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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایي:                        مدیر فني: ،مجتبي رفيعيانفيروز توفيقمشاوران عالي: 

  / نصيبه قاسميانسونيا کریمي / سعيد نجد عطایيبرج سفيدی آرمان خواجه حسين آرامي و رتضي ثابت قدمم

 ها:بررسي و تحليل پيوندهای بين سکونتگاه گروه  بررسي و تحليل سياسي اداری و سازماني: گروه  گروه بررسي و تحليل وضعيت منابع طبيعي:

 مدیر گروه: کوروش کمالي

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 ن عبدیرضا عابدین زادگا

 رضا جالليمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 علی رشیدی

 نصیبه قاسمیان

 مدیر گروه: حميد محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 گروه بررسي و تحليل محيط زیست:
 های زیربنایي:گروه تحليل ویژگي

 مدیر گروه: صدیقه فيضي گروه: مسعود جودت اصلمدیر 

 حسن خاکسار گروه بررسي 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 ه بررسي و تحليل اجتماعي و فرهنگي:گرو

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

 مرتضي بيدگليمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 ا کریمیسونی فریده آذربان حسین بارگاهی

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

 موچشي رامين ساعدمدیر گروه:  علی رشیدی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 زهرا محتشمی

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 میالد تفنگچی

 الناز امیربیگلوبالسینی

 طمه عمرانیفا

 گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

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

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب

 یروز توفیقف یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسي و تحليل نظام سکونتگاهي:

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

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی نصیبه قاسمیان

 مرتضی بیدگلی  تهمینه الدی

 صدیقه فیضی  گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 رامین ساعد موچشی گروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي: ناصرپيرحياتيمدیر گروه: 

 علی اصغر محمدی مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  علی رشیدی – حسین صادقی فریده آذربان
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 پیشگفتار

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

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

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

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

و  اهداف اندازچشمی به تدوین پژوهندهیآگوی برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با ال

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

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

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

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

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

، رحلهمباشد. در فصل اول این پردازد، مشتمل بر هشت فصل میله که به تدوین سند اولیه آمایش میاول این مرح مرحله

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

انی آمایش های مکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهنیازها و تشکجهانی اختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

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

ارد. در اص دبندی اقدامات موردنیاز اختصاولویت 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

بیعی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طدوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین:  مرحله

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

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

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

ت موجود بوده و وضعی گیری از مطالعات وضع موجودبندی و نتیجهامنیتی 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: شناساییوهایسنارو طراحی  اندازچشمسوم به تبیین  مرحله

ان و تدوین تی توسعه فضایی اسوهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرح مرحلهچهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این  مرحله

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

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

گذاری در گردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهپنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می مرحلهدر 

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

ان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و ششم تحت عنو مرحله

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

 آمایش است.

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

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

و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات  پردازدیماول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش  مرحله

مدارک جدید،  شده ومطالعات انجام بر اساسبلیت اراضی تفصیلی موضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قا

 های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذیها و منابع مالی دستگاهها، برنامهبررسی طرح

ر صورت د بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استانمدخالن(، کمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.لزوم می

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

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

 های اجرایی توسعه است.سیاست

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

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

هار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی و دارای چ گرددیمچهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه  مرحلهدر 

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

مالی ی و بندی زمانهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأمروش پیشنهادی 



 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 
 

 ز

ماعی و ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهها، طرحپروژه

 فرهنگی استان است.

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

های سیاست های ارزیابی برنامه وی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخصپایش، ارزیاب

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. ن انجام می، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استامرحلهدر این مرحله طی دو 

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

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

والت های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحساله دستگاههای توسعه یکایش، کنترل برنامهبررسی برنامه آم

مایش استان ای آدورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمو تغییرات در محیط

 باشد.می

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

 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

 4-1ند بمنطبق با  و طرح راهبردیمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده گزارش  از مجموعهضر گزارش حا

 شرح خدمات است.
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 چهارم : طرح راهبردی آمایش مرحله -1-4

 فصل اول : سازمان فضایی توسعه -1-4-1

 و الگوی استقرار فعالیت هامناطق  تعیین تخصص های اصلی -1-4-1-1

لب هر در قا پذیری، ضرورت تعیین تخصص مناطق جهت توسعه ی های هدفمند اصل رقابتمحدودیت منابع در کنار 

ص های اما پیش از تعیین تخص .نمایدرا ضروری می  استان و همچنین الگوی استقرار فعالیت های در پهنه ی استانمنطقه از 

حلیل فضای با ت ،مچنین در ادامهه ؛مناطق برنامه ریزی استان ابتدا ضروری است تا این مناطق در سطح استان شناسایی شوند

استان پهنه  رو ابتدا مناطق برنامه ریزی از این استان الگوی پیشنهادی جهت استقرار فعالیت ها در سطح استان شناسایی شوند.

 در سطح استان تعیین می شوند. ها تیاستقرار فعال یمناطق و الگو یاصل یتخصص هابندی شده و در ادامه 

  در استانبرنامه ریزی مناطق بندی  پهنه -1-4-1-1-1

پهنه بندی مناطق برنامه ریزی به مفهوم تعیین واحدهای همگن برنامه ریزی است که یکی از مهمترین اقدامات در فرآیند 

برنامه ریزی منطقه ای در راستای تدوین طرح آمایش استان محسوب می شود. منطقه عبارت است از فضا یا قسمتی از یک 

 نموده است. مل طبیعی، اقتصادی، کالبدی و اجتماعی آن را از محیط اطراف خود متمایزپهنه ی سرزمینی که عوا

مناطق برنامه ریزی واحد های همگنی هستند که در راستای هم افزایی و افزایش بهره وری در فضای یک پهنه سرزمینی 

اطق به جهت این من ستان تعیین می شوند.این مناطق به عنوان الیه ی میانی برنامه ریزی بین استان و شهر تعیین می شوند.

ی هر چند کوچک در راستای تصمیم سازی های محلی و از پایین به باال باشند. چراکه ذی مرحلهماهیت برنامه ای می توانند 

 نفعان و مدیران در این مناطق با داشتن دید محلی تر و تخصصی تر به مسائل خود نسبت به دید کالن تر مدیریت استان، می

توانند در ارائه راهکارهای توسعه ای در قالب تخصص مناطق خود به عنوان یک بازوی فکری برای مدیریت آمایش استان 

هدر رفت منابع به دلیل کمبود شناخت محلی را کاهش داده و باعث  دمی توان ق وجود این مناطقنمایند. از این طریاقدام 

  ر سطح استان شوند.ارتقای بهره وری در سطح منطقه و در نهایت د

مناطق برنامه ریزی به عنوان سطح میانی بین استان و شهرستان در نظام برنامه ریزی آمایش همانگونه که بیان گردید، 

 استان بوشهر عمل خواهند نمود. 
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 ؛1دارد رکاربردی مفهوم فرا استانی در ادبیات برنامه ریزی منطقه ای و آمایشی کشوازنظر  "منطقه"از آن جایی که لغت 

 در این گزارش استفاده خواهد شد. "ناحیه"از واژه ی  "منطقه"به جای واژی  به دلیل جلوگیری از خلط مبحث

از اینرو در یک تعریف عملیاتی، ناحیه محدوده ای است پایین تر از منطقه، که از مجموع چند شهرستان که از نظر ویژگی 

 اقتصادی و اجتماعی ، دارای ارتباطات فعال متقابل هستند، تشکیل می شود.های طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و از نظر 

 واحدهای مطالعاتی  تعیین 

برنامه ریزی محدوده هایی هستند که به اندازه ای وسیع هستند که ارتباط عملکردی و همگنی های درونی آن،  نواحی

ال به اندازه ای محدود است که بتوان همه ی مسائل را در پهنه ی آن همگن می سازد، و در عین حتوزیع جمعیت و فعالیت 

اجتماعی و فضایی همگن یا به هم  ،ساختار اقتصادینواحی  این دبایاز این رو  .یزی آن را ، یک جا دید و حل کردبرنامه ر

در آن بتوان نی را ایمات مدیریتی استکه نظام تصمد نبرنامه ریزی باید به گونه ای باش . همچنین نواحیدنپیوسته ای داشته باش

ن خأل و پر کرد هدف برنامه ای ی برنامه ریزی دستیابی به یک یا چندناحیه هدف از ایجاد  از آن جایی که ها اجرایی کرد.

است. لذا  لساختارهای اجرایی و عملیاتی مستقنیازمند است،  ها برنامه ریزی استان تا شهرستان برای توجه بیشتر به تخصص

 رسیدن به اهداف عملیاتی و اجرایی ،کنندمرزهای سیاسی و تقسیمات کشوری پیروی از برنامه ریزی  ینواحهرچه مرزهای 

بوشهر ده  در استان. در نظر گرفته شده اندمطالعاتی واحدهای  به عنوانها شهرستان  مرز بنابراین امکان پذیر تر خواهد بود.

 .ه انددر نظر گرفته شد ه ریزینواحی برنام تعیین مطالعاتیبه عنوان واحدهای شهرستان 

 بندی ناحیهتعیین هدف از  

های بالقوه در چارچوب ارتقاء کارایی پذیری و تجمیع ظرفیتریزی، ارتقاء سطح تحققه برنامهناحیهدف از ایجاد 

تری طلوبطح مای از سها و اهداف برنامهریزی، اجرای پروگرامبرنامه ناحیهاقتصادی فضا است. به عبارتی دیگر در چارچوب 

وری و دستیابی به اهداف برنامه برخوردار خواهند بود. به همین دلیل در سطح سازمان پذیری، سطح بهرهاز حیث تحقق

رک ریزی منسجم و گاهاً مشت، نیازمند یک برنامهفضایی توسعه، ساختارهای اجرایی و عملیاتی برای تحقق اهداف برنامه

                                                      
در جلسه  نیسرزم شیآما یعال یبر اساس مصوبه شوراملی مجموع چند استان به عنوان یک منطقه برنامه ریزی شناخته می شوند. در سطح  1

مناطق  دیجد بندی¬منطقه ن،یسرزم شیآما یمل های¬یرگی¬توسعه جهت های¬برنامه یقانون احکام دائم 32به استناد ماده  2/2/1312مورخ 

ز طرف امجموع استان های بوشهر، فارس و کهکیلویه و بویر احمد  بندی¬میتقس نیکه در ا ردگی¬یقرار م بید تصومنطقه( مور 1کشور ) شیآما

 به عنوان منطقه ی پنج در جنوب غرب کشور تعیین شده است.سازمان برنامه و بودجه کشور 
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توسعه  یبرا هیناح کی یتخصص یرقابت یها تیاز منابع و مز نهیاستفاده به ،یمنطقه بند یهدف اصلدر نتیجه خواهد بود. 

 است. هیآن ناح داریپا

طرح رائه شده در ا تقسیمات کالبدی و تحلیل ، ابتدا به بررسیشوند ریزی نهایی استان تعیینبرنامهنواحی  قبل از اینکه

ارائه ریزی برنامه نواحی ،استفاده از روش های کمی و کیفیبا ادامه  می شود؛ و درپرداخته  ساحلی جنوب یمنطقه یکالبد

 .می شوند

 یجنوب یمنطقه ساحل یطرح کالبدتقسیمات کالبدی  

یکی از ده منطقه ی برنامه ریزی کشور منتج از مطالعات  )مجموع استان های بوشهر و هرمزگان(منطقه ی ساحلی جنوبی

توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و به  البدی ملیک طرح .دوطرح کالبدی ملی محسوب می ش

در این تقسیم بند ی ها ویژگی هایی رعایت شدند که عبارت بودند  کارفرمایی وزارت مسکن و شهرسازی وقت تهیه گردید.

 از:

 ،یعنی مرزهای استانی رعایت شود. تقسیمات کشوری 

 هم مرز یکدیگر باشند. استانهای جزو یک کالن منطقه مجاور یا 

 های همگن تشکیل گردد. تاجایی که ممکن است کالن منطقه ها از ترکیب استان 

 جمعیت با یکدیگر تفاوت نداشته باشند. حتی المقدور کالن منطقه ها از نظر وسعت و 

رون در د ی()نواحی برنامه ریز در مرحله ی بعدی تقسیمات فرعی سرزمیندر سطح ملی چارچوب این منطقه بندی  در

شد. انجام مطالعات طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب نیز توسط مرکز مطالعات و تحقیقات  فوق انجام مناطق ده گانه ی

 شهرسازی و معماری ایران و به کارفرمایی وزارت مسکن و شهرسازی وقت انجام شد. 

ستان ا . بر این اساس،کالبدی طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب نمایش داده شده است سیماتتق 1نقشه و 1جدول در

برنامه  یناحیه  هفتبه این منطقه خود  .هرمزگان و بوشهر به عنوان یک منطقه ی برنامه ریزی در نظر گرفته شده اندهای 

در این  .ی آن در استان بوشهر قرار گرفته اندپنج ناحیه ی آن در استان هرمزگان و دو ناحیه  که ،است ریزی تقسیم شده

ه، ی شمالی شامل شهرستان های : دیلم، گناوناحیه که  ،ی شمالی و جنوبی تقسیم شده است ناحیه طرح استان بوشهر به دو

 و ان، جمشامل شهرستان های: دشتی، دیر، کنگجنوبی ی  ناحیهو ؛ بوشهر است شهر دشتستان، بوشهر، تنگستان به مرکزیت

 دیر است. و  کنگان دو شهر به مرکزیت عسلویه
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 جنوب  یمنطقه ساحل یطرح کالبد تقسیمات کالبدی: 1جدول 
 استان ناحیه دهنده لیتشک یشهرستان ها مرکز ناحیه

 شمالی تنگستان بوشهر، دشتستان، گناوه، لم،ید بوشهر
 بوشهر

ریکنگان، د  نوبیج کنگان، جم ر،ید ،یدشت 

 غربی یابوموس بندرلنگه، بستک، ان،یپارس بندر لنگه

 هرمزگان

 مرکزی نابیم ر،رودان،یآباد، بندر عباس، خم یحاج بندر عباس

 شرقی کیریجاسک، بشاگرد، س جاسک

 قشم قشم قشم

 کیش شیک کیش

 156سال -وزارت مسکن و شهرسازی-لعات و تحقیقات شهرسازی و معماریمأخذ: مرکز مطا
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 طرح کالبدی منطقه ی ساحلی جنوبتقسیمات کالبدی : 1نقشه 
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به انجام  استان توسعه ی خردمندانه تیریمد تعادل بخشی به توسعه ی فضایی وبا هدف ساحلی جنوب  یطرح منطقه ا

د اینکه نامه ریزی شمالی و جنوبی با وجوتقسیمات کالبدی ارائه شده برای استان بوشهر در قالب دو ناحیه ی بر .است دهیرس

 رییتغ به دالیلی همچون از یک سو، اما ؛ی موثر در ایجاد نگرش برنامه ریزی منطقه ای متعادل و غیر متمرکز بوده استمرحله

بخش ها،  نتقسیمات سیاسی استان )ایجاد شهرستاتغییر در  مانند یوضعیت استان از زمان تصویب طرح تاکنون در زمینه های

زیر ساخت های کالبدی استان )ایجاد جاده های جدید، ارتقا و بهبود وضعیت تغییر در وضعیت  های و مراکز شهری جدید،

ی بین وندهایها و تخصص ها و پ تیاولوو تغییر در  مکانی سکونتگاه ها(-جاده ها و در نتیجه تغییر وضعیت فاصله ی زمانی

ری در نیازمند بازنگ ،ان و در مجموع به دلیل لزوم به روز رسانی اطالعات استانمراکز سکونتگاهی در سطح و خارج از است

از سوی دیگر تغییر در اهداف توسعه ای استان بوشهر در چارچوب برنامه ی آمایش استان و  منطقه بندی ارائه شده است.

منطقه  یالبدک ارائه شده در طرحکالبدی بازنگری در تقسیمات  ،لزوم لحاظ نمودن شرایط توسعه ای استان در افق این برنامه

 را اجتناب ناپذیر می نماید.ی جنوب یساحل

استان با استفاده از روش های کمی و کیفی مورد  یزیربرنامه ینواح یبند پهنه ،بر مبنای آنچه که گفته شد در ادامه

ی و تعیین انی در پنل های تلفیق جمع بندتحلیل قرار گرفته و در نهایت با بهره گیری از خرد جمعی خبرگان و نخبگان است

 خواهد شد.

 ریزی برنامه نواحیبندی  پهنه ندیفرآ 

بر پایه تئوری های مدیریت توسعه در طیف بین الگوی متمرکز )برنامه ریزی از باال به پایین( و غیر متمرکز )برنامه ریزی 

گیری )برنامه ریزی، مدیریت اجرا، ارزیابی و اصالح( از اصول از پایین به باال(، چهار وجه و مولفه اصلی ساختار نظام تصمیم 

چه تخصیص گیری که بر مدیریت یکپارو ساختارهای متفاوتی می تواند پیروی کند. در چارچوب سازمان فضایی نظام تصمیم

که ای و ژی های شبدر موفولو منابع و توزیع عادالنه ثروت و خدمات در پهنه سرزمین تاکید دارد، مدیریت یکپارچه منطقه

الگوی غیر متمرکز در برنامه ریزی جهت بالفعل شدن مزیت های محلی در یک محیط اقتصادی کارا به ویژه در مناطق عقب 

یزی در رمانده از رهیافت های نوین مدیریت توسعه در آمایش سرزمین است. بر این اساس فرآیند پهنه بندی مناطق برنامه

 یی نظام تصمیم گیری از مراحل ذیل تبعیت می کند.استان به عنوان الگوی فضا

و روش دتلفیق  از تعیین شوند برنامه ریزی نواحیپهنه بندی اینکه برای کامال مشهود است، 1نمودار همانگونه که در 

نومی ین جا از روش تاکسوروش فرآیندی شامل روش های کمی است که در ا. است شده استفادهتحلیلی فرآیندی و اصلی 

ارچوب چهدر اینجا از روش های  است که روش تحلیلی شامل فاکتورهای کیفی به عنوان روش کمی استفاده شده است.
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یلی و حوزه ی نفوذ به عنوان روش های تحل و هاجریانروش تحلیل توسعه فضایی، تحلیل ساختار شبکه ی سکونتگاهی و 

نان به تا صحت و سقم آ می دهددر خدمت تحقیقات کمی قرار  را داده های کیفییلی روش تحل .کیفی استفاده شده است

تواند انجام یک تحقیق کمی را با دقت و روایی باالتری توأم . این مسیر میدنلحاظ کمی و تجربی مورد بررسی قرار گیر

 سازد.

 حینوا روش تاکسونومی عددی روش کمی استفاده شده در این بخش روش تاکسونومی عددی است. با استفاده از

طبیعی از طریق شناسایی و مطالعات شاخص های طبیعی و کارکردی تعیین می شوند  همپیوندنواحی کارکردی و  همپیوند

صورت  تحلیلی و فصل مشترک روش فرآیندیاز  .هم پیوند تلفیقی را ارائه می دهند نواحیتلفیق این موارد با یکدیگر  که

در  ارائه و در پنل نخبگان و خبرگان استانی نتایج این مطالعات .برای نواحی برنامه ریزی ارئه می شوندآلترناتیو دو  گرفته

 می گردد. تعیین، استان بوشهربرنامه ریزی  نواحی نهایت

 برنامه ریزی نواحی : فرآیند پهنه بندی1نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور
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 روش فرآیندی -1-4-1-1-1-4-1

روش  )از بین روش های مختلف کمی  .توجه شده است ریزی به روش های کمیپهنه بندی نواحی برنامه  برایابتدا  در

 ( جهت تعیین مناطق همپیوند در استان بوشهر از روشروش تاکسونومی عددی و ساده گروه بندی، روش وزن دهی عددی

ت که در برای تعیین نواحی برنامه ریزی استفاده شده اسره متغی گیری چند یک تکنیک تصمیم به عنوان تاکسونومی عددی

 پرداخته می شود.ادامه به تشریح آن و نحوه ی استفاده از این روش در تعیین نواحی برنامه ریزی 

و  یبندطبقه ،یبندیک روش درجه تاکسونومی عددیاست.  رهگیری چندمتغی تکنیک تصمیم یک تاکسونومی عددی

 روش این. باشدیم یموردبررس یهاها از شاخصو برخورداری آن پهنه یمندبا توجه به درجه بهره مختلف یهامقایسه پهنه

کار های تاکسونومیک ب به گروه آن هابندی  های بین واحدهای تاکسونومیک و درجه ها و نزدیکی برای ارزیابی شباهت

  .آوردراهم میرا فدسته بندی های مختلف امکان مقایسه در  ونومی عددیس. تاکرود می

 باید پنج مرحله ی این روش را به شرح ذیل طی کرد:، به نواحی همپیوندبرای رسیدن 

 شاخص هاتعیین اول: مرحله

 هاتشکیل ماتریس دادهدوم:  مرحله

 تشکیل ماتریس استانداردسوم:  مرحله

 فواصل نیترتشکیل ماتریس فواصل و تعیین کوتاهچهارم: مرحله

 هارجه برخورداری پهنهمحاسبه دمرحله پنجم:

 .مورد تحلیل و شناسایی قرار می گیرنددر ادامه هر یک از نواحی همپیوند طبیعی و کارکردی 

 هم پیوند طبیعی نواحی -1-4-1-1-1-4-1-1

مگنی های خاص جغرافیایی دارای شرایط هاست که ازنظر ویژگی شده از شهرستان هاییپیوند طبیعی تشکیل ی همناحیه 

می عددی ، مراحل پنجگانه ی تاکسونوبوشهردر فضای استان همپیوند طبیعی ها( )شهرستان یهاپهنه شناساییبرای هستند. 

؛ در ادامه با استمحاسبه شده  ی طبیعیبا توجه به شاخص ها شهرستانی توسعه یافتگی هر درجهانجام شده و بر این اساس 

نواحی همپیوند طبیعی حاصل شده مختلف  طبقات Natural breaks دسته بندی  و از طریق  ArcGISافزار نرماستفاده از 

 است.
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 اول: تعیین شاخص ها مرحله

شاخص های طبیعی آن دسته از شاخص هایی هستند که از طریق آن ها می توان نواحی همگن طبیعی را تعیین نمود که 

در  ص های طبیعی کهاست.برای استان بوشهر شاخاستان  ستیزطیمحهای مطالعات وضع موجود طبیعی و شامل شاخص

 آورده شده اند.2نمودار  مورد استفاده قرار گرفته اند در روش تاکسونومی عددی

زیست های مطالعات وضع موجود طبیعی و محیطبه همین دلیل برای تعیین نواحی همگن طبیعی در استان از شاخص

 ده است. شدائمی( به شرح ذیل استفاده بندی طبیعی، جنگل، مرتع و طول رودخانه، گونه)شیب، اقلیم که شاملاستان

  :بیشتر  شیب مساحت سهم - مساحت هر شهرستان از هر شهرستان درصد 2کمتر از شیب مساحت سهم شیب

 مساحت هر شهرستان. از درصد 2از 

 میانگین تبخیر _ میانگین بارش _ اقلیم: میانگین دما 

 احت سهم مس –مساحت پهنه های دشتی هر شهرستان از مساحت هر شهرستان سهم دی مناطق طبیعی: گونه بن

هر شهرستان از مساحت هر  کوهستانیسهم پهنه های  - هر شهرستان از مساحت هر شهرستان ساحلیپهنه های 

 شهرستان

  هر شهرستان به مساحت هر شهرستانی جنگلسهم مجموع اراضی 

  شهرستان یه مساحت هر شهرستانهر  تعامرسهم مجموع 

  هر شهرستان به کل رودخانه های دائمی استان  دائمی های طول رودخانهسهم 

 های تعیین نواحی هم پیوند طبیعی: شاخص2نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور
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ه مورد استفاده قرار گرفتداده ها  سیاترم جادیاهمگن طبیعی اطالعات بدست آمده برای در ادامه برای تعیین نواحی 

 است.

 داده ها  سیماتر تشکیل: دوم مرحله

ای که ابعاد گونهبه ایجاد شدههای موردبررسی ماتریسی را برای هرکدام از عوامل با توجه به شاخص مرحله اولدر 

ن داشته ستو mها سطر و به تعداد شاخص nها( )شهرستان یبررس های موردبوده یعنی این ماتریس به تعداد پهنه n.mماتریس 

حذف دخالت برای  به همین علت، هستندهای متفاوت از یکدیگر دارای واحدها و مقیاسها هرکدام از شاخص باشد.

 2دول ج شویم.وم روش تحلیل آنالیز تاکسونومی عددی میسهای متفاوت بر نتایج کار از داخل مدل، وارد مرحله مقیاس

  دهد.طبیعی را نشان می وندیهم پ ای تحلیل نواحیهبرای شاخصشده داده تشکیلماتریس 

 طبیعیهم پیوند  برای نواحی شدهلیتشک یهاداده سیماتر: 2جدول 

ماتریس  کوهستانی  ساحلی دشتی
میانگین 

 بارش
 رمیانگین تبخی

میانگین 

 ماد

طول 

رودخانه 

 دائمی

 جنگل مرتع
کمتر از 

 درصد 2

باالتر از 

 درصد 2

  بوشهر         

تنگستان           

جم           

دشتستان           

دشتی           

دیر           

دیلم           

عسلویه           

کنگان           

گناوه           

میانگین 1.32 1.12 1.21 .14221  2221.41 22.22 1.11 1.11 1.12 1.41 1.21

انحراف 

معیار
          

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 تشکیل ماتریس استاندارد: سوم  مرحله

و جایگزینی مقیاس شوند، لذا جهت حذف اثر این واحدها سنجیده می یها با واحدهای مختلفشاخصبه دلیل آن که 

به  دارداستان سیماتر لیها( را جهت تشکها )شاخصطور حذف اثر مبدأ، ابتدا میانگین و انحراف معیار ستونواحد و همین

 ست.شده اها به مقیاس واحد تبدیلهای مختلف شاخصاستاندارد با تغییر متغیر، مقیاس سیماتر در آوریم.دست می

  میانگین هر ستون ماتریس استانداردشده برابر صفر و انحراف معیار آن مساوی یک است.است که ازلحاظ آماری  یهیبد

 .دهد، ماتریس استاندار شده برای تحلیل مناطق هم پیوند طبیعی را نشان می3جدول 

هرکدام از  یف و یا فاصله دونقطه از نقطه دیگر براداشتن ماتریس استاندارد، قدم بعدی به دست آوردن میزان اختال با

 باشد.باشد که حاصل آن تشکیل ماتریس فواصل میشاخص می

 طبیعی هم پیوند : ماتریس استاندارد برای نواحی3جدول 

ماتریس 

 استاندارد
 ساحلی دشتی

معکوس 

 کوهستانی 

میانگین 

 بارش

میانگین 

 تبخیر

میانگین 

 ادم

طول 

رودخانه 

 دائمی

 جنگل مرتع
کمتر از 

 درصد 2

معکوس 

باالتر از 

 درصد 2

  بوشهر         

تنگستان           

جم           

دشتستان           

دشتی           

دیر           

دیلم           

عسلویه           

کنگان           

گناوه           

رقم ایده آل           

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 تشکیل ماتریس فواصل و تعیین کوتاهترین فواصل:  چهارم مرحله

گانه،  nهای مختلف ، فواصل مرکب را بین پهنهZ شده در ماتریس استاندارد در این مرحله با توجه به اعداد استاندارد

دو به دست آوریم، در آن های را دوبهکه فاصله پهنهآوریم. درصورتیصورت زیر به دست میبهگانه  mهای برای شاخص

است.  و قطر آن مساوی صفرباشد فواصل یک ماتریس قرینه می آید. ماتریسصورت ماتریس فواصل مرکب به دست می

دهند ترکیبی هر پهنه را از پهنه دیگر نشان میعضوهای این ماتریس فاصله  باشد.می n.nضمن اینکه ماتریسی مربع و با ابعاد 

 (4دول جباشد.)ها میترین فاصله بین آن پهنه، با سایر پهنهدهنده کوتاهو در هر سطر این ماتریس کمترین مقدار نشان

 طبیعیوند هم پی برای نواحی : ماتریس فواصل4جدول 

ماتریس 

مرکب
 گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم انتنگست بوشهر

 کوتاهترین

 فاصله

  بوشهر         

تنگستان           

جم           

دشتستان           

دشتی           

دیر           

دیلم           

عسلویه           

کنگان           

گناوه           

 مأخذ: مطالعات مشاور

 ری پهنه ها)شهرستان ها(محاسبه ی درجه برخوردام: پنج مرحله

گردد که دامنه محدودی داشته باشد و بین مقادیر ، معرفی می"درجه برخورداری"در این مرحله شاخص تلفیقی به نام 

گیرد. ماتریس برخورداری به مفهوم فاصله از بهترین حالت است. هرچقدر درجه برخورداری به صفر صفر و یک قرار می

 دهنده کمتر برخورداری پهنه مربوطهتر باشد، نشانظر برخوردارتر و هرقدر به یک نزدیکتر باشد، پهنه موردننزدیک

ا دوگانه، سه گانه و چهار گانه انجام گرفته است که این دسته بندی ب طبقاتبا توجه به درجه ی توسعه یافتگی،  باشد.می

شهرستان هایی که انجام شده است با این توضیح که   Natural breaksو از طریق دسته بندی   Arc GISاستفاده از نرم افزار 

  .قرار خواهند گرفت طبقه ی همپیوندنزدیک تری نسبت به یکدیگر دارند در یک درجه ی برخورداری
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 طبیعی دونهم پی برای نواحی های استان بوشهر بر مبنای تحلیل تاکسونومی عددیبرخورداری شهرستان درجه: 5جدول 
نتیجه درجه ی برخورداری

دشتستان 
بوشهر 

تنگستان 
دیلم 
گناوه 

عسلویه 
دیر 

دشتی 
کنگان 

جم 

 مأخذ: مطالعات مشاور 

دو  ویهای طبیعی در دو الگشهر را بر اساس تحلیل تاکسونومی عددی شاخصهم پیوند طبیعی استان بو نواحی 1ریتصو

احیه ن و چهار ای ناحیهو سه  ای ناحیه )از بین خروجی های گرفته شده در قالب دسته بندی های دودهد.طبقه نشان می و سه

 و امکان مشاهده و مقایسه ی طیف ددو دسته بندی که دسته بندی های منطقی تری داشته انتنها  ، Arc GISدر نرم افزار  ای

 .(ندانتخاب و آورده شده ا فراهم آورده اند،به گونه ای مناسب تر تفاوت و شباهت شهرستان ها را 

 مناطق هم پیوند طبیعی: 1ریتصو

 
 مأخذ: مطالعات مشاور
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نواحی هم پیوند طبیعی به دو ناحیه ی شمالی و جنوبی تقسیم شده  ،مشاهده می شود چپ، سمت 1ریتصو که درهمانطور 

ناحیه ی شمالی شامل شهرستان های دیلم، گناوه ، دشتستان، تنگستان و بوشهر است و ناحیه ی جنوبی شامل شهرستان  .اند

 صورتتایی به این چهارخروجی حاصل از دسته بندی  راستدر تصویر سمت  عسلویه است.های دشتی، جم، دیر، کنگان و 

 ته ی دومدسناحیه ای که در ؛ ند شامل شهرستان های بوشهر و دشتستان استاست که ناحیه ای که دسته ی اول ایجاد می ک

شهرستان  املش سته سوم قرار می گیردناحیه ای که در د ؛استگناوه، دیلم، تنگستان شامل شهرستان های  قرار گرفته است

ین طیف ا و ناحیه ای که در دسته چهارم قرار گرفته شامل شهرستان های جم و کنگان است.؛ استعسلویه دشتی،دیر،های 

رنگ در شهرستان ها نشان دهنده ی میزان نزدیکی شهرستان ها از نظر شاخص های طبیعی است. شهرستان هایی که دارای 

 شتر هستند دارای تفاوت بیشتر در زمینه شاخص های طبیعی می باشند.اختالف رنگ بی

 : نواحی هم پیوند کارکردی -1-4-1-1-1-4-1-2

 جمعیتی و فضایی، معیار اصلی شناسایی نواحی همپیوند کارکردی است. –همگنی و شباهت های اقتصادی، اجتماعی 

 شده است.تفادهبه شرح ذیل اسها در استان از شاخص همپیوند کارکردیتعیین نواحی منظور به

 تان کل اشتغال اسنسبت به کشاورزی( در هر شهرستان-خدمات -در هر بخش )صنعت اقتصادی: سهم شاغلین

  همان بخش در

  کشاورزی –توسعه )صنعت  دار قلمروهای اولویتمساحت فضایی: سهم قلمروهای توسعه - 

 نسبت به مساحت شهرستان (گردشگری - سکونتگاهی)خدمات(

 نرخ با سوادی -نسبت شهرنشینی  - اکم جمعیتاجتماعی: تر  

و  جمعیتی - شامل شاخص های اقتصادی، اجتماعی آمده است 3نمودار همانطور که در  اخص های کارکردیش

 فضایی هستند.قلمروهای توسعه 
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 هم پیوند کارکردیحی های تعیین نوا: شاخص3نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

می فضایی به طور جداگانه روش تاکسونو های توسعه یو قلمرو جمعیتی - برای هریک از قسمت های اقتصادی، اجتماعی

ظر هم پیوند از ن انجام گرفته است و در طی آن نواحی هم پیوند اقتصادی و نواحی هم پیوند اجتماعی و نواحیو مراحل آن 

  ؛ در انتها با تلفیق نتایج این نواحی سه گانه نواحی همپیوند کارکردی حاصل شده است.مرو توسعه فضایی مشخص شده اندقل

 )اقتصادی(کارکردی هم پیوند نواحی -1-4-1-1-1-4-1-2-1

ط اقتصادی دارای شرایهای خاص است که ازنظر ویژگی ز نواحیشده ااقتصادی تشکیل کارکردی هم پیوند نواحی

 همگنی هستند.

 اول:تعیین شاخص ها مرحله

از شاخص سهم شاغلین هریک از شهرستان ها در فعالیت های  کارکردی اقتصادی هم پیوند نواحی مشخص نمودن برای

  .استفاده شده استخدمات نسب به شاغلین کل استان در آن بخش کشاورزی، صنعت و 

 داده ها  سیماتر تشکیل: دوم مرحله
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 هم پیوند اقتصادی را نشان می دهد. تعیین نواحیماتریس داده های تشکیل شده برای ، 2جدول 
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 اقتصادی کارکردیهم پیوندس داده های تشکیل شده برای نواحی : ماتری6جدول 

ماتریس  سهم شاغلین کشاورزی  صنعت و معدنسهم شاغلین  سهم شاغلین خدمات

  بوشهر 
تنگستان   

جم   
دشتستان   

دشتی   
دیر   
دیلم   

عسلویه   
کنگان   
گناوه   

میانگین   
انحراف معیار   

 مأخذ: مطالعات مشاور

 تشکیل ماتریس استانداردم : سو مرحله

 هم پیوند اقتصادی را نمایش می دهد.تحلیل نواحی ماتریس استاندارد برای  ،2جدول 

 اقتصادی کارکردی ای مناطق هم پیوند: ماتریس استاندارد بر7جدول 

ماتریس نرمال  سهم شاغلین کشاورزی  سهم شاغلین صنعت و معدن سهم شاغلین خدمات

  بوشهر 
تنگستان   

جم   
دشتستان   

دشتی   
دیر   
دیلم   

عسلویه   
کنگان   
گناوه   

رقم ایده آل   

 مأخذ: مطالعات مشاور

 فاصله نیکوتاه تر نییو تع تشکیل ماتریس فواصلم : چهار مرحله

 هم پیوند اقتصادی را نمایش می دهد. نواحی تحلیل برایماتریس فواصل  ،2جدول 
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 اقتصادیکارکردی هم پیوند  برای نواحیماتریس فواصل : 8جدول 

ماتریس 

مرکب
بوشهر نتنگستا جم دشتستان دشتی دیر دیلم عسلویه کنگان گناوه

 کوتاهترین

فاصله
بوشهر           
نتنگستا           
جم           

دشتستان           
دشتی           
دیر           
دیلم           

عسلویه           
کنگان           
گناوه           

 مأخذ: مطالعات مشاور  

 محاسبه ی درجه ی برخورداری پهنه هام: پنج مرحله

 هم پیوند اقتصادی را نمایش می دهد.برای تحلیل نواحی  برخورداریی ماتریس درجه  ،1جدول 

 اقتصادی کارکردی هم پیوندبرای نواحی درجه ی برخورداری  : ماتریس9جدول 
نتیجه درجه ی برخورداری

دشتستان 
بوشهر 
کنگان 
عسلویه 
گناوه 
دشتی 
دیر 

تنگستان 
جم 
دیلم 

 مأخذ: مطالعات مشاور

ر دو الگوی د اقتصادی هایهم پیوند اقتصادی استان بوشهر را بر اساس تحلیل تاکسونومی عددی شاخص نواحی 2 ریتصو

 دهد.طبقه نشان میدو و چهار 
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 : نواحی هم پیوند اقتصادی2 ریتصو

 

 مأخذ: مطالعات مشاور
 

  Arc GISنرم افزار  مشاهده می شود، در خروجی حاصل از دسته بندی دوتایی که چپ ، سمت 2 ریتصو همانطور که در

 تقسیم شده اندبه دو دسته ی اقتصادی نواحی هم پیوند  .در اختیار قرار داده است Natural breaksبا استفاده از دسته بندی  

وم ناحیه ای که در دسته ی داست و های دشتستان و بوشهر شامل شهرستان  که در دسته ی اول قرار می گیرد یکه ناحیه ا

راست مت در تصویر س است.دیلم، گناوه، تنگستان، دشتی، دیر، جم، کنگان، عسلویه امل شهرستان های شقرار می گیرد 

تایی به این صورت است که ناحیه ای که دسته ی اول ایجاد می کند شامل شهرستان چهارخروجی حاصل از دسته بندی 

گان، گناوه، دشتی، کنشامل شهرستان های  است و ناحیه ای که در دسته ی دوم قرار گرفته استدشتستان و بوشهرهای 

ی که در و شهرستان تنگستان، دیر، جم استشهرستان های  ه در دسته سوم قرار می گیرد شاملاست و ناحیه ای کعسلویه 

این طیف رنگ در شهرستان ها نشان دهنده ی میزان نزدیکی شهرستان ها از نظر  دسته ی چهارم قرار می گیرد دیلم است.

ی اقتصادی است. شهرستان هایی که دارای اختالف رنگ بیشتر هستند دارای تفاوت بیشتر در زمینه شاخص های شاخص ها

 اقتصادی نیز می باشند.
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 (جمعیتی - کارکردی)اجتماعی هم پیوند نواحی -1-4-1-1-1-4-1-2-2

 تیمعیج - های اجتماعیشده از نواحی است که ازنظر ویژگی( تشکیلجمعیتی - نواحی هم پیوند کارکردی)اجتماعی

 دارای شرایط همگنی هستند. 

 تعیین شاخص هااول: مرحله

 ، نرخجمعیتی از شاخص های نرخ باسوادی، تراکمجمعیتی  -اجتماعی مناطق هم پیوند کارکردی  مشخص نمودن برای

 شهرنشینی استفاده شده.

 داده ها  سیماتر جادیادوم: مرحله

در  ماعیجتهم پیوند کارکردی انواحی استفاده در تعیین  برای بدست آوردن اطالعات مربوط به زیر شاخص های مورد

 استان استفاده شده است.و فرهنگی  جتماعیا مطالعات وضع موجود بررسی و تحلیل استان از

در روش تاکسونومی  جتماعیاطالعات بدست آمده برای شاخص های ا جتماعیدر ادامه برای تعیین مناطق همگن ا

 ه است.عددی مورد استفاده قرار گرفت

 را نشان می دهد.جمعیتی  -اجتماعی هم پیوند  ه های تشکیل شده برای تحلیل نواحیماتریس داد، 11جدول 

 اجتماعیکارکردی هم پیوند  ه های تشکیل شده برای تحلیل نواحی: ماتریس داد11جدول 

ماتریس  نرخ با سوادی 1391جمعیتی_تراکم 1391رنشینیشه_نرخ

  بوشهر 
تنگستان   

جم   
دشتستان   

دشتی   
دیر   
دیلم   

کنگان   
گناوه   

عسلویه   
میانگین   

انحراف معیار   

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 تشکیل ماتریس استانداردوم : س مرحله

 هم پیوند اجتماعی را نشان می دهد. اتریس استاندارد برای تحلیل نواحیم، 11جدول 

 هم پیوند کارکردی اجتماعی اتریس استاندارد برای تحلیل نواحی: م11جدول 

ماتریس 

استاندارد
 نرخ با سوادی 1391جمعیتی_تراکم 1391شهرنشینی_نرخ

  وشهرب 
تنگستان   

جم   
دشتستان   

دشتی   
دیر   
دیلم   

کنگان   
گناوه   

عسلویه   
رقم ایده آل   

 مأخذ: مطالعات مشاور

 تشکیل ماتریس فواصل و تعیین کوتاه ترین فواصلم : چهار مرحله

 را نشان می دهد. جمعیتی - برای تحلیل نواحی هم پیوند اجتماعیماتریس فواصل ، 12جدول 

 برای تحلیل نواحی هم پیوند کارکردی اجتماعیماتریس فواصل : 12جدول 

 مأخذ: مطالعات مشاور

ماتریس 

مرکب
 هعسلوی گناوه کنگان دیلم دیر دشتی دشتستان جم انتنگست بوشهر

 کوتاهترین

 فاصله

  بوشهر         

تنگستان           
جم           

دشتستان           

دشتی           

دیر           
ماتریس 

مرکب
 عسلویه گناوه کنگان دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر

کوتاهترین 

 فاصله

دیلم           
کنگان           

گناوه           

عسلویه           
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 محاسبه ی درجه ی برخورداری پهنه ها)شهرستان ها(م: پنج مرحله

 را نشان می دهد. جمعیتی - هم پیوند اجتماعی برای تحلیل نواحیدرجه ی برخورداری ، ماتریس 13جدول 

 جمعیتی - هم پیوند کارکردی اجتماعی برای تحلیل نواحیدرجه ی برخورداری : ماتریس 13جدول 
نتیجه درجه ی برخورداری
بوشهر 
کنگان 
گناوه 
دیلم 
جم 

عسلویه 
دشتستان 

دیر 
دشتی 

تنگستان 

 مأخذ: مطالعات مشاور

و  ددی در دو الگوی دواستان بوشهر را بر اساس تحلیل تاکسونومی ع جمعیتی - هم پیوند اجتماعینواحی ، 3 ریتصو

 دهد.چهار طبقه نشان می

 هم پیوند اجتماعی  : نواحی3 ریتصو

 

 مأخذ: مطالعات مشاور
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  Arc GISل از دسته بندی دوتایی که نرم افزار ، سمت چپ مشاهده می شود، در خروجی حاص3 ریتصوهمانطور که در

به دو دسته ی تقسیم شده اند  جتماعیدر اختیار قرار داده است، نواحی هم پیوند ا Natural breaksبا استفاده از دسته بندی  

دسته ی  در است و ناحیه ای کهو کنگان  که ناحیه ای که در دسته ی اول قرار می گیرد شامل شهرستان های بوشهر، گناوه

دوم قرار می گیرد شامل شهرستان های دیلم، دشتستان، تنگستان، دشتی، دیر، جم، عسلویه است.در تصویر سمت راست 

هرستان گرفته است شامل شخروجی حاصل از دسته بندی چهارتایی به این صورت است که ناحیه ای که در دسته ی اول قرار 

ر دسته است و ناحیه ای که دگناوه، کنگان قرار گرفته است شامل شهرستان های  است و ناحیه ای که در دسته ی دومبوشهر 

و ناحیه ای که در دسته ی چهارم قرار می گیرد  استو دیلم دشتستان، جم، عسلویه  سوم قرار می گیرد شامل  شهرستان های

ان ها از ده ی میزان نزدیکی شهرستاین طیف رنگ در شهرستان ها نشان دهن شامل شهرستان های تنگستان، دشتی، دیر است.

نظر شاخص های اجتماعی است. شهرستان هایی که دارای اختالف رنگ بیشتر هستند دارای تفاوت بیشتر در زمینه شاخص 

 های اجتماعی نیز می باشند.

 (قلمرو توسعه فضایی کارکردی)هم پیوند  نواحی -1-4-1-1-1-4-1-2-3

ی استان از نظر بخش های مختلف چقدر ظرفیت رستان هاهریک از شه نشان دهنده ی این است که ییقلمرو توسعه فضا

 .و قلمرو برای توسعه ی فضایی دارند 

 اول:تعیین شاخص ها مرحله

 و توسعه فضاییقلمراست که ازنظر  شهرستان هاییشده ازتشکیل ،فضایی قلمرو توسعههم پیوند کارکردی از نظر  نواحی

که برای محاسبه ی آن از شاخص دارای شرایط همگنی هستند.  در زمینه های کشاورزی ، صنعت، سکونت و گردشگری

ر در ه گردشگری( _سکونت _کشاورزی _قلمرو های توسعه فضایی در بخش های مختلف)صنعت مساحت های سهم

  .شهرستان استفاده شده است

طراحی "در قسمت گزارشات تهیه شده از  در این بخششاخص های مورد استفاده برای بدست آوردن اطالعات مربوط به 

 شده است.استفاده  "شکل بندی نظام فضایی استان
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 داده ها  سیماتر جادی: ادوم مرحله

 هم پیوند از نظر قلمرو توسعه فضایی نشان می دهد. ه های تشکیل شده برای تحلیل نواحی، ماتریس داد14جدول 

 هم پیوند کارکردی از نظر توسعه قلمرو فضایی رای تحلیل نواحی: ماتریس داده های تشکیل شده ب14جدول 

ماتریس  کشاورزی صنعت سکونت گردشگری

  بوشهر  
تنگستان    

جم    
دشتستان    

دشتی    
دیر    
دیلم    

عسلویه    
کنگان    

اوهگن    
میانگین    

انحراف معیار    

 مأخذ: مطالعات مشاور

 تشکیل ماتریس استانداردوم : س مرحله

 کردی از نظر قلمرو توسعه فضایی را نشان می دهد.هم پیوند کار اندارد برای تحلیل نواحییس استتر، ما12جدول 

 هم پیوند کارکردی از نظر قلمرو توسعه فضایی : ماتریس استاندارد برای نواحی 15جدول 

ماتریس نرمال  کشاورزی صنعت سکونت گردشگری

  بوشهر  
تنگستان    

جم    
دشتستان    

دشتی    
دیر    
دیلم    

عسلویه    
کنگان    
گناوه    

رقم ایده آل    

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 تشکیل ماتریس فواصل و تعیین کوتاه ترین فواصلم : چهار مرحله

 .نشان می دهدهم پیوند کارکردی از نظر قلمرو توسعه فضایی را  برای تحلیل نواحی فواصل، ماتریس 12جدول 

 هم پیوند کارکردی از نظر قلمرو توسعه فضایی برای تحلیل نواحیماتریس فواصل : 16جدول 

ماتریس 

مرکب  گناوه کنگان هعسلوی دیلم دیر دشتی دشتستان جم انتنگست بوشهر
 کوتاهترین

 فاصله

  بوشهر         
تنگستان           

جم           
دشتستان           

دشتی           
دیر           
دیلم           

عسلویه           
کنگان           
گناوه           

 مأخذ: مطالعات مشاور

 محاسبه ی درجه ی برخورداری پهنه ها)شهرستان ها(م: پنج مرحله

هم پیوند کارکردی از نظر قلمرو توسعه فضایی را نمایش  برای تحلیل نواحی ریدرجه ی برخوردا، ماتریس 12جدول 

 می دهد.

 هم پیوند کارکردی از نظر قلمرو توسعه فضایی برای تحلیل نواحیدرجه ی برخورداری: ماتریس 17جدول 

نتیجه درجه ی برخورداری

دشتستان 

دشتی 

دیر 

نگستانت 

گناوه 

دیلم 

بوشهر 

جم 

عسلویه 

کنگان 

 مأخذ: مطالعات مشاور



 شی آما یطرح راهبرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 
 

41 

های اجتماعی در دو هم پیوند اجتماعی استان بوشهر را بر اساس تحلیل تاکسونومی عددی شاخص نواحی ،4 ریتصو

 دهد.و و چهار طبقه نشان میالگوی د

 هم پیوند کارکردی از نظر قلمرو توسعه فضایی : نواحی4 ریتصو

 

 مأخذ: مطالعات مشاور

  Arc GISوجی حاصل از دسته بندی دوتایی که نرم افزار ، سمت چپ مشاهده می شود، در خر4 ریتصوهمانطور که در

سیم به دو دسته ی تق قلمرو توسعه فضاییدر اختیار قرار داده است، نواحی هم پیوند  Natural breaks با استفاده از دسته بندی

دسته ی  حیه ای که دراست و نادشتستان، دشتی شده اند که ناحیه ای که در دسته ی اول قرار می گیرد شامل شهرستان های 

ت راست است.در تصویر سمدیلم،گناوه،بوشهر،تنگستان،دیر، جم،کنگان،عسلویه دوم قرار می گیرد شامل شهرستان های 

تان اول قرار گرفته است شامل شهرسخروجی حاصل از دسته بندی چهارتایی به این صورت است که ناحیه ای که در دسته ی 

ست و ناحیه اتنگستان، دیره ای که در دسته ی دوم قرار گرفته است شامل شهرستان های است و ناحیهای دشتستان، دشتی 

است و ناحیه ای که در دسته ی چهارم جم، بوشهر، گناوه، دیلم ای که در دسته سوم قرار می گیرد شامل  شهرستان های 

ها نشان دهنده ی میزان نزدیکی  این طیف رنگ در شهرستان است.عسلویه و کنگان قرار می گیرد شامل شهرستان های 

قلمرو توسعه فضایی است. شهرستان هایی که دارای اختالف رنگ بیشتر هستند دارای  شاخص های شهرستان ها از نظر

   نیز می باشند. قلمرو توسعه فضایی شاخص های تفاوت بیشتر در زمینه
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 هم پیوند کارکردی نواحی -1-4-1-1-1-4-1-3

 فضایی جمعیتی و –و شاخص های اقتصادی، اجتماعی  د که از نظر عملکردنواحی هم پیوند کارکردی شامل نواحی هستن

، برای تعیین نواحی همپیوند کارکردی از تلفیق نتایج نواحی هم پیوند اقتصادی .تباط متقابل و نزدیک با یکدیگرنددر ار

 جمعیتی و قلمروهای توسعه ی فضایی استفاده شده است. –اجتماعی 

  : ترکیب مناطق همگن کارکردی4نمودار 

 

 

 

 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 اول: تعیین شاخص ها مرحله

ده شو قلمرو توسعه فضایی استفاده  جمعیتی - برای تعیین شاخص های کارکردی از شاخص های اقتصادی، اجتماعی

 است.

در روش تاکسونومی عددی  کردیکاربرای تعیین نواحی همگن کارکردی اطالعات بدست آمده برای شاخص های 

مورد استفاده قرار گرفته است. به این صورت که برای هریک از قسمت های اقتصادی، اجتماعی و قلمرو فضایی به طور 

 اعی، نواحی هم پیوند اجتمجداگانه روش تاکسونومی و مراحل آن انجام گرفته است و در طی آن نواحی هم پیوند اقتصادی 

( در داریدرجه ی برخورنتایج تاکسونومی) در نتیجه، .م پیوند قلمرو توسعه فضایی مشخص شده اندنواحی ه، جمعیتی -

ل برای استفاده در انجام مراح توسعه فضایی شاخص هایی هستند که و قلمرو جمعیتی - بخش های اقتصادی، اجتماعی

ی نواحی همگن کارکردارائه دهنده ی کارکردی مورد استفاده گرفته اند و نتیجه ی آن  عددی برای بخش تاکسونومی

 است.

  

 مناطق همگن کارکردی

اقتصادی مناطق همگن  

 مناطق همگن فضایی

 مناطق همگن اجتماعی و جمعیتی
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 )برای بخش کارکردی( اریو انحراف مع نیانگیداده ها و محاسبه م سیماتر جادی: ادوم مرحله

 د. دهرا نشان می کارکردی وندیهم پ های تحلیل نواحیشده برای شاخصیلماتریس های داده تشک ،12جدول 

 کارکردیبرای نواحی  شدهلیتشک یهاداده سیماتر: 18جدول 

ماتریس  قلمرو توسعه فضایی اقتصادی اجتماعی

  دشتستان 
بوشهر   
کنگان   
عسلویه   
گناوه   
دشتی   
دیر   

تنگستان   
جم   
دیلم   

میانگین   
انحراف معیار   

 مأخذ: مطالعات مشاور

 تشکیل ماتریس استاندارد: سوم مرحله

 .دهدرا نشان می کارکردیهم پیوند س استاندار شده برای تحلیل نواحی اتریم، 11جدول 

 کارکردیبرای نواحی  ماتریس استاندارد: 19جدول 

ماتریس نرمال  قلمرو توسعه فضایي اقتصادی اجتماعي

  دشتستان 
بوشهر   
کنگان   
عسلویه   
گناوه   
دشتی   
دیر   

تنگستان   
جم   
دیلم   

رقم ایده آل   
 مأخذ: مطالعات مشاور
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 تشکیل ماتریس فواصل و تعیین کوتاه ترین فواصل:  چهارم مرحله

 هم پیوند کارکردی را نشان می دهد.ای تحلیل نواحی برماتریس فواصل ، 21جدول 

 کارکردیبرای نواحی  ماتریس فواصل: 21جدول 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 محاسبه ی درجه ی برخورداری پهنه ها)شهرستان ها(: پنجم لهمرح

 هم پیوند کارکردی را نمایش می دهد. برای تحلیل نواحی درجه ی برخورداری، ماتریس 21جدول 

 ارکردیک برای نواحی مبنای تحلیل تاکسونومی عددی های استان بوشهر بری برخورداری شهرستاندرجه: 21جدول 
نتیجه درجه ی برخورداری

تنگستان 
جم 
دیر 
دیلم 

عسلویه 
گناوه 
کنگان 
دشتی 
بوشهر 

دشتستان 

 مأخذ: مطالعات مشاور

دو  های کارکردی درهم پیوند کارکردی استان بوشهر را بر اساس تحلیل تاکسونومی عددی شاخص نواحی، 2 ریتصو

 دهد.الگوی دو و سه طبقه نشان می

ماتریس 

مرکب  دیلم جم انتنگست دیر دشتی گناوه عسلویه کنگان بوشهر دشتستان
کوتاهترین 

 لهفاص

  دشتستان         
بوشهر           
کنگان           
عسلویه           
گناوه           
دشتی           
دیر           

تنگستان           
جم           
دیلم           
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 هم پیوند کارکردی نواحی: 5 ریتصو

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

  Arc GISمشاهده می شود، در خروجی حاصل از دسته بندی دوتایی که نرم افزار  چپ، سمت 2 ریتصوکه در همانطور

به دو دسته ی تقسیم شده  کارکردی در اختیار قرار داده است، نواحی هم پیوند Natural breaksبا استفاده از دسته بندی  

ست اگناوه، دیلم، تنگستان، دیر، جم، کنگان، عسلویه یه ای که در دسته ی اول قرار می گیرد شامل شهرستان های اند که ناح

ت است.در تصویر سمت راسدشتستان، بوشهر ، دشتی و ناحیه ای که در دسته ی دوم قرار می گیرد شامل شهرستان های 

احیه ای که در دسته ی اول قرار گرفته است شامل شهرستان تایی به این صورت است که نسه خروجی حاصل از دسته بندی 

ناوه، دشتی، گاست و ناحیه ای که در دسته ی دوم قرار گرفته است شامل شهرستان های دیلم، تنگستان، دیر،جم،عسلویه های 

رنگ در  یفاین ط.استبوشهر، دشتستان که در دسته سوم قرار می گیرد شامل  شهرستان های کنگان است . و ناحیه ای 

کارکردی است. شهرستان هایی که دارای اختالف  شاخص های شهرستان ها نشان دهنده ی میزان نزدیکی شهرستان ها از نظر

 کارکردی نیز می باشند. شاخص های رنگ بیشتر هستند دارای تفاوت بیشتر در زمینه
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 هم پیوند تلفیقی )کارکردی و طبیعی( نواحی -1-4-1-1-1-4-1-3-1

متفاوتی  جذکر شد با یکدیگر متفاوت هستند و از هر کدام نتایدر قسمت های قبل هایی که بندیهبا توجه به اینکه نوع پهن

مامی عواملی که نوعی مستخرج از تبندی یکسانی که به در این بخش با تلفیق یافته های بدست آمده به پهنه ؛بدست می آید

ر اساس بندی استان بواقع در این بخش، پهنه پیدا کرد. درشده است؛ می توان دست های قبلی اشارهبخش های بندیدر پهنه

 . است استان مورد نظر الگوهای هم پیوندی کارکردی و طبیعی نواحی

 بیعی و کارکردی،ط همپیوندبرای نواحی  تاکسونومیروش  نتایجبرای محاسبه ی تاکسونومی بخش تلفیقی با استفاده از

 رفته است.هم پیوند تلفیقی انجام گ برای تعیین نواحیتاکسونومی  روش مراحلو ه شدماتریس داده های بخش تلفیقی ایجاد 

 تلفیقی: ترکیب نواحی همگن 5نمودار 

 

 

 

 مأخذ: مطالعات مشاور

 تعیین شاخص ها اول:  مرحله

 پهنه بندی های بخش هایشاخص های نواحی هم پیوند تلفیقی به نوعی مستخرج از تمامی شاخص هایی است که در 

 مپیوندهطبیعی و مناطق  همپیوندمناطق  )درجه ی برخورداری( قبل استفاده شده است و به همین علت ، نتایج تاکسونومی

 تلفیقی را تشکیل خواهند داد. همپیوندکارکردی شاخص های مناطق 

را نشان یقی تلفوندیهم پ حلیل نواحیتبرای شده داده تشکیلماتریس جدول زیر داده ها  سیماتر جادیادوم: مرحله

 .حاصل می شودتاکسونومی بخش های کارکردی و طبیعی،  درجه ی برخورداریاز  این ماتریس،دهد. می

  

یتلفیقهمگن  نواحی  
کارکردیهمگن  نواحی  

طبیعی همگن نواحی  
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 تلفیقی برای نواحی شدهلیتشک یهاداده سیماتر: 22جدول 

ماتریس  طبیعی کارکردی

  دشتستان
بوشهر  
کنگان  
عسلویه  
گناوه  
دشتی  
دیر  

تنگستان  
جم  
دیلم  

میانگین  
انحراف معیار  

 مأخذ: مطالعات مشاور

 تشکیل ماتریس استاندارد: سوم مرحله

 .دهدرا نشان می تلفیقی هم پیوندس استاندار شده برای تحلیل نواحی ماتری، 23جدول 

 تلفیقی نواحیبرای  ماتریس استاندارد: 23جدول 

ماتریس نرمال  طبیعی کارکردی

  دشتستان
بوشهر  

نکنگا  
عسلویه  
گناوه  
دشتی  
دیر  

تنگستان  
جم  
دیلم  

رقم ایده آل  

 مأخذ: مطالعات مشاور

 تشکیل ماتریس فواصل و تعیین کوتاه ترین فواصل: چهارم مرحله

 برای تحلیل نواحی هم پیوند تلفیقی را نمایش می دهد.ماتریس فواصل ، 24جدول 
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 برای تحلیل نواحی  هم پیوند تلفیقیماتریس فواصل : 24جدول 

ماتریس 

مرکب
 یلمد جم انتنگست دیر دشتی گناوه هعسلوی کنگان بوشهر دشتستان

 کوتاهترین

 فاصله

  دشتستان         
بوشهر           
کنگان           

عسلویه           

گناوه           
دشتی           
دیر           

تنگستان           
جم           
دیلم           

 مأخذ: مطالعات مشاور

 : محاسبه درجه ی برخورداری پهنه ها)شهرستان ها(پنجم مرحله

 . برای تحلیل مناطق هم پیوند تلفیقی را نمایش می دهد درجه ی برخورداری، ماتریس 22جدول 

 تلفیقی هم پیوند نواحی تحلیل برای توسعه یافتگیی درجهماتریس : 25جدول 

نتیجه درجه ی برخورداری

کنگان 

دشتی 

دشتستان 

جم 

بوشهر 

عسلویه 

دیر 

تنگستان 

گناوه 

دیلم 

 مأخذ: مطالعات مشاور  
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 هم پیوند کارکردی و طبیعی تلفیق نواحی: 2نقشه 
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با   Arc GISمشاهده می شود، در خروجی حاصل از دسته بندی دوتایی که نرم افزار  چپ سمت 2نقشه همانطور که در 

در اختیار قرار داده است، نواحی هم پیوندتلفیقی به دو دسته ی تقسیم شده اند که  Natural breaksاستفاده از دسته بندی 

است و ناحیه ای که در دسته ی دوم قرار می گیرد شامل کنگان دشتی، ناحیه ای که در دسته ی اول قرار می گیرد شامل 

ز است.در تصویر سمت راست خروجی حاصل ادیر، جم، عسلویه دیلم، گناوه، دشتستان، بوشهر، تنگستان، شهرستان های 

ان،دشتی نگکقرار گرفته است شامل شهرستان های دسته بندی سه تایی به این صورت است که ناحیه ای که در دسته ی اول 

ته است . و ناحیه ای که در دسعسلویه،جم، گناوه است و ناحیه ای که در دسته ی دوم قرار گرفته است شامل شهرستان های 

ا نشان این طیف رنگ در شهرستان ه .بوشهر، دشتستان، تنگستان، دیر است دیلم، سوم قرار می گیرد شامل  شهرستان های

ز نظر تلفیق شاخص های کارکردی و طبیعی است. شهرستان هایی که دارای اختالف دهنده ی میزان نزدیکی شهرستان ها ا

 رنگ بیشتر هستند دارای تفاوت بیشتر در زمینه تلفیق شاخص های کارکردی و طبیعی نیز می باشند.

 روش تحلیلی -1-4-1-1-1-4-1-4

 یسکونتگاه یه کساختار شب لیتحلتحلیل چارچوب توسعه فضایی، روش از سه  در روش تحلیلی همانگونه که بیان شد،

ه مجموع این تحلیل ها بشود. ریزی استفاده میبرنامهبندی نواحی در پهنه ها و حوزه نفوذ انیجر لیروش تحلدر نهایت و 

 ریزی استفاده می شود.بندی مناطق برنامهعنوان فاکتور کنترلی در پهنه

 در ادامه هر یک از این روش ها مورد بررسی قرار می گیرند.

 وسعه فضایی چارچوب ت -1-4-1-1-1-4-1-4-1

چارچوبی است که به دنبال هدایت روابط و ساختار فضایی موجود و آینده ی استان ، (SDF2یی)چارچوب توسعه فضا

ملکرد ع بهبودیی، چارچوب توسعه فضادر قالب چشم انداز، ماموریت ها و اهداف بنیادین برنامه ی آمایش استان است. هدف 

طح کارایی منابع مختلف در س و پیرامون استان در جهت افزایشا و پهنه های درون پایدار و یکپارچه ی کانون ها، کریدوره

چارچوب توسعه ی فضایی با تعریف روابط و ساختار مطلوب عناصر فضایی درون و برون استانی، چراغ راهنمایی  است.استان 

اشته در قالب این چارچوب دد مطلوبی را توانند در ارتباط با هم عملکراست جهت شناسایی این امر که،کدام شهرستان ها می

 باشند.

                                                      
2 Spatial Development Framework (SDF) 
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 مختلف یهاتیمتعدد با قابل ریآزاد، وجود جزا یهابه آب ی، دسترسقرار گیری استان بوشهر در کرانه ی خلیج فارس

ل در واحو س ایدر یهاتیو متوازن از ظرف داریمناسب، پا یبردارقرار داده تا با بهره استان اریرا در اخت یرینظیفرصت ب

ی در پیوند با حیو تفر یو گردشگر یو بازرگان یتجار ،ییایدر فرس ،یالتیش ،ینفت ،یچون صنعت یمختلف هایفعالیت

مچنین با هکمک نمود.  استانبتوان به رشد و توسعه  کشورهای دنیا و منطقه علی الخصوص کشور های حاشیه خلیج فارس،

 یتوسعه ه ، توجه بشده دیدر قانون برنامه ششم تأک یاهیپا یهااستیاز س یکیعنوان محور به ایتوسعه درتوجه به اینکه 

ی و بین المللی اجتناب ناپذیر می منطقه ا یها یاز همکار در یرقابت یها تیمز یدارا ی استانمهم نوار ساحل یکانون ها

ت های توسعه توجه قرار گیرد، ظرفی بر این اساس، یکی از نکات اساسی که در تعیین نواحی برنامه ریزی بایستی مورد نماید.

 ی دریا محور بویژه در کانون های ساحلی استان است.

جنوب شرقی عبوری از میان استان که با گذشتن از بندر دیلم در -یکی از محورهای مهم درون استانی محور شمال غربی

ان بوشهر عمل می نماید. تقویت این شمال، خورموج در قسمت میانی و عسلویه در جنوب استان، همچون ستون فقرات است

محور در کنار تقویت کانون های سکونتگاهی مرتبط با این محور می تواند پیوند های رو به درون استان بوشهر را تقویت 

نمایند. از  ایفا می یدرون استان یوندهایپ تیتقونماید. سکونتگاه های در امتداد این محور نقش مفصلی مهمی را در تحقق 

این کانون ها، شهر خورموج به عنوان مفصل اصلی اتصال دهنده ی شمال به جنوب در میانه استان بوشهر نقش مهمی  میان

درون  ی کپارچهی یشبکه  جادیاتری نسبت به سایر کانون ها را ایفا می نماید. تقویت این سکونتگاه ها می تواند منجر به 

در تعیین نواحی برنامه ریزی یکی از اصول مهم مورد توجه، تحقق  هر شود.ی در چشم انداز توسعه ی فضایی استان بوشاستان

 افزایش پیوند های مهم درون استانی در راستای ارتقای هم افزایی عمکرد درون ناحیه ای است.

حوزه ی نفوذ کالن شهر شیراز در استان فارس که همسایه ی شمالی و شرقی استان بوشهر محسوب می شود، به گونه ای 

ست که اکثر شهرستان های استان بوشهر را در بر می گیرد. تقویت پیوند های برون استانی شهرهای برازجان، اهرم، خورموج ا

و جم با استان فارس با مرکزیت شیراز موجب تقویت این کانون هادر نقش مفصلی بین استانی و ارتقای خدمات مرتبط با 

ن ها خواهد شد. افزایش تعامل بین استان خوزستان به مرکزیت اهواز با این نقش از جمله خدمات لجستیک در این کانو

شهرستان های شمالی استان بوشهر به ویژه کانون های شهری بندر گناوه و دیلم در چارچوب فعالیت های نفتی نیز می تواند 

لویه و بویر دی در استان کهکیراهگشای توسعه این شهرستان ها در قالب این تعامالت باشد. همچنین فعالیت های طبیعت گر

احمد به ویژه کانون های یاسوج و سی سخت در ارتباط با گردشگری ساحلی و تجاری شهرستان های دیلم و گناوه در شمال 

استان بوشهر، ظرفیت های همکاری مشترک را در این محدوده می تواند ایجاد نماید. بندر پارسیان در استان هرمزگان در 

شهرستان های جنوبی استان بوشهر به ویژه عسلویه می تواند زمینه ی توسعه ی فعالیت های نفت و  تعامل مشترک با
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در نظر گرفتن ارتباطات و پیوند های برون استانی در تعیین نواحی برنامه گازی را در پیوند با استان هرمزگان ایجاد نماید. 

وب همکاری های بین استان شود.ریزی همگن می تواند موجب هم افزایی توسعه ناحیه در چارچ

ید، توزیع، های تول عنوان کانون به)ای  شهرها و مناطق پسکرانه و کانون های ساحلی با ارتباطات فضایی بنادر تقویت

در چارچوب تحقق اقتصاد دریا محور در استان بوشهر امری ضروری است. این مناطق پسکرانه ای  (ارائه خدمات و مصرف

های موجود فعالیت در نوار ساحلی همچون محدودیت های زیست محیطی، کمبود زمین، کمبود نیروی به دلیل محدودیت 

ه تنها ناستانی، وضعیت زیرساخت ها و غیره، می توانند به عنوان مناطق پشتیبان فعالیت های دریا محور عمل نمایند. این امر 

ر گرفتن از اینرو در نظ کرانه ای نیز کمک می نماید.موجب تقویت نوار ساحلی شده بلکه به توسعه اقتصادی مناطق پس

  شهرستان های پسکرانه ی با شهرستان های ساحلی در قالب یک ناحیه یکپارچه به تحقق این می تواند کمک شایانی نماید.

 بر این اساس چارچوب توسعه ی فضایی استان بوشهر به قرار زیر است: 

  ایاقتصاد در یبر مبنا یمنطقه ا یها یاز همکار یناش یرقابت یها تیمز یادار یمهم نوار ساحل یکانون ها یتوسعه 

 محور 

 یدرون استان ی کپارچهی یشبکه  جادیا یبرا یدرون استان یوندهایپ تیتقو 

 یرامونیپ یاستان ها یو اتصال استان به کانون ها یبرون استان یوندهایپ تیتقو : 

 یساحلدر نوار  محور ایدر یها تیبا فعال وندیاستان در پ یپسکرانه ها تیتقو 

 به نمایش در آمده است. 2 ریتصوچارچوب توسعه فضایی استان بوشهر در قالب 
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 :چهارچوب توسعه سازمان فضایی6 ریتصو

 
 مأخذ: مطالعات مشاور  

 

  مکانی بین سکونتگاه های استان-فاصله ی زمانیتحلیل حوزه ی نفوذ و  -1-4-1-1-1-4-1-4-2

ن سکونتگاه ها بیو ارتباط قدرت جاذبه نشان دهنده ی ی سکونتگاه ها نیب یمکان-یزمان یو فاصله تحلیل حوزه ی نفوذ 

بدیهی است که استقرار سکونتگاهای واجد بیشترین ارتباط و جاذبه در سطح استان در محدوده ی یک ناحیه به هم  .است

 رد های آتی این سکونتگاه ها منجر خواهد شد.افزایی در عنلک
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 حوزه نفوذ

شهر و نقاط  نیاز شدت روابط ب یفیبه صورت ط بلکه ست،ین یحد کامال مشخص و قطع کی یشهر دارا کیحوزه نفوذ 

 طیبسته به شرا یدر مواقع .شود یروابط کمتر م نیشدت ا میدورتر شو یهر چه از شهر مرکز گردد. ین مطرح مآاطراف 

اهر ظ گریکدیجدا از  یشهر ممکن است به صورت لکه ها کیحوزه و خدمات رسانی، ارتباطات و عملکرد  ،ییایجغراف

  شود.

مکان های مرکزی دارای ای شش ع دارواستان بوشهر در مجمکامال مشهود است،  2 ریتصوو  2 ریتصوهمانگونه که در 

بندر گناوه در محدوده ی ر، خورموج، بندر کنگان و جم است. خدمات برتر شامل شهر های بندر گناوه، برازجان، بوشه

 یشمال سکونتگاه هایعمده ی جریان های خدماتی  شمالی استان نقش مهمی را در حوزه ی خدمات رسانی ایفا می کند.

شهر های برازجان، بوشهر و خورموج هر یک به  به این مرکز ختم می شود.ان های دیلم و گناوه( شهرستبویژه ی در استان )

ا یکدیگر باین مراکز خدمات رسانی ارتباطشان  . تقویتمحسوب می شوند در قسمت میانی استان عنوان مرکز خدمات رسانی

های  در قسمت میانی استان )بویژه در شهرستانهم افزایی خدمت رسانی برای سکونتگاه ها سبب و با مرکزیت شهر بوشهر 

ستند جم و بندر کنگان مرکز خدمات برتر هشهر در قسمت جنوبی استان بوشهر، دشتستان، تنگستان و دشتی( خواهد شد. 

 .که در ارتباط با یکدیگر خود یک قطب خدمات رسانی در این محدوده به شمار می آیند
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 حوزه نفوذ مکان های مرکزی بر اساس خدمات برتر :7 ریتصو

 
 مأخذ: مطالعات مشاور
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 حوزه نفوذ مکان های مرکزی بر اساس مدل تحلیل جریان ها :8 ریتصو

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

 مراکز شهرستان ها بین زمانی-مکانیفاصله 

اصله ی بین ف ه است.ترلی استفاده شدالیه ی کنان بوشهر به عنوان ای استمراکز شهرستان هزمانی -مکانی از فاصله ی

جاذبه  اشد،بسکونتگاه های تاثیر عکس بر قدرت جاذبه ی بین آن ها دارد. از این رو هر چه فاصله ی بین سکونتگاه ها کمتر

تا 24.31ها ازمراکز شهرستان نیب ی، فاصله مکاننشان داده شده است جدول زیرهمانگونه که در  ی بین آن ها بیشتر خواهد بود.

 لمیفاصله مربوط به د نیترشیتا کنگان و ب رید یمربوط به فاصله شهرها یفاصله مکان نی. کمترباشدیم ریمتغ لومتریک422.22

 . باشدیم هیتا عسلو
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 تر()بر حسب کیلومی استانهامراکز شهرستانماتریس فاصله مکانی بین : 26جدول 

 مبدأ عسلویه خورموج جم بوشهر بندرگناوه بندرکنگان بندردیلم بندردیر برازجان اهرم

 اهرم 222.22 31.22 212.12 42.22 122.22 122.12 212.12 122.33 42.22 - 

 برازجان 223.32 22.22 241.12 22.12 22.22 112.24 122.11 112.42 -  42.22

 بندردیر 11.22 121.42 24.21 112.12 221.32 24.31 322.21 -  112.42 122.33

 بندردیلم 422.22 232.12 413.32 122.21 22.22 322.23 -  322.21 122.11 212.12

 بندرکنگان 22.22 121.31 21.22 113.42 221.12 -  322.23 24.31 112.24 122.12

 گناوهبندر 324.22 122.22 321.12 111.21  - 221.12 22.22 221.32 22.22 122.22

 بوشهر 222.21 22.11 244.31 -  111.21 113.42 122.21 112.12 22.12 42.22

 جم 21.22 122.13 -  244.31 321.12 21.22 413.32 24.21 241.12 212.12

 خورموج 112.42 -  122.13 22.11 122.22 121.31 232.12 121.42 22.22 31.22

 عسلویه -  112.42 21.22 222.21 324.22 22.22 422.22 11.22 223.32 222.22

 مشاورمطالعات :  مأخذ

شان ن مجاز متناسب با سلسله مراتب جاده هابا توجه به سرعت را  مراکز شهرستان هافاصله ی زمانی بین  22جدول در 

 ها شهرستانباشد. فاصله زمانی بین مراکز می یقهدق( به صورت اعشاری و بر حسب t. زمان به دست آمده )داده شده است

ترین فاصله ی دیر تا کنگان و بیششهرهاباشد. کمترین فاصله زمانی مربوط به فاصله دقیقه متغیر می  231.12تا  12.22از

در سه سطح  مراکز شهرستان هافاصله زمانی بین  شهود است،م 1 ریتصوهمانگونه که در  باشد.مربوط به دیلم تا عسلویه می

 (،بوشهر–اهرم) (،اهرم–ی)خورموجشهرها .اندشدهی بنددستهدقیقه  21دقیقه ، بیش از  21تا  31، بین دقیقه 31کمتر از 

له کمتر در فاص کنگان( در قسمت جنوبی استان–بوشهر(در قسمت میانی استان و شهر های )دیر–و )برازجان (برازجان-اهرم)

ای شهره ،در قسمت شمالی استان (بوشهر-گناوه)و  (برازجان-گناوه) (،گناوه-دیلمشهرهای)از هم قرار دارند.  دقیقه 31از 

 لویه(عس-، )جم(عسلویه-کنگان(، )عسلویه-دیر)در قسمت میانی استان و شهرهای  (بوشهر-خورموج)و  بوشهر(-برازجان)

بیش  به یکدیگر درنسبت ها شهرستان مراکز ریسازمانی  فاصلهاز هم قرار دارند. دقیقه  21تا  31در فاصله بین  (جم-و )کنگان

 . است دقیقه 21از 

  (دقیقه) ی شهریگاهسکونتماتریس فاصله زمانی بین مراکز : 27جدول 
 مبدأ عسلویه جخورمو جم بوشهر بندرگناوه بندرکنگان بندردیلم بندردیر برازجان اهرم

 اهرم 112.22 12.41 112.12 22.12 22.22 22.24 112.42 22.11 22.43 - 

 برازجان 142.22 42.11 132.34 21.32 41.22 113.12 12.22 113.21 -  22.43

 بندردیر 21.23 21.21 44.12 12.14 141.42 12.22 112.21 -  113.21 22.11

 بندردیلم 231.12 131.21 221.14 112.12 21.21 111.22 -  112.21 12.22 112.42

 بندرکنگان 31.21 21.22 31.22 12.21 141.14 -  111.22 12.22 113.12 22.24

 بندرگناوه 121.24 21.21 121.32 22.12 -  141.14 21.21 141.42 41.22 22.22
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 مبدأ عسلویه جخورمو جم بوشهر بندرگناوه بندرکنگان بندردیلم بندردیر برازجان اهرم

 بوشهر 132.21 32.42 122.22 -  22.12 12.21 112.12 12.14 21.32 22.12

 جم 32.12 11.14 -  122.22 121.32 31.22 221.14 44.12 132.34 112.12

 خورموج 11.12 -  11.14 32.42 21.21 21.22 131.21 21.21 42.11 12.41

 عسلویه -  11.12 32.12 132.21 121.24 31.21 231.12 21.23 142.22 112.22

 مشاورمطالعات :  مأخذ

  حسب دقیقه بوشهر براستان  یشهرهاانی بین فاصله زم :9 ریتصو

 
 مأخذ: مطالعات مشاور  
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شبکه  ییانظام فض یو عملکرد یساختار مورفولوژ)تحلیل ساختار شبکه ی سکونتگاهی -1-4-1-1-1-4-1-4-3

 (اه¬سکونتگاه نیب وندیو پ یسکونتگاه

ه ریزی در برنام اربردیدیدگاه های نظری فریدمن، کاپللو و میجرز، به صورت ک ،شبکه ی سکونتگاهیساختار  تحلیلدر 

وعی مکمل یکدیگر محسوب می گردند. در این دیدگاه ها به ن ها دیدگاهی این  هر سهتاثیر گسترده ای داشته اند.  ایمنطقه

ای هفعالیت همکار و  هایفعالیت مکانیسمدو افزایی از طریق هم. وابسته است 3افزاییهم مفهومشدت به ها بهمفهوم شبکه

  که ی شهری حاصل می شوند.در شب مکمل

های تارعنکبوتی، هشوند. در شبکبندی میها در دو نوع کانونی و تارعنکبوتی طبقهبر پایه دیدگاه کاپینری و کامن، شبکه

 دستیابی است.قابل 2افزایی افقیهای کانونی، همو در شبکه 4افزایی عمودیهم

ه شرکت در واسطهای اقتصادی ناشی از مقیاس تنها بهصرفه. استیاس های ناشی از مقایجادکننده صرفه افقی، افزاییهم

های زینهه منافع اقتصادی در این نوع شبکه زمانی بوجود می آید کهاند. قابل حصول با مکانیزم فعالیت های همکار شبکه

  همکاری های درون شبکه ای باشد.کمتر از منافع حاصل از  ،شبکهیک سکونتگاه در شرکت 

یدی های مکمل، مکانیسم کلزایی عمودی، مازاد ارزش ناشی از تجمع یا اثرات تخصصی شدن است. در اینجا فعالیتافهم

کونتگاه سها میان از فرآیندهای تخصصی شدن، باز توزیع منابع و فعالیتعمودی افزایی افزایی است. همهماین برای ایجاد 

تناسب میزان به ،سکونتگاه هاشود. این به آن معناست که عملکرد انفرادی یها نتیجه مپذیری آنقابلیت رقابت مطابق با ها

عالیت منافع اقتصادی ناشی از طریق تخصصی شدن ف. در این میان، یابد بهبود میرا شان ها بر فعالیت اصلیتمرکز تالش آن

ترین . این مکانیسم مهمل می شودحاص ها در سکونتگاه ها و اثرات جانبی ناشی از فعالیت های مکمل بین سکونتگاه ها

ت یابی فضا سبب افزایش فزاینده شدآورند و در چرخه باز سازمانای به وجود میهای اقتصادی را برای رفتار شبکهمزیت

 شوند. تعامالت می

  :6شبکه شهری همکار

ی ادی ایفا شده هر یک از شهرهاهای اقتصها یا نقشبه مشابهت در فعالیت همکارهای شهری، روابط در این نوع از شبکه

میان شهرهای انجام دهنده کارکردهای  فعالیت های همکارها، منتسب است. در این نوع از شبکه حاضر در شبکه ی شهری

  پیوندد.اقتصادی مشابه، نظیر شهرهای بندری یا شهرهای توریستی به وقوع می

                                                      
3 Synergy 
4. Vertical Synergy 
5.  Horizontal Synergy 

 1مطالعات ساختار سکونتگاهی ج -رجوع شود به تحلیل تناظر 2
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 شبکه شهری مکمل:

گردد. مکمل به ماهیت ویژه روابط بین دو یا چند فعالیت یا مکان نسبتاً غیرمشابه برمی های شهری، روابطدر این نوع از شبکه

ای درمانی ههای اقتصادی، نظیر خدمات تجاری یا تسهیالت شهری نظیر تحصیل، فرهنگ و مراقبتها شامل فعالیتفعالیت

شرط اساسی ل یکدیگر باشند، به تأمین دو پیشکه مکمطور غیرمستقیم شهرها( برای اینها )یا بهها و فعالیتاست. مکان

 مرتبط با عرضه و تقاضا نیازمندند:

 ها باید تفاوت وجود داشته باشد.ها و یا مکاندر عرضه فعالیت-1

راک و ها دارای اشتای از قسمتنظر جغرافیایی، حداقل در پاره ها باید ازها یا مکاننواحی بازاری تقاضای این فعالیت-2

 نی باشد.پوشاهم

دهای تنهایی طیف کاملی از کارکرهای شهری نهفته است این است که یک شهر بهایده اصلی که در پس مفهوم شبکه

منطقه  درون یکشهرهای  آورد، بلکه کل سیستمهای مسکونی و تجاری را فراهم نمیاقتصادی، تسهیالت شهری یا محیط

ای مستقر در هکنند، شهروندان و شرکتدو شهر یکدیگر را تکمیل می کههنگامیکند. است که چنین طیفی را تأمین می

مند شوند. این کارکردها همچنین دهند بهرهتوانند از کارکردهای متنوعی که شهرهای دیگر ارائه میها میهریک از آن

تری را که با رگزه نفوذ بزاند که حوگرفتهها بر پایه بازار تقاضایی شکلشده باشند، چراکه آنتوانند بسیار تخصصیمی

عه توانند از میان مجموها، شهروندان و گردشگران میدهند. در چنین شرایطی، شرکتیکدیگر اشتراک دارند پوشش می

ای هتری از کارکردهای شهری )خدمات عمومی، تسهیالت و خدمات تجاری(، گونهشده بسیار بزرگمتنوع و تخصصی

است.  های اقتصادی ناشی از تجمع متصلصرفهدیگر، روابط مکمل، به شدت به عبارتبهمسکونی و تجاری انتخاب کنند. 

یه طور که اولمن )مبشر نظرشود، اما در حقیقت، هماننظر میجرز، روابط مکمل معموالً به تعامالت فضایی منجر می ازنقطه

 اند.کند که روابط مکمل توضیح اصلی برای تعامالت فضاییها( اظهار میتفاوت

 شهری همکاروهای  ر سکونتگاهی شبکهدر استان بوشهر مطابق با نتایج مطالعات ساختابر مبنای آنچه که تا کنون بیان شد، 

با قرار ای ههای دارای ظرفیت توسعه شبکریزی توسعه فضایی، کانونطق برنامهابنابراین بر پایه من .اندمکمل شناسایی شده

  ، می توانند منجر به هم افزایی و ایجاد منافع اقتصادی در سطح ناحیه شوند.پارچهواحد و یک ناحیه در یک گیری

-خدماتی-های برازجان )قطب کشاورزیبین کانوندر منطقه ی میانی استان طور خاص ظرفیت شبکه شهری مکمل به

ه پردازش اوری و منطقصنایع معدنی(، بوشهر )خدمات برتر، گردشگری ساحلی، خدمات بندری تخصصی، کریدور علم و فن

بندر دلوار )کریدور صنایع  ( و2و خدمات سطح یع معدنی(، خورموج )صنایع معدنی صادرات(، ، اهرم )کشاورزی و صنا
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جود ودر کنار سایر سکونتگاهای اصلی شهرستان های دشتستان، بوشهر، تنگستان و دشتی  پروری(دریایی و شیالت و آبزی

نیان در بدهی توسعه دانششبکه شهری مکمل تاثیر بسزایی در جهت ن منطقه در چارچوبدارد. همچنین توسعه فضایی ای

 های متعدد توسعه فضایی این کانون خواهد داشت.مرکز استان با توجه به محدودیت

در کنار این شبکه ی شهری مکمل در قسمت میانی استان، یک شبکه ی شهری همکار در شمال استان در قالب فعالیت 

گناوه و دیلم ظرفیت شکل گیری دارد. این شبکه شهری همکار  اصلی شهرستان سکونتگاهی هایدر کانونفت و گاز های ن

 مل نماید.عدر فعالیت های حوزه بندرگاهی و گردشگری شهری قسمت میانی ی ه کمی تواند به عنوان شبکه ی مکمل شب

جم، دیر، عسلویه و کنگان در جهت تعادل کارکردی  هایهای اصلی شهرستانشبکه در جنوب استان در کانون همچنین

 مشاهده شده است. در قالب فعالیت همکار نفت و گاز و صنایع پایین دست ویژه پارس ناحیهبا 

 پهنه بندی نواحی برنامه ریزی ارائه آلترناتیو ها -1-4-1-1-1-4-1-4-4

ت ها و فصول قبل و مزی و با مرور آیندی( و روش تحلیلیبا توجه به نتایج بدست آمده از روش تاکسونومی)روش فر

ت آلترناتیو ارائه شده اسدو در نهایت ف باید مد نظر قرار گرفته شوند، فرصت ها و رعایت مواردی که در افق طرح و اهدا

 دو تقسیم بندی را مد نظر قرار داده اند:که این 

 برنامه ریزی دوگانه نواحی :1آلترناتیو

ناحیه یم بندی که در این تقس شده استبرنامه ریزی شمالی و جنوبی تقسیم  یناحیه در این آلترناتیو استان بوشهر به دو 

خواهد بود و ربوشه شهر به مرکزیتتنگستان، دشتستان، بوشهر، گناوه و دیلم ی برنامه ریزی شمالی شامل شهرستان های:

:  .ستا کنگانشهر ت به مرکزی ه ی جنوبی برنامه ریزی شامل شهرستان های: عسلویه، کنگان، جم، دیر، دشتیناحی

 ارائه شده است. 22جدول در قالب  1ویآلترنات یبند هیناح یکل یهایژگیو

(بندی دوگانه ناحیه)1آلترناتیو بندی ناحیههای کلی ویژگی: 28جدول   

 نواحی

برنامه 

ریزی

نام 

 شهرستان 
 جمعیت

سهم 

یت جمع

 )درصد(

  مساحت

 )کیلومتر مربع(

سهم 

مساحت 

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

 یکشاورز

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

  صنعت

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

  خدمات

 )درصد(

 نام شهر

جمعیت 

کل)نفر( 

 1312سال

 شمالی
  بوشهر

 بندر بوشهر

 جزیره خارک

 چغادک

 عالیشهر

 آباد تنگستان
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 نواحی

برنامه 

ریزی

نام 

 شهرستان 
 جمعیت

سهم 

یت جمع

 )درصد(

  مساحت

 )کیلومتر مربع(

سهم 

مساحت 

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

 یکشاورز

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

  صنعت

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

  خدمات

 )درصد(

 نام شهر

جمعیت 

کل)نفر( 

 1312سال

 اهرم

 دلوار

 گناوه
 بندر ریگ

 بندر گناوه

 دیلم
 امام حسن

 بندر دیلم

 دشتستان

 آبپخش

 برازجان

 بوشکان

 تنگ ارم

 دالکی

 سعد آباد

 شبانکاره

 کلمه

 وحدتیه

 مجموع

جنوبی

  دیر

 دوراهک

 آبدان

 بردخون

 بردستان

 ندر دیرب

 جم
 انارستان

 جم

 ریز

 عسلویه
 عسلویه

 نخل تقی

 کنگان
 بندر کنگان

 بنک

 سیراف

 دشتی
 شنبه

 بادوله

 خورموج
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 نواحی

برنامه 

ریزی

نام 

 شهرستان 
 جمعیت

سهم 

یت جمع

 )درصد(

  مساحت

 )کیلومتر مربع(

سهم 

مساحت 

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

 یکشاورز

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

  صنعت

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

  خدمات

 )درصد(

 نام شهر

جمعیت 

کل)نفر( 

 1312سال

 کاکی

 مجموع

 مآخذ: مطالعات مشاور

 ه گانهبرنامه ریزی س نواحی :2آلترناتیو

رنامه ریزی شمالی ب ناحیه یدر این تقسیم بندی  می شود.ی برنامه ریزی تقسیم ناحیه در این آلترناتیو استان بوشهر به سه 

ه مرکزیت ب شتستان، تنگستان، بوشهر،دشتیدی برنامه ریزی میانی شامل: ناحیهو گناوه شهر به مرکزیت گناوه، دیلم  شامل:

 هاییژگیو خواهد بود. کنگان شهر به مرکزیت ریزی جنوبی شامل: کنگان، جم، عسلویه، دیر ی برنامه و ناحیه بوشهرشهر 

 ارائه شده است. 21جدول ناحیه ی بندی آلترناتیو دو در قالب  کلی

 (گانه سهناحیه بندی  آلترناتیو دو) ناحیه ی بندی های کلیویژگی: 29جدول  

مناطق 

برنامه 

ریزی

نام 

 شهرستان
 جمعیت

سهم 

 جمعیت

 )درصد(

 مساحت

 )کیلومتر مربع( 

سهم 

 مساحت

 ) درصد(

سهم 

اشتغال 

 کشاورزی

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

 صنعت

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

 خدمات

 )درصد(

 نام شهر

جمعیت 

کل)نفر( 

 1312سال

 شمالی

  گناوه
 بندر ریگ

 بندر گناوه

 دیلم
 امام حسن

 بندر دیلم

 مجموع

میانی

  بوشهر

 بندر بوشهر

 جزیره خارک

 چغادک

 عالیشهر

 تنگستان
 آباد

 اهرم

 دلوار

 دشتستان

 آبپخش

 برازجان

 بوشکان

 تنگ ارم
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مناطق 

برنامه 

ریزی

نام 

 شهرستان
 جمعیت

سهم 

 جمعیت

 )درصد(

 مساحت

 )کیلومتر مربع( 

سهم 

 مساحت

 ) درصد(

سهم 

اشتغال 

 کشاورزی

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

 صنعت

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

 خدمات

 )درصد(

 نام شهر

جمعیت 

کل)نفر( 

 1312سال

 دالکی

 سعد آباد

 شبانکاره

 کلمه

 وحدتیه

 دشتی

 شنبه

 بادوله

 رموجخو

 کاکی

 مجموع

جنوبی

  جم
 انارستان

 جم

 ریز

 عسلویه
 عسلویه

 قینخل ت

 کنگان
 بندر کنگان

 بنک

 سیراف

 دیر

 دوراهک

 آبدان

 بردخون

 بردستان

 بندر دیر

 مجموع

 مآخذ: مطالعات مشاور
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 برنامه ریزی پیشنهادی استان بوشهرنواحی آترناتیو های  : 3نقشه 
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  بوشهر ریزی استانبندی نواحی برنامه ی پهنهارائه -1-4-1-1-1-4-1-5

 های نخبگان استان بوشهر در تاریخلسه ی پنل تلفیق با حضور خبرگان و پس از ارائه ی آلترناتیو ها در قالب دو ج

در نهایت آلترناتیو دوم یعنی پهنه بندی سه گانه ی نواحی بر نامه ریزی در قالب ناحیه ی   12/11/1312 و 13/11/1312

تان، های بوشهر، تنگس شمالی شامل شهرستان های دیلم و گناوه به مرکزیت شهر گناوه، ناحیه ی میانی شامل شهرستان

دشتستان و دشتی به مرکزیت شهر بوشهر و ناحیه ی جنوبی شامل شهرستان های دیر، جم، عسلویه و کنگان به مرکزیت شهر 

 کنگان مورد توافق قرار گرفت.

صل های کمی، کیفی و خرد جمعی حاتحلیل جمع بندی ریزی پیشنهادی استان بوشهر، مستخرج ازآخرین نواحی برنامه

 دهداز مشارکت خبرگان و نخبگان استان بوشهر را نشان می

 قرار زیر است:به سه ناحیه ی برنامه ریزیاین نواحی شامل 

جدول  مطابق .استگناوه دیلم، گناوه به مرکزیت  هایاین ناحیه شامل شهرستان: شمالی( برنامه ریزی )ناحیه ی 1ناحیه

درصد 1درصد سهم مساحت استان، 15،بوشهر استان 1312 درصد جمعیت سال12، شهر 4و  شهرستان 2با  ناحیه ینا ،31

 .دارد 1311ال خدمات استان را مطابق آمار سال غدرصد سهم اشت22درصد سهم اشتغال صنعت و 2سهم اشتغال کشاورزی،

 نامه ریزی ) ناحیه ی شمالی(بر 1ویژگی های کلی ناحیه : 31جدول 

نواحی 

 برنامه

ریزی

نام 

 شهرستان 
 جمعیت

سهم 

جمعیت
 )درصد(

مساحت )کیلومتر 

 مربع(

سهم 

مساحت
 )درصد(

سهم 

اشتغال 

کشاورزی
 )درصد(

سهم اشتغال 

 صنعت)درصد(

سهم اشتغال 

 خدمات)درصد(

نام 

 شهر

جمعیت 

کل)نفر( 

 1312سال

 شمالی

  گناوه

بندر 

ریگ
 

بندر 

گناوه
 

 دیلم

امام 

حسن
 

بندر 

دیلم
 

 مجموع

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

هر این ناحیه شامل شهرستان های بوشهر، دشتستان، دشتی، تنگستان با مرکزیت بوش : (ریزی میانیبرنامه ) ناحیه  2ناحیه 

درصد 23استان بوشهر،  1312درصد جمعیت سال  21، شهر 21و  شهرستان 4، این ناحیه با 31جدول مطابق . است
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درصد سهم اشتغال خدمات استان 43د سهم اشتغال صنعت، درص31درصد سهم اشتغال کشاورزی،  22مساحت استان، سهم 

 دارد. 1311را مطابق آمار سال 

 برنامه ریزی)ناحیه ی میانی( 2ویژگی های کلی ناحیه : 31جدول 

نواحی برنامه 

ریزی
 جمعیت نام شهرستان 

سهم جمعیت
 )درصد(

مساحت )کیلومتر 

 مربع(

سهم مساحت
 )درصد(

شتغال سهم ا

کشاورزی
 )درصد(

سهم اشتغال 

 صنعت

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

 خدمات

 )درصد(

 نام شهر

جمعیت 

کل)نفر( 

 1312سال

میانی

  بوشهر

بندر 

بوشهر
 

جزیره 

خارک
 

 چغادک

 عالیشهر

 تنگستان

 آباد

 اهرم

 دلوار

 دشتستان

 آبپخش

 برازجان

 بوشکان

 تنگ ارم

 دالکی

 سعد آباد

 شبانکاره

 کلمه

 وحدتیه

 دشتی

 شنبه

 بادوله

 خورموج

 کاکی

 مجموع

 ذ: مطالعات مشاورمأخ
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 جم، عسلویه، کنگان، دیر با مرکزیت کنگاناین ناحیه شامل شهرستان های  : جنوبی(برنامه ریزی ) ناحیه  3ناحیه 

استان بوشهر، درصد سهم  1312جمعیت سال  سهم درصد 21شهر،  13شهرستان و  4، این ناحیه با 32جدول مطابق . است

درصد سهم اشتغال خدمات استان را  32درصد سهم اشتغال صنعت،  23درصد سهم اشتغال کشاورزی،  23، مساحت استان

 دارد. 1311مطابق آمار سال 

 برنامه ریزی) ناحیه جنوبی استان( 3ویژگی های کلی ناحیه  :32جدول 

نواحی برنامه 

ریزی
نام 

 شهرستان 
 جمعیت

سهم 

جمعیت
 )درصد(

ساحت )کیلومتر م

 مربع(

سهم مساحت
 )درصد(

سهم اشتغال 

کشاورزی
 )درصد(

سهم اشتغال 

 صنعت

 )درصد(

سهم 

اشتغال 

 خدمات

 )درصد(

 نام شهر

جمعیت 

کل)نفر( 

 1312سال

جنوبی

  جم

 انارستان

 جم

 ریز

 عسلویه
 عسلویه

 نخل تقی

 کنگان

 بندر کنگان

 بنک

 سیراف

 دیر

 دوراهک

 آبدان

 بردخون

 بردستان

 بندر دیر

 مجموع

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 : نواحی برنامه ریزی استان بوشهر4نقشه 
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 و الگوی استقرار فعالیت ها تخصص های اصلی نواحی برنامه ریزیتعیین  -1-4-1-1-2

ای نقش مهمی تخصص ناحیه ای عبارتست از جریان محدود ساختن تنوع تولید در ناحیه معین که در اقتصاد ملی و منطقه

را ایفا می کند، این تخصص وابسته به شرایط جغرافیایی و قابلیتهای عینی در منطقه یا ناحیه است که می تواند حتی موقعیت 

ها و مناطق به منظور حداکثر استفاده از قابلیت یاصل یهاش از شرح خدمات تخصصبخ نیدر ابین المللی را نیز دارا شود. 

 باشد،یم تی. آنچه که در عرصه سرزمین حائز اهمشودیم یاستان بررس شیبه اهداف برنامه آما یابیامکانات استان برای دست

اقدامات موثر و اساسی در برنامه ریزی  درون استان، به عنوان یکی از نواحیها و ضعف های مناطق و تشخیص توانمندی

 است.

استان  یت، نواحشده اس یبررس یو نواحی تشکیل دهنده بر اساس معیارهای مختلف که در بند قبل یتوجه به منطقه بند با

 یابیر دستبه منظو نیو همچن یهای هریک از نواحمیزان توانمندی و پتانسیل یاساس با بررس نیو مشخص شد، بر ا یمرزبند

 .شودیمناطق استان پرداخته م یاصل یهاتخصص نییتوسعه استان به تع یبه چشم انداز استان و بررسی راهبردها

 با توجه به گستردگی جغرافیایی و جمعیت فراوان خود و نیز با توجه به بوشهربر اساس برآیند مطالعه انجام شده، استان 

گانه )کشاورزی، صنعت و خدمات( می تواند در ش های اقتصادی سهموقعیت قرارگیری در فضای ملی، در بسیاری از بخ

 ای ایفای نقش نماید.سطح ملی و منطقه

استان  یاه تیورأماستان م شیآما هیکه طرح پا یها در حال تیاستقرار فعال یو الگو نواحی یاصل یها تخصص نییتع

کرده  نییبکار کالن ت میتقس نیا یفایلف استان را در امخت ینشان داده است و نقش نواح یا و منطقه یکار مل میرا در تقس

دار  تیاولو یو عرصه ها ها تی)مناطق( استان در قالب فعال یحنوا یتخصص ها یستیبا یاستان م شیاست، در طرح آما

 و مطالعات این بخش از گزارش عمدتا رویکرد تحلیلی، کیفی و تلفیقی داردشود.  نیی)مناطق( تب ینواح نیتوسعه در ا

 خروجی های این بخش برآیند مطالعات انجام شده در قالب یک نگاه میان بخشی است.

ضروری است تا مروری به وضعیت تخصص شهرستان ها در بوشهر، پیش از تعریف تخصص نواحی برنامه ریزی استان 

ورانتون و پوگا داده شده توسط استفروش شهرستان ها از  و تنوعاین بند به منظور شناسایی تخصص  درقالب مناطق بپردازیم. 

 که در ادامه به تفصیل تشریح شده است. بهره گرفته شده است

بنای م صص، این مفاهیم در این مطالعه برا توجه به مطالعات انجام شده توسط دورانتون و پوگا در خصوص تنوع  و تخب

 مذکور به ترتیب زیر  تعریف و به کاربرده شده است:

متفاوت  هایشهرستان کهییازآنجارابر با سهم اشتغال آن بخش از کل اشتغال محلی است. تخصص در بخش خاصی ب

ها را داشته باشد، ی در بین شهرستاناسهیمقای متفاوتی تخصص دارند، )معیار مناسب تخصص که قابلیت هابخشدر 



 شی آما یطرح راهبرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 
 

21 

یم، مبنا ijSرا  iدر شهرستان  jبخش است.( اگر سهم اشتغال  شدهگرفتهبخش هر شهرستان در نظر  نیتربزرگسهم اشتغال 

 شود. شهرستان به شرح زیر تعریف می 2شاخص تخصص مطلق

 ij(Sj=MaxiAS(       :1فرمول

 بوشهرهای استان مطلق شهرستان تخصص: 6نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

خصص ، بنابراین شاخص تدهندیمال را به خود اختصاص سهم بیشتری از کل اشتغ هابخشبا توجه به اینکه برخی از 

 .1ها را با تقسیم سهم اشتغال هر بخش از کل اشتغال شهرستان به سهم اشتغال ملی در نظر گرفتشهرستان 2نسبی

 j/Sij(Sj=MaxiRS(       :2فرمول

 از کل اشتغال استان است. jسهم بخش  jSکه در آن  

                                                      
2 Absolute Specialization 
2 Relative Specialization 

که در مطالعات فصل قبل  ردیگیمقرار  مورداستفادهاست که در نظریه و روش اقتصاد پایه  LQ-Location Quotientاین همان ضریب مکانی یا  3

 است.  شدهگرفتهو در اینجا مقدار ماکزیمم آن در نظر است  شدهاستفاده

گناوه
دیلم

بوشهر

تنگستاندشتستان

دیردشتی
کنگان

جم
عسلویه



















        
تعداد کل شاغلین x 100000

شاخص تخصص مطلق
ASi
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 بوشهرهای استان : شاخص تخصص نسبی شهرستان7نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

 است.  شدهاستفاده 11ها از معکوس شاخص هیریشمن هرفیندالشهرستان 11گیری تنوع مطلقبرای اندازه

ij       :3فرمول
2Sj =1/∑ iAD 

 ربوشههای استان : شاخص تنوع مطلق شهرستان8نمودار 

 

 مأخذ: مطالعات مشاور

                                                      
11 Absolute Diversity 
11 Hirschman Herfindahl 

گناوه

دیلم

بوشهر

دشتستان

تنگستان

دیردشتی

کنگان

جم

عسلویه













        

x 100000

شاخص تخصص نسبی
RSi

گناوه
دیلم

بوشهر
دشتستان

تنگستان

دشتی
دیر

کنگان

جم

عسلویه

















        

تعداد کل شاغلین x 100000

شاخص تنوع مطلق
ADi
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 شدهگرفتهها که در آن سهم اشتغال در سطح استانی نیز در نظر شهرستان 12ی شاخص تنوع نسبیریگاندازههمچنین برای 

 (1323)زبردست، است.  شدهاستفادهاست، از فرمول زیر 

 j│S -ij Sj │=1/∑ iRD        :4فرمول

ی اقتصادی شهرستان، در مقایسه با سطح استانی بیشتر هاتیفعالتنوع باشد،  تربزرگهر چه مقدار عددی این شاخص 

 است.

 بوشهرهای استان شاخص تنوع نسبی شهرستان: 9نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

ست که همانطور که مشاهده می شود، ارائه شده ا 33جدول خروجی حاصل از تحلیل های انجام شده در این قسمت در 

تواند یعنی یک شهرستان در یک بخش هم می؛ ها درست برعکس هم نیستدهد که تنوع و تخصص شهرستاننشان می

شهرستان گناوه در عمده فروشی و  بررسی های انجام شده وضع موجود حاکی از این است که تخصصی باشد و هم متنوع.

که این تخصص می تواند ناشی از امکان دسترسی این شهرستان به استان های همجوار خرده فروشی دارای تخصص است 

که در شمال استان بوشهر قرار دارند، باشد. دیلم نیز به عنوان شهرستانی در شمال استان دارای تخصص در بخش حمل و نقل 

دور را به استان هرمزگان و در نتیجه کریو انبارداری است. قرارگیری این شهرستان در مسیر محور ساحلی که استان بوشهر 

جنوبی متصل می کند، نقش مهمی در تخصص این شهرستان دارد. شهرستان بوشهر به عنوان مرکز استان -بین المللی شمال

نیز در بخش اداره امور عمومی و دفاع، تأمین اجتماعی اجباری دارای تخصص می باشد، گرچه این شهرستان دارای تنوع 

ز است. شهرستان های دشتستان، تنگستان، دشتی و دیر در کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری دارای تخصص می باالیی نی

                                                      
12 Relative Diversity 

گناوه

دیلم

بوشهر

دشتستان

تنگستان
دشتی

دیر

کنگان

جم عسلویه

















        
تعداد کل شاغلین x 100000

شاخص تنوع نسبی
RDi
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باشند. این تخصص نیز متأثر از موقعیت جغرافیایی شهرستان ها می باشد که شرایط مساعدی برای کشاورزی در این شهرستان 

غرافیایی دارای تخصص مطلق در بخش تولید صنعتی است. با ها فراهم کرده است. شهرستان جم نیز با توجه به موقعیت ج

توجه به شرایط موجود در شهرستان عسلویه و کنگان که جاذب شاغلین صنعتی هستند، می توان استنباط کرد که ضرورت 

 اهمیت دادن به اسکان این شاغلین این شهرستان ها را در بخش ساختمان متخصص کرده است.

 استان بوشهرهای ی مختلف به تفکیک شهرستانهابخشتنوعتخصص و  هایشاخص: 33جدول 

 شهرستان نواحی
تعداد کل 

 شاغلین
 شاخص تخصص مطلق

iAS 

 شاخص تخصص نسبی

iRS 

شاخص تنوع 

 مطلق

iAD 

شاخص تنوع 

 نسبی

iRD 

شاخص استاندارد 

 شده تنوع مطلق

iBLA 

 1ناحیه

  24322.11 گناوه

شی عمده فرو

و خرده 

فروشی ؛ تعمیر 

وسایل نقلیه 

موتوری و 

موتور سیکلت

 

عمده فروشی و خرده 

فروشی ؛ تعمیر 

وسایل نقلیه موتوری 

و موتور سیکلت

 

 2222.11 دیلم
حمل و نقل و 

انبارداری
 

حمل و نقل و 

انبارداری
 

2ناحیه

  22412.11 بوشهر

اداره امور 

عمومی و دفاع 

؛ تامین 

اجتماعی 

اجباری

 

اداره امور عمومی و 

دفاع ؛ تامین اجتماعی 

اجباری
 

 22221.11 دشتستان

کشاورزی، 

جنگلداری و 

ماهیگیری
 کشت و صنعت 

 12142.11 تنگستان

کشاورزی، 

جنگلداری و 

ماهیگیری
 کشت و صنعت 

 21211.11 دشتی

کشاورزی، 

جنگلداری و 

ماهیگیری
 

کشاورزی، 

جنگلداری و 

ماهیگیری
 

3ناحیه
  14222.11 دیر

کشاورزی، 

جنگلداری و 

ماهیگیری
 

کشاورزی، 

جنگلداری و 

ماهیگیری
 

 ساختمان 22121.11 کنگان
، ایهای حرفهفعالیت

علمی و فنی
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 شهرستان نواحی
تعداد کل 

 شاغلین
 شاخص تخصص مطلق

iAS 

 شاخص تخصص نسبی

iRS 

شاخص تنوع 

 مطلق

iAD 

شاخص تنوع 

 نسبی

iRD 

شاخص استاندارد 

 شده تنوع مطلق

iBLA 

 12121.11 جم
تولید صنعتی 

)ساخت(
 

ها های خانوارفعالیت

به عنوان کارفرما، 

های فعالیت

لید ناپذیر توتفکیک

کاالها و خدمات 

توسط خانوارهای 

معمولی برای خود 

مصرفی

 

 ساختمان 43212.11 عسلویه
های اداری و فعالیت

خدمات پشتیبانی
 

 ورمأخذ: مطالعات مشا

 هاتنوع نسبی به تخصص نسبی شهرستان شاخصبررسی : 11نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

تخصص و تنوع هر یک از نواحی ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود ناحیه شمالی در بخش  34جدول در 

ست. با ا خدمات و صنعتدر حالی که تخصص ناحیه میانی با مرکزیت بوشهر در بخش بازرگانی دارای تخصص می باشد، 

 شتیبانو خدمات پ توجه به موقعیت شهرستان های موجود در ناحیه جنوبی، این ناحیه نیز دارای تخصص در بخش ساختمان

 می باشد.

گناوه دیلم

بوشهر

دشتستان

تنگستان

دشتی

دیر

کنگان

جم
عسلویه













      

R
Si

RDi
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 تفکیک نواحی استان بوشهری مختلف به هابخشتنوعتخصص و  هایشاخص: 34جدول 

 نواحی
تعداد کل 

 شاغلین
 شاخص تخصص مطلق

iAS 
 شاخص تخصص نسبی

iRS 

شاخص 

 تنوع مطلق

iAD 

شاخص 

 تنوع نسبی

iRD 

شاخص استاندارد 

 شده تنوع مطلق

iBLA 

 ناحیه

 شمالی
33114.11  

عمده فروشی و خرده 

فروشی ؛ تعمیر وسایل 

نقلیه موتوری و موتور 

سیکلت

 

ده فروشی و خرده عم

فروشی ؛ تعمیر 

وسایل نقلیه موتوری 

و موتور سیکلت

 

 ناحیه

 میانی
121212.11  

اداره امور عمومی و 

دفاع ؛ تامین اجتماعی 

اجباری
 کشت و صنعت 

 ناحیه

 جنوبی
121321.11  ساختمان 

های اداری و فعالیت

خدمات پشتیبانی
 

 مأخذ: مطالعات مشاور

کار درونی استان، ابتدا اسناد فرادست بررسی شد، سپس بر اساس مطالعات های نواحی و تقسیمبندی تخصصمنظور جمعبه

های ل شد، درنهایت با استفاده از نظرات ذینفعان تخصصها بررسی و تحلیهای تخصصی استان و شهرستانوضع موجود زمینه

ص شده های مشخها و تخصصهای هرکدام از شهرستانبندی شد. در این بخش با ذکر پتانسیلارائه شده تکمیل و اولویت

دی بنها مشخص شده و اولویتهای هرکدام از شهرستان، تخصصصنعتی، کشاورزی و خدمات گانهبر اساس منابع سه

های دار در زمینه تخصصهای اولویتها آورده شده است. لذا بر این اساس شهرستانها در شهرستانرکدام از تخصصه

 ها مشخص گردیده است.شناسایی شده نیز مشخص شده و قلمروهای هرکدام از تخصص

ینفعان و د ، پیشنهادهای ذها و نقاط قوت شهرستان، در نواحی استان بوشهر بر اساس نتایج مطالعات وضع موجوپتانسیل

 منعکس شده است.ذیل های استان بوشهر در همچنین مطالعات اسناد فرادست به تفکیک شهرستان

 نفعانیدر استان بوشهر بر اساس مطالعات موجود ، اسناد و خواست ذ یشهرستان یهاتخصص:  35جدول 

ها بر اساس تخصص

 اسناد فرادست

بر اساس  هاتخصص

 پیشنهادهای ذینفعان
ها بر اساس نتایج تخصص

 وضع موجود
پتانسیل و نقاط قوت 

 شهرستان
 شهرستان

ردی

 ف

 بازرگانی-

 ونقل و ارتباطاتحمل-

 شیالت -

 توریسم-

 بازرگانی-

 گردشگری تجاری و دریامحور –

خدمات پشتیبان گردشگری و -

 بازرگانی

کشاورزی با تاکید بر خوشه -

 خرما

 پایین دستی نفت و گاز صنایع-

 بازرگانی  متمرکز و غیرمتمرکز-

 گردشگری دریایی –

خدمات پشتیبان گردشگری و -

 بازرگانی

 ونقل و انبارداریحمل -

 کشاورزی-

 خدمات پشتیبانی صنعت نفت-

های آزاد و دسترسی به آب -

 قابلیت توسعه بنادر

زمینه مناسب گردشگری  -

 تجاری و تفریحی
 

 1 دیلم

 گانیبازر-

 ونقل و ارتباطاتحمل-

 گردشگری -

 ونقل و ارتباطاتحمل -

بازرگانی متمرکز و تخصصی در -

 گناوه
 2 گناوه قابلیت توسعه بنادر و سواحل-
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ها بر اساس تخصص

 اسناد فرادست

بر اساس  هاتخصص

 پیشنهادهای ذینفعان
ها بر اساس نتایج تخصص

 وضع موجود
پتانسیل و نقاط قوت 

 شهرستان
 شهرستان

ردی

 ف
 صنایع نساجی و پوشاک-

 دامداری -

 توریسم-

 تجارت و بازرگانی -

 دستی نفت و گازصنایع پایین -

-گردشگری ساحلی)دریایی-

 ورزشی(

 خدمات متمرکز-

 کشاورزی صادرات محور-

و  دستی نفتپایین صنعت ) صنایع-

 گاز(

زمینه مناسب در بازرگانی و -

جذب گردشگر )جهت خرید و 

 تفریحات ساحلی(

 کشاورزی)خرما(-

دامداری صنعتی و -

 صنعتینیمه

صنایع تبدیلی کشاورزی و -

 چوب

 صنایع غذایی-

 صنایع نساجی و پوشاک-

توریسم )آبشار فاریاب و  -

 ب گرم برازجان (آ

 بازرگانی -

ونقل خدمات لجستیک و حمل -

 ایجاده

 کشاورزی -

تی دسصنایع باالدستی و پائین -

 نفت و گاز

 گردشگری تخصصی -

-خدمات شهری)خدمات مالی-

 آموزشی(-درمانی -بازرگانی

 بازرگانی متمرکز -

 بنیانکشاورزی دانش -

ونقل خدمات لجستیک و حمل -

 ایجاده

 ی تخصصیگردشگر -

-خدمات شهری )خدمات مالی -

 آموزشی(-درمانی -بازرگانی

 گردشگری)آثار تاریخی(-

 معدن-

خدمات پشتیبان بندرگاهی و -

 ونقلحمل

 مستعد در کشاورزی -

 

 3 دشتستان

خدماتی )کانون توسعه -

 های برتر (فعالیت

 شیالت-

 بازرگانی -

صنعت ) صنایع غذایی،  -

صنایع نساجی و پوشاک، 

 ع شیمیایی و پاالیشگاه (صنای

 توریسم -

 ونقل و ارتباطاتحمل -

خارک ) صادرات و  -

 واردات نفت (

محور علم و فناوری در بخش -

 زیست فناوری دریا

تجارت و بازرگنی مبتنی بر دریا -

 ) بندر بوشهر (

گردشگری با توجه به -

 زیرساختهای مناسب

ل ارتباطی و حم –نقش ترانزیتی -

 و نقل

رتر و پشتیبان نفت و خدمات ب-

 گاز

 

مرکزیت علم و فناوری در  -

آوری دریا و های زیست فنحوزه

 بیوتکنولوژی

 خدمات برتر-

 بازرگانی تجاری و تخصصی-

 گردشگری-

 ونقل دریا محورحمل-

 خدمات پشتیبان نفت و گاز-

 

های آزاد و دسترسی به آب-

 قابلیت توسعه بنادر و سواحل

کلیه بنیان در صنایع دانش -

های مزیتی شیالت، برق و عرصه

الکترونیک، مواد و متالوژی، 

 صنایع دریایی

ونقل و ارتباطات ریلی و حمل-

 دریایی

 قطب صادرات نفتی منطقه-

 

 4 بوشهر

صنایع تبدیلی  -کشاورزی-

کشاورزی )صنایع غذایی، 

 چوب و نجاری (

 صنایع فلزی -

 شیالت و میگو -

معدنی ) به دلیل وجود آب -

 های آب شیرین (مهچش

 دامداری صنعتی -

 دامی-صنایع کشاورزی -

 گردشگری-

 شیالت -

ونقل حمل -خدمات لجستیک -

 و انبارداری و خدمات شهری

 کشاورزی و صنایع مربوطه -

 صنایع دریایی -

 گردشگری -

ونقل و خدمات خدمات: )حمل -

 فرهنگی ( -توریستی

های آزاد و دسترسی به آب-

 نادر و سواحلقابلیت توسعه ب

گردشگری )رئیسعلی و  -

 چشمه آبگرم و دلوار(

 تجارت دریایی-

ع و صنای دانش بنیان کشاورزی-

 تبدیلی

 سازی(صنعت)کشتی-

 2 تنگستان

 شیالت و میگو-

 صنعت ) معدنی ( -

ی های تزئینصنایع معدنی) سنگ-

 و تولید سیمان (

 زراعت -کشاورزی -

 خدمات) در بخش فرهنگی( -

 ونقل کاالحمل -خدمات-

 گردشگری-

)صنایع -)صنایع معدنی (-صنعت -

 دستی نفت و گاز (پایین

 کشاورزی-

 ونقل کاالخدمات: حمل-

 گردشگری-

 

وجود خاک مناسب جهت 

توسعه کشاورزی و محصوالت 

 فرنگی ()خرما، گوجه

 پرورش میگوشیالت و -

 وجود مراکز توریستی-

 های آزاددسترسی به آب-

 2 دشتی
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ها بر اساس تخصص

 اسناد فرادست

بر اساس  هاتخصص

 پیشنهادهای ذینفعان
ها بر اساس نتایج تخصص

 وضع موجود
پتانسیل و نقاط قوت 

 شهرستان
 شهرستان

ردی

 ف

 پتروشیمی گاز و-

 بازرگانی-

 فرنگی(کشاورزی) گوجه-

 پرورش میگو-

 شیالت -

 کشاورزی -

 گردشگری -

 خدمات برتر -

 صنایع پتروشیمی -

 خدمات -

 شیالت و صنایع وابسته -

 فناوری(علم و فن آوری )زیست -

 گردشگری -

 بنیانکشاورزی دانش -

 صنایع پتروشیمی ، نفت و گاز -

و های آزاد دسترسی به آب-

 قابلیت توسعه بنادر و سواحل

کشاورزی : در زمینه -

 فرنگیگوجه محصوالت،

 محصوالت تخصصی میگو-

ذخایر گازی و قابلیت رشد -

 صنایع مرتبط با گاز

 مراکز توریستی -

 2 دیر

 های گاز و نفتفعالیت-

 صنایع انرژی بر-

 بازرگانی-

 گردشگری )منطقه نای بند (-

 ونقل و انبارداریحمل-

وسعه و تجارت دریا ت -

 بازرگانی -محور:شیالت

 گردشگری -

 کشاورزی -

 صنایع نفت و گاز و پتروشیمی -

 -خدمات برتر در زمینه درمانی -

 مالی و خدمات پشتیبان تولید

 گردشگری دریایی -

علم و فناوری) مرکز علم و فناوری  -

 جنوب استان(

 صنایع پتروشیمی -

 ساختمان -

د و های آزادسترسی به آب-

 قابلیت توسعه بنادر و سواحل

ذخایر عظیم گازی و قابلیت  -

 رشد و توسعه صنایع مرتبط با

 گاز

 اکوتوریسم ساحلی-

 های بازرگانیقابلیت-

 2 کنگان

 کشاورزی-

 پتروشیمی-

خدمات لجستیک )نفت و -

گاز و پتروشیمی و اسکان 

 مدیران عسلویه (

 ونقل و انبارداریحمل-

 قطب تأمین امکانات -

اسکان نیروهای شاغل در صنایع  -

 نفت و گاز

 کشاورزی و باغداری-

خدمات پشتیبان گردشگری و  -

 آموزش عالی

 صنایع پشتیبان نفت و گاز -

خدمات پشتیبان گردشگری و  -

 آموزش عالی

 گردشگری -

 کشاورزی و باغداری -

 علم و فناوری با محوریت انرژی -

 دستی پتروشیمیصنایع پایین -

گازی و قابلیت رشد و ذخایر -

 گاز توسعه صنایع مرتبط با

های سکونتگاهی به قابلیت -

 وهوای مناسبدلیل آب

 

 

 1 جم

 ذخایر گاز-

 پتروشیمی -

 بازرگانی-

 شیالت-

 توریسم )نای بند( -

 تجارت و بازرگانی -

 گردشگری-

 نفت و گاز و پتروشیمی -

صورت علم و فناوری و به -

 زتخصصی در زمینه نفت و گا

 گردشگری دریایی-

خدمات برتر با محوریت خدمات  -

 درمانی، مالی، بیمه و...

 علم و فناوری -

 خدمات ویژه روستایی -

 ساختمان-

ذخایر عظیم گازی و قابلیت --

 رشد صنایع مرتبط با گاز

های آزاد و دسترسی به آب-

 قابلیت توسعه بنادر و سواحل

زمینه مناسب گردشگری -

 ساحلی

 11 عسلویه

 مأخذ: مطالعات مشاور

خصص ها ت ، مطالعات وضع موجودپتانسیل ها و نقاط قوت شهرستان ها، تخصص ها بر اساس با توجه به نتایج حاصل از 

آمده دول جمی توان به طور کلی تخصص هایی که در تخصص ها بر اساس اسناد فرادست و بر اساس پیشنهادهای ذینفعان 

الزم به ذکر است که این تخصص ها شامل تمامی تخصص های .استان بوشهر شناسایی کردمه ریزی است را برای نواحی برنا

 ند. شناسایی شوشهرستان ها نمی شود بلکه سعی شده است، در میان تخصص ها، اصلی ترین تخصص های شهرستان ها 
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 تخصص های کلی نواحی برنامه ریزی: 36جدول 

 تخصص ها ی کلی مرکز شهرستان ها نواحی برنامه ریزی

 ناحیه یک برنامه ریزی

 )ناحیه ی شمالی(
 گناوه دیلم _گناوه

 فعالیت های حوزه نفت 

 خدمات پشتیبان صنعت نفت 

 خدمات پشتیبان بازرگانی 

 ناحیه ی دو برنامه ریزی

 ) ناحیه میانی(

 _دشتستان _بوشهر

 دشتی _تنگستان
 بوشهر

 تجارت و بازرگانی 

 ش بنیانکشاورزی دان 

 و خدمات وابسته گردشگری 

 خدمات لجستیک بازرگانی 

  علم و فناوری در حوزه زیست فن آور 

 شیالت 

 آموزش عالی 

 صنایع دریایی 

 معدن و صنایع وابسته 

 ناحیه ی سه برنامه ریزی

 ) ناحیه ی جنوبی استان(

 _جم_کنگان _دیر

 عسلویه
 کنگان

 فعالیت های حوزه گاز 

 خدمات لجستیک حوزه انرژی 

 علم و فناوری در حوزه انرژی 

 شیالت 

 : مطالعات مشاور مأخذ

 فعالیت هاالگوی استقرار 

با توجه به نتایج بدست آمده  در زمینه ی تخصص ها  برای شهرستان های استان بوشهر ، تخصص نواحی برنامه ریزی و 

ا ت ریک از این نواحی تعیین شدزمینه ی توسعه ی مشترک و همکاری و تعامالت مشترک بین شهرستان های موجود در ه

در راستای تقویت تخصص های هریک از این نواحی برنامه ریزی و تبدیل این نواحی برنامه ریزی به قطب های تخصصی 

 اقدامات و جهت گیری ها و خط مشی های الزم انجام شود. 

مر سبب شد  که همین از خواهد نیباید توجه داشت که تعیین تخصص هریک از نواحی برنامه ریزی سبب ایجاد رقابت 

 تخصصیو استان خواهد شد.  ی موجود در هریک از نواحی برنامه ریزینواحی برنامه ریزی و شهرستان ها توسعه و رشد

افزایش تعامالت در درون نواحی برنامه ریزی و همینطور در بین نواحی برنامه ریزی خواهد شدن نواحی برنامه ریزی سبب 

نواحی برای استفاده از تخصص مورد نظری که در نواحی دیگر وجود دارد  با یکدیگر در تعامل  قرار  شد. بنابراین، این

ه به به نواحی برنامه ریزی و نتیجتا توج درون استانی و برون استانی خواهند گرفت. هم چنین این امر سبب افزایش توجه

و ایجاد  قطب های همکار و مکملکه سبب ایجاد ،شد خواهد شهرستان های موجود در هریک از این نواحی برنامه ریزی

و استفاده از مزیت های رقابتی برون استانی را فراهم نموده و سبب توسعه و رشد و  زمینه ی توسعه ی مشترک
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 و پیشرفت نواحی برنامه ریزی و شهرستان های هریک از این نواحی برنامه ریزی و در نهایت موجب رشد و پیشرفت استان

 خواهد شد. یشتر به استانتوجه ب

پس از بررسی تخصص ها متناسب با ظرفیت های آتی شناسایی شده در استان در چارچوب دستیابی به اهداف بنیادین و 

ست الزم مورد تحلیل و جمع بندی قرار گرفته ا 11 ریتصوچشم انداز، الگوی استقرار فعالیت ها در پهنه استان بوشهر به قرار 

به ذکر است که الگوی فعالیت ها عمدتا مبتنی بر کانون ها و کریدورهای آن می باشد. با توجه به این تصویر سه کریدور 

ی با کریدور چند عملکرد یکی از کریدورها،اصلی فعالیت در استان بوشهر در افق طرح آمایش استان وجود خواهد داشت. 

رزمینی است بندر کنگان را از طریق خورموج و برازجان به استان های همجوار محوریت صنعت، معدن، ترانزیت درون س

متصل می کند. کریدور بعدی، مهمترین کریدور ساحلی در جنوب کشور است که بندر کنگان را به بندر دیلم وصل می 

ی و صنایع ، فناورکند و با توجه به موقعیت آن یک کریدور چند عملکردی با محوریت گردشگری، شیالت، خدمات برتر

دریایی، لجستیک و پردازش کاال  است. الزم به ذکر است که در این محور بندر گناوه به عنوان خدمات پشتیبان بازرگانی 

و ترانزیتی عمل می کند و بعد از آن دلوار در رتبه بعدی در توسعه های آتی استان نقش خواهد داشت. این کریدور، یکی 

است که استان بوشهر را به استان خوزستان متصل می کند، عالوه بر آن، بین بندر گناوه، بوشهر و از مهمترین کریدورهایی 

خارگ ارتباطات فعالیتی نفت و گاز و گردشگری طبیعی و دریایی وجود دارد. کریدور بعدی از ادغام دو کریدور درون 

ور ویه به استان هرمزگان متصل می کند. این کریداز طریق عسل به وجود می آید و بندر کنگان راسرزمینی و ساحلی قبلی 

صنعتی یکپارچه است که به خصوص در فعالیت های انرژی بر نقش مهمی در استان -نیز یک کریدور چند عملکردی شهری

 ایفا می کند. عالوه بر این کریدورها، کریدورهای دیگری نیز در استان بوشهر وجود دارند که منجر به اتصال استان بوشهر

با استان فارس و درنتیجه استان های مرکزی ایران می شود. یکی از این کریدورها بندر بوشهر را با عبور از برازجان به شیراز 

وصل می کند. الزم به ذکر است که شیراز به عنوان بندر خشک مرکز اصلی پشتیبان بنادر استان بوشهر و به خصوص بندر 

ر را از طریق اهرم به استان فارس پیوند می دهد. همچنین بندر دیلم از طریق گچساران بوشهر است. کریدور بعدی، بندر دلوا

به استان های کهکیلویه و بویراحمد و همچنین استان فارس متصل می شود که  نقش مهمی در فعالیت های گردشگری و 

ود با توجه استان فارس متصل می ش خدمات گردشگری طبیعی دارد. ناحیه جنوبی استان بوشهر نیز از طریق بندر سیراف به

 به تخصص این ناحیه در استان بوشهر، این محور مبتنی بر فعالیت های انرژی بر و صنایع نفت وگاز است.
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 : الگوی استقرار نظام فعالیت در چارچوب محورهای توسعه 11 ریتصو

 



 شی آما یطرح راهبرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 
 

22 

) نظام اسکان  م سلسله مراتبی مراکز سکونتگاهیتعیین شکل بندی کلی الگوی استقرار و نظا -1-4-1-2

 جمعیت ( 

ونت الگوی استقرار جمعیت و نظام سکبه صورت موازی و همراستا  تعیین تخصص های نواحی و قلمروهای اصلی فعالیت

-تسکون تخصص های نواحی سازد.نیز مشخص میبخشی از ارکان شکل بندی سازمان فضایی استان  را به عنوان گاهی استان

د خدماتی این متناسب با بع گاه هااسکان جمعیت و ظرفیت جمعیت پذیری سکونت ایو شبکه مراتبیگاهی در نظام سلسله

 گردد.ریزی میها برنامهکانون

گاهی در حالی که از یک سو از الگوهای استقرار فعالیت تاثیر می پذیرد، از به عبارت دیگر سلسله مراتب نظام سکونت

بندی رد تعیین شکلاز موا برخیشکل بندی کالن سازمان فضایی فعالیت در استان تاثیر می گذارد. بدین لحاظ در دیگر سو بر 

ای مناطق هگاهی و شناسایی عملکردهای اصلی مراکز سکونت گاهی در نظام مذکور را مقدم بر تعیین تخصصنظام سکونت

اند ههای توسعه فعالیت بالفعل نشده و یا شناسایی نشدکه ظرفیتو در مناطقی  اندو الگوهای استقرار فعالیت تلقی کرده

  بندی مراکز سکونتگاهی ارجحیت داشته است.دار توسعه فعالیت بر سطحتخصص مناطق و قلمروهای اولویت

ر ادر این بند تعیین شکل بندی کلی الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبی مراکز سکونتگاهی در دو بخش مورد بررسی قر

ونتگاهی و در بخش دوم نظام سلسله مراتبی مراکز سکالگوی استقرار گرفته، به این صورت که در بخش اول شکل بندی کلی 

 به تفصیل شرح داده شده است. 

 شکل بندی کلی استقرار مراکز سکونتگاهی استان بوشهرتعیین  -1-4-1-2-1

اصلی سازماندهی  مولفه ها و عناصربه بررسی  راستای دستیابی به شکل بندی کلی الگوی استقرار مراکز سکونتگاهی در

انداز  مرکزیت، بسته به نوع چشممقوله چندپرداخته می شود.  شبکه شهری مکمل و همکار(_توسعه فضایی )چند مرکزی 

اجتماعی، اقتصادی و تاریخی(، از معنایی گسترده و پیچیده برخوردار است. به منظور ادراک )فضایی،  تحقیق

، نخست دو بعد چندمرکزگرایی)بعد تحلیلی و هنجاری(،که مربوط به روش برخورد با این پدیده در ساختار چندمرکزگرایی

دهد باشند، مطرح گردیدند. بعد تحلیلی چندمرکزگرایی را بعنوان نتیجه تغییرات اجتماعی مورد مالحظه قرار میشهری می

تحلیلی با استفاده از مفهوم چندمرکزیت سیستم موجود یا در حال کند. بعد ها قلمداد میو بعد هنجاری آن را پیامد سیاست

است که در بعد هنجاری از این مفهوم بعنوان یک اصل راهنما گردد، این در حالیظهور چند مرکزی تشریح یا تحلیل می

واقعیت فعلی گرایش  ،شود .در بعد تحلیلی چندمرکزگراییمی برای دستیابی به هدفی در سطح راهبردهای سیاستی بهره گرفته

نجاری گیرد. از سویی دیگر در بعد های مورد مالحظه قرار میهای همکاری بین منطقهیک سیستم شهری به جستجوی فرصت
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های موجود مذکور بعنوان نقاط آغازینی برای ترغیب واقعیت چندمرکزیت در مناطق شهری از طریق تدوین ایده از فرصت

های آتی، اهمیت آگاهی از توسعه فضایی تاریخی شود. در راستای درک چالشاستفاده میریزی های برنامهیا سیاست

 های چندمرکزی مورد بحث قرار گرفته و سه مسیر آلترناتیو شامل :آرایش

 زی بوده و به مرکتر تکالگوی مرکزگریز: چندمرکزگرایی ممکن است نشات گرفته از شهری باشد که پیش

 ای توسعه یافته است.رکزگریز( به شکل یک سیستم شهری چندهستهتبع رشد مداوم)الگوی م

 تر در تر تک مرکزی بوده و بواسطه الحاق مراکز کوچکالگوی الحاقی : نشات گرفته از شهری باشد که پیش

 ای توسعه یافته است. ناحیه پیرامونی)الگوی الحاقی( به شکل یک سیستم شهری چندهسته

  اند.اع چندین مرکز مستقل با ابعاد مشابه که در اشکال مختلف سازمان یافتهجوشی : از اجتمالگوی هم 

 : مقایسه روند توسعه فضایی در سیستم های سه گانه هم جوشی/الحاقی و مرکز گریز11تصویر 
 الگوی مرکزگریز الگوی الحاقی جوشیالگوی هم

   
 8331: شامپیون، مأخذ

 : سه جنبه چند مرکزیت12تصویر 

 مورفولوژی روابط میان مناطق شهری مدیریت
 

 8334پروژه اپسون، مأخذ: 

پذیری اقتصادی و انسجام اجتماعی است رقابت، برخی معتقدند مدل چندمرکزی روندی برای ترغیب توسعه پایدار

دهد.از سویی دیگر، توسعه در سیستم چندمرکزی هشدار میاحتمال افزایش میانگین مسافت سفرهای مکرر روزانه 
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چندمرکزی توزیع فضایی و زمانی الگوی سفرهای مکرر روزانه را بهبود بخشیده و باعث تغییر آن از مدل پاندولی به مدل 

رکزی سه مهای مکمل چندمرکزیت: در راستای تایید تحلیل درجه چندمرکزیت و پتانسیل توسعه چندگردد. جنبهمتقاطع می

 جنبه همبسته و در عین حال متمایز معرفی می گردد. 

 این واقعیت وجود دارد که رشد اکثر شهرهای بزرگ کشور کماکان بیشتر از رشد کشور است، اما شهرهای متوسط

ی های فضایی در مناطق شهر+(. یکی دیگر از گرایش٪21/1های باالی گسترش جمعیتی هستند)مقیاس نیز نمایانگر نرخ

بزرگ، نرخ باالی رشد مناطق پیرامونی شهرهای بزرگ در مقایسه با هسته مرکزی آنها است که نمایانگر تقسیم قدرت 

 . همچنین)مانند شهر جم در منطقه شهری جنوب( های آن استاقتصادی مرکز اصلی با مراکز فرعی دیگر واقع در حومه

یری ای، شکل گبه واسطه شکل گیری مزیت های خاص منطقه برخی از شهرهای متوسط به رغم فاصله از مراکز بزرگ،

ز صادرات( دارای رشد به مراتب گسترده تر و وسیع تری نسبت به مراکیک مرکز اشتغال وسیع و دسترسی به دریا )موقعیت 

نی و اشهری بزرگ هستند )مجموعه شهری کنگان در استان بوشهر(.  تدوین الگوی سازمان یابی فضایی نواحی شمالی، می

جاد پیوندها در ای جنوبی با توجه به جوانب سه گانه موفولوژی، روابط و مدیریت و نیز مزیت های منطقه ای و ظرفیت منطقه

ند مو روابط با کانون های دوردست، نشان می دهد که می توان به منظور کارایی هر چه بیشتر، بهره وری باالتر و توسعه نظام

ت های متعدد بیرونی در تنظیم با شرایط حساس اکولوژیک منطقه به سمت ظرفیت مناطق چند صادرات و بهره مندی از فرص

در ادامه به منظور دستیابی به تعریف مشترک از ساختار مورفولوژیک، روابط بین مناطق و مدیریت که  مرکزی حرکت کرد.

 پیشتر بیان شده، مفاهیم هریک از آنها به تفکیک ارائه شده است.

 رفولوژیکساختار مو

های شهری در یک قلمرو است معیارهای عینی به منظور جنبه مورفولوژیک مربوط به سازماندهی کالبدی فعالیت 

ذا معیار ل مشخص نمودن الگوی فضایی توسعه چندمرکزی، همچون توزیع اشتغال و خدمات در سرتاسر چند مرکز، بودند.

ری عمدتاً نتیجه تعامل میان حمل و نقل و کارب گردد. ساختار فضایی مشاغل محدودهای تحلیل مراکز فرعی نباید به خوشه

های مرفولوژیکی برای یک آرایش فضایی چندمرکزی عبارتند از: وجود تعدادی شهر واجد تمایز زمین باشد. مشخصه

ه ب تاریخی، عدم وجود شهر پیشتاز، اندک بودن تعداد شهرهای بزرگ، تعدد شهرهای کوچک، نزدیکی نسبی شهرها

تان بوشهر های اصلی سازمان فضایی اسها به عنوان ویژگیا از یکدیگر که این شاخصیکدیگر، تمایز فضایی و سیاسی شهره

 شوند.شناخته می
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 ساختار روابط میان مناطق

ر یک د ها و جریانات ساختار فضایی)ساختاری( و تعاون داوطلبانه)سازمانی(افزاییروابط میان مناطق شهری مربوط به هم

 هاگره»سیستم شهری است روابط میان کنشگران در یک سیستم چندمرکزی، این جنبه را چندمرکزیت عملکردی نام نهاد. 

ک سیستم های داخل یها، و شبکهها، روابط، جریانبایستی از لحاظ عملکردی به هم پیوند یابند برای تشریح شبکه گره

از طریق مکانیزم همکاری، تکمیل گری و اثرات خارجی » هاافزاییکند. این هممیافزایی را عنوان شهری چندمرکزی واژه هم

ی( گری و اثرات خارجافزایی بخش)همکاری، تکمیلحضور هریک از این سه مکانیزم هم« »گردندمربوط به آنها محقق می

ویت جنبه دیگری است ه« گرددکنشگران میافزایی و بالتبع مزایای اقتصادی برای ای موجب تولید همدر تلفیق با رفتار شبکه

سازد: استراتژیک، فرهنگی و عملکردی. بخشد، سه نوع هویت را مطرح میکه روابط میان ساختارهای شهری را تقویت می

 کنند. فاکتور عملکردی تنها یکی از سه جنبه همبسته است که قدرت روابط موجود را تعیین می

 تیریمد ساختار لیتحل

های مختلف سروکار دارد. با توجه به این ختارهای چندمرکزی با کنشگران متعدد در سطوح و صالحیتمدیریت سا

ردد. امور سیاسی گحقیقت که سیستم چندمرکزی ساختاری فاقد مرز است، جنبه مدیریتی به چالشی در هر مقیاسی مبدل می

ان مملو از کنشگرچندمرکزی پهنه »ری ندارند. های مدیریتی با بافت چندمرکزی نوظهور سازگاو حدود اداری دستگاه

اند. در های سیاست شهری فعالهای فضایی گوناگون است و این کنشگران در تمامی بخشعمومی و خصوصی در مقیاس

در این خصوص، میجرز یک «. های متعددی ظهور یابندهای گوناگون و تعارضاین بازی چندبعدی، ممکن است ائتالف

عمومی  بایستی با تعداد زیادی از کنشگران»، زیرا «فضا»کنند و نه یک تلقی می« شگرکن»مرکزی را یک منطقه شهری چند

ها، فرهنگ و های خاص خود برخوردارند و در اغلب موارد رویهو خصوصی مواجه گردد که همگی از اهداف و اولویت

ند. روابط متقابل و مدیریت سه جنبه مکمل یکدیگر مورفولوژی،«. می باشند قدرت)عینی و ذهنی( آنها متفاوت از یکدیگر

های مربوطه در امر تایید تحلیل درجه توسعه چندمرکزی و همچنین پتانسیل تحقق این نوع توسعه های مذکور جنبهمشخصه

 گردند. محسوب می

ور به کار در حال ظهبعد تحلیلی مفهوم چند مرکزی را به منظور تحلیل و نشان دادن یک سیستم چندمرکزی موجود و یا 

را به عنوان یک مفهوم هدایتگر جهت دستیابی به اهداف در سطح راهبردهای  مرکزیتیمی برد، در حالی که بعد هنجاری چند 

سیاسی به کار می برد. بر پایه سه مولفه اصلی شکل گیری مناطق چند مرکزی شامل مورفولوژی عناصر، روابط بین کانون ها 

 تشریح می گردد. استان بوشهر سه ناحیهمان مناطق چند مرکزی در و سیستم مدیریت، ساز



 شی آما یطرح راهبرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 
 

22 

 شکل بندی کلی مراکز سکونتگاهی در ناحیه شمالی استان بوشهر )شهرستان های گناوه و دیلم( : 37جدول 

 پیشینه سازمان فضایی تشریخ سه مولفه اصلی مناطق چند مرکزی: مورفولوژی/روابط/مدیریت

 ساختار مورفولوژیک: 

در این ناحیه ساختار مورفولوژیک مراکز سکونتگاهی به صورت خطی در بین دو کانون شهری دیلم و گناوه است. سایر 

 مراکز سکونتگاهی در امتداد  و ارتباط با این ساختار مورفولوژیک خود را تعریف می نمایند. 

 ساختار روابط میان مناطق شهری:

بین دو کانون شهری اصلی این ناحیه در جریان است که در چارچوب ارتباط عملکردی در حوزه های الگوی شبکه همکار 

مشترک )فعالیت های نفتی( موجب هم افزایی در این ناحیه می شود. در سطحی دیگر به ویژه در چارچوب فعالیت های 

 مرکز استان عمل می نماید. حوزه های بازرگانی کانون های اصلی این ناحیه به عنوان پشتیبان کارکردی 

 ساختار مدیریت:

الگوی مدیریت یکپارچه درون ناحیه ای در سطح اول و منطقه ای در سطح دوم به ویژه با استان های کهکیلویه و بویراحمد 

ای با  هو خوزستان در راستای اتصال اقتصاد دریامحور به اقتصاد پسکرانه حائز اهمیت می نماید. البته ساختار مدیریتی منطق

استان کهکیلویه وبویراحمد در چارچوب کارکردهای گردشگری و با استان خوزستان در چارچوب کارکردهای فعالیت 

 های نفتی متمرکز می شود. 

 

الگوی جزیره ای و و با -1

 قدرت پیوند محدود

توسعه فضایی در راستای  -2

ز دیلم با تمرک-کریدور بوشهر

 جریان به سمت مرکز استان
 

 : مطالعات مشاورخذأم

و  تان و تنگستانبوشهر، دشتس های شهرستانشکل بندی کلی مراکز سکونتگاهی در ناحیه میانی استان بوشهر ): 38جدول 

 دشتی(

 پیشینه سازمان فضایی تشریخ سه مولفه اصلی مناطق چند مرکزی: مورفولوژی/روابط/مدیریت

 ساختار مورفولوژیک: 

ترین تیپولوژی در منطقه دانست. فاصله زمانی و مکانی مراکز مهمترین را می بایست رایج ایشبکه-ار شعاعیساخت

 .می نماید را در منطقه تقویت منتهی به یک مرکز اصلی عاملی است که سیاست فضایی مبتنی بر کریدورهای توسعه

 اطعمتق کریدور چندست که در راستای ا در سطوح مختلف فرعیچند مرکز گرفته از یک مرکز اصلی و نشات

گردد. ر میت، و منجر به تولید مراکز فرعی جدید؛ الحاق مراکز موجود و  ساختن دیگر شهرهای کوچکگسترش یافته

 ساختار فعالیت های پیشنهادی در این منطقه نیز مبتنی بر ساختارمحوری و کریدور است.   

 ساختار روابط میان مناطق شهری:

مبتنی بر کریدور توسعه خط ساحلی زمینه و بستر الزم را جهت شکل گیری بنادر  محورمان فضایی دریا در ساز 

تخصصی و مراکز مکمل و انتقال اطالعات و فنآوری و نیروی انسانی فراهم می آورد. ارتباط میان مناطق بیشتر در مورد 

یابند، اما متأثر از مقیاس و در خط ساحلی ظهور میهای متنوعی محل کار( است. فعالیت -سفرهای مکرر روزانه) منزل

سطح پیوند با اقتصاد منطقه، میزان ارتباط آنها در مقایسه با منطقه شهری متمرکز کمتر است. پیوندها در این محدوده از 

اسی وسیع یو خدمات برتر در مق بنیان، دریاپایهدانش نوع جریانات انرژی و اطالعاتی است و بر این اساس حضور صنایع

رفیت های یکی از ظفارس های حاشیه خلیجتر از آستانه های جمعیتی الزامی است. تقویت کریدورهای دریایی با کشور

فضایی منطقه جهت ظهور عملکردهای با تقاضای بین المللی را فراهم می آورد. همچنین این منطقه در افق های آتی با 

تواند در شکل گیری یک منطقه هم جوش با اقتصاد منطقه ای و بین نطقه میم خدماتیتوجه به واقع بودن در مرکز ثقل 

 المللی نقش های به مراتب بزرگتری را ایفا نماید.

 ساختار مدیریت:

 

 

ک یالگوی مرکزگرا و مبتنی بر -1

چند کانون خاص و کانون عمده و 

 محدود و با قدرت پیوند محسوس

توانمندی توسعه فضایی در -2

-راستای دو کریدور بوشهر

 دلوار-برازجان و بوشهر
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 پیشینه سازمان فضایی تشریخ سه مولفه اصلی مناطق چند مرکزی: مورفولوژی/روابط/مدیریت

ارچه تر است، بر این اساس لزوم مدیریت یکپارتباط میان کنشگران در مناطق فرا شهری در مقایسه با منطقه شهری قوی 

از محدوده های شهری و روستایی می بایست از ساختار خاصی تبعیت کند. با توجه به تبعیت کاربری زمین در خارج 

این منطقه از یک ساختار خطی و مبتنی بر کریدور لزوم بازنگری در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در این منطقه 

از  (Infill Developmentفزا )اهای توسعه درونو طرح پایه های دریاپایه و خشکیهماهنگی فعالیت ضروری است.

 رود.ضروریات سازگاری نظام توسعه در این منطقه به شمار می

 عات مشاورخذ: مطالأم

 (دیرنگان و جم، عسلویه، ک های شهرستانشکل بندی کلی مراکز سکونتگاهی در ناحیه شمالی استان بوشهر ): 39جدول 

 پیشینه سازمان فضایی تشریخ سه مولفه اصلی مناطق چند مرکزی: مورفولوژی/روابط/مدیریت

 ساختار مورفولوژیک: 

مقیاس و متصل به یکدیگر توسط دو راه زمینی و ای از شهرهای متوسطه یافته بواسطه شبکهگروهی از مراکز توسع

کانون واقع در  دقیقه نسبت به 42دریایی، که آنها را به یکدیگر وصل می کند. این سکونتگاه ها در فاصله کمتر از 

ا به ایی قابلیت انتقال تجمع شهری رقرار دارند. شکل بر خط مراکز این سازمان فض بندر سیراف-شهر-مرکزیت هندسی

که  2و  1فاز پارس  22کریدورهای منتهی به آن را داراست . به همین دلیل مدل توسعه فضایی متناسب با مراکز واقع در 

 جوش و الحاقی درهای مختلف قرار دارند. این منطقه دارای الگوی کارکردی همدر یک ساختار خطی نسبت به کانون

خود بوده و از حیث خدماتی مناطق جنوبی استان فارس )المرد، مهر( و غربی هرمزگان )پارسیان( را در بر محیط بالفصل 

 گیرد.می

 ساختار روابط میان مناطق شهری: 

های عملکردی در بخش نظام سکونت و خدمات به یکدیگر پیوند می یابند )با تاکید بر ها بواسطه فعالیتاین هسته

اسطه عملکردهای تولیدی و نظام حمل و نقل به مراکز واقع در مناطق پیرامونی )پیوندهای کاالیی و سفرهای روزانه( و بو

مسافر( ارتباط می یابند. در واقع با اقزایش ظرفیت های شبکه حمل و نقل بین این مراکز، امکان ظهور اشکال متنوعی از 

 یقلمرو کانونراهم می آید. این منطقه مهمترین و سکونت فمتنوع، صنایع دریایی و منطقه پردازش صادرات خدمات 

 تلقی می گردد. حوزه نفوذ پیوسته ملیو  ایمنطقهپیوند با اقتصاد 

 ساختار مدیریت: 

همکاری میان کنشگران در مناطق شهری و فرا شهری از حیث سطح سیاسی و مدیریت قوی است، زیرا این تیپولوژی با 

 ف در تضاد سروکار دارد. های متخلف و گاهاً با اهداشهرداری

 الگوی تمرکز گرا/قطب گرا -1

جوشی بواسطه الگوی هم-2

شکلگیری نواحی خاص و مناطق 

ویژه در بستر کریدورهای مابین 

 کانون ها

 خذ: مطالعات مشاورأم
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 نظام سلسله مراتبی مراکز سکونتگاهی استان بوشهر -1-4-1-2-2

ها را از حیث نوع و شکل اثر گذاری فعالیت های پیشرو در در ادبیات توسعه فضایی، فعالیت های اساسی سکونتگاه 

دسته اساسی دسته بندی کرده اند. شایان  2اقتصاد کانون ها و میزان و شدت تحریک و نیز تفاوت در ماهیت و نوع فعالیت به 

ر سکونتگاه در هذکر است که یکی از علت های اساسی چنین طبقه بندی تفاوت در ایجاد زنجیره های فعالیتی و عملکردی 

 دسته اساسی در ذیل تشریح شده اند:  2و یا در روابط بین سکونتگاه ها می باشد. این 

A.     تولیددد بددا ارزش بدداال، تنددوع در تولیدددات )بطددور معمددول فعالیددت هددایی کدده چندددان بدده هزیندده هددای نیددروی کددار

مدی گیدرد مانندد کارخانجدات بدا       وابسته نبدوده و در ارتبداط مسدتقیم بدا بازارهدای اصدلی ملدی و بدین المللدی قدرار          

و خدددمات تخصصددی، بانکددداری و بیمدده، خدددمات مشدداوره، فنددی و    سددطح تکنولددوژی بدداال و فنددآوری پیچیددده 

 (مهندسی و برتر

B.    تولیددد در ارتبدداط بددا فعالیددت هددای کدداربر و دارای مقیدداس تولیددد انبددوه )وابسددته بدده هزیندده هددای نیددروی انسددانی و

 نند فعالیت های زیر بخش کشاورزی و معدن(با ارتباط  حمل و نقل مناسب ما

C.  تحقیق و توسعه -نوآوری و آزمایش 

D.         خدددمات بخددش خددرده فروشددی و خصوصددی )وابسددته بدده نیددروی کددار مدداهر و نیمدده مدداهر در سددطح وسددیع و

 متوسط و در ارتباط با اقتصاد پیشرفته(

E. )توریسم )وابسته به نوع جذابیت های توریستی و گروه هدف 

F.  دولتیخدمات عمومی و 

در ادامه هریک از وجود و یا عدم وجود فعالیت های مذکور و یا پتانسیل آن در سکونتگاه های منطقه مورد شناسایی 

قرار گرفت. این مهم نقش اساسی و عملکردی در تعریف کریدورهای توسعه از جهت ارتباط بین سکونتگاه ها با عملکرد 

 مکمل خواهد داشت.
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 های توسعه فضاییبندی نقش کانونبندی عملکردی و سطح: طبقه 41جدول 

 ناحیه ردیف
اه نام سکونتگ

 یا کانون
 ساختار شبکه ای

 طبقات اصلی پتانسیل 

 )مکانی، اقتصادی، محیطی و...(
 رتبه شهر جمعیت شهر

 اهسطح سکونتگ 

 دارای پتانسیل موجود
13

90
 13

95
 13

90
 13

95
 

 بوشهر میانی 1
 مرکزیت منطقه شهری شمال

 فارس دروازه ای خلیجکانون  
A-B-C-D-E-F A-B-C-D-E-F 

19
52

22
 22

23
54

 

1 1 1 

 کنگان جنوبی 2

 مرکزیت شبکه جنوب

کانون پیوند دهنده کریدور ساحلی و 

 پسکرانه
A-B-C-F A-B-C-F 

76
32

9
 60

18
7

 

3 4 2 

 برازجان میانی 3
 کانون گره ای

 کانون اصلی کریدور پسکرانه
A-B-C-D-E-F A-B-C-D-E-F 

95
44

9
 11

05
67

 

2 2 2 

 A-C-D-E A-C-D-E بندر مکمل و چابک-نود هم پیوند بوشهر گناوه شمالی 4

64
11

0
 73

47
2

 

4 3 2 

 B-C-F B-C-F کانون پشتیبان و همکار کانون های صنعتی جم جنوبی 5

20
75

1
 31

43
6

 

7 6 3 

 دیر جنوبی 6

کانون مکمل و پشتیبان کریدور صنعتی 

 جنوب

 کانون دروازه ای سطح محلی
B-C-D-E-F B-C-D-E-F 

20
15

7
 24

08
3

 

8 8 3 

 خورموج میانی 7

گره مفصلی بین دو شبکه شهری شمال و 

 جنوب

 مرکز جریانات منطقه ای بین شمال و جنوب 
B-F B-F 

34
94

4
 40

72
2

 

5 5 3 

 A-B-C-D-E A-B-C-D-E کانون دروازه ای سطح محلی دیلم شمالی 8

22
39

3
 25

73
0

 

6 7 3 

 جنوبی  9
شهر جدید 

 سیراف
 A-B-C-D-E-F         2   کانون پشتیبان و همکار کانون های صنعتی

 A-B-C-F A-B-C-F کانون پشتیبان و همکار شبکه شهری شمال عالیشهر میانی 11

12
82

0
 23

18
7

 

12 9 4 

 B-C-D-E-F B-C-D-E-F کانون دروازه ای محلی دلوار میانی 12

37
04

 44
42

 

28 29 4 

 خارک میانی 13
  -انون دروازه ای تخصصی سطح یک ملیک

 کانون مکمل
A-C-E-F A-C-E-F 

77
22

 81
93

 

19 19 4 
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 ناحیه ردیف
اه نام سکونتگ

 یا کانون
 ساختار شبکه ای

 طبقات اصلی پتانسیل 

 )مکانی، اقتصادی، محیطی و...(
 رتبه شهر جمعیت شهر

 اهسطح سکونتگ 

 دارای پتانسیل موجود

13
90

 13
95

 13
90

 13
95

 

 اهرم میانی 14
 کانون گره ای

 مرکز هندسی و فضایی شبکه شهری استان
B-f B-F 

13
77

8
 15

19
8

 

11 13 4 

 عسلویه جنوبی 15
  -کانون دروازه ای تخصصی سطح یک ملی

 و همکار کانون پشتیبان
D-E-F D-E-F 

78
84

 13
55

7
 

17 15 3 

 بندر سیراف جنوبی 16

 کانون گره ای

 مرکز ثقل جمعیتی شبکه شهری جنوب

 مرکز هندسی و فضایی شبکه شهری جنوب
E-F E-F 

71
37

 69
92

 

21 22 2 

 B-F B-F کانون پشتیبان و همکار شهری جنوب بنک جنوبی 21

11
51

5
 14

12
6

 

13 14 4 

 D-E-F D-E-F کانون پشتیبان و همکار شبکه شهری جنوب نخل تقی جنوبی 22

11
50

3
 18

83
7

 

14 11 4 

B-C-E-F B-C-E-F 56 بندر گناوه-کانون همکار شهر بندر ریگ شمالی 17
19

 62
52

 

25 25 4 

 B-F B-F بندر دیلم -کانون همکار شهر بندر امام حسن شمالی 18

24
98

 27
31

 

34 34 2 

B-E-F B-E-F 60 ان و همکار شهری جنوبکانون پشتیب بردستان جنوبی 28
78

 71
12

 

23 21 2 

 چغادک میانی 19
مرکز ثقل جمعیتی استان و کانون پشتیبان 

 شبکه شهری شمال
B-F B-F 

18
07

2
 18

70
2

 

9 12 4 

 آبپخش میانی 20

 شهری-مکان مرکزی روستا

B-F B-F 

17
24

8
 18

91
3

 

10 10 4 

 B-F B-F وحدتیه میانی 23

11
41

4
 11

22
2

 

15 17 4 

 B-F B-F کاکی میانی 24

10
15

6
 12

11
9

 

16 16 4 
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 ناحیه ردیف
اه نام سکونتگ

 یا کانون
 ساختار شبکه ای

 طبقات اصلی پتانسیل 

 )مکانی، اقتصادی، محیطی و...(
 رتبه شهر جمعیت شهر

 اهسطح سکونتگ 

 دارای پتانسیل موجود

13
90

 13
95

 13
90

 13
95

 

 B-F B-F سعدآباد میانی 25

78
59

 82
48

 

18 18 2 

 B-F B-F شبانکاره میانی 26

76
53

 79
00

 

20 20 2 

27 
جنوبی 

 جنوبی
 B-F B-F آبدان

62
11

 68
27

 

22 23 2 

B-D-F B-D-F 60 دالکی میانی 29
44

 64
36

 

24 24 2 

 B-F B-F بردخون جنوبی 30

43
76

 53
33

 

27 26 2 

 دوراهک جنوبی 31

 مکان مرکزی روستایی

B-F B-F 

44
13

 48
52

 

26 27 2 

B-F B-F 36 بادوله میانی 32
80

 45
28

 

29 28 2 

 B-F B-F آباد میانی 33

35
03

 37
87

 

30 30 2 

 B-F B-F تنگ ارم میانی 34

31
83

 32
42

 

31 31 2 
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 ناحیه ردیف
اه نام سکونتگ

 یا کانون
 ساختار شبکه ای

 طبقات اصلی پتانسیل 

 )مکانی، اقتصادی، محیطی و...(
 رتبه شهر جمعیت شهر

 اهسطح سکونتگ 

 دارای پتانسیل موجود

13
90

 13
95

 13
90

 13
95

 

 B-F B-F انارستان جنوبی 35

27
35

 34
00

 

32 32 2 

 B-F B-F شنبه میانی 36

25
28

 27
47

 

33 33 2 

 B-F B-F ریز جنوبی 37

24
05

 32
82

 

35 35 2 

B-F B-F 22 بوشکان میانی 38
79

 21
35

 

36 36 2 

 B-F B-F کلمه میانی 39

21
64

 24
63

 

37 37 2 

 خذ:مطالعات مشاورأم
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 عی ( تبیین الگوی توزیع خدمات اجتماعی ) آموزش، سالمت ، تامین اجتما -1-4-1-3

های اجتماعی میان نواحی مختلف استان است که به دلیل ماهیت خاص خدمات اجتماعی از عناصر حیاتی در ایجاد تعادل

شان، الگوی توزیع آنها می بایستی به گونه ای باشد که سرانه دسترسی این خدمات در شرایط آرمانی در تمام نواحی استان 

 س پیش بینی الگوی توزیع جمعیت در نواحی مختلف، الگوی توزیع خدمات اجتماعیبه یک میزان باشد. بدین ترتیب و براسا

 ترتبشود. هر چند الزامات مدر استان باید به گونه ای باشد که عدالت دسترسی به این گونه خدمات در تمام نواحی رعایت 

ت سالمت و آموزش عالی براساس بر اصل کارایی و بازدهی اقتصادی ایجاب می کند این دسترسی به ویژه در حوزه خدما

یک نظام سلسله مراتبی تدارک دیده شود به گونه ای که ضمن آن که دسترسی به سطح استانداردی از خدمات مزبور برای 

تمام اقشار جمعیت فراهم می شود، نظام سلسله مراتبی توزیع خدمات در خصوص خدمات تخصصی و غیر عمومی شرایط 

  ی اقتصادی را فراهم آورد.رعایت اصل کارایی و بازده

 کند که به اقتضای فضای خدماتی آتی استانی آمایش است، حکم میعدالت فضایی که یکی از ارکان اصلی برنامه

و کار   دبستان و متوسطه) یآموزشریزی استان ارائه شود. این خدمات شامل، الگوی خدماتی متناسب در سطح نواحی برنامه

، دهیاری) یادارکتابخانه(، خدمات مالی و ) یفرهنگ(، پایگاه بهداشت و مرکز بهداشت هداشت،خانه بسالمت )(، و دانش

 زمین ورزشی و سالن ورزشی( است.) یورزشبانک و پست( و درنهایت 

ارائه پیشنهاد بر مبنای تحلیل شبکه در سطح استان است. بر این مبنا به بررسی و ارائه پیشنهاد خدمات اجتماعی پرداخته 

 شود.می

خانوار مالک ارزیابی دسترسی به خدمات اجتماعی  21ی روستایی باالی هاسکونتگاهتقسیمات کشوری  نامهنیآئبر مبنای 

 پرداخته شده است.قرارگرفته است. بر این مبنا در ادامه به تحلیل و ارائه پیشنهاد برای هر یک از خدمات اجتماعی 

 خدمات آموزشی:

است. در افق طرح آمایش تمامی روستاهای  و کارو دانش شامل آموزش ابتدایی و متوسطه خدمات آموزشی در این سطح

، و کار و دانش ند. در خصوص آموزش متوسطهباش برخورداربایستی از خدمات آموزش ابتدایی خانوار می 21باالی 

 %21 به ی روستاها قرار دارند وکیلومتر 2در فاصله حداکثر  که دارای این خدمات هستند بوشهر روستا در سطح استان131

کانون روستایی که دارای مرکزیت بیشتری GIS، 21در نرم افزار  تحلیل شبکه استفاده از دهد. باجمعیت روستایی سرویس می

عالوه بر روستاهای دارای  .پیشنهاد شدند آموزشیجهت احداث خدمات  هستند و امکان خدمات رسانی بهتری دارند،

 14و  گیرندکیلومتری این روستاها قرار می 11جمعیت روستایی( نیز در سطح سرویس حداکثر  %22) روستا 212خدمات، 

روستا  1 درنتیجه تنهاکیلومتری این خدمات(. 2روستا در داخل سطح سرویس پیشنهادی قرار می گیرند )تا حداکثر 
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 ارج از سطح سرویس خدمات پیشنهادیکیلومتری این خدمات و خ11تا  2بین در سطح سرویس  (جمعیت روستایی 2/1%)

 باشد.می 2نقشه قرارالگوی توزیع خدمات اجتماعی )آموزشی( پیشنهادی به 41جدول  گیرند.آموزشی قرار می

 پیشنهادی (ی)آموزش یخدمات اجتماع:41جدول 

 (1395سال) یتیجمعسهم  هاتعداد آبادی زشی(آمو) یاجتماعخدمات 

%21 131 دارای خدمات آموزشی )موجود(  

%2/2 21 خدمات پیشنهادی  

%22 212 وضع موجودداخل سطح سرویس خدمات   

%2/1 14 داخل سطح سرویس پیشنهادی  

%2/1 1 خارج از سطح سرویس خدمات  

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 آموزشی( در سطح استان) یاجتماع: توزیع خدمات پیشنهادی 5نقشه 
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 خدمات سالمت:

مرکز بهداشت است. در افق طرح آمایش تمامی  پایگاه بهداشت و خدمات سالمت در این سطح شامل خانه بهداشت،

ی درمانکز بهداشتی شوند. در خصوص سایر مرا برخورداربایستی از خدمات خانه بهداشت خانوار می 21روستاهای باالی 

در فاصله ی که  دارای این خدمات هستند بوشهرروستا در سطح استان  24، )پایگاه بهداشت و مرکز بهداشت( در این سطح

تحلیل شبکه  استفاده از دهد. باجمعیت روستایی سرویس می %32به کیلومتری این سکونتگاه ها قرار گرفته اند و  2حداکثر 

موقعیت بهتری برای ارائه دادن خدمات به مرکزیت بیشتری هستند و  کانون روستایی که دارای GIS ،42 نرم افزار   در

روستا  244عالوه بر روستاهای دارای خدمات، سکونتگاه های اطراف دارند، جهت احداث خدمات سالمت پیشنهاد شده اند. 

جمعیت  %2روستا ) 43تاها قرار گرفته اند و متری این روسکیلو 11ز در سطح سرویس حداکثر جمعیت روستایی( نی 4/21%)

کیلومتری از خدمات سالمت پیشنهادی و در داخل سطح سرویس پیشنهادی  قرار می  2روستایی( در فاصله ی حداکثر 

ومتری و خارج از سطح سرویس کیل 11تا  2جمعیت روستایی( در سطح سرویس بین  % 2/1) روستا 2درنتیجه تنها گیرند. 

 2نقشه قرار الگوی توزیع خدمات اجتماعی )سالمت( پیشنهادی نیز به 42جدول گیرند. سالمت قرار می ادیپیشنه خدمات

 است.

 پیشنهادی (سالمت) یخدمات اجتماع:42جدول 

 (1395سال) یتیجمعسهم  هاتعداد آبادی (سالمت) یاجتماعخدمات 

%32 24 )موجود( سالمتدارای خدمات   

%2 42 خدمات پیشنهادی  

% 4/21 244 وضع موجودداخل سطح سرویس خدمات   

%2 43 داخل سطح سرویس پیشنهادی  

% 2/1 2 خارج از سطح سرویس خدمات  

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 المت( در سطح استانس) یاجتماعتوزیع خدمات پیشنهادی :6نقشه 
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 خدمات فرهنگی:

روستا در  22خدمات فرهنگی در این سطح شامل کتابخانه است. در خصوص مراکز خدمات فرهنگی در این سطح، 

 %31ه ب در فاصله ی پنج کیلومتری از سکونتگاه های روستایی قرار دارند و  که دارای این خدمات هستند بوشهرسطح استان 

مرکزیت بیشتری هستند  که دارای کانون روستایی  GIS ، 42در نرم افزار  دهد. با تحلیل شبکهویس میجمعیت روستایی سر

نهاد پیش جهت احداث خدمات فرهنگی موقعیت بهتری برای ارائه دادن خدمات به سکونتگاه های اطراف را دارا هستند،و

کیلومتری  11روستایی( نیز در سطح سرویس حداکثر  جمعیت % 2/21روستا ) 232، عالوه بر روستاهای دارای خدمات، شدند

کیلومتری از خدمات فرهنگی و در  2جمعیت روستایی( در فاصله ی حداکثر  %1/2روستا ) 23گیرند و ستاها قرار میاین رو

 11تا  2جمعیت روستایی( در سطح سرویس بین  %2/1روستا ) 21داخل سطح سرویس پیشنهادی  قرار می گیرند. درنتیجه 

فرهنگی( )یاجتماعالگوی توزیع خدمات  43جدول  قرار می گیرند. و خارج از سطح سرویسکیلومتر خدمات فرهنگی 

 باشد.می 2نقشه قرار  پیشنهادی به

 پیشنهادی (فرهنگی) یخدمات اجتماع:43جدول 

 (1395سال) یتیجمعسهم  هاتعداد آبادی (فرهنگی) یاجتماعخدمات 

% 31 22 )موجود( سالمتدارای خدمات   

% 2/11 42 خدمات پیشنهادی  

% 2/21 232 وضع موجودداخل سطح سرویس خدمات   

% 1/2 23 داخل سطح سرویس پیشنهادی  

% 2/1 21 خارج از سطح سرویس خدمات  

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 فرهنگی( در سطح استان) یاجتماعتوزیع خدمات پیشنهادی  :7نقشه 

 



 شی آما یطرح راهبرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 
 

111 

 اداری:-خدمات مالی

 21. در افق طرح آمایش تمامی روستاهای باالی دهیاری، بانک و پست استشامل  در این سطحاداری  _مالیخدمات 

دارای  بوشهر روستا در سطح استان144، بانک و پستند. در خصوص باش برخورداردهیاری بایستی از خدمات خانوار می

 دهد. باجمعیت روستایی سرویس می %23 به کیلومتری روستاها قرار دارند و 2در فاصله حداکثر  که این خدمات هستند

کانون روستایی که دارای مرکزیت بیشتری هستند و امکان خدمات GIS، 12در نرم افزار  تحلیل شبکهاستفاده از بررسی 

روستا  221بر روستاهای دارای خدمات،  اداری پیشنهاد شدند. عالوه _مالی جهت احداث خدمات رند،رسانی بهتری دا

جمعیت  % 4/1روستا ) 2و  گیرندقرار می خدماتکیلومتری این  11جمعیت روستایی( نیز در سطح سرویس حداکثر  2/31%)

 %2/1) روستا 12یلومتری این خدمات(. درنتیجه ک2)تا حداکثر  روستایی( در داخل سطح سرویس پیشنهادی قرار می گیرند

 _مالی کیلومتری این خدمات و خارج از سطح سرویس خدمات پیشنهادی11تا 2بین در سطح سرویس  (جمعیت روستایی

 باشد.می 2نقشه   قراربهی ( پیشنهاداداری _)مالی الگوی توزیع خدمات اجتماعی 44جدول  .گیرندقرار میاداری 

 پیشنهادی (اداری-مالی) یخدمات اجتماع:44جدول 

 (1395سال) یتیجمعسهم  هاتعداد آبادی اداری( _مالی) یاجتماعخدمات 

% 23 144 اداری )موجود( _دارای خدمات مالی  

%1/4 12 یخدمات پیشنهاد  

% 2/31 221 داخل سطح سرویس خدمات وضع موجود  

% 4/1 2 داخل سطح سرویس پیشنهادی  

% 2/1 12 خارج از سطح سرویس خدمات  

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 اداری( در سطح استان-مالی) یاجتماع: توزیع خدمات پیشنهادی 8نقشه 
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 خدمات ورزشی:

 21. در افق طرح آمایش تمامی روستاهای باالی زمین ورزشی و سالن ورزشی استدر این سطح شامل ورزشی خدمات 

 بوشهر روستا در سطح استان 22، سالن ورزشی در این سطحند. در خصوص باش برخوردارزمین بایستی از خدمات خانوار می

جمعیت روستایی سرویس  %2/22 به رار دارند وکیلومتری روستاها ق 2در فاصله حداکثر تا  که دارای این خدمات هستند

جمعیت روستایی( که دارای مرکزیت  %2/11کانون روستایی)GIS ،21در نرم افزار  تحلیل شبکهاستفاده از بررسی  دهد. بامی

عالوه بر روستاهای  .اداری پیشنهاد شدند_مالیجهت احداث خدمات بیشتری هستند و امکان خدمات رسانی بهتری دارند، 

 گیرندقرار می خدماتکیلومتری این  11جمعیت روستایی( نیز در سطح سرویس حداکثر  %1/24روستا ) 212دارای خدمات، 

کیلومتری این خدمات(. 2جمعیت روستایی( در داخل سطح سرویس پیشنهادی قرار می گیرند )تا حداکثر  %2/11روستا ) 22و

کیلومتری این خدمات و خارج از سطح سرویس 11تا 2بین سرویس در سطح  (جمعیت روستایی%2/2 ) روستا 33درنتیجه 

 1نقشه قرار خدمات اجتماعی)ورزشی( پیشنهادی بهالگوی توزیع  42جدول  گیرند.قرار میورزشی  خدمات پیشنهادی

 باشد.می

 پیشنهادی (ورزشی) یخدمات اجتماع :45جدول 

 (1395سال) یتیجمعسهم  هاتعداد آبادی (ورزشی) یاجتماعخدمات 

% 2/22 22 )موجود(وزشیدارای خدمات   

% 2/11 21 خدمات پیشنهادی  

% 1/24 212 داخل سطح سرویس خدمات وضع موجود  

% 2/11 22 داخل سطح سرویس پیشنهادی  

% 2/2 33 خارج از سطح سرویس خدمات  

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 ورزشی( در سطح استان) یاجتماعتوزیع خدمات پیشنهادی  :9نقشه 
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 ست و فعالیت یسطح بندی نظام خدمات برتر با توجه به قلمروها و مراکز ز -1-4-1-4

 از ماعی،اجت خدماتبرخالف  ربرت خدمات فعالیت و زیست مراکز و قلمروها به توجه با برتر خدمات نظام یبندسطح

 توسعه یهارحط موفقیت و پیشبرد در یمؤثر نقش کهآن ضمن برتر خدمات. کنندینم تبعیت یکنواختی توزیعی الگوی

 زیست مراکز و لمروهاق جمعیتی و تولیدی هایظرفیت با متناسب بایستیمی کنندیم ایفا استان مختلف یهاعرصه در فعالیت

 اساس بر درویم انتظار اساس این بر شوند، توزیع کارکرد و نوع لحاظ به چه و اندازه و حجم لحاظ به چه ناستا در فعالیت و

 اکز اصلیمر عملکرد و نقش با متناسب برتر خدمات مقیاس، و یجوارهم از ناشی یهاصرفه از استفاده بر ناظر سازوکارهای

 شود. توزیع استان یپهنه در فعالیت و زیست

برتر  در سطح خدمات ستیبایمدر سطح خدمات اجتماعی که  تنهانهکه بیان شد عدالت دسترسی به خدمات  نهگوهمان

خدمات اجتماعی از الگوی یکنواختی در توزیع خود تبعیت  برخالفلحاظ شود. این خدمات  بوشهرنیز در سطح استان 

که به عنوان  ییهااهسکونتگ شوند.آتی استان توزیع میی جمعیتی و اقتصادی در فضای هاتیظرف؛ بلکه متناسب با کنندینم

از  تهدسدو . برای هر دهندیمرا در سطوح مختلف به سایر سکونتگاه ارائه  یاژهیوخدمات  شوندیمنقاط مرکزی انتخاب 

ر نقاط شهری دمتفاوت است. منظور از خدمات برتر  اندشدهانتخابنقاط مرکزی شهری و روستایی خدماتی که به عنوان برتر 

و  تهافیاستقرارآن دسته از خدمات خاصی هستند که یا به دلیل مقیاس عملکردی و یا ماهیت تنها در برخی از شهرها 

 )شهری و روستایی( خواهند داشت. هاسکونتگاهاز سایر  یکنندگانمراجعه

 :اندعبارتو  باشندیمکه هر یک شامل انواع مختلف  شدهییشناساگروه از خدمات برتر در نقاط شهری  2

 ؛مراکز دولتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه غیرانتفاعیمراکز آموزش عالی شامل: 

 لینیک، مرکزک پلی و تخصصی، درمانگاه، کلینیک بیمارستان عمومی، بیمارستان :درمانی شامل -مراکز بهداشتی

 ؛و آزمایشگاه پزشکدندانعمومی،  تخصص، پزشکم محدود، پزشک و سرپایی جراحی خصوصی، مرکز ناباروری

 خانه ستی،توری-تفریحی-متیا، مجتمع اقسرامهمان/ریپذمهمانآپارتمان،  هتل، هتل مراکز گردشگری اقامتی شامل:

 ؛مسافر

 ؛بیمه دولتی، بیمه خصوصی شامل: یامهیب -مراکز بانکی 

 مجموعه ورزشی. هنری، -گیفرهن یهامجتمع اتر،ئت-سینما ورزشی شامل: -مراکز فرهنگی

شبکه  های صورت گرفته در بخش الگوی کالن نظم استقرار خدمات سکونتگاهی و تحلیلمتناسب با تحلیلبر این اساس و 

-وضع موجود و قلمرو های توسعه فضایی،  شهربه های اصلی ارائه خدمات برترو هم چنین با توجه همکار و مکمل، کانون

خدمات برتر در استان تعیین شدند که در  2بندرگناوه در سطح -، برازجان و شهراکز در سطح یکبندر بوشهر در تمامی مر
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سطح بندی  42جدول مورد مراکز فرهنگی عالوه بر این دو شهرستان، بندر دیر، کنگان و جم نیز در سطح دوم قرار گرفته اند. 

   خدمات برتر پیشنهادی نشان می دهد. شهرها را با توجه به

 خدمات برتر پیشنهادی در سطح استان :46جدول 

-مراکز مراکز بهداشتی

 درمانی
مراکز آموز ش 

 عالی

 -مراکز فرهنگی

 ورزشی
 مراکز اقامتی/رفاهی

 -مراکز بانکی

 ایبیمه
 سطح بندی

 سطح یک بوشهر وشهرب بوشهر بوشهر بوشهر

 برازجان برازجان

بندر  -برازجان

 -بندر دیر -گناوه

 جم -بندر کنگان

 بندر گناوه
بندر  -برازجان

 گناوه
 سطح دو

 جم -بندر گناوه

 -بندر گناوه -جم

بندر  -خورموج -اهرم

 بندر کنگان -دیر

 -خارک -دیلم

 -دلوار -عالی شهر

 خورموج

 -بندر دیلم -بندر کنگان

 عسلویه

 -اهرم -بندر دیلم

بندر  -خورموج

 عسلویه -کنگان

 سطح سه

  -اهرم  -خارک -بندر دیلم

بندر  -بندر دیر -خورموج

 کنگان

عالی شهر  -بندر دیلم

 -نخل تقی -بنک –

-عسلویه-کاکی

-شبانکاره -خارک

 دلوار

بندر   -امام حسن

 -شبانکاره -ریگ

 -سعدآباد -وحدتیه

 -آب پخش

 -اهرم -چغادک

 -بنک -کاکی

 سلویهع

 خورموج -برازجان

 -جم -نخل تقی

  -بردخون -بندر دیر

 عالی -دلوار -کاکی

 -چغادک -شهر

 -دالکی -تنگ ارم

 -سعد آباد -وحدتیه

 -آب پخش

بندر  -خارک

 -ریگ

 سطح چهار

عالی  -آبپخش -چغادک

 -نخل تقی -بنک -شهر

 -عسلویه -کاکی -وحدتیه

 سیراف -شبانکاره -سعدآباد

 -آبدان -)بندر طاهری(

 -بندر ریگ -دالکی -بردستان

 -انارستان -تنگ ارم -بردخون

 -کلمه -ریز -امام حسن -شنبه

-بوشکان-بادوله-آباد

 دوراهک

 -آبپخش -چغادک

 -سعدآباد -وحدتیه

 -سیراف )بندر طاهری(

 -بردستان -آبدان

 -بندر ریگ -دالکی

 -تنگ ارم -بردخون

امام  -شنبه -انارستان

 -کلمه -ریز -حسن

-بوشکان-هبادول-آباد

 دوراهک

بندر 

 -سیراف)طاهری(

 -ریز -بردستان

 -آبدان -انارستان

 -کلمه -بردخون

 -تنگ ارم -دالکی

 -نخل تقی-شنبه

-بادوله-آباد

 دوراهک-بوشکان

 -چغادک -بندر دیر

عالی  -اهرم -جم -آبپخش

 -نخل تقی -بنک -شهر

 -سعدآباد -کاکی -وحدتیه

سیراف  -شبانکاره-خارک

 -نآبدا -)بندر طاهری(

بندر  -دالکی -بردستان

 -تنگ ارم -بردخون -ریگ

 -امام حسن -شنبه -انارستان

-بادوله-آباد -کلمه -ریز

 دوراهک-بوشکان

سیراف )بندر 

 -بنک -طاهری(

 -انارستان -بردستان

 -شنبه -آبدان -ریز

امام   -شبانکاره

-آباد -کلمه-حسن

-بوشکان-بادوله

 دوراهک

 سطح پنج

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 حی شبکه های اصلی زیربنایی با توجه به ساختار فضایی قلمروها و مراکز زیست و فعالیتطرا -1-4-1-5

انجام شده در این بند در دو بخش شبکه های اصلی زیربنایی و کریدورهای ارتباطی انجام شده است که در مطالعات 

 ادامه به تفصیل شرح داده شده است.

 شبکه های اصلی زیربنایی 

وضعیت  شرح خدمات  1-3-4-3-2می باشد که به تفصیل در بندشبکه های اصلی زیربنایی متعددی  استان بوشهر دارای

مده است وصرفا به بیان نقشه حاصل از روی هم اندازی زیرساختهای اصلی ) راه ، آ موجود و پیشنهادی شبکه های زیربنایی

تاثیرگذاردرنقشه استان  مشخص که از وضعیت الیه های  نچهآ(   11نقشه اشاره می شود ) ریل ، نفت ، گاز ، پتروشیمی ( 

شرقی دارای شبکه های متعدد زیربنایی است و  جنوب –،  استان بوشهر دربخش میانی وبه موازات محور شمال غربی است

ای ه دروضع موجوداست وصرفا  محدودیت همانطوری که درگزارشات قبلی به تفصیل امده است فاقد اثرات توسعه ای

 نشان می دهد. توجهی از سرزمین راکالبدی وافزایش حریم های ساخت وسازی  دربخش قابل 
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 : شبکه های اصلی زیربنایی 11نقشه 
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ورد تحلیل م در بندهای پیشینبه تفصیل  ی دهد کهاستان را نشان م قلمرو های اصلی سکونت و فعالیتالگوی  11نقشه 

را ین جذب سفر این پهنه ها بیشتر چرا که مبتنی بر پهنه های فعالیت و سکونت تولید شده استقرار گرفته است. این نقشه 

نیز کریدورهای ارتباطی را نشان  12نقشه  .دارندموجب می شوند، بنابراین بیشترین نقش را در کریدورهای ارتباطی استان 

مهمترین نقش را در اتصال ظرفیت های قلمروهای اصلی استان و همچنین اتصال استان بوشهر به استان های  می دهد که

 مهم استان درصد از راه های 4.3 حاکی از این است که مجموعا تا افق طرح 42جدول اطالعات همجوار را خواهند داشت. 

تشکیل خواهند  درصد را دریایی 1.14درصد را راه آهن و  22.1درصد را راه اصلی،  12.3درصد را بزرگراه،  23راه، آزاد را

 داد.

 : وضعیت راه های استان تا افق طرح آمایش47جدول 

 سهم از طول راه های استان نوع راه

 %4.3 آزادراه

 %23 بزرگراه

 %1.14 دریایی

 %12.2 راه اصلی

 %12.4 راه روستایی

 %12.1 راه فرعی

 %22.1 راه آهن پیشنهادی

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 سکونت و فعالیتتمرکز : قلمرو های اصلی 11نقشه 
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 کریدورهای اصلی ارتباطی: 12نقشه 
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 مان فضایی استان در افق طراحیجمع بندی: تصویرساز -1-4-1-6

از برهم اندازی الیه های مختلف شکل بندی الگوی استقرار فعالیت ها، الگوی نظام سکونت گاهی، الگوی نظام خدمات 

اجتماعی، الگوی نظام خدمات برتر، الگوی شبکه های زیربنایی به همراه الیه های پایه نظیر الیه های پهنه بندی های طبیعی، 

صویر سازمان . اضافه می گردد تدست آمده استاستان بوشهر بهتصویر شکل بندی سازمان فضایی  غیره شوری وتقسیمات ک

 است. سازمان نقشه برداری کشور تنظیم شده 1:221111شیت منطق بر نقشه  2توسعه در قالب فضایی 

همانطور  و استان بوشهر محسوب می شودطراحی سازمان فضایی استان  تا افق طرح به عنوان یکی از محصوالت نهایی آمایش 

برای دست یابی به آن مراحل مختلفی طی شده است به این صورت که ابتدا آینده نگاری مشاهده می شود 11نمودار  که در

ا الیه ست، سپس مطابق بمبتنی بر الیه داده های موجود انجام شده است و طرح ها و برنامه های آتی استان بوشهر تهیه شده ا

این الیه های  ، الیه های پیشنهادی و مناسبت سنجی شده تهیه شده است کهداده های موجود و طرح ها و برنامه های آتی

 ی افق طرح بوده است.  مبنای سازمان فضای

 فرآیند تولید سازمان فضایی افق طرح: 11نمودار 

 
 اورمأخذ: مطالعات مش
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اطالعات مربوط به نوع عارضه، عنوان عارضه و کد هر کدام از آنها که در نقشه سازمان فضایی ارائه شده  42جدول 

قسیمات پنج سطح و سطح بندی تیح کرده است. الزم به ذکر است که سطح بندی خدمات پیشنهادی شهرها شامل است را تشر

سی نیز شامل مرکز استان، شهرستان، بخش، دهستان و نقاط روستایی است. در خصوص کریدورهای ارتباطی نیز سلسله سیا

رائه اراه آهن پیشنهادی و مسیر دریایی  وبزرگراه، راه اصلی، راه فرعی، راه روستایی(  آزادراه،) ی جاده ایمراتبی از راه ها

پهنه های اولویت دار استقرار فعالیت و سکونت را نشان می دهد به این ترتیب که هر پهنه از یک نیز  41جدول شده است.  

 Settlement)صنعت( و  Industry)کشاورزی(،  Agricultureتا سه اولویت را نشان می دهد. کدهای آن برگرفته از 

، به د. با توجه به اینکه گردشگری موجب پیچیدگی ارائه می شومی دهدرا نشان )سکونت( و اعداد نیز اولویت هر پهنه 

به  "پهنه بندی محدوده های گردشگری و گذران اوقات فراغت-2-4-2-3-3-1"صورت مجزا به عنوان اسناد اصلی در بند 

ن با معرفی ا، به این مفهوم که در سطح استبررسی شده است. ویژگی این نوع پهنه بندی منعطف بودن آن استتفصیل 

بری های مختلف، قلمروهای فاقد مزیت توسعه و قلمروهای مشروط توسعه نحوه رقلمروهای واجد اولویت برای توسعه در کا

ه راستای ظرفیت های توسعه و چشم انداز آتی استان که بر پایر سطح استان را با دقت قابل قبول در ی استقرار فعالیت ها د

در  نتبه بیان دیگر در صورت نیاز به توسعه فعالیت یا سکو تعیین می نماید.سطح استان است،  ی توسعه پایدار و متعادل در

صاد زینه های اضافی بر اقتاز ایجاد ه با هدایت توسعه به متناسب با اهداف توسعه ی برنامه ی آمایش استان بوشهر ،استان

 زن در سطح استان خواهد شد.استان جلوگیری خواهد کرد و مانع از ایجاد عدم تعادل و عدم توا

 مان فضایی استان در افق طراحیعناصر اصلی ساز: 48جدول 

 کد عنوان نوع عارضه ردیف کد عنوان نوع عارضه ردیف

 نقطه 1
سطح بندی خدمات پیشنهادی 

 شهرها
 G61 اراضی گلی پلی گون 22 -

 G62 اراضی بدون پوشش نپلی گو 23 - سطح بندی تقسیمات سیاسی نقطه 2
 G63 اراضی شور و نمکزار پلی گون 24 - سد نقطه 3
 G64 پهنه های ماسه ای پلی گون 22 - بندر نقطه 4
 W3 مسیل پلی گون 22 - فرودگاه نقطه 2
 W4 بستر رودخانه پلی گون 22 - مناطق نمونه گردشگری نقطه 2

 خط 2
سلسله مراتب کریدورهای 

 ارتباطی و زیربنایی
 W51 دریاچه پشت سد پلی گون 22 -

 W52 سایت پرورش میگو پلی گون 21 - مرز تقسیمات سیاسی خط 2
 W6 اراضی تحت تأثیر آب پلی گون 31 - پهنه های حفاظتی پلی گون 1

 P1 فرودگاه پلی گون G1 31 زراعات آبی پلی گون 11
 P2 اسکله-بندر پلی گون G21 32 زراعات دیم پلی گون 11
 P11 شهرک صنعتی پلی گون G22 33 زراعات دیم توام با مرتع لی گونپ 12
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 کد عنوان نوع عارضه ردیف کد عنوان نوع عارضه ردیف

 P12 شهرک پتروشیمی پلی گون G31 34 مراتع کم تراکم پلی گون 13
 P13 ناحیه صنعتی پلی گون G32 32 مراتع نیمه متراکم پلی گون 14
 P14 صنایع نفت و گاز پلی گون G33 32 مراتع متراکم پلی گون 12
 P15 منطقه ویژه اقتصادی پلی گون G41 32 گل های ماندابیجن پلی گون 12
 Po نیروگاه پلی گون G42 32 جنگل های دست کاشت پلی گون 12
 S سکونتگاهی پلی گون G43 31 جنگل نیمه انبوه پلی گون 12
 - پایگاه نیروی هوایی پلی گون G44 41 جنگل تک پلی گون 11

 پلی گون G45 41 بیشه زار و درختچه پلی گون 21
منطقه ویژه اقتصادی 

 )نواحی خاص(
- 

 G5 باغات و نخلستان پلی گون 21
 - محدوده مصوب شهرها پلی گون 42

 - شهرک کشاورزی پلی گون 43

 مأخذ: مطالعات مشاور

 

 پهنه های اولویت دار در تصویر سازمان فضایی پیشنهادی استان بوشهر: 49جدول 

 اولویت سه اولویت دو اولویت یک پیشنهادی پهنه

 A1 A2 A3 کشاورزی
 I1 I2 I3 صنعت

 S1 S2 S3 سکونت

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 : تصویر کالن سازمان فضایی استان در افق طراحی13نقشه 
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 شیت بهبهان _رتصویر سازمان فضایی استان بوشه: 14نقشه 
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 شیت گناوه _تصویر سازمان فضایی استان بوشهر: 15نقشه 
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 شیت کازرون _تصویر سازمان فضایی استان بوشهر: 16نقشه 
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 شیت خورموج _تصویر سازمان فضایی استان بوشهر: 17نقشه 
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 شیت بوشهر _تصویر سازمان فضایی استان بوشهر: 18نقشه 

 
 



 شی آما یطرح راهبرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 
121 

 شیت کنگان _تصویر سازمان فضایی استان بوشهر: 19نقشه 
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 یرمشیت ب _تصویر سازمان فضایی استان بوشهر: 21نقشه 
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 و پروژه های ویژه موضعی و موضوعی توسعه فصل دوم : معرفی طرح ها -1-4-2

 معرفی طرح ها و پروژه های ویژه موضعی و موضوعی توسعه در قالب شرح خدمات برنامه آمایش استان

 مقدمه

 از یک هر در استقرار عملکردها چگونگی که است استان آمایش برنامه مطالعات دستاورد ، ریزی برنامه از بخش این

 سیاستهای و هدفها راهبردها، عینی و فیزیکی ازای به ما و یکسو از را استان اجتماعی -اقتصادی  لیاص و محوری فعالیتهای

الزم به ذکر است که این فصل از شرح خدمات برنامه آمایش استان بوشهر  .دهد می نشان دیگر سوی از را استان فضائی

 مرکز توسط که هائی نامه شیوه و مفهومی چارچوب درصرفا در مفاد شرح خدمات خاص این استان پیش بینی شده است و 

 برگزیدهپروگرام  عنوان  نگری آینده و ریزی برنامه مراحل از قسمت این برای شده، تدوین و تهیه سرزمین آمایش ملی

 است که به لحاظ قرابت در ابتدا روش مذکور ارائه می گردد. شده

 و اجرائی سیاستهای فیزیکی، طرحهای شامل) همسو و هماهنگ ،مرتبط اقدامات از ای مجموعه پروگرام تعریف، بنابر

 مورد به (فعالیت) بخش یا خاص جغرافیایی حوزه یک در تنگنا رفع یا قابلیت یک بارورسازی برای که است (نهادسازی

 13بخشد تحقق اجتماعی  اقتصادی بخش یا جغرافیایی گستره یک در را پایدار و موزون توسعه تا شود، می گذارده اجرا

 بسنده مرتبط و هماهنگ هرچند فیزیکی های پروژه و ها طرح از ای مجموعه اجرای به صرفا اجرائی پروگرام اساس این بر

 .شود شاملمی تواند  نیز را مقررات و قوانین تدوین حتی و نهادسازی سیاستگذاری، بلکه نیست،

، چند موضوع اساسی که با پروژه های موضعی و پروژه ها ارائه لیست اولیه معرفی و از از این رو در این گزارش پیش  

 موضوعی در بندهای  مختلف شرح خدمات ارتباط دارند تشریح می شود از جمله:

  تشریح  بندهایی از شرح خدمات که به موضوع معرفی طرح ها و پروژه های ویژه موضعی و موضوعی پرداخته

 اند 

 وص پروژه های موضعی و موضوعیروش شناسی و رویکرد انجام مطالعات در خص 

 کشور به عنوان یکی از الگوهای دسته بندی پروژه  ریزی نظام بودجه 

 محرک توسعه بر مبنای الگوی نحوه انتخاب و تفکیک پروژه های  Flag   وCatalyst  

  

                                                      
 1323 ،نادیک باغداساریان، مدیریت پروژه های اجرایی، بررسی اصول اساسی مدیریت پروژه  برای کارفرمایان، مهندسان مشاور، معماران و پیمانکارا -13
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معرفی بندهایی از شرح خدمات آمایش که بطور مشخص به موضوع  معرفی طرح ها و پروژه  -1-4-2-1

 عی و موضوعی پرداخته استهای ویژه موض

بررسی شرح خدمات آمایش استان بوشهر نشان می دهد موضوع معرفی طرح ها و و پروژه های ویژه موضعی و موضوعی 

در دو مرحله تدوین سند آمایش) مرحله اول( و تهیه طرح عملیاتی آمایش) مرحله دوم( ، به شرح زیر پرداخته شده است. 

رحله اول شرح خدمات در دو گام چهارم و پنجم به موضوع طرح ها و پروژه ها پرداخته شده الزم به توضیح است  که در م

 است.

 مرحله اول شرح خدمات : تدوین سند راهبردی آمایش

 گام چهارم : طرح راهبردی آمایش

 فصل دوم  : معرفی طرح ها و پروژه های ویژه موضعی و موضوعی توسعه

ا و پروژه های ویژه موضعی و موضوعی پرداخته شده و فقط بحث معرفی محض، در این فصل  به معرفی اولیه طرح ه

 این پروژه ها لیست می گردند. بوده و پروژه های شناسایی شده

 گام پنجم : برنامه راهبردی آمایش

 فصل چهارم : برنامه راهبردی توسعه

 امه ای، منابع مالی و سازمانی صورتدر این فصل معرفی طرح ها و پروژه های اصلی توسعه به تفکیک بخش های برن

گرفته و سپس اولویت بندی می شوند. درواقع بحث اولویت بندی پروژه ها و طرحها در این قسمت از شرح خدمات یک 

 گام متفاوت و حرکت رو به جلوی مطالعات است .

د راهبردی آمایش مربوط پس از این فصل ها و دوگام ذکر شده که به مرحله اول شرح خدمات، تحت عنوان تدوین سن

می توان شد و پروژه ها و طرح های  "تهیه طرح عملیاتی آمایش "می شدند وارد مرحله دوم شرح خدمات تحت عنوان 

 اولویت بندی شده با جزییات بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و معرفی می گردند.

 مرحله دوم شرح خدمات : تهیه طرح عملیاتی آمایش

 ات تفصیلی آمایشگام اول : مطالع

 : بررسی طرح ها ، برنامه ها و منابع مالی دستگاه های اجرایی استان  سومفصل 

در این قسمت از شرح خدمات با توجه به تلفیق مطالعات  و همچنین بررسی قابلیت اراضی طرح ها و برنامه ها به تفکیک 

 دستگاه های اجرایی بررسی می شوند.

 ی توسعهارائه سازمان فضای:  سومگام 
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 معرفی طرح های ویژه موضعی و موضوعی:   دومفصل 

مسایل  بر مبنای اهداف تعیین شده و طرح های ویژهپس از بررسی و دسته بندی طرح ها به تفکیک دستگاه های اجرایی، 

عریف می شوند. تاستان و نیاز توسعه فضایی استان از این نظر که پروژه ها در چه فضایی قابل تعریف و بارگذاری می باشند، 

، دسته  دهرها ش، و فضاهای  درحال توسعه، فضاهای  توسعه یافته و اشباع شدهفضاهای فضای استان را می توان در سه گروه 

بندی نمود. بر این اساس موقعیت پروژه ها، مشخصات، اهداف کالن و سازمانی، زمان بندی کلی و چگونگی مشارکت  در 

 ئه می شوند.قالب یک شناسنامه پروژه ارا

 توسعه برنامه عملیاتی:  چهارمگام 

 تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح ها و پروژه های توسعه به تفکیک شهرستان:   اولفصل 

و طرح ها شامل نوع، مکان برآورد کلی هزینه اجراء و روش پیشنهادی تامین مالی پروژه ها به تفکیک  مشخصات پروژه ها

 ی شوند.شهرستان لیست شده و ارائه م

در یک جمع بندی کلی می توان چارچوب انتظارات شرح خدمات طرح آمایش استان بوشهر را به شرح دیاگرام زیر 

 معرفی نمود.

 چارچوب انتظارات شرح خدمات طرح آمایش استان بوشهر: 12نمودار 
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  روش شناسی و رویکرد انجام مطالعات -1-4-2-2

و رویکرد انجام مطالعات مرتبط با موضوع معرفی طرح ها و پروژه های ویژه موضعی و موضوعی  در خصوص روش شناسی

 می توان دو رویکرد را به شرح زیر مد نظر قرار داد:

 14 رویکرد انجام مطالعات بر اساس راهنمای شرح خدمات )دفتر امورآمایش و توسعه منطقه ای( -الف

 رنامه آمایشبر اساس ماهیت مراحل شرح خدمات ب -ب 

  رویکرد انجام مطالعات بر اساس راهنمای شرح خدمات )دفتر امورآمایش و توسعه منطقه ای( -الف 

الزم بذکر است که این رویکرد صرفا به منظور ارتباط  موضوع معرفی طرح ها و پروژه ها با ساختار تعریف شده برای 

 آمایش بوشهر بطور کامل امکان پذیر نمی باشد.راهنمای شرح خدمات ملی است و کاربرد آن در شرح خدمات 

وین برنامه ها تهیه و تد"به طور کلی مراحل مختلف توسعه استان در پنج مرحله تنظیم شده است که مرحله پنج با عنوان 

 معرفی شده است که خود این مرحله شامل مراحل زیر ")پروگرام ها( وطرح ریزی طرح ها و پروژه های اولویت دار توسعه

 عنوان شده است :

 تعیین عناوین پروگرام های اجرایی آمایش استان -

 تعیین طرح ها و پروژه های اولویت دار -

 تدوین برنامه های عملیاتی پروگرام های اجرایی -

 تدوین برنامه و نظام تجهیز منابع مالی مورد نیاز -

 ن(تدوین برنامه های بخشی توسعه استان )برش های بخشی توسعه استا -

 استان( برنامه آمایش شهرستانی)برش های  نواحی تدوین برنامه های توسعه -

 تعیین عناوین پروگرام های اجرایی آمایش استان

پروگرام اجرایی عبارت است از مجموعه ای از طرح ها و پروژه های هماهنگ و هم راستا که در چاچوب یک برنامه ) 

ای آنها در چاچوب جهت گیری های کالن و روش های اجرایی از پیش  بخشی یا سرزمینی( شکل می گیرند و با اجر

اندیشیده شده، هدف های برنامه مزبور محقق می شود .به عبارتی دیگر طرح یا پروگرام یک واحد مستقل کار اجرایی است 

 ن نتایج قابلکه خود از مجموعه ای از عملیات و خدمات مشخص در قالب پروژه های مشخص تشکیل شده است و اجرای آ

ارزیابی بر توسعه استان برجای می گذارد. طرح ها باتوجه به گرایش ها، نوع و شدت اثرگذاری آنها و سودآور یا غیر انتفاعی 

                                                      
 1311دفتر امور آمایش و توسعه منطقه ای، راهنمای شرح خدمات  بخش برنامه ریزی و سیاستگذاری مطالعات برنامه آمایش استان،  -14
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بودن آنها به انواع مختلفی قابل تقسیم می باشند و در مطالعات برنامه آمایش استان با توجه به گستردگی و جامعیت موضوعی 

 تلفی از طرح های توسعه قابل تعریف است. آن ، گونه های مخ

در واقع می توان گفت طرح ها یا پروگرام ها مجموعه ای از عملیات و خدمات مشخص است که با هزینه معین در یک 

 دوره زمانی  برای دستیابی به یک هدف مشخص انجام می شود، بنابراین هر طرح حداقل چهار ویژگی زیر را دارا می باشد:

 ه ای از عملیات و خدمات مشخص است.) عملکرد(مجموع -1

 در یک دوره زمانی معین اجرا می شود.) برنامه زمانی( -2

 ) بودجه(با هزینه معینی به اجرا در آید. -3

 به منظور دستیابی به یک هدف یا هدف های معین اجرا می شود. -4

 : معرفی ویژگی پروگرام ها13نمودار 

 
 در یک بیان کلی مراحل تهیه و اجرای طرح ها ) پروژه ها( یا طرح ریزی را می توان به شرح زیر مطرح نمود:

 بررسی و شناسایی طرح -1

 تهیه و تنظیم طرح -2

 ارزشیابی طرح-3

 تنظیم برنامه مالی و اجرایی -4

 اجرای طرح -2

 نظارت بر اجرای طرح -2
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ف مطالعات آمایش و جهت گیری های توسعه فضایی استان، مجموعه ای از اقدامات بنابراین در این مرحله بر اساس اهدا

مشخص در قالب طرح های معین ،  تعیین می شود تا در مراحل بعد ضمن تعیین اولویت های آنها در قالب پروژه های 

ه اجرایی آنها در قالب برناممشخص و یا اقدامات معین، هزینه های طرح به طور کلی و به تفکیک اجزاء و نیز برنامه های 

 های عملیاتی و مالی تنظیم شود.

 پرچم( -تعیین طرح ها و پروژه های اولویت دار) پروژه های اصلی توسعه

از آنجا که جهت گیری ها و اهداف مطالعات آمایش سرزمین بلند مدت بوده و ظرفیتی که در این مطالعات به کار 

ظرفیت بخش عمومی باشد، انتظار می رود اولویت های زمانی و مکانی اجرای طرح ها انداخته می شود می بایستی فراتر از 

در قالب پروژه های اولویت دار  و به تفکیک عمومی و غیر عمومی چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ مالکیت و تامین مالی 

ست های اجرایی ملی و نیز مقتضیات در چارچوب برنامه های میان مدت تعیین شود. باید مدنظر داشت از آنجائیکه سیا

اجرایی استان ها بر روش های اجرای طرح های آمایش استان تاثیر می گذارند، بر  اولویت بندی این طرح ها نیز می توانند 

 موثر باشند.

 تدوین برنامه عملیاتی پروگرام های اجرایی

تر و مشخص تری تبیین می شود به گونه ای در برنامه عملیاتی طرح های اجرایی، هدف های طرح به صورت تفصیلی 

که قابلیت تعریف شاخص های ارزیابی کمی و کیفی را دارا باشد. روش های اجرایی اقدامات موضوع طرح روشن خواهد 

شد. گزینه های سرمایه گذاری و راه های تامین سرمایه تبیین می شود و در خصوص طرح های تولیدی چگونگی برگشت 

 سی قرار می گیرد.سرمایه مورد برر

 تدوین برنامه و نظام تجهیز منابع مالی مورد نیاز 

اجرای طرح ها به منابع گوناگونی نیازمند است هرچند که این منابع صرفا منحصر به منابع مالی نبوده و سایر عوامل اجرایی 

 غیرمالی نظیر ماشین آالت و تجهیزات و... را شامل می شود.

 و نواحی استانتدوین برنامه های بخشی  

ضرورت تدوین برنامه های مزبور به جهت حساسیت های برخط از بخش ها و یا نواحی و مکان های خاص در یک  

 استان می باشد.
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 بر اساس ماهیت مراحل شرح خدمات برنامه آمایش -ب 

 بر اساس مراحل شرح خدمات برنامه آمایش ، موارد به شرح زیر به انجام می رسد:

 توسعه یکپارچه و متوازن ریزیطرح -

 های اجراییبرنامهمعرفی  -

 ها های مختلف در دو مقیاس استانی و شهرستانهای توسعه استان در حوزهها و پروژهفهرست طرح  -

 ها، مسئولیت اجرا و فرآیندریزی و روش تامین مالی آنریزی اجرا، بودجهتفکیک و حاوی برنامه معرفی طرح ها به -

 آنها ساختار، سازمان، روند و خصوصیاتترکیب،  و تعیین ا اخذ مجوزه

 آنهاهای کلیدی توسعه استان و برنامه اجرایی تفصیلی ها و برنامهطرحمعرفی  -

 رویکرد مشاور مطالعات آمایش استان بوشهر جهت تعریف طرح ها و پروژه ها -1-4-2-3

ی ی به موضوع تعیین طرح ها و پروژه های ویژه موضعبه منظور تعریف طرح ها و تشخیص نیاز به پروژه،  از زوایای مختلف

پرداخته  شده است و سعی می شود که با لحاظ نمودن عناوین زیر، پروژه های پیشنهادی آتی نظام به شرح زیر و موضوعی 

 توسعه استان ارائه شوند.

 تحلیل وضعیت شاخص ها -1 

 منطقه ای و بین نواحی نیازهای اصلی مشخص -ملی توجه به بررسی اصلی ترین شاخص های توسعه سطح در این قسمت

بر این اساس می توان دریافت که کدام  و فعالیت های اقتصادی در چارچوب مزیت های مذکور طبقه بندی می شوند.

 شاخص استان نیازمند تعریف پروژه با توجه به کمبودهای اصلی می باشد.

ز طرف شهرستان ها، دستگاه های اجرایی و سازمان پروژه های تعریف شده در قالب مدل مشارکتی که ا-2

 مدیریت)پروژه های استانی و ملی( ارائه شده اند

بر اساس چند شاخص اشتغال ، سرمایه و قرارگیری در چارچوب مالحظات مزیتی و آمایشی  و پروژه های معرفی شده 

 در دوسطح ملی و استانی طبقه بندی می شوند.

 لی استان، اهداف و راهبردها) نتایج حاصل از مطالعات آینده پژوهی(چشم انداز، تخصص های اص -3

وضعیت، نمودار حرکت از وضع موجود تا وضع مطلوب ارائه شده و همچنین مجموعه اقدامات کالنی که در در این 

ه می شود. بر این استان ارائ Policy Mapزمان های مختلف می بایست انجام گردد همراه با  رابطه زمانی و اهمیت پروژه در 

اساس با توجه به پانل های تخصصی برگزارشده در طول مطالعات آینده پژوهی استان که با حضور دست اندرکاران و نخبگان 
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استان برگزار شد و اهداف بدست آمده از هر پنل پروژه هایی مرتبط با آن ها تعریف می شود تا به نوعی پوشش دهنده 

 د . ضمن اینکه راهبردهای تعریف شده در قالب محورهای زیر مورد توجه قرار می گیرند:دستیابی به اهداف پانل باشن

 نفت و گاز و انرژی 

 و معدن صنعت 

 اجتماعی و فرهنگی 

 جمعیت و نظام سکونتگاهی 

 حمل و نقل 

  و منابع طبیعیمحیط زیست 

 آب 

 حکمروایی و نظام تصمیم گیری 

 تجارت 

  گردشگری 

  کشاورزی 

 علم و فناوری 

 اساس الگوی ساز وکاری) تدوین فرآیندی طرح ها(بر  -4

از آنجایی که پروژه ها بر اساس اصالح ساختار مدیریتی و نظارتی تعریف می شوند می توان بر اساس شناخت الگوی 

موجود و نقاط ضعف در ساختار فرآیند اجرای یک پروژه الگوی جدیدی را به منظور تصحیح فرآیند اجرای پروژه ها و یا 

ار مدیریت و اجرای پروژه ها تعریف نمود که تامین کننده و تسهیل کننده روابط بین بخشها و اصطالحا جنبه های نرم ساخت

 افزاری اقدامات اصلی را دربر می گیرد.

 جاذبه های سرمایه گذاری و توزیع فعالیت ها) زنجیره ارزش افزوده( -2

 رح شدن هستند ارائه شودموارد زیر می توان پروژه هایی  که قابل مط بر اساس

 شناسایی زنجیره های درون صنعت ) میان بخشی( -

 شناسایی زنجیره های فعالیتی خارج صنعت) شهری ، خدماتی ، حمل و نقل و...(-

 شناسایی زنجیره تکمیل فرآیند) مرحله بازار( -
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 سازمان فضایی( -زمین بر اساس الگوی تعادل بخشی و تامین زیرساخت های مناسب)اصول پایه آمایش سر -2

انجام شده و بر اساس نیاز های زیرساختی استان و  تحلیل روابط پروژه با زیرساخت های فعلی و آتیدر این قسمت 

دستیابی به یک تعادل منطقه ای از حیث برخورداری از زیرساخت های مناسب، پروژه ها تعریف می گردند. پروژه های 

 ه وضعیت استان و یا هر شهرستان باشند.تعریف شده می بایست متعادل کنند

 

 : فرآیند تعریف پروژه ها در گام چهارم ) طرح راهبردی(آمایش استان بوشهر14نمودار 

 
 خذ : مطالعات مشاورأم
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 یش استان بوشهرآما پنجم ) برنامه راهبردی(فرآیند تعریف پروژه ها در گام : 15نمودار 

 
 خذ : مطالعات مشاورأم

 

 به عنوان یکی از الگوهای دسته بندی پروژه کشور ریزی نظام بودجهمعرفی  -1-4-2-4

 ی توانمجهت سهولت در امر اولویت بندی و تقسیم بندی پروژه های قابل تعریف، از نظام برنامه ریزی بودجه کشور

 گانه اصلی:  4در امور  . بر این اساس اعتبارات بودجه ای کشورنموداستفاده 

 امور عمومی 

 امور دفاعی 

  امور اجتماعی و 

 شود.امور اقتصادی تقسیم می 
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هر یک از این امور چهارگانه خود به فصول متنوعی تفکیک و بر اساس هر فصل، برنامه و بر اساس هر برنامه نیز طرحی 

 تدوین گردیده است.

 جه: بر اساس تعاریف ارائه شده در قانون برنامه بود

پذیر باشد تا بتوان آن را به کمیت و مقداری )عددی( تبدیل کرد که به این منظور برای اجرای برنامه برنامه باید شاخص

 باید فعالیت و طرح تعریف شود.

ال اجرا شده های ساالنه، طی یکسفعالیت، یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به برنامه

 ماده یک قانون برنامه و بودجه(. 1شود )بند از محل اعتبارات جاری تأمین  و هزینه آن

پدافند  محیطی وطرح، مجموعه عملیات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست

های شیدن به هدفشود و طی مدت معین و با اعتبار مشخص برای تحقق بخهای اجرایی انجام میغیرعامل توسط دستگاه

ماده یک قانون برنامه و  11شود )بند گذاری از محل اعتبارات عمرانی تأمین میساله به صورت سرمایه 2های عمرانی برنامه

 بودجه(.
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 امور چهارگانه و فصول مورد بررسی در نظام برنامه و بودجه کشور:16نمودار 
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 فصول و برنامه های پیش بینی شده در امور عمومی نظام برنامه و بودجه کشور :51جدول 

 برنامه فصل امور

 امور عمومی

 فصل قانون گذاری

 برنامه وضع قوانین

 برنامه نظارت

 برنامه پزوهش های کاربردی

 برنامه سیاست گذاری و مدیریت و نظارت بر فعالیتها

 عمومی فصل اداره امور

 برنامه اداره سیاست عمومی کشور

 برنامه برگزاری انتخابات

 برنامه اجرای سیاست داخلی کشور

 برنامه اجرای سیاست داخلی کشور

 برنامه اداره روابط خارجی

 برنامه اشتغال و نیروی کار

 برنامه پژوهش های کاربردی

 فعالیت هابرنامه سیاستگذاری، مدیریت، و نظارت بر 

 فصل امور قضایی

 برنامه خدمات قضائی و امور دادگاه ها

 برنامه اقدامات امور تأمینی و تربیتی

 برنامه ثبت اسناد و امالک

 برنامه رسیدگی به دعاوی بین الملل

 برنامه بازرسی

 برنامه پژوهش های کاربردی

 ت هابرنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر فعالی

 برنامه کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی

 فصل خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه ریزی

 برنامه مدیریت، برنامه ریزی، بودجه و نظارت

 برنامه امور مالی و خزانه داری

 برنامه منابع درآمدی دولت

 برنامه نظارت بر امور مالی دولت

 ضوابط و معیارهای فنیبرنامه تدوین 

 برنامه تنظیم و اجرای امور آماری

 برنامه خدمات هواشناسی

 برنامه خدمات نقشه برداری

 برنامه ثبت احوال شخصیه

 برنامه آمایش سرزمین

 برنامه پژوهش های کاربردی

 برنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر فعالیتها

 و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی برنامه کمک های فنی

 فصل پژوهش های اساسی

 برنامه تحقیقات بنیادی

 برنامه تحقیقات توسعه ای

 برنامه حمایت از پژوهش های غیر دولتی

 برنامه پژوهش های فناوری های نوین

 برنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر فعالیتها
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 فصول و برنامه های پیش بینی شده در امور دفاعی و امنیتی  نظام برنامه و بودجه کشور: 51جدول 

 برنامه فصل امور

 امور دفاعی و امنیتی

 فصل دفاع

 برنامه فعالیت های نظامی

 برنامه فعالیت های نیروهای بسیج

 برنامه تقویت بنیه دفاعی

 برنامه عملیات پدافند عامل و غیرعامل

 برنامه پژوهش های کاربردی

 برنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر فعالیت ها

 فصل نظم و امنیت عمومی

 برنامه فعالیت های انتظامی

 برنامه تقویت بنیه انتظامی

 برنامه اطالعات و تحقیقات

 برنامه پژوهش های کاربردی

 الیت هابرنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر فع

 

 فرهنگی  نظام برنامه و بودجه کشور -فصول و برنامه های پیش بینی شده در امور اجتماعی:52جدول 

 برنامه فصل امور

 فرهنگی -امور اجتماعی

 فصل آموزش

 برنامه سوادآموزی

 برنامه آموزش ابتدایی

 برنامه آموزش راهنمایی

 طه نظریبرنامه آموزش متوس

 برنامه آموزش متوسطه فنی و حرفه ای 

 برنامه آموزش کاردانی

 برنامه آموزش کارشناسی

 برنامه آموزشی کارشناسی ارشد و دکترای عمومی )حرفه ای(

 برنامه آموزش دکترای تخصصی

 برنامه آموزش کوتاه مدت کارکنان دولت

 یبرنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ا

 برنامه عملیات کمک آموزشی

 برنامه تحقیقات دانشگاهی

 برنامه آموزش استثنائی

 برنامه پژوهش های کاربردی

 برنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر فعالیتها

 برنامه کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی

 فصل فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی، گردشگری

 رنامه حفظ، احیا و معرفی میراث فرهنگی کشورب

 برنامه خدمات فرهنگی و هنری

 برنامه توسعه مشارکت های فرهنگی زنان

 برنامه رسانه های شنیداری و دیداری

 برنامه فعالیتهای دینی و مذهبی

 برنامه امور موقوفات

 برنامه حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری و نوشتاری

 برنامه گردشگری
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 برنامه فصل امور

 برنامه پژوهش های کاربردی

 برنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر فعالیتها

 برنامه کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی

 فصل بهداشت و سالمت

 برنامه خدمات دارویی

 برنامه خدمات بهداشتی

 برنامه خدمات درمانی

 اریهابرنامه کنترل بیم

 برنامه امنیت غذا و تغذیه

 برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده

 برنامه کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی

 فصل رفاه و تأمین اجتماعی

 برنامه حمایت از خانواده و فرزندان

 برنامه تأمین بازنشستگان

 برنامه توانبخشی

 ندان، ناتوان ها و نیازمندهابرنامه حمایت از سالم

 برنامه بیمه درمان کارکنان دولت

 برنامه حمایت بیمه های درمان

 برنامه بیمه اجتماعی کارکنان دولت

 برنامه حمایت بیمه های اجتماعی

 برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، معلولیتها و مبارزه با اعتیاد

 ب دیدگانبرنامه امداد و نجات آسی

 برنامه امور ایثارگران

 برنامه یارانه های اجتماعی

 برنامه حمایت از تأمین مسکن محرومین و گروه های کم درآمد 

 برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت

 برنامه بیمه کامل درمان

 برنامه پژوهش های کاربردی

 تهابرنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر فعالی

 برنامه کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی

 فصل تربیت بدنی

 برنامه گسترش ورزش همگانی

 برنامه گسترش ورزش قهرمانی

 برنامه گسترش ورزش دانش آموزان و دانشجویان

 برنامه پژوهش های کاربردی

 برنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر فعالیتها

 نامه کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونیبر
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 فصول و برنامه های پیش بینی شده در امور اقتصادی  نظام برنامه و بودجه کشور:53جدول 

 برنامه فصل امور

 امور اقتصادی

 فصل کشاورزی و منابع طبیعی

 برنامه زراعت و باغبانی

 ور و آبزیانبرنامه دام، طی

 برنامه ترویج کشاورزی

 برنامه جنگل و مرتع

 برنامه آبخیزداری

 برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی

 برنامه بیابان زدایی

 برنامه پژوهش های کاربردی

 برنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر فعالیتها

 و تعاونیبرنامه کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی 

 فصل منابع آب

 برنامه تأمین و عرضه آب

 برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب

 برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل

 برنامه توسعه منابع آب در حوزه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک

 برنامه پژوهش های کاربردی

 و نظارت بر فعالیتهابرنامه سیاستگذاری، مدیریت 

 برنامه کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی

 فصل صنعت و معدن

 برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی

 برنامه ایجاد و توسعه صنایع

 برنامه زمین شناسی

 برنامه اکتشاف و راه اندازی معادن

 برنامه پژوهش های کاربردی

 ری، مدیریت و نظارت بر فعالیتهابرنامه سیاستگذا

 برنامه کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی

 فصل محیط زیست

 برنامه حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی

 برنامه مدیریت پسماندها

 برنامه پژوهش های کاربردی

 برنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر فعالیتها

 نی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونیبرنامه کمکهای ف

 فصل بازرگانی و تعاون

 برنامه تنظیم سیاستهای بازرگانی خارجی

 برنامه تنظیم بازار داخلی

 برنامه یارانه های تولیدی

 برنامه امور تعاونیها

 برنامه پژوهش های کاربردی

 برنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر فعالیتها

 رنامه کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونیب

 
 

 فصل انرژی

 

 برنامه برق

 برنامه نفت خام و گاز طبیعی
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 برنامه فصل امور

 برنامه فرآورده های نفتی

 برنامه گاز

 برنامه انرژی هسته ای

 برنامه انرژی های تجدیدپذیر

 برنامه پژوهش های کاربردی

 و نظارت بر فعالیتهابرنامه سیاستگذاری، مدیریت 

 برنامه کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی

 فصل حمل و نقل

 برنامه حمل و نقل راه آهن 

 برنامه حمل و نقل جاده ای

 برنامه حمل و نقل هوایی

 برنامه حمل و نقل دریایی

 برنامه پژوهش های کاربردی

 ظارت بر فعالیتهابرنامه سیاستگذاری، مدیریت و ن

 برنامه کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی

 فصل ارتباطات و فناوری اطالعات

 برنامه فناوری اطالعات

 برنامه پست

 برنامه مخابرات

 برنامه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی

 برنامه ارتباطات فضایی

 عاتبرنامه توسعه کاربری فناوری اطال

 برنامه پژوهش های کاربردی

 برنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر فعالیتها

 برنامه کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی

 فصل مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری

 برنامه سامانه های پساب و فاضالب

 برنامه آب شهری و روستایی

 شهری و روستاییبرنامه حمل و نقل 

 برنامه خدمات شهری و روستایی

 برنامه ساماندهی عشایر

 برنامه مسکن

 برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی

 برنامه مقاوم سازی ساختمانها

 برنامه ساماندهی نواحی خاص

 برنامه پژوهش های کاربردی

 عالیتهابرنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر ف

 برنامه کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی
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پروژه هایی که از سوی سازمانها و نهادهای تصمیم ساز در منطقه با اهداف مختلف پیشنهاد گردیده مورد  در این راستا

ر اقتصادی، در سه امندی دسته بقابل مند بودجه ریزی کشور که در ابتدا توضیح داده شد، م بررسی و بر اساس ساختار نظا

 . می باشنداجتماعی و عمومی 

  Flag- Catalyst  طبقه بندی محرک توسعه بر اساسنحوه انتخاب و تفکیک پروژه های  -1-4-2-5

وع د. تمامی پروژه های پیشنهادی از ننباشمی پروژه های پیشنهادی نیازمند طبقه بندی بر اساس الگو و روشی مناسب 

روژه . مروری بر تاریخچه پاستعملکردی و میزان تأثیرگذاری هر یک با دیگری متفاوت  محرک توسعه بوده اما مقیاس

 Flagshipشان در دو نوع مقیاس عملکردی و میزان اثرگذاری های محرک توسعه نشان می دهد که می توان آنها را با توجه به

 جای داد.  Catalyst و

   Catalyst و   Flagروژه های : مقایسه مشخصات پ54جدول 

 Flag Catalyst شاخص

 مقیاس عملکردی
 عمدتا در دو سطح ملی و فراملی  تعریف 

 می  شوند

 در سطح محلی ، ناحیه ای و استانی تعریف 

 می شوند

 مدت زمان اجرای پروژه
مدت زمان اجرای این پروژه ها غالبا  بلند مدت و 

 میان مدت می باشد

 این پروژه ها غالبا  میان مدت مدت زمان اجرای 

 می باشدو کوتاه مدت 

 رویکرد پروژه
شامل پروژه های تولیدی ، و زیرساختی و می 

 باشد

 - اجتماعیاقتصادی ،  -شامل پروژه های فعالیتی 

 ، می باشد فرهنگی

 نوع سرمایه گذاری
سرمایه گذاری به صورت دولتی ویا خصوصی ویا 

 مختلط می باشد.
 ی به صورت خصوصی می باشدسرمایه گذار
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 (Catalyst( و )Flagshipبر اساس پروژه های )  استان بوشهرنحوه تقسیم پروژه های تعریف شده در :17نمودار 
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( یا Flagshipمشاهده می گردد، مالک قرار گرفتن پروژه ای در یکی از دو سطح )  2همان طور که در نمودار شماره 

(Catalyst )4 :شاخص 

 مقیاس عملکردی 

 مدت زمان اجرای پروژه 

 رویکرد پروژه 

 نوع سرمایه گذاری 

( عمدتا در سطح فراملی و ملی ایفای نقش کرده و به دلیل مقیاس بزرگ، مدت Flagshipآنچه مسلم است پروژه های )

وه از پروژه ها به دلیل حجم گسترده، نیازمند زمان اجرای پروژه و بهره برداری از آنها بلند مدت خواهد بود. همچنین این گر

سرمایه گذاری های کالن می باشد که سرمایه گذاری های دولتی به تنهایی پاسخگو نخواهد بود و الزم است بستر و شرایط 

 حضور و شرکت سرمایه گذار خصوصی مهیا گردد.

ص معرفی شده )مقیاس عملکردی، مدت زمان شاخ 4( با توجه به تعریف و  Flagshipپروژه های محرک توسعه از نوع )

اجرای پروژه، رویکرد و نوع سرمایه گذاری( در آنها قادر هستند با بهره گیری از پتانسیل های بالقوه منطقه، پروژه های کالنی 

ر درا معرفی کنند که در اولویت نخست، اثرات توسعه ای ملی و فرامنطقه ای مد نظر می باشد و در اولویت های بعدی 

صورت برنامه ریزی و مدیریت صحیح، بخشی از اثرات توسعه به سطح منطقه نیز تزریق خواهد شد. در اصطالح این نوع 

 توسعه را توسعه از باال به پایین می گویند.

جارب نشان داده که اگر توسعه تنها از باال به پایین باشد، محرومیت های منطقه با سرعت کمتری منتفع می شوند و در ت

برخی موارد،  روند توسعه نیافتگی منطقه ادامه پیدا می کند. لذا الزم است که موازی و همراه با توسعه از باال، پروژه های 

(Catalyst( نیز تعریف گردد. پروژه های )Catalyst( در مقایسه با پروژه های )Flagship سرعت اجرایی بیشتری داشته و )

( حل معضالت و مشکالت منطقه و Catalystخارج از منطقه نمی باشند. پروژه های )نیازمند سرمایه گذاری های کالن و 

( هدایت کننده توسعه از پایین به باال می باشند. پس از Catalystنیازهای ساکنین را در اولویت قرار می دهند. پروژه های )

( دسته بندی شدند محدوده Catalystو یا )( Flagshipاز لحاظ ماهیت در یکی از دو نوع ) استان بوشهرآنکه پروژه های 

شهرستان می باشد که تمامی پروژه های در یکی از این  11مشتمل بر  استانعملکردی آنها نیز تعریف گردید. محدوده 

 .تعریف استقابل  شهرستان ها

انداخته کارلعات بهها و اهداف مطالعه آمایش سرزمین بلندمدت بوده و ظرفیتی که در این مطاگیریکه جهتازآنجایی

ا در ههای زمانی و مکانی اجرای طرحرود اولویتباشد، انتظار می بایستی فراتر از ظرفیت صرفاً بخش عمومیشود میمی
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دار و به تفکیک عمومی و غیرعمومی چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ دستگاه مسئول و تأمین مالی های اولویتقالب پروژه

 تعیین شود.

ان و در اختیار نخبگمی تتوان دو نوع پرسشنامه  اصلی توسعه) پروژه های پرچم(های ستای مشخص نمودن پروژهدر را

. هدف از پرسشنامه نخست مشخص کردن وزن معیارهای انتخاب پروژه و هدف از دادخبرگان و مسئولین استانی قرار 

های انتخابی آن گروه از افرادی هستند که نگاه بخشی ونهاست. نم 12های پیشنهادی مشاورپرسشنامه دوم تعیین اهمیت پروژه

 جه دارند. تلفیقی آمایش تو تر بوده و بیشتر به جنبهها کمرنگدر دیدگاه آن

 تقسیم بندی ارکان اصلی برای تعریف پروژه های پیشنهادی درآمایش استان بوشهر -1-4-2-6

 ضرورت  تقسیم بندی ارکان اصلی پروژه ها

قیاس م و وجود سطوح  استانمربوط به  پروژه های تنوع وسیع با توجه به است که این  بندیارایه تقسیم هدف اصلی 

الزم است تا به صورت در قالب ها و نظام های طبقه بندی گوناگون گردآوری می شوند ، که  های محلی، منطقه ای و ملی

ی سازمان ها هب دسته بندی نموده و را پروژه هاکه با یکدیگر سازگار بوده و بتوان به آسانی به طورید نشویکپارچه ارائه 

 برنامه ریزی نمود. اجرایی استان ارجاع داده و همچنین منطبق با نظام برنامه ریزی بودجه کشور

غرافیایی ی از یک محدوده جعنهم به صورت افقی، ی سازمان های دیگر پروژه هایامکان استفاده از تقسیم بندی این شیوه  

 .و هم به صورت عمودی، یعنی میان سازمان های ملی، منطقه ای و محلی را فراهم می سازدتا محدوده دیگر 

 تقسیم بندی ارکان اصلی پروژه ها اهداف 

  به لحاظ مفهومی پروژه هاو عدم اختالط  پروژه هابرای گویا نمودن  پروژه هاشفاف تر نمودن طبقه بندی 

  و عملکردی بومی ، ارائه طبقه بندی مطابق با ویژگی های محلی 

 ارائه طبقه بندی مطابق با نیازهای برنامه ریزی  

  

                                                      
 دستهای باالو اسناد و طرح پژوهیآیندههای استانی و ملی، نتایج حاصل از مطالعات مستخرج از سه بخش پروژه هاپروژهالزم به یادآوری است که 13 

 باشد.می
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 معرفی تقسیم بندی ارکان اصلی

 نظام تقسیم بندی ارکان اصلی پروژه های استان بوشهر با توجه با ماهیت  نیازهای استان به منظور توسعه بر اساس 

 زیر تقسیم بندی شده است:  ترتیبمحورهای دوازده گانه  و 

 -Goal( Gبنیادین )اهداف  -

 -Strategy (Sراهبرد)– -

 -Pragram-Policy (Pسیاست و پروگرام)- -

 طرح و پروژه تقسیم بندی شده است. -

 گانه 12به تفکیک محورهای  تعریف پروژه ها -1-4-2-7

با توجه به پنل های تخصصی برگزارشده که با حضور دست اندرکاران و نخبگان استان انجام شد، اهداف بنیادین و 

اصلی بدست آمده از هر پنل استخراج گردید. بطوریکه در همین چارچوب و با توجه به چشم انداز استان مهمترین محورهای 

 محورها به شرح ذیل تعریف گردیده اند:

 نفت و گاز و انرژی 

 و معدن صنعت 

 اجتماعی و فرهنگی 

 جمعیت و نظام سکونتگاهی 

 حمل و نقل 

  و منابع طبیعیمحیط زیست 

 آب 

 ام تصمیم گیریحکمروایی و نظ 

 تجارت 

  گردشگری 

  کشاورزی 

 علم و فناوری 
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در ادامه، سنتز اهداف بنیادین و پس از آن راهبردهای پابرجا و راهبردهای مبتنی بر سناریوها تعریف گردیده است و در 

 نهایت سیاست ها و پروگرام های مرتبط و منتج از راهبردهای پابرجا تعریف شده است.

ها بر اساس لیست پروژه های دریافت شده از طرف  دستگاه ها و ماخذهای متنوع در قالب یک  در مرحله بعدی پروژه

 گاه دادهبه پای زیمشاور ن یماخذهای فوق، پروژه ها یشنهادیپ یعالوه بر پروژه هاپایگاه داده شکل گرفت، ضمن اینکه  

 ای انجام شده بر اساس موارد ذیل بوده است : . پروژه هایی که مشاور تعریف نموده است در قالب بررسی هدیاضافه گرد

  اسناد باالدستی و خصوصا برنامه ششم توسعه 

  چشم انداز تعریف شده برای استان 

  تحلیل روابط پروژه با زیرساخت های فعلی و آتی ، بر اساس نیاز های زیرساختی استان و دستیابی به یک تعادل

 مناسب منطقه ای از حیث برخورداری از زیرساخت های

  منطقه ای و بین نواحی  -بررسی اصلی ترین شاخص های توسعه سطح ملی 

در نهایت پروژه های اصالح شده در چارچوب برنامه آمایش استان مورد سنتز قرار گرفت تا لیست اولیه پروژه های 

 مرتبط با برنامه آمایش استان بوشهر مشخص گردد.

 ف پروژه ها به شرح ذیل است:الزم به توضیح است ماخذهای بررسی  و تعری

  پروژه های معرفی شده از طرف سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر)دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 (1312-استان بوشهر 

 (1312پروژه های معرفی شده  از طرف فرمانداری های استان) 

  پروژه های معرفی شده از طرف گروه آینده نگاری استان بوشهر 

  پروژه های معرفی شده از طرف مرکز آموزش و پژوهش های توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 بوشهر

 (1312)کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان)  خصوصی – عمومی مشارکت ملی پرتال های پروژه 

پروژه های جدید  عالوه بر موارد فوق ، در خصوص تصحیح  و ویرایش پروژه های پیشنهادی و اضافه نمودن 

پنل توسط مشاور و دو پنل علم و فناوری و حکمروایی توسط دانشگاه خلیج  11پنل برگزار گردید که  12

 فارس برگزار شدند.
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 : لیست و تاریخ پنلهای برگزارشده 55جدول 

 پنل تاریخ

 تجارت -محور های صنعت و معدن  12/11/12

 محیط زیست و منابع طبیعی –حمل و نقل  –نظام سکونتگاهی محورهای  12/11/12

 اجتماعی و فرهنگی –محورهای آب  21/11/12

 محور کشاورزی 12/11/12

 نفت، گاز و انرژی –محورهای گردشگری  13/11/12

 

رائه می ایف شده و در انطباق با راهبردها و سیاست های تعر در ادامه لیست  پروژه ها به تفکیک محورهای دوازده گانه 

 گردد.

 های تعریف شده در محور نفت، گاز و انرژی پروژه –طرح : 56جدول 
 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

توسعه پایدار و تقویت زیرساخت ها در 

کانون های حوزه تاثیر فعالیت های 

 نفت، گاز  و پتروشیمی

 طهخت های شبکه انرژی و تاسیسات مربوکیفیت بخشی به زیر سا

انجام مطالعات پدافندی خطوط انتقال انرژی و تاسیسات 

 مرتبط در بوشهر

تدوین برنامه جامع توسعه طرح های نفت و گاز و پتروشیمی 

 در منطقه ویژه اقتصادی شمال استان

مطالعات طرح آمایش نواحی تاثیر پذیر از حوزه گازی پارس 

 شمالی

 ح ممیزی زیرساخت های شبکه انرژی و تاسیسات مربوطه طر

 ساماندهی هدفمند  فعالیت های مرتبط با مسئولیت های اجتماعی

انجام مطالعات توسعه متوازن و پایدار نواحی میزبان پارس 

 جنوبی و شمالی

 تدوین نقشه راه و ارائه مدل مسئولیت های اجتماعی 

و توسعه پایدار صنایع نفت، گاز 

 پتروشیمی

تسهیل فرآیند جذب سرمایه گذار در صنایع میان دستی و پایین 

 دستی
 طرح آسیب شناسی موانع جذب سرمایه

 متنوع سازی محصوالت پتروشیمی با رویکرد صادراتی

مطالعات امکان سنجی طرح های تکمیلی و پایین دستی 

 پتروشیمی 

 تهیه نقشه راه توسعه صنایع پتروشیمی استان

 سترش صنایع کوچک و خدماتی در جوار صنایع بزرگگ

امکانسنجی تاسیس شهرک های صنعتی)با رویکرد صنایع 

کوچک، پشتیبانی و خدماتی( در جوار صنایع نفت، گاز و 

 پتروشیمی

 ایجاد مراکز رشد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  تقویت شرکت های دانش بنیان در ارائه خدمات و  پشتیبانی

سهم مشارکت منابع انسانی و نظام ارتقا 

اجرایی در طرح های نفت و گاز -فنی

 استان

 ایجاد شعبه ی مرکز توسعه مدیران صنعت نفت در استان ظرفیت سازی در بکارگیری نیروهای متخصص بومی 

بهره گیری از مزایای تمرکز فعالیت 

های هسته ای ناشی از توسعه نیروگاه 

 بوشهر

ی مختلف استان در راستای توسعه ی توسعه ی متوازن بخش ها

 هسته ای

مطالعات امکانسنجی توسعه ی صنایع در راستای فعالیت هسته 

 ای استان

 توسعه کاربرد فناوری های هسته ای در حوزه های مزیتی استان
 هسته ای ینفت، گاز و انرژ یمرکز رشد علم و فناور جادیا

 ه ای ایجاد مراکز آموزشی تخصصی حوزه ایمنی هست
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 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

 بهبود شاخص های مصرف انرژی
شناسایی ظرفیت های بهینه سازی انرژی در بخش های مختلف 

 استان

 (zero energyمکانیابی و طراحی سایت انرژی صفر) 

 اجرای طرح های فرهنگ سازی الگوهای مصرف

مطالعات الگوهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های 

 مختلف مصرف

ید انرژی از منابع افزایش سهم تول

 تجدیدپذیر

شناسایی و بهره گیری از منابع تولید انرژی های تجدید پذیر در 

 سطح استان

مطالعات مکانیابی و احداث سایت های نیروگاهی انرژی 

 خورشیدی در استان

 مطالعات مکانیابی و احداث سایت های انرژی باد در استان

ژی های تجدید پذیر در طرح امکانسنجی استفاده از سایر  انر

 سطح استان

  
در  یخرد جوامع محل یها هیمشارکت سرما یالگو نیتدو

 بزرگ یصنعت یها یگذار هیسرما

 
 های تعریف شده در محور صنعت پروژه –: طرح 57جدول 

 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

ان از تارتقاء سهم صنایع دانش بنیان اس

 صنایع دانش بنیان کشور

بکارگیری شبکه همکاری ملی و بین المللی در حوزه 

 صنایع دانش بنیان

 بررسی و شناسایی امکان استقرار شعب موسسات دانش بنیان در استان

طرح امکانسنجی ایجاد شهرک ها و موسسات پژوهشی مشترک بین 

وری  و صنایع بنگاه ها و موسسات پژوهشی مناطق دارای مراکز فنا

 دانش بنیان

کیفیت بخشی و استانداردسازی محصوالت صنعتی 

 دانش بنیان

طرح شناسایی و نیازسنجی زیرساخت های کنترل کیفیت محصوالت 

 صنعتی

طرح توجیهی ایجاد زیرساخت های کنترل کیفیت محصوالت 

 صنعتی)آزمایشگاه ها و ...( و روش های تامین مالی آن

رکز خدمات تخصصی و مشاوره ای ارتقا کیفیت راه اندازی م

 محصوالت صنعتی

توسعه هدفمند صنایع وابسته به کشاورزی پیشرفته و 

 صنعتی  

طرح شناسایی فعالیت های زیست فناوری و محصوالت پیشرفته 

 کشاورزی قابل استقرار در استان

طرح امکان سنجی استقرار صنایع ساخت تجهیزات نوین نگهداری و 

 خت مواد غذایی با قابلیت حفظ کیفیتسا

طرح امکان سنجی استقرار صنایع ساخت تجهیزات و مواد نوین بسته 

 CEبندی مواد غذایی مطابق با آخرین استاندارد 

تقویت خوشه های معدنی و صنعتی 

 دارای مزیت

تکمیل زنجیره ارزش و حلقه های مفقوده فعالیت های 

 معدنی

 نیریو پساب آب ش ایاز در یمواد معدناستحصال  یطرح امکانسنج

 کن ها

راه اندازی مرکز تحقیق و توسعه طراحی و ساخت ابزارها و تجهیزات 

 اکتشاف و طراحی معدن

 ایجاد اسکله و پایانه صادرات مواد معدنی

ایجاد و راه اندازی سیستم یکپارچه پایش استخراج و بهره برداری 

 معادن

 طرح بررسی و شناسایی اولویت های بازار
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به بازارهای هدف در زمینه گسترش و تنوع بخشی 

 صنایع و معادن با فناوری باالی استان

طرح امکان سنجی تنوع بخشی به فعالیت های صنعتی و معدنی با توجه 

 به نیازهای بازارهای هدف

حمایت ازتولید و عرضه کاالها در عرصه های نوین و 

 پیشتاز فناوری 

 رهیزنج لیو عرضه تکم عیمفقوده شبکه توز یحلقه ها ییاساطرح شن

 دار استان تیاولو یصنعت یارزش محصوالت خوشه ها

تدوین برنامه های جذب و استقرار صنایع در عرصه های نوین و پیشتاز 

 فناوری در راستای تکمیل خوشه های اولویت دار 

 عیا با صناه SME وندیجهت پ ژهیو یو اعمال سازوکارها نیتدو

 ینفت، گاز و انرژ ساتیو تاس عیبر صنا دیبزرگ با تاک

 طراحی بسته های تشویقی استقرار صنایع مزیت دار در استان

 تسهیل و حمایت از استقرار صنایع آب بر
تهیه بسته های سرمایه گذاری و ارائه روش های مشارکت در صنایع 

 آب بر

 نو معادن استابسترسازی توان رقابت پذیری صنایع 

طرح مطالعه مدیریت ارتقاء شاخص های رقابت پذیری در سطح 

 صنایع استان

طرح مطالعاتی شناخت مزیت های رقابتی و میزان رقابت پذیری 

 ها در استان SMEمحصوالت 

توسعه خوشه های فعالیت های صنایع 

 دریایی

 کل بندری و دریایی پویا و کارآمدایجاد تش مدیریت مشارکتی فعالیت های بندری و دریایی استان

توانمندسازی و افزایش همگرایی اجزای زنجیره ارزش 

 صنایع دریایی

 طرح امکان سنجی ایجاد شهرک تخصصی صنعتی دریایی

تهیه بسته های سرمایه گذاری و ارائه روش های مشارکت در صنایع 

 دریایی

 استان طراحی بسته های تشویقی استقرار صنایع دریایی در

طرح شناسایی صنایع دریایی قابل استقرار در استان با توجه به پتانسیل 

 ها و تقاضای بازار جهانی

 

 فرهنگی -های تعریف شده در محور اجتماعی  پروژه –: طرح 58جدول 
 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

ا ارتق تاکید بر آموزش های متناسب با

سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب ها و 

 جرائم

افزایش مهارت زندگی از طریق توسعه آموزش های 

 اجتماع محور

 استان ییو نوا ییناملموس آوا یفرهنگ راثیآثار م یبرندساز

امکان سنجی شیوه های توسعه آموزش های مرتبط با ارتقا کیفیت 

 زندگی و سرمایه اجتماعی

بین دانشگاه و دستگاه های  توسعه همکاری های

 فرهنگی-اجرایی در حوزه های اجتماعی

بررسی شیوه های همکاری بین دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی 

استان با صنعت نفت و گاز به منظور بهبود کیفیت زندگی و ارتقا 

 سرمایه اجتماعی مردم محلی

 بزرگ در عیصنا یفرهنگ-یاجتماع یها وستیپ یو اجرا نیتدو

 ینفت، گاز و انرژ عیبر صنا دیسطح استان با تاک

بررسی راهکارهای همگرایی و تقویت همکاری های دستگاه های 

 اجرایی متولی جهت ارتقا کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی

کاربردی متناسب با راهبرد ها و سیاست های -طراحی رشته های علمی

 فرهنگی استان-اجتماعی

فرهنگی در سطح -د دانش اجتماعیتوسعه نظام تولی

 استان

 ایجاد مرکز تحقیقات زنان در استان

 یمدن ینهادها تیتقو کردیاجتماع محور با رو یتوانمندساز
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ارتقا سرمایه اجتماعی و فرهنگ عمومی 

 در راستای ایجاد جامعه ای پویا و خالق

تاکید بر حمایت های رسمی و غیررسمی از شهروندان 

 فرهنگی-جتماعی در حوزه های ا

اجرای طرح مطالعاتی بررسی راهکارهای افزایش حمایت های 

 فرهنگی رسمی و غیررسمی از شهروندان-اجتماعی

تقویت شبکه روابط اجتماعی شهروندان با نهاد های 

 دولتی و غیر دولتی

اجرای طرح بررسی راهکارهای افزایش رابطه شهروندان با نهادهای 

 رسمی و غیررسمی

 د و تکمیل زیرساخت های موردنیاز دولت الکترونیکایجا

 راه اندازی و توسعه خانه های فرهنگ

تاسیس مرکز تعامالت فرهنگی جامعه بومی و میهمان به منظور تقویت 

 انسجام و همدلی اجتماعی

 تقویت حقوق، تکالیف و هویت شهروندی در استان
 تکالیف شهروندیطرح بررسی راهکارهای تعیین مطالبات حقوق و 

 در ارتباط متقابل دستگاه اجرایی و مردم

تاکید بر تقویت ارزش ها و هنجارها و افزایش میزان 

 تعلق مردم به استان

طرح ارزیابی سریع از وضعیت ارزش ها، هنجار های اجتماعی و 

 احساس تعلق شهروندان در سطح استان

ل مردم بومی و طرح بررسی راهکارهای افزایش احساس تعلق متقاب

 مهاجرین به ارزش ها و هنجار های استان

افزایش اعتماد اجتماعی مردم به نهاد های دولتی و 

 مدنی

طرح توانمندسازی اجتماع محور جوامع محلی محدوده شهر جدید 

 سیراف

ارتقا سالمت، کیفیت زندگی و ایجاد 

نشاط اجتماعی و کاهش آسیب ها و 

 جرائم اجتماعی 

ترل و کاهش آسیب ها و جرائم اجتماعی پیشگیری، کن

 در مناطق فعالیتی  نفت و گاز

تدوین بسته مسئولیت اجتماعی در حوزه پیشگیری، کنترل و کاهش 

 آسیب ها و جرائم اجتماعی در حوزه نفت و گاز

طرح احداث مراکز  تفریحی، گردشگری، درمانی، ورزشی و 

سط متولیان بخش آموزشی برای استفاده عموم در جنوب استان تو

 نفت و گاز

 ایجاد مرکز پایش فقر و نابرابری های اجتماعی در استان

 افزایش سطح سواد مردم در زمینه سبک زندگی سالم

 SDHایجاد مرکز تحقیقات 

 ( سالمت الکترونیکappحمایت از برنامه های کاربردی)

 ایجاد پلتفرم الکترونیکی سالمت

دمات سالمت و سایر خدمات دسترسی عادالنه به خ

 جنوبی استان-اجتماعی در محور شمالی-رفاهی

ایجاد نظام قطب بندی در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در استان با 

محوریت بوشهر به عنوان مرکز، کنگان به عنوان قطب جنوب و گناوه 

 به عنوان قطب شمال

ایفای نقش حاکمیت در ارتقای سالمت و کاهش 

اجتماعی همراه با مدیریت عوامل اجتماعی آسیب های 

 موثر بر سالمت

 ایجاد شبکه فراسازمانی برای کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

ایجاد شهر سالم با تاکید بر تعیین کننده های اجتماعی 

 سالمت و گروه ها و اقشار آسیب پذیر

 تدوین طرح افزایش میزان مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی

 مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی موجود استان

  "مردم سالم"روستایی -تدوین برنامه جامع شهری

 حمایت از برنامه سالمت جامع سالمندان بوشهر

 انسان سالم در شهر خالق -یکپارچه سازی برنامه شهر سالم

حفاظت از منابع و میراث فرهنگی ملموس 

 لیجو ناملموس استان بوشهر و آب های خ

 فارس

توسعه ظرفیت ها و ارتقا قابلیت های موجود در زمینه 

حفاظت میراث تاریخی، طبیعی، فرهنگی، صنایع دستی 

 و گردشگری

 موزه میراث خلیج فارس-احداث باغ

 اجتماعی پیش برنده-تدوین برنامه احیا و تقویت عناصر فرهنگی

اث تمدنی طرح آموزش و آگاهی بخشی مردم بر لزوم حفاظت از میر

 حوزه خلیج فارس
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 های تعریف شده در محور جمعیت و نظام سکونتگاهی پروژه –: طرح 59جدول 
 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

ارتقاء و انتظام بخشی به روابط اقتصادی، 

-اجتماعی، زیست محیطی و عملکردی

ه و های ساحلی، پسکران¬خدماتی کانون

 روستایی-پیوندهای شهری

بهینه سازی ارتباط بین مناطق فعالیتی سکونتی ساحلی با 

 مناطق پسکرانه

مطالعه، امکان سنجی، طراحی و  اجرای منطقه شهری کنگان و 

 ایجاد شبکه همکار شهرهای پسکرانه ای

برقراری تعادل سرزمینی با قطب های اقتصادی نوار 

 ساحلی استان

ر سکونتگاهی با تاکید بر ارتباط پایدار با طراحی شبکه همکا

 مراکز اقتصادی

 باز طراحی شهر جدید سیراف با رویکرد اکوسیتی

سازماندهی و توسعه یکپارچه مناطق کرانه 

پسکرانه ای دارای ظرفیت توسعه فضایی -ای

 شبکه ای

 ای خدمات برتر و اجتماعی¬سازی توزیع منطقه¬بهینه

 از مرکز استان ینظام یها گاهیانتقال پا

 ایجاد شبکه همکار شهرهای پسکرانه ای استان

 مطالعه، امکان سنجی، طراحی و  اجرای  منطقه شهری بوشهر  

دستیابی به الگوی بهینه توسعه 

های پایدار  و مبتنی بر هویت ¬سکونتگاه

 تاریخی-فرهنگی

 ارتقا نظام سکونتگاهی پایدار مبتنی بر معماری بومی
ت های پایلوت مبتنی بر الگوی منطبق با اقلیم محلی و طراحی سای

 زیست محیطی

 ارتقای توان خدماتی سکونتگاه های استان 

توزیع  متعادل زیرساخت ها و خدمات اجتماعی و  

 رفاهی در سطح سکونتگاه های استان

 طراحی مراکز تفریحی و پارک های ساحلی در سطح استان

 و هنری در استانتوسعه و تقویت مراکز فرهنگی 

 ارتقا خدمات رسانی به مراکز روستایی

 تهیه و اجرای برنامه اشتغال پایدار روستایی

اجرای الگوهای خدمات رسانی نوین منطبق بر مطالعات طرح های 

 منظومه های پایدار روستایی

تثبیت اسکان شاغلین کانون های صنعتی از 

طریق شاخص های کیفیت زندگی در 

 های موجود سکونتگاه

 ارتقا کیفیت سکونتگاه ها

تهیه سند بازمهندسی ظرفیت پذیرش سکونت مراکز جمعیتی 

 مستقر در پیرامون فعالیت های صنعتی کالن استان

و  یاقمار یمسکون یشهرک ها و نواح یساز کپارچهیطرح 

 یرامونیپ یشهر یبا فضا یاختصاص

 

 های تعریف شده در محور حمل و نقل هپروژ -: طرح 61جدول 
 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

ایجاد، حفاظت و توسعه خدمات حمل و نقل 

 ترکیبی)هوایی، زمینی، ریلی و دریایی(

ایجاد و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و اتصال به 

های اصلی بندری و کریدورهای اصلی فعالیتی و ¬کانون

 جمعیتی

 عسلویه -بوشهر  -راه آهن  شیراز احداث 

مطالعه و احداث مسیر ریلی قطار بالک شاتل بین مراکز اصلی 

 جریان بار و مسافر درون استانی

اکز عسلویه به مر-بوشهر-اتصال شبکه حمل و نقل ریلی شیراز

 لجستیک و چشمه های بار و حمل و نقل مسافر

ر و ن های مجاوتقویت کریدورهای ارتباطی استان با استا

 اتصال به کریدورهای ترازیتی ملی

 فراشبند -اهرم  -ساخت بزرگراه دلوار 

 بوشهر -احداث آزادراه  شیراز

افزایش سطح کیفی و توسعه کمی شبکه حمل و نقل 

 متناسب با کارکردهای تخصصی هر کریدور

 تکمیل کریدور بزرگراه نوار ساحلی جنوب کشور در استان

 دیر -بوشهر  -احداث بزرگراه گناوه  تکمیل طرح

 بهبهان -تکمیل بزرگراه دیلم 

 نورآباد)فارس( -احداث راه اصلی گناوه

 گچساران-گوره-احداث بزرگراه گناوه

 احداث خروجی دوم شهر بوشهر

 اصالح، بهسازی و تعریض جاده های روستایی
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 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

 توسعه، تجهیز فرودگاه  بوشهر

 اه جدید شهر بوشهرساخت فرودگ

 ساخت فرودگاه محلی گناوه

 ایجاد و توسعه سیستم یکپارچه حمل ونقل  

 مکان یابی و احداث شهرک های لجستیک در استان

 طرح توسعه مجتمع بندری نگین

ایجاد سامانه های هوشمند و  فنآوری های نوین مهندسی در  

 شبکه حمل و نقل استان

 
 منابع طبیعیهای تعریف شده در محور محیط زیست و  پروژه –: طرح 61جدول 

 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

حفاظت، اصالح، احیا و توسعه اکوسیستم های 

آبی و خشکی در منابع محیطی استان در 

 چارچوب توسعه پایدار و گسترش اقتصاد سبز

گاهی از منابع آب و خاک و حفاظت فعال مشارکتی بین دست

 ارتقاء بازدهی و کیفیت خاک

طرح کنترل فرسایش و رسوب در عرصه های منابع طبیعی و اراضی 

 کشاورزی

 طرح احیا، بازسازی و ساماندهی معادن رها شده استان

 طرح کنترل و مدیریت فرسایش های خندقی استان

 تقویت آبخوان از طریق طرح های تغذیه مصنوعی

تجهیزاتی آبخیزداری )احداث ایستگاه   -احداث مرکز کمک های فنی

 حوزه های معرف  زوجی(

 یمصنوع هیو تغذ یزداریآبخ یپروژه ها یمطالعات و اجرا لیتکم

طرح جامع ساماندهی و کنترل سیالب های حوزه های باالدست 

 سکونتگاهی

 وغبار دبیابان زدایی مشارکتی و کنترل کانون های بحرانی گر

از  داریپا یمردم نهاد در بهره بردار یو سازمان ها یمشارکت جامعه محل

 ستیز طیو مح یعیمنابع طب

 اولویت بندی و کنترل کانون های فعال ماسه های روان 

اتخاذ سیاست های تشویقی برای مشارکت جامعه محلی در بهره 

 برداری پایدار چندمنظوره از اراضی جنگلی و مرتعی 

رح امکانسنجی واگذاری اراضی شیب دار برای بهره برداری ط

 محصوالت باغی

 طرح مدیریت مشارکتی و بهره برداری چندمنظوره از مراتع استان

توانمندسازی نهادی برای احیا، بازسازی و توسعه جنگل های مانگرو 

 استان

طرح مشارکتی مدیریت یکپارچه ی منابع طبیعی منارید 

(MENARID)  ( با مشارکت تسهیالت جهانی محیط زیستGEF) 

مدیریت مشارکتی اکوسیستم ها و گونه های حساس و آسیب 

 پذیر

 تهیه طرح مدیریت مشارکتی تاالب ها

طرح شناسایی مناطق جدید و توسعه و ارتقا مناطق چهارگانه محیط 

 زیست استان

 ریاییطرح پهنه بندی، احیا و بازسازی زیستگاه های حساس د

اتکا نظام تصمیم گیری به پایگاه اطالعات  و سامانه های پایش و  

 ارزشیابی منابع طبیعی و محیط زیست

 (DSSتوانمندسازی نهادی سامانه پشتیبان تصمیم گیری در استان)

توسعه و ایجاد ایستگاه های کسب داده های پایه منابع 

 محیطی)هواشناسی، آب شناسی، دریایی(

 تقرار سامانه هشدار و مدیریت مخاطرات محیطیطرح اس

 آلودگی شیپا کپارچهیشبکه  یطراح

 تهیه اطلس مناطق حساس و آسیب پذیر محیط زیستی استان

 به هنگام سازی داده و اطالعات خاک و منابع اراضی استان
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 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

افزایش میزان سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و 

 ز اثرات تغییر اقلیممقابله با پیامدهای حاصل ا
 مدیریت سازشی با تغییر اقلیم

 شناسایی، معرفی و استقرار گونه های سازگار گیاهی با تغییرات اقلیم

ارزیابی آسیب پذیری و اولویت بندی نوار ساحلی نسبت به افزایش آب 

 دریا و جابجایی رسوب

 مدیریت فعالیت های تاثیرگذار انسانی
وین در صنایع و ارتقا کیفیت هوا از به کارگیری فناوری های ن

 طریق مشارکت نهادی

 طرح بکارگیری نانوفیلترها در فرآیند های تصفیه)آب، فاضالب، هوا(

 یشگاهیو پاال یمیپتروش عیصنا نگیحذف فلر

 امکانسنجی تجارت کربن در صنایع آالینده استان بوشهر

 

 ای تعریف شده در محور آبه پروژه –: طرح 62جدول 

 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

 افزایش بهره وری و مدیریت مصرف آب

 سازگاری با کم آبی

 تدوین طرح مدیریت سازشی آب

طراحی و تدوین دستورالعمل بسته های تشویقی کاهش مصرف 

 آب

 جداسازی آب مصرف شرب از سایر مصارف خانگی

 یاقتصاد یبخش ها یدر تمام یبا کم آب یسازگار طرح یاجرا

 استان

 ریاز سا یمنابع آب استان و کاهش اتکاء به آب ورود تیتقو

 استان ها

 تدوین الگوی مصرف آب بر پایه آب قابل برنامه ریزی

 الگوی کشت محصوالت مزیت دار کم آب بر 

 نوسازی و بهسازی روش های آبیاری

 ار روش های نوین آبیاری با انرژی پاکامکان سنجی استقر

 بازطراحی و بهینه سازی شبکه های آبرسانی به نخلستان ها

 بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی استان

 بهره برداری از آب های نا متعارف

طراحی و اجرای شبکه های یکپارچه  جمع آوری،  انتقال و  

 تصفیه پساب و فاضالب

قال پساب و فاضالب تصفیه شده به مصرف طراحی شبکه انت

 کننده

طرح تعادل بخشی و احیا آبخوان ها و تاالب ها با آب های نا 

 متعارف

هم افزایی سازوکارهای جلوگیری از برداشت غیر مجاز 

 آب

امکان سنجی کاربرد انرژی های پاک در بهره برداری از چاه 

 های کشاورزی 

به منطور کنترل آب مصرفی  استقرار سامانه های هوشمند

 کشاورزی

 تدوین و ارتقای برنامه مدیریت آب در مزرعه

 برنامه مدیریت چاه های کم بازده کشاورزی

 کنترل و بهبود کیفیت  منابع آب مدیریت پایدار تامین و عرضه  آب
 تکمیل و  بهینه سازی شبکه پایش کمی و کیفی منابع آب استان

 ریت کیفی بر منابع آباستقرار نظام مدی
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 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

طراحی سامانه هوشمند پیش گیری از کاهش کیفیت آب 

 زیرزمینی 

 بهره برداری پایدار از آب دریا

 یساحل یکن ها نیریتوسعه آب ش یامکانسنج

تدوین ضوابط و دستورالعمل محیط زیستی بهره برداری از آب 

 شیرین کن ها

و  یرل، باز چرخان)کنتتیریدر مد نینو یها ستمیتوسعه س

 نیری(  پساب آب شافتیباز

 توسعه و  بهینه سازی شبکه های انتقال آب 

هدر رفت شبکه آب  شیسامانه هوشمند پا یو اجرا یطراح

 ییو روستا یشهر  یرسان

استقرار سامانه هوشمند تحویل حجمی  آب در شبکه های 

 آبیاری و زهکشی

رای شبکه آبرسانی شهری نوآوری در  طراحی و بهینه سازی اج

 و روستایی استان

 تصمیم گیری مشارکتی مدیریت آب

 ایجاد و توسعه تشکل های مردم نهاد آب
 تعریف بسته های حمایتی از  تشکل های آب بران

 ایجاد و توسعه بازارهای محلی آب

 ارزش گذاری واقعی آب 

تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف مختلف بر اساس قیمت 

 واقعی و تمام شده آن

 استقرار سیستم حسابداری آب در استان

 
 های تعریف شده در محور حکمروایی و نظام تصمیم گیری پروژه –: طرح 63جدول 

 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

ارتقا عملکرد نظام های اداری و افزایش 

 شی و بین بخشی هماهنگی بین نهاد های بخ

پیاده سازی مدیریت یکپارچه در سطوح مختلف مدیریتی 

 استان

طراحی سامانه یکپارچه الکترونیکی اطالعات منطقه شهری 

 بوشهر تحت هدایت مرکزیت واحد

طراحی سامانه یکپارچه الکترونیکی اطالعات منطقه شهری 

 کنگان تحت هدایت مرکزیت واحد

یش الکترونیکی در سطح نواحی برنامه طراحی سامانه نظارت و پا

 ریزی آمایش استان

 چابک سازی و متناسب سازی تشکیالت اداری استان
 طراحی مدل سازمانی چابک برای نهاد های دولتی استان

 طرح چابک سازی فرآیند های اداری جاری در استان

 توانمندسازی منابع انسانی دستگاه های دولتی استان

 الق به منابع انسانی بخش دولتی استانآموزش نگرش خ

تهیه بسته های آموزشی نیروی انسانی بخش دولتی بر اساس 

 نیازهای مهارتی و دانشی

طرح شناسایی خالهای مهارتی و دانشی نیروی انسانی بخش 

 دولتی استان

 ارتقا مولفه های حکمروایی خوب
 بستر سازی مشارکت گروه های مردمی

از عملکرد نهاد ها،  یبان مردم دهیسامانه د یدازو راه ان یطراح

 شرکت ها و سازمان ها

 طرح ارزیابی دوره ای مدیران بر اساس اهداف آمایش شفاف سازی فعالیت و عملکرد نهاد های دولتی
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 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

طراحی منشور سرمایه اجتماعی سازمان های دولتی برای افزایش  

 راجعینارتباطات کارکنان و تعامل مثبت سازمان و م

 طراحی سامانه دیدبان عملکرد سازمان های دولتی

راه اندازی سایت برگزاری مناقصات و واگذاری پروژه های 

 استانی

 افزایش قدرت حاکمیت محلی

توسعه همکاری های متقابل منطقه ای بین استان های 

 (2بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویر احمد)منطقه 

منطقه ای بین استانی در حوزه های ایجاد دفتر توسعه همکاری 

 نفت، گاز و پتروشیمی و گردشگری

 بهره گیری از مدیریت مشارکتی سطوح محلی استان
طرح توانمند سازی سازمان های مردم نهاد استانی در راستای 

 مشارکت در تحقق سیاست های آمایش استان در سطوح محلی

 

 های تعریف شده در محور تجارت ژهپرو –: طرح 64جدول 

 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

تسهیل فضای کسب و کار و مدیریت 

 اثربخش عرضه و تقاضای بازار در استان

توسعه شیوه های نوین تامین، توزیع، بازاریابی، فروش و 

 خدمات مهندسی و بازرگانی 

انسانی موردنیاز ایجاد مرکز مهارت آموزی جهت تامین نیروی 

 صنوف استان

 استان یتیتجاری سازی ) برندسازی( محصوالت مز

ایجاد، توسعه و سازماندهی شبکه لجستیک 

کاال و خدمات در استان)ایجاد کریدور 

 لجستیک(

تجهیز و توسعه و مدیریت یکپارچه شبکه لجستیک  

 خدمات بندری 

، )بوشهر، هرمزگان یساحل کیلجست یها دوریکر تیتقو

 و بلوچستان( ستانیس

 انهیم یایآس-بوشهر کیلجست دوریکر تیتقو

 طرح ساماندهی تجارت خرد و بنادر کوچک و گمرکات استان

 جهت انجام عملیات ) بانکرینگ( ییایدر انهیاحداث پا

 تجهیز بنادر  برای صادرات محصوالت پروتئینی

توسعه مرکز منطقه ای خدمات برتر بندری 

قاء کارکردی بندر بوشهر از نسل دوم و ارت

به نسل سوم بنادر با کارکرد صنعتی و 

 لجستیکی

 هوشمندسازی بنادر استان

 ارتقاء بنادر استان به بنادر نسل سوم

 طرح شناسایی قابلیت های هوشمندسازی بنادر استان

 

 شگریهای تعریف شده در محور گرد پروژه –: طرح 65جدول 

 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

توسعه گردشگری دریایی، ساحلی،  

 طبیعت گردی و گردشگری سالمت

توسعه زیرساخت های گردشگری دریایی و  ساحلی 

 در استان

و  یساحل یعباسک به مجتمع گردشگر رهیجز لیتبد

 ییایدر

 استان ریدر جزا ستیتوسعه اکوتور

 در مناطق حفاظت شده استان یتوسعه گردشگر

 امکان سنجی و ایجاد پارک های دریایی

 یگردشگر یاختصاص یها رساختیو توسعه ز جادیا

 در بنادر استان

 احداث مجتمع های گردشگری ساحلی
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 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

 طراحی و تجهیز نوار ساحلی بنادر استان

مکانیابی و احداث مجموعه ورزش های دریایی و  

 ساحلی

قای کمی و کیفی خدمات اقامتی و رفاهی استان با ارت  

 هدف تسهیل گردشگری سالمت

 استانداردسازی تاسیسات مراکز گردشگری استان

 مکانیابی و احداث مراکز گردشگری سالمت

توسعه فناوری های  نوین در 

 گردشگری
 راه اندازی سایت گردشگری مجازی استان ارتقاء زیر ساخت های گردشگری مجازی

برندسازی جاذبه های طبیعی، فرهنگی 

 معماری -و پهنه های تاریخی 

بهره گیری از جاذبه های معماری و بافتها و محوطه 

های تاریخی شهرهای استان به منظور برندسازی 

 معماری در مناطق گرم و مرطوب

 آن یشهر بوشهر و ثبت جهان یخیبافت تار یبرند ساز

 ی تاریخی و باستانیمرمت، حفظ و نگهداری محوطه ها

 ترویج جاذبه های فرهنگی و هنری بومی استان بوشهر

برپایی رویدادهای دائمی خرما، صید آبزیان، موسیقی 

محلی، صنایع دستی، غذاهای محلی، عشایری و ورزش 

 های بومی

 استفاده از ظرفیت بوم گردی برای توسعه گردشگری

 یهدف گردشگر یروستاها یها رساختیتوسعه ز

احداث سایت گردشگری در اثر طبیعی ملی گنبد نمکی 

 جاشک 

 احداث موزه تاریخ طبیعی استان

 یبوم گرد یتوسعه اقامتگاه ها

 احداث دهکده شبیه سازی مناطق گردشگری صنعتی توسعه و ترویج گردشگری در مناطق صنعتی  توسعه گردشگری صنعتی

 خصوصی-ارتقاء سطح شراکت عمومی

عی در توسعه و بهره برداری از و اجتما

 جاذبه های گردشگری

تسهیل و حمایت از فعالیت های سازمان های مردم نهاد 

 در بخش گردشگری

 یها کارگاه تیو تقو یدست عیصنا یتوسعه بازارچه ها

 مردم نهاد یبا مشارکت سازمان ها یخانگ

فرهنگ سازی و ارتقاء دانش شهروندان در صنعت  

 گردشگری

دوره های بازآموزی حرفه ای در مناطق  برگزاری

 روستایی

تبدیل بوشهر به پایتخت فرهنگی خلیج 

 فارس

تعامل هدفمند و سازنده ملی و بین المللی با تاکید بر  

حفظ ذخایر فرهنگی و تقویت هویت و تمدن خلیج 

 فارس در استان بوشهر

 -قطر-بوشهر ییایدر یگردشگر دوریکر یراه انداز

 تیکو

 و زدی -فارس -بوشهر یگردشگر دوریکر یدازراه ان

 اصفهان

حفظ، تقویت و گسترش هویت خلیج فارس در سطح 

 ملی، منطقه ای و بین المللی 

تهیه طرح مطالعاتی شناسایی و معرفی هویت فرهنگی 

 خلیج فارس

 ،یخیتار یدادهایمطالعات و رو یمرکز مل یراه انداز

 فارس جیخل یو هنر یفرهنگ
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  های تعریف شده در محور کشاورزی پروژه –: طرح 66 جدول

 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

ارتقاء سطح رقابت پذیری و تکمیل زنجیره 

 ارزش محصوالت مزیت دار

ایجاد و ارتقای زنجیره ی ارزش برای تمام تولیدات 

 زیستی

بزی و صیفی ایجاد زنجیره ی ارزش محصوالت س

 استان

 ایجاد زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی استان

 تکمیل زنجیره ی ارزش محصوالت شیالتی استان

 تکمیل زنجیره ی ارزش خرما استان

حمایت از پژوهش های به نژادی و زیست فناوری 

 برای بهبود تولیدات

 تولید سموم و کودهای ارگانیک و زیستی

 ژاد و به گزینی میگو  طرح کالن اصالح ن

طرح به نژادی ارقام گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی 

 استان

طرح مطالعاتی استحصال ترکیبات آلی دارای ارزش 

 افزوده از منابع زیستی

 توسعه  بازار و نظام بازرگانی محصوالت کشاورزی

 ایجاد تعاونی های بازاریابی محصوالت کشاورزی

آیند تولید، عرضه و مصرف طرح ساماندهی فر

 محصوالت کشاورزی

طرح مطالعاتی تعیین سهم تولید کننده  در قیمت 

 نهایی محصول

 طراحی الگوی ارزش گذاری محصوالت کشاورزی

 توسعه فناوری های نوین

مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی و بهره 

 برداران و ترویج دستاوردها

 هارت افزایی بهره بردارانطرح توانمند سازی و م

پایش مستمر محصوالت کشاورزی با استفاده از 

 سامانه های هوشمند طیف سنجی

 توسعه میکانیزیسون در فرآیند تولید خرما

طرح بکارگیری روش های نوین ضد عفونی و 

 نگهداری محصوالت کشاورزی

طرح امکانسنجی کاربرد تکنولوژی اینترنت اشیای 

 در مدیریت کشاورزی کم پهنا

 طرح دانش افزایی کارشناسان بخش کشاورزی

 حمایت از کسب و کارهای جدید و فناورانه

طراحی بسته های تشویقی برای فناوری های مبتکرانه 

 ی حوزه ی کشاورزی

گذاری برای ورود طرح حمایت از سرمایه

 های نوین در ساختار تولیدآوریفن

 طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی صیانت از منابع خاک ابع پایهحفاظت و صیانت از من
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 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

نوسازی، تجهیز و یکپارچه سازی اراضی زراعی 

 استان

طرح پایش آلودگی خاک های اراضی کشاورزی 

 استان

 ارزش گذاری اقتصادی خاک

طرح مطالعات تفصیلی خاکشناسی دشت های 

 کشاورزی

 کتیکاری تلفیقی مشارتوسعه جنگل

کاری و زراعت چوب در حاشیه ی طرح جنگل

 اراضی کشاورزی

تولید اقتصادی محصوالت جنگلی با آب های نا 

 متعارف

 تثبیت و حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی، دام و آبزیان

انک ب سیو تاس یاهیفلور گ یو جمع آور ییشناسا

 ژن مربوطه

 تاسیس بانک ژن آبزیان

 ظت از منابع آبزیطرح  نوسازی تجهیزات حفا

 طرح احیای گونه های نادر گیاهی پایه ی کشاورزی

 یآبز ریذخا تیو تقو اءیاح

 ارتقاء بهره وری از منابع

 بهینه سازی الگوی کشت بر اساس تناسب اراضی
 طرح تعیین الگوی کشت استان

 طرح اجرای تناسب اراضی کشاورزی استان

 ساماندهی نظام های بهره برداری

 توسعه و استقرار شهرک های کشاورزی

طرح استفاده از ضایعات بخش کشاورزی در چرخه 

 تولید

طراحی بسته های حمایتی از تشکل های بهره بردار 

 کشاورزی

 بهبود مدیریت برداشت ذخایر دریایی

 توسعه روش های صید مسئوالنه

های کمتر برداشت شده و یا توسعه صید گونه

 ه آبزیبرداشت نشد

 توسعه آبزی پروری دریایی تولید  پایدار  و  سالمت محصوالت مزیت دار 

 ایجاد و توسعه آبزی پروری تلفیقی

 مکانیزاسیون فعالیتهای آبزی پروری

تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در محیط های 

 محصور 

طرح کاربرد روش غنی سازی برای افزایش عملکرد 

 آبزی پروری
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 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

 ه سیستم های متراکم پرورش ماهی و میگوتوسع

طرح ایجاد و توسعه تولید نهاده های زیستی تولید 

 آبزیان

جلبک و  دیو توسعه مراکز پرورش و تول جادیا

 آلگ ها کرویم

 ایجاد و توسعه آبزی پروری با آب های غیر متعارف

 اصالح و نوسازی نخیالت

 طرح ارتقای شیوه های آبیاری نخیالت

 طرح جایگزینی و حذف نخیالت کم بازده و مسن

 طرح ایجاد، تکثیر و به گزینی ارقام تجاری خرما 

توسعه و بهبود کشت های گلخانه ای و خارج از 

 فصل

 طرح ایجاد و توسعه شهرک های گلخانه ای 

 طرح توسعه ی کشت های بدون خاک

 طرح امکانسنجی توسعه گلخانه های ساحلی

رح معرفی ارقام پربازده برای محصوالت خارج از ط

 فصل

 طرح ارتقای کارایی گلخانه های استان

 توسعه ی شورورزی و کشت گیاهان کم آب بر

طرح شناسایی و معرفی ارقام گیاهی دارای پتانسیل 

 کشت شورورزی و مقاوم به کم آبی در استان

شت کدارای پتانسیل  یاهیارقام گ یو معرف ییشناسا

و امکانسنجی سایت  یشورورزی و مقاوم به کم آب

 های شورورزی در استان

 توسعه کشت گیاهان دارویی

طرح به نژادی و به زراعی گیاهان دارویی متناسب با 

 اقلیم استان

 طرح توسعه گلخانه ای گیاهان دارویی

 استقرار نظام گواهی سالمت  محصوالت کشاورزی

 یه محصوالت کشاورزیطرح مدیریت تلفیقی تغذ

و....  GMP, HACCPطرح استقرار سامانه های

 در واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات

 طرح توسعه کشت محصوالت ارگانیک

استقرار سامانه ی نظارت و کنترل کیفیت 

 محصوالت کشاورزی

طرح استقرار روش های غیر شیمیایی کنترل آفات و 

 بیماری ها

 طرح اصالح نژاد دام و طیور کیفی تولیدات دام و طیوربهبود 
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 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

طرح جایگرینی داروهای شیمیایی یا داروهای 

 طبیعی

 سازگاری با پیامدهای تغییر اقلیمی

راه اندازی قطب پژوهش و پایش تغییرات اقلیمی در 

 کشاورزی

طرح سنجش آسیب پذیری محصوالت کشاورزی 

سالی و غبار ، خشک نسبت به تغییرات اقلیمی )گرد و

 نوسانات دمایی(

 

 پروژههای تعریف شده در محور علم و فناوری -: طرح 67جدول 

 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

توسعه نهادها و زیرساخت های علم و 

 فناوری

 تسهیل گری و شتابدهی کارآفرینی فناورانه

تخصصی در حوزه های مزیتی راه اندازی مراکز رشد 

 استان

راه اندازی دفتر مالکیت فکری و معنوی در دفتر 

 های استان¬مرکزی دانشگاه

طراحی بسته حمایتی فعالیت های دانش گران و فن 

 آوران

توسعه و تجهیز دفاتر ارتباط با صنعت در دفتر مرکزی 

 های استان¬دانشگاه

 تکمیل پارک علم و فناوری استان

 ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری استان)دهکده دانایی(

 گسترش زیرساخت های فناوری ارتباطات و اطالعات

طرح امکان سنجی، طراحی و اجرای زیرساخت های 

 شهر هوشمند

 ICTطرح ارتقا فناوری روستایی مبتنی بر 

 ترویج فرهنگ علم و فناوری 
 احداث موزه علم و فناوری

 رهنگسرای علم و فناوریاحداث ف

توسعه فناوری در حوزه های مزیتی و 

 اولویت دار

بسترسازی آموزش های مهارتی و کارآفرینی در 

 ها و جامعه¬دانشگاه

 احداث دانشکده کسب و کار

 احداث پردیس علوم و فنون دریایی

 تاسیس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب

 دریایی ایجاد مرکز توسعه فناوری

طرح امکان سنجی، ایجاد و توسعه دانشکده ها و 

پژوهشکده های مشترک با صنایع و مراکز بین المللی 

 مرتبط با حوزه های مزیتی

 تاسیس پژوهشکده آینده پژوهی و فناوری های همگرا

بکارگیری خالقیت دانشگاه ها در تبدیل آموزش به 

 فرآیند تولید دانش

 ج فارس به دانشگاه نسل سومتبدیل دانشگاه خلی

تبدیل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به دانشگاه نسل 

 سوم
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 پروژه -طرح   پروگرام -(Pسیاست) (Sراهبرد )

بکارگیری و گسترش شبکه های علم و  فناوری در 

 مقیاس ملی و  بین المللی

 یمارکت( و برگزار یفن بازار )تکنولوژ یراه انداز

 یدارا یدر حوزه ها یالملل نیو ب یمل یها دادیرو

 تیمز

رویداد های ملی و بین المللی ارائه  برگزاری

دستاوردهای علم و فناوری بوشهر در حوزه های 

 مزیتی

 طراحی و احداث اکوتکنوپارک بوشهر

 طرح ایجاد و توسعه خوشه زیست فناوری دریایی

 طرح ایجاد و توسعه خوشه علم و فناوری انرژی

 طرح ایجاد و توسعه خوشه علم و فناوری آب

ایجاد و توسعه خوشه فناوری های مرتبط با  طرح

 صنایع دریایی
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 های کالن توسعه(، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy mapها )فصل سوم: ارائه نقشه سیاست -1-4-3

 )فضایی(

ها در پهنه سرزمین کالن توسعه فضایی و الگوی شماتیک آن های( در بر گیرنده سیاستPolicy Mapها )نقشه سیاست

، های پیشنهادیها( و پروژهها )پروگرامو راهبردها، سیاستمحورهای مطالعاتی به تفکیک   SWOTتوجه به جداول  است. با

ه موقعیت ها را با توجه بهای کالن توسعه فضایی استان را به شرح ذیل تشخیص داد و سپس این سیاستتوان سیاستمی

است تعیین هر سیالگوی شماتیک فضایی . الزم به ذکر است که ها به صورت شماتیک نشان دادمکانی منحصر به فرد آن

 کننده موقعیت حدودی آن سیاست است.

 

 سیاست های کالن توسعه فضایی: 68جدول 

 هاها/فرصتچالش محور)ها(
های کالن سیاست

 توسعه فضایی
 الگوی شماتیک فضایی کد

اجتماعی و 

 فرهنگی

کمیت و کیفیت  -

امطلوب  فعالیت های ن

فرهنگی و هنری در 

شهرستان کنگان وعسلویه 

نسبت به سایر شهرستانهای 

 (W5استان )

برابر شدن وقوع   12.2 -

جرم و خالف در استان  

)براساس پرونده های 

مختومه( به واسطه 

تاثیرپذیری از جریان 

مهاجرت های غیربومی در 

 (T3استان )

کنترل و  ،یریشگیپ

و جرائم ها  بیکاهش آس

  یتیدر مناطق فعال یاجتماع

از طریق  نفت و گاز

مراکز تفریحی،  احداث 

 ،یدرمان ،یگردشگر

 یورزشی و آموزشی برا

استفاده عموم در جنوب 

خش ب انیاستان توسط متول

 نفت و گاز

CP131 
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 هاها/فرصتچالش محور)ها(
های کالن سیاست

 توسعه فضایی
 الگوی شماتیک فضایی کد

عدم دسترسی متعادل و  -

مطلوب به خدمات  

اجتماعی در نواحی 

روستایی شهرستان های 

 ناوه وکنگان نسبتدیلم، گ

 (W3به سایر مناطق استان )

عدم توزیع متعادل  -

جمعیت وفشار جمعیتی 

درمیان شهرستان های استان 

 (T7بوشهر  )

عادالنه به  یدسترس

 ریخدمات سالمت و سا

 یاجتماع-یخدمات رفاه

 یجنوب-یدر محور شمال

 نظاماز طریق ایجاد  استان

در ارائه  یقطب بند

و  یصیخدمات تشخ

در استان با  یندرما

بوشهر به عنوان  تیمحور

مرکز، کنگان به عنوان 

قطب جنوب و گناوه به 

 عنوان قطب شمال

CP133 

 

 تجارت

 یبه بازارها یدسترس -

حوزه  یبزرگ کشورها

 یها فارس و آب جیخل

 (S7) آزاد

بندر و  23تعداد  وجود -

مرکز تخلیه صید در  22

استان با قابلیت صید و حمل 

 (S4) کاالو جابجایی 

بنادر کوچک تابعه  وجود -

فعال در سلسله مراتب بنادر 

از جمله بنادر گناوه ، دیلم، 

 (S5) دیر و کنگان

 تیریو توسعه و مد زیتجه

  کیشبکه لجست کپارچهی

ی از طریق خدمات بندر

 کیلجست دوریکر یطراح

فارس به مرکز -بوشهر

 یطرح ساماندهو   کشور

تجارت خرد و بنادر 

رکات کوچک و گم

 استان

 

HP121 
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 هاها/فرصتچالش محور)ها(
های کالن سیاست

 توسعه فضایی
 الگوی شماتیک فضایی کد

ساختار  یریگشکل عدم -

بنادر در استان  یتخصص

 هاینهیمتناسب با زم

 استان و یو صادرات یواردات

 (W4) پسکرانه

 یکیلجست یبانیپشت عدم -

 تیبنادر در چرخه ترانز

 (W8) کاال

هوشمندسازی بنادر از 

طرح امکانسنجی طریق 

تبدیل بنادر اصلی استان به 

م )توسعه بنادر نسل سو

  بنادر تابعه استان(

HP211 

 

صنعت و 

 معدن

استان  یراهبرد تیموقع -

به بازار  یکیبه علت نزد

 جیخل هیحاش یکشورها

 یفارس و بازار مناطق داخل

 (S3) کشور

 یروز نبودن فن آور به -

مواد  یو فرآور دیتول

 (W21) در استان یمعدن

 یشبکه همکار یریبکارگ

زه ودر ح یالملل نیو ب یمل

یق از طر انیدانش بن عیصنا

ن امکا ییو شناسا یبررس

استقرار شعب موسسات 

و  در استان انیدانش بن

 جادیا یطرح امکانسنج

شهرک ها و موسسات 

 نیمشترک ب یپژوهش

بنگاه ها و موسسات 

 یمناطق دارا یپژوهش

 عیو صنا یمراکز فناور

 انیدانش بن

BP111 
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 هاها/فرصتچالش محور)ها(
های کالن سیاست

 توسعه فضایی
 الگوی شماتیک فضایی کد

علم و 

 یفناور

 یمراکز آموزش وجود -

 یو حرفه ا یو فن یعال

 (S8) متعدد در استان

ضعف در اکتشاف،  -

و بهره  یاستخراج، حفار

عدم به روز  لیبه دل یبردار

مورد  یبودن فن آور

 نفت و عیاستفاده در صنا

 ییکارا جهیگاز و در نت

 یکمتر نسبت به کشورها

 (T4) بیرق

 نیارتباط مناسب ب عدم -

 بخش صنعت و دانشگاه

(T9) 

 تیخالق یریبکارگ

 لیدانشگاه ها در تبد

 دیتول ندیآموزش به فرآ

 لیتبداز طریق  دانش

و  فارس جیدانشگاه خل

ه ب یدانشگاه علوم پزشک

 نسل سوم هایدانشگاه

LP122 

 

 یکشاورز

و توازن  یهماهنگ عدم -

به  نیشیو پ نیپس عیصنا نیب

 دیکامل تول رهیصورت زنج

 یبخش کشاورز یازهایبا ن

 (T3) استان

 یاز روشها ستفادها -

 در استان یسنت یاریآب

(W5) 

 ابعمن کمبود و خشکسالی -

 (T21استان ) آب

پسآب  ادیز ورودحجم -

 ،یصنعت یها

ی گ( و خانیمی)پتروشینفت

(T13) 

 یقیتلف یکارتوسعه جنگل

طرح ی از طریق مشارکت

و زراعت  یکارجنگل

 یاراض یهیچوب در حاش

 دیتولی و کشاورز

محصوالت  یاقتصاد

نا  یبا آب ها یجنگل

 متعارف

KP132 
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 هاها/فرصتچالش محور)ها(
های کالن سیاست

 توسعه فضایی
 الگوی شماتیک فضایی کد

درصد  22اول با  گاهیجا -

درصد سطح  22.2و  دیتول

 در کشور گویکشت م ریز

(S4) 

تعداد مزارع فعال  شیافزا -

ز  ا گویو پرورش م ریتکث

به  22مزرعه در سال  32

 13مزرعه در سال  222

(S8) 

عدم حضور ثابت و   دائم  -

در بازارهای جهانی در 

ادرات  آبزیان و عرصه ص

های  مواجهه با چالش

 مختلف در این زمینه

(W19) 

رورش پ لیو پتانس تیظرف -

متنوع در قفس در  انیزیآ

رح ط هی)بر پا یساحل یآبها

 (S6( )استان التیجامع ش

 بخش در باال ظرفیت -

سازی  خوشه برای آبزیان

(S3) 

 یپرور یتوسعه آبز

 ییایدر
KP151 

 

 یگردشگر

 جاذبه از دهاستفا امکان -

 بخش در صیادی های

 (S10گردشگری )

استان در  دیضعف شد -

 یرساختهایز نهیزم

 (W18ی )گردشگر

-وجود تنوع در عمق آب -

های ساحلی و ظرفیت 

های شکلگیری فعالیت

متنوع گردشگری 

های )غواصی، فعالیت

ورزشی آبی، آب درمانی، 

کشتیرانی همراه با منظر 

ساحلی و طبیعی استان و 

...) 

 یها رساختیتوسعه ز

و   ییایدر یگردشگر

از طریق  در استان یساحل

 جادیو ا یامکان سنج

در  یگردشگر رهیجز

 یپارک ها، بوشهر

بندرگاه یی، ایدر

 ی،گردشگر یاختصاص

 یگردشگر یمجتمع ها

 زیو تجه یطراحی، ساحل

 و بنادر استان ینوار ساحل

و احداث  یابیمکان

 یمجموعه ورزش ها

 یو ساحل ییایدر

JS11 
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 هاها/فرصتچالش محور)ها(
های کالن سیاست

 توسعه فضایی
 الگوی شماتیک فضایی کد

ان فراو یلهایوجود پتانس - 

 یتوسعه خدمات گردشگر

 (O6) در استان

وجود بندر سیراف  به 

عنوان یک بندر تاریخی به 

عنوان دهلیز ورودی 

کریدور گردشگری 

هخامنشیان و ساسانیان )از 

سیراف تا تخت جمشید و 

 (S5) پاسارگاد(

 یاز جاذبه ها یریبهره گ

ها و  و بافت یمعمار

 یخیتار یها محوطه

استان به منظور  یشهرها

در  یمعمار یبرندساز

به  مناطق گرم و مرطوب

 شهر یخیبافت تارویژه 

 بوشهر

JP131 

 
 آزاد یبه آبها یدسترس -

(O1) 

 ییایممتاز جغراف تیموقع -

استان در عرصه خدمات 

 نیب یهای و همکار ییایدر

 (O4ی )الملل

استان از  یریبهره گ عدم -

وه بالق یهاتیحداکثر ظرف

ه عدم اتصال ب لیبه دل منطقه

 ییهوا یها دوریکر

 (W6ی )المللنیب

وجود ظرفیت ورود  -

گردشگری خارجی از 

کشورهای حاشیه خلیج 

 (O6فارس به استان )

قرارگیری در یکی از  -

مهمترین کریدورهای 

یعی طب-گردشگری تاریخی

-اصفهان-کشور )تهران

بوشهر و سیراف( و -شیراز

ی در کریدور قرارگیر

گردشگری هخامنشی و 

 (O7ساسانی )

تعامل هدفمند و سازنده 

 دیبا تاک یالملل نیو ب یمل

و  یفرهنگ ریبر حفظ ذخا

و تمدن  تیهو تیتقو

فارس در استان  جیخل

 یراه اندازاز طریق  بوشهر

 یگردشگر دوریکر

 راهو  قطر-بوشهر ییایدر

 دوریکر یانداز

-بوشهر یگردشگر

 زدی-فارس

JP161 
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 هاها/فرصتچالش محور)ها(
های کالن سیاست

 توسعه فضایی
 الگوی شماتیک فضایی کد

حمل و 

 نقل

 ییایممتاز جغراف تیموقع -

 تیترانز نهیاستان در زم

ی  یایدر پیو ترانش ینیزم

(O3) 

خط آهن در استان و  نبود -

در مراکز مهم  ژهیبو

و  یو صنعت یسکونت

 (W7ی )بندر کیلجست

 -برنامه خط آهن شیراز  -

 432بوشهر  به طول 

کیلومتر و ادامه آن از 

بوشهر به عسلویه به طول 

 (O1) کیلومتر 212

و توسعه شبکه حمل  جادیا

و اتصال به  یلیو نقل ر

 یبندر یاصل های کانون

 یاصل یدورهایو کر

ریق ی از طتیو جمع یتیفعال

 -احداث راه آهن  شیراز 

 مطالعه و، عسلویه –بوشهر 

قطار  یلیر ریاحداث مس

مراکز  نیبالک شاتل ب

بار و مسافر  انیجر یاصل

اتصال ی و درون استان

 یلیشبکه حمل و نقل ر

ه ب هیعسلو-بوشهر-رازیش

و چشمه  کیمراکز لجست

بار و حمل و نقل  یها

 مسافر

EP111 

 

حمل و نقل  تیوجود قابل -

و  ییایدر ،یی)هوا یبیترک

و راه آهن( در  ایجاده

مرکز و جنوب استان به 

بندر بوشهر  یهمجوار لیدل

به فرودگاه بوشهر و جاده 

 یدورهایو کر یسراسر

 (O2یی )ایدر

 یدورهایکر تیتقو

استان با استان  یارتباط

مجاور و اتصال به  یها

 یمل یتیتراز یدورهایکر

 وساخت بزرگراه از طریق 

 -احداث آزادراه  شیراز

 بوشهر

EP112 

 

 ژهیو ییایجغراف تیموقع -

 یکیاستان در نزد

کریدورهای حمل و نقل و 

 ریقرار گرفتن در مس

یی ایدر یالمللنیب دوریکر

(O4) 

 و یفیسطح ک شیافزا

 شبکه حمل و یتوسعه کم

نقل متناسب با 

 هر یتخصص یکارکردها

 لیتکم از طریق دوریکر

و  یبزرگراه هایدوریکر

ساخت و تجهیز 

 هافرودگاه

EP113 
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 هاها/فرصتچالش محور)ها(
های کالن سیاست

 توسعه فضایی
 الگوی شماتیک فضایی کد

 هایتیظرف ارتقاء -

 یالتیو ش یمعدن ،یصنعت

-شمال دوریدر طول کر

فارس( و  جیجنوب )خل

 و هاکانون یبطئ زیتجه

حمل و نقل در  هایگروه

)از بندر  دوریکر نیطول ا

امام در استان خوزستان تا 

بندر عباس در استان 

 جهیهرمزگان( و در نت

 یلیحمل و نقل ر تیظرف

 یساحل دوریدر طول کر

وجود عدم تعادل در  -

استان در زمینه توزیع 

جمعیت، تسهیالت، 

امکانات فرهنگی و شاخص 

 (W1های اجتماعی )

گیری هسته شکل  -

جمعیتی در جنوب و 

افزایش تعادل های منطقه 

 (S5ای )

با  ینیتعادل سرزم یبرقرار

نوار  یاقتصاد یقطب ها

از طریق  استان یساحل

شبکه همکار  یطراح

بر  دیبا تاک یسکونتگاه

با مراکز  داریارتباط پا

 یاقتصاد

DP112 

 

تمرکز، تطابق و همبستگی 

فضایی بخش عمده جاذبه 

ی استان با محور های طبیع

ساحلی و کانون های اصلی 

 (S2خدماتی و زیرساختی )

برنامه ریزی تک کارکردی 

مناطق ویژه و تخصصی 

استان در نوار ساحلی با 

توجه به کمبود اراضی قابل 

 (W10توسعه )

 همنطق عیتوز سازی نهیبه

خدمات برتر و  ای

 جادیای از طریق اجتماع

 یشبکه همکار شهرها

  تاناس یپسکرانه ا

DP211 

 

مأخذ: مطالعات مشاور
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 فصل چهارم: ضوابط و مقررات عمومی توسعه -1-4-4

 مقدمه  -1-4-4-1

رنده هر نگاهدا یضابطه به معن قتیقاعده و دستور آورده شده است. درحق یضابطه به معن ایضابط  ن،یدر فرهنگ مع

 نستکه، ظابطه، ایشده ذکر قانون ضابطه و در تشریح مفهومکه  هاییفیتعر گری(. از دنیبحد خودش است)فرهنگ مع یئیش

مجموعه  نیرزمس شیاستنباد کرد، منظور از ضوابط آما توانیم میمفاه نیباشد. از ا اتیاست که منطبق برجزئ یکل یحکم

 است که در نیسرزم یو راهبر تیریدر مد یو اهداف کل نیاست که منشعب از قوان یاز دستورات همراه با الزامات خاص

توان  یم گرید ی. به عبارتردگییمورد توجه قرار م نیبه آمال مورد نظر ساکن یابیجهت دست ،ییایجغراف یقلمرو کیاداره 

واهد بود که خ ییها یرگیبر جهت نیسرزم شیآما ییو غا یانطباق دادن احکام کل یچگونگ یضوابط در پ نیگفت، تدو

 استان در نظرگرفته شده است. یه برااست ک یبلند مدت ندهیدلخواه، از آ ییانتظام دهنده سازمان فضا

 خواهد متفاوت ییمختلف، بار معنا یدر سطوح مکان ن،یسرزم شدرآمای آورالزام هایهمان دستورالعمل ای ضوابط

 یاست که سازمانده ییارهامعی و قواعد ها،از دستورالعمل ایمجموعه رندهیبرگ در یدر سطح مل یشیداشت. ضوابط آما

 لیواضح و روشن است که با تقل (.1313)سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،دینما یازآن طلب م یسطح مل در نیسرزم

-جهت به نیسرزم شآمای ضوابط مشخص، طور به و شده کاسته عام هاییریگبه نسبت از جهت یمکان یسطوح قلمرو

 یاتیعمل ایهشدن برنامه ییاجرا یدر په . این مسئلدارد یشتریدرآنها نمود ب یمکان صهیکه خص دنمای یم اشاره هایییرگی

 الزام آور یها یرگیاز جهت یمجموعه ا نییدلخواه اتخاذ شده است، اقدام به تع ییبه سازمان فضا دهی که جهت شکل

 .دینما یاستان م یزیو برنامه ر تیریدر مد لیدخ یها و سازمان هاارگان یبرا

ه اصول است که ب هیو پا هیهشت اصل اول یبه طور اخص دارا ابد،ی ییناکه بار مع ییدر هر سطح و قلمرو نیسرزم شیآما

 شده است: ادی شیموارد به عنوان اصول آما نیمختلف از ا یمعروف است. در منابع مطالعات شیآما

 ؛یو دفاع یتیمالحظات امن تیرعا •

 ی.اقتصاد یو بازده ییکارا •

 .نیسرزم یکپارچگیوحدت و •

 ی.منطقه ا هایو تعادل یگسترش عدالت اجتماع •

 ی.عیمنابع طب اءیو اح ستیز طیحفاظت از مح •

 یفرهنگ راثیو حراست از م یرانیا ،یاسالم تیحفظ هو •
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 اقتصاد. یرونیوب یروابط درون میو تنظ لیتسه •

 کشور. ییها خصوصاً در مناطق روستا تیرفع محروم •

 هایهیپا نیاستان، از مهمتر ییبه سازمان فضا یساختاربخش دهیچیندپیو منظور داشتن آن در فرا شیاصول آما تیرعا

 تیرعا تینظر، اهم نیاستان بوشهر خواهد بود. ازا شیدر مطالعات آما یشیآما هاییرگیضوابط و جهت نیتدو یفکر

ه پس ک موضوع بدان معناست نی. اابدی یاستان ضرورت م یبرا یشنهادیپ ییساختار و سازمان فضا نیتدو با شیاصول آما

 نیهرکدام ازا ازمتناسب با وضعیت استان از منظرهای مختلف، توسعه استان بوشهر،  رویشیپ طیو شرا هایژگیاز شناخت و

مورد توجه ته و مورد استفاده قرار گرف از مسائل توسعه استان یبه برخ یسامان بخش یبرا متناسب باشرایط بومی استان اصول

 می باشد.

-و همه آنچه را که برای برنامه ردگییاستان قرار م شیضوابط و الزامات آما یدر ورا ن،یرزمس شیاصول آما قتیدرحق 

ریزی وتوسعه کارایی و بازدهی اقتصادی استان در افق زمانی آینده، رفع فقر و ایجاد اشتغال و تهسیل فعالیت های رونق دهنده 

ان از منابع و مزایایی که در حوزه های مختلف فراهم است مندی همه بخش های استاقتصاد استان، ایجاد سازوکارهای بهره

با هدف پایداری محیطی و حفظ هویت ایرانی د اسالمی ساکنان استان ضرورت دارد، مالک عمل قرار دهد و در جریان 

ه این تصویر بمطالعات آمایشی استان بوشهر وتدوین و ارائه سازمان فضایی پیشنهادی توسعه آتی استان و سناریوهایی که منتج 

برنامه  نیدوت ندیفرا درفضایی و مطلوب از آینده استان می گردد، مالک عمل قرار گرفته و پایبندی به آن لحاظ شده است. 

عتبار و ا تیرود. اهم یبه شمار م هیاصول از ملزومات اول نیا تیاستان و به تبع ضوابط و مقررات موثر بر آن، رعا شیآما

ی، تخطی انمک یبه قلمروها یو انتظام بخش یده شکل یبرا یرگیجهت ای و ضابطه هرگونه اعمالاصول بدانجاست که  نیا

از آن باعث تشدید عدم تعادل های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی د فرهنگی، تخریب محیط زیست به عنوان 

 ژه محرومیت مناطق روستایی ، بیکاری، افزایشای از مشکالت مختلف نظیر فقر و به ویثروت و منبع ملی و ایجاد مجموعه

 بار تکفل در خانواده ها، مهاجرت و برهم خوردن تعادل های جمعیتی و جنسیتی و ... خواهد شد.

تدوین سازمان برنامه و بودجه  ، توسط 1312و  1323 یکه در سال ها ییدر مطالعات و تجربه ها شیآما یمل ضوابط

 شده اند : میبه چهاردسته تقس شیآما یوابط ملمتناسب با محتوا، ضشده است، 

 ی: ضوابط سلب الف

  یجابی: ضوابط ا ب

 یقی: ضوابط تشو ج

 : ضوابط هشدار دهنده د
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و یا اقدامات اساسی که در این اسناد، به عنوان ظابطه ای ملی در جهت تحقق اهداف و اصول  از فرازها کیهردر حقیقت 

 باشد : ریاز ابعاد ز یکیمعطوف به ت، می بایست مطالعات آمایشی کشور معرفی شده اس

o نابرابری در قلمروهای مختلف سرزمینی کاهش عدم تعادل و. 

o تعیین نقش جایگاه و ماموریت برای قلمروهای جغرافیایی تقسیم کار ملی و. 

o سرزمینی قلمروهای در بخش توسعه در بالقوه ظرفیت یا استعداد یک سازی فعال. 

o های توسعه بخش در قلمروهای سرزمینی. نیازمندی ملزومات و 

o به علت چالشها و تنگناها. منع توسعه یک فعالیت یا اقدام توسعه ای در یک قلمرو 

o  ومحیط زیست. ای بر سرزمینمالحظه تاثیرات یک فعالیت یا اقدام توسعه 

طح کالن  و ه به ویژه در سآنچه که در تدوین ضوابط)جهت گیری( آمایشی نیاز به تبیین دارد، این است که مفهوم ظابط

و ابعاد،  تنوع، ،ینیسرزم اسیمتناسب با مق نیسرزم شیضابطه در آما منطقه ای دارای بار معنایی خاصی می باشد. در حقیقت

 هینظر) و ساختمان متفاوت بوده یمانند معمار ییبا مفهوم ضابطه در حوزه ها مطرح شده درمطالعات آن،  تکثر موضوعات

)مجموعه ای از اقدام های اجرایی با ماهیت سلب کننده ،  استیس ای ( و به راهکار1312 بهشتیتان تهران، اردتوسعه اس هیپا

 شود. یم کیزدایجابی ، تشویقی و یا در پایین ترین سطح خود هشداردهنده دارند(  در مطالعات آمایشی ن

 بوشهر استان آمایشی ضوابطتدوین  -1-4-4-2

سازمان فضایی کلی و غایی مطالعات، هایف و تدوین چشم اندازها و بیان هدفهای مختلپس از انجام مطالعات بخش

خاذ راهنمای ارائه و اتضوابط و مقررات در مطالعات آمایشی استان به عنوان  به عنوان نقشه راه و ... پیشنهادی برای استان

وسعه در جریان ترسیم چشم انداز ت نست کهرود. منظور ایدار جهت انتظام بخشی به فضای استان به کار میهای اولویتطرح

ها و برنامه های کالن سیاست گذاری در ای از اهداف، طرحآتی استان و ترسیم چهارچوب فضایی تحقق آن، مجموعه

ط های عملیاتی خود برای تحقق، متناسب با شرایمطرح گردد. هریک ازاین برنامه سطوح مختلف جغرافیایی در سطح استان

  هایی بوده که در راستای دستیابی به اصول آمایش طرح شده است.ازمند ایجاد برقراری دستورات و جهت گیریگوناگون، نی

دراین راستا می توان گفت که ضوابط آمایشی استان، مجموعه ای از راهبردها و الزام های اصلی و مهمی است که منجر 

ضوابط آمایشی استان بوشهر به  .ای می شودادل بخشی منطقهبه بهره برداری مناسب از سرزمین و ارتقای هماهنگنی و تع

ی مورد ای و فضایهای توسعهعنوان یکی از اسناد فرادست برای تهیه و تدوین برنامه های میان مدت توسعه و سایر برنامه

ناسب از بهره برداری ماستفاده قرار می گیرد. درحقیقت ضوابط آمایشی استان راهبردها و الزام های اصلی و مهم که منجر به 
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گیرد و در چهارچوبی منسجم وقائده مند، ای می شود را در بر میسرزمین و ارتقاء هماهنگی و تعادل های بخشی منطقه

مجموعه دستگاه ها و ارگان های بخشی را که در جریان تدوین آمایش استان به اشکال مختلف مشارکت وهمراهی داشته 

ر برنامه ریزی های آتی خود، از نتایج این مطالعات و الزامات مترتب برآن که حاصل کاری اند را ایجاب می نماید که د

مشترک در سطح مدیریت کالن استان با نگاهی جامع، یکپارچه و آینده نگر برای آینده استان می باشد، استفاده نمایند. 

ها و قواعد و مقرراتی است که به ارچوبای از چهضوابط آمایشی استان، مجموعهبرهمین اساس است که گفته می شود 

وری سرزمین و یکپارچه سازی و انتظام بخشی به مداخالت توسعه ای بخش منظور تحقق سازمان فضایی مطلوب، ارتقاء بهره

 ها و قلمروهای مختلف سرزمین تدوین می شود.

 است های عملیاتی را در راستایضوابط می بایست صریح و شفاف بوده و با رویکردی مسئله مبنا، راهکارها و سی 

لفیق که، ضوابط آمایش دراستان بوشهر برآیندی از تتوان از مفاهیم بیان شده نتیجه گرفتراهبردهای مرتبط مطرح نماید. می

رائی و برنامه ها و طرح های مترتب بر اجگیری انتظام بخش سازمان فضایی پیشنهادی اندازها، سناریوهای توسعه و جهتچشم

 از یکسو با مفاهیم پایه اصول آمایش در قلمروی جغرافیایی استان ازسوی دیگر است.آنها  شدن

 مولفه های اصلی در مدیریت وتدوین ضوابط آمایش استان بوشهر: 18نمودار 

 
نبایدها  و از بایدها )ایجابی(مجموعه ای  تلفیق برآیندی از هرآنچه که برای توسعه آتی استان مدنظر می باشد در قالب

ر و تنماید و هر چه مفروضات یا چشم اندازهای باالدست جدیمطرح می و مکانی استان در امر سازماندهی فضایی)سلبی( 

از واقعیات بیشتری باشند، ضوابط از لحاظ مضمونی و جغرافیایی دقیق تر خواهند شد)سازمان مدیریت تر و برآمده ملموس

 (.1313کشور، وبرنامه ریزی
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 گر، تسهیل گیر و در صورت لزومدر حقیقت انتظار می رود که ضوابط ومقررات آمایش استان بوشهر، نقشی هدایت

جبار و حتی قاهر هم داشته باشد. تنها در این صورت است که پایبندی همه افراد و ارگان ها و دستگاه های بخشی چشم 

خواهد گردید و از موازی کاری و و اتالف منابع و سرمایه های استانی وملی اندازهای مشترک در توسعه آتی استان حفظ 

 12جلوگیری خواهد شد.

 مندرجات شرح خدمات جایگاه بخش ضوابط در -1-4-4-3

مکانی  هایگیریتعیین ضوابط در مطالعات آمایشی درقلمروهای مختلف مستلزم، ارائه سطحی مشخص از دقت و جهت

ای گونه های سازماندهی فضایی بهگیریاز نوع آمایشی در پی بکارگیری ضوابط و جهتریزی و فضایی است. ماهیت برنامه

 آور بایستی آمایشی بماند. ضوابط آمایشی در سطحهای التزاماست که سطح، شآن و ماهیت فضایی ضوابط و جهت گیری

ای فرازها و ا در بر می گیرد، بایستی دارها و قلمروهای جغرافیایی استان راستان به عنوان پهنه فراگیر وکلیتی که همه بخش

 ها و ارگان های دخیل دراهداف سازمانی مورد نظرمتوجه بخشبندهایی باشد که الزامات قاطع و شفافی را در دراستای 

 مدیریت استان نماید.

دی) در کالبریزی فضایی )درخدمت آمایش سرزمین( و برنامه ریزی با توجه به وجود مرزهای مشخص بین حوزه برنامه

خدمت برنامه عملیاتی(، تعیین دقت مضمونی هرکدام از ضوابط و دقت مکانی آنها یکی از اساسی ترین نکات  و اقدامات 

پیش رو دراین زمنیه است. دقت مضمونی و جغرافیایی بیشتر از حد نگرش راهبرد توسعه فضایی مورد توجه آمایش، ورودپیدا 

دی د فیزیکی و خروج از حیطه مفهومی و معرفت شناسی آمایش سرزمین را به دنبال خواهد کردن به مباحث برنامه ریزی کالب

 آمایش سرزمین بوده و مکمل برنامه های آمایشیریزی کالبدی در امتدادکه اعتقاد براین است که برنامهداشت. اما ازآنجایی

آوری که برای سازماندهی فضایی دلخواه مورد انتظار های التزامتر شدن ضوابط و دستورالعملشود و برای اجراییشمرده می

نی ریزی کالبدی و فیزیکی به واسطه داشتن دقت مکااست، به صرف نیاز از معرفت شناسی و وضوح مکانی موجود دربرنامه

ایجاد  تبیشتر استفاده می گردد. این موضوع نه تنها به معنای ضعف و نارسائی ضوابط آمایشی نیست بلکه می تواند به عل

تداوم در خط سیرضوابط و تداوم جهت گیری های التزام آور از سطحی به سطحی دیگر یکی از حلقه های مفقوده برنامه 

 ریزی در کشور تاحدودی پوشش داده می شود.

ر ای، ضوابط محلی سازماندهی و تدبیر فضا و مکان دیادآوری این نکته نیز ضروری است که ضوابط ملی، ضوابط منطقه

متداد یکدیگرند و هر کدام در حوزه مفهومی و معنایی روش های برنامه ریزی همان سطح را باید مراعات کنند. به عنوان ا

                                                      
 الزم به ذکر است این موضوع نافی پاالیش ضوایط، بازنگری آنها متناسب با روند تحوالت جهانی، ملی و منطقه ای نیست. 12
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مثال طرح های جامع شهری در قلمروهای خود نیز ضوابط سازماندهی ساختار کالبدی شهر را با صراحت و شفافیت بیان می 

 .کنند

ح در آمایش استان بوشهر به دو دسته یا گروه اصلی تقسیم بندی گردد. گردد که ضوابط مطراین موضوع، باعث می

که تاحدود زیادی منبعث از پایه های معرفتی ، گیری های عام و عمومی توسعهگروه اول از ضوابط شامل الزامات و جهت

از وعه ایبه مجم نیز دومآمایش یا همان اصول آمایشی و براساس واقعیت های جغرافیایی استان بوشهر است. گروه یا دسته 

ضوابط درمورد برنامه های عملیاتی و الزامات طرح های توسعه ای اشاره خواهد داشت که در راستای تحقق سازمان فضایی 

 اند. بینی شدهمورد انتظار پیش

ضوابط آمایشی درشرح خدمات مطالعات آمایش استان بوشهر، در قالب دو بخش ضوابط عمومی توسعه و ضوابط 

ملیاتی توسعه تعریف شده است. گام چهارم از مرحله اول تدوین سند آمایش استان، به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص ع

های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه ها و پروژهدارد. این گام شامل چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرح

 .می شودو ضوابط و مقررات عمومی توسعه های کالن توسعه سیاست شامل توزیع مکانی( Policy Map)ها نقشه سیاست

 : جایگاه ضوابط ومقررات عمومی توسعه درشرح خدمات مطالعات آمایش استان بوشهر 19نمودار 

 
 مشاورمطالعات مأخذ: 
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ان ارائه توسعه است تفصیلی سازمان فضایی پردازد،که به تهیه طرح عملیاتی آمایش می از مرحله دوم اما در گام سوم

های ویژه موضوعی و موضعی توسعه، خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی، معرفی طرح

باشد. انتظار براین است که در تدوین ضوابط و مقررات عمومی ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه مینقشه سیاست

آور و سازمان دهنده منتج از چشم اندازها و سناریوهای سازمان فضایی درافق گیری های التزاموعه ای از جهتتوسعه، مجم

گیری های عملیاتی توسعه منطبق با احکام آنها زمانی طرح، تهیه و تدوین گشته و در مراحل بعدی مطالعات الزامات و جهت

 ین گردد.و در بخش های هفتگانه مورد انتظار شرح خدمات تدو

 
 جایگاه ضوابط ومقررات عملیاتی توسعه در شرح خدمات برنامه آمایش استان:  21نمودار 

 
 

درخصوص ضوابط عملیاتی توسعه، باتوجه به روند مطالعات و نیز ماهیت مطالعه و طرح مورد بررسی بخش های دیگری 

ه آن اضافه ممکن است برای تدقیق بیشتر ضوابط ومقررات عملیاتی توسعه ب ،ان بوشهرنیز باتوجه به شرایط ویژه جغرافیایی است

 گردد.
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 در استان بوشهر یاتی توسعه با ضوابط عمومی آمایشارتباط مفهومی ضوابط عمل -1-4-4-4

گفته شد، ضوابط و مقررات آمایشی در استان بوشهر، منتج از مطالعات صورت گرفته همانطوری که در بخش های قبلی

ه در های اجرایی چآور اسناد فرادست و پشتیبان توسعه استان خواهد بود. احکام و دستوالعملمو در راستای فرازهای الزا

استانی و چه در قالب مطالعات آمایشی دراستان، شامل مجموعه ای از بایدها و نبایدهای الزامی و سطح مطالعات ملی و فرا 

شم انداز مان فضایی و چای خاص از ایده سازه و یا تشویقی در راستای تحقق بخشی زمینهنیز فرازهایی با ماهیت هشدار دهند

 متصور بر قلمروی جغرافیایی استان خواهد بود.انتخابی 

و نیز تبعیت  راستاییارتباطی مستقیم و دوسویه بین مقررات عملیاتی با مقررات عمومی توسعه در استان مطرح است و هم

تری که برای استان درنظر گرفته می شود از شروط اساسی دراین زمینه می باشد. درحقیقت ضوابط عام مقررات عملیاتی از

ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه به واسطه اتخاذ برنامه ها و طرح های عملیاتی که درجهت تحقق بخشی به سازمان فضایی 

ه اول د. بنابراین عالوه براینکه دردرججودیت می یابته حاصل می گردند موپیشنهادی نهایی منتج از مطالعات صورت گرف

انتظارصریح براین است که اقدامات اجرایی، طرح ها و پروژه ها دراستای عینیت بخشی به نمود فضایی و مکانی سناریوها و 

در استان  سعهرود ضوابط عام وعمومی تر توچشم اندازهای انتخابی تهیه ومعرفی گردند،در مراحل بعدی مطالعات انتظار می

 به عنوان جهت دهنده و خط مشی اصلی در مسیر توسعه استان باشد.
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 ارتباط مفهومی ضوابط عملیاتی توسعه با ضوابط عمومی:  21نمودار 
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 اصول پایه در تدوین فرازهای ضوابط آمایشی استان بوشهر -1-4-4-5

وسعه استان، ملزم به رعایت مجموعه از مفاهیم وپایه های فکری دراین در زمینه تدوین نهایی ضوابط و مقررات آمایشی ت

زمینه خواهیم بود که می توان آنها را اصول پایه درتدوین و انتخاب فرازها و دستورالعمل های التزام آور برای ارگانها و 

بخش ضوابط و مقررات عمومی در بخش های متاثر از مطالعات دانست. بنابراین جهت انتخاب فرازهای ضوابط و به ویژه

توسعه ملزم به پایبندی و رعایت موارد پنچگانه زیر به عنوان اصولی پایه درنوشتار فرازهای ضوابط آمایشی استان بوشهر 

 خواهیم بود:

 تدوین ضوابط آمایشی استان، منتج از مطالعات و براساس واقعیت های سرزمینی تنظیم می گردد 

 ایشی،  به ویژه در بخش مقررات عمومی توسعه، اصلی اساسی وپایه است.پایبندی ضوابط به ماهیت آم 

 .جهت گیری های اصلی درتدوین ضوابط استان بوشهر، درراستای اسناد فرادست ملی است 

 .انطباق و هم راستایی ضوابط عملیاتی با ضوابط عمومی در توسعه استان، اصلی الزامی است 

 ی جغرافیایی استان، درقالب مقررات عملیاتی توسعه قابل پیش بینی است.جهتگیری های ویژه مکانی دربسترقلمرو 

 های قانونی موجود و مؤثر بر تدوین ضوابط و مقررات آمایش استانتجارب و زمینه -1-4-4-6

تی در و ازطرفی نیز، چنین مطالعاازآنجا که ضوابط و مقررات عمومی توسعه منتج از مطالعات آمایشی در استان از یکسو 

رهنمودها، ریزی درکشور است، بررسی تحقق و نیل به اهداف و چشم اندازهای کلی نظام مدیریت و برنامهراستای 

ای ههای مختلف دخیل در مدیریت و راهبری کشور برای ارتقاء بخشها و ارگانکه بخشها و نیز راهبردهایدستورالعمل

م نمای کلی و چهارچوب فرازهای ضوابط آمایش استان می زیر نظر خود به ویژه در سطح کالن اتخاذ می نمایند، درترسی

 گذار باشد. این منابع در قالب دو سطح فرا استانی)ملی( و استانی قابلیت دسته بندی را دارند :تواند تاثیر

 الف : سطح ملی :

 بیانات مقام معظم رهبری در ابالغیه آمایش سرزمین. 

  1414چشم انداز توسعه کشوردر افق. 

 سعه ملی.اسناد تو 

  1323ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب . 

  1312ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب. 

 .چشم اندازهای آمایشی مناطق برای برنامه ششم توسعه 

 .برنامه های توسعه اقتصادی, اجتماعی، فرهنگی چهارم، پنجم وششم 
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 )... چشم اندازها و دورنماهای بخش های مختلف )آب، انرژی، کشاورزی و 

 طح استانی :ب: س

 .نظریه پایه توسعه استان 

 .چشم اندازهای آمایشی استان ها برای برنامه ششم توسعه 

 .سایر ضوابط محلی قابل استناد 

های مختلف مطالعاتی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته اند و مطالعات آمایشی ازآنجایی که بسیاری ازاین اسناد دربخش 

ردادن آن ها در حقیقت فاقد اعتبار منطقی و علمی می باشد، در ادامه به چند مورد از در سطح استان بوشهر بدون مدنظرقرا

مهمترین تجاربی که تاکنون در خصوص تدوین ضوابط و راهبردهای الزام آور در سطح کشور تهیه و تدوین شده است با 

 نگاهی ویژه به موقعیت و جایگاه استان بوشهر، اشاره می گردد:

o  1323سرزمین مصوب ضوابط ملی آمایش . 

o  1312ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب. 

o )ضوابط بخشی دستگاه ها)وزارت صنعت، معدن و تجارت. 

o .برنامه های آمایشی سایر استان ها 

 ( 1323ضوابط آمایش سرزمین) 

سال   سرزمین   1323در ضوابط ملی آمایش  سی و          12، صد و  صل یک ستناد ا سط هیئت وزیران به ا برای اولین بار، تو

، 1323گیریها درضوابط ملی نسخه   ماده به تصویب رسید. مهمترین جهت   12تم قانون اساسی جمهوری اسالمی در   هش 

سند جهت      شور می پردازد. این  شی در ک های ملی آمایش گیریذیل ماده اول به بیان الزامات وجهت گیری های آمای

سالمی             شم انداز جمهوری ا سند چ ضایی  ستای تبیین ف سعه     سرزمین را در را سیم الزامات تحقق آن در تو ایران و تر

سرزمین می داند.       صوب آمایش  صول م شور و مبتنی بر ا ست، می     بلندمدت ک شخص ا سند م همانطور که از مفاد این 

سند را ذیل یکی از آنها قرار داد.    توان با تعیین بردارهایی ویژه، هریک از فرازها وجهت شده در این  گیری های تعیین 

مبحث اصدددلی قابل طرح که هریک مجموعه ای از         12جدول زیر نیز مشدددخص اسدددت در مجموع،    همانطور که از  

گیری های ملی را در بر می گیرد قابل تعریف ودسته بندی می باشد. این موضوعات به نوعی هرکدام به بخشی       جهت

ره می آمایشی مطرح هستند، اشا    از مولفه ها و یا عناصر اصلی و تاثیرگذار در تکامل بدنه و سیستم اندام واره مطالعات    

نمایند.موضددوعاتی نظیر شددبکه نظام سددکونتگاهی، تعادل بخشددی به سددکونت وفعالیت ونگه داشددت جمعیت، آمایش   

                                                      
 می گردد.رتبط مدر بررسی این سند ملی تنها به برخی از راهبردها اشاره می گردد که به طور ویژه ای به نوعی اثرات آن به صورت مستقیم با استان بوشهر  12
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گردشگری، مالحظات امنیتی ودفاعی و ... هرکدام متناسب با شرایط جغرافیایی وموقعیت ژئوپلتیکی که استان بوشهر        

 ح جهت تعیین و ارائه جهتگیری های آمایشی استان می باشد.در نظام فضایی کشور دارد قابل طر

)با تاکید بر مواردی که نسبت به استان بوشهر مصداق می  1383گیری های اصلی ضوابط ملی مصوب جهت: 69جدول 

 یابند(

 ردیف

 اسناد ملی

 محتوای فراز  گیری برنامه ایجهت

1 
 ایجاد شبکه نظام یافته

 سکونتگاهی

         شور و تجهیز آنها به نحوی که شهرهای بزرگ و متوسط ک سازمان یافته از  شبکه های  د  بتواننایجاد 

را به عهده گرفته و در راستای عدم تمرکز در یک تقسیم کارملی   در سطوح منطقه تحت نفوذ خویش

 و منطقه ای، مشارکت نمایند.

8 

تعادل بخشی به سکونت و 

ه نگ فعالیت جهت استقرارو

 داشت جمعیت

 

         ـز جمعیتی کوچک و پراکنده ـفاده حداکثر از ظـرفیتها و توانهای مراک ـنه سـازی الزم برای است زمی

برقراری تعادل در شــهرها، شــهرهای کوچک ( در حفن و نگهداشــت جمعیت و  -)روســتاها، روســتا

شتغال و افزایش نقش     سازی فعالیتها، ایجاد ا ستقرار جمعیت با متنوع  صنع فعالیت الگوی ا تی و های 

 خدماتی قابل استقرار در این مراکز.
   ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیر

شرق، جنوب و مناطق کم جمعیت          صادی، اجتماعی و امنیتی در محور  شرایط اقت ساختها و بهبود 

ستقرار ارادی جمعیت  سعه، با توجه به      مرکزی و ا ستراتژیک و کانونهای دارای قابلیت تو در مناطق ا

 توان محیطی عرصه ها و مناطق مختلف در این گونه بارگذاریهای جمعیتی و فعالیتی.

   ــرزمین، با توجه به منابع و امکانات مناطق ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پر اکنش آن در پهنه س

شد طبی  صد و نرخ         مختلف، به طوری که نرخ ر سط از یک در ساالنه به طور متو شور  عی جمعیت ک

 .درصد، فراتر نرود 3/1رشد طبیعی جمعیت هر یک از شهرستانهای کشور ساالنه به طور متوسط از 

   تعـــادل بخشی به توزیـــع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست

شمالی و تمرکز بر ایجاد     بومها، با تأکید بر ابعاد اجتماعی وظا سعه ای دولت در مناطق غربی و  یف تو

ظرفیتهای فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شرقی، جنوبی مناطق کم جمعیت مرکزی    

شرقی         شبکه های زیربنایی مناطق  ساخته ها و شرح ذیل تجهیز زیر شور، به   و مناطق کم، جنوبی ک

 جمعیت مرکزی کشور :

ــبکه ها   - ــعه ش ــعه خدمات   توس ــتقرار فعالیتها و توس ــازی اس ی زیر بنایی این مناطق برای زمینه س

 اجتماعی متناسب با استقرار جمعیت.
ــور به منظور ایجاد    تقویت مراکز جمعیتی  - ــرق کش ــواحل دریای عمان، خلیج فارس و ش ــیه س حاش

اری از منابع  مجموعه ای از مراکز گســترش توســعه  در این مناطق، با توجه به چشــم انداز بهره برد

سرزمین،      شتهای مرکزی و جنوبی  صنایع دریایی و    انرژی حوزه جنوب، ذخایر معدنی د شیالت و 

 توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگری.
تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دور افتاده و حاشــیه ای در ســواحل جنوب ) به ویژه دریای عمان(   -

ط توسعه در این نواحی، با هدف ایجاد تحرک در شبکه های ترانزیتی نواحی    در راستای تسریع و بس   

 شرقی و حنوبی کشور.

 سازماندهی به مهاجرت ها 5
 :ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتها از طریق 

ایجاد زمینه های اشـــتغال، فعالیت و ســـرمایه گذاری و جذب و نگهداشـــت نیروهای کار آفرین در  -

 رست دارای قابلیت.مناطق مهاجر ف
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 ردیف

 اسناد ملی

 محتوای فراز  گیری برنامه ایجهت

ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش جمعیت متناسب با       -

 سرمایه گذاریهای جدید تولیدی و خدماتی.

 رفاه و تامین اجتماعی 4

    های اصلی آن در  توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در مناطق مختلف کشور و بر قراری تعادل در شاخص

سازی اقتصادی  سطح   ستهای       -ملی با تاکید بر توانمند  سیا اجتماعی گروههای آسیب پذیر و اجرای 

 جبرانی کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی بر اساس مشارکت مردم.

     گســترش آموزش و بهداشــت، به ویژه برای زنان وجوانان درمناطق کمتر توســعه یافته و گروههای

 قای کیفیت منابع انسانی و جلوگیری از تولید نسلهای ناسالم.اجتماعی در معرض خطر، به منظور ارت

3 
توسعه علوم و مراکز 

 آموزشی و پژوهشی

           شهرکها و شی،  شی، پژوه سترش و تجهیز مراکزآموز سعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوری و گ تو

ــمی  ــن آو   –پارکهای علـ ــیر فـ ــن آوریهای نوین، نظـ ــن آوری کشور ) با تأکید بر توسعه فـ ری فـ

اطالعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، ناتو تکنولوژی و ...( متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای و با تکیه 

سهم در         سهم منابع طبیعی و افزایش  ستای کاهش  ستعداد های بومی هر منطقه در را بر قابلیتها وا

 تولیدات ملی.

3 
ارتقای فرهنگ ایرانی ـ 

 اسالمی

    صادی، اجتم سترش تعامل اقت ستگی    گ ستای تقویت همب اعی و فرهنگی درون و بین منطقه ای در را

 ملی.

      ــالمی درتعامل با برون نگری و اتکا بر این هویت برای         –تأکید بر حفن و پویایی هویت ایرانی اسـ

 تحکیم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی

 آمایش مناطق مرزی 5

   شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق به    تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود 

 منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور.

       توسعه صنایع تولید کاالهای مورد نیاز کشور های منطقه، با اولویت استقرار در جوار بازارهای مصرف

 این کشورها در استانهای مرزی.

 مالحظات امنیتی و دفاعی 6

  حراســت از میراف فرهنگی  "و  "از محیط زیســت حفاظت "،"امنیتی و دفاعی "رعایت مالحظات" 
در اســتقرار جمعیت و فعالیت، به ویژه در محدوده هایی که با توجه به مالحظات یاد شــده، محدود   

 نمودن و یا تسریع توسعه در آنها الزامی است.

         ــرایط جغرافیایی و عوار ــتفاده از شـ ــول ایمنی و الگوی پدافند غیر عامل، از قبیل اسـ ض  رعایت اصـ

سوانح طبیعی و غیر        صه های امن به لحاظ  سرزمین، انتخاب عر سب در پهنه  طبیعی، پراکندگی منا

مترقبه و انتخاب مقیاس بهینه در اســتقرار جمعیت و فعالیتها در راســتای کاهش آســیب پذیری در  

 برابر تهدیدات و بهره مندی از پوشش مناسب دفاعی.

 انرژی و نفت وگاز 3

  لیتهای صنعتی مبتنی بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدودیتهایی برای توسعه    تاکید بر توسعه فعا

سایر فعالیتهای اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب      

شرقی کشور، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور با توجه به        

 ال مواد و فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آنها.خطوط انتق
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 ردیف

 اسناد ملی

 محتوای فراز  گیری برنامه ایجهت

          ــتفاده از این منابع در ــاف و بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و اسـ افزایش ظرفیتهای اکتشـ

ستی نفت و گاز و             ستی و پایین د صنایع باال د صنعتی مبتنی بر تقویت  سعه فعالیتهای  ستای تو را

ــدور مواد   تکمیل زنجیره های تولید ــترک و کاهش ص ، با تأکید بر اولویت بهره برداری از میادین مش

 خام نفتی.

 صنعت و معدن 

        سرزمین، با تأکید سبی  شور به عنوان یکی از مزیتهای ن سعه بهره برداری از قابلیت های معدنی ک تو

ــادرات مواد خام معدنی، به گونه ای            به    بر حداکثر نمودن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صـ که 

 افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی بیانجامد.

   توجه ویژه به صـــنایع انرژی بر در تلفیق مزیت نســـبی برخورداری از ذخایر معدنی و مزیت نســـبی

برخورداری از منابع انرژی، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر کریدورها و محورهای حمل  

رار در مناطق تخصصی انرژی در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه      ونقل بین المللی، با اولویت استق 

 صادرات.

       توسعه صنایع تولید کاالهای مورد نیاز کشور های منطقه، با اولویت استقرار در جوار بازارهای مصرف

 این کشورها در استانهای مرزی.

         صنایع و معدنی )ذوب فلزات و کا شیمی،  شیمیایی و پترو صنایع  سعه  لزی(،  نیهای غیر فتأکید بر تو

صنایع     سبی     ICTصنایع مرتبط با حمل ونقل و  صنایع اولویت دار، با توجه به مزیتهای ن به عنوان 

 کشور در این صنایع.

      تاکید بر توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدودیتهایی برای توسعه

استراتژیک، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب    سایر فعالیتهای اقتصادی و برخوردار از اهمیت   

شرقی کشور، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور با توجه به        

 خطوط انتقال مواد و فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آنها.

           سازی، و صنایع خودرو شامل  شتیبان حمل ونقل،  صنایع پ سعه  سازی، تجهیزات راه آهن و  تو اگن 

ـتعد ) با تاکید بر کاهش سهم تهران در صنایع           ـی مس ـوایی درمراکز و نواح ـل ه ـل ونق صنایع حم

 خودروسازی(،  صنایع تولید و تعمیر و خدمات وسایط حمل ونقل دریایی در نوار ساحلی جنوب.

13 
شبکه ارتباطی و حمل و 

 نقل 

      ،شتیبان حمل ونقل صنایع پ سعه  سازی، تجهیزات راه آهن و         تو سازی، واگن  صنایع خودرو شامل 

ـتعد ) با تاکید بر کاهش سهم تهران در صنایع           ـی مس ـوایی درمراکز و نواح ـل ه ـل ونق صنایع حم

 خودروسازی(،  صنایع تولید و تعمیر و خدمات وسایط حمل ونقل دریایی در نوار ساحلی جنوب.

    ی اصلی ارتباطـی کشور در کـریدورهای حمـل ونقـل بیـن        توسعـه و تجـهیز گزیـده ای از محورها

ــمالی  ــرقی  –المللی ش ــعه، برای    –جنوبی و ش ــور به عنوان محورهای اولویت دار در توس غربی کش

ستفاد        سب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تأکید بر تمرکز زدایی ارتباطی از تهران و ا ستفاده منا ا

 از مسیرهای جایگزین.

 زیکشاور 11
              سعه شاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و تو ستیابی به ک ستای د شاورزی در را ساختار بخش ک تحول 

شتیبانی از            شاورزی و پ شاغلین ک سرریز  صنعت و خدمات، به گونه ای که عالوه بر جذب  شهای  بخ

 این بخش، فرصتهای جدید شغلی مورد نیاز کشور را نیز تأمین نمایند.

 مدیریت منابع آب  18
 ه به محدودیتهای آب برای مصارف کشاورزی، با تأکید بر :توج 
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 اسناد ملی

 محتوای فراز  گیری برنامه ایجهت

افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شیوه های مدرن آبیاری، توسعه شیوه های تولید متراکم       -

سمنان،        ستانهای یزد،  شیه کویر، مانند ا شور، به ویژه در مناطق حا و گلخانه ای در مناطق کم آب ک

 ان جنوبی، کرمان، هرمزگان و بخشهایی از استانهای فارس و اصفهان.سیستان و بلوچستان، خراس
 افزایش سهم فعالیتهای صنعتی، معدنی و خدماتی برای جذب و نگهداشت جمعیت در ا ین مناطق. -
انتقال درون و بین حوضه ای آب، با توجه به حفن تعادلهای محیطی، برای مصارف شرب، خدمات و     -

 صنعت.

  ستفاده پایدار از قا صنایع      ا شاورزی و  سعه فعالیتهای ک بلیتهای طبیعی و امکانات آب و خاک برای تو

شمالی، غربی و جنوب         شاورزی، به ویژه در نواحی  ستعد ک سته و تبدیلی مرتبط با آن در نواحی م واب

 غربی کشور، در راستای دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصوالت کشاورزی.

15 
 تجهیز زیرساخت ها و

 شبکه های زیربنایی

          سب با شبکه های زیر بنایی، به ویژه تأمین منابع آب و خدمات اجتماعی متنا ساختها و  سعه زیر  تو

شور، هر چند          سعه یافته ک ستانهای کمتر تو شده برای مناطق و ا سهم فعالیت و جمعیت پیش بینی 

 که بازدهی اقتصادی آنها در بلند مدت تحقق یابد.

 خدمات برتر 14

 بنیادی در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه، با تاکید بر توسعه       تحول

ــگری، خدمات بازرگانی، بانکی و بیمه ای، حمل ونقل و                  ــتیبان تولید، خدمات گردشـ : خدمات پشـ

 ترانزیت و استفاده از فن آوریهای نوین در این بخش، متناسب با نقش و جایگاه بین المللی کشور.

  زماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر، از جمله رسته های خدمات: مهندسین مشاور،     سا

حقوقی، حســـابرســـی، بیمه، مالی، بازاریابی، بورس وخدمات اطالعات و ارتباطات برای ارایه خدمات  

 پشتیبانی فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضای کشورهای منطقه، با رعایت مالحظات مندرج در     

 (5( و )8بندهای )

 گردشگری 13

        ستفاده از ظرفیتهای: طبیعی، تاریخی و صاد ملی، از طریق ا شگری در اقت صنعت گرد ارتقای جایگاه 

سهیل ارتباطات بین مناطق، به منظور تقویت پیوند بین اقوام و      سترش و ت شور و گ میراف فرهنگی ک

 خرده فرهنگها و همچنین، گسترش تعامالت فرهنگی فراملی.

 

 سازماندهی مناطق ویژه 13
  صــنعتی و ویژه اقتصــادی، با توجه به ویژگیهای مناطق   –باز تعریف نقش وظایف مناطق آزاد تجاری

سرمایه مورد          صاد جهانی، تأمین  شور با اقت صاد ک شور و با هدف تقویت تعامل الزم بین عملکرد اقت ک

 نیاز، ارتقای سطح فن آوری و گسترش و تضمین بازارها.

 1565برنامه ریزی کشور، ع : سازمان مدیریت ومنب
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 ( 1316ضوابط ملي آمایش سرزمين) 

به  1312شورای آمایش سرزمین است و در نهایت در سال از 23/2/1314دارای مصوبه  12ضوابط ملی آمایش سرزمین

تحقق ها منجر به رعایت آن از چهارچوب، قواعد و مقررات است کهاین مصوبه دارای مجموعه ای  تصویب رسیده است.

 گردد. مناسب کشور می تصویر درازمدت سازمان فضایی توسعه

و ضرورت نگرشی نوین 1311این سند درپی ابالغ سیاست های کلی آمایش سرزمین از طرف رهبر انقالب در سال 

طور کلی  و بهتغییرات اقلیمی  و نیز وقوع از یک سو ه ایران درمحیط آسیای جنوب غربیپیرامون تقویت نقش و جایگا

ی و بین المللی اتفاق افتاده است)به لحاظ ضرورت مالحظه آنها در تحوالت گسترده ای که طی ده های اخیر در سطوح مل

ضرورری بوده است. رعایت مولفه های  1323بازنگری دراولین سند ضوابط ملی مصوب سال  برنامه های توسعه  کشور(

گرایی، دوراندیشی، جغرافیای سرزمین به عنوان عوامل تعیین کننده در بیان  تچهارگانه آمایش شامل )جامع نگری، کلی

فرازهای این سند در سطح راهبردی وکالن مطرح بوده و از ورود به مضامین جزیی تر ونتیجه گیری های مکانی خارج از 

 اجتناب شده است. با توجه به سطح مطالعات حیطه آمایش

ید ها )ضوابط ایجابی( ونباید )ضوابط سلبی( است که الگوی اسکان جمعیت، ساختار فرازهای این سند مجموعه ای از با

بندی، بسط و گسترش شبکه های زیربنایی را متناسب با اهداف و الزامات اسناد پایه ها  و چگونگی شکلفضایی فعالیت

ی اثیر گذار بخش دولتی و خصوصمذکور تببین می نماید. ازاین رو مراعات آنها در تصمیمی گری ها واقدامات فضایی ت

 الزامی است.

 زیربند می باشد. که اهم جهت گیری ها و 23آن مشتمل بر 1ماده به تصویب رسیده است که ماده  4این سند در قالب 

 . همانططور که درفرازهای انتظام بخش والزام آور جهت دستیابی به تصویر ایده آل ازآینده دراین ماده آورده شده است

بیان گردید، به طور ویژه هریک از فرازهای تعریف شده در این ماده  1323جهتگیری های سند ضوابط ملی در سال  بررسی

را می توان در ذیل یک عنوان یا بردار ویژه دسته بندی و ارائه کرد. هریک از این بردارها در حقیقت معطوف به بخشی از 

 می باشد. مهمترین مسائل مطرح شده در مطالعات آمایشی کشور

در اداممه و در قالب جدول زیر به اهم جهتگیری هایی که دراین سند مطالعاتی به نوعی موقعیت قلمرویی استان بوشهر  

 :را مورد خطاب قرارداده و یا در خصوص شرایط آن صدق می نماید، نمایش می دهد

                                                      
 رتبط می گردد.مدر بررسی این سند ملی تنها به برخی از راهبردها اشاره می گردد که به طور ویژه ای به نوعی اثرات آن به صورت مستقیم با استان بوشهر  12



 شی آما یطرح راهبرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 

 
124 

و اصالحات بعدی  )با تاکید مواردی که نسبت به استان   1394گیری های اصلی ضوابط ملی مصوب جهت: 71جدول 

 بوشهر مصداق می یابند(

 ردیف

 اسناد ملی

 محتوای فراز  گیری برنامه ایجهت

1 
الزامات سازماندهی شبکه 

 سکونتگاهی

  وری از ســرزمین با مالحظات زیســت  ســازماندهی شــبکه ســکونتگاهی کشــوربا هدف ارتقا  بهره

 ت و چالش های موجود.محیطی وکاهش مشکال
 .ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی پیرامون شهرها به ویژه کالن شهرها 
        ساختها و ساختن زیر ستعداز طریق فراهم  ستقرارجمعیت درنواحی م ایجادزمینه های الزم برای ا

 تاسیسات مورد نیازوافزایش سرمایه گذاری های اقتصادی به ویژه صنعتی و خدمات عمومی.
 ظ رویکردهایی چون گسترش حوزه نفوذاقتصادکشور درمنطقه ومحیط سیای جنوب       به جهت لحا

شور مولفه های نوین برنامه ریزی وتجارب جدید          سعه ک ضایی مطلوب تو سازمان ف غربی وتحقق 

جهانی وتمرکززدایی از طریق انتخاب مراکز متعدد با اختیارات الزم شبکه سکونتگاهی در سه الیه     

 طبقه بندی می شود :

 یه مرکزیال -1
 الیه میانی -8
الیه پیرامونی  : شــامل مراکزاســتان های مرزی کشــوربه عنوان مراکزراهبردی، تســهیل      -5

ــادی و   ــورهای واقع درعمق راهبردی اقتص ــادی واجتماعی با کش ــتیبانی تعامالت اقتص وپش

 سیاسی آنها در خارج از مرزهای کشور
       سب با نقش وماموریت خود سه گانه متنا شهرهای الیه  صالحات الزم برای ارتقا      تمام  شمول ا م

عملکردی وزیرســاختی گردیده و برخوردار از نهادهای الزم برای ارائه خدمات وتســهیل گســترش  

تولیدات کاال، خدمات و اطالعات و ارتقا  فناوری ومهارت های کسب وکار در درون مرزهای کشور    

 می شوند.

8 

تعادل بخشی به سکونت و  

ه فعالیت جهت استقرارو نگ

 داشت جمعیت

 

                      ــتقرارفعالیت دریک قلمرو با امکانات وقابلیت های آن ورعایت ــب بین نیازهای اسـ رعایت تناسـ

مقیاس مناســب اقتصــادی برای فعالیت دریک مکان با توجه به ظرفیت وکشــش بازارهای داخلی   

 وخارجی.
        صادی درجزایرخلیج سترش فعالیت های اقت شتر و گ سکان جمعیت بی سبا   فتقویت زمینه های ا ار

ــکی    ــب با ظریت ها وتوان محیطی بازآرایی تعامالت با قلمروهای خش ــیم کار متناس تاکید برتقس

 مجاور و تمهید ترتیبات توسعه پایدار ومتوازن در آنها به ویژه در جزایر راهبردی.

 سازماندهی شبکه روستایی 5

        ستایی با هدف حفن ارتبا صه های رو سکونتگاه ها وعر سازماندهی  سازنده بین   تقویت و  ط پویا و

ستایی وتقویت زنجیره های ارزش با تاکید بر    شهری و رو شتغال    نواحی  صنایع کوچک و ا ستقرار    ا

 زا.
      ــهرباهدف ــتایی به ش ــکونتگاه های روس ــی به فرایندها و رویه های تبدیل والحاق س انتظام بخش

 ماندگاری جمعیت مولد درروستاها وحفن بهره وری اراضی قابل کشت.

 دهی به مهاجرت هاسامان 4

   ســاماندهی و هدایت هدفمندجریان های مهاجرت در راســتای اســتراتژی توزیع جمعیت وفعالیت

 درسرزمین ازطریق :

شاورزی،             -1 ستایی)ک صاد رو ستاها وبازگرداندن رونق به اقت صاد رو سازی به منظورتحول دراقت زمینه 

 لی.دامداری، صنایع دستی و...( در چهارچوب مقتضیات ومزیت های مح
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 ردیف

 اسناد ملی

 محتوای فراز  گیری برنامه ایجهت

ــرمایه گذاری در طرح  -8 ــویق س ــوق ها    تش ــعه ارائه خدمات عمومی وارائه مش ــتغال زا، توس های اش

شهرهای کوچک به منظورماندگاری جمعیت          ستاها و ضیات محلی در رو سب با مقت سهیالت متنا وت

 در شهرهای کوچک ونواحی روستایی وکاهش روند مهاجرت به کالنشهرها وشهرهای پرتراکم.

3 
ایرانی ـ  ارتقای فرهنگ

 اسالمی

    ــی ــصـ رعایت همگرایی وتقویت هویت ملی در طراحی واجرای طرح های ملی ومنطقه ای وتخصـ

ستگیهای            سبی مناطق برای تقویت واب ساس قابلیت ها ومزیت های ن صادی برا شدن عملکرد اقت

ــترش همه نوع فعالیت     متقابل منطقه ای ویکپارچگی ملی      در یک قلمروی   وپرهیز از تنوع وگسـ

 یایی.جغراف

        ،شارکت آنان در اداره امور سالمی ـــــ ایرانی اقوام مختلف وم سجام ملی وارتقای هویت ا تقویت ان

 توسعه و امنیت مناطق مختلف کشور.

                ــوربا رویکردوحدت ویکپارچگی اججتماعی وارتقای تقویت پیوندهای مناطق مرزی با داخل کشـ

 سرمایه های اجتماعی ملی در پهنه سرزمین.

 ع آب و خاکمدیریت مناب 3

 .اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب 

 .ممنوعیت برداشت بی رویه وناپایداراز منابع آب های زیرزمینی وسطحی کشور 

 .مهارآب های مرزی ومدیریت کارآمد وبهینه آب های ورودی وخروجی کشور 

  لف  تتوجه به محدویت منابع آب درجانمایی واستقرارفعالیت های اقتصادی آب بردر قلمرویهای مخ

 کشور.

           سب با نیازهای شونده متنا شوربه حجم منابع آب تجدید  صرفی کل ک سبت حجم آب م کاهش ن

 هرمنطقه.

    ــمین پایداری دریافت آب از منابع برون ــی بهینه به منظورتنامین وتض ــتفاده بهینه از دیپلماس اس

 مرزی با مالحظه فرصت ها وتهدید های ژئوپلتیکی.

 ارت کاال.افزایش ترازمثبت آب مجازی در تج 

      صرف آب ستحصال، تامین، انتقال توزیع وم رعایت مالحظات ژئوپلتیکی واکولوژیکی در طرحهای ا

 در سطوح فراملی پ، ملی منطقه ای ومحلی.
      رعایت نیازهای پایه زیست محیطی رودخانه ها، تاالبها، دریاچه ها براساس میزان تجدید شوندگی

 هار وکنترل آب های سطحی کشور.آب و ظرفیت قابل تحمل حوضه های آبریزدرم

     بازنگری وتجدیدنظردر تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچه ها و تاالب ها در پایین

 دست وحفن حقابه های زیست محیطی رودخانه ها و تاالب ها.

  ایجاد تناســب وهماهنگی در اجرای طرح های ســد،آبخیزداری، آبخوانداری وشــبکه های آبیاری و

 پاین دست.زهکشی 

 اقلیمی ومنطقه ای در راستای   های آبیاری متناسب با شرایط  وری آب وبکارگیری روشارتقای بهره

 صرفه جویی واستفاده بهینه از منابع آب با توجه به محدودیت های ناشی از تغییرات آب وهوایی.

  (آب،خاک وپوشش   مدیریت جامع ویکپارچه حوضه های آبخیزبرای بهره برداری بهینه از منابع پایه

 گیاهی(.

               ــایش خاک وتغذیه آبخوان ها با اجرای عملیات آبخیزداری ــگیری وکاهش فرسـ حفاظت، پیشـ

 وآبخوان داری در حوضه های آبخیز کشور.

ضیات اقلیمی             الزامات بخش کشاورزی 5 سب با مقت سرزمین به منظورایجاد تحول تنا شاورزی در پهنه  سازماندهی بخش ک

 یت غذایی.وری وتامین امنبهره
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 .تدوین الگوی بهینه کشت دردشت ها)واحدهای هیدرولوژیکی(، با تاکید برارزش اقتصادی آب 

    ــاهای باز وجایگزینی در موارد ممکن از طریق ــوالت با نیازآبی باال در فض ــت محص محدودیت کش

 کشت گلخانه ای.

 کشور. ایجاد وتوسعه مجتمع های کشت وصنعت متناسب با قابلیت های قلمروهای مختلف 

        گسترش زمینه های توسعه کشت های فراسرزمینی ایران در کشورهای دیگرکه قلمروهای مستعد

 کشاورزی دارند.

 های دور و سرزمینی.آب در آبزیان وصید پرورش توسعه  شیالت 6

 کاربری اراضی 3
   زیت   ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زمین خارج از برنامه ها وطرح های مصوب ومغایربا مالحظات

محیطی از طریق اتخاذ تدابیر،ضوابط ومقررات وسازوکارهای نظارتی موثروکارآمد وبازنگری ضوابط     

 ومعیارهای تغییر کاربری اراضی متناسب باویژگی های بوم شناختی هرقلمرو.

13 

مالحظات ایمنی ـ دفاعی و  

 پدافند غیر عامل و

 آمایش مناطق مرزی

 فند غیرعامل کشـوردر سـاخت توسـعه وتوزیع زیرسـاخت ها      رعایت مالحظات امنیتی، دفاعی وپدا

 درکشورمتناسب با مولفه های جغرافیای سیاسی قلمروهای سرزمینی.

     اســفاده مناســب ازجغرافیای طبیعی وخصــوصــیات ژئوموفولوژیک قلمروهای ســرزمینی در ارتقا

 امنیت وپدافند غیرعامل استقرارصنایع وطرح های حیاتی وحساس ومهم.

 ــتق ــکونتگاه ها ورعایت حریم   عدم اس ــنایع پرخطر)مطابق تعاریف امنیت ملی( در محدوده س رارص

 های ایمنی وامنیت مورد نیاز.

   تامین همه جانبه وحداکثری مناقع ملی وحقوق ســرزمینی کشــوردر قلمروهای پیرامونی از طریق

 فراهم سازی زیرساختهای مورد نیازوپیگیری ترتیبات دیپلماتیک وحقوق الزم.

 ت پیوندهای مناطق مرزی با داخل کشوربا رویکردوحدت ویکپارچگی اجتماعی وارتقا تقوی 

 .سرمایه های اجتماعی ملی در پهنه سرزمین 

     توســعه وآبادانی نواحی مرزی وجهت دهی ســرمایه گذاری های ملی اعم از دولتی وغیردولتی به

ا  های نسبی ورقابتی ب  نواحخی مرزی ورونق بخشی به صنعت گردشگری وبازرگانی براساس مزیته    

 تاکید برتقویت همگرایی های اجتمااعی فرهنگی وسیاسی.

            سرزمینی در ارتقا صیات ژئومورفولوژیک قلمروهای  صو سب از جغرافیای طبیعی وخ ستفاده منا ا

 امنیت و پدافند غیرعامل استقرارصنایع وطرح های حیاتی حساس ومهم.

 حمل ونقل  11

 ونقل هوایی کشور از طریق : توسعه، تجهیزوتقویت شبکه حمل 

 تقویت نقش کشوربه عنوان کریدوروترانزیت هوایی -

 ( ترانزیت هوایی در سطح بین المللیHUBتوسعه و تجهیزفرودگاه امام به عنوان ) -

به               - یه پیرامونی  خب مرکزی ال های منت ــهر های شـ گاه  ــطح عملکردی وفرود قای سـ رت

 منظورپشتیبانی از ایفای نقش فراملی آنها.

 نه  فراهم خت       ســـازی زمی نات وزیرســـا کا فای نقش موثرترانزیتی        ها،ام به منظورای یاز های موردن

ــتفاده بهینه از مزیت موقعیت منطقه ای    ــیای جنوب غربی واس ــوردرمنطقه به ویژه محیط آس کش

 ( کاال، خدمات، مسافر، انرژی واطالعات.HUPکشوربه عنوان مرکز مبادله)
 فضایی شبکه ریلی کشور با رویکرد : توسعه، تجهیز، ارتقا  و اصالح ساختار 

 تحول در ساختارفضایی ریلی کشوربه شبکه ای با تاکید براتصال سه الیه سکونتگاهی -
 برقراری یا تقویت اتصال شبکه ریلی کشور به خطوط ریلی بین المللی. -
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     )توســعه وتجهیزمحورهای اصــلی ارتباطی کشــوردرکریدورهای حمل ونقل بین المللی)جاده ای

ـ  ـ غربی کشور با تاکید برتمرکززدایی از تهران با اولویت مسیرهای منتهی   شمال  جنوب و شرقی 

 به دروازه های اقتصادی آب وزمینی کشور.

18 
توسعه علوم و مراکز آموزشی 

 و پژوهشی

     ــانی ــعه ونیروی انس ــنایع، کریدورهای فناورزی اطالعات مراکز تحقیق وتوس ــتفاده ازترکیب ص اس

 برپایه قلمروهای اسکان جمعیت.دانش آموخته برای 

     توزیع جغرافیایی وســاماندهی دانشــگاه ها ومراکز آموزشــی وپژوهشــی در ســطح کشــور وجذب

ستانی و کاربری های           سعه ملی،منطقه ای وا ضیات و اولویت های تو ساس مقت شجویان آنها برا دان

 ویژه در هرمنطقه.

 های محل استقرارو  متناسب با فعالیت ماموریت گراشدن دانشگاه ها ومراکزآموزش عالی و پژوهشی

 حوزه عملکردی آن در سطوح بین المللی ملی منطقه ای و استانی.

     ــی ــص ــد، کریدورهای علم وفناوری ومراکز تخص ــعه فعالیت های پارکها، مراکز رش در   ICTتوس

 سرزمین متناسب با موقعیت تخصصی عملکرد هر قلمرو.

  ـ حرفه ای ومهارت آ موزی متناسب با عملکرد تخصصی هرقلمرو به ویژه  توسعه آموزش های فنی 

ضیات            سب با مقت شاغل متنا سعه م سازی برای تو شهرها با هدف زمینه  شیه  در نواحی مرزی وحا

 محلی و کاهش مهاجرت ها.

   طراحی وساخت فضاهای تربیتی متناسب با اقتضائات برنامه درسی، استانداردهای تربیتی، تحوالت

 عماری وشرایط اقلیمی.جمعیتی، اصول شهرسازی وم

 نفت وگاز 15
 : اولویت برداشت از میادین مشترک نفت وگاز ازجمله 
مرز جنوبی )با کشـــورهای کویت،امارات،عربســـتان وقطر به ویژه در حوزه مشـــترک پارس   -

 جنوبی(

 صنایع ومعادن 14

        سبی ورقابتی وتکمیل زنجیره صنعتی با توجه به مزیت های ن سایی وایجاد خوشه های  رزش  ا شنا

 فعالیت های مبتنی برمنابع قلمروهای جغرافیایی.

          صلی با سایط تپنقلیه حمل ونقل دریایی در حپجواربنادرا صنایع دریایی وتعمیرخدمات و سعه  تو

 رعایت مالحظات زیست محیطی.

   ســاماندهی مجتمع های صــنعتی اعم از شــهرکها ونواحی صــنعتی در پهنه ســرزمین متناســب با

 هریک از قلمروهای جغرافیایی.مقتضیات وظرفیت های 

        سیای جنوب غربی صنایع تولیدکننده کاالهای مورد نیازکشورهای منطقه به ویژه محیط آ توسعه 

 با اولویت استقراردر استان های مرزی مرتبط.

        سطه صنایع وا ستقرار صنایع فراوری اولیه منابع معدنی در جوار ذخائرمعدنی، ا ستقرار سرمای ا ه  ای و

مناســب واســتقراصــنایع مصــرفی متناســب باموقعیت مکانی بازارهای نهاده      ای در مکان های 

 ومحصول.

          شگاهی و سی و پاالی سا صنعتی پایه وآب برازجمله فلزات ا ساماندهی مجدد فعالیت های  سعه و تو

پتروشـیمی )به ویژه صـنایع باالدسـتی( دارای اولویت سـرمایه گذاری مبتنی برالزامات محدودیت      

اک مورد نیاز و تامین مالحظات امنیتی ، دفاعی وپدافند غیرعامل با تاکید              منابع آب، تامین خور  

 آنها در سواحل خلیج فارس وبه ویژه دریای عمان پس از انجام ارزیابی راهبردی زیست محیطی.

   توســعه صــنایع تولیدکننده کااالهای مورد نیاز کشــورهای منطقه و به ویژه محیط آســیای جنوب

 ردراستان های مرزی مرتبط.غربی با اولویت استقرا
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  گانه براســاس مزیت  3توســعه صــنایع مبتنی برفناوری های نوین وبرتردرمراکز راهبردهای مناطق

 های نسبی ورقابتی.

 انرژی نو و تجدید پذیر 13
               بادی و به ویژه  پذیر) ید جد های ت ــهم انرژی  ید انرژی وافزایش سـ نابع تول ــی در م تنوع بخشـ

 هینه انرژی هرمنطقه از کشورمتناسب با ظرفیت هر منطقهخورشیدی( در تولید وتامین ب

13 
الزامات اکولوژیکی محیط 

 زیست 

 .توسعه، حفاظت و احیا  جنگل ها ومراتع کشور 

   رعایت مالحظات زیست محیطی)توان اکولوژیک وظرفیت تحمل محیط زیست( در استقرار فعالیت

 های توسعه ای درپهنه سرزمین.

    بان زدایی، جلوگیری یا ــکل دهنده            ب ــن های روان ومهارکانون های شـ یان زایی وتثبیت شـ از ب

ــعه پوشــش گیاهی متناســب با مقتضــیات   ریزگردها با اولویت مناطق بحرانی وبهره گیری از توس

 محلی.

                   ــورهای منطقه به منظورحفاظت از ــطح تعامالت وهمکاری های دویا چند جانبه با کشـ ارتقا  سـ

ب      له  ــت ومنابع طبیعی ومقاب ثار منتج از تغییرات اقلیمی وریزگردها در چهارچوب     محیط زیسـ ا آ

 تفاهم نامه ها ، معاهده ها، کنوانسیون ها وپیمان های منطقه ای.

 گردشگری 15

       شی ستفاده بهینه ازظرفیت ها وجاذبه های طبیعی، تاریخی،مذهبی، فرهنگی، علمی ورز صیانت وا

صنعت گ    سالمت در هرمنطقه برای رونق وارتقای جایگاه  ستیابی به      و صاد ملی ود شگری در اقت رد

 سهم مناسب در اقتصاد بین المللی.

       ،توسعه زیرساخت های ارتباطی وخدماتی گردشگری با هدف تسهیل دسترسی و استفاده از اماکن

نه                    ناطق نمو ها وم طب  بت ملی شـــده وق هانی و ث بت ج تاریخی ث با ارزش  های  یه ومحور ابن

 ی(.گردشگری)از جنیه میراف فرهنگی وطبیع

 سازماندهی مناطق ویژه 16

 .ایجادمناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در پهنه سرزمین صرفاً براساس مطالعات آمایش سرزمین 

            شیمی وانرژی های نو( در صی انرژی)نفت، گاز، پترو ص صادی وتخ سعه مناطق ویژه اقت ایجاد وتو

 مناطق دارای قابلیت با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

  ،تجهیز، تقویت و سطح بندی بنادرکشور در سواحل دریای خزر، خلیج فارس ودریای عمان      توسعه

 متناسب با ارتباطات بین المللی با کشورهای همسایه وهدف استفاده بهینه از مزیت ساحلی کشور.

          سواحل کشوربا هدف ارتقای بهره وری وحفاظت صیادی در  سکله های  ساماندهی بنادروا تقویت و

 یرارزشمند دریایی.فعال از ذخا

      ــرمایه ــادرات جذب س ــوربه قطب پردازش ص ــادی کش تحول درکارکرد مناطق آزاد و ویژه  اقتص

ستان، تبدیل آنها به پیشران توسعه اقتصادی قلمروهای         وتکنولوژی ارتقا  پیوند منطقه با اقتصاد ا

 سرزمینی و پیشرودر توسعه ملی.

 مدیریت فرابخشی 13

   کشاورزی وصنعت متناسب با نیازهای پسین وپشین بخش کشاورزی         ساماندهی روابط بین بخش

 و مقتضیات سرزمینی.

 .هماهنگ سازی،انتظام بخشی .کنترل اقدامات وفرایندهای توسعه ای بخش های مختلف اقتصادی 

    ــرزمینی به ــازی الزامات مورد نیاز در قلمروهای سـ ــازی،انجام ترتیبات نهادیوفراهم سـ ــترسـ بسـ

های اجتماعی، توسعه سرمایه های انسانی وپرورش انسان های باانگیزه شاداب  منظورارتقا  سرمایه 

 ومتدین و وطن دوست، جمع گرا، نظم پذیر وقانون گرا به عنوان مهمترین ارگاه توسعه.
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 ردیف

 اسناد ملی

 محتوای فراز  گیری برنامه ایجهت

83 
تجهیززیرساخت ها وشبکه 

 های زیربنایی

       نایی با اواویت   فراهم سازی زمینه های تو.سعه همه جانبه وتقوست زیرساخت ها وشبکه های زیرب

 نواحی شرقی وجنوبی کشور به منظورایجاد توازن وتعادل منطقه ای.

 ارتباطات و انتقال داده 81

 ق :طری از داده وانتقال ارتباطات شبکه توسعه نیازبرای مورد بسترهای سازی فراهم 

  هتعمیم گسترش و توزیع شبکه های ارتباطات وفناوری اطالعات در سراسر کشور با توجه ب       -

ماعی              های اقتصـــادی و اجت یت  عال ناطق مختلف، ف یت م های کمی وکیفی جمع ویژگی 

 واستقرار متوازن ومتعادل آن در پهنه سرزمین.
ساخت های مورد نیاز انتقال و ترانزیت اطالعات در مقیاس بین      - سعه و تجهیز زیر احداف، تو

 عات.( منطقه ای و بین المللی اطالHUBالمللی از طریق ایجاد خدمات هاب)

 بهداشت و سالمت  88

        دسترسی عادالنه به خدمات سالمت در کشور از طریق طرح ریزی شبکه بهداشت و درمان مبتنی

 برسطح بندی ارائه خدمات در پهنه سرزمین.

            سیای جنوب شکی منطقه آ شوروتبدیل ایران به قطب پز سالمت در ک شگری  سعه و تجهیزگرد تو

اکز درمانی تجحهیزشده وروزآمد ورونق بخشی به گردشگری  غربی و جهان اسالم از طریق ایجاد مر

 سالمت و پزشکی در مناطق وشهرهای دارای قابلیت.

 رفاه و تامین اجتماعی 85

  سعه شوروزمینه  مختلف نواحی در اجتماعی تامین و رفاه تو ازی تحقق عدالت فراگیردر پهنه  س  ک

ستفاده از    سرزمین کاهش فقر، نابرابری و آسیب های اجتماعی با تاکی   د برتوانمندسازی وحداکثر ا

 مشارکت مردم.

 

 1534- 33: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، ماخذ

 

 (تجارت برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن وضوابط بخشي دستگاه ها) 

ای توسعه چشم اندازهایی بر عمده وزارتخانه ها و دستگاه های بخشی در سطح کالن مجموعه ای از اهداف، سناریوها و

و در راستای هم افزایی و هم جهت نمودن مجموعه اقداماتی که بایستی در راستای ارتقای عملکرد و ماموریت های خود 

ت ازها وجهمجموعه ای از فراند. این ارگان ها ودستگاه های بخشی با تعریف تهیه نموده عملکردی بخش صورت گیرد

ود، سعی داشته اند که جهت داربودن اقدامات توسعه ای از منظر دستگاه گیری های التزام آور برای زیرمجموعه های خ

ا می از مهمترین این ارگان هبخشی خود را حفظ نمایند و بدین شکل سریعتر به اهداف توسعه ای مدنظر خود دست یابند. 

امه با خالصه ای از برنامه ت، و وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد. در ادرتوان به وزارت نیرو، وزارت صنعت ، معدن وتجا

 راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره می گردد.
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برنامه راهبردی  عنوان تحت انتشارسندی به اقدام 1314 درتیرماه و تجارت معدن صنعت، وزارت و برنامه طرح معاونت

 1414زآتی این وزارتخانه در افق وزارت صنعت، معدن وتجارت نموده است که در قالب آن اقدام به تهیه و معرفی چشم اندا

 و نیز معرفی مجموعه ای از اهداف کالن، راهبردها، سیاست های اجرایی و الزااماتی برای تحقق این مجموعه نموده است.

 ویژه به معظم رهبری مقام رهنمودهای فرادستی، اسناد تحقق کشور، کالن های سیاست و اهداف راستای در سند این

ترکیبی  صورت به شده تعیین های سیاست بسته رویکرد، این در است. شده تنظیم مقاومتی اقتصاد غیابال های سیاست در

 و ایجاد تحرک جهت در هاسیاست این اعمال با تواند می دولت است. کارکردی و عمودی افقی، های سیاست و از نوع

 های الیه برای سند در این . همچنینآورد فراهم را تجارت و تولید عرصه در خصوصی بخش حضور مناسب، بسترسازی

نشده است. الزم به ذکر است که سند مذکور  تعیین دستوری تکلیف است خصوصی بخش آنها ترینعمده که کشور اجرایی

 : تجارت با این مضموم تهیه شده استدر راستای چشم انداز بخش صنعت و معدن و 

 
 بالنده، المللی، بین در بازارهای پذیر رقابت کشور، اقتصاد پیشران عنوان به تجارت و معدن صنعت، بخش"

 "صنعتی  نوظهور کشور تراز در و برونگرا درونزا،

 اشتغال ارزش افزوده، سهم جمله از منتخب هایشاخص در را نقش بیشترین که صنعتی هایفعالیت رشته راستا این در

 فناوری و دانش سطح و کاالهای نهایی یا و اولیه مواد نوانع به تأمین زنجیره و نسبی مزیت بازار، از سهم صادرات، زایی،

 گردند:الزام می ذیل شرح به اولویت عنوان به و شناسایی دارند،

 : رشته فعالیت های صنعتی اولویت دار 71جدول 

 صنایع دارای اولویت ردیف

 نفتی های فرآورده تولید صنایع 1

 یمیاییش محصوالت و مواد 2

 فلزی غیر کانی محصوالت 3

 دریایی و ریلی زمینی، نقلیه وسایل 4

 معدنی استخراج و معدن 2

 اساسی فلزات 2

 پیشرفته صنایع 2

 پالستیکی و الستیکی محصوالت 2

 آشامیدنی و غذایی مواد 1

 تولیدی و صنعتی تجهیزات و آالتماشین 11

 پوشاک و نساجی 11

 برق انتقال و مولد آالت ماشین 12
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ی تعریف شده جهت دستیابی به اهداف سیاستها و راهبردها یاثر بخش و اجرایی شدن و در راستای سند مذکوردرادامه 

 تعیین شده، پیروی و مدنظر قرار دادن هریک از الزامات زیر برای ارگان های وابسته به این مجموعه ضروری می باشد:

 ؛گیری تصمیم سطوح کلیه در تولید اولویت پذیرش 

 ؛اقتصادی مولد های بخش در گذارسرمایه و گذاریسرمایه به نهادن ارج و تکریم 

 ؛معدن و صنعت ویژه به اقتصادی مولد هایبخش به کشور مالی منابع هدایت 

 ؛تجاری و اقتصادی روابط گسترش و المللی بین های محدودیت رفع 

 ؛کار و کسب مناسب فضای وجود 

 ؛کشور اجرایی های دستگاه سایر توسط بخش نیاز مورد های ساخت زیر تأمین 

 ؛وفرادولتی دولتی هایبخش و ها دستگاه تمامی در خوب حکمرانی تحکیم و شفافسازی ساالری، شایسته 

 ؛کاال رسمی غیر واردات از جلوگیری 

 ؛جاری مقررات و قوانین ثبات و بخش در تجارت و تولید مخل قوانین اصالح 

 کشور؛ صنعتی توسعه از ای رسانه و گیفرهن های بخش حمایت 

باتوجه به قابلیت هایی که در زمینه انواع مختلف صنایع، معادن و ... در سطح استان بوشهر وجود دارد، مطالعات آمایشی 

ت ااستان می تواند باهم راستا کردن این الزامات با یافته های سایر بخش ها پذیرش و مقبولیت راهبردها واهداف نهایی مطالع

 استان را ارتقاء داده و بیش از پیش زمینه اجرایی شدن مطالعات آمایشی استان را فراهم نماید.

 

 برنامه های آمایشي سایر استان ها 

با مطالعه و بررسی که در خصوص پیشینه مطالعات آمایشی که در سایر استان های کشورصورت گرفته است)و تاکنون 

تان ها خاتمه یافته است(، به مانند مطالعات آمایشی استان بوشهر فصلی مشخص و که بخش عمده از مطالعات آمایشی اس

جایگاهی ویژه و در قالب سرفصل های مشخص به ضوابط و مقررات عمومی و عملیاتی توسعه اختصاص نیافته است و ازاین 

ار در مطالعات ت به نوعی برای اولین بنظر نمی توان الگو و پیشینه ای مطالعاتی در سایر استان های کشور یافت و می توان گف

 آمایشی استان بوشهر این مهم جایگاه ویژه ای یافته است.

در بین مطالعات آمایشی سایراستان های کشور، این موضوعات به نوعی در مطالعات آمایش استان قزوین و در راستای 

ررسی شده است. در این مطالعات و در راستای ب تعریف اهداف تفصیلی مطالعات آمایشی استان به نوعی می توان گفت بیان

وتدوین برنامه آمایش استان قزوینف آینده نگاری و سیاست گذاری)جلدهفتم از مرحله دوم(، مشاور با بررسی مجموعه ای 
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، سعی در تفصیلی کردن آن به عنوان هدفی برای مطالعات آمایشی استان داشته وسعی 1323از بندهای ضوابط ملی در سال 

 نموده است که در خالل این بررسی ها، برای استان نقش هایی تعریف نماید.

 در ادامه به بخشی از مطالعات آمایشی استان قزوین در این خصوص اشاره می گردد:

مطرح شده و می تواند در تعیین اهداف آمایش  1323یکی از راهبردهایی که در سند ملی ضوابط آمایش کشور در سال 

راهگشا باشد، لزوم توسعه کریدورهای حمل و نقل بین المللی از یکسو و تمرکز زدایی ارتباطی از تهران از استان قزوین 

 سوی دیگر است. این راهبرد در ضوابط ملی آمایش سرزمین این گونه تعریف شده است که :

جنوبی  ـشمالی  ورهای حمل ونقل بین المللیتوسعه و تجهیز گزیده ای از محورهای اصلی ارتباطی در کرید"

وشرقی ـ غربی کشور به عنوان محورهای اولویت دار در توسعه، برای استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی 

 "کشور با تاکید بر تمرکز زدایی ارتباطی از تهران و استفاده از مسیرهای جایگزین

ای نماید. نحست اینکه با توجه به ویژگی هآفرینی استان قزوین برای تحقیق راهبرد فوق می تواند در دو زمینه نقش

چهارراهی این استان و قرارگیری محل تقاطع کریدورهای بین المللی حمل ونقل در آن که مرکز کشور را از یکسو به ترکیه 

و از طریق این کشور به اقصی نقاط اروپا و از سوی دیگر به سواحل شمالی کشور و در ادامه از طریق دریا و خشیکی به 

شورهای آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه و از سویی به مرزهای غربی کشور متصل می نماید. می تواند با بسترهای الزم برای ک

 ارتقای عملکرد شبکه های جاده ای و ریلی استان در تحقق راهبرد فوق سهم تعیین کننده ای در توسعه ملی داشته باشد.

رتباطی از تهران وموقعیت استان قزوین در همجواری با تهران این استان وبه دوم اینکه با توجه به تاکید تمرکز زدایی ا

 ویژه شهر قزوین نقش ویژه ای خواهد داشت.

بنابراین با توجه به مواردی که بیان گردید هدف دیگری که برای مطالعات آمایش استان و در راستای تحقق راهبردهای 

 خواهد بود :آمایش ملی برای آن ترسیم کرد، به صورت زیر 

نقش آفرینی موثر در زمینه توسعه ترانزیت و حمل ونقل بین المللی کشور با توجه به موقعیت استان وعبور "

 "نقل کریدورهای حمل ونقل بین المللی و همچنین تمرکز زدایی و کاهش بار تهران در زمینه حمل و

 

ها، راهبردهای التزام آور و در قالب ضوابط و مقررات همانطوری که بیان گردید، تاکنون در سطح مطالعات آمایشی استان

استانی مطالعات آمایشی استان، تهیه نگردیده است و به نوعی در شرح خدمات مطالعات آمایشی استان بوشهر برای نخستین 

 بار، این مهم مد نظر قرار گرفته است. 

داخل و خارج کشورکه عموماً در مقیاس ملی نیز درهای تهیه شده از ضوابط و مقررات آمایشی توسعه با بررسی مصداق 

ای برای راهبری و سازماندهی عمومی نیروها و منابع تولیدی اند، می توان گفت که این مهم عالوه بر ایجاد زمینهتدوین شده
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تان یزی اسرهای دخیل درمدیریت و برنامهدر سطح استان، به علت وجود وفاق جمعی، نظارت و همکاری و مشارکت  ارگان

 ای مناسب در اجرا نیز برخوردار خواهد بود.از پشتوانه

ها و مسائل اساسی موجود در سطح ملی و اصالحات بعدی آنها، برای هریک از بخش 1314و 23در ضوابط ملی 

 دازهاییهای اصلی برای راهبری و برنامه ریزی کشور در راستای اهداف کالن و چشم انگیریای از فرازها و جهتمجموعه

و مقررات  این موضوع درتدوین ضوابط درنظر گرفته شده، بیان شده است. به تبعیت از های آتی در سطح کشورکه برای افق

زام گیری های العمومی توسعه، متناسب با قلمروی جغرافیای ویژه استان بوشهر برای هریک از بخش ها راهبردها و جهت

این مهم است فرازهای بیان شده به نسبت از شیوه بیان ضوابط ملی دارای رنگ  نکته حائز اهمیت آور تعریف می گردد.

ب با ضابطه در آمایش سرزمین متناسوبوی استانی ونیز وضوح مکانی بیشتری خواهد بود. الزم به توضیح است که 

مان تمقیاس سرزمینی،تنوع، ابعاد، تکثر موضوعات با مفهوم ضابطه در حوزه هایی مانند معماری و ساخ

 یا سیاست نزدیک می شود. متفاوت بوده و به راهکار

 استان بوشهر آمایش ضوابط -1-4-4-7

 اییفض سازمان بخش انتظام هایگیریجهت و توسعه سناریوهای اندازها، چشم تلفیق از برآیندی ،آمایش ضوابط

 ضوابط. ستا دیگر سوی از بوشهر استان جغرافیایی درقلمروی سرزمین آمایش اصول پایه مفاهیم با یکسو، از پیشنهادی

 سازمان دهندهامانتظ رود می انتظار که است هاییگیریبرجهت بوشهر استان آمایش غایی و کلی احکام انطباق پی در یآمایش

 های مولفه رعایت. باشد 1414 زمانی افق در و در راستای دستیابی به سناریوهای انتخابی توسعه استان فضایی پیشنهادی

 فرازهای ربیاند بوشهر استان خاص جغرافیای به توجه و دوراندیشی گرایی،کل نگری،جامع یعنی آمایشی عاتمطال چهارگانه

 آمایشی ماهیت رعایت و بوده مطرح اولیه اصل یک عنوان به آن فرازهای کالن و راهبردی سطح رعایت درکنار سند، این

 .است قرارگرفته مدنظر آن فرازهای از هرکدام بودن

 واهدخ متفاوتی بارمعنایی مختلف مکانی سطوح در آورآمایشی التزام های دستورالعمل همان یا ضوابط یکهازآنجائ

 طور به و دهش کاسته عام هایگیریجهت از نسبت به استان جغرافیایی فضای چهارچوب در مکانی سطوح تقلیل با، داشت

 عملیاتی هایبرنامه شدن اجرایی درپی و دارد بیشتری دنمو درآنها مکانی خصیصه که نمایدمی اشاره فرازهایی به مشخص

 برای ورآ التزام های گیری جهت از ای مجموعه تعیین به اقدام شود، می اتخاذ دلخواه فضایی سازمان به دهیشکل جهت که

 .نماید می استان ریزی و برنامه مدیریت در دخیل های سازمان و ها ارگان
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 آمایش سرزمین به عنوان مهندسی ترتیات بهره وری بهینه از ظرفیت هایاز مفاهیم و ماهیت از طرفی نیز بنا برتعریفی که  

گردد، آمایش سرزمین از دو منظر هندسه )از نظر بعد مکانی و فضایی( و جغرافیا، سازمان فضایی را در اجتماعی و طبیعی می

ه شی در افق زمانی طرح، عمدتاً یافته های بدست آمدمطالعات آمای ارتباط با جمعیت می بیند، مسئله ای که باعث می گردد

ائه ریزی کار و فعالیت ، فضا و منطقه بندی فضایی اررا در چهارچوب مباحثی نظیر جمعیت و ساماندهی سکونتگاه ها، برنامه

 نمایند.

وزیع فعالیت ت ت، از طریق بهترین شکلترین توزیع ممکن جمعیاز آمایش سرزمین، رسیدن به مطلوبمنظور در حقیقت 

دهی به انتظاراتی که از مطالعات آمایشی در سطح های اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین است. این رویکرد در پاسخ

استان می رود، به دیدگاه دیوید هاروی و پل الکاز در خصوص توزیع عدالت فضایی و توزیع جمعیت از طریق مطلوبترین 

ت های شکل گرفته در فضا  نزدیک می باشد که به واسطه آن می توان سازماندهی جمعیت راه توزیع و تقسیم منابع و فعالی

به  ای و سکونتگاه های انسانی را نیز مورد برنامه ریزی قرار داد. در این نوع رویکرد به توزیع منابع و جمعیت جغرافیایی

 فضایی، دو نکته عمده وجود دارد: اصطالح در یک سازماندهی 

  یتتوزیع جمع -

ط به آن های مربوبا توجه به هزینه و فایده اجتماعی و در نظر گرفتن نظرات و تحلیل« بهترین»مفهوم  -

 .بنابراین منظور از آمایش سرزمین رسیدن به بهترین توزیع جمعیت و فعالیت است

و بخش اول باطی بین ددر حقیقت در مطالعات آمایش استان با سه پروسه انسان، فعالیت و فضا که به عنوان مفضل ارت

عمل می نماید و توزیع هریک از آنها را متناسب با واقعیت های استانی در نظام مدیریت وبرنامه ریزی استان تنظیم و 

 سازماندهی می نماید روبه رو هستیم.

یریت مدای ارگان های دخیل در هایی که در راستای التزام بخشی به اقدامات توسعهگیریتصمیم مجموعهبنابراین 

سرزمین اتخاذ می شود، باید در جریان سازماندهی به توزیع جمعیت، فعالیت و استفاده از قابلیت های سرزمین باشد. درحقیقت 

ماتی که به عنوان چهارچوب اصلی ساختار دستیابی به نتایج مطالعات ارائه می گردد، در اراهبردها و الز هدف از تدوین این

را در راستای دستیابی به چشم اندازهای تعریف شده را   ی باشد که اقدامات توسعه بخش استانبرگیرنده مجموعه از موارد

و عاملی برای سنجش پایبندی این اقدامات با هدف هایی است که برای توسعه استان  در مسیر اصلی و مستقیم خود نگه دارد

 در نظر گرفته شده است.

و مطرح در چهارچوب مطالعات آمایشی همچون جمعیت و ساختار  بنابراین می توان موضوعات و قلمروهای اصلی

سکونتگاهی، نظام برنامه ریزی و فعالیت و توزیع و منطقه بندی فضایی را به عنوان ساختار شکل بندی و ارائه ضوابط و 
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ه حورهای چهارگانمقررات آمایشی به ویژه در بخش ضوابط و مقررات عمومی توسعه مد نظر قرار داد و در قالب هرکدام از م

 گیری های تحقق سازمان فضایی پیشنهادی و سناریوهای منتج به توسعه استان را ارائه نمود. ترین جهتمطرح شده، اصلی

 ضوابط) بایدها از ای مجموعه از متشکل سند، دراین مندرج فرازهایهمانطور که از نمودار زیر نیز مشخص است،  

 چگونگی و اهفعالیت فضایی توزیع جمعیت، اسکان الگوی که استو اقدامات اساسی  ( سلبی ضوابط) نبایدها و( ایجابی

 و استان مایشیآ مطالعات و الزامات اهداف، با متناسب را استان زیربنایی های شبکه وگسترش بسط و فضایی استخوانبندی

 سند این فرازهای رعایت رو ازاین. نماید می تبیین 1414 درافق را ریزی برنامه و مدیریت نظام انتخابی اندازهای چشم به نیل

ه عنوان و تبعیت از آن ب بود خواهد الزامی خصوصی و دولتی بخش تاثیرگذار فضایی اقدامات و هاگیری تصمیم اتخاذ در

 یک اصل اساسی فراتر از وظایف دستگاهی و بخشی می باشد.

 

 ن و ارائه ضوابط ومقررات آمایش استان: قلمورهای اصلی تدوی 22نمودار 
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باتوجه به مواردی که بیان گردید، در ادامه مجموعه ای از مهمترین اقدامات و جهتگیری هایی که در راستای دستیابی به 

اهداف آتی مطالعات آمایشی استان ضرورت خواهد داشت، در قالب چهار بخش اصلی جمعیت و ساختار سکونتگاهی، نظام 

 ی، نظام توزیع و منطقه بندی فضایی و مدیریت و برنامه ریزی ارائه خواهد شد.فعالیت

 19ساختار سکونتگاهی جمعیت و -1-4-4-7-1

o  طریق از جمعیت داشت نگه استقرارو در سطح استان با هدف فعالیت و سکونتنظام  به بخشی تعادل : 

 ستان و اتخاذ تمهیدات ترتی     ا ساحلی ا شاخص های جمعیت پذیری در نواحی  سعه پایدار و متواز رتقای  ن  بات تو

 در آنها به ویژه در مجاورت کانون های اصلی جمعیت.

  ای اصلی  متناسب با کانون هبندرگناوه و بوشهر به عنوان بنادر چابک  نیروابط مکمل و همکارانه بشکل دهی به

ستان در زمینه فع      شاورزی،   الیت های کجمعیت منطقه با تاکید بر سازماندهی به فعالیت ها و عملکردهای تخصصی ا

 شیالت، معدن، نفت و گاز و پتروشیمی.

   رعایت تناسددب بین نیازهای اسددتقرار فعالیت دریک قلمرو با امکانات و قابلیت های آن و رعایت مقیاس مناسددب

 اقتصادی برای فعالیت دریک مکان با توجه به ظرفیت وکشش بازارهای داخلی وخارجی.

   ساختار بخشی به نظام سکونت و جمعیت استان در  قلمروهای دارای مزیت       ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در

شهری مکمل و همکار کرانه ای      شبکه  ستقرار نظام  ستان با رویکرد     دددددا شمالی ا پس کرانه ای در نواحی جنوبی و 

 .(TOD) برحمل ونقل پایهتوسعه فضایی مبتنی 

      ست شبکه سکونتگاهی ا ستراتژ  تجهیز و ارتقاء عملکردی و زیرساختی  ستای ایفای نقش راهبردی و ا یک  ان در را

 بوشهر به عنوان یکی از مراکز راهبردی کشور به ویژه در ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس.  

          تقویت و سازماندهی سکونتگاه ها و عرصه های روستایی با هدف حفظ ارتباط پویا وسازنده بین نواحی شهری

 زش افزوده با تاکید بر استقرار صنایع کوچک و اشتغال زا.و روستایی وتقویت زنجیره های ار

o : ساماندهی و هدایت هدفمندجریان مهاجرت های استانی از طریق 

 تجهیز و  با تاکید بر ساماندهی مهاجرت های تحصیلی با توزیع متعادل مراکز و فضاهای آموزشی در پهنه استان

 ارتقای مراکز دانشگاهی در نواحی شمالی استان.

                                                      
 ذاشت.نتگاهی استان تاثیر خواهند گدر این بخش هدف ارائه مجموعه ای از اقدامات و الزاماتی است که بر توزیع، استقرار و جمعیت و ساختار شبکه سکو 11
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  س صت   د سی مطلوب و برابر به فر سبی مناطق       تر ضایی فعالیت های مرتبط با مزیت های ن شغلی و توزیع ف های 

مختلف استان با هدف کاهش مهاجرت و شکل گیری عواقب ثانویه آن همچون حاشیه نشینی و تغییرات جنسیتی و       

 سنی جمعیت به ویژه در شهرستان های عسلویه، کنگان و جم.

  ریزی اسدددتان برای تسدددهیل و جذب سدددرمایه ها وارگان های دخیل در مدیریت و برنامهملزم نمودن دسدددتگاه

 نگه داشت جمعیت. گذاری متناسب با مزیت ها و قابلیت های استانی به ویژه در نواحی شمالی در راستای

                    با سددداماندهی مراکز جدید اشدددتغال و اسدددکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش جمعیت متناسدددب 

 های جدید تولیدی و خدماتی در شهرستان های کنگان و عسلویه.گذاریهسرمای

          ،شاورزی، دامداری ستایی)ک صاد رو ستاها و بازگرداندن رونق به اقت صاد رو سازی به منظورتحول دراقت زمینه 

 صنایع دستی و...( در چهارچوب مقتضیات ومزیت های محلی.

   و جذب و نگهداشت نیروهای کار آفرین در مناطق مهاجر   ایجاد زمینه های اشتغال، فعالیت و سرمایه گذاری

 فرست دارای قابلیت.

   21فعالیتنظام  -1-4-4-7-2

o ها و امکانات مورد نیاز درتوسعه فعالیت های شیمایی و پتروشیمی و راه اندازی شهرک های ایجاد زیرساخت

ن های ید برشهرستاخاص پتروشیمی به ویژه در نواحی جنوبی و نواحی مجاور میدان های نفتی استان با تاک

 دیر وکنگان. ،عسلویه

o   توسعه صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی مرتبط با تولید خرما و محصوالت باغی گرمسیری در شهرستان های

 دشتستان ، جم و تنگستان. های با اولویت  قرار گیری در شهرستان مستعد استان

o ایط نقلیه د صنایع حمل و نقلی با تاکید بر تولید وسایجاد بسترهای مورد نیاز درافزایش و ارتقای کیفیت درتولی

 .با رعایت مالحظات زیست محیطیو  بنادراصلی به ویژه در مرکز استان  نقل دریایی درجوار حمل و

o  توسعه صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی مرتبط با صنایع کشاورزی و محصوالت زراعتی خارج از فصل و )گوجه

 تناسب با مزیت های نسبی شهرستان های دیر، دشتستان و دشتی. فرهنگی، محصوالت جالیزی( م

o  ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در توسعه صنایع تبدیلی مربوط به گروه های فعالیتی شیالت و آبزی پروری در

 شهرستان های بوشهر،تنگستان، گناوه و دیر.

                                                      
را به اشکال  یدر این بخش باتوجه به موضوعات گسترده ای که ذیل آن قرار خواهد گرفت، مهمترین الزامات و اقداماتی که نظام فعالیتی و با منابع استان 21

 مختلف مورد تاثیر قرار خواهد داد، اشاره خواهد.
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o وارائه   میل زنجیره ها وخوشه های صنعتیایجاد زیرساخت ها و تجهیز سایت های صنعتی استان  با تاکید بر تک

 خدمات پشتیبان تولید متناسب با مزیت ها و قابلیت های نواحی مختلف استان.

o 21توسعه و ارتقای نقش عملکردی استان از طریق: 

 ارتقای سطح تعامل و عملکرد مدیریت استانی در راستای ایجاد بسترهای الزم جهت ایجاد صنایع پایین 

و استفاده از افزایش فعالیت های استخراج و صدور نفت وگاز از میادین  ت سرمایه در منطقهدستی و نگه داش

 نفت وگاز، در عسلویه.مشترک 

  استفاده از تکنولوژی و دانش های بروز در زمینه تامین برق و خوراک اولیه پتروشیمی های واقع در

 ن.محور زاگرس  در راستای افزایش تعامالت ملی و منطقه ای استا

  توسعه خطوط انتقال گاز طبیعی جهت مصارف داخلی و صادرات با تاکید بر احداث خط انتقال گاز از

گذاری بخش اقتصادی پارس جنوبی به بندرعباس ، شیراز ، بوشهر به منظور ایجاد فرصت سرمایهمنطقه ویژه 

 خصوصی و رونق آن.

o طی استان از طریق:یز، توسعه و ارتقای عملکرد محورها و کریدورهای ارتباتجه 

  ارتقای عملکرد حمل و نقلی شهرهای اصلی استان با اتصال به کریدورشمالی د جنوبی کشور)بوشهر،یاسوج؛

 ساوه و انزلی( با تاکید ویژه بر ارتقای عملکردی بندر بوشهر)با اتصال ریلی بوشهر د شیراز(

 یدور و تحقق کر)بوشهر د شیراز( ایجاد زیرساخت های اتصال شبکه شهری استان به خطوط ریلی سراسری

 ارتباطی شمالی د جنوبی با کمترین فاصله طولی نسبت شهرهای نواحی ساحلی با پایتخت.

 ارتقای سطح عملکردی فرودگاه شهرهای اصلی استان)باتاکید ( ویژه برفرودگاه بوشهر به عنوانHUB منطقه )

ز یفای نقش های متصور ملی و فراملی در چشم اندابه منظور پشتیبانی از اای جنوب کشور در ترانزیت هوایی( 

 .طرح

o : ارتقای نقش گردشگری استان از طریق 

 تاکید اب سال در کشور سرد فصول در گردشگران جذب برای سازی برندسازی و تبلیغات مناسب و زمینه 

 و دریایی به ویژه در نیمه دوم سال. ساحلی گردشگری بر

 ی در مناطق روستایی و عشایری استان به ویژه در دشت های ایجاد زیرساخت های گردشگری فرهنگ

 بوشکان، دشت پلنگ، پشت پر، گندم کار و درنگ.

                                                      
گاز در سطح ملی و جایگاه خاصی که در نظام برنامه ریزیکشور خواهد داشت بنابراین ضروری خواهد بود مدیریت باتوجه به کارکرد واهمیت حوزه نفت و 21

 استان بخشی از مقتضیات این بخش را در سطح ملی پیگیری نماید.
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  تجهیز زیر ساخت های  شبکه های ارتباطی، تاسیسات اقامتی و پذیرایی، خدمات بهداشتی و ... در حوزه

هرستان در هریک از ش نسبی های تاریخی، تفرریحی، صنعتی، ورزشی، دریایی و طبیعی متناسب با مزیت های

 های استان.

  ایجاد زمینه های شکل گیری تورگردانی )یک روزه و ... (  و تعریف مجموعه ای از محورهای گردشگری

بین مراکز و کانون های اصلی گردشگری استان درجهت استفاده از فرصت های محدود گردشگری) با انگیزه 

 شایری و....(.های گردشگری تاریخی، فرهنگی، روستایی، ع

  الزام کلیه دستگاه های دخیل در تولید، توسعه وبازاریابی صنایع دستی روستاییان و عشایر استان با هدف

 جذب گردشگر.

  تاکید بر توسعه فعالیت های گردشگری صنعتی در زمینه نفت و گاز به ویژه در شهرستان های کنگان و

 عسلویه.

 ر امتداد محورهای اصلی گردشگری استان نظیر تورهای ایجاد سایت های گردشگری دریایی کوچک د

قایقرانی، گشت های دریایی، ورزش های ساحلی، آکواریوم دریایی و ... با هدف توقف زمانی بیشتر 

 گردشگران وروری به استان.

o و شرکت آب  یجهاد کشاورز ژهی)به ویکشاورز یسازمانده و برداریدر بهره لیدخ یارگان ها و دستگاه ها

وگوجه  زیجال ژهیباغات، انواع زراعت)به و رکشتیمساحت ز ،یکشت باغ یالگو نییبه تع، مکلف (یمنطقه ا

 ایهاز دشت کیدر هر یبردار هو پروانه بهر یزیبراساس حجم آب قابل برنامه ر یاریمدول آب دروی(، هیفرنگ

 .هستند آب در استان یارزش اقتصاد یارتقا یموجود در راستا

o حدودیت های آب برای مصارف کشاورزی، با تأکید بر :توجه به م 

 متناسب  یکشاورزاستراتژیک محصوالت  یفرآور یها وهیش زیتولید متراکم و گلخانه ای و ن هایتوسعه روش

 .یدشتستان، جم و دشت ر،ید یدر شهرستان ها ژهی( به و) گوجه فرهنگیو زراعت خارج از فصل میبا اقل

  نهیدر زم استان یاراض تیصنعت متناسب با قابل کشت و یتوسعه مجتمع ها نیاز درتجهیز زیرساخت های مورد 

 ی.میاقل اتیمتناسب با مقتض یو کشاورز یمحصوالت باغ دیتول

 ( مه در پرورش مرغ و دام سبک ونی یگذار هیسرما تیبا اولوایجاد بسترهای مورد نیاز در توسعه فعالیت های دامی

رف در راستای بهره گیری از بازار مص ه و کنگانیعسلو ین به جز درشهرستان هامناطق استا شتریدر بسنگین( 

 استان های پیرامون
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  ایی مناطق شناسکلیه دستگاه های مربط با توسعه فعالیت های کشاورزی)جهاد کشاورزی و آب منطقه ای( ملزم به

 در این مناطق هستند.کشت اجرای اصول ممنوعیت  برای توسعه فعالیت های کشاورزی وبحرانی و نامناسب 

 گذاری برای جلب و حمایت ازمشارکت بخش خصوصی ها، تاسیسات و تسهیل در شرایط سرمایه تجهیز زیرساخت

د استان های مستعو آبزی پروری نظیر پرورش ماهی در قفس در شهرستان در توسعه وگسترش شیوه های نوین صید

 نظیربوشهر، دیر، تنگستان وگناوه.

 اخت های تولید وپرورش سایر گونه های سخت پوستان و نرم تنان دریایی)خیاردریایی، صدف، تجهیز زیرس

 کروکودیل و ...( متناسب با شرایط آب وهوایی استان.

 .سازماندهی و ارتقای کیفیت تجهیزات صید و فرآوری آبزیان به ویژه صید میگو در استان 

 طق همجوار به ویژه در استان های فارس و خوزستان در راستای توسعه و ارتقای سطح تعامالت مدیریت استان با منا

بهره گیری از فرصت های بازرگانی و خدمات برتر شکل گرفته در آن مناطق در راستای ارتقای جایگاه علمی وفنی 

 استان در شبکه ملی.

 ش خصوصی ر بخکلیه دستگاه های مدیریتی استان مکلف به برقراری سازوکارهای تشویقی در جذب سرمایه گذا

و تامین منابع مالی مورد نیاز، در حوزه تولیدات صنعتی استان به ویژه در صنایع واسطه ای و پایین دستی بخش نفت 

 وگاز و راه اندازی شهرک های صنعتی  و پتروشیمی هستند.

 جمعیت و  تامین منابع مالی و تسهیل در راه اندازی صنایع کوچک و دارای ارزش افزوده در کانون های اصلی

استفاده از مزیت های مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری در ارتقای کیفی و عملکردی نقش استراتژیک بنادراستان 

 .از نسل اول به بنادر نسل دوم وسوم 

  تجهیز و ارتقای ظرفیت و انبارداری چندمنظور نسبت به کل ظرفیت تولیدی استان در محصوالت استراتژیک

 گندم، جو و ...( به ویژه در نواحی مستعد کشاورزی استان همچون شهرستان های دشتستان و جم.استانی)مثل خرما، 

 خلیج فارس به عنوان دانشگاه برتر استان به منظور تربیت نیروی  تجهیز و ارتقای سطح کیفیت خدمات دانشگاه

 آن. ابتیز مزیت های نسبی و رقا گیری مؤثرو بهره  متخصص بومی متناسب با دامنه گسترده فعالیت های اقتصادی

  ارتقاء سطح دانش و فناوری در تولید محصوالت دانش بنیان در حوزه کشاورزی، توسعه شیالت و مراکز پرورش

های استان در سطوح مختلف منطقه ای و فراملی و ایجاد بسترهای مناسب دریا محور متناسب با قابلیتمیگو و صنایع 

 شهرستان های جم، دشتی و دیر(.ید دربرای تجاری سازی آنها)با تاک

 - ارتقای سطح کیفی وکمی ارائه خدمات برتر در زمینه های فعالیت های لجستیکی وپشتیبان تولید و ترانزیتی متناسب با مزیت

 های اقتصادی و مکانی استان.
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   سددعه به ویژه در ملزم نمودن دسددتگاه ها و ارگان های دخیل در صددنعت نفت و گاز جهت ایجاد مراکز تحقیق و تو

ستا      وهای پتروشیمی  زمینه فعالیت ستای افزایش پیو ایجاد صنایع پایین دستی در مناطق صنعتی ا ند بین صنایع  ن در را

 .در سطوح باال، میان وپایین دستی و افزایش ماندگاری جریان سرمایه در گردش استان

 و  یس، مشاوره، حسابر مهیات برتر)بورس، بارائه خدم یریشکل گ یدرراستا ازیمناسب و مورد ن یبسترها جادیا

 .بوشهر و گناوههای در شهر کیلجست یدر حوزه ها یو رقابت ینسب یها تی...( متناسب با مز

  کلیه دستگاه های دخیل در توسعه و بهره برداری از اراضی کشاورزی مکلف به استفاده از خدمات و فعالیت های

به یک کیلوگرم  1.2ضریب تبدیل آب به محصوالت کشاورزی )از  شرکت های دانش بنیان در راستای افزایش

 به ازای یک مترمکعب آب آب مصرفی( و تسهیل در ارائه آن به کشاورزان هستند.

 22توزیع و منطقه بندی فضایی -1-4-4-7-3

  )... توسعه، تجهیز و ارتقای نقش شهرهای بندری استان)بوشهر و عسلویه به عنوان بنادر سطح یک، وگناوه و

رداری باانی و انخدمات پشتیب گیری منطقه لجستیکو شکل مبادالت بازرگانی با ارتباطات بین المللی، متناسب

 با کشورهای حاشیه خلیج فارس. به ویژه در ارتباطحمل و نقل 

  تسهیل در ایجاد و تجهیز مناطق ونواحی خاص تجاری د صنعتی مشترک با کشورهای همجوار با تاکید بر قطر

 اسناد مصوب شورای عالی مناطق آزاد(. )اشاره شده در

 ل در نقوهای پردازش کاال و لجستیک حملتخصیص سرمایه های الزم در توسعه و ارتقای عملکردی سایت

ها و کریدورهای اصلی در سطح های فناوری در یک سیستم فضایی منظم پیرامون کانونتعامل یا شهرک

 استان.

 جنوبی ینواح در ویژه و تجهیز و نگهداری بنادر و اسکله های صیادی به ارتقاء و ساماندهی مراکز تخلیه صید 

افزایش بهره مندی از ارزش افزوده صید، فرآوری، بسته بندی و صادرات آبزیان باتاکید  در راستای استان

 برصید وپرورش میگو.

  ش پردازش راستای افزایایحاد سازوکارهای ارتقای سطح کیفی عملکرد بنادر اصلی استان) به ویژه بوشهر( در

 علمی کاالها و ارزش افزوده ناشی از آن.

                                                      
تحت تاثیر  لیتی استان ایفای نقش نماید و آن رادر این بخش به مهمترین اقدامات و الزاماتی که می تواند به عنوان پروسه ارتباطبی بین جمعیت و نظام فعا 22

 قرار دهد، اشاره می گردد.
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  ایجاد ازیمورد ن یها رساختیز زیو تجه یراه اندازبا  ای منطقه هاییو همکار هیپا ایدر یکارکردهاارتقای 

هند و  ،نیچ یبا کشورها هیعسلو-بوشهر دوریقطر، کر-هیامارات، بوشهر، عسلو-بوشهر ییایدر یدورهایکر

 . تیگناوه با کو-لمید-هند و مثلث بوشهر انوسیقحوزه ا

  تجهیز و ارتقای زیرساخت های بنادر و اسکله های استان در راستای ارتقای عملکرد و توسعه ارائه خدمات

پیشرفته، لجستیک بندری، تخصصی سازی رویه ها و عملکردهای بندری و تطبیق عملکرد بنادر با نیازهای و 

 تولیدات محیط پسکرانه.

  هرگونه توسعه زیرساخت ها وشبکه های زیربنایی به ویژه در زمینه تامین منابع آب و خدمات اجتماعی باید

 متناسب با سهم فعالیت و جمعیت پیشبینی در جریان برنامه ریزی های توسعه آتی باشد.

 23نظام برنامه ریزی -1-4-4-7-4

o : حفاظت و تامین منابع آب استان از طریق 

 ی از آب های سطحی از طریق تکمیل مطالعات و عملیات اجرایی سدهای موجود و کنترل و افزایش بهره بردار

در حال ساخت استان)دشت پلنگ، باهوش، باغان، آب پا، تنگ ارم(با رعایت حق آبه های نواحی پایین دست و 

 مالحظات زیست محیطی.

  شرکت ی ملزم به استعالم ازدستگاه های اجرایی و بخشی در بارگذاری های جمعیتی و فعالیت های اقتصادکلیه 

 یها آب یستابیتراز ا دیتجد یراستا در گذاری سرمایه به اقدام و مجوزها سایر اخذ از قبل ای منطقه آب

 می باشند. .ینیرزمیز

 جهاد کشاورزی استان مکلف به بررسی و تعیین ابعاد ناشی از روند تغییرات اقلیمی و ارتقای  آب منطقه ای و

استفاده از آب و درصورت لزوم تعیین روش های استفاده از آب های نامتعارف )پساب(  وریشاخص های بهره

 می باشند.

  کلیه ارگان ها و دستگاه های اجرایی دخیل در مدیریت منابع آبی استان  مکلف هستند در راستای احیاء، تعادل

بز حداکثر ورزی و فضای سبخشی و تجدید سطح ایستابی آب های زیرزمینی و تعیین مصارف شرب، صنعت، کشا

 درصد از منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر درراستای جلوگیری از برداشت بیشتراز ذخایر استراتژیک ملی. 22تا 

                                                      
و  اباتوجه به موضوعات خاص استان و اهمیت برخی از موضوعات قابل طرح در مطالعات آمایش استان، به مهمترین اقدامات و الزاماتی که ارگان ه 23

 یگیری نماید اشاره می گردد.مدیریت بخشی استان باید در راستای پیگیری اهداف مطالعات پ
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  شرکت آب منطقه ای استان بوشهر مکلف است در راستای حفاظت و بهبود منابع آبی استان، نسبت به اقدامات

 یت سایر جوانب اقدام نماید.تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی وپخش سیل با رعا

o یارس جنوبپ یاز حوزه گاز ریرپذیتاث نواحی ی محیطی به ویژه درداریپا یاز منابع خاک استان در راستا حفاظت 

 :قیاز طر

 و  یدر اطراف مناطق صنعت ژهی( بویو نفت یگاز های) حوزهریتحت تاث ینواح یاهیو توسعه پوشش گ ایاح

 در ناحیه جنوبی استان. یستیز

  حفاظت از منابع و عرصه های طبیعی استان از طریق : مراقبت و آبیاری، ایجاد کمربندهای حفاظتی، کنترل

 آفات وامراض نواحی جنگلی استان، گشت ومراقبت و .....

  حفاظت از خاک و آبخیزداری )تثبیت منابع و خاک استان(  از طریق جلوگیری از فرسایش خاک، مهار

 رداری های بهینه از منابع آب و خاک استان، گابیون بندی، بندهای خاکی و ... سیالب های فصلی، بهره ب

o ابع تنوع بخشی در زمینه تولید منریزی ومدیریت قلمرویی استان بوشهر به دستگاه های دخیل در برنامه الزام

 .و...( انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر)بادی، خورشیدی

o دانش وآگاهی های عمومی استان از طریق : معرفی و ارتقای سطح فرهنگ 

 هنری، کانون های تربیتی وآموزشی زیرساخت های فرهنگی شامل کتابخانه، مجتمع های فرهنگی و ایجاد 

 و ... در مناطق کم برخوردار از شاخص های فرهنگی.

 و هنری  یگسترش فعالیت های فرهنگی استان از طریق توسعه فعالیت های کتابخانه ها و مراکز فرهنگ

 در سطح استان.مجازی 

  برگزاری کارگاه ها و افزایش تبلیغات و برنامه های تلویزیونی  و رادیویی در شناسایی جاذبه های

 گردشگری استان و زمینه های شکل گیری هسته های توسعه مناطق مختلف استان به واسطه آن.

o یس به ویژه در حوزه صنایع نفت و گاز ملزم به کلیه سایت های صنعتی و فعالیتی موجود و سایت های درحال تاس

 .24رعایت استانداردهای زیست محیطی و مشارکت در احیای توان اکوسیستم منطقه خواهند بود

o  در راستای حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه ای پایدار، کلیه صنایع و کارگاه های صنعتی با بار آلودگی

( آلودگی Onlineکنگان و عسلویه( مکلف به راه اندازی سامانه های پایش برخط )زیاد )به ویژه در شهرستان های 

 محیط خواهند بود و اداره کل محیط زیست استان و ادرات مربوطه موظف به نظارت و رصد آن می باشند.

                                                      
 در سطح ملی پیگیری نمایند.باید مسئولین استانی در راستای حفاظت و پایداری محیطی استان  بخشی از این مسولیت را 24
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o مشرکت آب منطقه ای، اداره کل حفاظت محیط زیست و جهادکشاورزی استان مکلف به مطالعه وپایش تعیین حری 

وحق آبه رودخانه ها، تاالب ها و دریاچه های استان به ویژه در شهرستان های عسلویه،کنگان وجم در راستای 

 جلوگیری از تجاوز کاربری های ناسازگار به محدوده آنها و تشدید خشکی آنها می باشند. 

o  تحمل  اکولوژیک و ظرفیت رعایت مالحظاتهرگونه تصویب و یا تدوین برنامه های توسعه در سطح استان باید با

 محیط در بارگزاری فعالیت ها صورت پذیرد.

o : حفاطت و مراقبت از حیات جانوری و گیاهی استان از طریق 

  حفاظت و احیای گونه های گیاهی بومی و عرصه های مرتعی درحال تخریب استان به ویژه در شهرستان

 های دشتستان، دشتی، دیر و گناوه.

 محیط زیست استان ملزم به تکمیل مطالعات ژنتیکی و تعیین ساختار گونه های  ریزیمدیریت و برنامه

 گیاهی و جانوری شاخص استان می باشد.

 ریزی محیط زیست استان و سایر ارگان های مربوطه مکلف به همکاری و شناسایی گونه مدیریت و برنامه

ایی ن بوشهر در راستای اقدامات بیابان زدهای گیاهی مقاوم و سازگار بومی با محیط طبیعی و جغرافیایی استا

 و حفاظت از منابع آب و خاک منطقه هستند.

  اداره کل محیط زیست استان مکلف است نسبت به تکمیل مطالعات و اقدامات اجرایی درشناسایی، تعیین

گاه های دست محدوده و تعیین گونه های گیاهی وجانوری، مناطق تاالبی استان اقدام نموده و دراین زمینه کلیه

 اجرایی استان موظف به همکاری با این ارگان خواهند بود.

 

o            ،شی شی بین مراکز آموز سطح تعامالت بین بخ ستان با افزایش  شی ا سطع علمکردی ددددد درمانی و آموز ارتقای 

دانشددگاه علوم پزشددکی اسددتان و نیروگاه اتمی بارویکرد ارتقای جایگاه بوشددهر در گردشددگری سددالمت و ارائه   

 ت شهروندان استان.خدما

o   کلیه ارگان های موثر در مدیریت و شبکه سالمت استان مکلف به تسهیل  دررارائه خدمات پزشکی و درماتی به

 شهروندان و تامین دسترسی عادالنه ساکنین نواحی مختلف استان به خدمات ارائه شده می باشند.

o    ها توسط دستگاه ها و ارگان های بخشی باید     هرگونه اقدامات توسعه ای، مکانیابی، ساخت و توزیع زیرساخت

با رعایت مالحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیر عامل متناسب با مولفه های جغرافیای سیاسی قلمروهای سرزمینی  

 استان باشند.
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o های دخیل در توسددعه کالبدی مراکز سددکونتگاهی مکلف به رعایت آئیین نامه ها و اسددتانداردهای  کلیه دسددتگاه

ها و ساختمان  به ویژه در شهرستان هایی نظیر کنگان، دشتی و دشتستان که متاثر از وقوع زلزله  سازی سازه مقاوم

 های احتمالی هستند می باشند.

o    هرگونه اقدامات توسعه ای در راستای ارتقای پیوندهای ارتباطی وعملکردی مناطق مرزی با نواحی داخلی استان

ستای ارتقای وحدت و   سرمایه های اجتماعی ملی ددددد منطقه ای در پهنه   باید در را یکپارچگی اجتماعی و ارتقاء 

 استان باشد.

o          صنایع پر خطر قرار گیرد در محدوده سکونتگاه صنایع که مطابق تعاریف امنیت ملی در رسته  ستقرار هرنوع از  ا

نای  اساس اصول توسعه برمبهای شهری و روستایی ممنوع بوده و استقرار آنها نیازمند رعایت حرایم مربوطه و بر 

 پدافند غیر عامل خواهدبود.
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