

  

                                                      
 پروری به مجلد ساختار محیط زیست بخش توان اکولوژیک رجوع گرددبندی آبزیهای پهنهجهت مشاهده شاخص 117
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 1:250000بندی کالن کاربری اراضی در مقیاس  پهنه -1-3-3-6-6-2

دمات های کالن در عرصه سرزمین است. بر پایه شرح خریزی فضایی تخصیص بهینه فعالیتمراحل برنامهیکی از مهمترین 

مطابق با برنامه آمایش ملی استان ها ارائه می  1:341111بندی کالن کاربری اراضی در مقیاس آمایش استان بوشهر، پهنه

ر این دسته از کاربری ها اهمیت و ضرورت دارد. در واقع گردد. مطالعات آمایش و ارزیابی توان سرزمین به منظور استقرا

ایی در دراز ای است و این شناسبهره برداری مستمر از منابع طبیعی تجدید شونده متضمن شناسایی توان سرزمین در هر منطقه

محیط  فراهم و از تخریب ریزی شده امکان استفاده از منابعمدت اجازه می دهد تا از طریق استفاده از مدیریت بهینه و برنامه

 جلوگیری شود.

ای و محیطی و نیز قرارگیری استان در متن فرآیندهای توسعه های منطقهبا توجه به چالش های اصلی استان و عدم تعادل

نظر های محیطی و اقتصادی مدبندی استان بوشهر هر دو وجه شاخصصنعتی )در سطح ملی( و سکونتگاهی لذا در مدل پهنه

رار گرفته است. همانطور که پیشتر تشریح گردید با توجه به نوع اطالعات مکانی در دسترس و مطلوبیت نقشه کاربری زمین، ق

اقلیمی و کارکردی مناطق مختلف به ویژه در عرصه ساحل، در تلفیق -محدودیت فضایی استان و موقعیت ویژه طبیعی

و منطق بولیت   (Spatial Multi Criteria Evaluation-SMCEایی )ها و وزن دهی از روش ارزیابی چند معیاره فضشاخص

( استفاده می گردد. همچنین بر پایه نتایج به دست آمده و جهت رفع تضادها Fuzzy Logic)متغیرهای حذفی( و منطق فازی )

 Multiود )شبکارگرفته میگیرند مدل پویای چند هدفه زمین در مناطقی که برای دو و یا چند کارکرد دارای اولویت قرار می

Objective Land Allocation-MOLA که مناطقی که برای بهینه کردن و شناسایی مناطق چند کارکردی و تناسب مناطق )

گردند. کاربری یپروری ارائه مبندی کاربری سکونتگاهی، صنعتی و آبزیهای متعدد کاربرد دارد. در این بخش پهنهبا قابلیت

ای اساسی هبندی کارکردها و فعالیتاند. فرآیند و مدل  پهنهو گردشگری در بندهای مربوطه ارائه شده حفاظتی، کشاورزی

در برنامه آمایش استان بوشهر در کل فرآیند طراحی سازمان فضایی تا انتهای برنامه آمایش در تشریح شده است
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 انهگ6های  بندی متغیرهای محدودکننده توسعه فعالیت در کاربری طبقه -1-3-3-6-6-2-1

بندی شدند. طبقه "1.4"و  "1"گانه در دو رده ارزش 6های در مرحله اول و پیش از فرآیند ترکیب معیارها، متغیرهای محدودکننده توسعه فضایی برای هریک از فعالیت

تعیین شده، مواردی از  1.4و متغیرهایی که با  بندی لحاظ گردیدهکننده است که به صورت قطعی در تابع پهنهمشخص گردیده متغیرهای محدود 1مواردی که به عنوان 

گانه به عنوان متغیر محدود کننده احتمالی  6های های محدود کننده است که تحت ضوابط و شرایط خاص و با توجه به مقیاس نقشه نماینگر شاخص و ماهیت فعالیتشاخص

 در تابع نهایی لحاظ گردیده است. 

 بندی های اصلی نظام فعالیت و سکونت : متغیرهای محدودکننده توسعه فضایی برای هر یک از پهنه 34جدول 

 ( 1طبقه بندی متغیرهای فضایی ممنوع )

 ( توسعه فعالیتی0.5و یا محدود کننده )
 مالحظه زیرمعیار معیار

 پهنه بندی کالن کاریری اراضی

 آبزی پروری حفاظتی کشاورزی گردشگری صنعتی سکونتگاهی

یی
ضا

ه ف
سع

 تو
ی

 ها
ت

ودی
حد

ه م
قش

ی ن
برا

ن 
ولی

ی ب
رها

تغی
م

-
عی

قط
ده 

کنن
ود 

حد
ل م

وام
ع

 

عه
وس

ی ت
ضای

ر ف
ختا

سا
ده 

کنن
ود

حد
ر م

اص
عن

 

 مخاطرات  و محدودیت های

 محیط طبیعی 

جی خرو-نقشه وزن دار ترکیبی مخاطرات طبیعی 

 گروه پدافند غیرعامل

 سطح یک مخاطره

طالعات مفضایی -بر پایه نتایج مکانی

 پدافند غیر عامل و 

برخی از ضوابط بخشی و مدیریت 

 بحران

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 سطح دو مخاطره

 اراضی دارای خطر زلزله 
       1.4 1.4 1.4 خطر بسیار باال

       1.4 1.4 1.4 خطر باال

 اراضی دارای خطر سیالب
 1.4     1.4 1.4 1.4 بسیار باالخطر 

 1.4     1.4 1.4 1.4 خطر باال

 X>35% 1 1   1   1 شیب زمین

اراضی دارای پتانسیل خطر ساحلی تعریف شده 

 ICZMدر طرح مدیریت یکپارچه سواحل کشور

پهنه نزدیک به ساحل )پهنه 

 تحت تاثیر آب(
1 1   1     

     1     1 پهنه میانی

           1 پهنه دور از ساحل

صر 
عنا

ار 
خت

سا

ی/ 
ضای

ف

ظام
ن

 

 

ک 
وژی

کول
ا

یه 
رما

 س
و

عی
طبی

ی 
ها

 

عناصر ساختار فضایی/مولفه های 

 محیطی/ماتریس ها و لکه های سبز
 مناطق سبز تحت مدیریت حفاظت محیط زیست

مناطق حفاظت شده، 

 پناهگاه حیات وحش

 مطابق با قوانین سازمان

 حفاظت حیط زیست 
1 1       1.4 
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 ( 1طبقه بندی متغیرهای فضایی ممنوع )

 ( توسعه فعالیتی0.5و یا محدود کننده )
 مالحظه زیرمعیار معیار

 پهنه بندی کالن کاریری اراضی

 آبزی پروری حفاظتی کشاورزی گردشگری صنعتی سکونتگاهی

 1     1.4 1 1 اثر طبیعی ملی-پارک ملی

 اراضی جنگلی

 تراکم انیوه
بر پایه دستورالعمل اصالحی ضوابط 

و شرایط استعدادیابی تعیین کاربری 

و تخصیص اراضی سازمان جنگل 

 ها،

مراتع و آبخیزداری کشور مصوب  

و در تطابق با شاخص  1391بهمن 

 های فضایی ارزش اکولوژیک

1 1  1  1 

 1  1  1 1 تراکم نیمه انیوه

 1  1  1 1 جنگل های ماندابی

 1  1  1 1 بیشه زار و درختچه زار

  1    1 1 1 1 جنگل های دست کاشت

         1.4  متراکم اراضی مرتعی

عناصر ساختار 

فضایی/مولفه های 

محیطی/ماتریس ها و 

 لکه های آبی

 طبیعی

 مجاورت با بستر رودخانه و مسیل
X1=cells of Rivers 

 ضوابط حاکم
1 1 1       

X2=12m+X1 1 1 1.4 1.4   1.4 

       1 1 1 ضوابط حاکم X1=cells of Lagoon تاالب ها 

       1.4 1 1 ضوابط حاکم X1=cells of Zone اراضی تحت تاثیر آب )محدوده جزر و مد(

 1   1  1.4 1 1 ضوابط حاکم X1=cells of Zone مناطق حفاظت شده آبی

     1    1 1 ضوابط حاکم محدوده منطقه دریاچه پشت سدهای فعلی و برنامه ریزی شده انسانساخت

ام 
نظ

ت
اخ

رس
 زی

ت و
کون

/س
ت

عالی
ف

 

 1        1 1 ضوابط حاکم X1=cells of Zone محدوده های تاریخی

 نظام سکونت و خدمات

 مصوب
 1        1   ضوابط حاکم X1=cells of Cities محدوده  شهرها

 1        1   ضوابط حاکم X1=cells of Village محدوده آبادی ها

 آتی
ذخیره برای توسعه آتی مناطق -حریم شهرها

 سکونتگاه ها
X1=cells of Zone 1   ضوابط حاکم         

 نظام زیرساخت
زیرساخت 

 پایه

متناسب با  -خطوط  انتقال نفت و گاز و حرایم

 فشار حداکثر و

 حریم ایمنی و تاسیسات-3-3-1تبصره یک ماده  

X==250m  1200<P<1440-56Inch-1      1 1 1 گاز 

X=250m 1      1 1 1 خط گاز اتیلن 

X=50m 1      1 1 1 خط انتقال نفت 
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 ( 1طبقه بندی متغیرهای فضایی ممنوع )

 ( توسعه فعالیتی0.5و یا محدود کننده )
 مالحظه زیرمعیار معیار

 پهنه بندی کالن کاریری اراضی

 آبزی پروری حفاظتی کشاورزی گردشگری صنعتی سکونتگاهی

به متر مربع مصوبه هیات -خطوط نیرو و حرایم

 1391/ 1/ 31دولت مورخ 

X=50m 400kv 1 1 1      1 

X=40m 230kv 1 1 1      1 

X=30m 132kv 1 1 1      1 

X=10m 63kv-8m 1 1 1     1  

کوثر، دوم، سوم، -خطوط انتقال آب و حرایم

 گناوه-محرم و برازجان
X1=6m 2R>1200mm 1 1 1      1 

شبکه ارتباطی و حرایم مربوطه بر مبنای درجه 

 مصوب وزارت راه و شهرسازی-بندی شبکه

76m 1     1 1 1 بزرگراه 

45m 1     1 1 1 راه اصلی 

45m 1     1 1 1 راه فرعی 

35m 1     1 1 1 راه روستایی 

 محدوده  و حریم نیروگاه اتمی 

X<5km 1   1 1 1 1 حریم درجه یک 

5km<X<10km 1   1   1 0 حریم درجه دو 

10km<X<40km  0 0 0 0 0 0 مدیریت بحران1حریم 

 خدماتی

 محدوده فرودگاه ها 

X1=cells of Zone  1 1 1 1 1 1 فرودگاهمحدوده 

X=4km  13حریم ارتفاعیm 1 1 1      1 

X=6km  113حریم ارتفاعیm 1 1 1      1 

X=3km 
 حریم فعالیتی

1 1 1 1   1 

X=8km 1 1         

 محوطه و زیرساخت های بندری
X1=cells of Zone 1   1     1 ضوابط حاکم-محدوده موجود 

X1=cells of Development 
Plan 1   1     1 محدوده مصوب برنامه ای 

 1   1 1 1 1 ضوابط حاکم X1=cells of Zone خارج از محدوده و حریم شهرها-مناطق نظامی
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 ( 1طبقه بندی متغیرهای فضایی ممنوع )

 ( توسعه فعالیتی0.5و یا محدود کننده )
 مالحظه زیرمعیار معیار

 پهنه بندی کالن کاریری اراضی

 آبزی پروری حفاظتی کشاورزی گردشگری صنعتی سکونتگاهی

 نظام فعالیت

نواحی خاص 

 فعالیتی

     1 1.4   1 ضوابط حاکم X1=cells of Zone شهرک ها و نواحی صنعتی

     1 1.4   1 ضوابط حاکم X1=cells of Zone ویژه اقتصادی مناطق

 1   1 1.4   1 ضوابط حاکم X1=cells of Zone 3و  1منطقه ویژه اقتصادی پارس 

 1   1   1   ضوابط حاکم X1=cells of Zone مناطق نمونه گردشگری مصوب

     1   1 1 ضوابط حاکم X1=cells of Zone شهرک های کشاورزی و مجتمع های گلخانه ای

فعالیت های 

مبتنی بر 

 محیط طبیعی

اخذ شده از اداره -محدوده معادن دارای مجوز

 کل صنعت، معدن و تجارت
X1=cells of Zone 1 1   1 ضوابط حاکم     

     1 1 1 1 ضوابط حاکم X1=cells of Zone سایت پرورش میگو و محدوده های آبزی پروری

 باغات و نخلستان ها

توان  -کاربری موجود 

 اکولوژیک

 فعالیت های موجود در مقایسه با

 شاخص توان اکولوژیک

1 1 1     1.4 

 1.4       1.4 1.4 -اکولوژیک  1توان 

 زراعت آبی

توان  -کاربری موجود 

 اکولوژیک
1 1 1     1.4 

موجود و غیر منطبق با توان 

 اکولوژیک
1.4 1.4       1.4 

 زراعت دیم 

توان  -کاربری موجود 

 اکولوژیک
1.4 1.4       1.4 

 1.4       1.4 1.4 اکولوژیک  1توان 

 های کارشناسیماخذ: گروه سازمان فضایی بر پایه کلیه اسناد ارائه شده در مطالعات پایه و گزارش وضع موجود و تحلیل
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نو تغییر یابد  هایها و تکنولوژیتواند در فضای آینده بر پایه توسعه روشای میبه اینکه هر متغیر محدود کنندهبا توجه 

بندی در گام آخر مد نظر قرار گرفت به این ترتیب که ابتدا فضای کل استان بر اساس متغیرهای لذا اثر این متغیرها بر پهنه

بندی کسر گردید. این متغیرهای شامل از محصول نهایی پهنه "1"حذفی با ارزش بندی گردید و سپس متغیرهای ارزش پهنه

 موارد ذیل هستند:

های قطعی برای اهداف مختلف توسعه )گردشگری، صنعتی، یا محدودیت _Boolean Layer_الف: متغیرهای بولین

 پروری، کشاورزی و ...(سکونتگاهی، آبزی

برای هدف سکونتگاهی،  %34خواهند بود. به عنوان مثال اراضی شیبدار باالی  این متغیرها برای اهداف مختلف متفاوت

 ود.شمتغیر بولین به حساب آمده اما برای هدف توسعه گردشگری، به عنوان یک متغیر ارزشی )امتیازآور( شناخته می

 شوند:مییا اراضی تثبیت شده قطعی که به دو طبقه تقسیم  _Modified Layer_ب: متغیرهای تثبیت شده

متغیرهای تثبیت شده منفی: به عنوان مثال در توسعه فضایی صنعت، مناطق نمونه گردشگری متغیر تثبیت شده منفی -1ب 

 گردد.برای توسعه فضایی صنعت محسوب می

ده، رداری نرسیبای و هنوز به بهرهمتغیرهای تثبیت شده مثبت: به عنوان مثال اراضی پایاب کشاورزی سدهای برنامه-3ب 

 رود.شمار میمتغیر تثبیت شده مثبت برای توسعه فضایی هدف کشاورزی به
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 بندی کاربری سکونتگاهی پهنه -1-3-3-6-6-2-2

ونتگاه در استان بندی آن برای هدف توسعه سکطور ویژه به تعیین قابلیت اراضی و اولیتبندی کاربری سکونتگاهی بهپهنه

گردشگری که بطور خاص در گزارش حاضر متناسب با شرح خدمات برنامه پردازد. بغیر از خدمات علم و فناوری و می

های بنگاه ها وگردد. به عبارتی عمده فعالیتها ارائه میآمایش استان ارائه گردیده است، سایر خدمات عمدتًا در سکونتگاه

ستند لذا رکزی شهری و روستایی مستقر ههای مها و مکانبر نیستند و عمدتاً در سکونتگاهارائه خدمات با توجه به اینکه زمین

سه سطحی  بندیاصلی و برتر نیز برشمرد. در ادامه به طبقه "بندی خدماتپهنه"بندی سکونتگاهی را معادل توان پهنهمی

 شود.بندی سکونتگاهی و سپس تلفیق نتایج پرداخته میمتغیرهای پهنه

 بندی توسعه سکونتگاهی های پهنه ها، معیارها و شاخص بندی مولفه طبقه -1-3-3-6-6-2-2-1

یرد. معیارهای گبندی سکونتگاهی با هدف تعیین قبلیت اراضی از حیث برآیند معیارهای مطلوب این قابلیت انجام میپهنه

بندی ابتدا ارائه شده است. از نظر فرآیندی در هر پهنه 11جدول بندی سکونتگاهی در استان بوشهر در  کار رفته در پهنهبه

ن شود. برآیند معیارهای ارزشی تعییشی تلفیق شده و در مرحله بعد متغیرهای محدود کننده از آن کسر میهای ارزشاخص

 محیطی، کیفیت زیست و مجاورت با مناطق دارای ارزش فعالیتی-های طبیعیقابلیت توسعه سکونتگاهی شامل محدودیت

نت در شوند. توزیع خدمات مرتبط با سکوامل میکارکردی فضا را ش-باشند که مجموعاً مولفه کیفیت محیطیطبیعی می

پهنه استان و تجمع خدمات برتر در محیط درونی و بیرونی استان، مولفه سطح کیفیت دسترسی به خدمات عمومی و برتر 

 بندی نظامهای اصلی پهنههای مصوب پیرامونی مراکز موجود، مولفههای پایه و محدودهدسترسی به زیرساخت مولفه

بندی توسعه سکونتگاهی در مولفه برای پهنه 1معیار و  11شاخص در غالب  37دهد. در مجموع سکونتگاهی را تشکیل می

 . 114یک سیستم سه سطحی تنظیم گردید

ابلیت های اصلی قهای پایه توسعه سکونتگاهی از مولفهای، دسترسی به زیرساختاز حیث مناطق دارای ارزش توسعه

های دسترسی به نیرو، آب شیرین )منابع متعارف و نامتعارف(، دسترسی به راه و گاز از ترکیب الیهسکونتگاهی است که 

ت گیری زیسایجاد شده است. همچنین شرایط حقوقی موجود شامل محدوده و حریم شهرها بر پایه اصل و قابلیت شکل

ایی حاصل و خروجی نه.این قابلیت در نظر گرفته شد های اصلی ها در طول تاریخ به عنوان یکی از مولفهانسان در این کانون

ه سکونتی دهند که عمده قابلیت توسع. نتایج نشان میدر نقشه های ذیل به تصویر کشیده شد. های مذکور را از ترکیب مولفه

                                                      
بندی این قهاستفاده گردید. طببندی اراضی از منابع مختلفی برای تدوین این نظام شناسی پهنهگردد مطابق با موارد اشاره شده در بخش روشاضافه می 114

 های مکانی مختلف صورت گرفته است.منابع در همان بخش در غالب داده
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رار ق جنوب در اولویت بعدی-استان در پیرامون هسته شهری شمال و جنوب تمرکز یافته است و پس از آن کریدور شمال

ربوط به های مگردد و نقشههای تلفیقی مربوط به سطح اول و دوم )مولفه و معیار( به تفکیک ارائه میدارد. در ادامه نقشه

ه سطح های هر سبندی سکونتگاهی، نقشهها در پهنهسطح شاخص در پیوست آمده است. همچنین با توجه به تعدد شاخص

بندی نهها در پهها در گزارش حاضر با توجه به اشتراکات برخی از شاخصبندیهارائه گردیده است و در خصوص سایر پهن

 .119گرددهای تلفیقی( اکتفا میهای مختلف و خوانایی گزارش، به ارائه دو سطح اول )نقشه

 های توسعه فضایی قابلیت سکونتگاهی ها و شاخص : ابعاد، مولفه 35جدول 

 

 شاخص معیار فضاییمولفه 

ت توسعه سکونتگاهی
ی قابلی

اراضی دارا
-مولفه کیفیت محیطی 

 کارکردی فضا

-محدودیت های محیطی

 طبیعی

 . شیب1

 . عمق خاک3

 . کیفیت زهکشی خاک3

 . جنس بستر زمین1

 متر مکعب -سرانه آب شرب در دسترس-. دسترسی به آب های زیرزمینی4

 پهنه بندی خطرات طبیعی )آسیب پذیری(. مجاورت با 6

 کیفیت زیست

 . مجاورت با پهنه بندی سیستم پشتیبان زندگی7

 تراکم -. توزیع شاخص مرکزیت مکانهای مرکزی 4

 . فاصله از ساحل9

 . فاصله از مناطق دارای آلودگی دریایی11

 . فاصله از مناطق دارای آلودگی هوا 11

 مناطق دارای مجاورت با

 ارزش فعالیتی 

 . تراکم جمعیت13

 شهرک و نواحی صنعتی -مناطق ویژه اقتصادی  -. فاصله از مناطق و نواحی خاص 13

 . تراکم فعالیت های دامداری11

 . مجاورت با فعالیت های کشاورزی و باغداری موجود و برنامه ای14

 پروری. مجاورت با فعالیت های آبزی 16

 . توزیع فعالیت های صنعتی و معدنی بر پایه عامل شاغلین17

 . فاصله با مناطق نمونه گردشگری14

مولفه سطح کیفیت و 

دسترسی به خدمات 

عمومی و برتر نظام 

 سکونتگاهی

توزیع خدمات مرتبط با 

 سکونت

 بیمه. توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات مالی و 19

 ورزشی -. توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات فرهنگی 31

 . توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات گردشگری31

 . توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات آموزش عالی33

 عامل شاخص مرکزیت خدمات ارتباطات و اطالعات. توزیع تجمعی از شهرها بر پایه 33

 . توزیع تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات درمانی31

 توزیع تجمعی از آبادی ها بر پایه عامل شاخص مرکزیت خدمات. 34

                                                      
 ردد. گباشد به کارشناسان محترم کارفرما ارائه میهای تحلیل فضایی متغیرها میهای تلفیقی و شاخصکه حاوی تمامی نقشه GISگردد فایل متذکر می 119
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 شاخص معیار فضاییمولفه 

تجمع خدمات برتر در 

 محیط درون استان

 شاخص مرکزیت خدماتی. توزیع وزن دار از مکان های مرکزی بر اساس 36

 جمعیت. توزیع با هسته تجمع های شهری در درون پهنه های تجمعی 37

دسترسی به خدمات برتر 

 کالنشهرها 

 . فاصله از فرودگاه34

 . فاصله زمانی پهنه های مختلف از کالنشهر شیراز و اهواز39

مولفه دسترسی به 

زیرساخت های پایه 

 توسعه نظام سکونتگاهی

 الیه دسترسی به

 زیرساخت نیرو 

 فاصله به متر -. فاصله از خطوط نیرو 31

 شعاع به متر -. فاصله از پست های برق31

دسترسی به منابع آب 

منابع متعارف و -شیرین

 نامتعارف

 مترفاصله به  -. فاصله از خطوط انتقال آب شرب 33

 مصوب طرح های آب شیرین کنپیشنهادی و -. فاصله از محدوده های مطالعاتی33

 فاصله از خطوط انتقال گاز. 31 دسترسی به زیرساخت گاز

 برخورداری از شبکه راه. 34 راهبه  دسترسی

 شرایط حقوقی اراضی پیرامون سکونتگاه های موجود
 مجاورت با حریم مصوب شهرها. 36

 نفر جمعیت 341مجاورت با اراضی روستاهای باالی . 37

 های کارشناسیماخذ: گروه سازمان فضایی بر پایه کلیه اسناد ارائه شده در مطالعات پایه و گزارش وضع موجود و تحلیل
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 یابی فضا بندی نهایی به عنوان بخشی از الگوی سازمان جمع -1-3-3-6-6-2-2-2

  19و  14صوی تدهد. تفاوت اراضی دارای قابلیت توسعه سکونتگاهی را پس از تلفیق معیارها نشان می بندیپهنه 39نقشه 

کسر  بندی اراضی دارای قابلیت توسعه سکونتگاهی پس ازدر اعمال متغیرهای بولین و اراضی تثبیت شده است. نتیجه پهنه

 سازد:شکار میموارد ذیل را آ ای و تثبیت شده ها و اراضی برنامهمحدودیت

 های توسعه سکونتگاهی در نوار ساحلی، پیرامون مجموعه شهری کنگان و دیر، کریدور ساحلی ظرفیت

-گناوه تا بندر ریگ، اراضی شمالی بندر دیلم متمرکز شده است. همچنین کریدور ساحلی بوشهر

ایی به هو در بخشدلوار تا اراضی ساحلی واقع در مرز شهرستان دشتی و دیر به عنوان اولویت دوم 

لی اند. بر این اساس بسیاری از اراضی ساحعنوان اولولیت سوم توسعه سکونتگاهی شناسایی شده

گانه محیط زیست حذف شدند. 4، مناطق ICZMبواسطه قرارگیری در اراضی پرخطر، پهنه خطر 

تر توضیح یشپ بایست به طور ویژه مدنظر قرار گیرد.منبع کمیاب می"بنابراین ساحل به عنوان یک 

داده شد که یکی از کیفیت سکونت و خدمات در استان بوشهر در کل شبکه شهری آن با توجه به 

ورت آونگی صشرایط اقلیمی، از تنگناهایی است که باعث گردید نیروی انسانی متخصص و کارامد به

د و به این ر استان باش)و نه ساکن( علی رغم وجود مراکز اشتغال بزرگ ملی در استان در تعامل با بازا

بنیان، نیروی انسانی متخصص در حوزه درمان، مهندسی، های دانشترتیب جذب و تاسیس شرکت

ساخت و ساز، خدمات فرهنگی، تفریحی و توریستی و ... با یک مساله جدی مواجه است و آن ظرفیت 

ی، توسعه وهای سکونتکیفیت زیست برای این افراد در استان است. بنابراین راهبرد تنوع در الگ

-های آموزش، آموزش عالی، حملها و توسعه خدمات در حوزهشهری با رویکرد باغشهرها و اکوسیتی

نقل، خدمات فرهنگی، و ... و تغییر در الگوهای آماده سازی و تفکیک زمین، الگوهای موجود توسعه و

بخصوص در  عه سکونتگاهیگردد که توسشهری در استان بوشهر یک انتخاب استراتژیک محسوب می

 بایست ازین قاعده پیروی کند.نوار ساحلی می
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  وجود ظرفیت یکپارچه توسعه سکونتگاهی و خدمات در پیرامون شهرهای اصلی و شهرهای پیرامون

امکان  شود. این ظرفیتخوانده می "ظرفیت شبکه شهری همکار و مکمل"عنوان آن که از به بعد به

ا های باالتر از ظرفیت جمعیتی هر یک از شهرهعمومی و برتر را در آستانه های خدماتتوسعه فعالیت

 ای و توسعه بازار داخلی و خارجیهای نوین، توسعه خوشهدهد و زمینه ظهور فعالیتبه تنهایی می

ظرفیت الگوی چند مرکزیتی توسعه سکونتگاهی و خدماتی در مجموعه  111. 111آوردرا فراهم می

یکپارچه در  نقلوشود. توسعه حمله مرکزیت شهر بوشهر و کنگان شناخته میشهری شمال و جنوب ب

 این مناطق از راهبردهای اصلی توسعه الگوی چندمرکزی است.

 های واقع در شمال استان بر پایه الگوی کریدورها جهت افزایش توسعه الگوی سکونتگاهی در کانون

شهرهای مستقر در این منطقه است. بر پایه  -Urban Synergy-افزاییخدماتی و هم-مقیاس کارکردی

-حاشیه حسن، و بندر گناوه از بندر ریگ ومکانی شهرهای دیلم از امام-بندی و فاصله زمانینتایج پهنه

کریدورهای  فعالیتی در طول-ای بودن این منطقه در فضای سرزمینی، راهبرد توسعه الگوی سکونتی

 رود. شمار میه فضایی این منطقه بههای آمایشی و توسعمربوطه از اولویت

 بندی پس از اعمال هر سه نوع متغیر فضایی حذفی، اراضی تثبیت شده و یکی از مهمترین نتایج پهنه

اشد. بامتیازآور، آشکارشدن تنگنای ساختاری توسعه سکونت در شهرستان عسلویه و جم و کنگان می

و  قه بواسطه شرایط طبیعی بین نوار ساحلیهای واقع در این منطسازمان فضایی خطی سکونتگاه

در طول همین کریدور خطی از سوی  2و  1فاز پارس 23وضعیت ارتفاعات از یک طرف و استقرار 

دیگر شرایطی را ایجاد کرده است که توسعه شهرها و روستاهای منطقه را با مساله جدی مواجه ساخته 

انتقال حق توسعه از مراکز دارای محدودیت است. این مدل از توسعه امکان راهبردهایی مانند 

ند. مجموع کنقل سریع و یکپارچه فراهم میوجدی توسعه را به مناطق دیگر بر پایه یک سیستم حمل

-کونتپایه در مناطق با سازمان فضایی سشرایط مذکور در کنار ظرفیت توسعه شبکه حمل و نقل ریل

 سازد:فضایی این منطقه مشهود میفعالیت خطی، چند راهبرد اصلی را در توسعه 

                                                      
تشریح گردید صحه گذاشته و بنابراین این ظرفیت در طراحی سازمانی فضایی در  3-3-6-3-3-1الگوهایی چندمرکزی که در بند بندی بر .مطالعات پهنه 111

 ریزی قرار گرفته است.افق طرح مالک برنامه
بخش سکونتگاهی در زیرشود به طور مفصل در مجلد اول فصل هشتم: توصیف عناصر نظام هایی که از الگوهای چند مرکزی حاصل میوجود ظرفیت 111

 بندی وضع موجود و گزارش حاضر تدقیق گردیده است.شبکه شهری ارائه شده است که این مطالعه در بند اول فصل یازدهم: جمع
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 1- توسعه شهرهای جدید جهت جذب نیروی کار متخصص و بخشی از رشد جمعیت شهرها و روستاها

لیه ابندی اراضی دارای قابلیت سکونتگاهی بخشی از اراضی منتهیدر شهرستان عسلویه: نقشه پهنه

ه ن را به عنوان اولویت توسعشرقی شهرستان واقع در محور خروجی استان به سمت منطقه پارسیا

 دهد.سکونت در این منطقه نشان می

 2-نقل وملدیر بر اساس مدل توسعه فضایی ح-کنگان-توسعه سکونتگاهی و خدماتی منطقه عسلویه

 (Transit Oriented Developmentپایه )

 در مناطق شهری  TOD : الگوی توسعه 13 ریتصو

 
 TODگیری کریدورهای سبز پیرامون مراکز شهری بر اساس مدل : ظرفیت شکل 19 ریتصو

 
 http://waynedavisarchitect.com/todماخذ:  
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 3- توسعه کمربند سبز بین مراکز شهری و حفاظت از اراضی مستعد حفاظت مانند پارک ملی نایبند و

 شهر تاریخی سیراف

 4- شهر کنگان، بنک، دیر، دوراهک و بردستان و ارتقاء  5شهری همکار کنگان شامل توسعه مجموعه

آن به منطقه شهری همکار از طریق مدل یکپارچه توسعه مجموعه مذکور با شهرهای جم، سیراف، 

 تقی و شهر جدید سیراف.عسلویه و نخل

 5-دان و دیر جهت آب-گانبر در طول کریدور کنهای زمیندستی و سایر فعالیتتوسعه صنایع پایین

ویه های مصوب گذشته در دو شهرستان عسلای و تثبیت توسعه در حدِ برنامههای منطقهارتقاء تعادل

 و کنگان.

 6- توسعه سکونتگاهی یکپارچه بین شهرجم و روستاهی پیرامون با رویکرد حفاظت فعال از باغات و

 توسعه الگوی شهرنشینی گسترده، باز و سبز. 

 ی شهر جدید در موقعیت مرزی شهرستان دشتی و دیر با توجه به اولویت توسعه سکونتگاهی ریزبرنامه

بندی، ضعف ساختاری شهرهای موجود در این منطقه )کاکی و بردخون( و قرارگیری منتج از پهنه

به  ذکر است با توجه های توسعه ملی.  الزم بهبرنامه منطقه ویژه انرژی پارس شمالی در اولویت

ست با بایپروری، خدمات بندری و ... سکونتگاه جدید میهای توسعه گردشگری، آبزیلیتقاب

ریزی شود و الگوهای مختلف سکونتکاهی برای اقشار های مذکور برنامهشدن نقشمحوریت بالفعل

هنده دریزی قرار گیرد. با توجه به بیشترین فاصله این کانون با مراکز اصلی ارائهمختلف مالک طرح

دهنده در هر دو محور ساحلی و پسکرانه تقویت گردد. خدمات الزم است کریدورهای منتهی اتصال

د در راستای رواز این سکونتگاه با توجه به قرارگیری در یکی از مناطق دارای عدم تعادل انتظار می

با توجه ) ای مربوط به کشاورزیهای خوشهایجاد و توسعه خدمات سکونتگاهی حوزه پیرامون، فعالیت

معیت ای و سرریز بخشی از جهای گلخانهبه تعدد روستاهای خالی از سکنه و شرایط زراعت( و مجتمع

ر فضای بخش دعنوان یک نقطه تعادلها محوریت حکمروایی در منطقه را بر عهده داشته و بهآبادی

 سرزمینی ایفای نقش کند.
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 بندی کاربری صنعتی پهنه -1-3-3-6-6-2-3

 بندی توسعه صنعتی های پهنه ها، معیارها و شاخص بندی مولفه طبقه -1-3-3-6-6-2-3-1

ی قابلیت توسعه بندکاربری اراضی در این مطالعه و مشابه با فرآیند ارائه شده در خصوص پهنهبندی مطابق با فرآیند پهنه

استخراج شده است و برآیند حاصل از تلفیق  36جدول بندی صنعتی بر پایه تلفیق معیارهای ارائه شده در سکونتگاهی، پهنه

 یابی فضا بندی نهایی به عنوان بخشی از الگوی سازمان جمعمعیارهای تعیین قابلیت توسعه صنعتی در 

موارد ذیل  دهای و تثبیت شها و اراضی برنامهبندی اراضی دارای قابلیت توسعه صنعتی پس از کسر محدودیتنتیجه پهنه

 سازد:را آشکار می

د. انتخاب برازجان استقرار دار-جنوب و کریدور بوشهر-شترین قابلیت توسعه صنعتی استان در طول کریدور شمالبی

پایین از صنایعهای مورد نیکنگان که با توسعه خطوط ریلی و زیرساخت-استراتژی توسعه صنعتی در طول کریدور بوشهر

برد جعیت و فعالیت در پهنه استان تناسب دارد و اساساً یک راهدستی نیز منطبق است، با اصل توزیع متعادل دستی و میان

 گردد.تعادلی محسوب می

 نوبج-دستی نفت و گاز در طول کریدور شمالدستی و پایینگیری کریدور انرژی، صنایع میانظرفیت شکل

نند خوشه صصی ماگیری مجموعه های صنعتی تخموقعیت ویژه میادین نفت و گاز در استان خوزستان و بوشهر و شکل

منجر به توسعه  2و  1پارس خارگ، خوشه تخصصی منطقه ویژه تخصصی انرژی -پتروشیمی بندر امام، خوشه بهرگان

صوب های مبرنامهتخصصی در فضاهای خاصی از سرزمین ملی شده است. ادامه  خطوط زیرساختی، خدماتی و بنادر

 گیری منطقه ویژهدر همین مناطق داللت دارد. توسعه و شکلهای مذکور آتی در این حوزه نیز بر توسعه زیرساخت

ه صنایع ای از ادامه روند توسعو مکانیابی منطقه ویژه تخصصی پتروشیمی شمال استان بوشهر نمونه 3و  3تخصصی پارس 

-از صرفهاصی های خنفت و گاز و پتروشیمی بر کریدور خلیج فارس دارد. از طرفی صنایع پیشتاز و محرک توسعه زمینه

خش از دستی این بای و توسعه اقتصادی را فراهم آورده است به نحوی که به توسعه صنایع و محصوالت میانهای منطقه

اقتصاد در برخی مناطق منجر شده است. به عنوان نمونه توسعه پارک صنعتی گوهر افق در سایت مجتمع جم و همکاری 

ه در های توسعه است کای از زمینهیه در تولید یک محصول میانی نمونههای مستقر در بندر امام و عسلوبا پتروشیمی

-نامهطبیعی زمینه بر-. از طرفی مجموع شرایط محیطیگیردقرار می "ایهای منطقههمکاری"و  "اقتصاد فضا"چارچوب 

یجاد ه ویژه عسلویه ابر را در دو سایت پارسیان و المرد در کمترین فاصله از منطقریزی و اجرای منطقه صنعتی انرژی

کرده است که برخی از مهمترین خوراک صنعتی صنایع مستقر در این منطقه از طریق مناطق ویژه انرژی پارس پشتیبانی 
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مستقر در  های صنعتی و زیرساختیخدماتی و مقیاس فعالیت-گردد. با توجه به قدمت توسعه صنعتی و سکونتگاهیمی

های فرودگاهی، حمل و نقل ی از نیازهای خدماتی مناطق مذکور از جمله زیرساختاستان نسبت به مناطق همجوار، برخ

تواند به استان بوشهر سرازیر گردد. برآیند موارد فوق در کنار عبور خطوط انتقال گاز سراسری و خدمات شهری می

IGAT ند(، کاستان را طی می جنوب، صادرات نفت در شمال استان و خط گاز اتیلن )که طول-در سراتاسر کریدور شمال

ه آورد کها به بازار داخلی و خارجی مجموعه شرایطی را فراهم میموقعیت ویژه بنادر سطح یک استان و دسترسی آن

گیری یکی از مهمترین کریدورهای ملی را در منطقه که شاکله اصلی آن در استان بوشهر واقع است را توجیه شکل

حمل و  دستی، خدمات بندری،دستی، پایینهای بسیاری را در حوزه صنایع میانظرفیتتواند نماید. کریدوری که میمی

-جصنعتی خلی-نقل و خدمات شهری و فراشهری ایجاد نماید. از این پس در این مطالعه به این کریدور، کریدور انرژی

تان رمزگان در طول خط ساحلی در اسخمینی تا سایت پارسیان استان هشود که از نظر مکانی از بندر امامفارس خوانده می

ای و مطالعاتی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران بر این بوشهر مستقر است. همچنین انطباق خطوط ریلی برنامه

 های اقتصادی و ارتقاء جریانات کاالیی  بنادر این منطقه موثر خواهد بود.کریدور بر زمینه

رین تمینی و ریلی استان در طول خط ساحلی از شمال استان بوشهر تا جنوبیز-ایبر این اساس توسعه کریدورهای جاده

دهی شود همچنین لجستیک تخصصی نفت و گاز، جهتهای اصلی توسعه فضایی استان برشمرده مینقطه آن از استراتژی

لیج فارس ور خیری کریدگهای صادرات محصوالت تخصصی پتروشیمی... از راهبردهای شکلبنادر اصلی استان به زون

 است.

ایج کنگان( ظرفیت توسعه صنعتی را مطابق با برآیند نت-دیر( و کریدور سیراف )چغادک-هر دو کریدور ساحلی )بوشهر

ر( برخوردارند بهای صنعتی که از حساسیت بیشتری برای مجاورت با دریا )صنایع آببندی دارند. بر این اساس فعالیتپهنه

 .یرندگتوانند در کریدور ساحلی مستقر باشند، قرار میککند در فهرست صنایعی که میو آلودگی کمتری تولید می

بر در مینبایست توسعه صنایع کاربر و زبندی، میبه عنوان یک اصل در توسعه فضایی صنعتی و برامده از مطالعات پهنه

استان  3و  1تی پیرامون شهرهای سطح دیر صورت گیرد و مناطق مستعد صنع-طول کریدور سیراف و کریدور ساحلی بوشهر

های توسعه فضایی در شهر بوشهر، مجموعه شهری کنگان اختصاص یابد. مجموع محدودیت Hightechبر، به صنایع سرمایه

 توان مهمترین فاکتورهای موثر بر این تیپولوژی دانست.آهن را میو برازجان و عبور خط راه
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 های توسعه فضایی قابلیت صنعتی ها و شاخص : ابعاد، مولفه 36جدول 

 شاخص معیار مولفه فضایی 

تی
صنع

عه 
وس

ت ت
ابلی

ی ق
ارا

ی د
اض

ار
 

-مولفه کیفیت محیطی

 کارکردی فضا

 طبیعی-محیطیمحدودیت های 

 . شیب1

 . عمق خاک3

 . کیفیت زهکشی خاک3

 . جنس بستر زمین1

 لیتر در روز-آب در دسترس صنعت -. دسترسی به آب های زیرزمینی4

 . مجاورت با پهنه بندی خطرات طبیعی6

 کیفیت زیست

 . مجاورت با پهنه بندی سیستم پشتیبان زندگی7

 مناطق دارای آلودگی دریایی. فاصله از 4

 . فاصله از مناطق دارای آلودگی هوا9

 مجاورت با مناطق دارای

 ارزش فعالیتی 

 . مجاورت با فعالیت های دامداری11

 . مجاورت با فعالیت های کشاورزی و باغداری11

 . مجاورت با فعالیت های آبزی پروری13

 صنعتی و معدنی بر پایه عامل شاغلین. مجاورت با فعالیت های 13

 . مجاورت با مناطق نمونه گردشگری11

 . فاصله از خط ساحلی14

 تجمع نیروی انسانی مولفه نیروی انسانی

 . تجمع نیروی کار ماهر16

 . تجمع نیروی کار نیمه ماهر17

 . تجمع نیروی کار غیر ماهر14

 صنعتی و ساختمانی در شهرها و روستاها. تراکم شاغلین بخش های 19

-مولفه خدمات پشتیبان

 صرفه های

 شهری صنعت 

 پهنه های خاص
 . فاصله از شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی31

 . دسترسی به پهنه های دارای صرفه های محلی صنعت31

 و بازرگانی حمل و نقل

 بازرگانی بر پایه عامل سطح بندی. فاصله از بنادر 33

 . توزیع گمرکات تخصصی )گمرکات مرزی، فرودگاهی و مناطق ویژه(33

 . تجمع فعالیت ها و مشاغل خدمات حمل و نقل31

 . تراکم مشاغل عمده فروشی و خرده فروشی در شهرها25

 . تراکم مشاغل حمل و نقل و انبارداری در شهرها26

 خدماتتجمع 

 در محیط درون استان

. فاصله تجمعی از  شهرها بر پایه عامل شاخص مزکزیت خدمات مالی و 27

 بیمه

. فاصله تجمعی از شهرها بر پایه عامل شاخص مزکزیت خدمات ارتباطات و 28

 اطالعات

 . فاصله تجمعی از شهرها  بر پایه عامل شاخص مزکزیت خدمات درمانی29

 وزن دار از مکان های مرکزی بر اساس شاخص مرکزیت خدماتی. فاصله 30

 . مجاورت با هسته تجمع های شهری در درون پهنه های تجمعی جمعیت31

 . فاصله از زیرساخت فرودگاه32 دسترسی به خدمات نیروی انسانی کالنشهرها
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 شاخص معیار مولفه فضایی 

 . فاصله زمانی پهنه های مختلف از کالنشهر شیراز و اهواز33

مولفه دسترسی به 

زیرساخت های پایه 

 توسعه صنعتی

 دسترسی به زیرساخت نیرو
 فاصله به متر-. فاصله از خطوط نیرو 34

 شعاع به متر-. فاصله از پست های برق35

 منابع متعارف دسترسی به منابع آب شیرین
 فاصله به متر-. فاصله از خطوط انتقال آب شرب36

 فاصله وزن دار از سدها )بر پایه ظرفیت سد(-آب سطحی. دسترسی به منابع 37

 پیشنهادی طرح های آب شیرین کن-. فاصله از محدوده های مطالعاتی38 دسترسی به منابع آب شیرین منابع نامتعارف

 . فاصله از خطوط انتقال گاز39 دسترسی به زیرساخت گاز

 برخورداری از راه. 40 عامل درجه بندی راه دسترسی به راه بر پایه

 دسترسی به بازارداخلی

 نظام توزیع جمعیت
 هزارنفر-. دسترسی کانون ها به جمعیت داخلی از طریق تحلیل شبکه41

 . تراکم جمعیت42

 توان کانون ها-عامل درونی
 . قدرت پیوند کانون ها از کل پیوندهای مسافر درون استانی43

 کل پیوندهای کاال درون استانی. قدرت پیوند کانون ها از 44

 توان کانون ها-عامل بیرونی منطقه ای بازار

 . قدرت پیوند کانون ها از کل پیوندهای مسافر برون استانی45

 . قدرت پیوند کانون ها از کل پیوندهای کاال برون استانی46

 . فاصله از بنادر بر پایه عامل سطح بندی47

 آهن. مجاورت با راه 48

 های کارشناسیماخذ: گروه سازمان فضایی بر پایه کلیه اسناد ارائه شده در مطالعات پایه و گزارش وضع موجود و تحلیل

های ارزشی تلفیق شده و در مرحله بعد متغیرهای محدود کننده از آن کسر بندی ابتدا شاخصاز نظر فرآیندی در هر پهنه

ست و مجاورت محیطی، کیفیت زی-های طبیعیقابلیت توسعه صنعتی شامل محدودیت شود. برآیند معیارهای ارزشی تعیینمی

وند. تجمع شکارکردی فضا را شامل می-باشند که مجموعاً مولفه کیفیت محیطیبا مناطق دارای ارزش فعالیتی طبیعی می

سی نقل و بازرگانی، دستروحمل گردد. مناطق و نواحی خاص، توزیع خدماتبندی را شامل مینیروی انسانی مولفه دوم پهنه

ای شهری هها(، مولفه خدمات پشتیبان و صرفههای ورودی به استان )مانند فرودگاهبه نیروی انسانی مناطق پیرامون و دروازه

ای پایه توسعه هدسترسی به زیرساخت بندی این فعالیت مشتمل بر مولفهصنعت را تشکیل داده است. سه مولفه نهایی پهنه

بندی مولفه برای پهنه 6معیار و  16شاخص در غالب  14باشند که در مجموع ای میتی، دسترسی به بازار داخلی و منطقهصنع

 . 113توسعه صنعتی در یک سیستم سه سطحی تنظیم گردید

ای ههای پایه توسعه صنعتی و مناطق و نواحی خاص از مولفهای، دسترسی به زیرساختاز حیث مناطق دارای ارزش توسعه

به  های دسترسی به نیرو، آب شیرین )منابع متعارف و نامتعارف(، دسترسیاصلی قابلیت این فعالیت است که از ترکیب الیه

                                                      
بندی این بقهطبندی اراضی از منابع مختلفی برای تدوین این نظام استفاده گردید. شناسی پهنهگردد مطابق با موارد اشاره شده در بخش روشاضافه می 113

 های مکانی مختلف صورت گرفته است.منابع در همان بخش در غالب داده
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ها و نواحی صنعتی ایجاد شده است. در واقع یکی از ای از مناطق ویژه اقتصادی و انرژی، شهرکشبکه راه و گاز و فاصله

های محلی و شهری صنعت است که در های دارای مزیت صرفهتوسعه آتی قرارگیری در پهنهبندی مهمترین معیارهای پهنه

 فرآیند تلفیق به عنوان یکی از معیارهای اساسی مالک عمل قرار گرفته است.

ت اصل مجاور"های عمده فعالیت در فضای سرزمینی بر پایه مجاورت با مناطق دارای ارزش فعالیتی در کلیه گروه

مکان و توسعه صنایع مرتبط در نظر گرفته شده است. دسترسی به بازار و ا "هادارای قابلیت توسعه صنعتی با فعالیتهای پهنه

ستان بندی توسعه صنعتی اهای اصلی توسعه صنعتی است که در پهنهصادرات )خدمات بندری و گمرکات( نیز از شاخص

موجود، مناطق و نواحی خاص و دسترسی به بازار ارکان اصلی های ها، فعالیتبوشهر لحاظ گردید. در مجموع زیرساخت

 دهند.بندی صنعتی را تشکیل میپهنه

های مربوط به سطح دوم: معیار و سطح سوم: مولفه ارائه و پس از آن نتیجه تلفیق نهایی معیارها ارائه گردیده در ادامه نقشه

 است.
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 یابی فضا بندی نهایی به عنوان بخشی از الگوی سازمان جمع -1-3-3-6-6-2-3-2

موارد ذیل  دهای و تثبیت شها و اراضی برنامهبندی اراضی دارای قابلیت توسعه صنعتی پس از کسر محدودیتنتیجه پهنه

 سازد:را آشکار می

 برازجان -جنوب و کریدور بوشهر-شترین قابلیت توسعه صنعتی استان در طول کریدور شمالبی

عه خطوط کنگان که با توس-استقرار دارد. انتخاب استراتژی توسعه صنعتی در طول کریدور بوشهر

یع دستی نیز منطبق است، با اصل توزپایین دستی و میانهای مورد نیاز صنایعریلی و زیرساخت

 ردد.گجعیت و فعالیت در پهنه استان تناسب دارد و اساساً یک راهبرد تعادلی محسوب میمتعادل 

 یدور دستی نفت و گاز در طول کردستی و پایینگیری کریدور انرژی، صنایع میانظرفیت شکل

 جنوب-شمال

نند خوشه صصی ماگیری مجموعه های صنعتی تخموقعیت ویژه میادین نفت و گاز در استان خوزستان و بوشهر و شکل

منجر به توسعه خطوط  3و  1خارگ، خوشه تخصصی منطقه ویژه تخصصی انرژی پارس -پتروشیمی بندر امام، خوشه بهرگان

های مصوب آتی در این برنامهزیرساختی، خدماتی و بنادر تخصصی در فضاهای خاصی از سرزمین ملی شده است. ادامه 

و  3گیری منطقه ویژه تخصصی پارس در همین مناطق داللت دارد. توسعه و شکلهای مذکور حوزه نیز بر توسعه زیرساخت

روشیمی ای از ادامه روند توسعه صنایع نفت و گاز و پتو مکانیابی منطقه ویژه تخصصی پتروشیمی شمال استان بوشهر نمونه 3

وسعه ای و تهای منطقهاز صرفههای خاصی بر کریدور خلیج فارس دارد. از طرفی صنایع پیشتاز و محرک توسعه زمینه

دستی این بخش از اقتصاد در برخی مناطق اقتصادی را فراهم آورده است به نحوی که به توسعه صنایع و محصوالت میان

ی مستقر در هامنجر شده است. به عنوان نمونه توسعه پارک صنعتی گوهر افق در سایت مجتمع جم و همکاری با پتروشیمی

و  "اقتصاد فضا"های توسعه است که در چارچوب ای از زمینهیه در تولید یک محصول میانی نمونهبندر امام و عسلو

ریزی و اجرای منطقه صنعتی طبیعی زمینه برنامه-. از طرفی مجموع شرایط محیطی113گیردقرار می "ایهای منطقههمکاری"

                                                      
کت راـمشبا هر ــبوشن ستادر اثبت شرکتها در اداره  1464ره شماهجری شمسی  1391درسال فق اصنعتی گوهر رک شیمی توسعه پاوشرکت پتر.  113

 1344ل سان در ستایررک اپاای جری اتژاسترتاسیس شد. االهو داکیمیا صنایع ب و نتخااشیمی وپتر، عسلویهف شیمیایی صد، مــیمی جـشورکت پترـشر اـــهـچ

تمامی ن ستایرراک اخواک در شتربه دلیل ا د.دگراث حدر اهکتا 9مینی مساحت در زکه مطرح و در دستورکار قرارگرفتشیمی وتوسط شرکت ملّی صنایع پتر

، منومرن ستایرابسته به ی واحدهاه وانجیرزتوسعه د و یجاا -1راهبردهای توسعه پارک فوق عبارتس از  .شده نامید نستایررک اپا، نظررد صنعتی مورک پا، حدهاوا

ار هز 11ه خیرن ذمخزاث حدا -1، هاوژهیوتیلیتی پرراک و یع خوزتوو یافت ی درشبکههااث حدا -3، زنیاردموک بخش مشترت تأسیساو تأمین یوتیلیتیها  -3

غیر و جانبی صنعتی ی یسهاوسرو ها رنبااث احدا -6و  جانبیات تجهیزو کساید وپراری نگهدر نبااث احدا -4، هاوژهپرراک خوان ر به عنومنومن ستایراتنی 

 . برای مطالعه دقیق تر به سایت رسمی پتروشیمی جم رجوع شود.صنعتی
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ه ویژه عسلویه ایجاد کرده است که برخی از مهمترین بر را در دو سایت پارسیان و المرد در کمترین فاصله از منطقانرژی

ت توسعه گردد. با توجه به قدمخوراک صنعتی صنایع مستقر در این منطقه از طریق مناطق ویژه انرژی پارس پشتیبانی می

از  یهای صنعتی و زیرساختی مستقر در استان نسبت به مناطق همجوار، برخخدماتی و مقیاس فعالیت-صنعتی و سکونتگاهی

تواند به استان بوشهر های فرودگاهی، حمل و نقل و خدمات شهری مینیازهای خدماتی مناطق مذکور از جمله زیرساخت

جنوب، -در سراتاسر کریدور شمال IGATسرازیر گردد. برآیند موارد فوق در کنار عبور خطوط انتقال گاز سراسری 

سی کند(، موقعیت ویژه بنادر سطح یک استان و دستراستان را طی می صادرات نفت در شمال استان و خط گاز اتیلن )که طول

گیری یکی از مهمترین کریدورهای ملی را در آورد که شکلها به بازار داخلی و خارجی مجموعه شرایطی را فراهم میآن

یاری را در های بسظرفیتتواند نماید. کریدوری که میمنطقه که شاکله اصلی آن در استان بوشهر واقع است را توجیه می

دستی، خدمات بندری، حمل و نقل و خدمات شهری و فراشهری ایجاد نماید. از این پس در دستی، پایینحوزه صنایع میان

ی تا سایت خمینشود که از نظر مکانی از بندر امامفارس خوانده میصنعتی خلیج-این مطالعه به این کریدور، کریدور انرژی

و مطالعاتی  ایرمزگان در طول خط ساحلی در استان بوشهر مستقر است. همچنین انطباق خطوط ریلی برنامهپارسیان استان ه

های اقتصادی و ارتقاء جریانات کاالیی  بنادر این منطقه موثر شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران بر این کریدور بر زمینه

 خواهد بود.

 مینی و ریلی استان در طول خط ساحلی از شمال استان ز-ایبر این اساس توسعه کریدورهای جاده

ود همچنین شهای اصلی توسعه فضایی استان برشمرده میترین نقطه آن از استراتژیبوشهر تا جنوبی

صصی های صادرات محصوالت تخدهی بنادر اصلی استان به زونلجستیک تخصصی نفت و گاز، جهت

 ور خلیج فارس است.یری کریدگپتروشیمی... از راهبردهای شکل

 ا کنگان( ظرفیت توسعه صنعتی ر-دیر( و کریدور سیراف )چغادک-هر دو کریدور ساحلی )بوشهر

بیشتری برای  های صنعتی که از حساسیتبندی دارند. بر این اساس فعالیتمطابق با برآیند نتایج پهنه

ایعی که ککند در فهرست صنبر( برخوردارند و آلودگی کمتری تولید میمجاورت با دریا )صنایع آب

 .114گیرندتوانند در کریدور ساحلی مستقر باشند، قرار میمی

                                                      
بندی زیست محیطی واحدهای صنعتی( در مرحله دوم مطالعات در به طبقهگروه الف، ب، ج و د )مطابق با مصو 1های صنعتی بر پایه بندی فعالیتپهنه 111

 گیرد.انجام می 1:41111مقیاس 
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 توسعه صنایع  بایستبندی، میبه عنوان یک اصل در توسعه فضایی صنعتی و برامده از مطالعات پهنه

تعد دیر صورت گیرد و مناطق مس-بر در طول کریدور سیراف و کریدور ساحلی بوشهرکاربر و زمین

اختصاص یابد. مجموع  Hightechبر، استان به صنایع سرمایه 2و  1تی پیرامون شهرهای سطح صنع

هن آهای توسعه فضایی در شهر بوشهر، مجموعه شهری کنگان و برازجان و عبور خط راهمحدودیت

 توان مهمترین فاکتورهای موثر بر این تیپولوژی دانست.را می
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 های زیست محیطی و میراث طبیعی گاه بندی ذخیره پهنه -1-3-3-6-6-3

بیعی، شناسایی مناطق دارای اولویت حفاظت و های زیست محیطی و میراث طگاهبندی ذخیرههدف اصلی مطالعات پهنه

. مطابق با برنامه های فضایی 114های صنعتی، سکونتی و ... با مناطق مذکور استهماهنگی پیشنهادات فضایی توسعه در فعالیت

آمایشی و کالبدی تدوین شده در کشور همواره مناطق مصوب تحت مدیریت و حفاظت سازمان محیط زیست به عنوان 

اند و در واقع یک رویکرد غیر فعال در سازمان فضایی اکولوژیک پیشنهادی گاه های زیست محیطی معرفی شدهذخیرهمناطق 

-گانه تحت حفاظت محیط زیست، ویژگی1این برنامه ها حاکم بوده است. در سازمان فضایی اکولوژیک استان بوشهر مناطق 

شنی و مناطق تحت تاثیر آب و اراضی جنگلی نیز در قالب دو  دریایی مانند خورها، اراضی-های اکوسیستمی خاص ساحلی

 های زیست محیطی و میراث طبیعی استان تعیین گردید. گاهبندی ذخیرهماتریس آبی و سبز  در پهنه

 های زیست محیطی و میراث طبیعیگاهبندی ذخیرههای پهنه: معیارها و مولفه 37جدول 

 طبقه کاربری زمین کاربری زمین محدوده-منطقهنوع 

 های سبزماتریس-لکه

 اراضی جنگلی-1

 جنگل انبوه-1-1

 انبوهجنگل نیمه-3-1

 جنگل تنک-3-1

 زارزار و درختچهبیشه-1-1

 های مانگرو و حراجنگل-4-1

 کاشتجنگل دست-6-1

 خشکی-مناطق تحت حفاظت-7-1

 اراضی مرتعی-3
 مراتع متراکم-1-3

 متراکممراتع نیمه-3-3

 اثر طبیعی ملی-3-1 گنبدنمکی-3

 اراضی زراعی آبی و نخلستان-1

اراضی کشت آبی و پایاب سدهای موجود و -1-1

 ایبرنامه

 هااراضی باغی و نخلستان-3-1

 های آبیماتریس-لکه

 اراضی تحت تاثیر آب-4

 اراضی جزر و مدی-1-4

 خورها -3-4

 ساحلیپهنه اراضی شنزار -3-4

 هاها و دریاچهتاالب-6

 دریاچه پشت سد-1-6

 هاها و ماندابتاالب-3-6

 آبی-مناطق حفاظت شده -3-6

                                                      
 ریزی گذاری و برنامه. راهنمای انجام مطالعات برنامه آمایش استان جلد دوم: بخش سیاست 114
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 طبقه کاربری زمین کاربری زمین محدوده-منطقهنوع 

 هاها و مسیلرودخانه-6
 هارودخانه-1-6

 هامسیل-3-6

 ماخذ: مطالعات مشاور، پنل تخصصی منابع طبیعی، و اطالعات مستخرج از کاربری اراضی و مظالعات وضع موجود

های فضایی و تعارضات بوجود آمده در سطح استان استراتژی 116بر پایه معیار فضایی سطح اتصال اکولوژیکهمچنین 

 بندی گردید: ذیل مطابق با اهداف، اصول و ضوابط ملی آمایش طبقه

 جهت افزایش سطح  3های واقع در پارس تا سکونتگاه 1های جنوبی استان از پارس کریدور سبز بین شهرتوسعه

 های بهم مرتبط.اکولوژیک و حفاظت از اکوسیستم اتصال

 بر  آبه این مناطق  با تاکیدهای حساس و حفظ حقای منتهی به اکوسیستممدیریت فعال کریدورهای رودخانه

 منطقه حفاظت شده مند و حله.

 هوا وای، های دریایی و رودخانههای آلودگی محیطی در سه موضوع آلودگیارزیابی و پایش مستمر شاخص 

 های مذکورخاک و انطباق مدیریت عوارض ناشی از فعالیت صنعتی بر پایه تعدیل و یا رشد شاخص

 های محیطی در یک رهیافت رقابتی در واگذاری و اجازه توسعه  فعالیت گردشگری بکارگیری پایش شاخص

 در مناطق حفاظت شده 

 ر مناطق حفاظتی با تاکید بر شهر و روستاهای توسعه مشاغل سبز به عنوان یکی از رهنمودهای مدیریت فعال د

 مستقر و یا در مجاورت با مناطق مذکور

 خاص اثر  هایهایی که بطور طبیعی بر مناطق فعلی و اکوسیستمافزایش مناطق حفاظت شده به ویژه در حوزه

 گذارند.

-1-1ر بند بندی مناطق مذکور دبقهگانه مناطق از نظر حفاظت بر پایه شناسایی و طبندی سهگردد که اولویتمتذکر می

 گردد.)گام چهارم از مطالعات مرحله اول( با عنوان تصویر سازمان فضایی توسعه ارائه می  1-4

  

                                                      
116 Ecological Connectivity 
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 بندی خطرات طبیعی پهنه -1-3-3-6-6-4

تی سازمان فضایی فعالی-برنامه ریزی فضایی و ارزیابی سناریوهای توسعه فضایی، انعکاس جمعیتییکی از مهمترین مراحل 

ندی بهای استان بوشهر، سطح و میزان مخاطرات الگوی پهنهتوسعه در پهنه بندی خطرات طبیعی است. مطابق با ویژگی

 خطرات طبیعی به صورت ذیل پیشنهاد گردیده است:

 بندی خطرات طبیعی : فرآیند تلفیق و معیارهای پهنه 20 ریتصو

 
 امنیتی در آمایش سرزمین-ماخذ: برآیند مطالعات فصل دهم از گام دوم مرحله اول: بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی

-ی سلسلهلیل فرآیند ارزیابدر این مرحله الیه ها طبقه بندی شده و میزان ارزش هر طبقه طبق نظر کارشناسی بر پایه تح

صورت می گیرد و در نهایت بر پایه تلفیق داده های مذکور پهنه بندی نهایی خطرات طبیعی ارائه می گردد.  AHP-مراتبی

های مذکور در مرحله آخر،  برآیند حاصل از ترکیب نقشه فوق با الیه تجمعی آلودگی هوا )استخراج شده پس از تلفیق داده

 ارائه گردید. نقشه ذیل بندی نهایی درهای سنجنده موریس( ترکیب و پهنهاز تفسیر داده
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 بندی خطرات طبیعی : معیارهای پهنه 33جدول 

   
 معیار بیالن آب بندی خطر زلزلهمعیار پهنه معیار زمین لغزش

   

 خشکسالیمعیار  معیار میزان مصرف آب معیار شیوع بیماری

  

 

  معیار خطر سیل معیار شدت گردو خاک
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 ای شدن نواحی روستایی بندی خطر حاشیه پهنه -1-3-3-6-6-5

ای شدن نواحی  بندی خطر حاشیه های پهنه بندی شاخص بندی و طبقه منطقه -1-3-3-6-6-5-1

 روستایی

حاصل از مطالعات وضع موجود، چهار سکانس فضایی در محیط روستایی استان بوشهر شناسایی بر پایه جمع بندی نتایج 

 های منحصر به فردی  هستند. ها دارای ویژگیگردید که هر یک از این سکانس

 ای منطبق بر مناطق روستایی گناوه و دیلم؛فضاهای روستایی با مشخصه حاشیه 

 متاثر از مناطق شهری عملکردیز تجمعپذیری افضاهای روستایی با مشخصه تحول( های شهری-FURs منطبق )

 ویژه موقعیت لیلد به که های مرکزی و غربی شهرستان دشتستان و تنگستان: روستاهاییبر منطقه بوشهر، بخش

 شاغلین نهمچنی و باشند داشته محسوسی جمعیت جذب اند توانسته دارند شهری اصلی مراکز به نسبت که ای

 قیمت که است این روستاها این خصوص در مهم تر نکته  کنند جذب خود در را ساختمان و خدمات بخش

دارند  اشتغال مراکز به مناسبی دسترسی حال عین در و بوده تر پایین شهری مراکز از مراتب به نیز اجاره و مسکن

 های تجمع شهری؛)موقعیت روستاها نسبت به پهنه

  فزاینده تخلیه جمعیتی منطبق بر منطقه دیر، دشتی و مناطق شرقی شهرستان فضاهای روستایی با مشخصه روند

 دشتستان و تنگستان؛

 نگان و ای منطبق با منطقه عسلویه، کمنطقه-پذیری شتابان از تحوالت ملیفضاهای روستایی با مشخصه تحول

 جم و پیرامون دیر؛

ای طقههای منهای ذیل بر اساس زمینه تفاوتشاخص ای شدن نواحی روستایی،بندی خطر حاشیهبه منظور تدوین پهنه

 دید.ها تلفیق گراجتماعی از طریق روش گروه بندی فضایی آبادی-الذکر( و شرایط اقتصادیسکانس فوق 1)ویژگی 

 شاخص موقعیت آبادی ها نسبت به تجمع های شهری-FURs ؛ 

 بندی شبکه ؛شاخص دسترسی به زیرساخت راه بر پایه عامل درجه 

 شاخص نرخ رشد جمعیت ؛ 



 استان ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر                                                                                 بوشهر  برنامه و بودجه استانسازمان  

 

5002212B0021303019RE101961218 
 

317 

 117-شاخص تنوع کارکردیTress Index؛ 

 بندی و تحلیل شبکه ؛شاخص دسترسی به خدمات برتر و شهری بر پایه عامل سطح 

 های مرکزی روستایی از طریق شاخص بندی مکانشاخص دسترسی به خدمات روستایی بر پایه عامل سطح

 مرکزیت و تحلیل شبکه ؛

 114روستایی؛ شاخص نرخ بیکاری در مناطق 

 های زیرزمینی.مناطق ممنوعه برداشت آب 

 : تیپولوژی قلمروهای روستایی 21 ریتصو

 

                                                      
 یا اورزیکارکردی کش در هر سه زمینه عبارتی به. هستند برخوردار خاصی تنوع از کارکردها و اشتغال های گروه ترکیب نظر از که روستاهایی وجود 117

اب آوری های تروستایی از مهمترین شاخص-شاخص تنوع کارکردی به ویژه در مناطق روستایی و شهری.کنندصنعتی ایفای نقش می و ، خدماتی شیالتی

 اقتصادی است.
های مختلف ارائه گردیده است لذا جهت تکرار مطالب شاخص نرخ بیکاری در مناطق روستایی و دسترسی بندی در بخشهای پهنهاز آنجایی که شاخص 114

 گردد.به خدمات روستایی در این بخش ارائه می
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 های راهبردی بندی با اولویت بندی نتایج و تلفیق پهنه جمع -1-3-3-6-6-5-2

ام سرزمینی و تعادل محیط همبستگی با تیپولوژی سناریوی انسج( 66نقشه ای شدن نواحی روستایی )بندی خطر حاشیهپهنه

در  دهند مناطقی هستند کههای اصلی مداخله را تشکیل میتام دارد. عمدتًا مناطقی که در سناریوی انسجام سرزمینی حوزه

ای های شدن نواحی روستایی حوزهبندی خطر حاشیهبندی حاصل از پهنهشدن نیز واقعند. برآیند و جمعایخطر حاشیه

 :131کندرا برجسته می 119ذیلراهبردی 

 های کشهر شرکت اصلی راهبردهای در ای کارکردهای اصلی محیط روستا: تاکنونتوسعه خوشه 

 شیالت وشهخ دستی، صنایع خوشه. است گرفته قرار ریزی برنامه اولویت در اصلی خوشه سه صنعتی

 .دهند می قرار هدف را روستایی محیط کارکردهای عموماً خوشه سه این. خرما خوشه و میگو و

 ضمانت و روستایی تولیدات بازار توسعه اقتصادی، پایداری مذکور های فعالیت ای خوشه توسعه

ا،   هاما نکته مهم در خصوص شناسایی و تدقیق خوشه .داشت خواهد دنبال به را محصوالت خرید

برنامه  فضایی آتیها و راهبردهای تعادل بخش و خصوصاً عناصر سازمان وابستگی آنها به سیاست

 آمایش است که می تواند مبنای  تعیین و تخصیص خوشه های آتی باشد. 

 های خدماتی های مرکزی روستایی در بخشتمرکز بر توسعه متوازن مکان 

 باتوجه به – مدیل و گناوه در کارکرد کشاورزی کیفی و کمی حمایت و در اولویت قرارگرفتن توسعه

 121شیرچم سد سهم 16 از سهم تخصیص دو

 مربوط ایهتعادل عدم به توجه مناطق با اصلی های فعالیت در اقتصادی زنان مشارکت نرخ افزایش 

 یریگهای موثر بر این سیاست از شکلروستایی و رشد فعالیت و شهری نقاط بین شاخص این به

ر محیط پایه دهای بندی، صنایع دستی و گردشگری، آموزش مهارت، بسته ای زنجیره های فعالیت

 روستایی

                                                      
ن ی نتایج آمایش در ایهای اجرایی جهت حصول اطمینان از اثرگذاربندی مذکور به عنوان یکی از متغیرهای کنترلی اهداف، راهبردها و سیاستپهنه 119

 رود. شمار میمناطق به
دهد. راهبردهای توسعه بندی شده ذکر شده، چارچوب راهبردی را در حوزه مناطق روستایی از حیث ویژگی سازمان فضایی مناطق ارائه میموارد طبقه 131

 گردد.روستایی در بخش تدوین راهبردهای توسعه ارائه می
 اهمیت حائز یاربس لنجی تهضعف ساختاری کارکرد  و منطقه این کارکردهای ضعیف پایداری به توجه با دیلم و ای گناوههشهرستان در کارکردی تنوع 131

 .است
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 ک در این های سبیکی از الزامات توسعه اشتغال در بخش روستایی در استان بوشهر توسعه فناوری

گونه مناطق و خصوصاً امور ساز و کاری )مکانیسم های تولید ـ توزیع( است. در این خصوص تجربه 

ه اهی بخشی به جامعکشورهایی همچون مالزی که به ایده پرورش سفیران روستایی با هدف آگ

-روستایی و یا پرورش افراد چند پیشه روستایی بمنظور کاهش ریسک خطر پذیری و یا توسعه کیوسک

های اطالعاتی یکپارچه و... اقدام نموده اند از الزمات آمایشی توسعه اشتغال روستایی در استان بوشهر 

 باشد.می

 هایبازار افزاییهم و تلفیق هتج روستایی-روستایی و روستایی-شهری کریدورهای توسعه 

 داخلی ورهایتقویت کرید. تنگستان و دشتی و دشتستان در ویژه به... و بازار گستردگی روستایی،

 بازارهای به ترباال دسترسی و بازار ضمنات تولیدی، محصوالت تنوع به اثر محسوسی روستایی محیط

 در ذیل آمده است:خواهد داشت. برخی از کریدورهای مذکور  بیرونی و شهری

 اقع در پسکرانهوهای اصلی کانون به یساحلهای کانون اتصال کریدور، دشتستان و تنگستان به دشتی اتصال کریدور

-ر و بوشهر دی-بوشهر ساحلی کریدور، شبانکاره-آبادسعد-وحدتیه کریدور، فراشبند و اهرم به دلوار اتصال کریدور

 ریز-جم کریدور، گناوه

  و صیادی و یساحل گردشگری نقش با روستایی مبتنی بر گردشگری با اولویت روستاهایتوسعه 

 موقعیت اب اصلی استان و تقویت روستاهای گردشگری خدمات مراکز به نزدیک و دریایی تفریحات

 شرق و شهرستان جم در فصلی گردشگری و نسبی مطلوب متمایز با سایر مناطق استان اقلیمی

 .122دشتستان

  از  هدامی با تاکید بر منطقه دشتستان، گناوه و دیلم ک ها و تولیداتای فعالیتهدفمند و خوشهتوسعه

و   های بزرگ استاننگاه مزیتی دارای بازار مناسبی در درون استان به علت وجود  و رشد شرکت

 باشد.بازار داخلی استان می

( با 1-1-3-1اهبردهای استخراج شده نهایی )منتج از بند ریزی فضایی، کنترل اهداف و ریکی از مهمترین مراحل برنامه

م از مرحله دوم مطالعات انجام وگام د 3-3ای شدن نواحی روستایی است که این مهم در بند بندی خطر حاشیهمعیار پهنه

  گیرد.می

                                                      
بر پایه  شده حفاظت مناطق و ها تاالب و جنگلی مجاورت مناطق در واقع روستاهای-گردشگری  هدف روستاهایدر این خصوص توجه خاص به   133

 به عنوان یک پتانسیل اشتغال زایی حائز اهمیت است غنی مناطق این فواید از گیری بهره وسبز  مشاغل رویکرد توسعه
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 های تولیدی در نواحی صنعتی دی خطر افول فعالیتبن پهنه -1-3-3-6-6-6

ط گردد. از نظر سازمان فضایی توسعه )و نه محیهای تولیدی در نواحی صنعتی به عوامل متعددی بر میخطر افول فعالیت

الزم، ای ههای اصلی توسعه صنعتی مانند نبود زیرساختداخلی بخش صنعت(، افول نواحی صنعتی عمدتًا در فقدان مولفه

انسانی  های مربوط به تامین نیرویفاصله از مراکز مصرف و یا صادرات، نیود نیروی کار متخصص و در نتیجه افزایش هزینه

ی شود. مولفه دسترسی به زیرساخت، مولفه دسترسآمد و ...و عمدتاً بر پایه برآیندی از کل عوامل ذکر شده ایجاد میودر رفت

ای صنعتی ههای اصلی شبکه حمل و نقل در افول فعالیتدسترسی به بنادر و کریدورهای و کانونبه جمعیت و نیروی انسانی، 

ن اساس بندی کالن کاربری اراضی تشریح گردید. بر ایبندی قابلیت توسعه صنعتی در بند پهنهنقش مهمی دارند که در پهنه

لفیق آن، ازمان فضایی توسعه با توجه به ماهیت تهای ساز حیث شاخص "متغیر معکوس تابع رستری قابلیت توسعه صنعتی"

 ده است:بندی فوق در ذیل پررنگ شاهم نتایج حاصل از پهنهکند . های تولیدی را معرفی میمناطق مستعد خطر افول فعالیت

نعتی عه صهای اصلی توسهای فضایی صنعت عمداتاً مولوفهدهد که خوشهتحلیل نواحی صنعتی در پهنه استان نشان می-1

بندی نواحی صنعتی از حیث شاخص تخصص عملکردی بیانگر رابطه مستقیم و اند. از طرفی سطحرا به خود جذب کرده

ها بوده است. از حیث مراحل توسعه صنعتی )بغیراز منطقه ویژه انرژی پارس(، همبسته بین تخصص صنعتی و تجمع مکانی آن

تمرکز یافته و در مراحل بعد در طول کریدورهای منتهی به این مراکز توسعه صنایع اولیه ابتدا پیرامون مراکز اصلی استان 

 اند. یافته

مکمل،  هایشود. این انباشت زمینه ظهور فعالیتگذاری در دو خوشه پارس و بوشهر مشاهده میتمرکز مکانی سرمایه-3

نعت دلیل شرایط داخلی و عوامل بیرونی صتجمع نیروی انسانی متخصص و تداوم توسعه صنعتی را بهمراه داشته هر چند به

 دهی فضایی توسعه صنعتی(  رشد بخش صنعت در استان با نوسان توام بوده است.)جدا از عناصر سازمان

نواحی که  -1بندی نمود: توان در دو گروه طبقهاز نظر مکانی نواحی صنعتی که دارای خطر افول هستند را می-3

صنعتی نیز بطور کامل در این مناطق شکل نگرفته است و دارای قابلیت توسعه کمتری نسبت  های مورد نیاز توسعهزیرساخت

-های شرقی شهرستان دشتستان و دیلم و بخشها شامل بخشدار هستند )مناطق محروم از نظر این شاخصهای اولویتبه پهنه

ساختی صنعتی، از نظر دسترسی به خدمات پشتیبان رغم عبور کریدورهای زیرهایی  که علیپهنه-3باشند(؛ هایی از گناوه می

نگستان در این هایی از تباشند. منطقه دیر و دشتی و بخشصنعت، لجستیک تخصصی و نیروی انسانی دارای ضعف شدید می

  گروه قرار دارند.



 استان ییضاتوسعه ف  یواهی سنار فی تعر                                                                                 بوشهر  برنامه و بودجه استانسازمان  

 

5002212B0021303019RE101961218 
 

341 

 های تولیدی در نواحی صنعتی بندی خطر افول فعالیت : پهنه 67نقشه 
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 های تولیدی ها و فعالیت بندی نواحی تمرکز جریان پهنه -1-3-3-6-6-7

صادی و های دارای پایه اقتهای اصلی تولیدی استان، کانونهای تولیدی اصوالً از سایتها و فعالتیالگوی تمرکز جریان

ها آن اب مکاننایع و انتخپذیرد و  همچنین بر تمرکز مراکز اشتغال و صزا در مناطق اثر میهای کاربر و اشتغالتمرکز فعالیت

های ع، صرفههای ناشی از تجمگذارد. ساختار و سازمان فضایی جریانات و الگوی تغییر آن به روند تغییر الگوی صرفهاثر می

 محلی و شهری صنعت، الگوی شبکه توزیع حمل و نقل، نودها و کارکردهای تخصصی مناطق بستگی تام دارد. 

امل الگوی های تولیدی شها و ساختار استقرار فعالیتبندی نواحی تمرکز جریانعیین پهنهدر این گام جهت تبیین و ت

و  گردد با توجه به ماهیت روابطگردد. اضافه میجریان بار و مسافر در یک مدل فرآیندی بر پایه مراحل ذیل تعیین می

 گردد.جریانات، مراحل ذیل در یک الگوی یکپارچه و سیستمی ارائه می

 لگوی سازمان فضایی جریانات بار و مسافر در سطح ملیا-1

احمد(  های فارس، اصفهان، تهران و کهگیلویه و بویرتحلیل قدرت پیوند استان بوشهر و مناطق واقع در پسکرانه )استان-3

 بندی عناصر سازمان فضایی جریاناتو خوشه

و  های خوزستان، هرمزگان و سیستانایران )استان های ساحل جنوبتحلیل قدرت پیوند استان بوشهر با سایر استان-3

 بندی عناصر سازمان فضایی جریانات بلوچستان( و خوشه

 ای و داخلیها در جریانات منطقهتحلیل الگوی سازماندهی فضایی کانون-1

 های تولیدی در سناریوهای توسعه فضایی.ها و فعالیتبندی الگوی نواحی تمرکز جریانپهنه-4

دهد که توزیع شبکه داخلی الگوی جریان بار و مسافر، به یک بعد نقل نشان میوتلف در حوزه  شبکه حملتجارب مخ

-مصرف شدن اقتصاد، حمل و نقل دریایی،توزیع حمل و نقل بار و مسافر تبدیل شده است.بسیار مهم از پارادایم جهانی

کنند نقل کانتینری و خدمات لجستیک را محاسبه میوات حملکنندگان و مشتریان اصلی شبکه همواره هزینه تمام شده تدارک

وری در خدمات لجستیک، به ویژه برای شبکه حمل و گردد که بهبود بهرهو بر این اساس این اصل استراتژیک آشکار می

ن توسعه مچنیهای بزرگی از شبکه توزیع داخلی )درون سرزمینی( مشتق شده است. هنفوذ بخشنقل، از الگو و دامنه حوزه

-زنجیره تامین در فضای سرزمینی به افزایش فشار بر حمل و نقل دریایی و تغییر الگوی توزیع حمل و نقل داخلی، تخصصی

شدن عملکرد بنادر و تغییر جهت از استراتژی رقابتی بنادر به استراتژی همکاری، یکپارچگی و ادغام بنادر انجامیده است. در 

 ود.شنقل استان در حوزه فراملی، ملی و مناطق پیرامون پرداخته میوجایگاه  شبکه حمل ادامه به بررسی موقعیت و



 استان ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر                                                                                 بوشهر  برنامه و بودجه استانسازمان  

 

5002212B0021303019RE101961218 
 

346 

های واقع  های ساحلی جنوب و استان های کشور با تاکید بر استان : میزان و نوع کاالی حمل شده از استان 33جدول 

 ای( نفوذ منطقه در پسکرانه استان بوشهر )حوزه

 استان مبدأ
 -کشاورزی

 دامی
 فلزی

-معدنی

 ساختمانی

صنایع 

 سبک

ماشین 

 آالت

شیمی

 ایی

کاغذچو

 بی

پوش

 اک

متف

 رقه

 290 71 540 2857 583 982 5061 1716 2545 آذربایجان شرقی

 131 36 433 869 211 640 3618 139 3141 آذربایجان غربی

 63 14 188 178 66 80 929 67 1925 اردبیل

1006 1252 1428 14667 9388 2978 اصفهان
0 391 542 540 

 154 24 172 562 535 422 2207 549 1533 البرز

 26 11 7 593 69 71 1499 28 430 ایالم

 92 66 183 1963 399 480 1240 224 1697 بوشهر

266 186 1161 4706 3525 2802 5445 2911 4998 تهران
5 

چهارمحال و 

 بختیاری
830 471 1191 153 103 222 38 62 32 

 37 14 10 264 51 497 2412 13 442 خراسان جنوبی

 728 173 358 3006 750 707 10727 1216 6882 خراسان رضوی

 29 7 30 578 64 75 1668 278 572 خراسان شمالی

 403 359 466 5469 2150 766 5309 6157 15424 خوزستان

 58 60 146 293 114 620 2900 456 635 زنجان

 104 41 118 904 259 342 5588 416 960 سمنان

 94 14 36 1303 103 240 2551 77 1556 سیستان و بلوچستان

 354 74 239 3880 615 1212 9432 690 7490 فارس

 94 120 190 1130 486 933 1602 1046 1572 قزوین

 102 69 108 708 201 278 1759 496 931 قم

 73 5 83 229 109 138 2994 22 1402 کردستان

 107 27 95 2430 332 165 6371 2248 5343 کرمان

 60 11 117 1435 144 259 3475 152 1842 کرمانشاه

کهگیلویه و 

 بویراحمد
201 24 162 16 63 20 2 1 10 

 70 19 294 494 79 112 1246 138 2898 گلستان

 133 50 973 795 169 182 1416 2694 1482 گیالن
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 استان مبدأ
 -کشاورزی

 دامی
 فلزی

-معدنی

 ساختمانی

صنایع 

 سبک

ماشین 

 آالت

شیمی

 ایی

کاغذچو

 بی

پوش

 اک

متف

 رقه

 57 11 47 764 123 159 1938 175 1457 لرستان

 136 64 1270 1189 306 212 3865 508 5463 مازندران

 141 148 212 4750 339 1425 5408 1451 1809 مرکزی

 181 446 1574 3152 1251 1565 3553 2897 3440 هرمزگان

 98 40 184 877 138 430 4180 684 2534 همدان

 131 211 167 749 161 650 8472 2715 3391 یزد

4004 87803 جمع
7 122886 18040 14751 5642

8 9830 2977 719
3 

 1535-های استان بوشهرماخذ: اطالعات استخراج شده از اداره کل حمل و نقل و پایانه

دهد. اولین گروه کاالیی از حیث نشان می 1393های کشور را در سال میزان و نوع کاالی جابجا شده از استان 39جدول 

و   کشاورزی و دامیها مربوط به گروه محصوالت شیمیایی و پس از آن  به کاالهای وزن از استان بوشهر به سایر استان

ساختمانی تعلق دارد. با توجه به نقش استان در روابط کاالیی کشور و موقعیت بندی ان تحلیل جریانات بار از مقیاس -معدنی

 سازد:ملی تا درون استانی انجام  گرفته است. الگوی فضایی جریان بار در کشور موارد ذیل را آشکار می

 ملی حاکمیت و مرکزیت تهران در فضای-1

 کرمان، خراسان  ،قدرت پیوند هرمزگان با مراکز اصلی  داخلی و شرقی کشور شامل تهران، اصفهان، یزد-3

 مرکزیت منطقه خوزستان در کل سرزمین )شمال و غرب کشور(و اشتراک فضایی در حوزه نفوذ با هرمزگان-3

 تهران-اصفهان-جایگاه و قدرت پیوند بوشهر در کریدور فارس-1

 (Pripheryها )(نسبت به سایر استانCoresاستان تهران، فارس، هرمزگان، خوزستان و اصفهان ) 4هسته ای موقعیت -4

 الگوی فضایی جریان مسافر در کشور بر موارد ذیل داللت دارد:

قرارگیری تهران، اصفهان، فارس و خوزستان و بوشهر،کرمان، یزد، هرمزگان و کهگیلویه در در خوشه جنوب ، مرکز -1

 خوزستان در کل جریانات با محوریت بوشهر -بوشهر و پس از آن بوشهر-غلبه روابط فارسو  جنوب غرب کشور و

 ( کالنشهرهای مرکزی و جنوبی کشور )شیراز، اصفهان، تهران و اهواز( و خراسان رضویBetweennessمرکزیت )-3

 ریان مسافر کشور مرکزیت خوزستان و فارس به عنوان مناطق پیرامونی بوشهر در شبکه ج-3

 جریانات مسافر کشور 3مرکزیت و سلطه تهران و اصفهان در سطح یک و خوزستان و خراسان رضوی در سطح -1
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 هزارتن400<جریانات کاال-Efiiciency Sizeها  بندی کانون  طبقه-ای در سطح ملی : الگوی جریان بار بین منطقه23نمودار 
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 هزار نفر در سال 15<جریانات مسافر-:Hierarchicalها بندی کانون  طبقه-خوشه 4بندی مناطق بر پایه مرکزیت جریان مسافر در  :خوشه24نمودار 
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-از کانون-هزار تن1<جریانات بار-:Betweennessها  بندی کانون  طبقه-مراتب جریان بار  پایه سلسلههای استان بوشهر  بر  بندی مناطق کشور و کانون :سطح25نمودار 
 های کشور های داخلی استان بوشهر به سایر استان
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های کشور به موارد ذیل را آشکار  های داخلی استان به استان الگوی فضایی جریان بار بین استانی از کانون

 سازد: یم

 نقش مرکزی و غالب بوشهر و عسلویه در جریان روابط کاالیی بین استانی-1

 3ای برازجان و بندرکنگان در سطح نقش منطقه-3

 های با الگوی روابط در گروه کشاورزی شامل دیر، بردخون، آبدان و کاکینقش کانون-3

ریگ، بنک، چغادک، خارگ، دلوار، ریز، سعدآباد، نخل حسن، انارستان، اهرم، نقاط آباد، امام Cotpoint-انفصال-1

 ایتقی از شبکه جریانات بین منطقه

 3روابط بین کاالیی و اصفهان  در سطح  1های فارس، خوزستان و تهران در سطح قرارگیری استان-1

 سازد: کار میهای داخلی استان موارد ذیل را آش های کشور به کانون الگوی جریان بار بین استانی از استان

 نقش مرکزی و غالب بوشهر و عسلویه در جریان روابط کاالیی بین استانی-1

 3ای برازجان، بندرکنگان، جم و گناوه در سطح نقش منطقه-3

 جریانات 3های خورموج، دیر و دیلم در سطح نقش کانون-3

 3و اصفهان  و یزد در سطح  روابط بین کاالیی 1های فارس، خوزستان و تهران در سطح قرارگیری استان-1

 3های چهارمحال و بختیاری، مرکزی، کرمان و کهگیلویه و بویر احمد در سطح قرارگیری استان-4

 اهم نتایج مربوط به الگوی فضایی جریان بار داخلی استان :

 سطح بودن نقش بارزجان و عسلویه با مرکز استان در جریانات درون استانی در سطح استانهم-1

 پخش، خورموجای آبنقش منطقه-3

 جریانات 3های خورموج، دیر و دیلم در سطح نقش کانون-3

 3روابط بین کاالیی و اصفهان  و یزد در سطح  1های فارس، خوزستان و تهران در سطح قرارگیری استان-1

 3سطح های چهارمحال و بختیاری، مرکزی، کرمان و کهگیلویه و بویر احمد در قرارگیری استان-4
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از سایر -هزار تن1<جریانات بار-:Betweennessها  بندی کانون  طبقه-مراتب جریان بار  های استان بوشهر  بر پایه سلسله بندی مناطق کشور و کانون : سطح26نمودار 

 های داخلی استان بوشهر های کشور به کانون استان
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بار درون  جریان-تن50<=جریانات بار:Betweennessها  بندی کانون  طبقه-مراتب جریان داخلی بار  های استان بوشهر  بر پایه سلسله بندی کانون : سطح 27نمودار 

 استانی
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های کشور استان موارد ذیل را  استانهای داخلی استان بوشهر به  الگوی جریان مسافر بین استانی از کانون

 سازد: آشکار می

 سلطه شهر بوشهر در تعامالت منطقه و فرا منطقه-1

 ای کانون بوشهر و بندر گناوهنقش منطقه-3

 ایقرارگیری بندر کنگان در تعامالت سطح دو منطقه-3

 ستان و اصفهانقطبیت فارس و خراسان رضوی در جذب جریانات مسافر سرزمینی و پس از آن خوز-1

 نقش مفصلی کانون-های کشورمحوریت بوشهر در ارتباطات با سایر استان-4

 های سطحشهری و ارتباط آن با کانون-های جم، خورموج و دیر بین در جریان روابط روستاای کانوننقش واسطه-6

 یک و دو
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جریانات -:Betweennessها بندی کانون طبقه-مراتب جریان مسافر بین استانی با استان بوشهر  های استان بوشهر  بر پایه سلسله کانونیابی  بندی و خوشه :سطح23نمودار 

 های استان بوشهر ها به کانونجریانات مسافر از سایر استان-نفر1200<مسافر
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مراتب جریان مسافر بین استانی با استان  های استان بوشهر  بر پایه سلسله یابی کانون و خوشه بندی : سطح23نمودار 

های استان بوشهر به  جریانات مسافر از کانون-نفر1200<جریانات مسافر-:Betweennessها  بندی کانون  طبقه-بوشهر 

 ها سایر استان
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 استانی جریان مسافر درون:الگوی 30نمودار 
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  1333-: ارزش واردات و صادرات از گمرکات استان بوشهر به سایر نقاط جهان و مقایسه تطبیق آن نسبت به کشور و عملکرد گمرک 40جدول 

حوزه 

 جغرافیایی
 نام کشور

 ارزش صادرات از کشور
ارزش صادرات از گمرک  

 کشوربوشهر از 

ارزش صادرات از گمرک  

 خارگ از کشور

ارزش صادرات از گمرک  

 عسلویه از کشور

ارزش صادرات از گمرک  

 گناوه از کشور
 ارزش واردات به کشور

ارزش واردات از گمرک 

 تجاری بوشهر از کشور

ارزش واردات از گمرک 

 تجاری گناوه از کشور
 ارزش واردات از سایر گمرکات استان بوشهر

 دالر ارزش
سهم  

 کشور

سهم 

منطقه 

 ای

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

ارزش 

 دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 دالر-ارزش
سهم از 

 کشور

سهم 

منطقه 

 ای

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

 سهم از

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 کنگان دیلم ریگ دیر

ند
و ه

ن 
چی

 

 25.6958 9388907101 چین

34.11 

35545889 0.3786 5.9174 84050451 0.90 24.38 5141953708 54.77 65.86   0.00 0.00 12718897469 24.3425 

31.78 

774489901 6.0893 21.92 19504040 0.1533 12.89         

         0.04 0.0018 67434 5.57 5.2004 196708884 7.2394 3782551748 0.00 0.00   6.43 19.82 502117578 19.92 2.71 68657336 15.5771 3.6937 93571875 6.9331 2533280559 هند

         0.00 0.0000   0.01 0.3168 324408 0.1960 102403599 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.1482 0.1642 890047 1.4838 542151629 هنگ کنگ

س
فار

ج 
خلی

 

امارات متحده 

 عربی
4063536594 11.1212 

30.12 

369146535 9.0844 61.4526 24305366 0.60 7.05 891890868 21.95 11.42 7222495 0.18 59.77 11207898812 21.4506 

22.44 

623682365 5.5647 17.65 131376397 1.1722 86.81 1662949 7010535 4456574 2366774 

         0.00 0.0000   0.00 0.0000   0.1172 61215317 0.00 0.00   2.86 3.44 222940291 14.95 0.79 51538554 0.5860 0.0543 3519984 17.7470 6484527352 عراق

         0.10 0.2439 152240 1.13 64.1683 40060787 0.1195 62430846 40.23 2.47 4861020 0.08 3.03 5978295 0.00 0.00   2.8863 8.8012 17337774 0.5391 196993886 کویت

         0.00 0.0000   0.07 13.9467 2614621 0.0359 18747248 0.00 0.00   0.06 5.15 4619317 0.00 0.00   4.3834 29.3815 26331107 0.2453 89617920 قطر

عربستان 

 سعودی
159072133 0.4354 1324582 0.8327 0.2205   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 46132467 0.0883 4140691 8.9757 0.12   0.0000 0.00         

         0.00 0.0000   0.00 0.0134 43963 0.6288 328552291 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.2277 12.8421 1367636 0.0291 10649617 بحرین

منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی 

پارس )عسلویه 

) 

125204649 0.3427 

0.36 

0 0.0000 0.0000   0.00 0.00 3040983 2.43 0.04   0.00 0.00 1044660 0.0020 

0.12 

258206 0.3256 

0.01   0.0000 0.00         

منطقه ویژه 

اقتصادی 

پتروشیمی 

 بندرامام خمینی 

70000 0.0002 0 0.0000 0.0000   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 0 0.0000 0.00   0.0000 0.00         

اد منطقه آز

 کیش
0 0.0000 0.00 0.0000 0.0000     0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 61495371 0.1177 0.00   0.0000 0.00         

         0.00 0.0000   0.00 0.0002 98256 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.0000 0.0000 0.00 0.0000 4896 اد قشممنطقه آز

ازاد منطقه 

 خرمشهر)اروند(
3397592 0.0093 0.00 0.0000 0.0000   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 0 0.0000 0.00   0.0000 0.00         

ژه منطقه وی

اقتصادی بندر 

 شهید رجایی 
1835683 0.0050 0.00 0.0000 0.0000   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 0 0.0000 0.00   0.0000 0.00         

اح
 نو

ایر
س

ور
کش

ص 
خا

ی 
 

منطقه ازاد 

 بندرانزلی
859499 0.0024 0.00 0.0000 0.0000   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 13552117 0.0259 0.00   0.0000 0.00         

ویژه  منطقه

اقتصادی 

 سلفچگان
0 0.0000 

0.00 

0.00 0.0000 0.0000   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 647313 0.0012 

0.01 

0.00   0.0000 0.00         

منطقه ویژه 

اقتصادی ارگ 

 جدید بم 
0 0.0000 0.00 0.0000 0.0000   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 2377371 0.0046 0.00   0.0000 0.00         

ژه منطقه وی

 اقتصادی پیام
0 0.0000 0.00 0.0000 0.0000   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 95599 0.0002 0.00   0.0000 0.00         

ی 
ریا

د

 هسیا

         0.00 0.0000   0.00 0.0000   9.22 0.0959 50127758 0.00 0.00   0.02 1.51 1518294 0.00 0.00   0.0000 0.0000 0.00 6.93 0.2755 100672439 گرجستان
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حوزه 

 جغرافیایی
 نام کشور

 ارزش صادرات از کشور
ارزش صادرات از گمرک  

 کشوربوشهر از 

ارزش صادرات از گمرک  

 خارگ از کشور

ارزش صادرات از گمرک  

 عسلویه از کشور

ارزش صادرات از گمرک  

 گناوه از کشور
 ارزش واردات به کشور

ارزش واردات از گمرک 

 تجاری بوشهر از کشور

ارزش واردات از گمرک 

 تجاری گناوه از کشور
 ارزش واردات از سایر گمرکات استان بوشهر

 دالر ارزش
سهم  

 کشور

سهم 

منطقه 

 ای

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

ارزش 

 دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 دالر-ارزش
سهم از 

 کشور

سهم 

منطقه 

 ای

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

 سهم از

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 کنگان دیلم ریگ دیر

         0.00 0.0000   0.00 0.0000   0.0373 19514520 0.00 0.00   0.05 3.13 3844490 0.00 0.00   0.0000 0.0000 0.00 0.3361 122806189 ارمنستان

         0.00 0.0000   1.00 0.9136 35384685 7.4130 3873293460 0.00 0.00   2.66 10.52 207891267 7.47 1.30 25754532 2.2134 0.6730 13295925 5.4068 1975587431 ترکیه

         0.00 0.0000   0.06 0.3181 2059509 1.2392 647478978 0.00 0.00   0.11 2.95 8438522 0.00 0.00   0.0061 0.0129 36890 0.7818 285665973 روسیه 

         0.00 0.0000   0.00 4.5116 106836 0.0045 2368053 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.0000 0.0000 0.00 0.0321 11715489 رومانی

         0.00 0.0000   0.00 0.0093 20685 0.4279 223569121 0.00 0.00   0.00 0.31 101200 0.00 0.00   0.0000 0.0000 0.00 0.0904 33023212 اوکراین

جمهوری 

 مولداوی
1415604 0.0039 0.00 0.0000 0.0000   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 0 0.0000   0.0000 0.00   0.0000 0.00         

ان
عم

ی 
ریا

د
 

 0.8298 303183272 عمان

3.49 

870327 0.2871 0.1449   0.00 0.00 32875804 10.84 0.42   0.00 0.00 71525000 0.1369 

0.66 

1977903 2.7653 0.06   0.0000 0.00         

         0.00 0.0000   0.06 0.7464 2011424 0.5158 269487493 0.00 0.00   1.22 9.80 95136832 4.51 1.60 15549624 0.0000 0.0000 0.00 2.6564 970605681 پاکستان

منطقه آزاد 

 چابهار
0 0.0000 0.00 0.0000 0.0000   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 4138945 0.0079   0.0000 0.00   0.0000 0.00         

زر
 خ

ی
ریا

د
 

 1.1792 430864459 آذربایجان

5.26 

0.00 0.0000 0.0000   0.00 0.00 10887863 2.53 0.14   0.00 0.00 22380703 0.0428 

1.82 

  0.0000 0.00   0.0000 0.00         

         0.00 0.0000   0.00 0.0000   0.1937 101231390 0.00 0.00   0.01 0.11 1140019 0.00 0.00   0.0000 0.0000 0.00 2.7292 997200103 ترکمنستان

         0.00 0.0000   0.06 0.3181 2059509 1.2392 647478978 0.00 0.00   0.11 2.95 8438522 0.00 0.00   0.0061 0.0129 36890 0.7818 285665973 روسیه 

         0.00 0.0000   0.00 0.0000   0.3426 179025144 0.00 0.00   0.03 1.15 2386442 0.00 0.00   0.0000 0.0000 0.00 0.5701 208313019 قزاقستان

خ 
سر

ی 
ریا

د
 

 0.0898 32796745 سودان

1.69 

0.00 0.0000 0.0000   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 12634 0.0000 

0.03 

  0.0000 0.00   0.0000 0.00         

         0.00 0.0000   0.01 2.0401 294596 0.0276 14440119 0.00 0.00   3.01 44.20 235059165 0.00 0.00   0.0188 0.0212 112800 1.4554 531795661 مصر

         0.00 0.0000   0.00 0.0000   0.0000 0 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.0000 0.0000 0.00 0.0694 25342358 یمن

         0.00 0.0000   0.00 0.0000   0.0000 4774 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.0000 0.0000 0.00 0.0253 9248344 جیبوتی

         0.00 0.0000   0.00   19000 0.0000 19095 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.0000 0.0000 0.00 0.0476 17395118 سومالی

         0.00 0.0000   0.00 0.0000   0.0000 0 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.0000 0.0000 0.00 0.0032 1179596 اریتره

سیا
ق آ

شر
ب 

نو
ج

 

 0.4492 164131463 میانمار

3.82 

0.00 0.0000 0.0000   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 0 0.0000 

3.98 

    0.00   0.0000 0.00         

         0.00 0.0000   0.05 0.5847 1828402 0.5985 312690588 0.00 0.00   0.00 0.06 38012 0.00 0.00   0.0028 0.0286 17000 0.1626 59415050 مالزی

         0.00 0.0000   0.10 1.6121 3420354 0.4061 212167779 0.00 0.00   0.22 10.40 16998835 9.27 19.56 31972894 0.3135 1.1519 1883041 0.4474 163471353 تایلند

         0.00 0.0000   0.05 0.3934 1810843 0.8810 460295207 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.0026 0.1696 15500 0.0250 9138633 سنگاپور

         0.00 0.0000   0.00 0.0000   0.0721 37677757 0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.0000 0.0000   0.1989 72675460 بنگالدش

         0.04 0.0089 63161 0.28 1.3991 9971626 1.3641 712741253 0.00 0.00   1.20 28.24 93510597 0.00 0.00   0.0000 0.0000   0.9063 331167705 تایوان

         0.00 0.0000   0.05 13.7130 1819778 0.0254 13270420 0.00 0.00   0.34 7.53 26161829 0.00 0.00   4.0592 7.0182 24383693 0.9509 347433412 ویتنام
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حوزه 

 جغرافیایی
 نام کشور

 ارزش صادرات از کشور
ارزش صادرات از گمرک  

 کشوربوشهر از 

ارزش صادرات از گمرک  

 خارگ از کشور

ارزش صادرات از گمرک  

 عسلویه از کشور

ارزش صادرات از گمرک  

 گناوه از کشور
 ارزش واردات به کشور

ارزش واردات از گمرک 

 تجاری بوشهر از کشور

ارزش واردات از گمرک 

 تجاری گناوه از کشور
 ارزش واردات از سایر گمرکات استان بوشهر

 دالر ارزش
سهم  

 کشور

سهم 

منطقه 

 ای

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

ارزش 

 دالر

سهم 

از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 دالر-ارزش
سهم از 

 کشور

سهم 

منطقه 

 ای

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

 سهم از

عملکرد 

 گمرک

 ارزش دالر
سهم از 

 کشور

سهم از 

عملکرد 

 گمرک

 کنگان دیلم ریگ دیر

         0.00 0.0000   2.06 85.8963 72658189 0.1619 84588216 0.00 0.00   0.30 50.10 23312910 5.59 41.45 19287313 0.0188 0.2424 112800 0.1273 46529969 فیلیپین

         0.00 0.0000   0.08 2.4886 2978197 0.2290 119673088 0.00 0.00   0.05 5.84 4069908 3.88 19.19 13368040 1.1388 9.8196 6840577 0.1907 69662274 اندونزی

         0.00 0.0000   0.74 20.3526 26062225 0.2451 128053313 0.00 0.00   0.15 8.64 11511569 2.97 7.69 10252054 0.0000 0.0000 0.00 0.3647 133252084 سری النکا

سرزمین 

انگلیسی 

 اقیانوس هند
135338 0.0004 0.00 0.0000 0.0000   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 0 0.0000     0.00 182666 0.0000 0.12         

         0.00 0.0000   48.87 10.6058 1726829315 31.1616 16281878935 0.00 0.00   3.22 4.59 251693234.54 0.00 0.00   0.6759 0.0741 4060133 15.0053 5482735969 سایر نقاط جهان

         100.00 0.2897 151345938 100.00 6.7630 3533636902 100.0000 52249794227 100.00 0.03 12083515 100.00 21.37 7807556355.84 100.00 0.94 344736165 100.00 1.6440 600701005 100.0000 36538668513 جمع کل

 1535-های پایه گمرکات کشوربندی و تحلیل گروه سازمان فضایی بر اساس دادهماخذ: طبقه
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 فارس و بازارهای دور : موقعیت بنادر استان بوشهر در مجموعه روابط صادراتی کشور و قرارگیری در خوشه اقیانوس هند، چین و خلیج 31نمودار 
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 بندی جریان صادرات بنادر استان با سایر نقاط جهان : سطح 32نمودار 
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 های گردشگری و گذران اوقات فراغت بندی محدوده پهنه -1-3-3-6-6-3

 بندی پهنههای  ها، معیارها و شاخص بندی مولفه طبقه -1-3-3-6-6-3-1

ها، معیارها و هبندی مولفاولین مرحله درتدوین و شناسایی مناطق مستعد توسعه گردشگری در استان بوشهر بر طبقه

های منابع گردشگری ازجمله طبیعی، تاریخی و های سه مؤلفه منابع، خدمات و تقاضا استوار است. اجزای مؤلفهشاخص

و همچنین اجزای مؤلفه خدمات گردشگری ازجمله تجاری، شهری و  مذهبی، فرهنگی، دریایی و صنعتی -تاریخی

ای هبندی محدودهباشند. بر این اساس پهنهبررسی میزیرساختی و تقاضاها نیز در دو مؤلفه داخلی و خارجی قابل

ه تفضایی سه مولفه منابع، خدمات و تقاضا صورت گرف-های مکانیگردشگری و گذران اوقات فراغت بر اساس مولفه

 است:

 های اصلی نظام گردشگری مؤثر بر سازمان فضایی توسعه: مؤلفه 33نمودار 

 
 پهنه بندی سرزمین از حیث جذابیت ها و تنوع منابع گردشگری-1

 پهنه بندی سرزمین از حیث دسترسی به خدمات متناظر گردشگری-3

 پهنه بندی محدوده های گردشگری و گذران اوقات فراغت -3

  

(محیط داخلی استان)داخلی -

(   مناطق داخلی کشور)خارجی-

(بین المللی)خارجی -

خدمات شهری-

خدمات زیرساختی-

طبیعی-

مذهبی-تاریخی و تاریخی-

فرهنگی-

دریایی-

صنعتی-

تجاری-

 منابع خدمات تقاضا
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 های گردشگری و گذران اوقات فراغت بندی محدوده ها و معیارهای پهنه : مولفه، شاخص 41جدول 

 معیار برآیند معیار مولفه فضایی 

ی
گر

دش
گر

عه 
وس

ت ت
ابلی

ی ق
ارا

ی د
اض

ار
 

 آالیندگی مولفه قیود طبیعی
 .فاصله از مناطق دارای آلودگی دریایی1

 .فاصله از مناطق دارای آلودگی هوا 3

 مولفه منابع گردشگری

 دریایی

 .فاصله از خط ساحلی 3

 .فاصله وزن دار از بنادر بر پایه عامل سطح بندی1

 .فاصله از کانونهای ساحلی بر اساس تحلیل شبکه4

 شده، پارک های ملی دریایی.فاصله از مناطق حفاظت 6

 .فاصله از جزایر 7

 .فاصله از سواحل با پوشش شن و ماسه4

 مذهبی-.تراکم تعداد جاذبه های تاریخی9 تاریخی

 طبیعی

 Life Support System-.الیه سیستم پشتیبان زندگی11

 .مجاورت با از آثار طبیعی ملی و مناطق خشکی حفاظت محیط زیست11

 بارش -.فاصله از مناطق دارای اقلیم آسایش مناسب در فصول گرم 13

 کارکردی -تجاری -صنعتی

 .فاصله از بنادر شیالتی بر پایه عامل سطح بندی13

 .فاصله از مناطق و نواحی خاص دارای کارکرد ویژه11

 .تراکم تعداد شاغلین بخش عمده فروشی و خرده فروشی14

 خدمات )طرف عرضه( مولفه خدمات

 .فاصله وزن دار از مکان های مرکزی بر اساس شاخص مرکزیت خدماتی16

 .فاصله از مناطق نمونه گردشگری17

 .توزیع تجمعی شاخص مرکزیت تفریحی توریستی در شهرها14

 مولفه تقاضا

 مصرف کنندگان

 با کیفیت  

 فعالیت.توزیع شاغلین دارای تحصیالت دانشگاهی در گروه های عمده 19

 .تراکم واحدهای صنعتی بر حسب اشتغال31

 توزیع جمعیت

 .قرارگیری در هسته تجمع های شهری 31

 کیلومتر61هزارنفر -.دسترسی کانون ها به جمعیت داخلی از طریق تحلیل شبکه33

 )نفر/کیلومتر مربع(.تراکم جمعیت 33

 تقاضای داخلی
 idw.ظرفیت جریان تردد 31

 .قدرت پیوند کانون ها از کل پیوندهای مسافر درون  استانی34

 تقاضای خارجی

 .فاصله از فرودگاه36

 .قدرت پیوند کانون ها از کل پیوندهای مسافر برون  استانی37

 گناوه بوشهر خارک -مسافری .فاصله از بنادر دارای اسکله 34

 ماخذ: تحلیل گروه سازمان فضایی
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 یابی فضا الگوی سازمانبندی و تلفیق نهایی به عنوان بخشی از  جمع -1-3-3-6-6-3-1-1

های گردشگری و گذران اوقات فراغت در تلفیق با سایر عناصر سازمان فضایی بندی محدودهتلفیق نتایج پهنه

 :133های راهبردی ذیل را آشکار ساخته استاولویت

 ای توسعه گردشگری در استان بوشهر محسوبگردشگری دریایی مهمترین و اولویت اول برنامه 

ندی بلویت اول و مسلط مناطق مستعد گردشگری در استان بر اساس نتیجه نهایی پهنهگردد )اومی

اولویت از دو  یابد(. اینمنطبق با کردیور ساحلی است که در پیرامون شهرها، قطبیت بیشتری می

شور های گردشگری کگردشگری ساحلی و دریایی، منبع مکمل قطب-1جهت حائز اهمیت است: 

های گردشگری دهنده قطبنزدیکترین کریدور اتصال-2گردد. لقی می)اصفهان و فارس( ت

-وان اولویتعنآهن بهباشد. کریدور راهفارس، کریدور منتهی به مرکز استان میکشور به خلیج

ای توسعه ملی نیز بر این کریدور منطبق است. در بین مناطق مستعد گردشگری های برنامه

-گردشگری )تاریخی، تجاری و خدمات مرتبط و ...( را ارائه میدریایی، مناطقی که سایر منابع 

 دهند از اولویت باالتری برخوردارند ) سیاست گردشگری تلفیقی(.

  ساحلی حله، مند و همچنین پارک ملی دیر، نخیلو و نایبند و پناهگاه حیات  شدهحفاظتمناطق

، از شوندیمرا شامل  ی غالب مناطق طبیعی ویژه استانطورکلبهوحش خارک و خارگو که 

د. این منابع ی یکدیگر اثر دارنهالیپتانسارتباط داشته و بر  باهمطریق کریدور اکولوژیک دریا 

گردشگری دریایی در کنار ظرفیت ژئوتوریسمی اثرطبیعی ملی جاشک، تاقدیس موند و ...  

دشگری ژئو رظرفیت  تبدیل استان بوشهر به یکی از مهمترین مناطق گردشگری ژئوپارک  وگ

 سازد.توریسم را مطرح می

  یخی سیراف )تمرکز فضایی گردشگری تار-دلوار و عسلویه-ظرفیت باالی جزیره خارگ ، بوشهر

ای هصنعتی و وجود تقاضای بالقوه خدمه کشتی-طبیعی-با سایر منابع گردشگری )تجاری

ریلی  ای وادهج-فرودگاهی-های بندریخارجی:تقاضای نسبی ثابت( و دسترسی به زیرساخت

 )برنامه(

 لو و اثر نخی-فقدان وجود کانون مهم جمعیتی و خدماتی در منطقه حفاظت مند و پارک ملی دیر

 طبیعی جاشک

  ی و ی متنوع گردشگرخدماتظرفیت فضایی در دو هسته شمال و جنوب و امکان دسترسی به

-ت همر جهکارکردی در گردشگری طبیعی و دریایی در دو جبهه مذکوی تخصصریگشکل

 بین نواحی افزایی مناطق و تولید ارزش افزوده باالتر و در راستای افزایش همکاری

                                                      
بندی نتایج حاصل از مطالعات موجود های توسعه گردشگری در گزارش مربوطه و گزارش جمعها و محدودیتالزم به ذکر است که عمده ظرفیت 133

 است. های گردشگری مدنظر بودهبندی محدودههای برآمده از نتایج پهنهفضایی و اولویت های توسعهفهرست شده است. در این بخش، استخراج ظرفیت
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  ه حفاظت پهنه پارک ملی نایبند، منطق-امکان تعریف کریدور گردشگری دریایی بین سه کانون

 گناوه  -خارگ -شده مند، پارک ملی دیر نخیلو و مثلث آبی بوشهر 

ی هااذبهجی گردشگری شامل هاتیجذاببر مناطق دارای منابع متنوع از حیث  اولویت راهبردی توسعه گردشگری

 دقیقه از مراکز اصلی. 31مذهبی، فرهنگی، دریایی و در فاصله کمتر از  -تاریخی، طبیعی و تاریخی

 های مرکزی ارائه خدمات برتر و گردشگریتطابق فضایی کریدورهای اصلی ارتباطی استان و در مجاورت با مکان

 با کریدورهای اصلی جریان گردشگری

ر و های دارای قابلیت توسعه گردشگری، حفاظتی، صنعتی و سکونتگاهی با یکدیگ-تطابق و همبستگی فضایی پهنه

ریزی تلفیقی و تعریف مناطق چندمنظوره و برنامه-3بندی مناطق و اولویت-1در نتیجه لزوم رعایت دو مرحله راهبردی 

 Mixed Land Use-چندکارکردی

المللی ای بینهالمللی با قطبهای ملی و بیندهنده قطبالمللی ارتباطگیری کریدور گردشگری بینظرفیت شکل

 حاشیه خلیج فارس از طریق بوشهر )کریدور گردشگری و مسافری(
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 های نفت و گاز بندی فعالیت پهنه  -1-3-3-6-6-3

گاز، جریانات کارکردی با سایر مناطق شامل مراکز صادرات و توزیع وتوزیع عناصر سازمان فضایی فعالیت نفت

های نفت و گاز بندی فعالیتپردازد که اهداف اصلی پهنهمناطق میصنایع وابسته مجموعًا به شناسایی تیپولوژی فعالیت 

گردد. میادین، مراکز تولید، مناطق صنعتی وابسته به خوراک نفت و گاز، خطوط انتقال، بنادر تخصصی به محسوب می

 شوند.طور ویژه از اجزای و عناصر اصلی سازمان فضایی این فعالیت محسوب می

Error! Reference source not found. موقعیت عناصر سازمان فضایی فعالیت نفت و گاز را در دو پهنه ساحل-

-الیه های زیستی )مناطق حساس(،پوشانی عناصر فوق در تلفیق با الیهدهد. برآیند حاصل از همدریا و خشکی نشان می

متفاوت و خاصی را از حیث کارکردی  هایهای آلودگی هوا و دریا منتج از مطالعات آلودگی، پهنهو پهنههای جمعیتی 

 :131دهدنشان می

 ای ههای مربوط به زنجیره صادرات نفت خام در شمال استان که ظرفیت توسعه فعالیتپهنه فعالیت

 ز یافته است.پتروشیمی نیازمند هر دو خوراک گاز و نفت نیز در این منطقه تمرک

  پهنه صنعتی تجمعی مربوط به زنجیره تولید، استخراج، تصفیه، زنجیره تولید گاز در جنوب استان که منجر

و جم. همچنین توزیع میادین  3، پارس 1به توسعه واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی متعددی در پارس 

منطقه نفتی مرکزی و جنوب بر گاز در منطقه خشکی جنوب استان و میادین نفت در شمال استان و 

 تخصصی بودن این دو پهنه داللت دارد ؛

  پهنه میانی استان که خط گاز اتیلن و خطوط سراسریIGAT گذرد و ظرفیت توسعه پارس از میانه آن می

 شمالی نیز در این منطقه تعریف شده است؛

 فارس  در آن خلیج-نفت و گاز دریا، استخراج نفت و گاز از میادین 134پهنه دریا: کارکرد نفت فالت قاره

 ها دارای جریان ارتباطی مستقیم است.متمرکز است و با سایر پهنه

 بندی مناطق از حیث شاخص توزیع میادین نفت و گاز در استان، استان به دو پهنه شمالی با تخصص در طبقه

عالیت های آلودگی این فمیادین نفت و جنوبی با تخصص میادین گاز قابل تقسیم است. از نظر بازتاب

  .136دبندی نموتوان استان را به دو پهنه مناطق آلوده زیست انسان و مناطق آلوده اکوسیستمی طبقهمی

                                                      
ر شبکه انرژی آمده است. در اینجا به تلفیق عناص-های زیربناییاطالعات دقیق مربوط به اجزای مذکور در جلد دوم گزارش تحلیل بخش ویژگی 131

 دی پرداخته شده است.بنسازمان فضایی فعالیت مذکور به عنوان مبنای پهنه
 باشد.قاره در استان هرمزگان و در خلیج فارس میالزم به ذکر است بخشی از  پهنه کارکرد نفت فالت 134
 هاهای آلودگی دریا و هوا در مجلد گزارش محیط زیست: آالیندهپوشانی الیهمنبع: برآیند حاصل از هم 136
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 بندی تقسیمات سیاسی پهنه -1-3-3-6-6-10

-رنامهرکز )برنامه ریزی از باال به پایین( و غیر متمرکز )ببر پایه تئوری های مدیریت توسعه در طیف بین الگوی متم

ریزی از پایین به باال(، چهار وجه و مولفه اصلی ساختار نظام تصمیم گیری شامل برنامه ریزی، مدیریت اجرا، ارزیابی و 

سیاسی  سیماتتواند پیروی کند و بر این اساس نظام تقاصالح، از اصول و ساختارهای متفاوتی در مناطق مختلف می

 در هر منطقه خواهد بود.  "های استراتژیکگیریراهبردهای کالن و جهت"متاثر از 

گیری که بر مدیریت یکپارچه و تخصیص بهینه منابع و توزیع عادالنه ثروت در چارچوب سازمان فضایی نظام تصمیم

در  ای و الگوی غیر متمرکزدر موفولوژی های شبکه و خدمات در پهنه سرزمین تاکید دارد، مدیریت یکپارچه منطقه

ای ههای محلی در یک محیط اقتصادی کارا به ویژه در مناطق عقب مانده از رهیافتبرنامه ریزی جهت بالفعل شدن مزیت

 شود. ریزی فضایی در نظام تصمیم گیری شناخته میاصلی برنامه

ی او میجرز، نفوذ خود را به صورت کاربردی در برنامه ریزی منطقهدر این ساختار دیدگاه های نظری فریدمن، کاپللو 

فزایی وابسته اشدت به تفکر همها بهگسترش داده اند که هر سه به نوعی مکمل یکدیگر محسوب می گردند. مفهوم شبکه

ست، ها متصل اآنهای مکمل و اثرات خارجی که به های تعاون، فعالیتافزایی از طریق مکانیسمکه همطوریاست، به

ورد. همچنین آآید و بنابراین منافع اقتصادی را برای هریک از عوامل به همراه میای به دست میدر ترکیب با رفتار شبکه

در این مناطق و  3با سطح  3خدماتی استان با توجه به ساختار خطی آن و وجود فاصله بین مراکز سطح -های فضاییخال

 کند.روری میضلزوم تدقیق و در صورت لزوم تغییر تقسیمات سیاسی استان در این مناطق را یک )مرکز استان( با سطح

بندی تقسیمات سیاسی استان بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات  پهنه -1-3-3-6-6-10-1

 کشوری

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مهمترین ظرفیت حقوقی تقسیمات فضایی سیاسی در ایران، 

بایست در کنار دو شاخص دیگر میکه  137باشدمی در متن ماده 11/13/49با اعمال اصالحات مورخ -14/11/63 بمصو

ل به آن اشاره تواند موثر باشد در ذیبندی تقسیمات آتی استان میذکر شده قرار گیرد. موادی که به طور مستقیم بر پهنه

 گردد: می

                                                      
پیشنهادی  ها در ارائه تقسیمات سیاسیآید یکی از مهمترین گامهمگن طبیعی و عملکردی بدست میریزی که از تلفیق مناطق تدوین مناطق برنامه 137

رآیندی و گذارد. از نظر فنیز بر آن اثر میمراتبی ای و توزیع خدمات از نظر سلسلهای توسعه منطقههای شبکهظرفیتگردد که در این گام محسوب می

( قابل ارائه خواهد بود. لذا در 4-1-1-1پیشنهادی استان پس از تدوین تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی )بند ریزی، تقسیمات نهایی مراحل برنامه

سیمات گردد و در گام چهارم، پیشنهادات تقهای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ارائه میبندی تقسیمات سیاسی از حیث شاخصاین گام پهنه

 یه تلفیق نهایی و تصویر سازمان فضایی در افق ارائه خواهد گردید.فضایی استان بر پا
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که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است  – 3ماده 

شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همجوار تشکیل میپیوستن چند روستا، مکان، مزرعه

 .نمایدشبکه واحدی را فراهم میریزی در سیستم ورسانی و برنامههمگن بوده و امکان خدمات

ستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح حداقل جمعیت ده – 1تبصره 

 .شودزیر تقسیم می

 .نفر 4111 زیاد تراکم –الف 

 .نفر 6111 متوسط تراکم –ب 

 .نفر 1111ج تراکم کم 

موجود های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب دهستان – 3تبصره 

ای هباشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستاناز این لحاظ نامتناسب میهایی کهباقی و آن تعداد از دهستان

 .جدید تبدیل خواهند شد

ترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسب – 3تبصره 

 .شودشناخته می

شهر. محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی،  – 1ماده 

سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل اشتغال و سایر عوامل، دارای

ال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی اشتغهای اداریکسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت

حداقل  پیرامون خود بوده ونسبی برخوردار و کانون مبادالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ

 .دارای ده هزار نفر جمعیت باشد

 .د بودشهرسازی خواه تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و – 1تبصره 

های مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل محله. مجموعه ساختمان – 3تبصره 

 .های شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بودمحدوده معین است حدود محلهدانند و دارایآن محل می

 .شودن چند محله، منطقه شهری تشکیل میمنطقه. در شهرهای بزرگ از به هم پیوست – 3تبصره 

شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حوزه شهری. به کلیه نقاطی اطالق می – 1تبصره 

 .تبعیت کنندحدود ثبتی و عرفی واحدی

ت و پانصد نفر جمعیروستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار - 4تبصره 

 .شوندباشند شهر شناخته می
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بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار مسئول گرفتن خدمات و  – 4ماده 

 کنند تابع فرمانداری وخواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان میهماهنگی با ادارات مربوطه

 .منطقه هستند استانداری همان

بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند  – 6ماده 

چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، دهستان همجوار مشتمل بر

به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات آوردد میاقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجو

عی امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماریزیهای دولت در جهت احیاءو دسترسی و سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامه

 .و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد

ا در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی ـ حداقل جمعیت محدوده هر بخش، ب1تبصره 

 :به شرح زیر تقسیم شده است

 .هزار نفرالف ـ مناطق با تراکم زیاد سی

 .ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر

مچنین ه و هـ در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافت3تبصره 

جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

تواند هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و درموارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش میتا حداقل ده

 .کمتر از میزان فوق باشد

بخش، روستا یا شهری، از همان بخش است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و  مرکز – 3تبصره 

 .شودمیسیاسی آن محدوده شناخته

( ـ کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند با تشخیص و درخواست فرماندار آن 1/13/49بند الحاقی مصوب 

 .گرددشهرستان به شهر مربوطه الحاق می

شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش  – 7ماده 

 اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وهمجوار که از نظر عوامل طبیعی،

 .اندفرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده

رح و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شحداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی  – 1تبصره 

 .شودزیر تقسیم می

 .نفر 131111 زیاد تراکم –الف 
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 .نفر 41111 متوسط تراکم –ب 

االنه یافته )طبق فهرست سدر نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمتر توسعه – 3تبصره 

ا با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی ب سیاسی، اقتصادی و اجتماعیبا توجه به کلیه شرایط اقلیمی،  دولت

 .هزار نفر باشد 41تواند کمتر از تصویب مجلس شورای اسالمی می

ی، ترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادمرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب – 3تبصره 

 .شودخته میشناسیاسی و اجتماعی آن محدوده
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 بندی جمع -1-3-3-6-6-10-2

آورده  93نقشه و  93نقشه ، 91نقشه های جمعیتی در نتایج حاصل از تحلیل تقسیمات سیاسی استان بر پایه شاخص

اپذیر نهای ذیل رو در تقسیمات سیاسی استان را اجتنابشده است. برآیند حاصل از موارد مذکور لزوم انتخاب استراتژی

 سازد:می

  وع کارکردی گیری تنبا تحلیل سازمان فضایی بنادر و نقش کارکردهای دریایی در شکلمطابق

ی شمال های تعادلی بین هسته شهرو اشتغال و اقتصاد پایدار دارند و نیز با توجه به ضعف شاخص

دیر( و اساساً تفاوت -برخون-دلوار-و جنوب در خط ساحلی )که منطبق با کریدور بوشهر

نند، توانند در اقتصاد سیاسی فضای استان ایجاد کهای موجود ساحلی میتگاهمعناداری که سکون

های واقع در مناطق اداری کانون-های سیاسیبه عنوان یک اصل راهبردی توسعه شاخص

ی ملی در گذاربایست در این بخش مدنظر قرار گیرد. این موضوع با توجه به سرمایهساحلی می

برخوردار بوده و احتمال ضمانت محیطی و اجتماعی استقرار این پارس شمالی از اهمیت بسزایی 

 فعالیت سنگین را ارتقا خواهد داد.

 های مرکزی در سطح سرزمین که روندهای موجود نیز از این اصل توزیع متوازن و متعادل مکان

ری ادا-تبعیت کرده است با تاکید بر شهرستان دیلم، گناوه، دشتی و دیر و تغییر در سطح سیاسی

 های این مناطق.نقش کانون

 ت پیوندها و های شهری و اصل تقویاستان بر پایه جریانات بین کانون-تغییر در تقسیمات سیاسی

ستان های شهرستان تنگکارکردهای مکمل در سطوح مختلف که این مهم به طور ویژه در کانون

 شود. شهر مشاهده میشامل بندر دلوار و شهر جدید عالی

 حداقل تثبیت تقسیم شهرستانی مناطق و افزایش در سطوح بخش و دهستان متناسب  کاهش و یا

ی تواند ضمن ارتقا کارایی اقتصادی و یکپارچگبا ظرفیت حقوقی قانون تقسیمات کشوری می

 ای ایفا کند.های منطقهعملکردی نقش مهمی در تعادل
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 بندی الگوی علم و فناوری پهنه -1-3-3-6-6-11

ی مراکز، بندطحسگیری و ی عناصر فضایی نظام علم و فناوری از شکلبندگونهایی و ی سازمان فضبندشکلالگوی 

 تحقیقاتی و-ی آموزشیهاحوزهارتباطات بین مراکز اصلی، ارائه خدمات علمی و فناوری شامل خدمات دانشگاهی، 

اورزی، صنعت بخش اصلی کشهای مختلف در سه رابطه بین نظام فناوری و نظام توسعه فضایی فعالیت تیدرنهافناوری و 

ین مراکز، افزایی بعبارتی دیگر رابطه ساختار فضایی و نظام فناوری بر هم.بهشودیمو به طور خاص خدمات  مرتبط 

 ای مختلف اشاره دارد.  درجریانات اطالعاتی و  توزیع نیروی انسانی و نظام همکاری بین مناطق و کارکردهای خوشه

هر دو  و ساختار مدیریتی در افزودهارزشی، ضمن رشد محسوس امنطقهیی بین مراکز حوزه فناوری و سیستم افزاهمپی 

)هم بخش تحقیق و توسعه و هم کارکرد بخشی(، اثرات مختلفی در طول این فرآیند پویا و مستمر ایجاد می گردد.  مؤلفه

مدیریت بهینه  ای،و هویت بخشی به ساختارهای منطقه فرهنگی و اقتصادی راتیتأث، انتقال دانش، هایستگیشاتبادل 

 ای از جملهگرایی منطقهمنابع، کاهش چالش های منطقه ای، پایداری توسعه در مزیت های اصلی منطقه و تخصص

 مواهب چنین رهیافتی است. 

صرفی از طریق ی مهانهیهزمنطقه و  افزودهارزشی، امنطقهتوان افزایش قدرت خرید دیگر این اثرات می از

ام برد. ی و گردشگری را نامنطقهکار ی در منطقه، بازارگذارهیسرما، ارتقاء "کنندگانشرکتکارکنان، دانشجویان، "

گردد. این نیروی کار مجرب و کاهش مهاجرت می داشتننگهدانشی همچنین سبب -ی آموزشیهاحوزهبعالوه رشد 

انداز مشود و فرصتی برای ایجاد چشالمللی شناسانده میی، ملی و بینامنطقه ی فوقهارسانهمراکز با انتقال اطالعات در 

ای نشان خاص، بر طوربه. ابدییمبا تنوع عوامل، هویت منطقه نیز بهبود  رونیازاکنند. توسعه خالق و مدرن را ایجاد می

ترسی به ی معنای افزایش دسخوببهتوان است، می قرارگرفتهی که در آن امنطقهدادن رابطه بین مراکز فناوری و توسعه 

دن ای شسطح توزیع دانشگاه در توسعه منطقه را روشن ساخت. اثر اصول چهارگانه الماس پورتر در فرآیند خوشه

کارکردها )شامل عامل تقاضا، صنایع پشتیبان و زنجیره تامین، شرایط عوامل و استراتژی بنگاه، ساختار و رقابت( بر 

تی های مختلف از اصول اساسی رقابای شدن فعالیتفعالیت، میزان جذب فناوری و میزان سطح خوشه کارایی اقتصادی

ید( به ای تشریح گردپذیری منطقههای فضایی و مکانی آن در ابتدای گزارش سناریوی رقابتشدن اقتصاد )شاخص

مدتاً تلف متفاوت بوده و  بر این اساس عهای مخها برای فعالیتبستگی کامل دارد. تناسب بهینه هر یک از این مولفه

دد هر چند عامل گرهای فعالیتی و فناوری میگیری خوشههای شکلهای فعالیتی و مزیتی مناطق منجر به تفاوتتفاوت

 های دیگر نیز موثر است.پیوند و همکاری بین مناطق در جذب خوشه

ذارد:  گغیر مستقیم بر سازمان فضایی توسعه اثر می ای شدن فعالیت ها بطور مستقیم وبرخی از ویژگی های خوشه

گزینی جغرافیایی و صرفه های ناشی از تجمع، عامل تمرکز بخشی، عامل پیوند و یا حداقل امکان پیوند بین عامل مکان
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 ها و نهادهای مرتبط پشتیبان، عامل همکاری در عین رقابت و عامل نوآوری )عامل همسویی در تولید یک کاالشرکت

ا هو یا یک خدمت خاص، فرصت ها و تهدیدهای مشترک و خدمات فنی و مالی از عوامل دیگر خوشه ای شدن فعالیت

ای و  آشکارسازی نسبی عوامل مشترک محسوب می گردند(. پس از توضیح رابطه رشد علم و فناوری با رشد منطقه

بندی مناطق استان از حیث ها و معیارهای پهنهخص، در ادامه شا134بین کارکرد علم و فناوری با سازمان فضایی توسعه

تیپولوژی الگوهای فضایی مختلف علم و فناوری تعیین و سپس بر پایه الگوی تلفیق و تحلیل ارزیابی چند معیاره 

 گردد.تیپولوژی مناطق مختلف علم و فناوری در استان بوشهر پیشنهاد می _SMCE_فضایی

 های اولویت دار علم و فناوری  ات مکانی پهنهشناسایی ابعاد، معیارها و الزام  -1-3-3-6-6-11-1

دی های منحصربه فرای دارای ویژگیمنطقه و نواحی خاص مبتنی بر علم و فناوری به عنوان یک فعالیت منطقه

هستند. به طور کلی پس از جنگ جهانی دوم، بازیگران اصلی اقتصاد به منظور حفظ و گسترش موقعیت رقابتی خود، 

-تکنولوژی"و "نبنیادانش"های به فعالیت "کاربر"و  "برسرمایه"های را از کارکردهای مبتنی بر فعالیتهای خود فعالیت

اند و بر این اساس بسیاری از ساختارهای اقتصادی کشورها و مناطق از ساختارهای مبتنی بر اقتصاد صادراتی تغییر داده "بر

ا های ویژه علم و فناوری مقتضیات مکانی خاصی رتوزیع مکانی فعالیت .اند.تغییر یافته 139به ساختارهای مبتنی بر فناوری

 ی است:بندبندی مناطق علم و فناوری قابل طبقهای برای پهنهسازد. در این راستا چهار تیپولوژی منطقهآشکار می

 ؛131های علمیپارک-گونه اول 

 ؛131بنیانهای صنعتی دانشپارک-گونه دوم 

 ؛133هانوپولیسها و تکدانش-شهر-گونه سوم 

 ؛133مناطق علم و فناوری مبتنی بر صنایع با فناوری باال-گونه چهارم 

 بری باال، رقابت باال و با سطح ریسک باال شناختههای سود و درآمد باال، سرمایهصنایع با فناوری باال با مشخص 

 جدید، انرژی های جدید، فضا و های اطالعاتی، بیولوژیکی، موادشوند. به طور کلی، این صنایع شامل تکنولوژیمی

لی شوند.  از نظر مکانی مکانی این نوع تیپولوژی بر پایه هدف اصهای مبتنی بر کاربردهای دریایی و اقیانوسی میفناوری

تحقق بخشی به توسعه سریع علمی، -3سازی با تکنولوژی باال و ترویج صنعت و تجاری-1توسعه این نوع مناطق )شامل 

                                                      
 ای ارائه شده در بند تعریف سناریوهای توسعه فضایی رجوع گردد.پذیری منطقههای سناریوی رقابتها، شاخصهمچنین به مولفه 134

139 export-led policy to technology-led policy 
131 Scince-Base Parks 
131 Scince-Base Industrial Parks 
133 Scince-City /Technopolis 
133 High-Tech Industrial Area 
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ا، هشهری با دسترسی مناسب به موسسات تحقیقاتی و دانشگاه(، عموماً در مراکز شهرهای اصلی و یا حاشیهفنی و اقتصادی

 .شرایط محیط زندگی و زیست خاص، و  امکانات و ارتباطات قوی همراه بوده است

آموزش، تولید  پژوهش، رود؛شمار میهای ترجیحی و ارائه امتیازات ویژه از ارکان اساسی بهدر این مناطق سیاست

تابع مذکور، موضع  1شود و یا یک یا دو تابع از ریزی میو اقامت در این مناطقبر پایه تابع هدف یا به طور یکپارچه برنامه

 پیوسته )از نظر کارکردی و نه صرفاً فضایی( است کهگیرد؛ منطقه در واقع یک مجتمع بهمغالب در منطقه را در بر می

ای و علمی، و سرمایه به شدت متمرکز شده است. چنین مناطقی، شرایط حرفهناوری، کارکنان واجددر آن  ابعاد دانش، ف

های اقتصادی، این نوع با توجه به کارکردهای اصلی منطقه و فعالیت نامیده می شود. "مبتنی بر علم مناطق اقتصادی"

-در تایوان، شهر دانش Hsinchuدر  SIPتنفورد،مانند پارک تحقیقات اس -SP-توان به پارک مبتنی بر علممناطق را می

SC- و تیپولوژی چهارم مناطق صنعتی با  پولیس سوفیا در فرانسهتسوکوبا در ژاپن و آنتی مهارت مانند-و یا شهر

 مانند دره سیلیکون در ایاالت متحده.  -HIA-تکنولوژی باال 

های با ستاوردهای تحقیقات علمی، نوآوریسازی حاصل از دتوابع اول و دوم )آموزش و پژوهش(، به تجاری

توانند تی نه تنها میها و دیگر موسسات تحقیقاتکنولوژی باال و بازآموزی نیروی انسانی با کیفیت باال وابسته است. دانشگاه

رای ببه عنوان مراکز عرضه نتایج تحقیقات متنوع، تامین کننده نیروی انسانی واجد شرایط و به عنوان یک جامعه علمی 

فاده از ها در تحقق تبادل محققان، اطالعات فنی و استنظام تحقیق و توسعه یکپارچه مطرح باشند بلکه، نقش این کانون

مول بندی مناطق علم و فناوری، به طور معهای پهنهبنابراین، یکی از شاخص"امکانات پژوهشی مشترک برجسته است. 

 ."ستنزدیکی به دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ا

ها در منطقه که به طور عمده در آموزش و پژوهش دانشگاهی نقش دارند، عملکرد مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه

رود. از شمار میها در صنعت از عملکردهای اصلی این موسسات در توسعه منطقه بهمنحصر نبوده بلکه دستاوردهای آن

و متفاوتی در سطوح مختلف آموزش و  "مدرک نوع دوم"صطالحاً ها، اطریق این فرایند، دانشمندان، مدیران و تکنسین

کارخانجات با سطح فناوری باال ، تولیدات با ارزش افزوده  .تابع سوم تولید است کنند.پرورش از این مراکز دریافت می

(، این تابع )گونه سومباشد. در مناطق فناوری شهری کنند. مسکن تابع چهارم میبسیار باال و عاری از آلودگی را خلق می

از اولویت بسزایی برخوردار است و بر این اساس بین زندگی روزمره نیروی خالق، فرهنگ، تولید و مصرف و آموزش 

ناوری توان ابزارهایی برشمرد که برای توسعه فهویتی خاصی ایجاد خواهد کرد. تابع پنجم را می-یکپارچگی کارکردی

عنوان مثال در بسیاری از نقاط جهان، برای تضمین اثر تولیدات این روند. بهار میکدر سطوح کالن مدیریت مناطق به

ی ای از نهادهای اصلی بازرگانعنوان زیرمجموعهمناطق بر توسعه منطقه و افزایش سهم در بازار، مناطق علم و فناوری به

 اند.در ساختار مدیریتی قرار گرفته
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از جریانات  131)گونه چهارم( به ارائه سطح مناسبی از سرعت، دقت، و اطمینانصنایع با پیچیدگی فناوری بسیار باال 

ک و های کوچجایی که این نوع صنایع از ویژگی تولید محصوالت در کمیتنیازمند هستند. از آن منابع انسانی و مالی 

ل ر یک منطقه بزرگ، در کها می تواند در سراسنفوذ بازار این فعالیتبرخوردارند، حوزه "تکهای"تنوع محصوالت 

های دور گسترش یابد و بر این اساس وجود سیستم حمل و نقل با ویژگی سرعت باال، مانند قاره، و در مقیاس آب

قرار این گزینی در استای، یکی از شرایط ضروری اصل مکانفرودگاه و بزرگراه و خطوط ریلی منتهی به بنادر منطقه

گردد )جمعیتی ارزیابی می بندی مناطق کم جمعیتمعمول از نظر جمعیتی در طبقهطوربه ایچنین منطقه .نوع فعالیت است

ای هجایی که به خدمات سطح باال نیازمند هستند، بر پایه اصل آستانه کاال و خدمات و صرفهنفر( اما از آن 41111معادل 

پرداخت. بر این اساس ارتباط  "134شهر مادر"سازی اراضی ای، به آمادهشهری مطلوب است که برای ایجاد چنین منطقه

های اصلی و مرکزی شهر مادر و منطقه مذکور به فعال کردن هر دو منطقه در یک فرآیند اثربخشی همکارانه بین بخش 

انسانی  های صنعتی، منابعهای فرهنگی و سنتی، امکانات عمومی موجود، پتانسیلاز طریق استفاده از دارایی 136و مکمل

بغیر از موارد ذکر شده، افراد شاغل در صنایع با تکنولوژی  .انجامدمی هر مادر و بازتاب رشد آن در منطق، و مادی ش

ایط و محیط ای دارد، وجود شرباال به دنبال امکانات فرهنگی و تفریحی سطح باالیی هستند. نوع مسکن که مبنای پایه

های زون-همچنین، یکی از اهداف منطقه .مناطق استهای مکانی برجسته این از شروط و شاخص 137زندگی دلپذیر

های آوریار فنسازی و انتشمبتنی بر علم و فناوری  افزایش استفاده بهینه از منابع و سرعت بخشیدن به فرآیند تجاری

، وبیبایست در مناطق مختلف به خباشد، به طوری که زون فناوری میجدید و توسعه آن در مراکز تحقیقاتی محلی می

های اقتصادی منطقه را نصب و تنظیم کند و نیروی انسانی علمی و فنی کافی و با کیفیت دستاوردهای توسعه در فعالیت

باال را در اختیار نظام توسعه قرار دهد.خصوصیات چهارگانه تیپولوژی مناطق علم و فناوری را بر حسب منشا، اهداف، 

 ه است:زمینه و موقعیت فضایی مطلوب در جدول ذیل آمد

                                                      
131 quickness, punctuality, and certainty 
134 mother city 
136 mutual supplementary effect 
137 pleasant living environment 
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 : تیپولوژی و خصوصیات مناطق  ویژه علم و فناوری 34نمودار 

 
 بندی مناطق علم و فناوری در استان بوشهر ها و معیارهای پهنه بندی شاخص : طبقه 42جدول 

 مکانی-معیارهای فضایی تیپولوژی مناطق علم و فناوری

 های علمیپارک

 اقلیم آسایش-1

 فاصله از مراکز دانشگاهی بر پایه شاخص مرکزیت مکانی-3

 های شهری بر پایه شاخص مرکزیت مکانیفاصله از کانون-3

 های ویژه علم و فناوری موجود و مراکز رشدفاصله از پارک-1

 بنیانهای صنعتی دانشپارک

 بندیسطح فاصله از بنادر بازرگانی و تخصصی بر پایه عامل-1

 عالیشاخص مرکزیت خدمات آموزش-3

 تراکم راه-3

 دسترسی به فرودگاه -1

 نفر کارکن و بیشتر 11های دارای فاصله از کارگاه-4

 های محلی صنعت و ضریب پیوستگی کارکردیصرفه-6

 هاها و تکنوپولیسدانش-شهر

ظت شده، مناطق حفا الیه سیستم پشتیبان زندگی شامل برآیند معیارهای اقلیم آسایش،-1

مناطق جنگلی و ویژه محیطی، مناطق کشاورزی مهم و سایر مناطق سبز و آبی اکوسیستمی 

 خاص

 بندی مناطق گردشگری و گذراناراضی دارای قابلیت یک گردشگری مستخرج از پهنه-3

 اوقات فراغت

 فاصله از بنادر بازرگانی سطح یک-3

 الفناوری بامناطق علم و فناوری مبتنی بر صنایع با 

 برخورداری از شبکه راه-1

 مجاورت با مناطق ویژه اقتصادی و سایر نواحی خاص-3

 عالیشاخص مرکزیت آموزش-3

 شده دریاییمجاورت با مناطق حفاظت-1

 های صنعتیتراکم واحدهای صنعتی بر پایه عامل سرمایه و خوشه-4

 اقلیم آسایش-6

 های سطح یک و دو خدماتیفاصله از کانون-7

 های شهری صنعتصرفه-4

 شاخص تخصص کارکردی صنایع-9

 ماخذ: تحلیل مشاور 
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 بندی و تفسیر نتایج جمع -1-3-3-6-6-11-2

 ا از هدهد که اولویت توسعه مراکز و پارکگانه علم و فناوری نشان می4های بندیبررسی پهنه

به ها کند و در تمامی شهرستانالگوی تقسیمات سیاسی )مدل توسعه وضع موجود( پیروی نمی

 یک میزان نیست.

 2و  1بندی مناطق علم و فناوری مبتنی بر صنایع پیشرفته، در پیرامون بوشهر، کریدور پارس پهنه 

های صنعتی و مجاورت با مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی را برجسته ساخته است که وجود تجمع

ن ها در پیرامورتمها-های شهری و شهربندی این مناطق بوده است. پارکاز ارکان اصلی پهنه

 سه زون مناطق چند مرکزی کنگان و جم، بوشهر و برازجان تمرکز یافته است. 

 بندی مناطق علم و فناوری در استان بوشهر وجود ظرفیت مناطق یکی از مهمترین نتایج پهنه

الگو از الگوهی تشریح شده به عنوان  3مجاور شهرهای ساحلی نسبت به سایر مناطق است که در 

 رود.شمار مییژگی کلیدی بهیک و

  گناوه -بوشهر، کریدور بوشهر-جزیره عباسک، کریدور دلوار-، کریدور بوشهر2و  1کریدور پارس

های خطی خورموج مهمترین عرصه-چغادک-در خط ساحلی، جزیره خارگ، کریدور بوشهر

های انونک شوند. بوشهر، جم و برازجان، دلوار، گناوه مهمترینتوسعه این فعالیت محسوب می

دیر -های بوشهر، جم، عسلویه، کنگانشوند. کانونمحسوب می 4و  2، 1های توابع توسعه فعالیت

 شوند.محسوب می 3های توسعه این فعالیت از حیث تابع و برازجان مهمترین کانون
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 بندی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سایر مناطق خاص پهنه -1-3-3-6-6-12

در چارچوب توسعه سیاسی و اقتصادی مناطق و نیز انقالب فناوری، مناطق آزاد اقتصادی از مناطق اقتصادی مبتنی بر 

ها تکامل یافته اند که به  SEZها و  SIPمانند  139و فناوری 134ناطق آزاد و اقتصادی مبتنی بر دانش صنعت و خدمات به 

 111شوند. منطقه آزاد جامع در تعریف حدود فضایی، یک منطقه وسیعیعنوان نسل چهارم و پنجم این مناطق شناخته می

عی یکنند و عمدتًا با موانع فیزیکی و طبگردد. این تیپ از مناطق به لحاظ سیاسی از اقتصاد ملی جدا عمل میرا شامل می

ابند. یها نسبت به مناطق دیگر اقتصاد میزبان ادامه میشهری وسیع( و یا توسعه آنگردند )یک منطقهخاصی تعریف می

سرزمینی، و مناطق مرزی و با ساختار، سازماندهی و امکانات حمل و نقل مناطق در مناطق ساحلی، درون کالن اینطوربه

  اند.مناسب استقرار یافته

ای، ادی منطقههای اقتصت دولتی این مناطق عمدتا ترکیبی از فضای اداری و منطقه آزاد بوده و فعالیتساختار حاکمی

ن بر در ایبر و تکنولوژیشامل صادرات و واردات، صنعت، تجارت، خدمات و کشاورزی،  به صورت کاربر، سرمایه

این نوع از  مللی و یا بازار داخلی در نظر گرفت.التوان برای صادرات بینهای منطقه را میمناطق تعریف گردد. خروجی

دهند )از جمله تجارت، مبادله، تولید، آموزش، تحقیق و توسعه و سکونت(. این مناطق کارکردهای جامعی را ارائه می

های خارجی و فناوری، ایجاد گذاری مقدماتی، جذب سرمایهنوع مناطق دارای ساختار و سازمان چندهدفه شامل سرمایه

صادی ای و صنعتی، بازیابی و احیاء مراکز اقتهای توسعه منطقهشتغال، درآمد ناشی از تبادل ارز خارجی، تحقق استراتژیا

 .است های عملیاتیقدیمی و مناطق عقب مانده اقتصادی و ترجمه اصالحات اقتصادی و سیاسی در سطح عمل و سیاست

 صنعتی-تجاریمرور رویکردهای نوین به مناطق آزاد _1

امروزه تعاریف جدیدی از عملکرد مناطق آزاد در تلفیق و تجمیع با عملکرد بنادر و فرودگاه ها )شهرهای فرودگاهی 

و بندری( ارائه شده است که ضمن اینکه سطح لجستیک خدمات را ارتقاء می دهد در ایجاد صرفه جویی های ناشی از 

هش هزینه های تمام شده برای مالکان کاالها و خدمات و ایجاد جذابیت در تجمع، کارایی بازاریابی کاال و خدمات، کا

بخش های پسین و پیشین اقتصاد در عملکردهای اصلی موثر بوده است. در ذیل برخی از این تعاریف و مفاهیم در برنامه 

 ریزی مناطق آزاد ارئه می گردد:

 (Free Portبندر آزاد )_الف

ه یک بندر و یا فرودگاه در ارتباط است. بنادر آزاد در پاسخ به محدودیت های منطقه آزادی که به طور خاص ب

دولتی جریان بین کاال و صنایع ارائه شئه اند به طوری که در این مناطق محصوالت آزادانه می تواند جریان ایجاد شد. 

                                                      
134 FEZ-science-based 
139 technopoleis FEZ 

 کیلومتر مربع 3400 مساحتی معادلدر چین با  Hainan SEZمانند  . 111
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طور رایگان و معاف از مالیات انجام  در بنادر آزاد اجازه واردات و صادرات کاال با هدف ارسال به مناطق بین المللی به

گذاری در خصوص کاال و عملکردهای انتاق و حمل و نقل می گیرد و عملکردهای مالی شامل بیمه ، بانکداری، سرمایه

به طور خاص جذابیت های متعددی را به وجود می آورد. قوانین بانکداری، عملکرد تجاری و بازرگانی و اشتغال در 

کننده است. در برخی از بنادر آزاد، انتقال محموله به صورت ترکیبی از طریق سیستم بسیار باز و تسهیل محدوده بندر آزاد

 حمل و نقل ترکیبی به عنوان یک گزینه خدمات جدید مطرح شده است.

  (EPZمنطقه پردازش صادرات )_ب

ا هگیری از مشوقاخلی با بهره( به عنوان یک منطقه که در آن شرکت های خارجی و دEPZپردازش منطقه صادرات )

ردی ها اغلب به صورت عملککنند، تعریف شده است. این بنگاهو امتیازات ویژه، کاال را با هدف صدور آن، تولید می

و فضایی در غالب تمامی نواحی خاص منطقه از امتیازات و مشوق های مالی برای جذب سرمایه گذاری خارجی 

الی با حمل و نقل ترکیبی و خدمات ویژه لجستیک انگیزه های متفاوتی را برای صنایع و برخوردارند. تلفیق امتیازات م

 خدمات مختلف فراهم می آورد.

ای را بر پایه تداوم سازمان تجارت جهانی، موفقیت و تداوم افزایش سهم این مناطق را در بازارهای جهانی و منطقه

رساخت ها و تنوع آن به ویژه زیرساخت های ارتباطی در کلیه زمینه کفایت زی-3پشتیبانی مستمر دولت،-1های استراتژی

سهولت جریان ها و عملکرد منطقه )که به شدت به برنامه ریزی کاربری زمین و تنوع زیرساخت های وابسته -3ها، 

 ابتی و رشدبرنامه ریزی برای آینده متناسب با فضای رق-4استفاده حداکثری از منابع طبیعی و انسان ساخت و 1است(، 

 عملکردهای درونی و تغییر مزیت ها بر شمرده است.

 تیپولوژی مناطق آزاد و نواحی ویژه اقتصادی

از  "انیموقعیت مک"و  "مرحله تکامل"، "ساختار صنعتی"منطقه آزاد و نواحی خاص بر پایه سطح اهمیِت سه مولفه 

پایه، گونه تجاری، صنعتی، خدماتی، دانش 6ق آزاد به بندی و تیپولوژی متفاوتی برخوردارند. بر این اساس مناطگونه

تنوع  واسطه رشد وبندی هستند. با توجه به تکامل مناطق و نواحی خاص بهجامع و منطقه آزاد برون مرزی قابل طبقه

ناطق م توان به شش نسل شامل، مناطق مبتنی بر تولید، مناطق مبتنی بر خدمات،های اقتصادی، این نوع مناطق را میبخش

های مذکور بندیهر کدام از طبقه .بندی نمودمرزی طبقهجامع مبتنی بر تجارت و منطقه آزاد برون مبتنی بر دانش، مناطق

 (.33 ریتصواند )های تخصصی مختلفی تشکیل شدهاز زیرمجموعه

بطور کالن در مناطق ساحلی و یا  در نگاه اول، مناطق ویژه و نواحی خاص آزاد هیچ الگوی مکان مشترک ندارند.

علی  ند.امان یافتهمرزی بین دو یا چند کشور سازدر داخل کشور )در مکان های شهری یا روستایی( ، و یا در یک منطقه

د گیری و توسعه تمامی این مناطق وجوکارکردی این مناطق، یک عامل مشترک در  شکل-رغم پیچیدگی سیستمی 
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بر این اساس، سه الگوی مکانی متفاوت برای مناطق آزاد  در سه  است. 111دارد و آن درجه باالیی از سطح دسترسی

دارد. در سطح ماکرو مناطق در سه دسته شامل مناطق و نواحی خاص  سطح معیارهای مکانی کالن، میانی و خرد وجود

های اندازه منطقه قلمرو و حوزه نفوذ گیرند. سطح دوم معیارهای مکانی به شاخصساحلی، داخلی و برون مرزی قرار می

اطق خاص بندی منگردد و در سطح خرد بر پایه معیارهای مکانی و شرایط محلی، طبقهای بر میو سطح ارتباطات منطقه

 (.33 ریتصودهد )را در سه دسته شهری، بندری و مجزا )یا مستقل( قرار می

 : تیپولوژی مناطق آزاد بر پایه سه مولفه، ساختار صنعتی و موقعیت مکانی  22 ریتصو

 
تفاده شناختی منطقه آزاد اسعوامل محیط داخلی نظام توسعه مناطق آزاد که برای توصیف تکامل ساختاری و گونه

رجیحی های تسیاست بندی نمود: هدف و نوع عملکرد منطقه، موقعیت مکانی،صورت ذیل طبقهشده است را می توان به

و امتیازات، مدل اداری، بعد فضایی منطقه آزاد و توسعه درونی و ترکیب آنها در طول دوره های مختلف، به ویژه با 

 های صنعتی منطقه آزاد.بخش

یب های اقتصادی پیشرو منطقه آزاد، ترکبه عبارت دیگر، با توسعه و ترکیب عوامل خارجی، به خصوص در  بخش 

ناختی شهای اقتصادی به تغییر دوباره وترویج تنوع گونهداخلی تغییر خواهد کرد و بر این اساس تغییر بخشعوامل 

دیگری از منطقه آزاد منجر خواهد شد. یعنی، در طول زمان، مناطق آزاد و یا نواحی خاص موجود در روند فعلی خود 

تیپولوژی مناطق و یا نوع متفاوت دیگری از منطقه آزاد تبدیل ماند، یا ناپدید می شوند و یا به انواع دیگری از باقی می

مناطق آزاد اقتصادی  واقع در محیط  های دیگر(.شوند )مفهوم توسعه تکاملی مناطق آزاد و اقتصادیاز یک نسل به نسلمی

                                                      
111 high degree of accessibility 
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المللی و بین یهای کارکردی رقابتی و راهبردی که در موقعیت پیشرو نسبت به سطح ملداخلی یا خارجی استان و مزیت

 نمایند.هستند، ترکیب عوامل ضروری برای طبقه بندی مراحل تکاملی منطقه آزاد را تعیین می

 و مرحله تکامل مناطق آزاد بر اساس ساختار صنعت و خدمات : تیپولوژی 23 ریتصو

 
 

د های تکاملی درونی منطقه آزاتوسط ضعف شاخص اصل هم تداوم، یعنی، مراحل تکاملی منطقه آزاد، نه تنها باید

بندی شود، بلکه شاخص ترتیب زمانی و تداوم زمانی عوامل نیز از اهمیت بسزایی برخوردارند. هر مرحله تکاملی طبقه

گذار بین دو مرحله گیرد به طوری که همیشه یک دورهمنطقه آزاد است خارج از عوامل مراحل پیشین سرچشمه می
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ای که در طی آن ود دارد، و بر این اساس  قرارگیری در هر مرحله از توسعه مناطق و نواحی خاص به دورهتکاملی وج

مانی که گردد و نه با تعیین زیک نوع از منطقه آزاد تا حد زیادی توسعه یافته و دارای موقعیت پیشرو است تعیین می

 د آمده است.معموالً برای منطقه آزاد اقتصادی که برای اولین بار بوجو

 توسعه مناطق ویژه و آزاد و ارتباط آن با حلقه تجارت جهانی و بین المللی-د

 
در  محیط داخلی کشورهای کمتر   -REI-ای، برخی از تحوالت جدید در یکپارچگی اقتصاد منطقه 1941از دهه 

ه ملی و اهداف چندگان-قتصادی میانباعث شده است تغییر اساسی در فعالیت های ا توسعه یافته و یا در بین این کشورها

گی منطقه ایجاد شده است. در راستای این کشورهای شریک ایجاد شود به نوعی که سطحی از ادغام و یکپارچه

تشکل "، (REC) "ایهمکاری اقتصادی منطقه" یکپارچگی، مناطق جدیدی در سطح میانی بوجود /امده اند، از جمله

 . "منطقه اقتصادی جهان"و  "ای،منطقه قلمرو صنعتی"، "ایتجارت منطقه



 تاناس  ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر                                                                                 بوشهر  برنامه و بودجه استانسازمان  

 

5002212B0021303019RE101961218 331 

بندی مناطق آزاد، نواحی خاص و مناطق  ها و معیارهای پهنه شناسایی شاخص -1-3-3-6-6-12-1

 ویژه

 تخصص منطقه آزاد بوشهر در نظام تقسیم کار مناطق آزاد سواحل جنوب

صنعتی جنوب -تجاریمنطقه آزاد  4دهد که منطقه آزاد بوشهر به عنوان یکی از بررسی اسناد فرادست نشان می

صنعتی و ویژه اقتصادی قرار دارد. از نظر سطح روابط تخصصی، -عالی مناطق آزاد تجاریکشور در اولویت برنامه شورای

صنعتی منطقه آزاد بوشهر با کشور قطر به طور تخصصی و کشورهای حاشیه خلیج فارس -ارتباطات و روابط تجاری

رکرد تخصصی صنایع پاالیشگاهی و روابط تخصصی کشور عراق و کویت، دیده شده است. منطقه آزاد اروند با کا

ای زیستی همنطقه آزاد کیش و قشم در روابط تخصصی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و در کارکردهای خاص فناوری

 یهای حفاری دریایی، منطقه آزاد جاسک و چابهار با تخصص کارکردی در صادرات مجدد و رابطه تجارو تکنولوژی

یری گریزی شده است. بر این اساس ظرفیت شکلبا کشور عمان و کشورهای حوزه اقیانوس هند در سطح ملی برنامه

ها گیرد( بر پایه تخصصاز کل روابط کشور با قطر از طریق بنادر استان انجام می %33منطقه آزاد مشترک با کشور قطر )

رچگی عملکردی، مالی و اقتصادی وجود دارد. همچنین قدرت های رقابتی مشترک، بازارهای جهانی و یکپاو مزیت

از کل روابط اقتصادی کشور با  %41از کل عملکرد گمرک و  %64پیوند صادراتی بین بندر عسلویه با کشور چین )

از طریق بندر  %9.14از طریق بندر عسلویه و  31.94از کل روابط صادراتی کشور با کشور امارات ) %31کشور چین(، 

: ارزش  11ول جدباشد )به شهر( بیانگر ظرفیت توسعه فضایی کارکردهای مشترک بین استان و این کشورها میبو

-واردات و صادرات از گمرکات استان بوشهر به سایر نقاط جهان و مقایسه تطبیق آن نسبت به کشور و عملکرد گمرک

 رجوع گردد(.  1393

های اصلی منطقه آزاد بوشهر در اسناد اصلی و جانبی شامل کارکردهای های کارکردی و مزیتاز طرفی اولویت

و فراورده  LPG خام، نفت سازی ذخیره مخازن) گاز و نفت ، صنایعسازیصنایع دریایی )ساحلی و فراساحلی( و کشتی

 پزشکی و ارویید اداری، صنایع و تجاری دریا، مراکز آب سازی شیرین پتروشیمی، صنایع دست پایین ، صنایعهای نفتی(

غذائی  مواد و تولیدی کاالهای بندیبسته و مونتاژ طبیعت، صنایع گردشگری و سالمت گردشگری ای، صنعتهسته

 الحمص معدنی، تولید مواد طیور، فرآوری و دام خرما، ، فرآوری...( و ماهی مروارید، میگو،) شیالت است است. صنایع

توسعه مناطق آزاد  هایدیده شده است. بنابراین یکی از ظرفیت تشیال و نخیالت تکمیلی و تبدیلی ساختمانی و صنایع

 باشد.( میCROSS BORDER-FEZ-المللی مشترک )فرامرزیدر استان بوشهر، توسعه مناطق آزاد یکپارچه و بین
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ای و کارکردهای  های جنوبی بر پایه روابط منطقهای آب بندی مناطق آزاد موجود و برنامه : طبقه 43جدول 

 تخصصی

 نام منطقه
-موجود

 ایبرنامه
 کارکردهای تخصصی روابط تخصصی

 صنایع پاالیشگاهی کشور عراق و کویت موجود صنعتی اروند-منطقه آزاد تجاری

  کشور قطر و حوزه خلیج فارس ایبرنامه صنعتی بوشهر-تجاریمنطقه آزاد 

 های حفاری دریاییتکنولوژی کشورهای حوزه خلیج فارس موجود صنعتی کیش-منطقه آزاد تجاری

 های زیستیفناوری کشورهای حوزه خلیج فارس موجود صنعتی قشم-منطقه آزاد تجاری

 صادرات مجدد عمان و حوزه اقیانوس هندکشور  ایبرنامه صنعتی جاسک-منطقه آزاد تجاری

 صادرات مجدد کشور عمان و حوزه اقیانوس هند موجود صنعتی چابهار-منطقه آزاد تجاری

 صنعتی و ویژه اقتصادی کشور-عالی مناطق آزاد تجاریماخذ: سایت رسمی شورای

بندی روابط تخصصی و ای در سطح سرزمین ملی و طبقه ه: موقعیت مکانی مناطق آزاد موجود و برنام24 ریتصو

 کارکردی مناطق

 
 صنعتی و ویژه اقتصادی کشور-عالی مناطق آزاد تجاریماخذ: سایت رسمی شورای

های کارکردی استان بوشهر و در مقایسه با سایر مناطق آزاد های ذکر شده و ظرفیتهمچنین متناسب با تخصص

گیری و انتخاب تیپولوژی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در استان با مناطق آزاد مبتنی بر پردازش صادرات، پیرامون، جهت
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-ای رقابتهگرایی کارکردی استان و در نتیجه افزایش شاخصتواند تخصصمناطق آزاد مبتنی بر دانش و خدمات می

 دنبال داشته باشد.ای را بهپذیری منطقه

های مختلف صنعتی استان بر پایه نرخ رشد ارزش افزوده کشور و استان بوشهر  بندی گروه : طبقه 35نمودار 

 )اندازه نقاط( GDP)محورهای نمودار( و سهم گروه در 

 
 های مرکز آمار ایرانماخذ: محاسبات مشاور بر اساس داده

  

ساخت محصوالت غذایی و انواع 

آشامیدنی ها 

ساخت محصوالت از توتون و 

تنباکو

ساخت منسوجات
ساخت پوشاک،عمل آوری و رنگ 

کردن خز 

دیاغی و پرداخت چرم و 

محصوالت چرمی 
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 و نواحی خاص بندی مناطق آزاد، ویژه های و معیارهای پهنه شاخص

ای ههای مربوط به موقعیت مکانی تیپولوژیبندی مناطق و  نواحی خاص بر پایه ویژگیها و معیارهای پهنهشاخص

بندی شده ذیری طبقهپهای دسترسی و سطح نفوذمنطبق با ساختار کارکردی و صنعتی استان و بر پایه تمرکز بر سشاخص

 است:

 (ایهای پایه توسعه منطقهموجود )نواحی خاص موجود و آتی و زیرساختهای اساسی دسترسی به زیرساخت-1

 دسترسی به بنادر سطح یک بازرگانی و تخصصی -3

های مولفه-3های اساسی با تاکید بر حمل و نقل زیرساخت -3سطح دسترسی ، -1مولفه عوامل مشترک شامل -3

 بندی کاربری اراضیپهنهمولفه کیفیت زیست )که در بخش-1اصلی اقتصاد دانش بنیان/سرمایه انسانی و سرمایه خالق و 

 ها معرفی گردید.این الیه

 زیرمجموعه توسعه صنعتهای زیرساخت دارای تحصیالت عالیه و سایردسترسی به شاغلین -1
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 بندی عناصر سازمان فضایی استان طحتبیین س -1-3-3-6-7

 سطح کالن -1-3-3-6-7-1

 سطح میانی -1-3-3-6-7-2

 سطح خرد -1-3-3-6-7-3

ن ها و روابط بیهای مرکزی، محورهای توسعه، الگوهای چند مرکزیتی، جریانعناصر سازمان فضایی شامل مکان

ناریوهای سهای قبل تحلیل گردید. بر این اساس بندی این عناصر( در بخشبندی کارکردهای اصلی )و سطحعناصر، پهنه

ها و حدودیتنگاری با مهای اثرگذار در مطالعات آیندهتوسعه فضایی استان بوشهر از طریق برآیند روابط بین پیشران

های توسعه فضایی مستخرج از جمیع مطالعه حاضر در مطالعات سازمان فضایی و متناسب با فصل مشترک ظرفیت

 های ذیل آمده است.بازتاب آن در نقشهگانه انجام گرفته است که 13موضوعات محوری 

 گسترش روایی و تصویر سازی سناریو ها  -1-3-3-6-3

در این بند به شرح چگونگی تکامل و بسط سناریوها پرداخته شده است،که الزمه آن داستان گویی و خلق فضای 

تان دف خلق داسسناریو پیرامون تغییرات متغیرها و عوامل هر یک از محورهای موضوعی توسعه استان است. که با ه

های بدیل آینده و پوشش تمام نیروها، روندها و عدم قطعیت ها و به چالش کشیدن تفکر تصمیم گیرندگان درباره 

تهدیدات و فرصت های آینده صورت گرفته است تا خوانندگان مطلع امکان درک سریع محیط های پیچیده در هر یک 

 از سناریو ها را داشته باشند.

 

 قوط و فروپاشی )خودکشی و مرگ نهنگ ها(سناریو اول : س

 کشورهای و آمریکا ایرانی ضد های تحریم هنوز در این سناریو

 یها دولت مداخله و جدید های تحریم ایجاد بلکه نشده، رفع اروپایی

 از شبی را ایران جهان، واقتصادی سیاسی تعامالت در ایران با ناسازگار

 یها بازار در نفت عرضه امکان عدم سبب به و. اند کرده محدود پیش

 هاجرتم است در نتیجه سیر رفته افول به رو گاز و نفت صنایع جهانی،

 و به است حدودم بسیار جهانی بازارهای به ایران از طرفی دسترسی.  است یافته کاهش استان به صنعت این متخصصین

 .فشار ناشی از تحریم ها بر صنایع نفت و گاز ، جهت گیری تولید به سمت صنایع پتروشیمی می باشد دلیل

 سناریوی اول:

 عدم دسترسی ایران به بازارهای جهانی -

 سلطه نفت و گاز در بازار انرژی  تداوم -

 توسعه آهسته و  محدود فناوری -
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اقتصاد  جهان یکشورها با وتعامالت ارتباطات وابستگی اقتصاد کشور به نفت و گاز همچنین محدودیت به توجه با

طی بنگاه های اقتصادی شده است. در چنین شرای ور از وضعیت نابسامانی برخوردار است که منجر به ورشکستگیکش

 پیوند داقلح استان گمرکات و بنادر نتیجه در. است شده مواجه بسیاری های محدودیت با نیز استان بازرگانی و تجارت

 مشاغل و است یافته کاهش شدت به افزوده ارزش از استان تجارت سهم و باشند می دارا بنادر سایر با را ارتباطات و

 عسلویه ، ،گناوه شهربو نظیر استان بازرگانی بنادر در رکورد و شاهد شده تشدید بیکاری و رفته ازبین حوزه این به مرتبط

 پیوندهای اریبرقر زمینه در ایران وسیاسی اقتصادی های محدودیت و نوین های فناوری هستیم. از طرفی به دلیل نبود...  و

 شده استان وبازرگانی تجارت بخش بیشتر هرچه رکود سبب عربی، کشورهای نیز و جهان مختلف کشورهای با تجاری

 است.

 تشدید و دهش اجتماعی و طبقاتی شکاف گیری شکل سبب استان، تجارت و صنعت بخش دو در شدید بیکاری 

 خانوداه از بسیاری مالی، بحران و بیکاری افزایش. است شده درگیری و قومی های نزاع گیری شکل موجب ها نارضایتی

 .است یافته رواج شدت به ومیانسال جوان افراد بین در روانی مشکالت و اعتیاد و پاشیده ازهم را بوشهر های

 به جرمن جهانی، تعامالت محدودیت کنار در ایران در ناامنی گسترش و فارس خلیج منطقه در ناامنی و جنگ تداوم

 دمع اثر در. ندارد وجود ایران به دنیا روز های فناوری انتقال امکان و شده ها فناروی توسعه برای متعدد موانع ایجاد

 فناوریهای دوجو عدم و شده تشدید محیطی زیست های آلودگی به مربوط مشکالت آن، کم بسیار رشد و فناوری توسعه

 کم یاربس وری بهره سبب سواحل، آلودگی بر عالوه نوین، نقل و حمل های فناوری و آب بحران و آبی کم با مقابله

 ایرس به...(  و میگو ماهی،) دریایی غذایی مواد صادرات امکان عدم. است شده تجارت و کشاورزی بخش های فعالیت

 شاندهک زوال به رو به استان اقتصاد از بخش این محصوالت، این خرید برای ایران مردم خرید قدرت عدم نیز و ها کشور

  .است

 دفع دمع گاز، و نفت صنایع مختلف های بخش فرسودگی از ناشی های آلودگی انتشار نتیجه در سواحل آلوگی

 ونقل حمل بودن سنتی و سواحل سازی پاک زمینه در الزم فناوری نبود و صنعتی سازهای و ساخت های زباله مناسب

از  است و بسیاری از مناطق حفاظت شده طبیعی شده جهان سواحل ترین آلوده از یکی به تبدیل بوشهر سواحل دریایی،

 شدن تهی و الیخشکس تداوم دلیل به طرفی قبیل نایبند،مند به دلیل تداوم آلودگی ها و خشکسالی از بین رفته اند. از

 به همچنین. است مواجه صنعتی و شهری های سکونتگاه در ویژه به زمین فرونشست خطر با استان زیرزمینی آب منابع

 های کونتگاهس از کشاورزان لذا است شده مواجه نابودی خطر با استان اقتصادی بخش این کشاورزی سنتی الگوی دلیل

 ستانتنگ های شهرستان در ویژه به کشاورزی به وابسته روستاهای تخلیه شاهد و اند کرده مهاجرت خود روستایی

 .هستیم دیلم و ،گناوه ،دشتستان،جم
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 و گاز و نفت صنایع بقایای از ناشی های آلودگی جهان، کشورهای سایر با مناسب تعامالت و ارتباطات وجود عدم

 ورود میزان و ستا نگذاشته باقی استان در گردشگری توسعه برای فرصتی مناسب، فناوری با نقل و حمل سیستم نبود

 .است یافته کاهش شدت به گردشگران

 :شرایط متغیرها و عوامل هریک از محورهای موضوعی در فضای سناریو اول44جدول 

محورهای 

 موضوعی 
 فضای سناریو متغیرها و عوامل

ساختار و سازمان 

 فضایی 

تغییر در تراکم جمعیت و میزان رشد 

 انواع سکونتگاه ها

مهاجر فرستی بومیان و کاهش تراکم جمعیت در مناطق غیر نفتی به دلیل 

 افت کیفیت محیط 

نرخ رشد  شهرها یا  توسعه فضایی 

 شهر ها

 توقف توسعه فضایی شهرهای نفتی و فرسودگی شدید بافت های شهری

رشد بطئی سازمان فضایی در پهنه جنوبی استان به دلیل عدم دسترسی ایران 

 به بازارهای بین المللی و متعاقب آن رکود نسبی در حوزه انرژی 

توسعه شبکه حمل و نقل و ایجاد بنادر 

 جدید

 فرسودگی شبکه حمل و نقل و ناوگان دریایی

 کاهش شدید حجم مبادله کاال و مسافر

 اراضی تغییر کاربری

 افزایش روند تغییرات کاربری اراضی

از بین رفتن اراضی کشاورزی ناشی از تداوم کشاورزی سنتی و تبدیل 

 اراضی به شوره زار

 سقوط شهرهای بندری تجاری  و افزایش بیکاری و فقر در این شهرها توسعه بنادر و شهرهای بندری استان

منابع طبیعی و محیط 

 زیست 

 تخریب مراتعجنگل زدایی و 
 جنگل زدایی و تخریب ساحل

 گرد و غبار و ریزگردها  افزایش

 برداری غیر اصولی و تخریب منابع طبیعی  بهره نحوه بهره برداری از منابع 

 اقتصاد و ساختار

 تولید 

تحوالت و تغییر سهم بخشهای 

 -صنعت -اقتصادی) کشاورزی

 خدمات(

 افزایش سهم بخش صنعت 

 افول فعالیت های کشاورزی 

 تهدید شیالت به دلیل افزایش آلودگی ها

 کاهش سهم تجارت 

جمعیت واجتماعی 

 فرهنگی 
 تحوالت جمعیتی و فرهنگی 

 افزایش بطئی جمعیت و نیروی کار تحصیل کرده به ویژه در بخش انرژی 

تداوم تنوع در ساختار فرهنگی و اجتماعی ،نارضایتی بومیان در نتیجه 

 تضعیف اقتصاد محلی  

ایمنی، امنیت و پدافند 

 غیر عامل 

 مسائل امنیتی  تشدید

 افزایش /کاهش مخاطرات محیطی 

 بحران آب به واسطه افزایش جمعیت و تداوم خشکسالی تشدید

 آب زیرزمینیخطر فرونشت زمین به دلیل تهی شدن منابع 

 مشاور مطالعات: ماخذ
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  (طالیی های موج)گذار و تحول: دوم سناریو

 یهامیو کاهش تحر برجام توافق شدن اجرایی با سناریو این در

 یالمللنیب بازارهای به ایران آزاد و گسترده دسترسی موجب اقتصادی

 ی،صنعت یهاشرفتیپ و نوین یهایفنّاور ظهور همچنین. است شده

 و نعتص اطالعات، زمینه در بشری یهاشرفتیپ و فناوری سریع رشد

 با هادهیپد ماهیت و ابعاد و دهدیم رخ نوظهور یهادهیپد فناوری،

ی فسیلی هاسوخترشد فناوری تقاضا برای عرضه   واسطهبهچنانکه  .خواهد بود متفاوت مینیبیم حاضر حال در که آنچه

است در نتیجه استان بوشهر به دلیل برخورداری از  شدهفراهمی تجدید پذیر هایانرژو زمینه رشد  باشدیمرو به افول 

ی بردارهبهرخورشیدی،امواج دریا در  انرژی هیدروژن، سوخت ی،اهسته و گداخت یاهسته یی نظیر نیروگاههالیپتانس

در پهنه جنوبی کشور پیشتاز است. از طرفی به واسطه توسعه سریع فناوری و  ریپذ دیتجدی جایگزین و هایانرژاز 

ده فسیلی و صادرات محصوالت پتروشیمی فراهم ش یهاسوختدسترسی به بازارهای جهانی امکان پاالیش هر چه بیشتر 

 جه باو تولید نیروی برق هستیم. در نتی هاروگاهینهمچنین شاهد استفاده هر چه بیشتر از انرژی گاز برای سوخت است 

 تغییر با و وابسته عصنای نیاز مورد انرژی کردن جایگزین نیز و هاشگاهیعنوان پاالبه فسیلی منابع تأمین برای ریزی برنامه

 پایداری زمینة ده،ش تعریف کارکردهای دیگر به است استوار بوده گاز و نفت به وابسته صنایع بر که منطقه کارکرد دادن

 .است جادشدهیدر منطقه ا هاتیفعال

ت. در زمینه رشد علمی استان را فراهم کرده اس افتهیتوسعهتوسعه هر چه بیشتر فناوری و امکان تعامل با کشورهای 

 مراکز داشتن یاراخت در تحقیقاتی استان هستیم چنانکه استان با - و مراکز علمی هادانشگاهچنین شرایطی شاهد درخشش 

 نانو اپتیک، و رلیز نو، مواد بیوتکنولوژی، برپایة) نو صنایع تکنولوژی و استقرار نانو بر استوار صنعتی و پژوهشی

ی المللنیب یهاکنفرانس و هایدرس گروهعالوه بر پیشرفت علمی و برگزاری  ...(وافزار نرم الکترونیک، تکنولوژی،

 نتیجه رد دریا در کشاورزی امکان تحول در الگوی اقتصادی و تولیدی استان را نیز فراهم کرده است. چنانکه امکان

 ظهور. است دهش کشاورزی محصوالت ریو سا سبزیجات تولید مزارع به تبدیل دریا از و بخشی جادشدهیا فناوری توسعه

 و نموده همفرا استان در بخش اقتصادی را این تقویت و حفظ امکان ،انیبندانش کشاورزی توسعه و نوین یهایفنّاور

 .است شده خرما محصوالت فرآوری و تولید یهاقطب از یکی به تبدیل بوشهر استان

 با مرتبط حوالتت و دانش زمینه در پیشرفت و فناوری توسعه نتیجه در که است حالتی بیانگر سناریوی این همچنین

 متفاوتی هرهچ  دریا، امواج از استفاده با برق تولید یهانیتورب استقرار. شودیم دیده توسعه از جدید اشکال انرژی، و دریا

 شده فعالیتی -سکونتگاهی جدید هسته یک به تبدیل دریایی یهاخانه کنار درها مکان این و است داده استان سواحل به

 سناریوی دوم :

 دسترسی گسترده و آزاد به بازارهای جهانی -

 توسعه سریع  فناوری-

 جایگزین و تجدید پذیر   یهایانرژظهور -
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 این در یکاریب نرخ و است افتهیشیافزا استان اقتصادی رشد نرخ و بوده بهبود به رو استان اقتصادی رشد روند. است

 . است افتهیکاهش استان

 وابسته صنایع و ندریب پیشرفتة تأسیسات داشتن اختیار در ،با دریا و خشکی اتصال نقاطعنوان به بنادر توسعه همچنین

 .است دهش فارس استان و استان داخلی شهرهای با شهرها این ارتباطات و تقویت بندری شهرهای توسعه به منجر آن به

 واحلس به بزرگ یهایکشت دسترسی امکان و دریانوردی صنعت در دریا عمق کمی  چون ییهاتیمحدود از گذار با

  خصوصبهبنادر استان  و است شده ملی HUB یک به تبدیل و شده جدیدی مرحله وارد بوشهر استان تجارت ،عمقکم

 .دارد چابهار بندر با سایر بنادر از جمله  قوی بندر بوشهر ارتباطات

راتی ی مدرن ارتباطی و مخابهارساختیزی از ریگبهرهمناطق آزاد بازرگانی و صنعتی  و  دارا بودناستان بوشهر با 

نی برای جذب و کانو دهد، هادام خود زندگی به یالمللنیب یهایدگرگون با همسو بتواند ی شده است کهامنطقهتبدیل به 

 در یصیاد ناوگان توسعه و ایجاد با آن، از شده است گذشته خارجی و ی بزرگ داخلیهاهیسرماو  متخّصص نیروهای

توانسته  نطقه،م در آن به وابسته صنایع و تأسیسات و بندرها شیالت، چشمگیر یهاتیظرف از یبرداربهره و فارسجیخل

 .آورد فراهم دریایی منابع و ذخایر به وابسته صنایع از ماندگار یاشالوده و کند برپا خوراکی پیشرفته صنایع است

 به ردشگرگ بیشتر چه هر جذب برای الزم بسترهای فناوری سریع توسعه و جهانی بازارهای به گسترده دسترسی

 نمونه و تفریحی مراکز ،(سیراف تاریخی آثار) تاریخی جزایر حرا، یهاجنگل مانند گردشگری طبیعی یهاجاذبه

 وایلا و زمستان سراسر پاییز، اواخر در منطقه این ویژة یوهواآب خصوص به است کرده فراهم را استان گردشگری

 تواندیم ،استرو روبه نسبی رکود با کشور سردسیر یها بخش در گردشگری صنعت که سال از روزهایی یعنی بهار،

 گردشگر شود. جذب مایه

 دوم سناریو فضای در موضوعی محورهای از هریک عوامل و متغیرها : شرایط45جدول 
 فضای سناریو متغیرها و عوامل محورهای موضوعی 

 ساختار و سازمان فضایی 

تغییر در تراکم جمعیت و میزان 

 رشد انواع سکونتگاه ها

خیز استان به دلیل ظهور روند بطئی در کاهش تراکم جمعیت مناطق نفت و گاز 

 انرژی جایگزین و افزایش قیمت  آن

 افزایش تراکم در نوار ساحلی 

 ساخت شهر های  دریایی 

 نرخ رشد توسعه فضایی شهر ها

 توسعه ماطق ساحلی 

شکل گیری عناصر جدید فضایی نظیر پنل های خورشیدی و توربین های بادی جهت 

 تولید انرژی 

 توسعه شهرها در بعد عمودی و افزایش تراکم جمعیت 

 رشد شهرهای بندری

توسعه شبکه حمل و نقل و ایجاد 

 بنادر جدید

 شکل گیری ناوگان جدید حمل و نقل دریایی 

 انتقال فرآورده های نفتی از طریق لوله 

 کاربری های جدید مرتبط با فناوری  تغییر کاربری اراضی
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 فضای سناریو متغیرها و عوامل محورهای موضوعی 
 اشغال بخشی از دریا توسط خانه های دریایی 

منابع طبیعی و محیط 

 زیست 

 جنگل زدایی و تخریب ساحل 
 ها  حفظ مراتع و جنگل

 کاهش روند اثرات تخریبی زیست محیطی صنایع

توسعه بنادر و شهرهای بندری 

 استان
 تبدیل بنادر استان به بنادر نسل های باالتر 

 بهره برداری صحیح  و مبتنی بر اصول توسعه پایدار  نحوه بهره برداری از منابع 

 اقتصاد و ساختار تولید 
تغییر سهم بخشهای اقتصادی) 

 خدمات( -صنعت -کشاورزی

 افزایش سهم فناوری 

 افزایش سهم تجارت 

 کشاورزی پیشرفته و دانش بنیان

 تخصصی شدن مشاغل 

جمعیت واجتماعی 

 فرهنگی 
 تحوالت جمعیتی و فرهنگی 

در ساختار جمعیتی و فرهنگی استان )عالوه بر مهاجرت برون استانی به دلیل  تنوع

 دسترسی به بازارهای بین المللی مهاجرت فراملی هم صورت گرفته (

 تشدید اختالف طبقاتی در استان به دلیل تخصصی شدن فعالیتها   

ایمنی، امنیت و پدافند 

 غیر عامل 

 تشدید مسائل امنیتی 

افزایش /کاهش مخاطرات 

 محیطی 

 رایانه ای  تهدیدات سایبری و افزایش جرائم

 فناوری نوین در کشاورزی و دستگاه های آب شیرین کن   کاهش بحران آب متعاقب

 مشاور مطالعات: ماخذ

 سناریو سوم :)فرصت جهش( ندای فانوس 

 همچنین سناریو این در گاز و نفت سلطه تداوم به توجه با

 تقویت هب منجر یالمللنیب بازارهای به ایران آزاد و گسترده دسترسی

. است هشد استان در گاز و نفت به وابسته اقتصاد و انرژی جایگاه

 همچنین و خارجی یگذارهیسرما نتیجه در گاز و نفت صنایع توسعه

 جرمن جهان، کشورهای از بیشتری تعداد انرژی به صادرات امکان

ی و داخلی المللنیبمصرف انرژی در سطوح  روزافزوناست. ضمن آنکه به دلیل نیاز  شده نفت و گاز فازهای توسعه به

 فازهای از یاربردبهره علت به ، پارس انرژی اقتصادی ویژه چشمگیر منطقه شاهد رونق آینده سال بیست گاز در  ژهیوبه

 . میباشیمگازی  گانه 31

 گاز و نفت یعصنا کنار در بر انرژی صنایع استقرار از پس ژهیوبه کاری یهافرصت آمدن پدید با و شرایطی چنین در

 رحط بر، انرژی صنایع استقرار طرح همچون کشور، جنوبی یهابخش در اجرا دست در یا بررسی دست در یهاطرح و

 نطقهم توسعه طرح ،(شانول و تابناک،وراوی هما،) داخلی گاز یهاحوزه توسعه طرح شمالی، پارس گازی میدان توسعه

 تن ونیلیمکی به نزدیک جمعیت جذب ظرفیت  بیانگر ملّی، بزرگ یهاپروژه دیگر و فارسجیخل معدنی صنعتی ویژه

 ذبج بر عالوه گازی و نفتی یهاطرح اجرای دلیل به .باشدیم کشور جنوبی یهابخش دور بهچندان نه یاندهیآ در

 سناریوی سوم:

 های جهانی ارباز دسترسی گسترده و آزاد به-

 سلطه نفت و گاز در بازار انرژی  تداوم -

  فناوری آرام و محدودتوسعه -
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 نیز ارجیخ اتباع پذیرش زمینه است شده منطقه در انسانی نیروی توسعه به منجر که منطقه به مهندسان و کارشناسان

 .استشده فراهم

است لذا  بازرگانی شده و تجارت ٔ  نهیدرزم منجر به توسعه اقتصادی خصوصاً انرژی بر در استان، یهاتیفعال توسعه

و  عسلویه ناوه،،گ بوشهر از قبیل بنادر  استان بازرگانی ساحلی و شکوفایی بنادر نوار در نقشی چند شهرهای شاهد ایجاد

 . میباشیمخارک 

 قتصادیا مشارکت نرخ  استان، درها آن اسکان و متخصص مهاجرین ورود همچنین و جمعیت طبیعی رشد به توجه با

 باعثبر اقتصاد  گاز و نفت سلطه تداوم طرفی از است. افتهیکاهش استان این در بیکاری نرخ و افزایش بوشهر استان در

 پیشرفته لوژیتکنو نتوان چنانکه هستند،همچنین آالینده و مخربشدت به که شد خواهد صنایع این بیشتر هرچه توسعه

 شده شدیدت استان در آلودگی وضعیت و داشت آلودگی کاهش به امیدی توانیمورداستفاده قرارداد نم صنایع نیدر ا را

 جانوری یهاگونه مرگ و انسان سالمت افتادن خطر به و کشاورزی اراضی رفتن بین از به منجر اسیدی یهاباران بارش و

 و مهم یهاازجمله بخش که را استان شیالت کشاورزی بر عالوه وضعیت این. شد خواهد هاستمیاکوس مرگ تاًینها و

   .است کرده مواجه نابودی خطر با ،نیز است اقتصاد سنتی

 و رامآ توسعه و یطیمحستیز یهایآلودگ افزایش ی،سالخشک تداوم دلیل به استان کشاورزی بخش همچنین

 با کشاورزی بخش استان صنعتیبخش رونق دنبال به و ندارد یطیمحستیز و اقتصادی توجیه گونهچیه فناوری محدود

 تخلیه پدیده این فضایی پیامد. باشدیم روستاییان و کشاورزان مهاجرت افزایش آن نتیجه است،که گشته مواجه افول

 باشدیم دیلم و ،گناوه ،دشتستان،جم تنگستان یهاشهرستان در ژهیوبه کشاورزی به وابسته روستایی یهاسکونتگاه

مهاجرت  شاهد یطیمحستیزحتی به دلیل کاهش کیفیت  و رفت خواهد بین از روستایی یهاعمالً سکونتگاه جهیدرنت

 .میباشیم استان ازها آن و خروج شهری جمعیت بخشی از

 و ترفباال خواهد  استان یهادشت از بسیاری در زمین فرونشست احتمال زیرزمینی آب یهاسفره شدن تهی با

 تهدید را ستانا یهارساختیز از بسیاری و شده تبدیل صنعتی و سکونتگاهی مناطق اصلی یهادغدغه از یکی بهاحتماالً 

 کشاورزی خشب کامل نابودی و استانتر کوچک صنایع شدن کشیده تعطیلی به باعث آب کمبود همچنین. کرد خواهد

 اراضی رفتن بین از به توجه با و کرد خواهد تخریب را مراتع همچنین شدید آلودگی و یسالخشک شده است. تداوم

 تبدیل. رفتگ خواهد قرار سیل خطر معرض درشدت به که شده تبدیل وعلفآبیب بیابانی به استان سطح کشاورزی

شدت به محسوسی صورت به ستیزطیمح کیفیت دلیل همین به و بوده وضعیت این عواقب از نیززار شوره به اراضی

 کرد. خواهد افت
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 گرچه. ستا شده ساحلی مناطق و جنوبی یهاپهنه فضا در شدن قطبی موجب تشدید گاز و نفت بر مبتنی توسعه

 ئولینمس نیز ودان رمموردتوجه دولت استان معیشت و اقتصادی یهاتیفعال اصلی محورعنوان به بخش این توسعه

 فناوری محدود هتوسع گاز همچنین و نفت به مرتبط صنایع رونق دلیل به زیستی محیط آلودگی است، استان اقتصادی

 پیامدهایی ازشده تحفاظ مناطق رفتن بین از چنانکه است بوده محیط برد ظرفیت از بیش و دارد یاشکننده بسیار وضعیت

 مردم از یبعض. باشدیم زیستی محیط هایسمن و یردولتیغ نهادهای مکرر یهااعتراض آن متعاقب که است آن فضایی

 این توقف استارخو و کرده تشدید را گاز و نفت صنایع هیرویب توسعه به اعتراضات دامنهها سمن این به پیوستن با نیز

 یکی به تبدیل ازگ و نفت صنایع توسعه اثر در روستاها از بسیاری نابودی و گیاهی یهاگونه رفتن بین از. هستند صنایع

 نمسئولی و دولتی مسئولین و مردمی نهادهای بین متعددیو جلسات  است شده محلی یهارسانه روزانه موضوعات از

 و نفت صنایع در تهرف پیش یهایفناور یریکارگبه گسترده، اعتراضات این نتیجه در. شودیم تشکیلو گاز  نفت بخش

 .شودیم پذیر تجدید یهایانرژ به گرایش و گازی و نفتی منابع از برداشت میزان کاهش و گاز

 سناریوی سوم  فضای در موضوعی محورهای از هریک عوامل و متغیرها : شرایط46جدول 

 فضای سناریو متغیرها و عوامل محورهای موضوعی 

 ساختار و سازمان فضایی 

تغییر در تراکم جمعیت و میزان رشد انواع 

 هاسکونتگاه

 ی فعالیت صنعتیهاکانونرشد تراکم در 

 ی فعالیت کشاورزیهاپهنهمهاجرت و کاهش تراکم در 

 شهرهانرخ رشد توسعه فضایی 

 توسعه شهرها و ایجاد شهرهای جدید  صنعتی

 ی جنوبی و مناطق ساحلیهاپهنهدر  ژهیوبهقطبی شدن فضا 

 ی روستایی و مناطق وابسته به کشاورزی هاسکونتگاهتخلیه 

 و ایجاد بنادر جدید ونقلحملتوسعه شبکه 
ی ، تقویت پیوند بندر بوشهر با سایر اجاده ونقلحملتوسعه شبکه 

 بنادر

 تغییر کاربری اراضی

 افزایش روند تغییرات کاربری اراضی

بدیل تاز تداوم کشاورزی سنتی  از بین رفتن اراضی کشاورزی ناشی

 زارشورهاراضی به 

 توسعه بنادر و شهرهای بندری استان
 بنادر تجاری و افزایش نرخ اشتغال ، توسعه

 شکوفایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان 

منابع طبیعی و 

  ستیزطیمح

 یی و تخریب مراتعزداجنگل

 ستیزطیمحافت شدید کیفیت 

  هاستمیاکوسمرگ 

 تخریب سواحل

 تخریب مراتع 

 ستیزطیمحی و تخریب راصولیغی برداربهره ی از منابع برداربهرهنحوه 

 اقتصاد و ساختار تولید 
 -ی اقتصادی) کشاورزیهابخشتغییر سهم 

 خدمات( -صنعت

 نابودی کامل بخش کشاورزی و تهدید بخش شیالت به دلیل افزایش

 هایآلودگ

 های خدماتی وابسته به توسعه صنایعیتفعالافزایش 

  دارندآبهای صنعتی که وابستگی اندکی به منابع یتفعالرشد 

ی اجتماعجمعیت و 

 فرهنگی 
 جمعیت  یشیتداوم روند افزا  تحوالت جمعیتی و فرهنگی 
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 فضای سناریو متغیرها و عوامل محورهای موضوعی 
(  یربومیاجتماعی و طبقاتی)بومی و غ یهاتنوع و شکاف افزایش

 هایتیگسترش نارضا یجهدرنت

ایمنی، امنیت و پدافند 

  رعاملیغ

 تشدید مسائل امنیتی 

 افزایش /کاهش مخاطرات محیطی 

 تشدید بحران آب 

 ی آب زیرزمینی شده هاسفرهکه منجر به تهی شدن 

ی استان )مناطق هادشتاحتمال فرونشست زمین در بسیاری از 

 سکونتگاهی و صنعتی( 

 مأخذ: مطالعات مشاور

  (سرخ کشند مرگ) اصالح و انضباط: چهارم سناریو

 و جهان کشورهای با مناسب تعامالت است، 1111 اکنون

اوری و توسعه شدید فن  جهانی بازارهای به مناسب دسترسی جهیدرنت

 عهتوس به منجر امر این و نموده فراهم را گاز و نفت صادرات امکان

 ی رشد وهانهیزمشده است.همچنین  شمالی پارس چندگانه فازهای

ن است و اثرات فضایی ای شدهفراهمشکوفایی تجارت و بازرگانی 

 تحوالت در مناطق ویژه اقتصادی پارس و بنادر بازگانی استان مشهود است.

 نفت ازهایف توسعه به منجر جهان، کشورهای از بیشتری تعداد به انرژی صادرات و امکان گاز و نفت صنایع توسعه

 بیست در گاز  ژهیوبه داخلی و یالمللنیب سطوح در انرژی مصرفروزافزون  نیاز دلیل به آنکه است ، ضمن شده گاز و

 گازی گانه 31 فازهای از یبرداربهره علت به ، پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه چشمگیر رونق شاهد آینده سال

 ازارهایب تقاضای دلیل است،به بوده دولتمردانموردتوجه  همواره که مشترک میادین از برداشت ضمن لذا. میباشیم

 یبردارهرهب مورد یا نشده کشفدرگذشته  که منابعی از برداشت فرصت استان جهانی، همچنین توسعه شدید فناوری 

 هایفرصت آمدن پدید با و شرایطی چنین در .است داکردهیپ را...( و گنگان نار، یهادانیم نمونه برای) بود نگرفته قرار

 کشور، بیجنو یهابخش اجرایی در هایطرح و گاز و نفت صنایع کنار در بر انرژی صنایع استقرار از پس ویژهبه کاری

 هما،) داخلی گاز هایحوزه توسعه طرح شمالی، پارس گازی میدان توسعه طرح بر، انرژی صنایع استقرار طرح همچون

  یانگرب ملّی، بزرگ یهاپروژه دیگر و فارسجیخل معدنی صنعتی ویژه منطقه توسعه طرح ،(شانول و تابناک،وراوی

) ایرانی اهر م یانسان یرویناست .قطعاً بخش عظیم جمعیت ،  ندهیآ در جنوبی کشور یهابه بخش جمعیت جذب ظرفیت

 .می باشد گازی و نفتی یهاطرح اجرای دلیل و غیر ایرانی (به

 انتقال دریایی،خطوط تأسیساتازجمله  محصوالت انتقال به مرتبط یهارساختیز کلیه در توسعه شاهد جهیدرنت

 وسراسر  یهابکهش به گاز انتقال لوله ،خطوط خشکی به تولیدات انتقال ،خطوط ساحلی ساتیتأس، خشکی به تولیدات

 انرژی بخش از حاصل درآمدهای یریکارگبه نتیجه در. میباشیم  LPG، گازی تاعانیم صدور برای یساتیتأس همچنین

 سناریوی چهارم:

 به بازارهای جهانی  گسترده و آزاد  دسترسی -

  تداوم سلطه نفت و گاز-

  -توسعه شدید فناوری 
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 یر،آبگ سیالب مهارکننده سدهای ،ساخت اسکله ،ساخت یسازشهرک یهاپروژه ،ونقلحمل یهارساختیز توسعه در

 تثبیت هدف اب شهری یهاسکونتگاه در زیست کیفیت افزایش موجب که جنبی خدمات و پشتیبانی یهاطرح دیگر و

 .است شده منطقه در مهاجر جمعیت

 وابسته صنایع و ندریب شرفتهیپ تأسیسات داشتن اختیار در ،با دریا و خشکی اتصال نقاطعنوان به بنادر توسعه همچنین

 شده  ی مجاورهااستان و  استان داخلی شهرهای با شهرها این ارتباطات تقویت و بندری شهرهای توسعه به منجر آن به

 هب بزرگ یهایکشت دسترسی امکان و دریانوردی صنعت در دریا عمق کمی چون ییهاتیمحدود از گذار با. است

به دلیل تداوم سلطه نفت و گاز شاهد رونق  ژهیوبهاست  شده جدیدی مرحله وارد بوشهر استان تجارت ،عمقکم سواحل

 .میباشیمبندر عسلویه و خارک  ریگچشم

 سئولینم نیز و دولتمردانموردتوجه  استان معیشت و اقتصادی یهاتیفعال اصلی محورعنوان به بخش این توسعه

 و دانش زمینه رد پیشرفت و فناوری توسعه جهیدرنت که است حالتی بیانگر سناریو این همچنین است، استان اقتصادی

 است. افتهیشیزااف استان اقتصادی رشد نرخ و بوده بهبود به رو استان اقتصادی رشد روند انرژی، و دریا با مرتبط تحوالت

 و استخراج و یدر حفار تکنولوژی ارتقاء به منجر فناوری شدید توسعه با توأم جهانی بازارهای به گسترده دسترسی

 کاهش و هایآلودگ کاهش موجب نوین یهایفناور یریکارگبه جهیدرنت است شده گاز و نفت به مرتبط صنایع رشد

 ولیداتت الگوی در ناگهانی جهش به منجر فناوری شدید توسعه طرفی از. است شده یطیمحستیز مخرب اثرات شدت

 نظیر اقتصادی یهابخش سایر گاز و نفت به مرتبط صنایع توسعه بر عالوه جهی. درنتاست شده یپروریآبز و کشاورزی

 توسعه متعاقب تخصصی مشاغل یریگشکل که است شرایطی در این.است افتهیتوسعه یپروریآبز و ،کشاورزی تجارت

 است شده استان ساکنان یو اقتصاد اجتماعی یهاشکاف یریگشکل به منجر متخصص نیروی یریکارگبه نیاز و فناوری

 .است اجتماعی یهایتینارضا و هابیآس افزایش ، تخصص فاقد قشر بیکاری آن نتیجه که

 وصل ریلیونقل حمل شبکه به بوشهر استان کشور، جنوبآهن راه توسعه ٔ  نهیدرزم دولت برنامه شدن اجرایی با

 افزایش هب منجر جهان، با حداکثری تعامل. استشده فراهم نیز طریق این از مسافر و کاال مباالت توسعه امکان و شده

 سند اساس بر "خارجی یگردشگر میلیون 31 جذب " سیاست شدن اجرایی با و شده خارجی گردشگران ورود

 ست.ا افتهیتوسعهتوریسم صنعتی و اکوتوریسم در منطقه  ژهیوبهاستان  توریسم صنعت کشور،انداز چشم
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 سناریو چهارم فضای در موضوعی محورهای از هریک عوامل و متغیرها : شرایط47جدول 

 فضای سناریو متغیرها و عوامل محورهای موضوعی 

 ساختار و سازمان فضایی 

تغییر در تراکم جمعیت و میزان رشد انواع 

 هاسکونتگاه

 ی فعالیت صنعتیهاکانونرشد تراکم در 

 فعالیت ساحلی یهاافزایش تراکم در پهنه و 

 شهرهانرخ رشد توسعه فضایی 
 توسعه شهرها و ایجاد شهرهای جدید صنعتی

 ی جنوبی و مناطق ساحلی هاپهنهدر  ژهیوبهقطبی شدن فضا 

 و ایجاد بنادر جدید ونقلحملتوسعه شبکه 
ی ، تقویت پیوند بندر بوشهر با سایر اجاده ونقلحملتوسعه شبکه 

 بنادر

 کاربری اراضی صنعتی  و کاهش مراتع  تغییرات افزایش  تغییر کاربری اراضی

 ویژه اقتصادی استانافزایش نرخ اشتغال ، شکوفایی مناطق آزاد و  توسعه بنادر و شهرهای بندری استان

منابع طبیعی و 

  ستیزطیمح

 یی و تخریب مراتعزداجنگل
های یتکنولوژیری کارگبهکاهش شدت تخریب سواحل به دلیل 

 زیست یطمحبرتر و سازگار با 

 ی از منابع برداربهرهنحوه 

 های گازی ویدانمی شدیدی از برداربهره

محیطی ناشی از تداوم سلطه نفت و گاز یستزهای یبآسکاهش 

 دسترسی به فناوری نوین  واسطهبه

 اقتصاد و ساختار تولید 
 -ی اقتصادی) کشاورزیهابخشتغییر سهم 

 خدمات( -صنعت

 ی صنعتی هاتیفعالتوسعه شدید 

 یریارگکدر ساختارهای اقتصادی نظیر کشاورزی به دلیل به تغییر

 نوین   هاییفناور

ی و اجتماعجمعیت 

 فرهنگی 
 تحوالت جمعیتی و فرهنگی 

 افزایش جمعیت 

 افزایش نیروی کار متخصص

تنوع در ساختار اجتماعی به دلیل پذیرش مهاجرین داخلی و اتباع 

 خارجی

یجه درنتیربومی ( غی اجتماعی و طبقاتی)بومی و هاشکافافزایش 

 هایتینارضاگسترش 

ایمنی، امنیت و پدافند 

  رعاملیغ

 تشدید مسائل امنیتی 

 افزایش /کاهش مخاطرات محیطی 

 ای یانهراتهدیدات سایبری و افزایش جرائم 

 یان بندانشی و کشاورزی فناوریجه توسعه درنتکاهش بحران آب 

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 های اقتصاد کالن ای از منظر تئوری پذیری منطقه : تشریح چارچوب رقابت1پیوست 

 کالسیک تئوری  -1-3-3-6-3-1-1

های ناشی از جوییآدام اسمیت، صرفه "کارطبقه بندی نیروی"سازی در شکل تئوری اقتصاد کالسیک، تخصصی

کند. در دیدگاه اسمیت، های مختلف را در بین کشورها )مناطق( را مطرح میوری فعالیتمقیاس و تفاوت در بهره

ی و فرآیند تولید( و مبادالت )افزایش اندازه بازار(، این آالت )ارتقاء سطح تکنولوژگذاری در زمینه ماشینسرمایه

راین، بها )محصوالت( را سبب می شود. عالوهوری را افزایش داده و رشد خروجیسازی را تسهیل کرده، بهرهتخصصی

تر تنوعمکننده باشد، زیرا افزایش خروجی، امکان توزیع بیشتر محصول را در مناطق تواند تقویترشد به خودی خود می

 سبب می شود. 

که مناطق، مزیت مطلقی در تولید کند که با توجه به نوع و میزان مبادالت؛ زمانی( اظهار می1776آدام اسمیت )

آوردهای ناشی از مبادالت را می توان با حرکت از وضعیت اوتارکی )خودکفایی کاالهای مختلف دارند، دست

د ای بتواند با استفاده از واردات کمتر در فرآینانجام داد. اگر کشور و یا منطقهکردن مبادالت اقتصادی( به منظور آزاد

شورها بایست آن کاال را صادر نماید؛ و بنابراین، کتولید، کاالهایی را تولید کند؛ در تولید آن کاال مزیت مطلق دارد و می

ه ات کمتری آن را تولید کنند)یعنی در مکانی کتوانند با واردمی بایست کاالهایی را وارد نمایند که دیگر مناطق می

 وند. شوری مربوط میهای )مطلق( در بهرهاند(. بنابراین، جریان مبادالت کامالً به تفاوتبسیار ارزان تر تولید شده

کند که ( با حرکت در ماورای چارچوب مفهومی اسمیت درباره مزیت مطلق، ابراز می1417) 113دیوید ریکاردو

که دو منطقه در تولید کاالهایی که بواسطه آنها دارای مزیت رقابتی ای ناشی از مبادالت را می توان زمانیآوردهدست

 های تکنولوژی تولید در بین صنایع و در بین کشورهاهستند، متخصص می شوند؛ ایجاد نمود. در مدل ریکاردو، تفاوت

وری نیروی کار می شود )یعنی خروجی به ازای هر کارگر(. رههایی در مقایسه تطبیقی بهو مناطق، منجر به ایجاد تفاوت

وری زیادی داشته باشند )یعنی یک مزیت مطلق در این مدل، حتی اگر کارگرهای یک کشور در تولید دو کاال، بهره

یعنی یک )در هر دو کاال دارند(، مشروط بر اینکه آنها در مقیاسه نسبی در تولید یکی از این کاالها سازنده تر باشند 

مزیت رقابتی دارند( و بنابراین می بایست در تولید آن )هر دو کاال( نیز متخصص شوند، در عین اینکه از تولید سایر 

 کنند. کاالها، خودداری می

 های مهمی وجود دارند که از چارچوب ریکاردو تبعیت می کنند: اصول و داللت

 ای برای مبادالت بازرگانی است. ایع، انگیزهتفاوت در تکنولوژی کشورها و مناطق و در بین صن 

                                                      
142 David Ricardo 
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  برتری تکنولوژیکی )یعنی بهره وری بیشتر نیروی کار( تضمین کننده این نیست که یک صنعت قادر به

-ولیدعلیرغم داشتن برتری تکنولوژیکی برای ت داخلیحال، یک صنعت آمیز باشد؛ با اینموفقیت "رقابت"

 برخوردار نباشد، ازبین خواهد رفت. کنندگان خارجی، اگر از مزیت نسبی

  علیرغم اینکه ممکن است سطح دستمزدها در یک صنعت خارجی کمتر باشد، اما این مساله بر مرگ

محصوالت داخلی در شرایط مبادالت آزاد داللت نخواهد کرد. دستمزدهای باالتر را می توان در آن 

-انبرتری تکنولوژیکی است، حفظ کرد. این امک صنعتی از کشور که از مزیت نسبی برخودار بوده و دارای

جه المللی متحرک نبوده و درنتیپذیر است زیرا )فرض بر این است که( نیروی کار از لحاظ در سطح بین

 وری کارگر در بین کشورها صادق نیست. تئوری ارزش بهره

 ای پذیری منطقه گرایی و رقابت چارچوب تئوری کالسیک در تخصصها و دالیل  فرض ها، پیش : مولفه 43جدول 

 مولفه های کلیدی تئوری کالسیک
 فرضیات کلیدی :

-تقسیم بندی نیروی کار، تمایزات تکنولوژیکی بین کشورها را ممکن می

 سازد )یعنی تمایزات بین کشورها  و مناطق در بهره وری(

 .بعد، مزیت رقابتی )ریکاردو( تبادالت بر مبنای مزیت مطلق )اسمیت( و

در بین کشورها، فاکتورهای تولید )نیروی کار( کامالً بین صنایع متحرک 

 هستند.

 پیشران های کلیدی :

)یعنی تکنولوژی پیشرفته( تقسیم بندی نیروی  113سرمایه گذاری ثابت

کار )تخصصی شدن( را ارتقاء داده و بنابراین، بهره وری را افزایش می 

 دهد.

ت )حرکت از آتورکی به سمت تجارت آزاد( موتور رشد را ایجاد مبادال

 آوردهای ایستا از مبادالت(کند )دستمی

 داللت هایی برای رقابت پذیری )منطقه ای(

سان و مشابه کتمامی کشورها در تقسیم بندی نیروی کار بر مبنای مزیت نسبی خود، نقشی دارند. اما اگر تکنولوژی و بنابراین بهره وری در بین کشورها ی

 باشد )یا مناطق(، در اینصورت پایه مبادالت شکل نخواهد گرفت. 

باشد )مزیت مطلق/ راندمان بهره وری(، با اینحال در شرایط مبادالت آزاد، ممکن  ولو اینکه کشوری در تولید یک کاال از بهره وری بیشتری برخودار

 است این محصول با شکست و یا سقوط مواجه شود. 

 (1534ندایی طوسی,  & )شریف زادگانو  (Union, 1999)، (L. Martin , 2003)ماخذ: 

 تئوری نئوکالسیک -1-3-3-6-3-1-2

و  یاس ثابتبازدهی نسبت به مقفرض اصلی تئوری نئوکالسیک  اینست که در شرایط دسترسی به اطالعات کامل، 

م می های کامل را فراهشرایط الزامی برای جهانی نئوکالسیک و مملو از رقابت -پذیری کامل تمامی فاکتورهابخش

مورد ارجاع قرار گرفته  "111مدل ترکیب عوامل"نیز به عنوان  Heckscher-Ohlin (HO)مبادالت، مدل کند. با توجه به 

ه مدل کو با ترکیب دو عامل تولید، مدل ریکاردو را می سازد: نیروی کار )بر طبق دیدگاه ریکاردو( و سرمایه. درحالی

کند که تکنولوژی فرض می H-Oدارد، مدل ریکاردو فرض می کند که در بین کشورها تمایزات تکنولوژیکی وجود 

ه صنایع کدر فراوانی نسبی عوامل تولید رخ می دهد. هنگامی در بین کشورها یکسان بوده و مزایای نسبی به دلیل تفاوت

                                                      
143 Capital Investment 
144 Factor-Proportions 
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های مختلفی از عوامل استفاده می کنند، درنتیجه مناطق در تولید کاالهایی متخصص خواهند شد که مختلف از نسبت

شور یا دو دو ک"کنند که برخورداری بسیاری از آن دارند. بنابراین در حالتی که آنها از عواملی استفاده می در تولید

-بیشتری را صادر خواهد کرد درحالی 114بر؛  کشور پر سرمایه، کاالی سرمایه"کنندمنطقه، دو کاالی خوب را تولید می

  را صادر خواهد نمود. 116کارگر، کاالی کاربرکه کشور پر

 های بیشتری وجود دارند که به شرح ذیل آمده است: ، داللت H-Oمطابق با مدل 

-افزایش در قیمت یک کاال، قیمت عاملی که در تولید آن به میزان زیادی استفاده شده را افزایش خواهد داد درحالی

به سمت  جایی و حرکتجابهشود که کمتر استفاده شده است. بنابراین، که کاهش آن، منجر به کاهش قیمت عاملی می

 بازار آزاد، بازدهی واقعی عامل وافر آن کشور و یا منطقه را افزایش خواهد داد. 

کاالهای خروجی را برابر و یا حداقل تعدیل کرده و در نتیجه، قیمت عوامل تولید )سرمایه و  تجارت آزاد، قیمت

کار( نیز بین مناطق یکسان خواهد شد )تئوری برابری قیمت عوامل(. یا حداقل، اگر مبادالت بین مناطق و دول نیروی

 دارند. -یهمگرای–باشد، قیمت عوامل تمایل به حرکت با یکدیگر  برخورداری از عوامل تاحدودی بر مبنای تفاوت در 

د یراتی مشابه با آن در تولید کاالیی می شود که در تولیتغییر در میزان برخورداری از عوامل در کشور منجر به تغی

آن از عاملی که تولید آن افزایش یافته، به نحوی وسیع استفاده می شود. بنابراین، افزایش در سرمایه، منجر به افزایش در 

ی گذارم سرمایه(. در راستای توسعه اقتصادی و افزایش تولید ملی انجاRybczynskiبر می شود )تئوری کاالی سرمایه

ا در مواردی یابد، اممستقیم خارجی به عنوان یکی از ابزارهای بهینه اقتصادی جهت رشد و شکوفایی اقتصادی نمود می

گذاری مستقیم خارجی با تغییر ترکیب تولید و بر اساس تئوری و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، سرمایه

گی شده و برعکس انسانی باعث رشد صنایع پاک و در نتیجه کاهش آلود کند تجمع سرمایهکه بیان می 117ریبسینزکی

یطی اثر زند، بر کیفیت زیست محهای فیزیکی صنایع آالینده را افزایش داده و به افزایش آلودگی دامن میرشد سرمایه

های یاستی موجود در سهافیزیکی فراوان صرف نظر از تفاوت گذارد. بنابراین تحت این نظریه کشورهای با سرمایهمی

لید به گذاری مستقیم خارجی نیز با تغییر ترکیب توکردن کاالهای آالینده دارند و سرمایهمحیطی تمایل به صادرزیست

 (Hoffmann, R & et al., 2005).بری بر کیفیت محیط زیست اثر می گذاردسمت کاربری و یا سرمایه

 پذیری منطقه گرایی و رقابت کالسیک در تخصص ها و دالیل چارچوب تئوری نئو فرض ها، پیش : مولفه 43جدول 

 ای
 مولفه های کلیدی تئوری نئوکالسیک

 پیشران های کلیدی : فرضیات کلیدی :

                                                      
145 Capital Intensive Goods 
146 Labour Intensive Goods 
147. Rybczynski  Theorem 
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 مولفه های کلیدی تئوری نئوکالسیک
هی نسبت بازددسترسی به اطالعات کامل )تکنولوژی مشابه بین کشورها(، 

بت و بخش پذیری کامل تمامی عوامل، منجر به ایجاد جهانی به مقیاس ثا

 مملو از رقابت می شود. 

 مبادالت بر مبنای برخورداری از عوامل )نیروی کار و سرمایه( است.

در بین کشورها، فاکتورهای تولید )نیروی کار و سرمایه(، کامال بین صنایع 

  در تحرک هستند. 

تجارت )حرکت از آتورکی به سمت مبادالت آزاد(، موتور رشد را ایجاد 

 خواهد کرد )دستآوردهای ثابت از مبادالت(. 

 داللت هایی برای رقابت پذیری )منطقه ای(

ناطق(، ن باشد )یا متمامی کشورها در تقسیم بندی نیروی کار بر مبنای سهم نسبی عامل خود نقشی دارند. اما اگر سهم عامل در بین کشورها یکسا 

دارد )یعنی  جنوب تناسب باالیی-درحال توسعه یا شمال-بنابراین مبنایی برای مبادالت ایجاد نمی شود. این تئوری با مبادالت کشورهای توسعه یافته

 مناطقی که تمایزات زیادی را در سهم عوامل از خود نمایش می دهند(. 

 ت سرمایه به نیروی کار و سرمایه داللت دارد. برابری قیمت عامل، بر همگرایی بازگشت نسب

 مدت مرتبط نخواهد بود. در اصل به بازه زمانی بلند "پذیریرقابت"در شرایط رقابت کامل )جهانی(، مفهوم 

 
 ایماخذ: مطالعات مشاور بر اساس تجارب و مبانی توسعه منطقه

 تئوری اقتصادی کینزی -1-3-3-6-3-1-3

ازاراست کند، که مهمترین آنها عملکرد بتئوری اقتصاد کالسیک تفاوت می، در موارد بسیار خاصی با کینزتئوری 

 114قیمت کنند. این چسبندگی(. کینز برعکس پیشینیان خود، باور نداشت که قیمتها بازارها را شفاف می1936)کینز، 

ایه و کار در زمینه سرم تواند منجر به تعدیل در کمیت نیز شود ) میزان تولید(. یکی از موارد واگرای دیگر، دیدگاهمی

، ینزککار به عنوان دو عامل مستقل تولید برخورد می کنند؛ تئوری که اقتصاد کالسیک با سرمایه و نیرویاست. جایی

 کند )جایگزینی عوامل تولید(. سرمایه و کار را به عنوان مکمل فرض می

بر مبنای  کار در اقتصاد وانبوه و نیروی مدت تقاضای-در اصل تئوری است که به پویایی های کوتاه کینزتئوری 

به عنوان مجموع  119گذاری و رفتار مصرف تاثیر می گذارند. تولید کلپردازد، زیرا این موارد بر سرمایهانتظارات می

شود. عوامل موثر بر توسعه های دولت و تفاضل صادرات از واردات درنظر گرفته میگذاری، هزینهمصرف، سرمایه

گذاری و همچنین تقاضای صادرات است. تقاضای صادرات، و شتاب سرمایه 141اد منطقه، تابع مصرفسیستم اقتص

منجر به افزایش ضریب صادرات شده و بر این اساس خروجی انبوه را به عنوان تابعی مشتق از تقاضای صادرات بیان 

ل ن به رقابت پرداخته و از آن درآمد حاصای )میزانی که در آکرد. بنابراین مبنای صادرات یک اقتصاد ملی و یا منطقه

ی او مصرف و سرمایه گذاری کالن( نقشی کلیدی در مدل پایه داخلیمی کند، و اثر ناشی از درآمد صادرات در بخش 

 بازی می کند.     کینز

                                                      
148 Price Stickiness 
149 Aggregate Output 
141  Consumption Function 
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ای نطقهمحال انعکاس مهمی بر تحلیل ، در اصل از نوع اقتصاد کالن است؛ با اینکینزکه تئوری و سیاست در حالی

پا به عرصه  1961و  1941گر به عنوان مبنایی بر سیاست منطقه ای سّنتی که در سال های دهه نیز دارند. سیاست مداخله

وجود گذاشته، ایفای نقش نمود. این سیاست، در تالش برای دستیابی به تعادل بیشتر بین مناطق از طریق جایگزینی عوامل 

نتقال به رسانی به بنگاه ها و ارتقای اگذاری های عمومی، سوبسیداز طریق ارتقای سرمایهتولید در برخی مناطق بود، مثال 

 مناطق ضعیف تر )فقیرتر(. 

پذیری  گرایی و رقابت ها و دالیل چارچوب تئوری اقتصاد کینزی در تخصص فرض ها، پیش : مولفه 50جدول 

 ای منطقه

 ئوری کینزیمولفه های کلیدی ت
 فرضیات کلیدی :

 تنظیمات قیمت می تواند آرام بوده و منجر به تنظیمات کمیت نیز شود.

کسری ها و کمبودها در تقاضا یا عرضه  بازارها الزاماً در تعادل نیستند:

 وجود دارد.

 های غیرمتعادل( وجود دارد. احتمال مبادالت اشتباه )بر خالف قیمت

 هستند. سرمایه و نیروی کار مکمل

 پیشران های کلیدی :

 میزان سرمایه

 گذاریسرمایه

گذاری در حوزه عمومی و هزینه های حکومتی )دولتی(، از قبیل سرمایه

 سوبسیدها/کاهش مالیات ها برای شرکت ها

 داللت هایی برای رقابت پذیری )منطقه ای(

 کنند: زمان بندی، اهمیت دارد.های اقتصادی مداخله دولت ها می توانند به نحوی موفق در چرخه 

 ای را ایجاد می کند.فرضیات بازارهای ناقص، امکان تمایزات منطقه

 همگرایی مناطق از طریق سیاست اقتصادی، قابل دستیابی است. 

 میزان سرمایه عاملی است که رشد و بهره وری مناطق را افزایش می دهد. 

 ایتوسعه منطقهماخذ: مطالعات مشاور بر اساس تجارب و مبانی 

 اقتصاد توسعه  -1-3-3-6-3-1-4

و  گذاری خارجی مستقیم، تجارت آزاداقتصاد توسعه، زمینه چالش برانگیز بسیاری از موضوعات مهم مانند سرمایه

ها بوده است. برخی از مفاهیم بسیار مهم ریشه خود را از اقتصاد توسعه می گیرند؛ و برخی از آنها از اثر بخشی کمک

 ت منطقه ای. ارتباط ویژه با رقاب

کند: سنتی، بندی میگام متفاوت طبقه 4( جوامع را بر مبنای 1961تئوری مرحله رشد اقتصادی روستو )روستو، 

ش بایست پیها و شرایط خاص خود را دارد که میگذار، خیز، بلوغ و مصرف انبوه. هر مرحله از توسعه، ویژگیحالدر

ار خود را اینکه تنها نیروهای بازار را رها کنیم تا ک "تامین شوند. به عبارت دیگر از اینکه اقتصاد به مرحله بعدی برسد، 

. این تئوری علیرغم اینکه بسیار مورد انتقاد است، مشارکت زیادی در اقتصاد "انجام بدهند، منجر به انجام کار نخواهد شد

اجتماعی  هایبینید و همچنین انجام پیشگذاری در افزایش رشتوسعه و در تاکید بر اهمیت کشاورزی و نقش سرمایه

 و سیاسی برای توسعه داشته است. 
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، 141پیرامون-های مرکزکه در تئوری اقتصاد کالسیک، همگرایی در طول زمان را فرض قرار می دهد، مدلحالیدر

و حتی گسترش  المللی در توسعه، امکان ایستادگیکنند که تمایزات درون منطقه ای و بیناین حقیقت را توصیف می

در طول زمان را دارند. مشهورترین توصیف نظری از ایستادگی و رشد تمایزات مذکور، فرضیه میردال در زمینه عّلیت 

ه تر، فرایندی را بهای فزاینده در مناطق با شتاب توسعه قوی(. در این تئوری، بازگشت1947تجمیعی است )میردال، 

ید )عمدتاً سرمایه انسانی( از انتشار به مناطق با سرعت توسعه کمتر، اجتناب حرکت در می آورد که در آن عوامل تول

کند. این فرایندی است که اغلب می توان در کشورهای در حال توسعه دریافت. از دیدگاه میردال، برای کسب می

ای هپیشرفتاز قبیل  -های مثبتی که از مناطق در حال گسترش ناشی می شوند"اثرات نشر"اطمینان از اینکه 

ضروری  143منفی هستند )که در باال نیز به آن پرداخته شد(؛ مداخالت دولتی ’اثرات معکوس‘قویتر از  -تکنولوژیکی

 است. 

پذیری  گرایی و رقابت ها و دالیل چارچوب تئوری اقتصاد توسعه در تخصص فرض ها، پیش : مولفه 51جدول 

 ای منطقه

 های کلیدی تئوری اقتصاد توسعهمولفه 

 فرضیات کلیدی :

 شوند.درآمدها الزاماً در طول زمان، همگرا نمی

 کنند. برخی کشورها و مناطق موفق تر از سایرین توسعه پیدا می

 سیاست اقتصادی، نقش مهمی را در تعیین این موفقیت بازی می کند. 

 پیشران های کلیدی :

 هایی با ارزش افزوده باالترحرکت از کشاورزی به سمت بخش

 گسترش مبادالت و آزادی آنها

 (FDI)سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

 سرمایه توسعه )خارجی(

 داللت هایی برای رقابت پذیری )منطقه ای(

 با بهره وری کمتر را دارند.  "پیرامونی"با مزایای تولیدی اولیه، امکان حفظ برتری خود بر مناطق  "مرکزی"مناطق  

 رسیدن به بهره وری بین مناطق، احتماال فرایندی آرام و کند است. 

 ها می بایست سطح توسعه یافتگی یک منطقه را به حساب آورند. سیاست

 یا سرمایه های توسعه ارتقاء دهند.  FDIرا از طریق  "اثرات نشر"ها، الزم است که سیاست

 ایمنطقه ماخذ: مطالعات مشاور بر اساس تجارب و مبانی توسعه

 زا تئوری رشد درون -نظریه توسعه اقتصادی جدید -1-3-3-6-3-1-5

دی است: تجمع شهو-زا هستند. البته این فرض ضدهای تکنولوژیکی برونتا مدت ها، فرض بر این بود که پیشرفت

در  "نولوژیتک"گیری کاراز بهشت. به "ای آسمانیمائده"دانش و سرمایه انسانی، نتیجه ای از اقدامات گذشته است، نه 

کند )یا تئوری رشد جدید(، که های اقتصادی به عنوان یک متغیر درون زا، زمینه تئوری رشد مذکور را فراهم میمدل

رسد که تئوری رشد (. به نظر میMartin and Sunley, 1998های رشد جدید خواهد شد )منجر به طیفی وسیع از مدل

                                                      
141  Core-Periphery Teory 
143 State Intervention 
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خی توصیف علت موفقیت و شکست بر"سازد؛ با این چارچوب کهرا برجسته میهایی از تاریخ اقتصاد زا، تئوریدرون

 کند. را دنبال می"از کشورها

ای را تولید خواهد کرد. دانش و های فزایندهزا این است که تجمع دانش، بازگشتفرض اصلی تئوری رشد درون

دین اما نیاز به کسب شدن دارند. این ب -ها ها و یا شرکتنه بین کشورها، مناطق، بخش -فن به سرعت منتشر نمی شوند

ه ای ها به منظور کسب منافع انحصاری خودشان، انگیزشوند: شرکتمعنی است که بازارها الزاماً نتایج بهینه را سبب نمی

ها نیازمند ایجاد تعادل بین گسترش دانش از یک طرف و برای نگهداری دانش برای خودشان دارند. بنابراین، دولت

ها در  گذاریاز طرف دیگر هستند )به منظور حفظ مزایای ناشی از سرمایه حقوق مالکیت معنوییت و حفاظت از حما

R&Dا تقاضای های بیافتن اهمیت سرمایه انسانی است. بنگاه(. فرض کلیدی و مهم دیگر تئوری رشد درون زا، رسمیت

ت ها بیشتر داشته و بنابراین از اهمیت بیشتری، هم برای شرکوری و نوآوری کارگران با مهارت بسیار باال تمایل به بهره

-رای سرمایهای بها و ضوابط مناطقی پیروی می کنند که انگیزهها و دولتو هم اقتصادها برخوردارند. بنابراین، از شرکت

 گذاری در آموزش کارکنان و تعلیم برای کل جمعیت خود دارند. 

پذیری  گرایی و رقابت زا در تخصص ها و دالیل چارچوب تئوری رشد درون فرض ها، پیش مولفه : 52جدول 

 ای منطقه

 مولفه های کلیدی تئوری رشد اقتصادی جدید

 فرضیات کلیدی

 . "مائده های آسمانی نیستند"های تکنولوژیکی، پیشرفت 

 سرمایه از تجمع و برهم نهادن دانش حاصل می شود. افزایش بازگشت

 "عامل تولید"معرفی سرمایه انسانی به عنوان 

 کنند. بازارها به صورت خودبخودی، وضعیت بهینه را تولید نمی

 وابستگی به مسیر

 پیشران های کلیدی

 R&Dگسترش 

 نوآوری )حق ثبت اختراع(

 میزان تحصیالت و آموزش

 ر زمینه سرمایه انسانی )تحصیل، آموزش(صرف سرمایه گذاری ها د

 انتشار و گسترش موثر دانش )مراکز علمی(

 داللت هایی برای رقابت پذیری )منطقه ای(

 هایی در تکنولوژی و سرمایه انسانی شوند. تمایزات منطقه ای در بهره وری و رشد، می توانند منجر به تفاوت

 موتورهایی برای رشد هستند.پیشرفت در تکنولوژی و سرمایه انسانی، 

 مبادالت آزاد می توانند از رشد و توسعه تکنولوژیکی پشتیبانی کنند. 

 سرمایه گذاری در بخش پزوهش و توسعه، ضروری است.

 ارتقای سرمایه انسانی )از طریق آموزش و تحصیل( از اهمیت کلیدی برخوردار است. 

 ایوسعه منطقهماخذ: مطالعات مشاور بر اساس تجارب و مبانی ت

   تجارت جدید تئوری -1-3-3-6-3-1-6

تئوری تجارت سنّتی )کالسیک و نئوکالسیک( بر این داللت دارد که آیا مبادالت بین کشورها با برخورداری از 

افتد؟ توصیف اینکه چرا مبادالت بین کشورهای مشابه )یا مناطق مشابه( رخ می های مختلفی اتفاق میتکنولوژی/عوامل

پذیر فوق امکان هایچرا ساختارهای تولیدی مختلف در مناطق مشابه اتفاق می افتد، بر پایه تئوری دهند و توصیف اینکه
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نیست. اما، یکی از عوامل مهم دوران پس از جنگ جهانی دوم، رشد سطح مبادالت بین کشورهای صنعتی و برتری 

ظار می انت برخورداری از عواملصنعتی در درون این مبادالت است. از آنجایی که از ساختارهای تولید و تبادالت درون

رود که در بین کشورهای صنعتی شده، نسبتاً مشابه باشند؛ تئوری های مبتنی بر مزایای نسبی، در توصیف الگوی تجارت 

 شورهای صنعتی، ناکارآمد هستند. های محصولی یکسان بین کصنعتی کاالهای متمایز در گروهدرون

از مقیاس،  های ناشیجوییتجارت جدید بر صرفه در تالش برای توصیف مبادالت بین کشورهای صنعتی، تئوری

اند. برخی از شده تمرکز کرده تفاوت محصوالت و رقابت ناقص به عنوان توصیفاتی از تبادالت بین کشورهای صنعتی

 ی توان به این شرح توصیف کرد: هایی را مهای چنین مدلگروه

ای انفرادی، ههای ناشی از مقیاس مارشالی. علیرغم اینکه فرض می شود که بنگاهجوییکننده صرفهمدل های ترکیب

ی که اریز در مقیاس شعبه/صنعت موثر هستند به گونهدهند، اقتصادهای برونبازدهی نسبت به مقیاس ثابتی را بروز می

عت محلی بزرگتر باشد، هزینه های آن کمتر خواهد بود. بنابراین، صرفه جویی های خارجی ناشی از هر قدر اندازه صن

 ای صنایع فراهم می کند. مقیاس، مبنایی را برای تمرکز منطقه

هایی را فراهم می کنند که هایی امکان صرفه در مقیاس(. چنین مدل1مدل های ترکیب کننده رقابت انحصاری )

( رقابت انحصاری را در چارچوبی پیشنهاد کرد که در آن، 1979ها، درونی هستند. کروگمن )به بنگاهخودشان نسبت 

خریداران بواسطه تنوع محصولی، تولید هر یک از تنوع های محصولی منوط به صرفه جویی داخلی ناشی از مقیاس بوده 

تاثیر بازار "است. تقاضای بیشتر در بازار داخلی ) و مبادالت، ابزاری برای استخراج این اقتصادها از طریق گسترش بازار

 ( بویژه در ترکیب با هزینه های حمل و نقل، می تواند مبنایی برای توصیف الگوی مبادله باشد. "داخلی

های ناشی از مقیاس و تمایز محصول گرفتن صرفه(. رویکرد دیگر، در نظر3کننده رقابت انحصاری )های ترکیبمدل

شود که تولید کاالهای نهایی )ساخته شده(، برای برخی از انواع دادههای واسطه است. در اینجا، فرض میهدر تولید داد

، تنوع دهند. بنابراینها نشان میفزاینده ای را در تعداد نهاده ، بازدهی ثابتی را نشان می دهند؛ اما بازگشت143های واسطه

را دربردارد. مبادالت، کشورها را قادر می سازد تا به تنوع وسیعی از مولفه های تولید بیشتر نهاده ها، تاثیر کاهش هزینه

های خارجی ناشی از مقیاسی را تولید می کنند که در حوزه جوییها/نهاده ها دسترسی داشته باشند و بنابراین، صرفه

طه های واسصنعتی دادهالمللی مطرح است. به عنوان یک اصل اقتصادی نشان داده شده است که مبادالت درونبین

هم عوامل، تر شدن ترکیب و سالمللی عوامل تولید، نقش مکمل را دارند به گونه ای که با شبیهجایی بینمنظور جابهبه

 یابد. این نوع از مبادالت فزونی می

                                                      
143 Intermediate inputs 
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ی موجود نسبشدن مبادالت بر مبنای مزیتای برای تخصصیهای فزاینده؛ انگیزه، بازدهیتجارت جدیددر تئوری 

سبی از نکه مزیتتنهایی می تواند منجر به تولید جریان مبادله شود )حتی در جاییبوده و در نتیجه خود این عامل به

مبادله "در تاکید بر  "کلید"را می توان به عنوان یک  تجارت جدیدهای اهمیت کمی برخوردار است(. همچنین تئوری

تولید، تحت تاثیر مواردی از وری عواملمشاهده کرد؛ به عنوان مثال بهره"144وریتولید بهره"جای به"141وریبهره

مات های فزاینده نسبت به مقیاس، اقتصاد تجمعی، اقدااین قبیل است: سطح مهارت نیروی کار، سطح تکنولوژی، بازدهی

دهد ان می، نشرت جدیدتجاهای نهادی و تکنولوژیکی. بنابراین، تئوری های استراتژیک عاملین اقتصادی در نوآوری

د را کسب شهای سنتی فرض مینسبی را بر خالف مزیت طبیعی و یا ذاتی منطقه که در تئوریکه می توان یک مزیت

سبی تاثیر نتواند بر مزیتهای ناشی از مقیاس دست یافت، میجوییتوان به صرفهبراین، سرعتی که در آن مینمود. عالوه

به گونه ای که عواملی که تحقق سریع صرفه در مقیاس را ممکن می سازند، می  -"محرک اول"مزیت از نوع  -بگذارد

لی های عرضه کنندگان و تکنولوژی محشده، شبکههای تخصصیتوانند اهمیت پیدا کنند: نیروی کار ماهر، زیرساخت

 ای که از صنعت حمایت نماید. شده

پذیری  گرایی و رقابت ها و دالیل چارچوب تئوری تجارت جدید در تخصص فرض ، پیشها : مولفه 53جدول 

 ای منطقه
 مولفه های کلیدی تئوری تجارت جدید

 فرضیات کلیدی 

 تکنولوژی یکی از فاکتورهای درون زاد و موثر بر تولید است. 

 وی کار را انعکاس می دهد.ها به کاربرد سرمایه و نیر decreasing returnتولید تکنولوژی جدید، 

 تولید تکنولوژی جدید، اثرات خارجی را ایجاد می کند. 

 ای نسبت به مقیاس ثابت وجود دارد. در استفاده از تکنولوژی، بازدهی فزاینده

که تکنولوژی متحرک است )بین شرکت ها و مناطق(، توانایی استفاده از این تحرک، کامل درحالی

 نیست. 

 ت ناقص حاکم استو  شرایط رقاب 

 پیشران های کلیدی 

، "first mover"عوامل موثر بر مزیت 

 یعنی:

 نیروی کار ماهر

 های تخصصی شدهزیرساخت

 های عرضه کنندگانشبکه

 های محلی شدهتکنولوژی

 پذیری )منطقه ای(داللت هایی برای رقابت

 برای ممکن ساختن صرفه در مقیاس بیرونی، تخصصی شدن در سطح صنعت/شعبه ضروری است.  

 آوردن صرفه در مقیاس داخلی، ضروری است. اندازه بازارهای داخلی برای به دست

اء مقیاس بیرونی را ارتقهای کننده و تکنولوژی های محلی شده، صرفههای عرضههای تخصصی، شبکهماهر، زیرساختکارگذاری در نیرویسرمایه

 دهد. می

 ایماخذ: مطالعات مشاور بر اساس تجارب و مبانی توسعه منطقه

                                                      
141 Exchange Efficiency 
144 Productive Efficiency 
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بندی عناصر سازمان فضایی  بندی و سطح بندی اطالعات مکانی به منظور پهنه : طبقه2پیوست 

 سعه(پذیری و انسجام سرزمینی )دو رکن اصلی چشم انداز تو های اصلی رقابت متناسب با مولفه

سو ضمن بررسی مفاهیم و چارچوب نظری دو منظور ساخت سناریوهای توسعه فضایی استان بوشهر، از یکبه

ها، بندی و سایر عناصر سازمان فضایی توسعه، مولفهای و انسجام سرزمینی و معیارهای پهنهرهیافت رقابت پذیری منطقه

ای هها و شاخصبندی گردد و از سوی دیگر مولفهشناسایی و طبقههای هر کدام از این دو رهیافت معیارها و شاخص

 مذکور بر پایه منابع ذیل برای استان بوشهر تعیین گردد:

 اطالعات جامع مکانی نظام فعالیت و اشتغال و متغیرهای مکانی قلمروهای شهری و روستایی 

 های تحلیلی و ترکیبی مکانی استخراج شده در وضع موجودداده 

 ای و پردازش اطالعات برداشت شده آالیندگی در دو محیط های ماهوارههای مربوط به تحلیل عکسداده

 هوا و دریا

 دستگاه اجرایی در خصوص  31های مکانی های دقیق کاربری و پوشش زمین استان بوشهر بر پایه دادهداده

ع، ی جنگل، بیابان، مرتدستگاه جهادکشاورزی و منابع طبیعی در خصوص پوشش اراض 3اطالعات خام و 

 های جزء شده مربوطهبندیها همراه با طبقهکشاورزی آبی، دیم و باغات و نخلستان

 المللی، بین استانی، درون سطح جریانات بین 1تحلیلی مربوط به پیوندهای مکانی در -های ترکیبیداده

 مالی.موضوع پیوندهای کاالیی، مسافر، مهاجرت و  1روستایی و -استانی و شهری

 آهن، مناطق ویژه مصوب، اراضی پایاب راهای در استان شامل خطهای مصوب ملی و منطقهها و پروژهبرنامه

کن، مصوبات های استقرار آب شیرینهای پرورش میگو و ماهی در قفس، زونای، سایتسدهای برنامه

 .های مصوب آتی استان و ... های مصوب شهری و راهجمعیتی و فیزیکی طرح

 گردند:بندی میاین متغیرهای مکانی مذکور در سه گروه طبقه

های قطعی برای اهداف مختلف توسعه )گردشگری، صنعتی، یا محدودیت _Boolean Layer_الف: متغیرهای بولین

 پروری، کشاورزی و ...(سکونتگاهی، آبزی

برای هدف  %34اراضی شیبدار باالی این متغیرها برای اهداف مختلف متفاوت خواهند بود. به عنوان مثال 

سکونتگاهی، متغیر بولین به حساب آمده اما برای هدف توسعه گردشگری، به عنوان یک متغیر ارزشی )امتیازآور( 

 شود.شناخته می

 شوند:یا اراضی تثبیت شده قطعی که به دو طبقه تقسیم می _Modified Layer_ب: متغیرهای تثبیت شده



 تاناس  ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر                                                                                 بوشهر  برنامه و بودجه استانسازمان  

 

5002212B0021303019RE101961218 341 

شده منفی: به عنوان مثال در توسعه فضایی صنعت، مناطق نمونه گردشگری متغیر تثبیت شده  متغیرهای تثبیت-1ب 

 گردد.منفی برای توسعه فضایی صنعت محسوب می

رداری بای و هنوز به بهرهمتغیرهای تثبیت شده مثبت: به عنوان مثال اراضی پایاب کشاورزی سدهای برنامه-3ب 

 رود.شمار میای توسعه فضایی هدف کشاورزی بهنرسیده، متغیر تثبیت شده مثبت بر

 ج: متغیرهای ارزشی )امتیازآور( برای اهداف مختلف توسعه فضایی:

از خدمات  ای مانند فاصلهشوند؛ متغیرهای فاصله_این گروه از متغیرهای طیف وسیعی از متغیرهای مکانی را شامل می

متغیرهای زیرمجموعه تابع مجاورت مانند مجاورت با مناطق بندری، متغیرهای تراکمی مانند تراکم جمعیت و راه، 

 حفاظت شده و ... .

ی بندشود و در جمعهای دو رهیافت اصلی عنوان شده پرداخته میها، معیارها و شاخصدر ادامه به شناسایی مولفه

یوهای تان بوشهر و رابطه سنارهای این دو رهیافت با توجه به منابع ذکر شده برای اسها، معیارها و شاخصهر بخش مولفه

 گردد.توسعه با دو سناریوی مذکور شناسایی می
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 ای پذیری منطقه های رقابت : شاخص3پیوست  

 عاملی سازنده3: شاخص های رقابت پذیری منطقه ای انگلستان بر اساس مدل 54جدول 

 ایعوامل نتیجه  عوامل بروندادی عوامل درون دادی

 درآمد ناخالص هفتگی نرخ اشتغال هزینه برای تحقیق و توسعه

سهم کسب و کارهای دانش بنیان از کل کسب 

 و کارها
 نرخ بیکاری بهره وری: راندمان در یک ساعت کاری

درجه یا بیشتر از  4-گواهینامه دوره متوسطه 

 الف تا ث

سهم شرکتهای صادر کننده محصوالت از کل 

 شرکتهای منطقه

 

 

سهم جمعیت فعال دارای گواهینامه مهارت 

 به باال از کل جمعیت فعال 1شغلی سطح 
  سرانه صادرات منطقه

نفر  1111نرخ راه اندازی کسب و کار به ازا هر 

 ساکن منطقه

سرانه ارزش افزوده ناخالص بر اساس قیمتهای 

 پایه جاری
 

   نرخ فعالیت اقتصادی

 (GCIهای جهانی رقابت پذیری) شاخص :55جدول 

 های کاراییافزاینده-ب نیازهای پایه-الف

عوامل -ج

مهارت و 

 نوآوری

 نهادها-1

نهادهای -1-1

 عمومی

حقوق 

تعلیم و آموزش -4 مالکیت

 عالی

کمیت -4-1

   آموزش
مهارت در -11

 کسب و کار

اخالق و 

 فساد

کیفیت -4-3

 نوآوری-11   آموزش

نفوذ بیش 

 حداز 

کارایی بازار -6

 کار

 رقابت-6-1

6-1-1-

رقابت 

 داخلی

  

کارایی 

 حاکمیت

6-1-3-

رقابت 

 خارجی

امنیت 

نهادهای 

 خصوصی

کیفیت -6-3

 شرایط تقاضا

  
نهادهای -1-3

 خصوصی

اخالق 

 بنگاهی

انعطاف -6-3

 پذیری

 مسئولیت

استفاده -6-1

کارا از استعداد و 

 خالقیت

 زیرساخت-3

 زیرساخت حمل و نقل-3-1
توسعه بازار -7

 مالی

 کارایی-7-1

زیرساخت های مربوط به -3-3

 انرژی، الکتریسیته و مخابرات

اعتبار و -7-3

 اعتماد
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 های کاراییافزاینده-ب نیازهای پایه-الف

عوامل -ج

مهارت و 

 نوآوری

 بهداشت-1-1 محیط کالن اقتصاد-3

  
آمادگی -4

 نکنولوژیکی

اقتباس -4-1

 فناوری

 آموزش ابتدایی-3-1 بهداشت و آموزش ابتدایی-1
نفوذ -4-1

 اینترنت

 اندازه بازار-9  

اندازه بازار -9-1

 داخلی

اندازه بازار -9-1

 خارجی

 2004: نمای کلی از عوامل منطقه ای رقابت پذیری بر اساس دسته بندی مارتین،  56جدول 

 زیرساخت ها و قابلیت دسترسی منابع انسانی محیط بهره وری

 کارآفرینیفرهنگ 
روند  موانع

 جمعیتی

مهاجرت 

 کارگران ماهر

 زیرساخت های عمومی

 جاده

 راه آهن تنوع شاغلین فرهنگ ریسک پذیری

 تمرکزبخشی

نیروی کار  تعادل/وابستگی

 ماهر

 هوا سطح مهارت

 دارایی سطح سواد اشتغال

فعالیت های با ارزش افزوده 

 باال
    

 زیرساخت های فناوری

 فناوری اطالعات 

 جهانی سازی

 ارتباطات     صادرات/سهم بازار

 اینترنت     سرمایه گذاری

 امکانات تحصیلی زیرساخت های دانش     فرهنگ کسب و کار

     FDIماهیت 

 کیفیت مکان

 مسکن

 نوآوری

 محیط طبیعی     ثبت اختراعات

 فرهنگیجاذبه های      مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها

 امنیت     R&Dسطوح 

رابطه بین شرکت ها و 

 تحقیقات
زیرساخت های صنعتی      

 و خدماتی
  
  

 همکاری افقی 

 خوشه های صنعتی        حکومت و ظرفیت سازمانی

         دسترسی به سرمایه
           تخصص گرایی
           ماهیت رقابت
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 : جریان مهاجرت درون و برون استانی4پیوست 

 نفر50مهاجرت باالی-1330های کشور در سال گانه استان بوشهر با شهرستان3: جریان مهاجرت بین مناطق  36نمودار 
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 نفر1مهاجرت باالی-1330های کشور در سال  گانه استان بوشهر با شهرستان3: جریان مهاجرت بین مناطق  37نمودار 
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 طهای ذیرب های پوششی نقشه کاربری اراضی وضع موجود توسط ارگان : نامه تایید الیه5پیوست 

 



 تاناس  ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر                                                                                 بوشهر  برنامه و بودجه استانسازمان  

 

5002212B0021303019RE101961218 346 

 



 تاناس  ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر                                                                                 بوشهر  برنامه و بودجه استانسازمان  

 

5002212B0021303019RE101961218 347 

 عملکردی ابزار ساخت معیاربندی  : طبقه6پیوست 

های متفاوت در هر منطقه، ابزارهای خاصی های فضایی و ساخت معیارهای ارزیابی برای قابلیتدر تحلیل سیستم

اب هر باشد. انتخیابی میبرای ساخت معیارهای سازنده هر قابلیت وجود دارد که شامل سه ابزار تراکم، فاصله و درون

 گردد:میمعیارها به چند ویژگی و عامل برکدام از ابزارها در ساخت 

  :ماهیت هدف/قابلیت 

ود. تنظیم شهر هدف و یا قابلیت مانند قابلیت توسعه سکونتگاهی و یا صنعتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می

راکم راه در واحد سطح به تبایست با متغیر مستقل تنظیم گردد. رابطه متغیر وابسته با متغیر مستقل مانند زیرساخت راه می

رسی به های مختلف در دستگردد در حالی که فاصله از راه، امتیار پهنههای بین شهری بر میتنوع دسترسی به انواع راه

 دهد. بنابراین متغیر وابسته نقش بسزایی در توابع فضایی )در این مثال تابع فاصله و تراکم( دارد.این زیرساخت را نشان می

 عیار:ماهیت م 

یابی ابع درونبندی هستند. تای قابل طبقهای، خطی و پهنهای یا گرهعوارض و عناصر فضایی در سه عنصر فضایی نقطه

یابی معنای آماری ندارد. تابع تراکم برای عوارض ای تایع درونها معنا دارند و برای عارضه خطی و پهنهبرای نقاط و گره

 ی هر سه نوع عوارض کاربرد دارد.ای و خطی و تابع فاصله برانقطه

 :ماهیت رفتار فضایی معیار در فضا 

برخی از عوارض از قابلیت اثرگذاری بر یکدیگر برخوردارند. به عنوان مثال در ساخت تابع فاصله از شهرها بر پایه 

ر اشاخص مرکزیت خدماتی، اثرگذاری شاخص مرکزیت شهرهای نزدیک به یکدیگر از عوامل اصلی انتخاب ابز

فاده است. یابی قابل استگیرد و این حالت خاص در توابع درونگردد. تابع تراکم این اثرگذاری را نادیده میمحسوب می

 ارزش کاربرد دارد.سطح و همتابع فاصله نیز عموماً برای متغیرهای هم

  فضایی تحلیل ابزارهای عملکردی بندی : طبقه57جدول 

 شرح ابزار

Density-تراکم 
 ورودی رستر سلول هر اطراف همسایگی در را ورودی عوارض تراکم توان می تراکم، ابزارهای با

 . نمود محاسبه

Distance-فاصله 

 :آورد می فراهم زیر های روش به را فاصله تحلیل امکان فاصله، ابزارهای

 (مستقیم خط) اقلیدسی فاصله

 هزینه-دهی وزن فاصله

 جایی جایه و حرکت برای عمودی و افقی محدودیتهای با هزینه-دهی وزن فاصله

 سفر هزینه حداقل با منابع بین کریدورهای و ها مسیر

Interpolation-

 یابیدرون
 . ای نمونه های نقطه مقادیر از( بینی پیش) پیوسته سطح یک ایجاد امکان با سطح یابیدرون ابزار

mk:@MSITStore:C:/Users/khaledi/Desktop/spatial_analyst_toolbox.chm::/009z0000000r000000.htm
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mk:@MSITStore:C:/Users/khaledi/Desktop/spatial_analyst_toolbox.chm::/009z00000069000000.htm


 تاناس  ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر                                                                                 بوشهر  برنامه و بودجه استانسازمان  

 

5002212B0021303019RE101961218 344 

 های فضایی تحلیل در 156: تشریح مفهوم و علت استفاده از  ابزار تراکم7پیوست

همسایگی مشخص )با تعریف شعاع از عارضه  محدوده یک در را ورودی عوارض تراکم توان می تراکم، ابزارهای با

ی را ابه واحد سطح، ارزش نقطه( ورودی) مقادیر در واقع تراکم، محاسبه با. کرد رستری مشخص سلول هر از اصلی(

 برای راکمت مقدار و شده توزیع کل منطقه در( خط یا نقطه) نمونه هر موقعیت بزرگی میزان. یابددر سطح گسترش می

کانی م موقعیت اطراف در مقادیر گسترش ایبر همچنین از تابع تراکم. شود می محاسبه رستری خروجی در سلول هر

 مکانی رضهع با از طریق فاصله که ای دایره واحد همسایگی یک تراکم، نقشه برای .شودمی گرفته کار به متناظر آن

  ارائه را متراک سنجش برای موجود ابزارهای زیر، شود. جدولمی تعریف (خط یا نقطه) کندمی تعیین را مطالعاتی نمونه

 در این مطالعه نیز به فراخور ماهیت معیار و نوع رابطه ان با متغیر هدف از توابع ذیل استفاده شده است.. کندمی

 : انواع توابع درونی ابزار تراکم53جدول 

 توضیح ابزار

Kernel 
Density 

 حسط یک تا کندمی محاسبه سطح واحد در کرنلی تابع یک از استفاده با را -Polyline-خطی یا ای نقطه عارضه یک بزرگی

 . کند تثبیت الین، پلی یا قطهن هر برای را صاف و باریک

Line Density 

 سطح واحد در را گیرد می قرار مشخص، یک شعاع در و سلول هر اطراف در که - Polyline -الینی پلی عارضه یک بزرگی

 . کندمی محاسبه

Point 
Density  

 . کند می محاسبه سطح واحد در را گیرد می قرار سلول هر اطراف در همسایگی یک در که ای نقطه عوارض بزرگی

 :Silverman, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. New Yorkمنبع: 
Chapman and Hall, 1986. 

 موقعیت هر در که کمیتی مبنای بر را آنها و گرفته درنظر را ها پدیده از برخی از مشخصی هایکمیت تراکم، تحلیل

)فاصله  نظر وردم گستره در شده، گیری اندازه کمیت موقعیتمکانی فضایی روابط بر پایه شود می گیری اندازه مکانی

 . دهد می مکانی تعریف شده( گسترش

 است ممکن مثال، عنوان به. شوند می متمرکز کجا در خطی، یا ای نقطه عوارض که دهد می نشان تراکم میزان

 کرد جادای را سطحی توان می تراکم، محاسبه با ؛ دهد، می نشان را شهر یک افراد کلی تعداد که جمعیت شهرها مقادیر

 به آنها افزودن با. است تراکم سطح از مثالی زیر، گرافیکی تصویر. دهد نمایش را در سطح و یا پهنه جمعیت توزیع که

 . شود می ریزیپایه ای نقطه الیه جمعیت مجموع با معادل سلول، هر جمعیت مقدار یکدیگر،

  

                                                      
146 Density toolset 
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 گذاری فضای مابین نقاط ای و ارزش : نمایش تراکم یک عارضه نقطه 25 ریتصو

 
 :Silverman, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. New Yorkمنبع :

Chapman and Hall, 1986. 

 های فضایی های مختلف تحلیل سیستم تراکم در بخش تحلیل کاربرد 
پیوسته  حسط یک تولید برای کل کحدوده در را ای نقطه ورودی الیه یک از شده گیری اندازه کمیتی تراکم، ابزار

 نظر در ار فروشی خرده فروشگاهی زنجیره یک تراکم، تحلیل از یک مثال عنوان به. کند می توزیع )الیه رستری(،

 دارد را اهفروشگ هر در مشتریان خرید مقادیر مدیریت؛. دهدمی افزایش خاص، ناحیه یک در را ها فروشگاه که بگیرید

 فرض مثال، ینا در. دهند می ترجیح دیگری بر خود سفر فاصله مبنای بر را فروشگاه یک مشتریان، که کندمی فرض و

 یکتریننزد از فاصله اندازه هر. است طبیعی کند، می انتخاب را فروشگاه نزدیکترین همواره مجزا مشتری هر اینکه

 مراجعه احتمال اصله،ف این طول در اما. کند طی فروشگاه آن تا را بیشتری فاصله بایستمی مشتری باشد، بیشتر فروشگاه

 ریانمشت زندگی مکان توزیع خواهدمی مدیریت. داشت خواهد وجود نیز آنها از خرید و ها فروشگاه سایر به خریداران

 خود نظر وردم گستره سرتاسر در مشتریان هوشمندانه پخشایش با را خریداران تعداد خواهدمی بنابراین. نماید تحلیل را

 مشتریان ریدخ میزان ها، فروشگاه سایر با رابطه در را فروشگاه هر مکان تراکم؛ ابزار منظور، این اجرای برای. نماید ایجاد

 سلول. ردگی می نظر در را( خریداران) شده گیری اندازه کمیت تسهیم برای نیاز مورد های سلول تعداد و فروشگاه هر در

 هاییآن با نسبت در را شده گیریاندازه کمیت از بیشتری سهم ،(ها فروشگاه) شدهگیریاندازه نقاط به ترنزدیک های

  .کند )در صورت قرارگیری در فصل مشترک واحد سطح تعریف شده( می دریافت هستند دورتری فاصله در که
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  ای نقطه تراکم

 لحاظ از. کند می محاسبه را خروجی رستری سلول هر اطراف در ای نقطه عوارض تراکم ،147ای نقطه تراکم ابزار

 می رارق همسایگی طول در که نقاطی تعداد و شده تعریف رستری سلول مرکز هر اطراف در همسایگی یک مفهومی،

 . شود می تعریف همسایگی مساحت در و شده بسته جمع گیرند،

 جمعیت فیلد .است جرائم گزارش یا وحش حیات مطالعه و بررسی منازل، تراکم یافتن شامل آن، احتمالی کاربستهای

 مشاهدات بر نقطه یک داللت امکان ایجاد یا و( آنها مفهوم به بسته) نقاط برخی به بیشتر دهی وزن برای توان می را

 باشد مجزا واحد 6 با مشترک مالکیت یک بیانگر درواقع آدرس یک است ممکن مثال، عنوان به. گرفت کار به مختلف؛

 .  وندش دهی وزن سایرین از بیشتر بسیار است ممکن جرائم برخی آنها، سطوح و جرائم کلی میزان تعریف در یا و

 محدوده اخلد در نقاط بیشتر تعداد اینکه علیرغم. دهد نمی تغییر را شده محاسبه تراکم مقادیر عموماً شعاع افزایش

 اصلی تاثیر. ودش می تقسیم وسیعتری محدوده به تراکم محاسبه زمان در تعداد این اما گیرد، می قرار وسیعتری همسایگی

 رستری، سلول از دتوان می که شود می محاسبه نقاط از بیشتری تعداد گرفتن نظر در با تراکم که است این بیشتر شعاع

 . شود می تر کلی رستری خروجی یک تولید به منجر مساله این. باشد دورتر

  خطی تراکم

 در تراکم. کند می محاسبه را خروجی رستری سلول هر همسایگی در خطی عوارض تراکم ،144خطی تراکم ابزار

 با و رستری سلول مرکز هر اطراف در دایره یک مفهومی، لحاظ از. شود می محاسبه سطح واحد ازای به طول واحد

 معیتج فیلد مقدار در گیرد می قرار دایره محدوده در که خط هر سهم طول. شود می ترسیم نظر مورد شعاع از استفاده

 هب را مفهوم این زیر، تصویر. شود می تقسیم دایره مساحت بر آنها حاصل و شده جمع ارقام این. شود می ضرب آن

 :کشد می تصویر

 ای : مشخصات متغیرها در محاسبه تراکم نقطه 26 ریتصو

 

                                                      
147 Point Density 
144 Line Density 
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 هر سهم طول ،L2 و L1 خطوط. است شده داده نمایش آن ای دایره همسایگی با رستری سلول یک باال، تصویر در

. هستند V2  و V1 جمعیت، با مرتبط فیلد مقادیر. دهد می نشان گیرد؛ می قرار دایره محدوده در که را خطوط از یک

 : بنابراین

 دایره مساحت) / ((L2 * V2) + (L1 * V1)) = )تراکم

  کرنل تراکم

 هم را آن توان می و کند می محاسبه را عوارض آن اطراف همسایگی یک در عوارض تراکم کرنل، تراکم ابزار

 . نمود محاسبه خطی هم و ای نقطه عوارض برای

 تاسیسات خطوط یا ها جاده یا جرائم، به مربوط گزارش ها، خانه تراکم یافتن شامل آن احتمالی های استفاده

 که عوارضی زا برخی به دهی وزن برای توان می را جمعیت فیلد. است وحش حیات سکونتگاه یا شهر یک بر تاثیرگذار

 چندین نقطه، کی اینکه امکان ایجاد یا) داد قرار استفاده مورد آنها مفهوم به بسته و هستند سایرین از تر سنگین بسیار

 نمایش را واحد 6 با مشترک مالکیت یک است ممکن آدرس یک مثال، عنوان به(. دهد بروز همزمان طور به را مورد

 احتماال خطی، عوارض برای. باشند سایرین از تر سنگین بسیار کلی، جرائم تعیین در است ممکن جرائم از برخی یا دهد،

 . دارد باریک خاکی راه یک به نسبت بیشتری تاثیر بزرگراه یک

 (bandwidth/ باند پهنای) تحقیق شعاع فرض پیش الگوریتم

 شرح به شود، می شناخته نیز "149باند پهنای" عنوان به که تحقیق در فرض پیش شعاع برای شده استفاده الگوریتم

 :است زیر

 و محاسبات این باشد؛ شده انتخاب None از غیر به جمعیتی فیلد یک اگر. کنید محاسبه را ورودی نقاط مرکز ثقل

 . شد خواهند دهی وزن فیلد، این مقادیر با بعدی، محاسبات تمامی

 . کنید محاسبه را نقاط تمامی برای( شده دهی وزن) مرکز ثقل از فاصله

 .کنید محاسبه را Dm فواصل، این( شده دهی وزن) میانه

 . کنید محاسبه را( شده دهی وزن) 161استاندارد فاصله

 :آن در که بگیرید؛ کار به باند پهنای محاسبه برای را زیر فرمول

 
SD، است استاندارد فاصله. 

                                                      
bandwidth 149 

Standard Distance 161 
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Dm، است میانه فاصله . 

n، باشد، وجودم جمعیتی فیلد اگر یا و باشد نگرفته قرار استفاده مورد جعیتی فیلد هیچ اگر. است نقاط تعداد n مجموع 

 .است جمعیت فیلد مقادیر
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 ArcGIS1 استاندارددر بندی طبقه های : روش3پیوست 

دی و های وروها ابزارهای متفاوتی وجود دارد که بسته به نوع تحلیل و سطح دقت دادهبندی معیارها و الیهجهت طبقه

ر بندی معیارهای مکانی که دهای طبقهباشد. در این مرحله روشهدف از تحلیل، نوع استفاده از این ابزار نیز متفاوت می

 گردد.اند، تشریح میآمایش استان بوشهر مورد استفاده قرار گرفتهبرنامه 

  2مساوی های روش بازه

تعریف  امکان و بر این اساس  کندمی تقسیم مساوی ابعاد با هاییطیف-خرد به را خاص مقادیر طیف مساوی، های بازه

 رمقادی طیف مبنای بر را طبقات بندیتقسیم خودکار، صورت به ArcGIG افزارگردد. نرمفراهم می ها تعداد و عنوان بازه

 طیف با ArcGIS است، 311 تا 1 از آن مقادیر که شود تعریف فیلدی یک برای را طبقه 3 اگر مثال، عنوان به. کند می تعیین

 برای ممکن شکل بهترین به مساوی های بازه. نمود خواهد بندیطبقه را ها داده این ؛311-311 و 311- 111،111-1 های

 یک بر روش این. شود می برده کاربه سهم/درصد پارامترهای کمی نسبی یا و هوا دمای قبیل از مشخص ایداده هایطیف

ه عنوان ب بخش مرکزی شهرستان بوشهر، که داد خواهد نشان مثال، عنوان به. دارد تاکید مقادیر سایر با نسبت در خاص مقدار

این روش مستقل از ارزش واقعی داده معیار  . شکل داده است جمعیت استان را سوم یک های استان،یک بخش از بخش

ها در یک طبقه قرار گیرد و در یک بازه داده متناظری وجود نداشته گیرد و بنابراین ممکن است عمده سلولصورت می

 باشد.

 های مساوی از طریق روش بازه بندی نسبی یک معیار مکانی رستری : طبقه33نمودار 

 

                                                      
1 Classifing Method 
3 Equal Value 



 استان ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303019RE101961218 م 

 
361 

 های مساوی بندی سهم جمعیتی مناطق از طریق روش بازه : طیقه 27 ریتصو

 
 

  1معین های روش بازه

 قادیرم طیف با طبقات از ای مجموعه تعریف برای شده استفاده ای بازه اندازه یک تعریف امکان ما به معین های بازه

 اندازه مبنای بر را طبقات تعداد ؛ArcMap صورت این در باشد؛ 74 بازه هر طول اگر مثال، عنوان به. کند می فراهم را یکسان

 . است شده تعریف درصدی 1 صورت به بازه اندازه زیر، مثال در. کند می تعیین فیلدها مقادیر طیف و بازه

 های مساوی سهم جمعیتی مناطق از طریق روش بازهبندی  : طیقه 23 ریتصو

 
 

 2آماری چارک روش

. ستا مناسب نرمال، توزیع با های داده برای چارک بندیطبقه یک. است عوارض از مساوی تعدادی دربردارنده طبقه هر

 تطبقا هیچگونه روش، این در. دهد می تخصیص طبقه هر برای را ای داده مقادیر از مساوی تعداد ،(چارک) quantile روش

 ندارد و تمامی طبقات از نظر ارزش با هم برابرند. وجود کم بسیار یا زیاد بسیار مقادیر با طبقاتی یا خالی

                                                      
1 Defined Interval 
3  Quantile 
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 بندی سهم جمعیتی مناطق از طریق روش آماری چارک : طیقه 23 ریتصو

 
 ممکن اغلب شوند؛ می بندی گروه quantile بندی طبقه از استفاده با و طبقه هر در یکسان تعداد در عوارض اینکه دلیل به

 سیارب مقادیر با عوارضی یا و داده قرار مجاور طبقاتی در را مشابه عوارض توان می. باشد کننده گمراه نهایی نقشه است

  .رساند حداقل به طبقات، تعداد افزایش با را اعوجاج این توان می. داد قرار یکسان ای طبقه در توان می را متفاوت

 بندی نسبی یک معیار مکانی رستری از طریق روش آماری چارک : طبقه 33نمودار 

 
 

 1طبیعی های بازه روش

 ادیرمق طبقات هایطیف برخی که درجایی تواند می که دهد می نشان را ای مساله از طریق چارک آماری، بندی طبقه

 نحوی به واندت می امر این. دارند محدود بسیار طیف یک طبقات سایر حالیکه در بیافتد اتفاق دهند می پوشش را وسیعی

 .بالعکس و نیستند ربراب یکدیگر با کهحالی در هستند همسان یکدیگر با مقادیر برخی که باشد داشته داللت این بر اشتباه

 که شوند می عیینت نحوی به طبقات فاصله. باشد می هاداده در اصلی طبیعی بندی گروه برمبنای طبیعی های بازه طبقات

 شوندمی تقسیم طبقاتی به عوارض. برسانند حداکثر به را طبقات بین تمایزات و شده بندیگروه مشابه مقادیر با شکل بهترین به

دارند و به همین دلیل به این روش  وجود ای داده مقادیر در بزرگی اختالفات که اند شده بسته جایی در آنها مرزهای که

                                                      
1 Natural Breaks (Jenks) 
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 اطالعات از هک چندگانه هاینقشه مقایسه برای و هستند خاصی ای داده طبقات طبیعی، های بازه. گویندنقطه شکست نیز می

 . باشند نمی مفید اند، شده تولید متفاوتی کلی

 های طبیعی روش بازه بندی سهم جمعیتی مناطق از طریق : طیقه 30 ریتصو

 
 منبع به توان می بیشتر اطالعات برای. است 1جنکز( Natural Breaks) طبیعی های بازه الگوریتم مبنای بر بندی طبقه این

 . 3نمود مراجعه شده اشاره

 طبیعیهای  بندی نسبی یک معیار مکانی رستری از طریق روش بازه : طبقه 40نمودار 

 
 

  

                                                      
1 Jenks' Natural Breaks algorithm 

3 Univariate classification schemes in Geospatial Analysis— A Comprehensive Guide, 3rd edition; © 2006–2009; de Smith, 

Goodchild, Longley.  

http://www.spatialanalysisonline.com/output/
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 1هندسی های روش بازه

معیار،  ماهیت در واقع که کند می ایجاد طبقات های بازه برمبنای را طبقات فاصله هندسی، های بازه بندی طبقه طرح

 نماید غییرت طبقات هایطیف سازیبهینه منظور به تواندمی بندیطبقه این در هندسی مشترک عامل. دارند هندسی هاییسری

 جادای طبقه، هر در ها مولفه تعداد مربعات مجموع رساندن حداقل به را هندسی هایبازه الگوریتم، این(. خود معکوس به)

 اینکه و داشته هطبق هر با مشابهی مقادیر تعداد تقریبا، طبقات طیف هر که کند می ایجاد را اطمینان این نکته، این. کند می

 . است ثابت ها بازه بین تغییر

 های هندسی بندی سهم جمعیتی مناطق از طریق روش بازه : طیقه 31 ریتصو

 
 های روش ینب توافقی روش یک متد، این. است شده داده تخصیص پیوسته های داده کردن همساز به بویژه الگوریتم این

 میانه مقادیر در آشکار تغییرات بین تعادلی روش، این. است quantile/چارک و (Jenks)طبیعی های بازه مساوی، های بازه

 ستفادها هایمثال از یکی. است جامع حال عین در و جذاب که کند می تولید را ای نتیجه بنابراین کند، می ایجاد هاکران و

 مورد 14 تنها آن در که نمود مشاهده باران ریزش یک به مربوط داده مجموعه در توان می را هندسی هایبازه بندی طبقه از

 رکوردی هیچ آنها، بقیه و کرده ثبت را بارندگی میزان ،(درصد 41 از کمتر) هوا و آب وضعیت هایایستگاه از مورد 111 از

 های ترکیبی کاربرد وسیعی دارد.ها در دادههمچنین این روش در تدقیق مرز پهنه. است 1 آنها مقادیر بنابراین، و ندارند

                                                      
1 Geometrical interval 
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 های هندسی بندی نسبی یک معیار مکانی رستری از طریق روش الگوریتم بازه : طبقه 41نمودار 

 
 معیار روش انحراف

 فاصله. ودش می متفاوت میانگین با عارضه یک خاص مقدار چگونه که دهد می نشان ما به معیار انحراف بندی طبقه روش

 ،3/1 ،1 های بازه در معموالً) دهند می شکل را معیار انحراف از بخشی که شوند می ایجاد یکسانی مقادیر طیف با طبقات

 قادیرم استفاده از دو طیف در نمایش(. میانگین از معیارها انحراف و میانگین مقادیر از استفاده با و معیار انحراف 1/1 یا 3/1

ن روش برای از ای. کند می کمک( قرمز رنگ به) میانه از تر پایین مقادیر و( است شده داده نشان آبی رنگ به) میانه از باالتر

 شود.تشخیص سطح اختالف مناطق در معیار مورد نظر نسبت به جامعه/میانگین استفاده می

 بندی جمعیت مناطق از طریق روش انحراف معیار : طیقه32 ریتصو
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 بندی نسبی یک معیار مکانی رستری از طریق روش الگوریتم انحراف معیار : طبقه 42نمودار 
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 قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان: 3پیوست 
 دریای سرزمینی -فصل اول  

جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر  منطقه ای حاکمیت. جمهوری اسالمی ایران خارج از قلمرو خشکی و آب های داخلی و  -1ماده  

 .از آب های متصل به خط مبدا که دریای سرزمینی نامیده می شود نیز حاکمیت دارد

 .این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می باشد 

 .متر است 1443) دوازده( مایل دریایی می باشد. مایل دریایی برابر با  13ا حد خارجی. عرض دریای سرزمینی از خط مبد -3ماده  

 .جزایر متعلق به ایران اعم از این که داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند 

مورخ  3.341- 67و دریای عمان همان است که در تصویب نامه هیأت وزیران به شماره  خط مبدا. محاسبه خط مبدا دریای سرزمینی در خلیج فارس -3ماده  

تعیین گردیده است. ) مصوبه مذکور ضمیمه این قانون می باشد( در سایر مناطق و جزایر مالک حد پست ترین جزر آب در امتداد ساحل خواهد  1343.1.31

 .بود

قلمرو خشکی و همچنین آب های واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض  آب های واقع بین خط مبدا دریای سرزمینی و  

 .دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزو آب های داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران می باشد

نی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین  طرفین تحدید حدود در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمی -1ماده 

ک فاصله ی  توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدای طرفین به

 .باشد

(، از دریای سرزمینی ایران مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت  کشور 9استثنای موارد مندرج در ماده ) عبور بی ضرر. عبور شناورهای خارجی به -4ماده  

 .نباشد تابع اصل عبور بی ضرر است

 .عبور به جز در موارد اضطراری باید با سرعت متعارف و پیوسته انجام گیرد 

ادرت به هر یک از اقدامات زیر بی ضرر تلقی نشده و بر حسب مورد مشمول  مقررات شرایط عبور بی ضرر. عبور شناورهای خارجی در صورت مب -6ماده  

 .جزایی و مدنی خواهد بود

قوق ح هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقالل جمهوری اسالمی ایران یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول  -الف  

 .بین الملل باشد

 .اقدام به تمرین یا مانور با هر نوع سالح -ب 

 .جمع آوری هر گونه اطالعاتی که به زیان امنیت ملی، امور دفاعی یا منافع اقتصادی کشور باشد -ج 

 .هر گونه تبلیغاتی که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی، امور دفاعی و یا منافع اقتصادی کشور باشد -د  

 .ل هر نوع هواپیما و هلیکوپتر و ادوات نظامی و نیرو به واحدهای شناور دیگر و ساحلپرواز و فرود و انتقا -ه 

 .نقل و انتقال افراد، بارگیری یا تخلیه هر نوع کاال و پول بر خالف قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران -و  

 .ایرانایجاد هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی بر خالف مقررات جمهوری اسالمی  -ز  

 .هر گونه فعالیت صیادی و بهره برداری از منابع دریایی -ح 

 .انجام هر نوع پژوهش علمی، نقشه برداری، لرزه نگاری و نمونه برداری -ط 

 .ایجاد اختالل در سیستم های ارتباطی یا سایر تأسیسات کشور -ی 

 .انجام هر نوع فعالیت دیگری که الزمه عبور کشتی نباشد -ک 

مقررات تکمیلی. به منظور حفظ مصالح کشور و حسن اجرای عبور بی ضرر، دولت جمهوری اسالمی ایران بر حسب مورد مقررات  ضروری دیگر  -7ماده  

 .را وضع خواهد کرد

ناورهای توقف کلیه  ش تعلیق عبور بی ضرر. به منظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور دولت جمهوری اسالمی ایران می تواند عبور و -4ماده  

 .خارجی را در قسمت هایی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد
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 امستثنیات عبور بی ضرر. عبور شناورهای جنگی، زیردریایی ها، شناورهای با سوخت هسته ای و هر نوع وسیله غوطه ور دیگر و همچنین  شناوره -9ماده  

خطرناک و یا زیان آور برای حفظ محیط زیست و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی منوط به  موافقت قبلی و زیردریایی های حامل مواد اتمی و یا 

 .مقامات صالحه جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. زیردریایی ها باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند

جرائم ارتکابی در کشتی های در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صالحیت  مراجع صالحیت کیفری. تعقیب، رسیدگی و مجازات  -11ماده  

 .قضایی جمهوری اسالمی ایران می باشد

 .چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسالمی ایران گردد -الف  

 .سرزمینی باشدچنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای  -ب 

 .چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید -ج 

 .چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضروری باشد -د  

یران می توانند در موارد زیر به منظور اجرای قرار تأمین و یا احکام  محکومیت، صالحیت مدنی. مقامات ذی صالح دولت جمهوری اسالمی ا -11ماده  

 .نسبت به متوقف کردن تغییر مسیر و یا توقیف کشتی و بازداشت سرنشینان آن اقدام نمایند

 .کشتی از آب های داخلی ایران خارج و در دریای سرزمینی در حرکت باشد -الف  

 .یران متوقف باشدکشتی در دریای سرزمینی ا -ب 

دنی همان مکشتی در حال عبور از دریای سرزمینی باشد مشروط بر این که منشا قرار تأمین و یا حکم محکومیت، تعهدات و یا الزامات ناشی از مسئولیت  -ج 

 .کشتی باشد
 
 منطقه نظارت -فصل دوم  

 .مایل دریایی می باشد 31که حد خارجی آن از خط مبدا  تعریف. منطقه نظارت منطقه ای است در مجاورت دریای سرزمینی -13ماده  

ی، تصالحیت مدنی و کیفری. به منظور پیشگیری از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات امنیتی، گمرکی، دریایی، مالی، مهاجرتی،  بهداش -13ماده  

 .نطقه نظارت الزم را معمول خواهد داشتزیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلفین، دولت جمهوری اسالمی ایران در م

 منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره -فصل سوم  

حقوق حاکمه و صالحیت جمهوری اسالمی ایران در ماورای دریای سرزمینی  که  -حقوق حاکمه و صالحیت در منطقه انحصاری اقتصادی  -11ماده  

 :مال می گرددمنطقه انحصاری اقتصادی نامیده می شود به شرح زیر اع

ای  ه اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و اداره کلیه منابع طبیعی جاندار و بی جان بستر و زیربستر دریا و آب های روی آن و انجام سایر فعالیت -الف  

 .اقتصادی مرتبط با بهره برداری از آب، باد و جریان های دریایی جهت تولید انرژی

 .ار استحقوق مذکور در این منطقه انحص 

 .وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب به ویژه در زمینه فعالیت های زیر -ب 

 .طواحداث و استفاده از جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات و بناها و تعبیه کابل و لوله های زیردریایی و تعیین حریم  های امنیتی و ایمنی مرب -1

 .انجام هر گونه پژوهش -3

 .حیط زیست دریاییحفاظت و حمایت از م -3

 .اعمال حقوق حاکمه که به موجب معاهدات بین المللی و منطقه ای تفویض شده است -ج 

حقوق حاکمه و صالحیت در فالت قاره. حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران نسبت به فالت قاره که دنباله طبیعی قلمرو  خشکی و شامل  -14ماده  

 .( بر حسب مورد اعمال می گردد11مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران می باشد نیز طبق مفاد ماده )بستر و زیر بستر مناطق دریایی 

 فعالیت ها و اقدامات ممنوعه. انجام فعالیت ها و تمرینات نظامی بیگانه جمع آوری اطالعات و هر گونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری  -16ماده  

 .ری اقتصادی و فالت قاره منافات داشته باشد ممنوع استاسالمی ایران در منطقه انحصا

فعالیت، کاوش و تحقیقات علمی. انجام هر گونه فعالیت جهت دستیابی به اشیای مغروق، کاوش و تحقیقات علمی در منطقه انحصاری  اقتصادی  -17ماده  

 .و فالت قاره منوط به اجازه مقامات ذی ربط جمهوری اسالمی ایران می باشد

حفظ محیط زیست و منابع طبیعی. دولت جمهوری اسالمی ایران جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده مطلوب از منابع  -14ماده  

 .جاندار و سایر ذخایر منطقه ای انحصاری اقتصادی و فالت قاره اقدامات الزم را معمول خواهد داشت
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ی اقتصادی و فالت قاره جمهوری اسالمی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه های دوجانبه تعیین  نشده باشد تحدید حدود. حدود منطقه انحصار -19ماده  

  .منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدا طرفین به یک فاصله باشد

ی کیفری و مدنی خود را درباره متخلفین از مقررات منطقه انحصاری  اقتصادی صالحیت های کیفری و مدنی. جمهوری اسالمی ایران صالحیت ها -31ماده  

 .و فالت قاره اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسی و یا توقیف آنها اقدام خواهد کرد

ارت ریای سرزمینی، منطقه  نظحق تعقیب فوری. دولت جمهوری اسالمی ایران حق تعقیب فوری متخلفین از مقررات مربوط به آب های داخلی، د -31ماده  

  .منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره را در مناطق مزبور و دریای آزاد، برای خود محفوظ می دارد

  .مواد نهایی -فصل چهارم  

 .را تعیین خواهد نمود آیین نامه های اجرایی. هیأت وزیران حدود اختیارات و مسئولیت های وزارتخانه ها و سازمان های مجری این قانون -33ماده  

 .ران برسانندوزیوزارتخانه ها و سازمان های مزبور مکلفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی الزم را تهیه و به تصویب هیأت  

 .معتبر خواهند بود مادامی که آیین نامه های اجرایی جدید به تصویب نرسیده اند، آیین نامه ها و نظام نامه های موجود 

 .از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد -33ماده  

در  و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه روز سه شنبه سی و یکم فرودین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسالمی تصویب 

 .شورای نگهبان رسیده است به تأیید 1373.3.13تاریخ 
 
 علی اکبر ناطق نوری -رئیس مجلس شورای اسالمی  

 ضمیمه

  1343.1.31مورخ  3.341- 67تصویب نامه شماره 

 قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان 3موضوع ماده 
 
 :وزارت امور خارجه تصویب نمودند 1343.1.6مورخ  9643بنا به پیشنهاد شماره  1343.1.31هیأت وزیران در جلسه مورخ  

به  1313تیر ماه  31راجع به اصالح قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب  1334فروردین  33خط مبدا مقرر در قانون مصوب  -1

 :شرح زیر تعیین می گردد

 :یکدیگر وصل می کندخطوط مستقیمی که نقاط زیر را به ترتیب به  -الف  

 .( در محل تالقی خط القعر ) تالوگ( شط العرب با خط مستقیمی که دو طرف دهانه شط را در حد پست ترین جزو به یکدیگر متصل می کند1نقطه ) -

 .ثانیه 41دقیقه و  49درجه و  39ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  44دقیقه و  33درجه و  19( در دهانه بهرگان به طول جغرافیایی 3نقطه ) -

 .ثانیه 39دقیقه و  13درجه و  39ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  11دقیقه و  14درجه و  41( در جنوب جزیره خارک به طول جغرافیایی 3نقطه ) -

 .ثانیه 11دقیقه و  41درجه و  37ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  14دقیقه و  37درجه و  41( در جنوب جزیره نخیلو به طول جغرافیایی 1نقطه ) -

 .ثانیه 34دقیقه و  17درجه و  36دقیقه و صفر ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  13درجه و  43( در جزیره الوان به طول جغرافیایی 4نقطه ) -

 .ثانیه 44دقیقه و  31درجه و  36جغرافیایی  ثانیه شرقی و به عرض 11دقیقه و  44درجه و  43( در جنوب غربی در جزیره کیش به طول جغرافیایی 6نقطه ) -

 .ثانیه  11دقیقه و  31درجه و  36ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  31دقیقه و  49درجه و  43( در جنوب شرقی جزیره کیش به طول جغرافیایی 7نقطه ) -

 .ثانیه 34دقیقه و  39درجه و  36و به عرض جغرافیایی ثانیه شرقی  31دقیقه و  17درجه و  41( در رأس الشناس به طول جغرافیایی 4نقطه ) -

 .ثانیه  34دقیقه و  33درجه و  36ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  44دقیقه و  16درجه و  44( در جنوب غربی جزیره قشم به طول جغرافیایی 9نقطه ) -

 .ثانیه  11دقیقه و  36درجه و  36ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  41 دقیقه و 41درجه و  44( در جنوب جزیره هنگام به طول جغرافیایی 11نقطه ) -

 .ثانیه  31دقیقه و  19درجه و  36ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  41دقیقه و  31درجه و  46( در جنوب جزیره الرک به طول جغرافیایی 11نقطه ) -

 .ثانیه 14دقیقه و  41درجه و  36ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  4دقیقه و  31 درجه و 46( در شرق جزیره الرک به طول جغرافیایی 13نقطه ) -

 .ثانیه 31دقیقه و  3درجه و  37ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  11دقیقه و  39درجه و  46( در شرق جزیره هرمز به طول جغرافیایی 13نقطه ) -

 .ثانیه 31دقیقه و  4درجه و  37ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  11دقیقه و  34درجه و  46( به طول جغرافیایی 11نقطه ) -

 .ثانیه 11دقیقه و  17درجه و  34ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  44دقیقه و  19درجه و  47( به طول جغرافیایی 14نقطه ) -

 .ثانیه 11دقیقه و  34درجه و  34ایی ثانیه شرقی و به عرض جغرافی 31دقیقه و  14درجه و  47( به طول جغرافیایی 16نقطه ) -
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 .ثانیه 31دقیقه و  33درجه و  34ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  31دقیقه و  4درجه و  44( به طول جغرافیایی 17نقطه ) -

 .یهثان 4دقیقه و  31درجه و  34ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  11دقیقه و  4درجه و  49( به طول جغرافیایی 14نقطه ) -

 .ثانیه 14دقیقه و  33درجه و  34دقیقه و صفر ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  34درجه و  49( به طول جغرافیایی 19نقطه ) -

 .ثانیه 31دقیقه و  19درجه و  34ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  11دقیقه و  13درجه و  61( به طول جغرافیایی 31نقطه ) -

 .ثانیه 34دقیقه و  17درجه و  34ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  41دقیقه و  31درجه و  61فیایی ( به طول جغرا31نقطه ) -

 .ثانیه 36دقیقه و  16درجه و  34ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  31دقیقه و  37درجه و  61( به طول جغرافیایی 33نقطه ) -

 .ثانیه 31دقیقه و  16درجه و  34ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  11دقیقه و  36درجه و  61( به طول جغرافیایی 33نقطه ) -

 .ثانیه 31دقیقه و  3درجه و  34دقیقه و صفر ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی  34درجه و  61( به طول جغرافیایی 31نقطه ) -

ستقیمی که دو طرف خلیج گواتر را در حد پست ترین جزر به ثانیه طول شرقی با خط م 3دقیقه و  37درجه و  61( محل تالقی نصف النهار 34نقطه ) -

 .یکدیگر متصل می سازد

 .در تنگه هرمز خط مبدا خط پست ترین جزر در امتداد ساحل خواهد بود 14و  11در جزیره الرک و  13و  11در جزیره کیش  7و  6بین نقاط  -ب 

چاپ یکم سازمان جغرافیایی کشور) شهریور  1: 1411111ریایی خلیج فارس به مقیاس خط مبدا اندازه گیری عرض دریای سرزمینی ایران روی نقشه د-

 .اصل تصویب نامه در دفتر نخست  وزیر است  .( ترسیم گردیده و ضمیمه گردیده و ضمیمه این تصویب نامه است1319
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 به عنوان نمونه-بندی قابلیت توسعه سکونتگاهی : معیارهای پهنه10پیوست 

 Reclassify-Break Pointبندی: روش طبقه-: معیار شیب اراضی33 ریتصو
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 Recordبندی بر پایه  طبقه-معیار عمق خاک: 34 ریتصو
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 Recordبندی بر پایه  طبقه-کیفیت زهکشی زمین:35 ریتصو
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 Recordبندی بر پایه  طبقه-معیار جنس بستر زمین:  36 ریتصو
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 Record بندی بر پایه روش طبقه-آب شرب در دسترس )متر مکعب در سال(-های زیرزمینی دسترسی به آب:  37 ریتصو
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- روش تلفیقی ارزیابی چندمعیاره با تحلیل سلسله-پذیری(بندی خطرات طبیعی )آسیب : مجاورت با پهنه33 ریتصو
 MCE-AHPمراتبی
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  Natural Breaksبندی: روش طبقه-MCEروش تلفیق:-مجاورت بر پایه سیستم پشتیبان زندگی: 33 ریتصو
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 Natural Breaksبندی روش طبقه-IDWتابع فضایی-های مرکزی خدماتی مکان: شاخص مرکزیت 40 ریتصو
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 Natural Breaksبندی روش طبقه-Distanceتابع فضایی:-: فاصله از ساحل41 ریتصو
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-Expert MCE& Neighborhoodروش تلفیق:-سکونت: فاصله از مناطق دارای آلودگی دریایی موثر بر نظام 42 ریتصو

 Natural Breakبندی: روش طبقه
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 Natural Breakبندی: روش طبقه-Expert MCE& Neighborhoodروش تلفیق: -بندی آلودگی هوا : پهنه 43 ریتصو
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 Natural Breaksبندی: روش طبقه-Densityتابع فضایی: -: معیار تراکم جمعیت 44 ریتصو
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 Natural Breaksبندی:  روش طبقه-Fuzzy Distanceتابع فضایی:-: مجاورت با مناطق ویژه و نواحی خاص 45 ریتصو
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 Natural Breaksبندی:  روش طبقه-Kernal Densityتابع فضایی:-امداریهای د : تراکم فعالیت 46 ریتصو
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  Natural Breaksبندی:  روش طبقه-Distanceتابع فضایی:-های کشاورزی و باغداری : مجاورت با فعالیت 47 ریتصو
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 بندی روش طبقه-Distance15kmتابع فضایی:-پرورش میگوهای  : مجاورت با سایت43 ریتصو
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 بندی: روش طبقه-Densityتابع فضایی:-های صنعتی و معدنی بر پایه عامل تعداد شاغلین : تراکم فعالیت43 ریتصو
Natural Breaks  
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 Equaبندی: روش طبقه-Networkتابع فضایی:-گردشگری: مجاورت با مناطق نمونه  50 ریتصو
l
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 بندی روش طبقه-IDWتابع فضایی:-: مجاورت با مراکز خدمات مالی و بیمه51 ریتصو
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 بندی روش طبقه-IDWتابع فضایی:-: مجاورت با مراکز خدمات فرهنگی و ورزشی52 ریتصو
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 بندی: روش طبقه-IDWتابع فضایی:-: مجاورت با مراکز خدمات گردشگری 53 ریتصو
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 بندی: روش طبقه-IDWتابع فضایی:-: مجاورت با مراکز خدمات آموزش عالی 54 ریتصو
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 بندی: روش طبقه-IDWتابع فضایی:-: مجاورت با برآیند خدمات زیرساختی 55 ریتصو
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 بندی: روش طبقه-IDWتابع فضایی:-: مجاورت با مراکز خدمات درمانی 56 ریتصو
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 بندی:  روش طبقه-Densityتابع فضایی: -: مجاورت با برآیند مرکزیت خدمات روستایی )شاخص مرکزیت( 57 ریتصو
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 بندی: روش طبقه-IDWتابع فضایی:-: مجاورت باخدمات شهری )شاخص مرکزیت(53 ریتصو
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 بندی: روش طبقه-Networkتابع فضایی:-Urban Agglomeration-شهریهای تجمع  : مجاورت با پهنه 53 ریتصو
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 Equa بندی:  روش طبقه-IDWتابع فضایی:-: فاصله از زیرساخت فرودگاه 60 ریتصو
l
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-روش طبقه-Networkتابع فضایی:-و شیراز ای اهواز های استان به دو کالنشهر منطقه : دسترسی زمانی پهنه 61 ریتصو
 بندی:

 



 استان ییتوسعه فضا یواهی سنار فی تعر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303019RE101961218 م 

 
113 

 بندی: روش طبقه-Distanceتابع فضایی:-: مجاورت با خطوط انتقال نیرو 62 ریتصو
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 بندی: روش طبقه-Distanceتابع فضایی:-: فاصله از پست برق 63 ریتصو
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 بندی: روش طبقه-Distanceتابع فضایی:-شرب : فاصله از خطوط انتقال آب 64 ریتصو
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- روش طبقه-Distanceتابع فضایی: -کن شیرین های آب های پیشنهادی مصوب سایت : فاصله از محدوده 65 ریتصو
 بندی:
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 بندی: روش طبقه-Distanceتابع فضایی:-: دسترسی به زیرساخت گاز 66 ریتصو
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 بندی:  روش طبقه-Densityتابع فضایی:-: تراکم راه 67 ریتصو
Natural Breaks 
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 بندی: قهروش طب-Distanceتابع فضایی:-: مجاورت با حریم مصوب شهرها  63 ریتصو
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 بندی روش طبقه-Fuzzy Distanceتابع فضایی:-نفر 250های با جمعیت باالتر از  : مجاورت با آبادی 63 ریتصو
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 : محاسبات مربوط به تحلیل جریان بار و جریانات جهانی موثر بر فضای استان بوشهر11پیوست 

 ( شبکه جریان بار در فضای ملیCore-Periphery Analysisپیرامون ): تحلیل هسته 53جدول 
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 ای و موقعیت خلیج فارس : جریانات منطقه12پیوست 

 : قدرت پیوند مبادالت تولیدات نفت و گاز در جهان 70 ریتصو

 
 2011-: موقعیت خلیج فارس در جریانات حمل و نقل دریایی جهان 71 ریتصو
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 -1330فارس در دوره  : روند نرخ رشد توسعه محوطه و حجم کاالی کانتینری ترانزیت شده بنادر خلیج 72 ریتصو

2011 
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