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  رزیی استان بوشهر و ربانهمسازمان مدرییت 

 طرح: برنامه آمایش استان بوشهر عنوان

 (مچهار)ویرایش  تحلیل نظام شهری و روستایی عنوان گزارش:

 3-2-2-1و  2-2-2-1دوم منطبق با بندهایمرحله اول، گام دوم، فصل ارتباط با شرح خدمات: 

 اجتماعی و فرهنگیبررسی و تحلیل گروه: 

  5002212B0021300304RE104960830 شناسه گزارش:
 تيم مطالعاتي برنامه آمایش:

 رضا احمدیانمدیر پروژه: 
 . حسین ارامی . مرتضی ثابت قدم مجتبی رفیعیان توفیق،  روزیف مشاوران عالي: 

 خواجه برج سفیدی آرمان ي:فن ریمد
 سونیا کریمیمدیر اجرایي: 

 ی اصلي مطالعاتي:هاسرگروه

 کوروش کمالی نابع طبیعی:بررسی و تحلیل وضعیت م

 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

 محمد علی محمدی بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب

 رضا جاللیداری و سازمانی: ا-بررسی و تحلیل سیاسی

 یثم نصیریم بررسی و تحلیل اقتصادی:

 اصل مسعود جودت بررسی و تحلیل ویژگی های زیربنایی:

 رامین ساعد موچشی بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 و تحلیل بخش گردشگری: بهزاد بهروزیبررسی 

 تحلیل نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدی بررسی و

 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصورامراللهی

 مقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه ضوابط و 

 GIS ،IT  :مرتضی بیدگلیو گرافیک 

 تلفیق : رضا احمدیان 
 آینده نگاری: طاها ربانی

 آدرس کارفرما:
 نامه ریزی استان بوشهربوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان بیسیم، سازمان مدیریت و بر

 5313355515کد پستی: 355-55335353دورنگار:   355-55335533-1تلفن: 
 info@mpob.irپست الکترونیکی:  www.mpob.irآدرس جایگاه الکترونیکی: 

 آدرس مشاور:

 51ز خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید ناصری، پالک خیابان ولیعصر، باالتر ا
 133634335پستی: کد 66355683دورنگار:  66355683-4تلفن: 

 info@maab.co.irپست الکترونیکی:.maab.co.ir wwwسایت اینترنتی: 
 www.amayeshboushehr.irسایت برنامه آمایش استان بوشهر: 

 

http://www.mpob.ir/
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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 یر پروژه: رضا احمدیانمد
 مدیر اجرایي:                        مدیر فني: ،مجتبي رفيعيانفيروز توفيقمشاوران عالي: 

 سونيا کریمي                       آرمان خواجه برج سفيدی حسين آرامي و رتضي ثابت قدمم

 گروه بررسي و تحليل وضعيت منابع طبيعي:
  گروه 

 اسي اداری و سازماني:بررسي و تحليل سي
 ها:بررسي و تحليل پيوندهای بين سکونتگاه گروه 

 مدیر گروه: کوروش کمالي

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 يرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 ه: حميد محمدیمدیر گرو

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

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

 مدیر گروه: صدیقه فيضي مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسي و تحليل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : ميثم نصيریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

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

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

 مرتضي بيدگليمدیر گروه: سمیه زنگنه یرطاهرموسویم

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

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

 موچشي رامين ساعدمدیر گروه:  احمد طالبی

 انبهاره مستوفی

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 ریمیسونیا ک

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

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسي و تحليل نظام سکونتگاهي:

 سفیدی آرمان خواجه برج وه: آرمان خواجه برج سفيدیمدیر گر :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 

 لیمرتضی بیدگ  گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

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

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

 علی اصغر محمدی پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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 1 ................................................................................................................. استان یشهر نظام تحلیل -1-2-2-2

 8 ............................................................. کشور در آن گاهیجا و استان ینیشهرنش روند لیتحل 

 11 ..................................................... ینرسا خدمات مراتب سلسله اساس بر شهرها یبند رتبه 

 11 .................................... یژگیو بیضر اساس بر یرسان خدمات یمراتب سلسله لیتحل 

 22صلفوا حداقل مجموع روش ساسا بر یشهر شبکه در تیمرکز یمراتب سلسله لیتحل 

 22 .......................................................... شهرها یخدمات مراتب سلسله یا خوشه لیتحل 

 23 .................................................................... یشهر نظام یریگ شکل بر موثر عوامل لیتحل 

 23 ........................................................................ یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد عوامل 

 33 ..............................................................................  یاسیس و یفرهنگ ،یقوم ساختار 

 38 ........................................................................... یرامونیپ مناطق بر استان مرکز ریتاث 

 22 ...................................................................................... استان عشایری و روستانشینی نظام تحلیل -1-2-2-3

 22 .........................................................کشور در آن جایگاه و استان روستانشینی روند تحلیل 

 23 ................................................... بوشهر استان ییروستا تیجمع حجم راتییتغ روند 

 25 .......................................... ینینش روستا رشد نرخ و ییروستا تیجمع حجم راتییتغ 

 53 ........................................ مختلف یها اندازه در تمرکز به ییروستا تیجمع شیگرا 
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 75 ................................................................................................................................... یریعشا یبومها ستیز
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 122 ........................................................ بوشهر استان یروستا یفضاها یریگ شکل بر مؤثر یعیطب عوامل لیتحل

 118 ...................................................................................... روستایی کارکردی مناطق تحلیل 

 117 .............................................................................. شهرها حاشیه روستایی فضاهای 
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  فهرست جداول

 2 ............................................................. 1372 سال تا 1352 از یشهر نقاط تحول روند و شهرها تیجمع: 1 جدول

 3 ................................................................................ سیتاس یزمان دوره ثیح از یشهر نقاط یبند طبقه: 2 جدول

 8 ........................... 1372 تا 1332 سال از کشور از استان یتیجمع سهم و استان و کشور تیجمع رییتغ روند: 3 جدول

 12 ..................................... (الیر ونیلیم به ارقام) کشور از استان سهم و استان و کشور افزوده رزشا زانیم: 3 جدول

 12 ......................................... 1372 تا 1332 دوره در کشور و بوشهر استان ینیشهرنش روند یقیتطب سهیمقا: 2 جدول

 7212 تا 52 یسرشمار دوره چهار در کشور و بوشهر استان ینیشهرنش و ینیروستانش رشد نرخ و زانیم یبررس: 5 جدول

-یماتخد نیشاغل شاخص هیپا بر بوشهر استان یها شهرستان یخدمات مختلف یها بخش یژگیو بیضر: 1 جدول
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 17 ............................... یخدمات مختلف یها بخش یژگیو شاخص نظر از بوشهر استان یها شهرستان رتبه: 8 جدول

 22 ................... (لومتریک به ارقام) یمکان تیمرکز رتبه و یشهر شبکه کل از شهرها فواصل قلحدا مجموع: 7 جدول

 32 ..................................1371 تا 1317- تیفعال عمده یها گروه در استان افزوده ارزش سهم رییتغ روند: 12 جدول

 33 ................................................................................. استان یشهرها یریشکلگ یاصل عوامل خالصه:  11 جدول

 22 ............................. لومتریک 122 و 22 ،22 ییفضا پهنه سه در یاقتصاد عمده یها بخش نیشاغل عیتوز: 12 جدول

 23 .............................1352-72 دوره یط کشور با سهیمقا در استان ییروستا تیجمع و یتیجمع تحوالت: 13 جدول
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 52 ............................... 1312-1372 یط کشور و استان ییروستا  تیجمع و کل تیجمع رشد نرخ تحول: 12 جدول

 53(1352-72)ورهد یط شهرستان کیتفک به بوشهر استان  رشد نرخ و ییروستا تیجمع نسبت راتییتغ روند: 15 جدول

 53 ............................................................... 1372 سال در بوشهر استان یروستاها یتیجمع مراتب سلسله: 11 جدول

 55 ..... 1372 سال در شهرستان کیتفک به یتیجمع طبقات حسب بر استان تیجمع یدارا یروستاها عیوزت: 18 جدول
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 11 ................................................... 1372 سال  در یموسم و دائم سکونت نظر از استان یروستاها وضع: 22 جدول

 یآمار دوره یط هرستانش کیتفک به سکنه از یخال و سکنه یدارا براساس بوشهر استان یروستاها عیتوز: 21 جدول
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 پیشگفتار

از طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و برنامه ریزی  1373برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 اور مآب ابالغ شد.استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مش

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

تدوین  متفاوت است، از آن جمله هااستانمقیاس ملی از مراحل مختلفی  تشکیل شده است که در قیاس با شرح خدمات سایر 

ردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی آینده پژوهی به تدوین چشم انداز اهداف و برنامه آمایش در دو سطح راهب

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

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستانی مورد نیاز در سطح هاپروژهو  هاطرح ارائه

ص به مشخ طوربهعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات مورد نیاز در برنامه  تدوین شده آمایش مرحله سوم این مطالعات 

شرح  اصلی و ارکان.مراحل پردازدیمی پیش بینی شده هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 اول:  تدوین سند آمایشمرحله 

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

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

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهل سوم، شامل مدیریت پیشاختصاص دارد. فص

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

ارد. در بندی اقدامات موردنیاز اختصاص داولویتمنظور استان به مسائلبندی شناسی و طبقهرساند. فصل پنجم به مسالهمی

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

اد سنهای مطالعاتی الزم برای تهیه افصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحآمایش براساس ارزیابی سریع انجام خواهد شد و 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

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

اداری و سازمانی،  -محیط زیست، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسی

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

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

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

 دهد.استان را مورد بررسی قرار می
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گام سوم به تبیین چشم انداز و طراحی سناریو های توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی 

و تدوین  ی توسعه فضایی استانوهایسنا راسایی ی استان، شنهاتیمأمورو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین چشم انداز کالن و 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

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

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

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

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

 باشد.یو برنامه راهبردی توسعه م ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

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

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

 آمایش است.

 اتی آمایشمرحله دوم:  تهیه طرح عملی

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

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

ررسی شده و مدارك جدید، بمطالعات انجام بر اساسیش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی موضوعی و موضعی در برنامه آما

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

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

 باشد.می

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

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

 ی توسعه است.های اجرایسیاست

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

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

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

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

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأمپیشنهادی تاٌمین مالی(، بررسی 
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نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

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

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

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

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

گام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارك استقرار سازمان و تجهیزات مورد نیاز پایش توسعه و 

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

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

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

 باشد.می

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

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

 های اساسی در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگریکوچک

اجتماعی  بررسی و تحلیل از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی  از مجموعهارش حاضر گز

 شرح خدمات است. 3-2-2-1و  2-2-2-1بررسی نظام شهری و روستایی و بندهای با عنوان گزارش و فرهنگی 

 

  



 

 ك

 مقدمه

وستایی در بخش دوم و سوم فصل دوم مطالعات از مرحله همانطور که استحضار دارید جایگاه مطالعات نظام شهری و ر

اول گام دوم که در برگیرنده بخش مطالعات وضع موجود است، قرار دارد. پیش از ورود به این بخش الزم دانسته شد تا 

کند که مجلد حاضر را در چارچوب صحیح آن در برنامه آمایش استان بررسی مواردی که به خواننده محترم کمک می

 یابد: ماید توضیح داده شود. از این حیث چند موضوع اهمیت مین

 های مکمل این بخش:جایگاه و موقعیت بخش نظام شهری و روستایی در مطالعات و نیز بخش-1

فصل دوم مطالعات -1طور خاص مشهود است: تحلیل نظام شهری و روستایی در سه بخش از مطالعات وضع موجود به

مطالعات فصل سوم:  بررسی و  -3-3-2-1بند -2با عنوان  بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی،   گام دوم از مرحله اول

های فعالیت اقتصادی در دو بخش اقتصاد شهری و روستایی و   فصل سوم مطالعات با تحلیل اقتصادی با عنوان  تحلیل عرصه

ه در این  فصل که در قالب سه مجلد ارائه شده تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن ک-3عنوان بررسی و 

 های مختلفی ارائه شده است.تحلیل نظام شهری و روستایی در  زیربخش

یرد که گمطابق با راهنمای شرح خدمات ملی آمایش سرزمین تحلیل نظام شهری و روستایی با اهداف مختلفی انجام می

تحلیل نظام شهری و روستایی در فصل دوم به عنوان یکی از دد. گرها به مطالعات این بخش برمیبرخی از این تحلیل

ستایی گیری شبکه شهری و روبه طورکلی الگوی شکل های مطالعات اجتماعی و فرهنگی استان آورده شده است.زیربخش

نگی، هگیرد که در این بخش عوامل اقتصادی، اجتماعی، فراز عوامل مختلف طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و ... نشات می

های باشد هر چند که بیش از هر چیزی، انعکاس و بازتاب ویژگیسیاسی، قومی و تاثیر مرکز استان بر منطقه مالك تحلیل می

 یابد و این عوامل  پایه نقشمحیط طبیعی است که از این حیث مطالعات مورفولوژی، اقلیم و منابع آب و خاك اهمیت می

نمایند.  این بخش از مطالعات )تاثیر عامل طبیعی و سایر عوامل انسانساخت( در ایفا میبسزایی در نحوه تاثیر سایر عوامل 

در شبکه  مراتبی خدماتاندازه و نحوه توزیع سلسله-رتبه مجلد سوم مطالعات ساختار سکونتگاهی ارائه شده است. تحلیل

ها در مجلد اول و دوم ساختار ونتگاهای سکبندی خوشهشهری و روستایی، نقش و کارکرد شهرها و روستاها و طبقه

سکونتگاهی ارائه شده است. تحلیل مربوط به عوامل موثر بر تکوین اقتصاد شهری و روستایی شامل اثر عواملی مانند زمین و 

و  گیری نظام شهریروستایی و سایر عوامل اقتصادی موثر در شکل-سرمایه، اشتغال، بازار، نقش و کارکردهای شهری

 انجام گرفته است. 3-3-2-1در فصل سوم مطالعات اقتصادی در  بند روستایی 

-بر این اساس  بررسی و تحلیل نظام شهری و روستایی در گزارش حاضر به اثر جامع و  کالن حاکم بر محیط اقتصادی

روستانشینی و  ینی واست تا با بررسی  تحلیل روند شهرنش آن پردازد و  در پیهای شهری و روستایی میاجتماعی  سکونتگاه

قومی بر محیط -اجتماعی، فرهنگی-مراتب کالن نظام خدماتی و  شناخت عوامل کالن اقتصادینظام توزیع آن، تعیین سلسله

شهری و روستایی، الگوی کالن حاکم بر ساختار شهری و روستایی را شناسایی کند و این ساختار را در مطالعات ساختار 



 

 ل

بکه گیری کرده تا نتیجه بدست آمده در تعیین الگوی شهای کمی اندازهاز طریق بکارگیری مدلسکونتگاهی از ابعاد دیگر 

 ته شود.ای بکارگرفشهری و روستایی آینده با هدف توزیع بهینه شهرها و روستاها و جمعیت در منطقه و ایجاد تعادل منطقه

لیکن  وستایی، منابع مختلفی مورد بررسی قرار گرفتگیری نظام شهری و ردر بخش بررسی و تحلیل عوامل موثر بر شکل -2

وده و قابل مقایسه نگری بجانبهعمل تحلیل قرار گرفت که از اعتبار بیشتر برخوردار بوده و نیز دارای ویژگی همهمنابعی مالك

ر محترم، منابع فرما و ناظجانبه مابین مشاور، کارگردد بر پایه جلسات سهبا سایر مناطق داخلی استان باشد. همچنین اضافه می

 های این مجلد بهره گرفته شد:دیگری مورد وارسی قرار گرفت و از منابع ذیل در تحلیل

 1382اجتماعی بوشهر تالیف رضا دشتی. انتشارات پازینه. چاپ -تاریخ اقتصادی-الف

 .1383الم. چاپ نیا. انتشارات موعود اساله سعیدیتاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی دشتی تالیف حبیب-ب

نگاهی جامع به تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد شهرستان گنگان تالیف محمود ابراهیمی و حسن عبداللهی. -ج

 .1372انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. چاپ 

شیوا تقوایی ه.ش، نورالدین نعمتی و  1322-1323های اقتصادی دولت پهلوی اول بر اقتصاد بندر بوشهر د. تاثیر سیاست

 .1373شناسی دانشگاه تهران. های ایرانکش. مجله علمی و پژوهشی پژوهشزحمت

. نتایج مطالعات ساختار سکونتگاهی فصل هشتم مطالعات از گام دوم مرحله اول که به بررسی تفصیلی نظام شهری و و

موثر بر  وامل فعالیتی، طبیعی و اقتصادیها و تحلیل عروستایی، تغییرات اندازه، تحوالت خدماتی و کارکردی سکونتگاه

 کار گرفته شد.پردازد در ویرایش دوم بهها میبندی آنتوسعه شهرها و روستاها و خوشه

 



 

 أ

 .شود اضافه 72 سرشماری آمار ،3 جدول به امکان درصورت- نظر ناظر

 انجام گردید نظر مشاور

 .شود اضافه 72 سرشماری آمار ،5 جدول به امکان درصورت- نظر ناظر

 انجام گردید نظر مشاور

 )از ویرایش قبل( از لیست نقطه نظرات، هنوز اصالح نشده است. الزم است تصحیح شود. 32بند  نظر ناظر

بار  2در نقطه نظرات پیشین نیز اشاره گردید که آمار جمعیت شهرنشین متناسب با هدف تحلیل  نظر مشاور

 ده است:و با دو عدد کامال متفاوت ارائه ش

برای مقایسه جمعیت شهرنشین استان با سطح باالدست )فضای ملی( از آمار رسمی منتشر شده -1

 شهر( 32توسط مرکز آمار ایران استفاده گردید )بر پایه 

 شهر(31در تحلیل محیط داخلی استان، بازسازی شهرها صورت پذیرفت )بر پایه -2

 ید.باشد که اصالح گردمی 2ایراد مربوط به جدول 

 )از ویرایش قبل( در صورت امکان اصالح شود. 22بند  نظر ناظر

به تفکیک  1372های عمده فعالیت در سرشماری سال گانه گروه 12های توزیع شاغلین در گروه نظر مشاور

ها مطابق با تقسیمات سیاسی همان سال توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است. هر یک از شهرستان

تان عسلویه از کنگان مربوط به بعد از سال پایه تهیه اطالعات مذکور است. اضافه منفک شدن شهرس

گردد آمار ارائه شده در اینجا برای شهرستان کنگان مربوط به پیش از تغییرات تقسیمات سیاسی می

 است و در واقع آمار عسلویه در دل آمار کنگان گنجانده شده است.

، هنوز اصالح نشده است. الزم است تصحیح شود. به اعدادی که در )از ویرایش قبل( 21 بند نظر ناظر

 .شود 12ویرایش سوم آمده است، توجه شود مطابق جدول  23صفحه 

 اصالح گردید. 23و  23موارد در صفحه  نظر مشاور

 22ای مربوط به جدول ه)از ویرایش قبل(، هنوز اصالح نشده است. الزم است داده 53 بند نظر ناظر

 یش سوم، بروز باشد.ویرا

عات منتشر شده در کشور در خصوص مورد مذکور مربوط به سرشماری نفوس و الآخرین اط نظر مشاور

باشد. برآیند جست و جو و پیگیری اطالعات در این خصوص در نهایت به می 1312مسکن در سال 

م از آمار مربوطه این گردد در صورت آگاهی ناظر محترهمین آمار ارایه شده انجامید. پیشنهاد می

 زارش گسوم بر روی ویرایش ارزیابی ناظر و پاسخ سرگروه 



 

 ب

ان های آمایش مصوب کشور نیز نشگردد بررسی سایر برنامهمشاور را راهنمایی بفرمایند. اضافه می

 دهد که اتکا و مبنای تحلیل این اطالعات با همین دوره سرشماری منطبق بوده است.می

به بعد که مربوط  21داول و ج 17و  18در صورت امکان اطالعات مربوط به عشایر در نمودار  نظر ناظر

 می باشد بروز شود. خیلی قدیمی است! 81به سال 

در بخش جمعیت نیز این بحث انجام گرفت و صورتجلسه گردید که با توجه به سرشماری عشایر  نظر مشاور

روز رسانی اطالعات وجود ندارد. و در اداره کل بهسال توسط مرکز آمار ایران امکان  12در هر 

ریزی و سیاستگذاری بوده و آمار یر استان نیز آمار مذکور سرشماری مذکور مالك برنامهامور عشا

گردد در این خصوص به نتایج باشد )پیشنهاد میروز در این اداره کل موجود نمیتدوین شده و به

 مکاتبات بین سازمان مدیریت و اداره کل و مذاکره شفاهی با مهندس عباسی رجوع گردد(.

 موارد نگارشی باقیمانده اصالح گردد. نظر ناظر

 اصالح گردید نظر مشاور
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 تحلیل نظام شهری استان -1-2-2-2

هدف اصلی در این بخش از فصل دوم مطالعات آمایش سرزمین، بررسی روندهای حاکم بر نظام شهرنشینی و متغیرهای 

ست. بر این اساس جهت تحلیل روند اصلی موثر بر روند مذکور در مقایسه با کشور و نیز تفاوت های درون منطقه ای ا

شهرنشینی و جایگاه استان در کشور از اطالعات مربوط به سرشماری نفوس و مسکن در سه دوره اخیر استفاده گردید. از 

و روند تحوالت و ارزیابی نظام شهرنشینی، شهرهای استان بوشهر در سال  درصد شهرنشینیطرفی به دالیل ذیل، در محاسبه 

 شهر می باشد در کلیه ادوار سرشماری نفوس و مسکن به صورت ثابت فرض گردید: 31ل که شام 1373

 اثر عامل تبدیل روستا به شهر بر نرخ رشد روستایی و شهری-1

 مقایسه متوازن و تطبیقی شبکه شهری و روستایی در بستر زمان-2

 و روستایی و ساختار سکونتگاهی در تحلیلبر این اساس آمار و تحلیل های ارائه شده در بخش های جمعیت، نظام شهری 

های کل جمعیت شهری و روستایی و مقایسه با کشور از سرجمع های ارائه شده در سرشماری نفوس و مسکن استفاده شده 

است در حالی که در تحلیل های فضایی بین شهرستان ها و تحلیل های نقطه ای از حیث فضایی تمامی سکونتگاه های موجود 

شهر  31به عنوان شهر یا روستا در ادوار قبلی ثابت در نظر گرفته شده است به عنوان مثال در تحلیل رتبه اندازه  1373در سال 

شهر در نظر گرفته شده و جمعیت این سکونتگاه ها بر اساس اطالعات مرکز آمار  31در ادوار گذشته نیز  1373استان تا سال 

 ایران بهنگام گردیده است. 

مات محدوده آخرین تقسی بر پایه وند شهرگرایی طی دوره های سرشماری، جمعیت شهرهای استان بوشهر جهت بررسی ر

اداری بازسازی گردید. در واقع بازسازی جمعیتی شهرها در محدوده آخرین تقسیمات سیاسی استان مبنای تحلیل قرار گرفته 

شهر وشهر وجود دارد. اضافه می گردد که با اضافه شدن در استان بشهر  35 ،است. مطابق با آخرین تقسیمات سیاسی استان

شهر  31ر مجموع دی، شهرسکونتگاه به عنوان  استان بوشهر جدید عالیشهر بر پایه مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی

شهری استان بوشهر را در مقیاس زمانی  مشخصات شبکه 1جدول  در استان بوشهر، شبکه شهری استان را تشکیل داده اند.

به شهر تبدیل  1372هایی که بعد از سرشماری نفوس و مسکن سال دهد. دجدول مذکور سکونتگاهنشان می 1372تا  1352

بازسازی گردید.  دهنده آنهای تشکیلها بر اساس آبادی یا آبادیگردیند نیز مدنظر قرار گرفته است و جمعیت این سکونتگاه

که برای مقایسه شهرنشینی استان  1372این اساس جمعیت شبکه شهری بازسازی شده با جمعیت شهری ارائه شده در سال بر 
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عمل قرار گرفته است تفاوت دارد. بغیر از دوشهر دالکی و خارك که در دوره اخیر با کاهش جمعیت مواجه با کشور مالك

 .1اندبودند سایر شهرهای استان جذب جمعیت داشته

 1631تا سال  1631: جمعیت شهرها و روند تحول نقاط شهری از 1جدول 

 1631دوره - 1631جمعیت  1631جمعیت  1631جمعیت  1631جمعیت  1631جمعیت  نام شهر تاریخ تاسیس شهر ردیف

 172222 172222 151513 133531 122181 بوشهر 1321 1

 72337 72337 72221 82151 51251 برازجان 1321 2

 33733 33733 31551 22223 18135 خورموج 1331 3

 22373 22373 17827 15311 12731 بندر دیلم 1331 3

 53112 53112 27271 22222 38523 بندر گناوه 1331 2

 15327 15327 23721 11753 15813 بندر کنگان 1331 5

 2517 2517 2221 3878 3271 بندر ریگ 1333 1

 13118 13118 12182 12883 8752 اهرم 1333 8

 22121 22121 18323 15228 11381 بندر دیر 1332 7

 1122 1122 8175 8113 121 گخار 1338 12

 1827 1827 1117 1257 5513 سعد آباد 1323 11

 کاکی 1357 12

ن 
شد

فه 
ضا

ا
2 

ره 
دو

در 
هر 

ش
13

52
-

13
12

 

1353 7873 12125 12125 

 1523 1523 5712 2723 شبانکاره 1357 13

 آبپخش 1312 13

ن 
شد

فه 
ضا

ا
15 

ره 
دو

در 
هر 

ش
13

12
-

13
82

 

12322 11238 11238 

 22121 22121 12781 جم 1312 12

 3123 3123 3221 دلوار 1312 15

 5233 5233 1851 دالکی 1318 11

 2378 2378 2125 امام حسن 1318 18

 18212 18212 15322 چغادك 1317 17

 11313 11313 11223 وحدتیه 1317 22

                                                      
باشد. خارج شدن اسرا عراقی و ساکنین افغان که به شهر دالکی و خارك می یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص تحوالت جمعیتی کاهش جمعیتی دو 1

. همچنین رودشمار میجمعی در سرشماری نفوس و مسکن در شهر دالکی لحاظ گردیده بود علت اصلی کاهش جمعیتی این سکونتگاه بهعنوان خانوار دسته

ی این سکونتگاه و تضاد توسعه کالبدی این شهر )محدودیت زمین( با عملکرد صنعتی آن های شدید توسعه شهرکاهش جمعیتی شهر خارگ به دنبال محدودیت

 های صادرات نفت در دوره اخیر بر کاهش جمعیتی کارکنان نفت نیز موثرگردد محدودیتو نیز ضعف در دسترسی به خدمات سکونتگاهی بوده است. اضافه می

ا و بررسی هپردازد. در خصوص تحوالت سکونتگاهدهنده نظام شهری و روستایی میخدمات به عوامل شکلبوده است. الزم به ذکر است که این بخش از شرح 

بایست به مجلدات ساختار سکونتگاهی فصل هشتم مطالعات و گزارش جمعیت در فصل دوم مطالعات و گزارش پیوندهای سکونتگاهی در فصل نهم علل آن می

 شود.مطالعات مرحله اول از گام دوم رجوع 
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 1631دوره - 1631جمعیت  1631جمعیت  1631جمعیت  1631جمعیت  1631جمعیت  نام شهر تاریخ تاسیس شهر ردیف

 5211 5211 5282 آبدان 1317 21

 3315 3315 3322 بردخون 1317 22

 11223 11223 1818 نخل تقی 1382 23

 1883 1883 3135 عسلویه 1382 23

 11212 11212 8123 بنک 1382 22

 3183 3183 2728 تنگ ارم 1383 25

 2153 2153 1731 کلمه 1383 21

 1131 1131 3222 سیراف 1383 28

 2322 2322 1822 ریز 1383 27

 شنبه 1381 32

ره 
دو

در 
هر 

 ش
سه

ن 
شد

فه 
ضا

ا
13

82
-

13
72

 

2228 2228 

 2132 2132 انارستان 1388 31

 5218 5218 بردستان 1387 32

 عالیشهر 1373 33

ن 
شد

فه 
ضا

ا
2 

ره 
دو

در 
هر 

ش
13

72
-

13
73

 

12822 

 3313 دوراهک 1371 33

 3582 بادوله 1371 32

 3223 آباد 1371 35

 2217 بوشکان 1371 31

در سال  تعداد جمعیت )مطابق با دوره زمانی نظام شهری

1373) 
311311 373387 251371 111213 132225 

 31 32 27 13 11 تعداد شهر

 .1533و  1553،1563، 1533شده از مرکز آمار ایران: سرشماری ماخذ: طبقه بندی مشاور بر اساس اطالعات اخذ 

 روند نظام تقسیمات سیاسی و به تبع آن نظام شهری

گردد. میالنهرین برهای بدست آمده از سکونت انسان در سرزمین بوشهر، به عهد عیالمی و تمدن بینترین نشانهقدیمی

های جنوب غربی آن دولت بوده و در زمان مین بوشهر جزء یکی از ایالتدر زمان مادها در آغاز سده هشتم قبل از میالد سرز

نشین چهاردهم دولت ماد بوده است. از دوره هخامنشیان آثار با ارزشی در اطراف شهر حکومت هوخشتره جزو ساتراپ

ر بنا نگی شهر بوشهبرازجان کشف شده است . در دوره ساسانیان و در زمان اردشیر بابکان شهر و رام اردشیری در دو فرس

های آن به نام ریشهر معروف است . شهر بوشهر در گذشته به اسامی لیان، ریشهر ، راشهر ، انطاکیه نهاده شد که اکنون خرابه

بخش تقسیم شده بود که  21کشور ایران به  1315از اواخر قاجاریه تا سال . ، بندر نادری یا ابوشهر نامیده می شده است

، بوشهر و توابع 1315سال  گردید. در تقسیمات کشوریها محسوب میجزایر خلیج فارس یکی از این بخشبوشهر، بنادر و 
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تغییراتی در تقسیمات  1337های استان هفتم محسوب شده و جزء قلمرو استانداری فارس گردید. در سال آن یکی از شهرستان

فارس  نل بنادر و جزایر خلیج فارس به مرکزیت بوشهر از استاسیاسی کشور داده شد و بوشهر و توابع آن به نام فرمانداری ک

این فرمانداری کل و فرمانداری کل بنادر و جزایر دریای عمان تحت عنوان فرمانداری کل  1332. در اوایل دهه جدا گردید

ستان ساحلی تغییر نام این فرمانداری کل به ا 1335بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان ادغام گردید. در آذر ماه سال 

های شهرستان 1337. در آذر ماه سال مرکزیت بندر عباس قرار گرفتیافت و بوشهر و توابع آن زیر نظر استانداری ساحلی به 

استان بوشهر  7/1/1322بوشهر و دشتستان تحت عنوان فرمانداری کل بوشهر از استان ساحلی منتزع گردید و نهایتاً در تاریخ 

ان بوشهر, )معرفی است دویژه خود را بدست آور بوشهر قلمرو برای اولین بار ن بوشهر و دشتستان تشکیل وبا دو شهرستا

1373). 

بندر بوشهر در سال -گردد. شهربر می 1312بندر تاریخی بوشهر و شهر تاریخی برازجان به قبل از  سال-تاسیس شهر

شهر خورموج،  1به عنوان یک نقطه شهری تبدیل گردید. در دوره ده سال بعد،  1321ان در سال و شهر تاریخی برازج 1321

دیلم، گناوه، کنگان، ریگ، اهرم و یندر دیر که امروز عموماً مرکزیت شهرستان های استان را بر عهده دارند به شبکه شهری 

های شهری دانست در طول ن تحوالت سکونتگاهرا می بایست دوره کمتری 1322-1332و  1312-1352اضافه شدند. دوره

-1352نقطه می رسد. در دوره  11این دو دوره با اضافه شدن شهرهای خارك و سعد آباد، مجموع تعداد شهرهای استان به 

آبادی کاکی، جم، شبانکاره، آب پخش و دلوار به سکونتگاه شهری تبدیل شدند. از این دوره به بعد یعنی تنها در  2، 12

سال  12، بیشترین تحوالت سکونتگاهی استان رقم خورده است. در طول 1372سال تا سرشماری نفوس و مسکن  12ل طو

شهر به نظام شهری استان اضافه می شوند. شهرهایی که عموماً کارکرد روستایی داشته و البته به عنوان مرکز  15مذکور، 

شهر بادوله، دوراهک، بوشکان،  2ند. در مجموع با اضافه شدن خدمات حوزه بالفصل روستایی خود ایفای نقش می کرده ا

 شهر رسیده است. 31به  1373شهر شمار شهرهای استان بوشهر مطابق با آخرین تقسیمات سیاسی در سال آباد و عالی

 : طبقه بندی نقاط شهری از حیث دوره زمانی تاسیس2جدول 

 تعداد شهر 1631جمعیت  رخ تاسیس شهتاری نام شهر دوره زمانی

 1332قبل از 
 172222 1321 بوشهر

2 
 72337 1321 برازجان

1332-1332 

 15327 1331 بندرکنگان

1 

 53112 1331 گناوهبندر 

 33733 1331 خورموج

 22373 1331 دیلمبندر 

 2517 1333 بندر ریگ

 22121 1332 بندر دیر
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 تعداد شهر 1631جمعیت  رخ تاسیس شهتاری نام شهر دوره زمانی

 13118 1333 اهرم

1332-1322 
 1122 1338 گخار

2 
 1827 1323 سعدآباد

 هیچ سکونتگاهی در این دوره به شبکه شهری اضافه نشده است. 1352-1312

1352-1312 

 12125 1357 کاکی

2 

 1523 1357 شبانکاره

 11238 1312 آبپخش

 22121 1312 جم

 3123 1312 دلوار

1312-1382 

 5233 1318 دالکی

13 

 2738 1318 ام حسنام

 18212 1317 چغادك

 11313 1317 وحدتیه

 5211 1317 آبدان

 3315 1317 بردخون

 11212 1382 بنک

 11223 1382 نخل تقی

 1883 1382 عسلویه

 3183 1383 تنگ ارم

 2183 1383 کلمه

 1131 1383 سیراف

 2322 1383 ریز

1382-1372 

 2828 1381 شنبه

 2132 1388 انارستان 3

 5218 1387 بردستان

1372-1372 

 12822 1371 دوراهک

2 

 3582 1371 بادوله

 3223 1371 آباد

 2217 1371 بوشکان

 12822 1373 عالیشهر

بر پایه تقسیمات  1372جمع جمعیت شهرها بر اساس سرشماری 

 1373سیاسی سال 
132225 31 

 شاور بر اساس اطالعات اخذ شده از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهرماخذ: طبقه بندی م
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 بررسی روند توسعه شبکه شهری استان بوشهر موارد ذیل را آشکار می سازد:

 بیشترین تحوالت شبکه شهری استان مربوط به ناحیه جنوب استان بوشهر بوده است 

 های ساحلی اختصاص دارد. از حیث تعداد یری شبکه شهری به سکونتگاهغالب تحوالت در حجم جمعیت پذ

های پیرامون کانون مرکزی برازجان، کنگان و بوشهر بیشترین تمرکز را در شبکه سکونتگاه شهری، سکونتگاه

 شهری دارا هستند.

  ل )از حیث شهر واقع در حوزه پسکرانه است. شهر او 23شهر ساحلی و  13در مجموع استان بوشهر دارای

جمعیتی(، شهر سوم و چهارم و ششم استان بر خط ساحلی قرار دارند و شهرهای دوم، پنجم استان در محیط 

اند. همین رقم از جمعیت شهری استان در شهرهای ساحلی استقرار یافته %52پسکرانه قرار گرفته اند. در مجموع 

ه تعداد شهرها ب-اندن دوره به شهر تبدیل شدههایی که در ای)با بازسازی جمعیت سکونتگاه 1312در سال 

بوده است که بیانگر جذابیت شهرهای ساحلی و پویایی و پایداری  %21صورت ثابت فرض گردید( معادل 

 اقتصادی این شهرها نسبت به شهرهای واقع در محیط خشکی است.

 کل تحول شبکه شهری(  %23 نفر )معادل 28355بندر کنگان با افزایش -بیشترین جذب جمعیت مربوط به شهر

کل تحول شبکه شهری( بوده است. از  %22,5نفر )معادل  21281بندر بوشهر با افزایش -و پس از آن شهر

نفر( جذب شهرهای  152353آن )معادل  %52جمعیت اضافه شده به شبکه شهری استان بیش از  222225مجموع 

 استان بوده است. آن مربوط به شهرهای بندری جنوب%22اند که ساحلی شده
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 تحلیل روند شهرنشینی استان و جایگاه آن در کشور 

آمار جمعیتی شهرها در سرشماری های گذشته، بر اساس تعاریف هر سرشماری که در آن جمعیت شهرنشین هر منطقه 

ه جمعیت کنحوین( در سرشماری های مختلف تعیین می شود، استخراج گردیده است بهفضایی )کشور، استان، شهرستا

نفر محاسبه شده است. بنابراین جهت  111213برابر  1372نفر و در سال  23523برابر  1332شهرنشین استان بوشهر در سال 

یل قرار ی های نفوس و مسکن مبنای تحلمقایسه روند شهرنشینی استان با کشور مبنای مطالعات سرجمع ارائه شده در سرشمار

. در تحلیل 1گرفته است که در آن تفاوت در تعاریف و اثر شاخص تبدیل جمعیت روستا به شهر در استان و کشور ثابت است

ان گانه مطابق با مطالعات جمعیتی، هر دوره شهرستروند شهرنشینی در استان بوشهر و تحلیل این شاخص در شهرستان های ده

بازسازی شد و شهر جدید عالیشهر با توجه به عدم کارکرد روستایی این سکونتگاه و  1372و  1382، 1312ه دوره در س

 جذب جمعیتی در بخش خدمات نیز در تمامی ادوار مذکور به عنوان شهر شناخته شد.

روستایی  ای شهری ودر تحلیل های نقطه ای و جهت حذف عامل تبدیل روستا به شهر جهت مقایسه تطبیقی سکونتگاه ه

شهر در سه دوره مذکور به عنوان سکونتگاه شهری در نظر گرفته شد تا از این طریق روند فضایی تحوالت در مسیر  31هر 

صحیح مورد بررسی قرار گیرد. تعداد شهرها در این بازسازی یکسان است و با تعداد شهرهای آخرین تقسیمات سیاسی 

 ت شهری و تعداد شهرها در این روش از بازسازی، با واقعیت زمان و مکان تطبیق نمی کند. برابری می کند. از این رو جمعی

 21631تا  1631: روند تغییر جمعیت کشور و استان و سهم جمعیتی استان از کشور از سال 6جدول 

 دوره زمانی 1631 1611 1631 1631 1631 1631 1631

 جمعیت کشور 22188122 33128133 37332212 52222388 12372182 12137557 17725212

 جمعیت استان 223132 331853 512183 133512 885251 1232737 1153322

1,322 1,312 1,221 1,238 1,238 1,232 2,788 
نسبت جمعیت استان به 

 کشور

 ستاییبدون بازسازی جمعیت شهری و رو-1533و 1563، 1553ماخذ: مرکز آمار ایران 

بررسی روند سهم جمعیتی استان نسبت به کشور نشان می دهد که سهم استان بوشهر روندی صعودی فزاینده داشته و 

افزایش  1372در سال  %1,32به  1332در سال  %2,78توانسته است روند سهم جمعیتی نسبت به کشور را بهبود ببخشد و از 

متوسط رشد (. همچنین 1نمودار می باشد) %1,23وشهر به کشور معادل یابد. این در حالی است که نسبت مساحت استان ب

                                                      
شهر به شبکه شهری متفاوت از جمع جمعیت شهری  3به دلیل اضافه شدن  1373. بر پایه دلیل ذکر شده جمع جمعیت شهری استان بر پایه شهرهای سال  1

 باشد.محاسبه شده در سرشماری نفوس و مسکن می
ساس از سرجمع های ارائه شده در سرشماری ها استفاده شده است . اضافه می گردد در تحلیل مقایسه ای جمعیت کل و جمعیت شهری استان و کشور بر ا 2

  و در واقع ارقام مذکور بدون بازسازی جمعیت مبنا قرار گرفته است.
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. متوسط رشد ساالنه (3جدول ) برابر کشور بوده است 1طی دوره مورد بررسی حدود بوشهر،  افزوده استانساالنه ارزش 

ان های توسعه اقتصادی است . بنابراین شتاب برنامهباشد برابر کشور می 2ر حدود بدون نفت نیز د بوشهر ارزش افزوده استان

از رشد  ترو با سرعتی فزایندهحداقل در حوزه تولید و ایجاد ارزش افزوده در این دوره، بسیار باالتر از متوسط کشوری 

  جمعیت به وقوع پیوسته است.

 1631تا  1631معیتی استان بوشهر از کشور در دوره : روند سهم ج1نمودار 

 
 ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات اخذ شده از مرکز آمار ایران

دهد که سرعت افزایش تولید ناخالص به طرز مقایسه روند رشد جمعیتی استان با رشد تولید ناخالص داخلی نشان می

ویای رشد فعالیت های سرمایه بر و با ارزش افزوده باال در سیستم کارکردی محسوسی باالتر از رشد جمعیت است و این مهم گ

دارا  72-82استان است. همچنین استان بوشهر باالترین نرخ مهاجرت و رشد جمعیت را بین استان های کشور را در دوره 

 . ن استان پس از خراسان جنوبی(نیز با شتاب کمتری اتفاق افتاده است )دومی 72-72. روند مهاجرپذیری در دوره 1بوده است

                                                      
های استان و استان با سایر مناطق و تحلیل روندمهاجرفرستی و مهاجرپذیری در دو مجلد جمعیت و پیوندهای سکونتگاهی . تحلیل مهاجرت بین شهرستان 1

 ه تفصیل آمده است.ب
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 : میزان ارزش افزوده کشور و استان و سهم استان از کشور )ارقام به میلیون ریال(3جدول 
  1633 1631 1631 1631 1373 

 444135027 252787322 228285223 38131775 5231233 استان بوشهر
 11438919292 1322281222 5213323318 2385212872 527123222 کشور

 3,882 3,222 3,323 2,218 1,237 (%) سهم استان از کشور

 1531تا  1553ماخذ: گزارش مرکز آمار ایران از تولید ناخالص داخلی کشور و استان ها از سال 

 

 1631تا  1631: مقایسه تطبیقی روند شهرنشینی استان بوشهر و کشور در دوره 1جدول 

 دوره زمانی 1631 1611 1631 1631 1631 1631 1631

 جمعیت 22188122 33128133 37332212 52222388 12372182 12137557 17725212

 جمعیت شهری 7173235 12823582 25833251 35811187 38227753 23535551 27135831 کشور

 شهرنشینی درصد 31,717 31,233 23,272 51,325 58,328 11,385 13,221

 جمعیت 223132 331853 512183 133512 885251 1232737 1153322
استان 

 بوشهر
 جمعیت شهری 23523 117133 325212 385231 273522 111213 832722

 شهرنشینی درصد 21,333 33,22 37,771 52,325 55,78 57,333 11,823

 ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس مرکز آمار ایران

قایسه روند شهرنشینی بیانگر وضعیت همگن و یکنواخت استان نسبت به سطح ملی است. درصد شهرنشینی در سال م

برای  1332(. از طرفی همین رقم در سال 2جدول بوده است ) 57,33و  11,3در کشور و استان بوشهر به ترتیب معادل  1372

بوده و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که رشد شهرنشینی در استان با شتاب بیشتری  31,7 و در کشور 21,3استان معادل 

معادل  1372و در سال  273522معادل  1382(. جمعیت شهری استان بوشهر در سال 3نمودار و  2نمودار دنبال می گردد )

  از بازسازی جمعیت و بر پایه اطالعات سرشماری( بوده است. نفر )قبل 111213

رشد شهرنشینی دوراه اخیر متاثر از توسعه صنعت نفت و گاز و عمدتاً از طریق جذب جمعیت مهاجر داخلی و خارجی 

شد قی رتتوسط شهرهای جنوبی استان اتفاق افتاده است. عمده شهرهای جنوبی استان شامل جم، کنگان، عسلویه، نخل

نبال داند. همچنین مهاجرت از روستا به شهر در دوره اخیر بهاندازه شبکه شهری استان داشته-محسوسی در نمودار رتبه

تنگناهای مربوط به فعالیت کشاورزی و مساله آب با سرعت بیشتری نسبت به ادوار گذشته اتفاق افتاده است. از عوامل اصلی 

اشاره  72-12توان به افزایش تعداد شهرهای استان در طول دوره نسبت به کشور می دیگر در رشد شهرنشینی در فضای استان

 مرکزی خدماتی حوزه روستایی به شبکه شهری استان اضافهشهر به شهرهای استان به عنوان مکان 17کرد. در این دوره 

 (.3نمودار و  1جدول شوند )می
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 در سه دوره اخیر بوشهر شور و استانک مقایسه نرخ رشد جمعیت شهری: 2نمودار 

 
 1533و  1563، 1553ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران در ادوار سرشماری 

 ر استان بوشهر و کشور: مقایسه تطبیقی روند شهرنشینی د6نمودار 
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 31تا  31روستانشینی و شهرنشینی استان بوشهر و کشور در چهار دوره سرشماری  نرخ رشد: بررسی میزان و 3جدول 

 1631 1631 1631 1631 1631 منطقه
1631-
1631 

1631-
1631 

1631-
1631 

1631-

1631 

کشور
 

کل 

 جمعیت
37332212 52222388 12372182 12137557 17725212 1,75 1,51 1,27 1,23 

شبکه 

 شهری
25833251 35811187 38227753 23535551 27135831 3,21 2,13 2,13 1,71 

شبکه 

 روستایی
22337321 23225273 22131121 21335183 22132522 2,28 2,33- 2,53- 2,51- 

بوشهر
 

کل 

 جمعیت
512183 133512 885251 1232737 1153322 1,75 1,11 3,1 2,31 

شبکه 

 شهری
325212 385231 273522 111213 832722 2,21 3,88 3,22 3,11 

شبکه 

 روستایی
322313 332883 323327 322773 322372 1,33 1,22- 1,33 2,23- 

 

 ماخذ: محاسبات مشاور و مرکز آمار ایران

نرخ  1312-1352دوره اخیر نشان می دهد. در دوره  چهارو نرخ رشد را در  ، میزان جمعیت شهری، روستایی5جدول 

، شهرنشینی 1372-1312درصد بوده است. در دوره2,21تر از  نسبت کشوری و معادل رشد جمعیت شهری استان بوشهر پایین

عیت شهری استان بوشهر نرخ رشد جم 72-82تر نسبت به سطح ملی وقوع یافته است. در دوره با رشدی به مراتب فزاینده

که این شتاب در دوره اخیر به میزان  ( با شتابی حدود دو برابر رشد ملی بوده است2,13نسبت به کشور )معادل  3,22معادل 

د و در روند شهرنشینی در کشور با کاهش رشتوان گفت که در مجموع می. برابر نسبت به سطح ملی کاهش یافته است 1,2

-52در دوره  3,21یش مضاعف نرخ رشد مواجه بوده است به طوری که نرخ رشد شهرنشینی کشور از استان بوشهر با افزا

رسیده است و همین ارقام در استان بوشهر به  72-72در دوره  1,71و  72-82در دوره  2,13 ،82-12در دوره  2,13، به 12

ظهور توان به اثر چندجانبه این تحول را میکالن برخی از عوامل اصلی  باشد.می 3,11و  3,22 ،3,88، 2,21ترتیب معادل 

ت و ی ملی در استان در بخش صنعت نفهایگذارهیسرماتمرکز  استان و بالتبع آنی صنعتی بزرگ در جنوب هامگا پروژه
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ی هاشخبی زیرساختی و خدمات پشتیبان هابخش( و رشد های مولدنیروگاه اتمی و سایر نیروگاهگاز و صنایع مرتبط، انرژی )

 .1برشمرد دستی، توسعه زنجیره ارزش در محصوالت میانمذکور

و  3نقشه ، 2نقشه به ترتیب در در سطح شهرستان  1372و  1382، 1312در دوره  2تبیین تغییرات فضایی روند شهرنشینی

 گانه استان بیانگر موارد ذیل است: 12است. روند شهرنشینی در سطح شهرستان های آمده  3نقشه 

 شهرستان بوشهر و کنگان به عنوان کانون های اصلی تحول جمعیت شهری و جاذب آن 

  شهرنشین در حاشیه کانون های اصلی  %32به  %12وجود کانون های اصلی روستانشینی با نسبت روستانشینی

ویه و جم به عنوان هسته های اصلی کارکرد روستایی در جنوب استان نسبت به شهرستان شهری. شهرستان عسل

کنگان به عنوان هسته اصلی جنوب و شهرستان تنگستان و دشتستان )به عنوان هسته های اصلی نظام روستایی( 

 نسبت به کانون شهری اصلی استان )شهرستان بوشهر و گناوه(

  شینی در شهرن سهمنی در هسته میانی استان )شهرستان دشتی( و کاهش شهرنشی سهمتحول برجسته افزایش

 شهرستان دیر به تبع تحوالت پیرامونی و کارکردی این دو منطقه

 های شمالی استان بوشهر شامل شهرستان گناوه و دیلم از میانگین نسبی استان و افزایش تبعیت نسبی شهرستان

 تدریجی تحوالت شهرنشینی در این منطقه

 یمی کارکردی این مناطق با تحوالت اقلل جمعیتی مناطقی که در یک کارکرد تخصص دارند و اقتصاد تکافو

 هایی از شهرستان دشتی، تنگستان و دشتستان(.و طبیعی منطقه رو به افول رفته است )بخش

  

                                                      
 هافرصتی روندها و تحلیل نقاط قوت و ضعف، بندجمع-1-2-11-2-1فصل یازدهم: بخش  مجلد . جهت مطالعه تفصیلی در خصوص علل این روند به 1

ی ریگشکلاقتصادی همچنین در بخش عوامل و  ی به وضع موجود استاندهشکلتحلیل روندها و عوامل اصلی -1-3-3-1و تهدیدهای توسعه استان و بخش 

  .شودرجوه داده می 25تا  23در صفحه همین گزارش نظام شهری 
 باشد.پذیر نمیامکان 32/28/1375، امکان تهیه نقشه تغییرات شهرنشینی در مناطق برای این دوره تا تاریخ 1372.  با توجه به نوع اطالعات منتشر شده در سال 2
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 رسانیمراتب خدماتبندی شهرها بر اساس سلسلهرتبه 

ر رابطه تعاملی میان مراتب مبتنی بضایی مناطق، گسیختگی سازمان فضایی و عدم سلسلهیکی از مشکالت اساسی توسعه ف

ای توزیع ها که بتواند چارچوب موثری برمراتبی از سکونتگاهها است. در همین راستا تعیین و تشکیل سلسلهسکونتگاه

ای هاین بکارگیری معیارها و روشها، خدمات و کارکردها در سطح مختلف باشد، ضروری است. بنابرجمعیت، فعالیت

گردد، بلکه ا میهها در سیستم فضایی مناطق، نه تنها موجب شناخت تفاوت میان سکونتگاهبندی سکونتگاهکمی، جهت سطح

بندی معیاری برای تعیین مرکزیت، همچنین تعیین انواع خدمات مورد نیاز و تعدیل نابرابری بین سکونتگاه خواهد این سطح

ای ههای مختلفی در زمینهای، از شاخصهای آماری و رایانه ای در مطالعات برنامه ریزی منطقهروزه با پیشرفت روشبود. ام

 متنوعی جهت تعیین سلله مراتب خدماتی سکونتگاه ها استفاده می شود. 

ای مرکزی و ههای شهری، مکانبررسی سلسله مراتبی نظام خدمات رسانی به تفصیل در سه بخش پیچیدگی کارکرد

شناسایی کارکردهای پایه و مقیاس عملکرد شهرهای استان در فصل هشتم مطالعات گام دوم از مرحله اول با عنوان تحلیل 

 ساختار سکونتگاهی تحلیل شده است. بر این اساس در این قسمت تحلیل نظام خدماتی در دو سطح انجام می گیرد:

 گانه استان؛  12ریب ویژگی در مقیاس فضایی شهرستان های رسانی بر اساس ضمراتب خدماتتحلیل سلسله 

 یابی سلسله مراتبی کارکرد خدماتی شهرها.تحلیل خوشه 

 تحلیل سلسله مراتبی خدمات رسانی بر اساس ضریب ویژگی 

شناخت توانمندی های عملی و پتانسیل های بالفعل شهرها در جذب و استقرار خدمات گوناگون برای سازماندهی آینده 

-شبکه خدمات از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، این بررسی، با توجه ویژه به چند خدمت اساسی که وجه سلسله

 مراتبی دارند برای شناخت سلسله مراتب استقرار خدمات موجود در شهرهای منطقه ضروری است.

ها با هدف ات استان و سطح تخصصی آنشود تحلیل پراکندگی و توزیع مراکز اصلی ارائه خدمدر این بخش تالش می

 ی اصلی خدماتیهامکاندر جذب و استقرار خدمات گوناگون با این هدف که  شهرهای هالیپتانسو  هایتوانمندشناخت 

تعلق دارد بررسی شود. برای این منظور ابتدا به توصیف توزیع  گانه 12شهرهای شهرستان های در استان به کدام یک از 

استان  هرهایشبه تفکیک  هاتله، خدمات بانکی و بیمه، بیمارستاننظیر مراکز آموزش عالی، مراکز  برتر فضایی خدمات

-1تحلیل سلسله مراتب مکان های مرکزی و بند  3-1-8-2-1که نتایج مربوط به این بخش در بند  شودپرداخته می بوشهر

ای مذکور هاخته شده و در این قسمت به نتایج تحلیلتحلیل کارکردهای شهری و روستایی به تفصیل پرد 2و  -2-8-3-1

 گردد.اشاره می
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مشخص شوند. در  مذکورهای ، نواحی تخصصی استان در هر یک از زمینهویژگیمحاسبه ضریب  در ادامه از طریق

ه متغیر سخدماتی شهرستان نسبت به کل اشتغال استان و تعداد شاغلین هر بخش  سهم شاغلین، ویژگیفرمول محاسبه ضریب 

اصلی به حساب می آید. همچنین به جای متغیر اشتغال می توان از تعداد خدمات هر بخش استفاده کرد که این تحلیل در 

  بخش مکان های مرکزی ارائه شده است و در اینجا از متغیر شاغلین خدماتی استفاده می گردد.

𝑂𝑆𝐷𝑖𝑗 =
∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

. 𝑋𝑖𝑗 

𝑂𝑆𝐷𝑖𝑗:ضریب ویژگی هر بخش خدماتی در یک منطقه 

∑ 𝑋𝑖𝑗:𝑗 تعداد کل شاغلین خدماتی در شهرستان
𝑚

𝑖=1

 

∑ 𝑋𝑖𝑗:𝑖تعداد کل شاغلین خدماتی استان در بخش
𝑚

𝑗=1

 

𝑋𝑖𝑗: 𝑗در شهرستان 𝑖تعداد شاغلین خدماتی بخش 

 خدماتی در بین شهرستان ها موارد ذیل را آشکار می سازد: مقایسه ضریب ویژگی گروه های عمده

  شهرستان بوشهر در گروه های عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گری های مالی

و بیمه، مستغالت، اداره امور عمومی، بهداشت و مددکاری اجتماعی و رستوران و هتلداری نسبت با سایر 

 اختالف محسوسی را داراست.شهرستان های دیگر 

  شهرستان کنگان به عنوان هسته جدید شهری استان بوشهر، در سایر فعالیت های خدماتی رتبه یک و در فعالیت

را  2های عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل و ارتباطات، مستغالت و رستوران و هتل داری رتبه 

 داراست. 

 ی در جایگاه نهم استان قرار دارد. شهرستان دیلم در تمامی بخش های خدمات 

 .تمرکز و قطبیت خدمات استان را می بایست در سه شهرستان بوشهر، دشتستان و کنگان دانست 

 .اختالفات خدماتی بین شهرستان های ناحیه شمال استان به مراتب از ناحیه جنوب دارای شکاف کمتری است 

  ان که در شهرستان بوشهر در سطح یک و دو شهرستان کنگبیشترین تمرکز مربوط به خدمات مالی و بیمه بوده

 و دشتستان در سطح دو تمرکز یافته است.
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 1631-: ضریب ویژگی بخش های مختلف خدماتی شهرستان های استان بوشهر بر پایه شاخص شاغلین خدماتی31جدول 

 نام شهرستان

ی، 
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ه 
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خ

ی ،
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د
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ل

سای
 و
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و ا
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 و

ل
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تبا
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ت 
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اط
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یم
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ی 
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ی 
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ه 
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وا
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مس

 

ن 
می

 تا
 و

ع
دفا

ی، 
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ه 

ار
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ی 
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ی ا
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تم

ج
ا

 

ش 
وز
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ی 
اع

تم
ج

ی ا
ار

دک
د

و م
ت 

اش
د

به
 

و 
ن 
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تو

رس
ی
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د

هتل
ت  
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د

خ
ی 

ها
ت 

الی
فع

ر 
سای

ی 
ص

خ
 ش

 و
ی

اع
تم

ج
، ا

ی
وم

عم
 

ر 
سای

 

 12731 13522 23231 22122 23522 38328 32512 33712 22133 17383 بوشهر 

 1231 331 252 1122 1218 1211 322 1282 1235 827 تنگستان 

 215 1313 712 713 732 337 312 383 327 523 جم

 1788 3317 7521 12223 12837 12373 12731 7312 8872 11221 دشتستان 

 523 512 1323 1228 1811 1122 822 1115 777 1218 دشتی 

 328 272 381 312 137 332 322 523 517 511 دیر 

 171 172 322 327 227 127 71 221 322 322 دیلم 

 35558 22113 11332 8832 1282 1231 11832 8328 11521 12833 کنگان

 1218 1225 2281 2322 2225 1231 2332 1171 3232 3113 گناوه 

 آمار ایران ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس مرکز

 : رتبه شهرستان های استان بوشهر از نظر شاخص ویژگی بخش های مختلف خدماتی3جدول 

 نام شهرستان

ه 
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ی ،
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ت 
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ی 
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تم
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 و 
ن
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د

هتل
 

ت 
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د
خ
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ت 
الی

فع
ر 
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ی 
ص

خ
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ی
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ج
، ا

ی
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ر 
سای

 

 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 بوشهر 

 2 1 1 5 5 3 1 5 2 5 تنگستان 

 1 3 5 1 1 1 8 8 8 8 جم

 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 دشتستان 

 5 5 2 2 2 2 2 2 5 2 دشتی 

 8 8 8 8 8 8 5 1 1 1 دیر 

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 دیلم 

                                                      
که شهرستان عسلویه جاییبخش اصلی محاسبه شده است. از آن 12برای  1372مربوط به سرشماری نفوس و مسکن . ضریب ویژگی بر اساس آمار اشتغال  1

ده برای ش پس از این سرشماری از شهرستان کنگان منفک گردید لذا امکان محاسبه این شاخص برای شهرستان عسلویه ممکن نیست. بر این اساس شاخص ارائه

 باشد.شهرستان عسلویه و کنگان میشهرستان کنگان شامل هر دو 
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 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 کنگان

 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 گناوه 

 ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس مرکز آمار ایران

 تحلیل سلسله مراتبی مرکزیت در شبکه شهری بر اساس روش مجموع حداقل فواصل 

اده ترین روش ها برای تعیین مکان های بهینه توسعه و مرکزیت، استفاده از روش مجموع حداقل فواصل است. یکی از س

فاصله  ها تشکیل می گردد. در این روش عاملدر این روش با استفاده از فاصله هر شهر تا شهر دیگر، ماتریس بین سکونتگاه

اهی که از لحاظ مجموع فواصل، کمترین مقدار را به دست آورد، گردد و سکونتگبه عنوان یک عامل بازدارنده محسوب می

 . (1382انی, )صباغ کرمهای شهری استان برای کلیه شهرها قابل دسترس تر است دارای مرکزیت است و از بقیه سکونتگاه

 که شهری و رتبه مرکزیت مکانی )ارقام به کیلومتر(شهرها از کل شب : مجموع حداقل فواصل3جدول 

 رتبه مجموع حداقل فواصل جمع حداقل فاصله از کل شبکه شهری نام شهر

 1 3832,11 اهرم

 2 3817,32 خورموج

 3 3221,22 بادوله

 3 3285,38 چغادك

 2 3272,35 عالیشهر

 5 3127,35 کاکی

 1 3135,32 آباد

 8 3172,12 دلوار

 7 3371,21 برازجان

 12 3258,12 کلمه

 11 3272,22 بوشهر

 12 3522,22 آبدان

 13 3552,23 آب پخش

 13 3137,23 آبادسعد

 12 3837,25 بردخون
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 رتبه مجموع حداقل فواصل جمع حداقل فاصله از کل شبکه شهری نام شهر

 15 3725,11 دالکی

 11 3715,11 دوراهک

 18 2231,32 شبانکاره

 17 2272,12 شنبه

 22 2111,22 وحدتیه

 21 2233,32 بنک

 22 2283,22 بردستان

 23 2312,32 رکنگانبند

 23 2332,25 بندردیر

 22 2213,88 بوشکان

 25 2127,73 انارستان

 21 2825,18 ریز

 28 2732,33 بندرریگ

 27 2758,32 تنگ ارم

 32 5177,22 خارك

 31 5322,23 بندرگناوه

 32 5352,52 سیراف

 33 5721,12 جم

 33 1232,77 نخل تقی

 32 1277,32 امام حسن

 35 1582,83 عسلویه

 31 8831,25 بندردیلم

 2333,72 میانگین

 1222,23 انحراف معیار

 3773,88 ضریب تغییرات

 GISپایگاه داده مکانی -ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس تحلیل شبکه

 بر پایه تحلیل مذکور، سکونتگاه های شهری اهرم، خورموج، بادوله، چغادك و عالیشهر دارای بیشترین درجه مرکزیت

در شبکه شهری استان هستند و سطح یک سلسله مراتب ارتباطی را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که مراکز 

خدماتی استان که بر شهرهای اول تا هفتم جمعیتی استان استوار است از حیث مرکزیت موقعیت چندان مناسبی در کل شبکه 

 شهری ندارند.
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 اتی شهرهاتحلیل خوشه ای سلسله مراتب خدم 

ارائه شده است. شاخص  3نمودار رسانی شهرهای استان در مراتب شاخص مرکزیت خدماتیابی سلسلهتحلیل خوشه

های مرکزی فصل هشتم ساختار سکونتگاهی محاسبه شده است. در اینجا مرکزیت خدماتی شهرهای استان در بخش مکان

 اده شده است که در زیر به آن اشاره می گردد:از نتیجه بخش مذکور استف

 ؛فاصله سطح خدماتی یک از سطوح بعدی 

 ؛فاصله سطح خدماتی دو از سطح سه 

 مراتب شهر خورموج، بندر دیر، جم، خارگ و کنگان در سلسله 5نسبت به خوشه  ویژه شهر عسلویه جایگاه

 خدمات شهری؛

  استان خوشه پنجم.در بسیاری از شهرهای عدم تکامل موقعیت خدماتی 

 1مراتبی شبکه شهری استان بر پایه شاخص مرکزیتیابی سلسله: خوشه3نمودار 

 
 SPSSماخذ: محاسبات مشاور بر اساس تحلیل خوشه یابی در نرم افزار 
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 تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری نظام شهری 

ها و اهگش و چیدمان عناصر اصلی همچون نقاط شهری بعنوان گرهساختار فضایی یک منطقه جغرافیایی حاصل آرای

عنوان عوامل پیوند دهنده نقاط تمرکز جمعیت و فعالیت می باشد. در این میان محیط طبیعی هشبکه های ممتد و خطی شکل، ب

کند عملکرد ایی عمل میپویایی یک سیستم  فضعامل  بعنوان عامل بازدارنده و یا در شرایطی تقویت کننده در توسعه و یا 

  چنین سیستمی عموما متکی به وضعیت و ویژگی های زیر سیستم های خود می باشد.

کارکردهای حاصل از فعالیت انسان در محیط طبیعی و بومی و در پی آن شکل گیری جریان های مختلف بین نقاط 

ی محیط طبیعی هانظر از ویژگیفیایی است. صرفتلف جغراهای محیطی و عوامل مختمرکز جمعیت تا حد زیادی بسته به توان

-تیجه ویژگینیز که ن اجتماعی(-)شامل عوامل اقتصادی و نقش آن در شکل گیری شبکه سکونتگاهی عوامل مختلف دیگری

های مختلف اقتصادی و اجتماعی است تاثیر بسزایی در تکوین و پویایی های جوامع انسانی و رشد و توسعه آنها در عرصه

ای از شهرها دانست که نظام شهری را می توان مجموعه»تمرکز جمعیت علی الخصوص نقاط شهری دارد. در این میان نقاط 

با هم در یک کنش و واکنش متقابل بوده و در یک ترکیب ویژه با سلسله مراتبی از نقش ها و عملکردها نقش کلیدی در 

 «.ای بر عهده دارندتوسعه ملی و منطقه

 ، اجتماعی و فرهنگیعوامل اقتصادی 

بطور کلی می توان برآیند نیروها و عوامل مختلف را که در نهایت منجر به شکل گیری و تکوین نظام شهری در یک 

منطقه جغرافیایی است را در چارچوب عوامل جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار داد. در این میان هر 

 سته به عوامل مختلفی است.یک از این عوامل اصلی خود ب

در وهله اول به عوامل جغرافیایی که عموما به خودی خود بیشتر تحت تاثیر موقعیت جغرافیایی و ویژگی هایی است که 

و سپس به عوامل اقتصادی و اجتماعی که حاصل کارکردها و  بررسی شدهکنند اصوال محیط و شرایط طبیعی آنها را القا می

که الگوی  جاییاز آن در محیط است و بر روی نظام شهری موجود تاثیر گذار می باشد، پرداخته می شود.فعالیت های انسانی 

ایط های طبیعی منطقه بوده لذا پیش از ورود به تحلیل سایر عوامل شرگیری شبکه شهری بیش از هرچیز انعکاس ویژگیشکل

 گردد.عمومی و طبیعی حاکم بر شبکه شهری استان بررسی می
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  امل جغرافیاییعو

اشاره نکرده است. جهت ارائه یک تحلیل جامع و لزوم بررسی  1شرح خدمات در این بخش به بررسی عوامل جغرافیایی

ها و مجلدات پیشین تشریح شده است پیش از بررسی عوامل اقتصادی به این عوامل به عنوان عوامل این عوامل که در بخش

 شود.دهد پرداخته میحت تاثیر قرار میاصلی که بسیاری از عوامل دیگر را ت

کیلومتر مربع به صورت نوار باریکی بین خلیج فارس و  23151استان بوشهر در جنوب ایران و با مساحتی در حدود 

دقیقه عرض شمالی  15درجه و  32دقیقه تا  13درجه و  21کوهپایه های زاگرس قرار گرفته است. گستره جغرافیایی استان بین 

دقیقه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ است. به لحاظ کمی عرض جغرافیایی  28درجه و  22دقیقه تا  5جه در 22و 

 در طول طوقه جنوبی و گرم منطقه معتدل شمالی قرار دارد.

استان  هاین استان از شمال به خوزستان و قسمتی از استان کهگیلویه و بویراحمد، از شرق به استان فارس، از جنوب شرقی ب

سرزمین این استان از نواحی پست کیلومتر به خلیج فارس محدود است.  522هرمزگان و از جنوب و مغرب با طولی حدود 

ساحلی و توده های مرتفع گچی و نمکی و آهکی داخلی تشکیل شده که بوسیله ی رشته کوههای موازی با دریا از هم جدا 

 شود.یههای فارس و بختیاری منتهی میشتری دارد و توده های مرتفع به کومیشوند. نواحی پست در استان بوشهر وسعت ب

هر یک از عوامل جغرافیایی اعم از وضعیت پستی و بلندی زمین، دوری یا نزدیکی به دریا، جنس خاك و آب و هوا، 

ه تأثیر آب و هوا میرسد کاقتصادی و سیاسی یک منطقه دارند. در این بین به نظر  -تأثیر انکار ناپذیری در شئونات فرهنگی

ازسایر عوامل بیشتر باشد. پیوستگی میان شرایط اقلیمی و نحوه زندگی انسانها به قدری است که برخی متفکرین آب و هوا 

خشک با رطوبت را مهمترین عامل در ایجاد تمدن دانسته اند. آب و هوای استان بوشهر در مجموع در مجاورت دریا گرم و 

 .است و با رطوبت نسبی باال و در مناطق دور از دریا گرم و خشک نسبی بسیار باال

های جغرافیایی پایین، مجاورت با دریا، وزش بادهای گرم جنوب عوامل متعددی از جمله قرار گرفتن در محدوده عرض 

کننده وضعیت  تعیینغربی و بادهای گرم و مرطوب دریایی، عبور پاییزی زمستانی سیکلون سودانی تا مدیترانه ای، از عوامل 

درجه تا مدار راس سرطان(  2/3اقلیمی منطقه می باشند. این منطقه به دلیل نزدیکی به خط استوا و مدار راس سرطان )حداقل 

و کمی ارتفاع، به طورکلی دارای آب و هوای گرم بیابانی از نوع )کناری یا ساحلی( است، که در نواحی داخلی استان گرم 

 .است با رطوبت نسبی بسیار باال خشک و در سواحل گرم و طوبت نسبی باالو با ر خشکنیمه و 

                                                      
 .د. جهت بررسی رابطه بین وضعیت استقرار شهرها و متغیرهای محیط طبیعی به مجلدات فصل اول مطالعات و مجلد سوم ساختار سکونتگاهی رجوع شو 1
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با توجه به ویژگی های جغرافیایی استان بوشهر و نگاهی به وضعیت استقرار و به طور کلی توزیع فضایی نقاط شهری 

اد هموار و دشت با امتدگزینی شهرها کامال مشهود است. شهرهای واقع در نواحی نقش بارز شرایط و عوامل طبیعی در مکان

جنوب شرقی و در امتداد خط ساحل و رشته کوه های شرقی و شمالی محدوده کشیده شده اند. این محدوده به -شمال غربی

جهت برخورداری از اراضی مناسب برای فعالیت های کشاورزی و نیز دسترسی به منابع آب زیرزمینی و سطحی، بخش 

ا در خود جای داده است. شیب این اراضی عموما کم، سطح آب زیرزمینی باال و ای از مراکز جمعیتی استان رعمده

حاصلخیزی خاك مناسب است. شوری خاك، پتانسیل تبخیر باال در منطقه و محدودیت منابع آب مهمترین تنگناهای این 

کزی طراف هسته ی مربخش می باشد. این شهرها به دلیل عدم محدودیت فضایی و نبود عوارض طبیعی منحرف کننده در ا

 شهر، در جهات مختلف گسترش یافته و اغلب دارای بافتی پراکنده می باشند. 

شهرهای واقع در دشتهای پایکوهی و دامنه ها، عمدتا روستایی هستند که به تازگی به شهر تبدیل شده اند. این شهرها در 

یاهی های کم عمق تا نیمه عمیق با پوشش گناهموار، با خاك اًکنار کوهپایه و با شیب نسبتا مالیم قرار دارند، این اراضی عموم

د. در این اراضی )اغلب سکونتگاه های شکل گرفته، از پراکندگی زیاد و نیز جمعیت اندکی نشومی شناختهکم تا متوسط 

 برخوردارند و معیشت غالب ساکنان، کشاورزی )باغداری و زراعت( و دامداری به طور محدود می باشد.

شترین تاثیرپذیری و بی ترین نقطه در امتداد ساحل استقرار یافتهترین نقطه استان تا جنوبیهای ساحلی استان از شمالیشهر

درصد می باشد. نهایتا در  12. شیب عمومی زمین در این شهرها از صفر تا حداکثر انداز تحوالت سه دهه اخیر را پذیرفته

ایی، شهرهایی وجود دارند که دور تا دور آنها را آب فرا گرفته است. در محدوده تقسیم بندی شهرها بر اساس مکان جغرافی

استان بوشهر، شهر خارگ در جزیره ای به همین نام استقرار دارد. بدین ترتیب با بررسی و مقایسه پراکنش شهرها و جمعیت 

یری مراکز جمعیتی گنقش بارزی در شکل در بستر جغرافیایی ناحیه، مالحظه می شود که ویژگی های بستر جغرافیایی استان

و سکونتی داشته است، به گونه ای که هرجا توان و ظرفیت های باالی طبیعی مانند آب، زمین مناسب و حاصلخیز، دریا و 

  اماکن صیادی و تجارت و ... وجود داشته، جمعیت در آن نواحی به مراتب بیشتر از سایر مناطق استان استقرار یافته است.

خورموج سومین محور پر جمعیت  –کنگان و چغادك  –های مستقر در حاشیه رودحله، جاده ساحلی بوشهر ونتگاهسک

ند. اناحیه است که در مجاورت عناصر انسان ساخت )مانند جاده( و قابلیت های طبیعی )مثل کشاورزی، صیادی( شکل گرفته

های عمومًا کم جمعیت در دشت های فاریاب دهند، سکونتگاهعالوه بر محورهای فوق که ساختار فضائی استان را شکل می

ای هاند. قابلیت کشاورزی محدود و وجود محدودیتو طلحه در شهرستان دشتستان و دشت لیراوی در شهرستان دیلم پراکنده

ر جمعیت در پ گیری سکونتگاه هایطبیعی و عدم ارتباط مناسب با نواحی پر جمعیت ناحیه و استقرار در حاشیه مانع شکل

 این نواحی شده است.
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نوان مهمترین شیراز به ع –برازجان  -استان بوشهر با سایر نواحی کشور از طریق راه زمینی بوشهر یارتباطاسنخوانبندی 

اهرم و ادامه آن به ناحیه جنوبی  –چغادك  -ماهشهر و نیز جاده بوشهر –بهبهان و دیلم  –جاده ارتباطی ناحیه و جاده دیلم 

اشی بنابراین نقش دسترسی به دریا و اقتصاد متفاوت نتامین می شود.  و فارس تان بوشهر و از آن طریق به استان هرمزگاناس

رین فرد از مهمتهای خاصی از استان و شرایط اقلیمی منحصر بهاز این دسترسی، دسترسی به منابع آب و خاك در دشت

 رود.شمار میو تحوالت آن بهگیری شهرها عوامل جغرافیایی و طبیعی در شکل

 عوامل اقتصادی

گوها گیرند. این الاجتماعی گوناگون الگوهای متفاوتی به خود می-های اقتصادیبندیهای شهری در درون شکلنظام

 د از:ها در شرایط کنونی عبارتنترین آنبرآیندی از تعامل و کنش متقابل نیروها و نهادهای اجتماعی موثری هستند که مهم

 های خارجی، ساخت کنونی سازمان فضایی.های اجتماعی، تحوالت فناوری ارتباطی، محركدولت، بازار، جنبش

های دارای رشد اقتصادی، در مراکز اصلی گیری نظام شهری استان، توسعه مهمترین بخشاز جمله عوامل موثر بر شکل

گیرد، در طور روزافزونی در مرکز رونق میده اقتصاد، بهبرنهای پیشنظام سکونتگاهی است. بدین ترتیب منابع و فعالیت

ی و توسعه ااند، در فرایند توسعه استان، حاشیههایی که با حداقل عنایت و توجه روبرو بودهکه پیرامون یعنی آن بخشحالی

 اند.نیافته باقی مانده

وه اقوام مختلف با این مرز و بوم داشته اند، عالاستان بوشهر با داشتن سواحل طوالنی با خلیج فارس و مراودات زیادی که 

بر اینکه تا حدودی تاثیرپذیر از فرهنگ های مختلف بوده و در برخی مناطق حتی اقوام مختلف نیز در خود جای داده است 

ل با احو بعضا به عنوان مبدا ورودی دستاوردهای جدید فرهنگی و صنعتی تمدن غرب به ایران نیز محسوب گشته و در عین

نوع روحیه استقالل طلبی و حفاظت از تمامیت ارضی کشور نیز در خود پرورش داده و تقویت کرده است. همسایگی با 

کشورهای حوزه خلیج فارس نیز ضمن اینکه بهترین فرصت برای مبادالت فرهنگی و معرفی انقالب اسالمی و تمدن ایران 

تاثیرات سو خود را داشته باشد که بارزترین آن نفوذ فرهنگ غربی و باشد در عین حال کوتاهی و سهل انگاری می تواند 

های صوری می باشد. رشد و توسعه صنعتی، مهاجر بودن استان نیز فرصت های خوبی را برای استان فرقه وهابیت و عرفان

ینه زنی و... این استان ، آیین سایجاد می نماید تا شاهد تحوالت مثبت فرهنگی باشد. تاثیر ادبیات داستانی، موسیقی، تئاتر، شعر

بر سایر مناطق دور و نزدیک کشور، غنای فرهنگی این خطه از سرزمین پهناور کشورمان را نمایان می سازد. مهمان نوازی، 

ای هادب، متانت، قناعت و سایر اوصاف بارز انسانی و اجتماعی مردم استان بوشهر زبان زد سایر مناطق بوده و از شاخص

 رهنگی این استان می باشد. متعالی ف
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بوشهر یکی از مناطق قدیمی و کهنسال در تاریخ تمدن ایران زمین است که دارای قدمتی چندهزار ساله است. بر اساس 

سال پیش از میالد مسیح  3222دست آمده از این ناحیه معلوم شده است که قدمت بوشهر به شناسی و آثار بهکشفیات باستان

خی رفته و شهر تاریشمار میرسد. بوشهر در عهد عیالمیان یکی از مراکز مهم فرهنگی و تجاری بهال میس 2222یعنی حدود 

شرقی آسیا بوده است. در دورن ماد و هخامنشی تمدن بوشهر به لیان پل ارتباطی عیالمیان با نواحی اقیانوس هند و جنوب

و برازجان بنا نمودند  "توج=توز"ها و معابد مختلفی در نواحی خدهد و به ویژه در زمان هخامنشیان، کاحیات خود ادامه می

اشاره  توانمربوط به دوره هخامنشی می "مرتل"و  "در تا که=برازجان"که از جمله به بقایای کاخ زیبا و جلل هخامنشیان 

 "مزامیریا"ت. یونانیان این شهر را ست. در زمان سلوکیان بوشهر مورد توجه یونانیان قرار گرفهای آن باقینمود که هنوز ویرانه

جزیره بوشهر بوده است. سلوکیان شهری بنام انطاکیه بنا نامیدند، واژه مذکور در سفرنامه نئارخوس آمده و منظور آن شبه

ه ت انطاکیجمله اسفارس بنا کردند و از آنسلوکیان کمتر از نه شهر در ساحل خلیج"گوید: باره مینمودند. گیرشمن در این

ت ای بوده اسکه جانشین شهر عیامی گردید. در زمان ساسانیان بوشهر همچنان مورد توجه ویژه -بوشهر امروزی-در پارس

ن شهر ابداع در ای "گشتگ"نامیدند. در همین دوره خطی بنام  "بوخت اردشیر "که در کارنامه اردشیربابکان بوشهر قدیم را 

نگی عنوان بندری تجاری، فرهنمودند. ساسانیان همواره ریواردشیر را بهضبط میشد و علوم طب و نجوم و فلسفه را ثبت و 

و نظامی مورد توجه خاصی قرار دادند. بعدها این شهر به ریشهر تغییر نام یافت و قلعه نظامی که از سه طرف دارای خندق 

کیلومتر حفر گردید که قطر  1تا  2طول های عظیمی بهشد احداث گردید. همچنین تونلبوده و از یک طرف به دریا ختم می

هر والی فارس، تمدن و فرهنگ این ش "شهرك"سوار بوده است. با پیروزی مسلمانان بر سپاه ها به اندازه یک اسباین تونل

ی ارو به اضمحالل گذاشت. از زمان فتح این شهر توسط اعراب تا زمان نادرشاه افشار اطالعات اندکی در دست است. ضربه

اعراب به این شهر وارد آوردند موجب شد که ریشهر مرکزیت و اهمیت خود را برای چندین قرن از دست بدهد و به  که

 شهری متروك و منزوی تبدیل شد.

سترش قلمرو ها و گبا قلمرو نادرشاه افشار تاریخ جدید بوشهر نیز آغاز شد. نادر و سیاست دریایی او برای مبارزه با عثمانی

اردن یک کار گمفارس سبب گردید تا این شهر بار دیگر مورد توجه خاص قرار گیرد. نادرشاه با بهدر خلیجدریایی خود 

 سازی و پادگان نظامی درآورد. بنا بر گزارشصورت یک مرکز مهم کشتیبوشهر را به "جان التون "تاجر انگلیسی بنام 

ازی سمرد در بوشهر مستقر بوده است، همچنین چندین کارخانه کشتیهزار نفر  12تا  8ها در زمان نادرشاه، ناوگانی با هلندی

یخ ناصرخان آل ش"نیز در این شهر فعال بوده است. با مرگ نادر، سپاه دریایی او بین حاکم بوشهر و بندرعباس تقسیم شده و 

تقر در بوشهر را متصرف ها و ناوگان مسکه در دوران نادر یکی از دریاساالران وی بود، پس از مرگ وی، کشتی "مذکور

 ها رو به گستردگی نهاد. ها و انگلیسیای را تدارك دید. در این دوران روابط بوشهر با هلندیکرد و حومت مقتدرانه
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-نگخان منعقد کردند که در واقع سنصرخان قرارداد معروفی با کریمها با حمایت شیخخان زند، انگلیسیبا ظهور کریم

ویسد، نگردد چنانکه دکتر امین میعماری انگلستان در جنوب ایران و خلیج فارس محسوب میبنای حضور نظامی است

ی دست نیاورده بودند. در دوران قاجار نیز رشد تجاری، فرهنگفاری بهها تا آن تاریخ هرگز چنین امتیازی را در خلیجانگلیسی

ند. تجار بزرگ گری داشتآن شهر، دفتر نمایندگی و کنسولنحوی که اکثر دول بزرگ دنیا در و سیاسی بوشهر ادامه یافت به

 دادند و دروازه جنوبی ایران برای تبادل افکار و مناسبات فرهنگی بود. جا فعالیت تجاری انجام میدر آن

ز وشیرا تنها در محدوده بوشهراند، و این اقدام مهم را نهکردهتجار در قبال نبودن راه، خود بعضاً اقدام به راهسازی می

 اندو از جمله اینکه:دادهتر مملکت هم انجام میبلکه در نواحی دوردست

التجار بوشهری از سرمایه شرکت عمومی ساخته شاه قاجار، راه شوسه آستارا به اردبیل توسط ملکدر زمان مظفرالدین

اج کی و کنارتخته(، را مرحوم ح)بین دال "هشت یک مسافت گردنه ملو"شده بود و یا اینکه در مسیر بوشهر به شیراز، 

اند. همچنین توجه به مطلب ذیل نقش پررنگ تجار را در ساختن راه محمدصادق تاجر اصفهانی مشهور به بازار مرغی ساخته

جار در آهن تخواهیم در ساختن راهاند که ما نمیحضرت واال ظل السلطان حکمی مرقوم داشته"کند: هر چه بیشتر روشن می

اجر نفر تبا ما شرکت نمایند و خودمان قوه داریم که تمام مخارج آن را متحمل بشویم، چنانچه از هر بلدی یکمخارج آن 

خواهیم مشورت با تجار هر جا شده باشد. ده نفر به اصفهان احضار شده یک نفر هم از ده نفر شما به اصفهان بیاید که می

آهن از راه بوشهر به شیراز جاری ایم اگر راهن عرض که سابق کردهاند که ما هماروئسای تجار )فارس( جواب عرض کرده

انه خشویم و اگر از راه محمره )خرمشهر( جاری بشود کاری نداریم و در مشورتخانه حاضر میبشود به اصفهان، در مشورت

هن در ایران اشاره آها در جهت ساختن راه بخصوص راه. این گزارش به نقش مهم تجار و کوشش آن"حاضر نخواهیم شد

 دارد.

های تجاری، با سران طوایف و در طول دوران رونق تجارت در این منطقه، تجار برای محافظت و برقراری امنیت در راه

ا هها ماهیانه و سالیانه مبالغی به آناند که در ازای محافظت از راه و مال التجارهکردهها قراردادی منعقد میقبایل مجاور راه

های تجاری جنوب در دوره قاجار مستقیماً با منافع انگلستان در ارتباط بود، این کشور جایی که امنیت راهزند. از آنبپردا

س نام پلیکرده است از جمله تاسیس نیرویی تحتها استفاده میهای خاص خود را در برقراری امنیت این راههمواره روش

ن دولت انگلیس با وارد کردن سربازان هندی سعی در حفظ راه تجارتی جنوب و حتی بعد از انحالل آ -S.P.R-جنوب ایران

 داشته است.

های زمینی هم بدتر بود زیرار در دوره قاجار عالوه بر های آبی در امر تجارت، وضع از شبکه راهدر مورد استفاده از راه

وجود دزدان دریایی و عدم امنیت با مشکل و خطر علت های آبی نیز بهرو، تردد در راههای کارواننبودن امنیت در جاده



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
  ییو روستا  ینظام شهر  لی 

 

27 

دست ارها بهمراتب بیشتر بود و تجار بهای ایرانی و تجار ایرانی بهشده است. این خطرات بخصوص برای کشتیبسیار انجام می

 شدند.یا کشته میدزدان دریائی غارت و

تجاری ایران در سواحل خلیج فارس بود. همزمان با روی ترین بندر دورۀ پهلوی مهم بندر بوشهر از دورۀ افشاریه تا اوایل

ز سایر بنادر بود، باز ا المللیرغم اینکه بندر بوشهر فاقد تأسیسات بندری با معیارهای بینکارآمدن دولت پهلوی اوّل، علی

تفاده د از این بندر اسداخلی برای وارد و صادر کردن کاالهای خو های تجاری خارجی و تجارتر بود و اکثر شرکتایران فعال

صادی های اقتهای متعددی برای نوسازی کشور اتخاذ و اعمال شد. بخشی از سیاستپهلوی اول سیاست کردند. در دورۀمی

های یگر از سیاستد برآمدن بندر خرمشهر به عنوان بندری با تأسیسات ارتباطی در مقابل بندر بوشهر شد. بخشی دولت باعث

افزون رشد قاچاق و ناامنی در بندر بوشهر و افول روز اول، مانند انحصار تجارت خارجی، نیز باعث اقتصادی دولت پهلوی

 مرکزیت تجاری از بندر بوشهر به بندر خرمشهر را در راهبرد اقتصادی دورۀ پهلوی اول علت جابجاییعمده آن شد. 

شود که افزایش تجارت اما این هم معلوم می ،تدر همین دوره محسوس اس . اگرچه رشد آماری تجارت بوشهرتوان یافتمی

اندازی خط آهن سراسری و از ِقبَل شکوفایی تجارت خلیج فارس در پی راه خارجی بندر بوشهر به دلیل باال رفتن حجم

ن در اصلی ایرا های اقتصادی دولت مرکزی، بندر خرمشهر به بندرتجاری بندرخرمشهر بوده است. با اجرا شدن سیاست

 انیدولت مرکزی تنها رشد قاچاق، ناامنی و نابسام های اقتصادیخلیج فارس تبدیل شد و سهم بندر بوشهر از سیاست سواحل

 بود.

شده است و در زمینه صادرات پس فارس از بندر بوشهر انجام میه.ش، بیشترین واردات ایران از راه خلیج 1312در سال 

رفته است. دولت پهلوی اول از میان بنادر جنوبی به بندر شاهپور و بندر شمار میبهاز خوزستان مهمترین بندر جنوبی ایران 

در  داد و همین امر باعث شد تاخرمشهر توجه بیشتری نشان داد. از میان شهرها نیز به شهرهای شمالی ایران اهمیت بسیار می

عهده بگیرند. اما با گذشت زمان و رکود اقتصادی  ساز را بروهای ساختآن دوره، دولت بنایی در بوشهر نسازد و تجار هزینه

عیف هایی نبودند. جدا از تاسیسات بندری که در بندر بوشهر بسیار ضبندر بوشهر، تجار نیز دیگر قادر به انجام چنین فعالیت

وره، ترین مشکل بوشهر در این دبود، تاسیسات شهری نیز وضعیت مساعدی برای اسکان تجار نداشت و مخصوصاً بزرگ

 های اقتصادی دولت پهلوی اول که مستقیماً به افول جایگاه بندرنظر از سیاستآب آشامیدنی بسیار نامناسب آن بود. صرف

ا برنامه خلع ههای دولتی هم به ضرر تجارت و امنیت این منطقه تمام شد. یکی از این سیاستبوشهر منجر شد، سایر سیاست

ی بر فارس انجامید که این مهم تاثیر بسازیهای شمالی خلیجدر منطقه و فارس و بخش سالح حکام محلی بود که به درگیری

 های توسعه بندر یعنی امنیت داشت.رکود اقتصادی و یکی از مهمترین مولفه
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پس از جنگ جهانی اول و فقر اقتصادی بسیاری از ساکنان بنادر و جزایر ایرانی، بسیاری از مردم این خطه ناچار به 

فارس شدند. پس از انحصار کاالهای متعدد تجاری به دست دولت، وضع اقتصادی مردم و ت به سواحل جنوبی خلیجمهاجر

تجار بوشهر نیز رو به نزول رفت و این اقدامات زمینه را برای گسترش قاچاق و تبدیل مردم و تجار سابق به قاچاقچیان کاال 

 صورت غیرقانونی و قاچاقی به فعالیت خود ادامهن بندر مهاجرت کنند یا بهفراهم ساخت. این اقدامات باعث شد تا تجار از ای

دهند که هر دو به ضعف اقتصاد بوشهر دامن زد. پس از تصویب انحصار تجارت کاال در شهرهای مختلف ایران، ادارات 

برای  گیری متعددیفه و سختانحصار ساخته شد. این ادارات مجبور به ساخت انبار در محوطه بنادر شدند. در این دوره تعر

رغم موارد مذکور، صادرات رونق یافت جلوگیری از تجارت کاالهای انحصاری به تجار تحمیل گردید. در همین دوره علی

 به سمت کاالهای صنعتی تغییر کرد.

ن استان با یاستان بوشهر بدلیل همجواری با خلیج فارس دارای موقعیت بسیار خاص و استراتژیکی در کشور می باشد. ا

ت و بالتبع میادین گاز و نف داشتن بیشترین مرز آبی با خلیج فارس زمینه استفاده از دریا را به هر نوع در خود داراست. وجود

 یشگاه گازکنگان)جم(،پاال های پاالیشگاهی و پتروشیمی به عنوان یکی از ابعاد اقتصاد دریاپایه،گیری زنجیره فعالیتآن شکل

عنوان بزرگترین پایانه صادرات نفت خاورمیانه و در کنار آن وجود مجتمع پتروشیمی خارك از دیگر  بهجزیره خارك 

تریلیون  322های این استان می باشد. وجود میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین مخزن یکپارچه گاز جهان، با قابلیت

ران را به خود اختصاص داده که بهره برداری از این میدان، رگازی ایثکل ذخا %33ذخائر گازی جهان و  % 8/5فوت مکعب، 

تحولی عظیم درصنعت گاز و پتروشیمی و صنایع جانبی، در کشور به وجود آورده و به همین علت، توجه همه جهانیان را به 

  است. خود معطوف ساخته

 1631تا  1633-ه های عمده فعالیت : روند تغییر سهم ارزش افزوده استان در گرو11جدول 

 
 مرکز آمار ایران-ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات مربوط به حساب های منطقه ای

1379138013811382138313841385138613871388138913901391

8.377.208.792.932.854.364.983.953.704.463.673.794.59کشاورزی، شکار و جنگلداری1

4.193.142.100.970.730.820.950.650.770.780.610.700.97ماهیگیری2

4.579.2821.6758.3661.7343.6741.3841.7933.8128.2223.6920.4411.55معدن3

13.1913.8316.3212.2210.3012.7011.7914.2118.9619.5319.3624.1933.62صنعت4

4.561.824.103.903.188.459.7413.3614.4514.2931.0031.9231.87تأمین آب، برق و گاز طبیعي 5

12.8414.095.682.252.703.633.155.414.784.802.482.471.77ساختمان 6

7
عمده فروشي، خرده فروشي،

 تعمیر وسايل نقلیه و کاالها
14.0512.4510.354.334.786.546.815.625.976.493.563.223.21

0.750.690.620.280.250.330.340.270.280.350.250.210.22هتل و رستوران8

10.3912.619.184.613.915.305.654.124.846.894.443.753.90حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات9

1.471.271.010.410.601.020.960.880.871.080.690.550.55واسطه گری های مالي10

7.066.635.753.683.254.474.933.143.653.283.242.942.64مستغالت، کرايه و خدمات کسب و کار11

9.578.786.783.002.803.963.612.673.133.902.872.752.35اداره امور عمومي، و خدمات شهری12

4.894.364.121.601.522.693.251.982.613.051.911.431.28آموزش13

3.203.062.901.241.171.682.011.531.682.281.751.381.21بهداشت و مددکاری اجتماعي 14

15
ساير خدمات عمومي، اجتماعي

 شخصي و خانگي
0.900.790.630.220.240.380.460.430.500.610.490.280.26

رديف
سهم ارزش افزوده هر  گروه فعالیتي از کل اقتصاد استان از سال 1379 تا 1391

کشاورزی

صنعت

خدمات

گروه های عمده فعالیت
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های اخیر با رونق فعالیت های صنعتی در بخش گاز رشد جمعیت در شهرهای جنوبی استان بوشهر بسیار بیشتر از در سال

محدوده استان را به سمت تعادل نسبی نزدیک نموده است. همچنین وجود مزارع  سایر مناطق بوده و توزیع فضایی جمعیت در

ن منطقه تلقی فرد ایبههای منحصرهای وسیع و متمرکز و مزیت مطلق استان در این بخش اقتصادی از ویژگیمیگو و نخلستان

اصلی  دهد که جریانشهر نشان میبررسی روند تغییر سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در استان بو گردد.می

صنعت  (،12,25کشاورزی و ماهیگیری )(، %13,22بر پایه بخش های عمده فروشی و خرده فروشی) 1317عملکردی در سال 

از کل عملکرد  %53بخش مجموعاً  2( بوده است. این %12,37حمل و نقل و ارتباطات) ( و%12,83) ساختمان(، 13,17%)

درصد از کل ساختار تولید، بیشترین سهم را  31,38بخش معدن با سهم  1382اند. در دوره شکیل دادهاستان را در این سال ت

ال به سایر دستی و توسعه خطوط انتقبه خود اختصاص داده است. بعد از افزایش تولید در بخش معدن گاز، توسعه صنایع باال

-را سه بخش صنعت 1371لی اقتصاد استان در سال استان های همجوار صورت می گیرد و به این ترتیب بخش های اص

را تشکیل داده است. بنابراین ساختار  %11,22و سهم معدن با  %31,81، بخش زیرساخت با سهم %33,52ساخت با سهم 

سال از یک وضعیت کارکرد خدماتی و متنوع به یک ساختار صنعتی تخصصی حرکت کرده  12اقتصادی استان در طول 

 (. 12جدول و  2نمودار است )

ملی به همراه  ای ومیدان سرشار از انرژی پارس جنوبی به مرکزیت عسلویه در شهرستان کنگان به عنوان مرکز رشد منطقه

ائی منطقه ده ای بر ساختار فضگذاری عظیمی که در صنایع پتروشیمی و گاز در این منطقه انجام شده است تاثیرات عمسرمایه

 و بویژه شهرها وارد ساخته است. 

ی ادیدگاه سیستماتیک نسبت به منطقه نشان می دهد که هر نوع تغییری در زیر ساختارهای منطقه وضعیت سیستم منطقه

دت تمامی ه، به شکند. بر این اساس تولد مرکز رشد عسلویه با حجم بزرگی از انرژی و سرمایرا دچار تحول و دگرگونی می

زیر سیستم ها را در داخل منطقه متاثر ساخته است. قابل ذکر است که تاثیرات این تحول بر منطقه بدلیل آماده نبودن سیستم 

برای پذیرایی از آن، در کنار آثار مثبت خود، تبعات منفی نیز به دنبال داشته است. استان بوشهر بویژه سه شهرستان کنگان، 

ه در معرض اثرات مستقیم توسعه فعالیت های منطقه گازی پارس جنوبی هستند و به تبع آن نقاط شهری این جم و عسلویه ک

گذاری عظیم ملی قرار دارند و هم اثرات متقابلی را بر منطقه گازی پارس ها و سرمایهسه شهرستان هم متاثر از چنین فعالیت

درآمد مردم و خانوارهای شهری، افزایش قیمت زمین در شهرها و  اند. تاثیرات اقتصادی شامل افزایش سطحجنوبی داشته

های جمعیتی روستاها، رونق گرفتن ساخت و ساز، تحول در های خودرو و بعضاً جابجاییگیری سکونتگاهروستاها، شکل

صنعت در دو  نهای ایساختار اقتصاد سنتی و ایجاد مشاغل جدید و کاهش مشاغل سنتی به تبع اثر زیستی ناشی از آلودگی



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
  ییو روستا  ینظام شهر  لی 

 

32 

ای ههای روشنی از بازتاب متقابل جریان فعالیتی جدید در منطقه بوده است. گسترش فعالیتنمونه 1بخش کشاورزی و صیادی

 های مذکور داشته است. منطقه پارس جنوبی اثرات جبران ناپذیری بر بخش

و  1631، 1633بوشهر به تفکیک گروه های مختلف فعالیت در سه سال  : روند تغییر سهم تارزش افزوده استان1نمودار 

1631 

 
 ماخذ: محاسبات مشاور

های شهرستان دیر در حال حاضر به دلیل فاصله بیشتر از منطقه پارس جنوبی، همچنان فعالیت غالب در سکونتگاه

ای هصورت ادامه روند توسعه فعالیت گردد. این مهم درکشاورزی و صیادی به عنوان معیشت اصلی ساکنین محسوب می

های عالیتها برای استقرار فهای ناشی از تجمع و تمایل بنگاهنفت و گاز و توسعه پارس شمالی و به دنبال آن افزایش صرفه

                                                      
ی و رها و مشاغلی نظیر صیادی، کشاورزی و باغدارشهروندان این مناطق که تا قبل از شروع استخراج گاز و احداث پاالیشگاه و صنایع پتروشیمی به کا.  1

تاثیر قرار  های صفاری نیز تحتسفاری و تجارت می پرداختند اکنون رونق صید ماهی و سایر آبزیان سال به سال رو به کاهش گذاشته ضمن آنکه کارکرد لنج

ه های کشاورزی و مراتع بسیاری از مشاغل در این بخش از بین رفتمینگرفته است. دربخش کشاورزی نیز به دلیل تصرف و تخریب مساحت زیادی از باغات، ز

 است و شاغالن در بخش صنعت و خدمات جذب شده اند. 
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کر ذ شعاع قرار خواهد داد. الزم بهدستی و پایین دستی، فعالیت غالب شهرهای استان در دو منطقه دشتی و دیر را تحتمیان

ستی داستال و واحدهای مربوط به صنایع پاییندستی مانند کیمیاشهر که شامل یک واحد پلیاست که توسعه واحدهای میان

گردد در حال حاضر در شهرستان دشتستان به دلیل دسترسی این منطقه به آب مورد نیاز این صنعت در دستور کار است. می

با ظرفیت مناطق  دستی متناسبدستی تا پایینز در سطوح مختلف باالدستی، میانبر این اساس اثر فعالیت صنایع نفت و گا

 -های ساحلینونویژه کامناطق اصلی استان به-های پایه کلیه شهرمختلف از حیث دسترسی به آب، نیروی انسانی و زیرساخت

 تواند با ضریب باالیی متاثر سازد.را می

پروژه مهم ملی محسوب گردیده که این مهم باعث مطرح شدن استان بوشهر در نیروگاه اتمی بوشهر نیز به عنوان یک 

در سطح جهان شده است. عالوه بر آن استان بوشهر در زمینه های کشاورزی  …تمامی محافل اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و 

تولید می کند. در زمینه تولید و  هزار تن خرما 132میلیون اصله نخل ساالنه بیش از  5نیز فعال بوده و با دارا بودن بیش از 

مار می رود شه ب منطقهیافته که از مرغوبترین انواع میگو در  کل میگوی کشور در این استان پرورش %52پرورش میگو نیز 

هره برداری گذاران را به بدن طبیعی در این استان باعث شده که توجه سرمایهاصادر می شود. وجود مع مختلفیو به کشورهای 

جلب کند. هم اکنون چندین پروژه کارخانه سیمان به دلیل وجود مواد  های غیرفلزیو کانی سیمان اًاین معادن خصوصاز 

ده دسترسی آسان به دریا باعث شهمچنین اولیه این محصول در استان در دست اجرا و یا در مرحله تولید قرار گرفته است. 

در  .تان فعاالنه در توسعه اقتصادی کشور نقش به سزائی داشته باشنددر اس متوسطبندر صیادی و تجاری کوچک و  چندین

جمهوری  هایو یکی از مهمترین کانوناستان بوشهر، پایتخت اقتصادی ایران،  توان گفت امروزبندی کالن مییک جمع

 .گرددمحسوب میاسالمی ایران در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی 

های تولید به دو قسمت محصوالت زراعی و محصوالت باغی نوع محصوالت تولید و روشکشاورزی استان از نظر 

محدوده های مجزا و -شوند: الفعمده دیده میشود. به علت شوری زیاد خاك، اراضی قابل کشت به صورتتقسیم می

نوع زیادی تباغداری استان بوشهر  . در زمینههای بسیار فشرده و متمرکز در منطقه دشتستان و تنگستانمحدوده-2و دور از هم 

االنه خرما تان از لحاظ تولید سدهند. شهرستان دشتستان و تنگسها تشکیل میرا نخلستان استانباغ های  از %71ندارد. بیش از 

گاز نفت و  هایتوان نتیجه گرفت که اقتصاد استان بوشهر به بخشاند. در مجموع میمقام اول و دوم را در استان کسب کرده

 و حمل و نقل متکی است.  صنایع معدنی و سبککشاورزی، شیالت،  و صنایع مرتبط،
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 1 ساختار قومی، فرهنگی و سیاسی 

ها اهدهی و نحوه استقرار سکونتگتحوالت سیاسی، اجتماعی غالباً نقش و اهمیت عوامل اقتصادی و طبیعی را در شکل

یر شرایط اجتماعی در یک جامعه، ممکن است ضرورت کارکردهای دفاعی عنوان نمونه، با تغیدهند. بهتحت تاثیر قرار می

برداری از منابع آب و خاك تغییر کرده، یا اصوالً ساختار شغلی جمعیت دگرگرون شود. دنبال ۀن، نحوه بهرهاز میان برود و به

 دد.گرها میها باعث رشد و توسعه یا انحطاط آناین تحوالت و تغییر کارکردهای سکونتگاه

بیشتر اهالی استان را پیروان اسالم تشکیل می دهند )اعم از شیعه یا سنی(. ضمن اینکه گروه هایی چند از اقلیت های دینی 

زرتشتی، مسیحی و یهودی نیز در این استان زندگی می کنند. البته اقلیت های موجود در این منطقه عمدتا از افراد مهاجری 

بوشهر، جم و عسلویه( مسکن گزیده اند. اهل سنت  شهرستان های در غالباًاین نقاط ) هستند که بر حسب ضرورت شغلی در

بوشهر نیز بیشتر در قسمت های جنوبی استان زندگی می کنند )به ویژه در شهرستان کنگان(. تردیدی نیست که پس از شکل 

و همچنین گروه های قدیمی و بومی  گیری بوشهر در عهد نادرشاه و حرکت سیل مهاجران بدان جا، هر گروه از مهاجران

آنجا که شامل طوایف شنبدی و تعدادی از اعراب می شد، با گویش خاص خود سخن می رانده اند اما باید گفت زبان 

رسمی مردم آن دیار فارسی بوده و تنها در دستگاه حکومتی زبان عربی به عنوان زبان رسمی آن خاندان بوده است )سند 

 (1387فرهنگی استان بوشهر،  تدوین برنامه جامع

توان در شمار دیگر لهجه های ایران به حساب آورد. این گویش دارای قواعد دستوری خاص گویش اهالی بوشهر را می

خود است و پیشینه در عهد پارینه دارد. اما احتمال اینکه در آینده از گردونه استعمال خارج شود بسیار است. ما بر این ادعاییم 

بوشهر قدیم در ابتدا به همان گویشی که اکنون اهالی دشتی با آن تکلم می کنند سخن می رانده اند، ولی بعدها به که مردم 

با  مردم بوشهرمرور ایام تغییرات هجایی چندی در ادای کلمات در زبان بوشهری ایجاد شده و همان را وجه تمایز بین لهجه 

 دشتی ها ساخته است.

شهر با مردم استان فارس و عشایر کهگیلویه و بویر احمد، در طیف وسیعی یک همگونی خاص به طور کلی بین مردم بو

ستا بیشتر ها در رودار صحبت می کنند که این لهجهای دیده می شود. تقریبا تمامی مردم این استان به زبان فارسی لهجهلهجه

ها آریایی کنند. استان بوشهر پیش از ورودی نیز تکلم میاز شهر متنوع و مشهودند. برخی ار اهالی شیف و کنگان به زبان عرب

ری ای اقوام و نژادهای دیگهای نژادی گوناگون بوده است. عالوه بر نژاد بومی و مدیترانهبه ایران محل سکونت اقوام و گروه

کردند. بعدها زندگی میها دراین خطه ها و عربها، نوردیکها، سومریها، ایالمیهای دراویدی، سامیهمچون سیاهپوست

                                                      
قرار داده بودند  فادهی که این منابع مورد استاهیپا. در بررسی ساختار قوم و فرهنگی نظام شهری منابع مختلفی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. بر پایه سطح دقت و منابع  1

 از اعتبار بیشتری برخوردار بود استفاده گردد. شاناستفادهتشخیص داده شد که از دو منبع که هم به لحاظ ساختار و هم نوع منابع مورد 
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ها، هانیدیگری از اقوام داخلی ایران از جمله بهبهای استان بوشهر بویژه بندر بوشهرگروه هایگیری شهرستانو به هنگام شکل

اند که در اثر اختالط با اقوام قبلی یک نوع نژاد و قومیت خاص بوشهری ها و دیگران به این سرزمین مهاجرت کردهدهدشتی

 اند.دادهرا شکل 

شناسی و مدارك مکتوب تاریخی، معلوم گردیده است که بخش های گوناگون ایران از جمله با توجه به کشفیات باستان

سکونتگاه نژادها و گروه های گوناگونی بوده است. پیش از ورود و استقرار آریاییان در منطقه بوشهر، نژادهای  ،استان بوشهر

د و مدارکی که از عصر حجر، کاکولیتیک و برنز )مفرغ( قدیم باقی مانده است بر این قضیه انبومی در این سامان می زیسته

گواهی می دهد که عالوه بر نژاد مدیترانه ای، نژادهای دیگر مانند: دراویدی، سیاه پوست، سامی، ایالمی، سومری، نوردیک، 

 به این منطقه مهاجرت کرده اند و فرهنگهای متفاوتی عرب، لر و بهبهانی در سرزمین بوشهر سکونت داشته اند و یا به مرور

 (.1387در آنجا با هم اختالط یافته است )سند تدوین برنامه جامع فرهنگی استان بوشهر، 

، راشبندی، ف، خسروی، کمالی، پاپریتنگستانی اقوام حاضر شامل بوشهر، در حال در ناحیه ساکن اصلی و اقوام طوایف

 شهرستان احلیس بوشهر خصوصاً در ناحیه در منطقة تنگستانی شود. قوممی داودی و حیات ، دموخ، انگالی، بوشهریشبانکاره

 و رئیس علیشیری مشهدی ساکنند از دو تیرۀ برازجان در منطقة که پاپری اند. قومساکنفارس استان از نواحی ، برخیتنگستان

 .نیست در دست دقیقی اطالع قوم این اولیة . از موطناست شده تشکیل قاسمی

، قومی در اثر اختالفات اند کهبوده فارس ممسنی ساکنند از اهالی برازجان در منطقة اکنون هم که کمالی طایفه اسالف

 از کازرون تیره اجداد یک اند کهشده تشکیل تیره از دو خسروی اند. طایفةکرده مهاجرت ناحیه این و به کرده موطن ترك

 اند. اینداده را شکل طایفه و یک شده نزدیک هم متعدد به هایدر اثر وصلت اند. ولیکرده مهاجرت دیگر از خشت و تیرۀ

 باشند. اینوز آباد میفیر راشبند شهرستانف فراشبند مرکز بخش اهل فراشبندی ساکنند.  طایفه برازجان نیز در منطقة طایفه

از آنجا  سپس و کرده مهاجرت دالکی دهستان از توابع بنه روستای ساکنند، ابتداع به برازجان درمنطقه اینک هم که طایفه

آنها  اصلی موطن د.  در خصوصساکنن دشتستان شهرستان شبانکارۀ در ناحیه شبانکاره طایفه اند. مردمشدهبرازجان راهی

 اند.ردهکمی زندگی توج در شهر قدیمی شبانکاره از اهالی برخی وجود اسالف باشد  با این نمی در دست دقیقیاطالعات

 بهد که انداده را شکل اقوامی در اثر اختالط ها ساکنند کهبهبهانی ار قبیل مختلفی ها، لرها و طوایفدر بوشهر عرب 

اند. ردهکمهاجرت ناحیه این به و غیره ، کازرون،  بحرینعربستان همچون مختلف اجداد آنها از نواحی است معروف بوشهری

. نیست دردست آنها اطالعی اصلی موطن بوشهر ساکنند در خصوص شهرستان انگالی در دهستان اینک هم انگالی طایفه

 در بخش کهداودی حیات بوشهر ساکنند.  طایفه شهرستان حومه باشند در دهستانمی عربستان از اعراب که دموخ طایفه

 اند.گرفته شکل مختلف اقوام ساکنند از اختالط گناوه داود شهرستان حیات



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
  ییو روستا  ینظام شهر  لی 

 

35 

می  ردشیر در آن رهایی یافتبوشهرتصحیف و تحریف شده بوخت اردشیر است که به معنی شهر رهایی و شهری که ا

باشد. اعراب بوشهر را البوشهر می گفتند که کوتاه شده آن البوشهر می گفتند که کوتاه شده آن ابوشهر است و از نظر 

ساختار لغوی ترکیب درستی به نظر نمی رسد. بوشهر از هزاره سوم قبل از میالد شهری آباد بوده و یکی از مراکز مهم 

ا تشکیل می داده است. از آجر نوشته های عیالمی بدسآمده معلوم شده است که این شهر در آن عصر به ر امپراتوری ایالم

نام لیان معروف بوده است. نام بوشهر برای اولین بار در کتاب معجم البلدان یاقوت حموی آمده است. الزم بذکر است که 

ر بنا گردیده که خرابه های آن به نام ریشهر معروف است. در کیلومتری بوشه 12اردشیر در در زمان اردشیر بابکان شهر رام

زمان نادر شاه افشار، نادر تصمیم به ایجاد نیروی دریایی برای تامین ارتباط جزایر با سواحل خلیج فارس گرفت و به همین 

 انتقال یافت. دلیل لطیف خان نماینده او مرکزیت نیروی دریایی را در بوشهر قرار داده، آبادی ریشهر به بوشهر

میالدی ابومهیری پسر شیخ ناصرخان )ناخداباشی کشتی های نادرشاه( طرح اصلی بوشهر را ریخت و از  1122در سال 

آن پس بوشهر، مقر نیروی دریایی نادر شده و یک کارگاه کشتی سازی در آن ایجاد گردید. در زمان کریم خان زند بوشهر 

ی بندر بصره )در عراق( گردید و حتی اجازه چاپ و نشر اسکناس رایج در این شهر امیت خاصی یافته، رقیب قدرتمندی برا

داده شد. بوشهر از نخستین شهرهایی است که کارخانه چاپ سنگی را وارد کرده و قبل از شهرهای مهم ایران دارای صنایع 

 ظر بیگانگان بوده بطوری کهجدیدی همچون یخسازی و برق بوده است. بوشهر بدلیل موقعیت خاص خود همواره مطمع ن

توسط ارتش انگلیس اشغال گردید. عالوه بر این کشورهای فرانسه، روس، ایتالیا و آلمان  1712و  1821دو بار در سالهای 

در بوشهر دارای کنسولگری بوده اند و نمایندگان سیاسی و بازرگانی کشورهای نروژ، پرتقال، هلند، عثمانی و ... در این شهر 

د تاسیسات و تشکیالتی داشته اند. بوشهر بدلیل موقعیت سوق الجیشی خود و مجاورت با خلیج فارس همواره محل برای خو

وقوع حوادث مهمی بوده است. نادرشاه افشار این شهر را مقر نیروی دریایی خود قرار داده و در زمان کریم خان اهمیت آن 

ف با دولت مرکزی ایران اقدان به اشغال بندر بوشهر نمود که در پی دولت انگلیس بدلیل اختال 1821بیشتر گردید. در سال 

 آن سلحشوران منطقه با تشکیل کانون های مقاومت به مبارزه با اشغالگران پرداختند. 

دولت انگلیس به بهانه های واهی مجددا این شهر را اشغال نمود و حماسه دالوریهای مردم منطقه، خصوصا  1712در سال 

دلواری در مبارزه با این متجاوزان از افتخارات مردم این دیار است. بوشهر از آغاز رهگذر و محل سکونت رئیس علی 

زیسته اند و عالوه بر نژاد مدیترانه ای، نژادهای نژادهای گوناگون بوده است. پیش از ورود آریاییان، نژادهای بومی در آن می

، سومری، عرب، لر و بهبهانی در آن سکونت داشته و یا به مرور به سوی دیگری مانند دراویدی، سیاهپوست، سامی، عیالمی

اند. از اختالط نژادهای عرب، در طوایف مخلوط همانند بهبهانی های ساکن، یک نوع نژاد خاص به وجود آن مهاجرت کرده

ر روستاها کلم می کنند که دآمد که بوشهری معروف شده اند )تقریبا تمام مردم این سامان به زبان فارسی با گویش محلی ت
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و  های بلوچیلهجه ها متنوع می باشد(. لهجه های محلی با لهجه های لری فارسی و سیوندی ارتباط داشته و از نفوذ لهجه

 ود. ششبانکاره ای قدیم به دور نمانده است و گاهی نیز مفردات انگلیسی، پرتقالی، هندی، عربی وترکی در آنها دیده می

سعه بندر و شود. توگیری این سکونتگاه محسوب میبندر بوشهر از عوامل اصلی شکل-قعیت دفاعی شهربنابراین مو

ین این ویزه کویت و امارات از دیگر عوامل تکوفارس بهبازرگانی و موقعیت ویژه این بندر نسبت به کشورهای حاشیه خلیج

و توسعه  اصفهان و تهران-فارس-ای بوشهرکریدور منطقهاداری، قرارگیری در -رود. مرکزیت سیاسیشمار میسکونتگاه به

 صنعت و خدمات سکونتگاهی برتر از جمله عوامل توسعه این شهر در ادوار است.

ار گرفته های ساحلی و رود دالکی قرای اطالق می شود که حد فاصل ارتفاعات شرقی گیسکان و کرانهستان به منطقهتدش

پرست بوده است و دوست و وطنهای دور محل سکونت مردمی مؤمن، ساده، علمشتهاست. مرکز آن شهر برازجان از گذ

اند. شهر برازجان به دلیل سازی را به عهده داشتههمواره جنگاوران دشتستانی در گذر تاریخ نقش های مهم و سرنوشت

نوب ته و مرکز تجاری، سیاسی جهمیشه اهمیت زیادی داش، کنگان و دیر ریگ ، گناوه،گرفتن بر سر راه بنادر بوشهرقرار

گیری ساختار شعاعی شبکه ارتباطی پیرامون این شهر و قرارگیری در مهمترین کریدور شکل گردیده است.محسوب می

های چنین نقشی است. بنابراین چهارراهی بودن و قرارگیری در پسکرانه بنادر در ارتباطی با مناطق داخلی کشور از بازتاب

های دشتستان بسیار حائز اهمیت است. تجمیع منابع آب و خاك و کشت شهر برازجان و سکونتگاه گیری و توسعهشکل

ه در طول های منطقفرد(، از جمله عوامل تکوین سکونتگاهبهعنوان یک محصول گسترده و منحصرهای انبوه )بهنخلستان

 تاریخ بوده است.

مختلط می باشند. پیش از ورود آریاییها،نژادهایی بومی در این سامان مردم دشتستان همانند اکثر اهالی استان دارای نژاد 

می زیسته اند که بر اثر اختالط با آریایی ها، عرب ها، بهبهانی ها و سامی ها نوعی نژاد خاص بوشهری به وجود آمده است. 

تباط ری فارسی و سیوندی ارهای لزبان مردم دشتستان، زبان فارسی با گویش محلی می باشد. گویش های منطقه با لهجه

دارد. به سبب ارتباط قدیمی و پر دامنه مردم با نقاط عرب نشین سواحل جنوبی خلیج فارس و شبه جزیره عربستان، هندوستان 

 و سواحل آفریقا، لغات عربی، هندی، زنگباری، حبشی و آفریقایی در گویش محلی این منطقه دیده می شود.

ی سواحل خلیج فارس است که در گذشته های دور، مرکز تجاری و بازرگانی مهمی محسوب بندر دیر یکی از بنادر قدیم

گردیده است. در ناحیه شهرستان دیر بقایای شهرها و آبادی های کهن بسیاری وجود دارد که بردستان، دیر بتانه، بی خاتی می

گه دشتی واقع گردیده، نقاط بندری و بازارهای و بتون از آن جمله اند. همگی این آبادی ها در منتهی الیه لبه جنوبی جل

دریایی و نیز محل رفت و آمد و سوداگری بلوك دشتی محسوب می  شده اند. به نظر می رسد که ساکنان اولیه بنادر یاد 

مده، در اشده دارای آیین عیسوی یا سایر ادیان کهن خارجی مانند ادیان بابلیان و آشوریان بوده اند. بنابر کاوش های به عمل 
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این آبادی ها و بنادر، دیرهای بسیاری وجود داشته است. همانگونه که حمداله مستوفی در خصوص بنادر بتانه، دیر و بی 

. وجه تسمیه دیر نیز می تواند الهام گرفته از این موضوع باشد. از بندر دیر به طرف "در آن دیرها است"خاتون می گوید: 

ار خرابه های آبادی های مسکونی و شهر و بندر قدیمی به خوبی آشکار است که به تل سوزو غرب تا محلی به نام بتانه، آث

معروف بوده است. به نظر می رسد که این محل و ابنیه واقع در ان، مرکز سکونت راهداران و یا باجگیران راه بازرگانی مهمی 

مرکزی یا از سرزمین های بازرگانی مانند بین بوده است که از طریق آن، از سوی سرزمین های دوردست مانند شهرهای 

 النهرین و چین، کاالهای بازرگانی به بندر بتانه وارد و یا از آن صادر می شده است.

بومیان اولیه شهرستان دیر، بر اثر اختالط با سایر نژادها از قبل آریاییها، عرب، سیاهپوست، سومری، لر و مانند آنها به 

خاص گردیده اند که اصطالحًا به بوشهری معروف شده است. و نژاد مردم بومی مناطق ساحلی تدریج دارای نوعی نژاد 

استان بوشهر می باشد. زبان مردم دیر، فارسی با گویش محلی می باشد. در روستاها لهجه های متنوعی وجود دارد که بسیار 

 ین شهرستان نیز به زبان عربی تکلم می کنند. لهجهنزدیک به هم بوده، از اختالف کمی برخوردارند. تعداد اندکی از مردم ا

فارسی این منطقه با گویش بردستانی بوده که با لهجه های شمال سرزمین فارس، مانند لهجه های لری فارسی و سیوندی 

پر  و ارتباط داشته و هم ریشه با لهجه های گیلکی، کردی، خراسانی و دیگر لهجه های ایرانی است. به سبب ارتباط دیرینه

دامنه ای که مردم این منطقه با نقاط عرب نشین سواحل جنوبی خلیج فارس و شبه جزیره عربستان، هندوستان و سواحل آفریقا 

 داشته اند، لغات عربی، هندی، زنگباری، حبشی و حتی آفریقایی نیز در لهجه های ساکنان این سواحل دیده می شود.

در گذشته رونق بسیار داشته و محل سکونت تجار و بازرگانان و دریانوردان  بندر کنگان از کهن ترین بنادری است که

بوده است. شهرکنگان در زمان قدیم دارای حصاری بوده که به مرور زمان از بین رفته است. در این شهر آثار تاریخی متعددی 

ا چیزی به جای نمانده است. این شهر به چشم می خورد، از جمله چند مسجد و گرمابه بزرگ که امروزه جز خرابه ای از آنه

در گذشته از پرجمعیت ترین بنادر جنوب بوده و دارای حوض دریایی و بندرگاه بزرگی بوده است که به علت عدم تعمیر 

 بموقع خراب شده است.

ن متأسفانه گردد ولیکشهر خورموج مرکز شهرستان دشتی دارای سابقه ای کهن  بوده و به پیش از ظهور اسالم بوده بر می

آثار و ابنیه چندانی از آن دوران باقی نمانده است. تنها آثار تاریخی با ارزش، قلعه خورموج است که قسمتی از آن به نام قلعه 

گام چون هن» محمد خان و قسمتی دیگر به نام قلعه جالل خان معروف می باشد. درخصوص وجه تسمیه خورموج می گویند:

هی می روید که مردم محلی آن را بهمن می نامند و انعکاس نور خورشید بر روی جلگه پوشیده بهار در جلگه خورموج، گیا

« موج»مخفف خورشید و « خور»از گیاه بهمن منظره زیبایی به وجود می آورد، از این رو نام خورموج که از دو عبارت 

( به این م و قوم دشتی )ساکنین دشت خورموجتشکیل یافته، به آن ناحیه اطالق شده است. عنوان دشتی به دلیل سکونت مرد
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ناحیه اطالق گردیده است. مؤلف فارسنامه ناصری در خصوص منطقه دشتی و خان های آن و ضابطین خورموج مطالبی را 

 بیان داشته و کالنترها و ضابطین خورموج را در دوره قاجاریه نام برده است.

ر است. پیش از ورود آریاییان، نژادهای بومی در این خطه سکونت داشته نژاد مردم دشتی همانند سایر مناطق استان بوشه

اند و پس از ورود قوم اخیر و اختالط آنها با سایر نژاد ها )همانند عرب، سامی، عیالمی، بهبهانی و ... ( نژاد خاصی را به وجود 

 ه نامیده می شود. زبان مردم دشتی ،زبانآورد که کالً به بوشهری معروف گردیده است و ساکنین هرمنطقه به نام آن منطق

های لری فارسی و سیوندی ارتباط نزدیک دارد و مفردات عربی، انگلیسی، هلندی باشد که با لهجهفارسی با گویش محلی می

 و لغات بعضی از آنها نیز در این زبان دیده می شود.

ه و مراتع که به دلیل وسعت زیاد منطقست: یکی اینگیری و توسعه مناطق دشتی و دیر عوامل چندی موثر بوده ادر شکبل

خوب آن جایگاه مناسبی برای اسکان عشایر و ایالت بوده است و آنان به دلیل ساخت اقتصادی و معیشتی که که بیشتر 

 ها اقامت اختیار نمودند و به مرور زمان به مقدار اند در این مناطق در کنار آبادیکشاورز و دامپرور بوده

خصوص مناطق ساحلی از اهمیت بسزایی شد. عامل دیگر تجارت است که در گسترش برخی مناطق بها افزوده میهآن

برخوردار بود. بنادر مختلف در دشتی و دیر با مردم مناطق حاشیه جنوبی خلیج فارس در ارتباط بودند که این امر در روند 

 ها موثر بوده است. آنزندگی 

ندر طاهری )سیراف( از مراکز عمده صید و فروش مروارید بوده است. بندر و شهر تاریخی سیراف بندر کنگان به همراه ب

در مغرب بندر طاهری کنونی قرار داشته است و در همه کتب جغرافیایی قدیم که از خلیج فارس نوشته اند نام آن مشاهده 

ونه موسوم به استاق )اوستا( که کتابی به گفارسیان در کتابشان "می گردد. یاقوت حموی در خصوص سیراف می گوید: 

اند که کیکاووس خواست به آسمان صعود کنند و چون با تخت بربال مرغان بسته اش صعود انجیل و تورات است، آورده

ر به من آب و شی"نمود و از چشم مردمان پنهان شد، خداوند باد را فرمود که او را فرو اندازد و پس فرو افتاد و گفت که 

ورت آب شد و به صو او را شیر و آب نوشانیدند. از آن جهت است که نام شهری که کیکاووس در آن فرو افتاد، شیر "یدده

سیراف و شیالو درآمد و شهری در کوره اردشیر خوره از شهرهای پارس است و بازگانان آن را شیالو گویند و در آن آثار 

چوب ساج ساخته اند وجود دارد و من آن شهر را دیدم و عمارات در دامنه عمارات نیکو و مسجد جامعی که ستونهای آن از 

بعد از شیراز، سیراف مهمترین شهر ". اصطخری در قرن دهم میالدی در کتاب خود می گوید: "کوهی بزرگ واقع است

نگباری ساخته فارس است و از حیث وسعت به همان اندازه شیراز می باشد. خانه های آنجا از چوب های سخت و محکم ز

شده و دارای چندین طبقه است. این شهر در ساحل دریا واقع شده و دارای ابنیه قشنگ و جمعیت زیاد می باشد. آب خوب 

 ."اشدتر می بآورند و هوای سیراف از کلیه نقاط دیگر ایالت گرمو میوه عالی از کوه جم که در مجاورت شهر واقع است، می
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ای از نژادهای بومی، آریایی، عرب، دراویدی، سیاهپوست و نوردیک سمت ساحلی( آمیزهزبان و نژاد مردم کنگان )ق

می باشد که موجب به وجود آمدن نژاد خاصی گردیده  که اینک در بندر کنگان و بنادر اطراف سکونت دارند. زبان مردم 

 به ی دارد.هجه های لری، فارسی و سیوندعربی و فارسی می باشد که زبان فارسی با گویش محلی بوده و ارتباط نزدیکی با ل

 و ستانعربستان، هندو  جزیره شبه و فارس خلیج جنوبی سواحل نشین عرب نقاط با مردم دامنه پر و قدیمی ارتباط سبب

 نیز در لهجه ساکنان این خطه وجود دارد.  آفریقایی و حبشی زنگباری، هندی، عربی، ،لغات آفریقا سواحل

ت باشند گرفته شده است و مرکز آن، اهرم، دارای قدمان از نژاد مردم آن که بیشتر تنگسیر میعنوان شهرستان تنگست

تاریخی می باشد. درباره وجه تسمیه اهرم آورده شده است که بعید نیست که اهرم تحریف شده ارم به معنی باغ بهشت باشد. 

ند. اهرم در زمان مبارزات مردم جنوب علیه استعمار اهای آب فراوان دانستههای مرکبات و چشمهدلیل آن هم وجود باغ

انگلیس، به عنوان پایگاه مهمی مورد نظر بوده و زندانیان خارجی در قلعه آن سکنی داده بودند. حاج میرزا حسن حسینی 

ا ( تفسایی، صاحب فارسنامه درباره اهرم می نویسد: ناحیه اهرم مشرق بندر بوشهر است و در ازای آن از )کشی خاویز

فرسخ و پهنای آن به فرسخی نرسد، محدود است از جانب مشرق به نواحی دشتی و از طرف شمال  5محمودآباد نزدیک به 

به محال برازجان و از جانب مغرب به ناحیه تنگستان و از جنوب به ناحیه خورموج. ضابط و کالنتر آن حیدرخان تنگستانی 

 است.

غیرساحلی تقسیم می گردد که مرکز قسمت ساحلی آن با دلوار است. شهر  شهرستان تنگستان به دو قسمت ساحلی و

کیلومتری بندر بوشهر قرار دارد. همواره پایگاه مجاهدین و مبارزین ضداستعمار و ضد استثماری بوده است.  35دلوار در 

است و به  هوداوزین بیگانه بناحیه تنگستان در مبارزات انگلیسی پیشقدم  بوده و محل درگیری های مبارزان داخلی با متج

های بسیاری را نیز متحمل شده است. زبان مردم تنگستان زبان فارسی با گویش محلی خاص خود بوده و همین دلیل ویرانی

های ناحیه ساحلی و غیرساحلی نزدیک به یکدیگر می باشد. زبان مردم تنگستان عموما تنگسیر است که مخلوطی از لهجه

 ای لر و بهبهانی نیز در آن تاثیر داشته است.ی آن سامان می باشد. عالوه بر این نژادهای مدیترانهنژاد آریایی و بوم

شهرستان دیلم دارای یکی از قدیمی ترین و بزرگترین بنادر ایران می باشد. در فاصله هفتصد متری غرب قریه شاه عبداهلل 

ها و خرابه های شهر قدیمی مهروبان قرار دارد. طول این س، تپهکیلومتری بندر دیلم کنونی، بر ساحل دریای پار 12و حدود 

کیلومترمربع می باشد و بدین  5کیلومتر و عرض آن حدود یک کیلومتر و مساحت تقریبی آن حدود  3خرابه ها بیش از 

اشند و بترتیب عظمت و بزرگی بندر مهروبان تا حدودی مشخص می گردد. اکثر ساختمان ها دیوارهای سنگی و گچی می 

کار گرفته شده است. ناصرخسرو قبادیانی در توصیفی که از ههای دریایی بها نیز مالط گلی و ساروج و سنگدر ساختمان

این شهر نگاشته به کاروانسراهای متعدد و مسجد آدینه شهر اشاره نموده و ابن بلخی نیز از جامع و منبر این شهر سخن گفته 
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-. یاقوت حموی نیز خود شهر مهروبان را دیده و در معجم"ار باشد چنان که به همه جای برندوکتان بسی بزر"و نوشته است: 

البلدان اسم آن را با واو ساکن و با موحده و آخر آن نون آورده و نوشته است: من آن را دیدم در اقلیم سوم، طول آن هفتاد 

ان و سیراف ذکر کرده است. جلگه بندر دیلم فاقد و هفت درجه و نصف و عرض آن سی درجه است. و محل آن را بین آباد

آب بوده است و به همین دلیل آب را از رودخانه زیدون توسط نهر و قنات به این شهر رسانیده بودند. این موضوع را نیز 

ن خوزستان امولف فارسنامه ناصری دقیقا توصیف نموده است. شهرستان دیلم منتهی الیه شمال استان بوشهر قرار دارد و با است

تای ها در روسهای کهن دیگری نیز بوده است که بقایای آنباشد. عالوه بر مهروبان، شهرستان دیلم دارای آبادیمرز میهم

 امام حسن موجود است.شهر عامری و 

ها ریاییآ نژاد مردم دیلم نوعی نژاد خاص بومی است که به بوشهری معروف می باشد. این نژاد در اثر اختالط نژاد بومی با

و دیگر اقوام از قبیل سامی، عیالمی، سومری، عرب، لر و بهبهانی که به این خطه مهاجرت نموده بودند، بوجود آمده است. 

ر گردد. لهجه مردم دیلم نیز  دهای مختلفی تکلم مییلم فارس با گویش محلی است که در روستاها با لهجهدزبان مردم 

ل سرزمین فارس، مانند لهجه های لری فارسی و سیوندی بوده هم ریشه با لهجه های گیلکی، ارتباط نزدیک با لهجه های شما

کردی و خراسانی است و به دلیل ارتباط دیرینه و پردامنه با نقاط عرب نشین سواحل جنوبی خلیج فارس و دریانوردان و 

ی، گرددو لغات عربر لهجه مردم دیلم مشاهده میهای آنها دبازرگانان پرتقالی، هلندی، انگلیسی و هندی، مفرداتی از زبان

 هندی و مانند آن نیز در این لهجه نفوذ کرده است.

گناوه بر ساحل خلیج فارس، میان بوشهر و دیلم به فاصله هجده کیلومتری شرق خور امام حسن واقع شده است. شهر 

نیم دایره در جانب شمال شهر کنونی بر گناوه  کنونی گناوه در جنوب گناوه قدیم بنا گردیده است و گناوه قدیم در یک

رده و رسول )سول، در زبان محلی به شن فشتیهای  نامباشد. از گناوه قدیم نقاطی باقی مانده است که امروز بهفعلی محیط می

ن نقاط یک از ای شوند. هرزاده خوانده میامام-مناره، بتون و تلگوری، تلگنبد، تلشود(، عبد امام، تلیکپارچه گفته می

های های قدیمی را در خود جای داده است. نام این شهرستان در نوشتههای دور است که ویرانهدارای آثاری از گذشته

گردد. هایی است که به واژه گناوه و جنابه منتهی میهای متفاوت ذکر گردیده که تحریفدانان به صورتمورخان و جغرافی

های و جنابا، گنابا، گنوه، گندابه، جانابه، گنابه، گنفه، گنبه و در نوشته« جَنّابه»ری و ناصر خسرو در آثار یاقوت حموی، اصطخ

ابه بن گوید: جنابا، جنحمداله مستوفی، ابن حوقل، بالذری و دیگران جُنابه و گُنابه دیده شده است. حمداله مستوفی می

ه( خوانند، یعنی آب گنده و موضعی را که چنین نامی باشد به طهمورث دیوبند ساخت، پارسیان آن را گنبه )گنداب، گنف

شرحی دیگر محتاج نبود و چهار دیه از اعمال آنجاست و شهری است بر کنار دریا... . مؤلف حدودالعالم بر خالف گفته 

های بسیار، ستگنافه شهری است بزرگ و خرم و جای بازرگانان با خوا"نویسد: مستوفی که گناوه را جای بدی دانسته، می
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و در دریای گناوه معدن مروارید است و بوسعید دقاق که دعوت کرد و بحرین بگرفت از  های گوناگون خیزداز وی جامعه

 ."آنجا بود و سلیمان بن الحسن القرمطی پسر ابن بوسعید بود

العاص در سال یبن اباسالم، عثمان رسد و با ظهورها میشناسی، قدمت این بندر به زمان عیالمیبا توجه به کشفیات باستان

نوزدهم هجری قمری گناوه را به صلح فتح کرد. گناوه در گذر زمان دوباره ویران شده است. نخست در آغاز حمله عرب، 

ها بعداً مرمت شد و گناوه آباد سوز. این ویرانیای طبیعی آن را ویران نموده یا جنگی خانمانولی معلوم نیست که حادثه

و دیگر ویرانی گناوه که نویسنده فارسنامه از آن یاد کرده است؛ این ویرانی دوم این شهر بوده است. گناوه از روزگار  گردید

اند و ظهور ابوسعید جنابی رهبر قرمطیان بحرین و پسرش ابوطاهر، دلیل باستان بندری بوده که بازرگانان آن شهرت داشته

 دیگری بر شهرت آن بوده است.

بندری رهگذر و محل سکونت نژادهای گوناگونی بوده است. بندر گناوه نیز همانند سایر نقاط بندری استان  اکثر نقاط

ن عیالمی، چوها، موطن نژادهای بومی بوده است که پس از آن بر اثر اختالط با نژادهای دیگر همبوشهر تا قبل از ورود آریایی

لم ی محلی بدان تکیده است. زبان مردم گناوه فارسی بوده که با لهجهای گردسومری و عرب دارای نوعی نژاد خاص منطقه

ها از جمله لری فارسی و سیوندی مصون نمانده است. اضافه بر آن تعدادی از ای لهجهنمایند. البته این گویش از نفوذ پارهمی

 د.شوهای بیگانه از قبیل انگلیسی، پرتغالی و عربی نیز در آن دیده مینمفردات زبا

های شهرهای استان را از حیث چهار مولفه موقعیت مورفولوژیک، جمعیت، مراتبی ویژگیدر یک رویکرد سلسله 11جدول 

ن و چهار های پیشیگیری شهرهای اصلی استان منتج از تحلیلدهد. در انتها عوامل موثر بر شکلخدمات و کارکرد نشان می

بندی گردیده است. شایان ذکر است که کاربری غالب فعال منطقه پیرامونی شهرها از آخرین نقشه بهنگام قهمولفه مذکور طب

 کاربری زمین اقتباس شده است.
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 1گیری شهرهای استان: خالصه عوامل اصلی شکل 11جدول 

 اه نام سکونتگ ردیف

 عیتیتحلیل سلسله مراتب جم تحلیل مورفولوژیک
تحلیل سلسله 

 مراتب خدماتی
 تحلیل  کارکرد

 عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه  نظام شهری

 رده جمعیتی سهم جمعیتی 1372جمعیت درجه مرکزیت مکانی رتبه در مدل جاذبه
شاخص مرکزیت 

 مکانی خدمات
 کاربری غالب فعال منطقه 2مقیاس کارکردی تعداد کارکرد پایه 

 محدوده شهر و بندر و مناطق ویژه و نواحی خاص INRL 10 1395.8 شهر میانی بزرگ 26.5 195222 70.98 1 بوشهر 1

 بندر بوشهر و پیرامون-شهر--1

موقعیت دفاعی و ژئوپلیتیک شبه جزیره بوشهر نسبت به شهر خارك و خلیج 

 فارس

موقعیت ویژه بندری و بازرگانی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس و به تبع 

 شد کریدورهای حمل و نقل و کسب و کار آن ر

 دسترسی به دریا و امر صیادی

 دسترسی به شهرهای پرجمعیت در استان فارس و خوزستان

 افزایش جمعیت و به تبع آن رشد خدمات برتر و توسعه امالك و مسغالت

 اداری-مرکزیت سیاسی

 شهر برازجان و پیرامون-2

دو بندر بازرگانی مهم بوشهر و موقعیت چهارارهی و قرارگیری در پسکرانه 

 گناوه و ...

تجمیع منابع آب و خاك در این منطقه و در نتیجه رونق کشاورزی و دامپروری 

 در محصوالت منحصر به فرد و وجود معادن

موقعیت مرکزی نسبت به سکونتگاه های منطقه، افزایش جمعیت و به تبع آن 

 رشد خدمات برتر

 نبندر گناوه و دیلم و پیرامو-3

موقعیت ویژه بندری و بازرگانی و دسترسی به کریدورهای دریایی حوزه خلیج 

 فارس )کویت و امارات(

رشد جمعیت و به تبع آن خدمات برتر و موقعیت ویژه نسبت به بندر خارك به 

 عنوان مهمترین کانون صادرات نفت کشور

 بندر عسلویه و نخل تقی و پیرامون-3

 یادیموقعیت بندری و بازرگانی و ص

 تجمیع منابع آب و خاك و کشاورزی

 کشف میادین نفت و گاز و توسعه صنایع مرتبط و خدمات پشتیبان

 رشد جمعیت و در نتیجه رشد خدمات سکونتگاهی و امالك و مستغالت

 13.0 95449 72.27 2 برازجان 2

 شهر میانی کوچک

403.8 8 INRL 
کشاورزی آبی و نخلستان و دیم و محدوده شهرها 

 و معادن

 منطقه ویژه و محدوده شهرها INRL 6 189.0 10.4 76329 66.07 3 کنگان 3

 INRL 5 359.0 8.7 64110 60.08 4 گناوه 4
کشاورزی، دیم، محدوده شهر و بندر و مزارع 

 میگو

 معادن و اراضی کشاورزی و صنعت NRL 9 149.5 شهر کوچک 4.8 34944 75.50 5 خورموج 5

 3.0 22393 44.20 7 دیلم 6

ک
وچ

 ک
یار

بس
هر 

ش
 

224.0 5 INRL  اراضی دیم، محدوده شهرو بندرو صنایع نفت 

 INRL 8 204.4 2.8 20751 56.42 10 جم 7
محدوده شهری و روستایی و پاالیشگاه و اراضی 

 باغی

 INRL 6 167.5 2.7 20157 65.68 8 ردی 8
اراضی کشاورزی آبی، محدوده شهرو بندر و 

 صنایع نفت و گاز

 کشاورزی دیم، صنعت و محدوده شهری L 6 13.8 2.5 18072 74.20 6 چغادك 9

 کشاورزی آبی و نخلستان و محدوده شهر RL 4 15.1 2.3 17248 70.56 9 آبپخش 10

 RL 8 61.1 1.9 13778 75.74 13 اهرم 11
کشاورزی آبی و نخلستان و محدوده شهر و معادن 

 و صنعت

 محدوده شهری و روستایی و اراضی دیم RL 4 35.6 1.7 12820 74.16 11 عالیشهر 12

 کشاورزی آبی، معادن و محدوده شهرها L 5 6.9 1.6 11515 66.95 12 بنک 13

 صنعت و محدوده شهر و بندر RL 2 65.7 1.6 11503 52.35 16 نخل تقی 14

 نخلستان و کشاورزی دیم NRL 1 6.2 1.6 11414 67.72 15 وحدتیه 15

 کشاورزی آبی و محدوده شهرها INRL 3 12.1 1.4 10156 74.05 14 کاکی 16

 1.1 7884 51.47 22 عسلویه 17

ستا
رو

-
هر

ش
 

258.6 6 INRL صنعت و محدوده شهرو بندر 

 نخلستان و کشاورزی دیم L 2 9.9 1.1 7859 70.01 17 سعدآباد 18

 صنعت و محدوده شهرو بندر IN 2 197.9 1.0 7722 60.85 19 خارك 19

 کشاورزی آبی و دیم L 2 15.1 1.0 7653 68.19 18 شبانکاره 20

 صنعت، محدوده شهر و بندر و کشاورزی آبی INL 2 24.3 1.0 7137 59.19 23 سیراف 21

 کشاورزی آبی و معدن L 1 8.5 0.8 6211 70.92 24 آبدان 22

 صنعت و محدوده شهری L 2 5.7 0.8 6078 66.63 20 بردستان 23

                                                      
 ع شود.ها مذکور به مجلد اول ساختار سکونتگاهی با عنوان توصیف عناصر نظام سکونتگاهی رجو. به منظور بررسی نحوه محاسبات شاخص 1
 دهد.مقیاس محلی را نشان میLای )چندشهرستان( و منطقه Rملی،  Nالمللی، مقیاس بینIطبقه بر اساس مطالعات فصل هشتم ساختار سکونتگاهی ارائه شده است  3مقیاس کارکردی در  2
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 اه نام سکونتگ ردیف

 عیتیتحلیل سلسله مراتب جم تحلیل مورفولوژیک
تحلیل سلسله 

 مراتب خدماتی
 تحلیل  کارکرد

 عوامل موثر بر شکلگیری و توسعه  نظام شهری

 رده جمعیتی سهم جمعیتی 1372جمعیت درجه مرکزیت مکانی رتبه در مدل جاذبه
شاخص مرکزیت 

 مکانی خدمات
 کاربری غالب فعال منطقه 2مقیاس کارکردی تعداد کارکرد پایه 

 بندر کنگان و دیر و  سیراف-شهر-2 نخلستان، معدن و صنعت L 3 7.4 0.8 6044 69.02 21 دالکی 24

موقعیت بندری و بازرگانی و دسترسی بهینه به برخی از کشورهای حاشیه خلیج 

 سفار

 دسترسی به دریا و امر صیادی

 تجمیع منابع آب و خاك و اقتصاد کشاورزی

 2کشف میادین نفت و گاز و بستر توسعه پارس 

 قابلیت توسعه سکونتگاهی و جذب جمعیت مهاجر و به تبع آن رشد خدمات

 اداری-مرکزیت سیاسی

 شهر جم و پیرامون-5

 ت و جذب صنعتاقلیم مناسب و تجمیع منابع آب و خاك و توسعه باغا

 موقعیت ویژه نسبت به بنادر جنوب استان شامل عسلویه، سیراف و کنگان و دیر

 رشد محسوس جمعیت و به تبع آن  خدمات سکونتگاهی

 شهر خورموج و پیرامون-1

 جنوب-موقعیت بین راهی و قرارگیری در کریدور شمال

 وجود منابع آب و خاك و کشاورزی

 وجود معادن غنی

 اركجزیره خ-شهر-8

 موقعیت ویژه بندری )عمق مناسب( و بازرگانی

 دسترسی به دریا و امر صیادی

 موقعیت ویژه طبیعی جهت صادرات نفت و زنجیره مرتبط

 موقعیت دفاعی جزیره در خلیج فارس

 شهر اهرم-7

 تجمیع منابع آب و خاك و در نتیجه رونق کشاورزی

 موقعیت دفاعی در ادوار دور

 

 

 محدوده شهر و مزارع میگو IL 1 50.9 0.8 5619 62.46 26 ریگ 25

 کشاورزی آبی، معادن و محدوده شهرها L     0.6 4413 68.57 25 دوراهک 26

 کشاورزی آبی  L 2 7.6 0.6 4376 69.38 27 بردخون 27

 محدوده شهر و بندر مزارع میگو L 4 84.7 0.5 3704 73.53 26 دلوار 28

 بادوله 29
  

74.42 3680 0.5     L کشاورزی آبی، معادن و محدوده شهرها 

 کشاورزی آبی L     0.5 3503 73.88 آباد 30

 کشاورزی آبی و دیم L 1 6.2 0.4 3183 62.31 29 تنگ ارم 31

 کشاورزی آبی L 2 0.8 0.4 2735 63.94 30 انارستان 32

 کشاورزی آبی L 2 0.5 0.3 2528 67.84 32 شنبه 33

 محدوده شهر و بندر NL 2 108.1 0.3 2498 52.01 31 امام حسن 34

 کشاورزی آبی L 4 3.6 0.3 2405 63.33 33 ریز 35

 کشاورزی آبی و دیم L     0.3 2279 65.18   بوشکان 36

 کشاورزی آبی و دیم L 1 0.5 0.3 2164 71.15 28 کلمه 37
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 تاثیر مرکز استان بر مناطق پیرامونی 

-زر تئوری قطب رشد و اثر مرکز بر پیرامون و یا مرکدر تئوری های اقتصاد فضا، تاثیر مراکز اصلی بر پیرامون عموماً د

ی روستای-عنوان شده است که این مهم عموماً در مساله محوری اختالفات منطقه ای و به طور خاص در روابط شهری 1پیرامون

ر حال دتحلیل شده است. لیپتون که از معروف ترین نظریه پردازان سال های اخیر است، معتقد است امروزه در کشورهای 

توسعه برخورد طبقاتی، نه میان نیروی کار و سرمایه و نه میان منافع خارجی و ملی است، بلکه میان طبقات روستایی و طبقات 

ه نظر او کند. بهای کامالً روشن در تخصیص منابع در امر توسعه روستایی تاکید میشهری صورت می گیرد. او بر زمینه

می توانند منابع عمده یک کشور و یا منطقه را دور از جمعیت روستایی نگه دارند زیرا قدرت مردم شهری به حدی است که 

ت که گردد و از این طریق اسنفوذ موثر شهر بر حوزه های روستایی منجر به نابرابری های بین مناطق شهری و روستایی می

 می یابند.شهرها به مازاد تولید ارزان قیمت، مواد غذایی، مواد صادراتی و ... دست 

بر ای اساسی هتبیین نحوه پراکنش فضایی فعالیت برای ای،ریزی شهری و منطقهپیرامون در ادبیات برنامه-تئوری مرکز

ا تاکید بر . اساس این مدل بر نظریه وابستگی بکار رفته استبه مبنای توزیع ناهمگون قدرت از نظر اقتصاد، اجتماع و سیاست

جزء اصلی نظام سکونتگاهی عبارتند از: مرکز به عنوان  2پیرامون استوار است. مطابق این مدل، ابعاد فضایی رابطه مرکز با

خود نیز زیر سلطه مرکز بزرگتری باشد و پیرامون، به عنوان جزء وابسته به کانون مرکزی.  بسا چه که –کانون قدرت و سلطه 

، رشد مبادله کاالهای تولیدی، تمرکز قدرت اقتصادی، نوآوریاین گونه وابستگی در نتیجه نابرابری بین مرکز و پیرامون در 

 گردد. فریدمن ضمن فاصله گرفتن از بحثی صرفا اقتصادی، به سمت ایجاد پیوند بیناقتصادی و فعالیت تولیدی پدیدار می

هری است م شهای متقابل و نظریه نوسازی حرکت می کند و به اعتقاد وی این نظا، کنشمناطق و مناطق قطبیقطبی شدن 

به نظر  .ودمربوطه دارند تعریف می شای را تشکیل می دهد و نواحی پیرامونی نیز براساس روابطی که با هسته که مناطق هسته

و ظهور  2بر فرایندهای قطبش مهای حاکقانونمندی توانمیهای حاکم بر این نظریه، فریدمن، با درك فرآیند و خصیصه

ای منطقه یهاعدم تعادل و عدم توازن کننده از بروزهای هدایتو با اتخاذ سیاست شناساییسکونتگاهی  و الگوهای فضایی

. این مدل در واقع نوعی الگوی فضایی برای درك کلی و چارچوب فضایی، در زمینه ساختار فضایی مناطق، کردجلوگیری 

 به مثابه کانون قدرت، هدایت و سلطه، محل . در نظریه فریدمن مرکزدهدنیز به دست میاقتصادی فضا را روندهای تغییر 

یرامون، به آید و در مقابل پتجمع و تمرکز آرا و اندیشه ها، پیشرفت علمی و فناوری، سرمایه و نیز کانون توسعه به شمار می

                                                      
1 . Core-Periphery Model 
2 .Polarisation 
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بین  رابطه بر نپیرامو –اساسی مدل مرکز  مثابه فراهم کننده منابع تامین نیازهای مرکز، جایگاهی کامال وابسته دارد. ویژگی

ابع، جایی عوامل اصلی تولید، نیروی انسانی، مناز نوع مناسبات سلطه است، ساختار قطبی این روابط با جریان جابهاین دو و 

 .مواد خام، سرمایه و مانند آن، از پیرامون و حاشیه به مرکز پدیدار می گردد

 ردد:گت اثر مرکز استان بر پیرامون از دو مسیر تحلیل میدر ادامه بر پایه چارچوبی که از این تئوری قابل اقتباس اس

 ای شامل جریان کاال، مسافر، مالی و پیوند مهاجرت؛قدرت بوشهر در جذب و پیوند جریانات منطقه-مسیر اول

طبیت و ا، قهآمده از فصل نهم مطالعات گام دوم مرحله اول برنامه با عنوان پیوند بین سکونتگاهدستبهمطابق با نتایج 

رده پیوندهای مسافر، کاال، مهاجرت و پیوندهای مالی قابل تحلیل است و این  3مرکزیت بوشهر نسبت به سایر مناطق در 

-شهردر  جمعیت %18,7جمعیت شهری و  %25,2بایست در مقایسه با سهم جمعیتی شهر بوشهر ارزیابی گردد. قطبش می

از کل جریانات  %53,8رپایه تحلیل جریانات کاالیی برون و درون استانی، )مرکز استان( تمرکز یافته است. ب بندر بوشهر

 گیرد. کاالیی توسط این مرکز انجام می

جریان مسافر در کل شبکه  %33,7جذب مسافر برون استانی و قدرت پیوند %23,11جریانات هوایی مسافر و  %21همچنین 

نحوی به گاهی این مرکز در این پیوند نسبت به سایر مراکز استگره شهری استان بیانگر قطبش قابل توجه مرکز استان و نقش

تقی و عسلویه و جم( فاصله محسوس و معناداری از حیث این که خوشه دوم )شامل شهرهای برازجان، گناوه، مجموعه نخل

 ها رجوع شود(.گاهگزارش بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونت 13و  52پیوند با مرکز استان داراست )به جدول 

 %58مهاجرین برون استانی و  %38,12توان مرکز استان در جذب مهاجرین نیز از سهم جمعیتی آن به مراتب باالتر است. 

 اند. به مرکز استان جذب شده 72-82جذب مهاجرین درون استانی در دوره 

خدماتی  یرامونی است. شاخص مرکزیتشاخص مرکزیت خدماتی نیز گویای تسلط محسوس مرکز استان بر سایر مناطق پ

ات دهد. یکی از نکبرابر نسبت به شهر دوم )برازجان( شاخص تمرکز باالتری را نشان می 3,2بوده که  1372,8بوشهر معادل 

 پیرامون، تحلیل رابطه نقش و جایگاه کارکردی مرکز نسبت به موقعیت مرکزی آن در فضاست. -حائز اهمیت در تحلیل مرکز
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 شاخص مرکزیت خدماتی.های فضایی پیرامون آن در پهنهدوم: قدرت و سلطه بوشهر در جذب نیروی انسانی و مسیر 

با فواصل مشخص  سطح فضایی 3به منظور تحلیل و بررسی تأثیرات شهر بوشهر به عنوان مرکز استان بر مناطق پیرامون،  

جمعیت روستایی و  سطوح مذکور، شاخصز این در هر یک ا و کیلومتر تعیین شده است122 و کیلومتر22کیلومتر، 22

و شاخص تخصیص اعتباارات تخصیص داده شده به شهرستان بوشهر و سهم  72و  12در دو دوره زمانی ، سهم شاغلین شهری

 به شرح ذیل ارائه شده است.مورد تحلیل قرار گرفته است آن از استان 

 کیلومتر 111و  11، 21ای عمده اقتصادی در سه پهنه فضایی : توزیع شاغلین بخش ه12جدول 

سهم شاغلین در گروه های 

عمده و به تفکیک شهری و 

 روستایی

 21 -1پهنه فضایی

 کیلومتر

 11-21پهنه فضایی 

 کیلومتر

 111-11پهنه فضایی 

 کیلومتر

 111پهنه فضایی بزرگتر از 

 کیلومتر
 جمع کل

تعداد 

 شاغلین

سهم 

 شاغلین

تعداد 

 اغلینش

سهم 

 شاغلین

تعداد 

 شاغلین

سهم 

 شاغلین
 سهم شاغلین تعداد شاغلین

 81732 53,72 25175 21,33 18152 2,17 2272 8,75 1883 تعداد شاغلین شهری بخش صنعت

 32237 12,53 23532 11,23 2127 1,22 2285 2,82 711 تعداد شاغلین روستایی بخش صنعت

 122373 55,25 17835 22,31 23313 5,12 1318 1,32 8173 تعداد شاغلین  بخش صنعت 

 13217 32,31 2123 21,15 3852 13,52 1731 18,12 2552 تعداد شاغلین شهری بخش کشاورزی

تعداد شاغلین روستایی بخش 

 کشاورزی
582 3,33 2212 12,52 8337 31,38 8112 32,57 22315 

 33532 31,18 13357 32,23 12311 13,23 3213 7,52 3332 تعداد شاغلین بخش کشاورزی 

 132221 21,12 35181 37,83 55255 1,31 7112 12,23 17727 تعداد شاغلین شهری بخش خدمات

 33385 21,75 11378 22,21 8231 13,28 3115 8,32 2831 تعداد شاغلین روستایی بخش خدمات

 155233 32,53 23182 33,73 13521 8,13 13371 13,11 22152 تعداد شاغلین بخش خدمات 

 ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس مرکز آمار ایران و تحلیل مکانی

هدف  ردیگیم نشأت( Core-Periphery Theoryپیرامون )-در تحلیل اثر مرکز استان بر پیرامون که از تئوری مرکز

اثر  د جهت بررسی این مهمبررسی اثرات قطبی شدن فضا در مرکز و اثرات انتشاری در مناطق پیرامونی است. در این بن

تحوالت جمعیتی و اشتغال و سطح جذب شاغلین بخش صنعت در پیرامون شهر بوشهر در سه پهنه فضایی )معیار فاصله از 

از مشاغل صنعتی  %1,3از مشاغل خدماتی،  %13کیلومتری از مرکز استان،  22در شعاع  مرکز( مورد تحلیل قرار گرفته است.

است. بر  %13,32و  %22,33کیلومتر از مرکز استان به ترتیب معادل  22بخش های مذکور در شعاع  تمرکز یافته است. سهم

این اساس می توان نتیجه گرفت که عمده مشاغل صنعتی علی رغم وجود قطب جمعیتی و خدماتی شهر بوشهر در جنوب 

 است.  ر توزیع متوازن این بخش اقتصادیاستان تجمع یافته است. همچنین پراکنش شاغلین خدماتی در پهنه سرزمین نمودا
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 تحلیل نظام روستانشینی و عشایری استان -1-2-2-6

 تحلیل روند روستانشینی استان و جایگاه آن در کشور 

ه های کالن کشور در زمینه انرژی با اتکاء بگیری سیاستتاستان بوشهر در دو دهه اخیر تحوالت زیادی را به سبب جه

زیادی را در  هایآهنگ سریع تحوالت در سایه نبود برنامه آمایش استان، ناهمگونیهای نسبی به خود پذیرفته است. مزیت

های تگاههای بخشی، سکونهای خاص با روند صعودی اجرای برنامهعرصه زیست استان رقم زده است. تمرکز در کانون

ای ههای مداخله، به شدت تحت تأثیر قرار داده است. حیات اجتماعی، اقتصادی و زیستی سکونتگاهاستان را درکانون

ار شده هایی در ساختار نظام سکونتگاهی پدیدروستایی در این فرایند دستخوش تغییرات زیاد شده و به موجب آن عدم تعادل

را متوجه این  زا تهدیدهاییهای فعالیتی برونبوم های روستایی استان در مرکز کانوناست. از سوی دیگر از بین رفتن زیست

زا ه برونهای روستایی استان بوشهر در پرتو فرایندهای توسعبخش از نظام اسکان نموده است. بنابراین تحلیل نظام سکونتگاه

 پذیرد.انجام می

باشد. می 1372ای روستایی،  سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال همنابع آماری مورد استفاده در مطالعات سکونتگاه

در استان بوشهر چهار  1373تا  1372های آبادی برای استان بوشهر اعالم شده است. طی سال 851در این سرشماری تعداد 

نوان شماری به عاند. همچنین شهر جدید عالی شهر در این سرروستای بوشکان، بادوله، دوراهک، آباد به شهر تبدیل شده

های استان محسوب شده(. در ها جزءآبادیدر سرشماری 1312آبادی در نظر گرفته شده است)عالی شهر از سرشماری سال 

ند. همچنین اهای روستایی حذف شدهاین رابطه چهار روستای تبدیل شده به شهر به دلیل بررسی در نظام شهری از سکونتگاه

های به عمل آمده با کارفرما، جزء شهرهای استان بررسی شده است. در نتیجه هماهنگی شهر جدید عالی شهر مطابق با 

آبادی  238آبادی شامل سه خانوار و کمتر و  18می باشد. از این تعداد   825برابر با  1372های استان در سال مجموع آبادی

 آبادی استان مالك عمل قرار گرفته است. 232ای های نقطهباشد. در نتیجه در بررسیبدون اطالعات جمعیت)فاقد سکنه( می

های گذشته همواره روند نزولی داشته است و این روند به مرور زمان عدم تعادل فضایی جمعیت روستانشین کشور در دهه

در توزیع جمعیت شهرنشین و روستانشین کشور را سبب گشته است. چنانچه در سالیان اخیر ریشه برخی از مشکالت شهری 

گردد. با مروری بر آمار جمعیت روسانشین کشور در چند های روستایی جستجو میشور، بویژه کالنشهرها در سکونتگاهک

داد درصد از کل جمعیت را تشکیل می 23حدود  1322گردد که جمعیت روستایی کشور در سال دهه گذشته مشخص می

رغم افزایش ( علی1322-72سال گذشته) 32درصد کاهش یافته است. بر این اساس در 28,2به  1372این نسبت در سال 
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سال  22در استان بوشهر در طی تعداد جمعیت روستایی کشور، سهم جمعیتی آن از کل جمعیت کشور کاهش یافته است. 

 ر مقایسه با جمعیت شهری کاهش داشته است.گذشته علیرغم افزایش تعداد جمعیت روستایی، نسبت آن د

  1استان بوشهرروند تغییرات حجم جمعیت روستایی  

ای از استقرار و معیشت انسان و جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی در ایران می باشد که روستانشینی شکل ویژه

ماعی اجت -د دهه اخیر تحوالت عظیم اقتصادیبا نظامی کم و بیش پایدار در طی قرون متمادی تداوم یافته است. در چن

موجب تغییرات گسترده در روند روستانشینی کشور داشته است که منجر به کاهش جمعیت روستانشین و روستاهای کشور 

شده است. این مسئله عالوه بر روستاها، تأثیرات عمیقی را در نظام شهری کشور سبب گشته است. تأثیر تحوالت شگرف 

 شهری و تغییرات جمعیتی نمود پیدا کرده است. -یر، در وهله نخست با مهاجرت های روستاهای اخدهه

( هموار ه سهم جمعیت روستایی استان از کل جمعیت روستایی کشور، روندی کمابیش 1352-72در دوره مورد بررسی )

درصد بود که این 1,3ی معدل رقم 1352صعودی داشته است. در این دوره سهم جمعیت روستایی استان از کشور در سال 

درصد و در  1,3با روندی افزایشی به  12درصد افزایش یافته است. همچنین این مقدار در سال  1,2به  1372مقدار در سال 

( سهم 1372گردد. و در نهایت  در آخرین دوره سرشماری انجام گرفته)درصد محاسبه می1,3با یک درصدکاهش  82سال 

( تعداد جمعیت روستایی استان بوشهر 1352-72درصد، افزایش داشته است. در دوره) 1,2از کشور با  جمعیت روستایی استان

-72نفر رسیده است. موارد مذکور به تفکیک چهار دوره آماری) 312135به  1352نفر سال  322313با افزایشی نامحسوس از 

 (.13جدول گیرد)می( مورد بررسی قرار 1352

 1352دوره آماری 

با تعداد  1352بررسی وضعیت جمعیتی استان بوشهر و جایگاه آن در کشور نشان دهنده آن است که این استان در سال 

گرفته است. در این دوره سرشماری سهم جمعیت روستانشین درصد از جمعیت کشور را در برمی 1,2نفر جمعیت  512183

 درصد بوده است. 37,1د  و سهم جمعیت روستانشین استان در مقایسه با کشوری با سهمی باالتر حدود درص 32,1کشور 

 1312دوره آماری 

درصد از جمعیت کل ثابت مانده است اما در مقابل سهم 1,2نسبت جمعیت استان به کشور با   1352-12در دوره آماری  

است. بطور  یافتهکاهش  (%1,3) به دوره قبلروستانشین کشور نسبت درصد از کل جمعیت  1,1جمعیت روستانشین استان با 

                                                      
می باشد در این بند از گزارش به دلیل ارائه آمارهای کالن استان  72و  82، 12تان سه دوره آماری . مبنای دوره آماری مطالعات تحوالت روستایی اس 1

ساله انجام شده است تا یک دید کلی از روندهای روستایی استان از قبل دوران تحوالت عظیم اقتصادی تا  22مقایسه نسبت روستانشینی با کشور در یک روند 

 دوره حاضر ارائه گردد.
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یقین با کاهش تعداد جمعیت روستانشین استان نسبت به دوره قبل، این مسئله بیشتر تحت تأثیر روند سریع شهرنشینی در کشور 

 38,1درصد به  32,2ز و پایین آمدن سهم جمعیت روستانشین کشور بوده است چنانچه در کل کشور سهم جمعیت روستایی ا

درصد کاهش یافته است. نکته قابل تأمل در این دوره شیب مالیم کاهش  33,5درصد به  37,1درصد  و در استان بوشهر از 

 کاهش روستانشینی استان بوشهر نسبت به کشور می باشد. 

 1382دوره آماری  

سهم  ،درصد 1,3به  1,2ه جمعیت کشور  از افزایش سهم جمعیت استان نسبت ب ا باتهمراس( 1312-82در این دوره)

در استان  هر چند( نسبت به فضای ملی %1,3به  %1,1از ) نسبت به فضای ملی نیز افزایش داشته استجمعیت روستایی استان 

  درصد رسیده است. 33,2درصد کل جمعیت به  33,5از  جمعیت روستاییسهم ، بوشهر 

 1372دوره آماری 

درصد و جمعیت  1,3به  1,3( سهم جمعیت استان از کل کشور با روندی افزایشی از 1382-72در این دوره آماری)

 272531درصد رسیده است. همچنین تعداد جمعیت روستایی استان در این دوره از  1,2به  1,3روستایی استان از کشور از 

سال گذشته برعکس روند  22تایی طی رسیده است. نرخ رشد محاسبه شده برای جمعیت روس 1372نفر در سال   312135به 

سال  2گردد. علیرغم افزایش عددی جمعیت روستایی در برآورد می 2,2درصد(،  نرخ شد مثبت  -2,1ملی که منفی بوده)

-درصد رسیده است که در مقایسه با کشور سهم باالتری را نشان می 32,5گذشته، سهم جمعیت روستایی در استان به 

 (.1نمودار ، 5نمودار دهد)

 1631-31دوره  یبا کشور ط سهیاستان در مقا ییروستا تیو جمع یتیحوالت جمع: ت16جدول 
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 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران
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 (1631-31: مقایسه نسبت جمعیت روستایی استان به کشور طی دوره آماری)3نمودار 

 
 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران

 (1631-31: مقایسه سهم استان بوشهر از جمعیت کل کشور و جمعیت روستایی کشور طی دوره آماری)3نمودار 

 
  محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران
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 روستا نشینی  تغییرات حجم جمعیت روستایی و نرخ رشد 

ت. به عبارتی در این (، سهم جمعیت روستایی استان از کشور روندی صعودی داشته اس1312-72در طی دوره آماری)

دوره روند کاهش نسبت جمعیت روستانشین استان در مقایسه با کشور شیب کندی داشته است. چنانچه سهم جمعیت 

رسیده است. حجم جمعیت  1372درصد در سال 1,31درصد به  1,11از  1312روستانشین استان بوشهر از کشور در سال 

 افزایش پیدا کرده است.  1372نفر در سال  312135به  نفر 221538روستانشین نیز در این دوره از 

کاهش یافته است این  1372درصد در سال  32,5به  1312در سال  33,5نسبت روستانشینی استان در این سه دوره از 

را  یرسیده است، علیرغم داشتن سیر نزولی، نسبت روستانشینی باالی 28,2به  38,1نسبت در مقایسه با مقدار کشوری که از 

 .1هددنسبت روستانشینی استان به تفکیک شهرستان را در سه دوره مورد بررسی نشان می تغییرات 13جدول  دهد.نشان می

 1631-31: تغییرات  نسبت روستانشینی در استان به تفکیک شهرستان طی دوره 13جدول 

  6311  1631 1631 
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5,12 23513 181713 بوشهر  3,81  222271 23111 5,12  3,87  228725 22212 1,7  3,72  

3,11 32533 27255 نتنگستا  1,22  53132 38132 2,12  2,23  12282 22822 1,12  7,23  

7,38 81315 227533 دشتستان  1,51  225722 82137 3,32  1,53  227322 18321 2,33  8,52  

1,37 33358 57322 دشتی  3,22  13878 32328 2,32  2,27  11232 27722 5,38  3,51  

2,31 13118 31785 دیر   8,58  38535 13232 7,27  1,12  32222  12121 7,27  1,12  

3,21 5822 22215 دیلم  1,12  27321 1272 8,23  2,12  31212 5517 2,21  8,18  

1,13 3115 31782 کنگان  7,85  32751 3522 3,11  5,88  122172 12227 1,7  3,72  

8,23 11181 12331 گناوه  2,15  83318 18255 3,22  1,11  72373 22153 7,22  1,11  

2,12 18325 25213 جم  8,27  38218 23313 1,52  3,37  21335 27773 3,28  1,31  

1,53 12552 22252 عسلویه  7,35  23388 31188 8,15  2,23  52283 35171 3,12  5,27  

5,33 221538 133512 استان  3,52  885251 272531 2,33  2,51  1232737 312135 5,32  3,57  

 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران

                                                      
های مربوط به طبق آخرین تقسیمات، در بررسی 12ها ی استان به به بعد و افزایش تعداد شهرستان 1312اداری استان از سال  -با توجه به تغییرات سیاسی.  1

 ده شده ا ست.اهای جمعیتی صورت گرفته در فصل مطالعات جمعیتی استنجمعیت آخرین تقسیمات سیاسی مالك عمل گرفته است. در این رابطه به بازسازی
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 ؛ 1312دوره 

درصد 52باالی  های تنگستان، جم و عسلویه با نسبتدوره آماری بیشترین نسبت روستانشینی به ترتیب در شهرستاندر این 

درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. نسبت  31,2و   38,7،  37,1های دشتی، دشتستان و دیر با جمعیت روستانشین  و شهرستان

شهرستان مورد بررسی پنج شهرستان نسبتی باالتر از میانگین  12ه از درصد است ک 33,5روستانشینی استان در این دوره 

نمودار ند)اهای بوشهر، کنگان،گناوه و دیلم کمترین نسبت روستانشینی را داشتهاستانی دارند. در این دوره به ترتیب شهرستان

8.) 

 ؛ 1382دوره 

بت ستان، جم، دشتستان، دشتی به ترتیب بیشترین نسبت روستانشینی را دارند. نسهای عسلویه، تنگدر این دوره شهرستان

درصد( می باشد. در مقابل شهرستان های بوشهر، کنگان، 33روستانشین این شهرستان در این دوره بیشتر از میانگین استان)

ی شهرستان عسلویه ال بودن نسبت روستانشیناند. باگناوه، دیلم و دیر به ترتیب کمترین نسبت روستانشینی را در استان داشته

ارس های ویژه منطقه ویژه پبه دلیل استقرار کارکنان بخش صنعت نفت و گاز در این محدوده است که تحت عنوان آبادی

 (. 7نمودار اند)جمعیت باالیی را سکونت داده 2و  1جنوبی

 ؛ 1372دوره 

از  تان تنگستان، عسلویه، جم، دشتی و دشتستان به ترتیب با بیشترین نسبت روستانشینی، بیشتردر این دوره پنج شهرس

درصد( نسبت روستانشینی دارند و در مقابل پنج شهرستان بوشهر، کنگان، دیلم، گناوه و دیر نسبتی 32,5میانگین استان)

 (.12نمودار اند)تر از میانگین استان را به خود اختصاص دادهپایین

درصد داشته است چنانچه علیرغم کاهش  12تنگستان با باالترین نسبت روستانشینی در سه دوره همواره نسبتی باالتر از 

-72جمعیت روستانشین استان، نسبت خود را حفظ کرده است. شهرستان بوشهر با کمترین نسبت روستانشینی در طی دوره 

ی عسلویه در جنوب استان بوشهر به دلیل تحوالت جمعیتی آن همواره کاهش داشته است. شهرستان نسبت روستانشین 1312

های بعد از شروع عملیات اجرایی پروژه 2و  1گیری نقاط سکونتگاهی منطقه ویژه پارس جنوبیمنبعث از پارس جنوبی و شکل

سبت جمعیت روستایی باالیی برخوردار بوده است. بخش نفت و گاز، در اطالعات سرشماری مرکز آمار ایران، همواره از ن

روستانشیی  های استان قابل مقایسه نیست و افزایش نسبتها با سایر قسمتپذیری این سکونتگاهگیری و جمعیتفرایند شکل

شین فر ض روستان جمعیت توان آنها را به عنوانباشد که به معنای واقعی نمیبدلیل جمعیت باالی این دو نقطه جمعیتی می

  کرد.
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ن نسبت تقسیم گردد، از نظر نسبت روستانشینی بیشتریشمالی، میانی و جنوبی  اگر استان به سه قسمت  از نظر فضایی

ت بوشهر، گناوه و دیلم در نیمه شمالی استان کمترین نسب های میانی تعلق دارد. در این رابطه سه شهرستانهمواره به شهرستان

مقیاس و  های بزرگهای نیمه جنوبی استان عمدتاً به دلیل تحوالت جمعیتی ناشی از پروژهشهرستانروستانشینی را دارند. 

 گیری سکونتگاه های جدید بعد از نیمه میانی، از بیشترین نسبت روستانشینی برخوردارند. شکل

 1631ال : نسبت روستانشینی در استان به تفکیک شهرستان در س3نمودار 

 
 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران
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 1631: نسبت روستانشینی در استان به تفکیک شهرستان در سال 3نمودار 

 
 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران

 1631سال : نسبت روستانشینی در استان به تفکیک شهرستان در 11نمودار 

 
 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران

( نرخ رشد جمعیت استان از نسبت 1312- 82-72در ارتباط با نرخ رشد جمعیت روستایی در دو دوره مورد بررسی)

کشور باالتر بوده است در طی این دوره نرخ رشد جمعیت روستایی در سطح کشور با روند نزولی کاهش پیدا کرده است. 
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رخ رشد جمعیت روستایی استان بوشهر برعکس کشور نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده است. نرخ رشد جمعیت روستایی روند ن

جدول درصد رسیده است)1,23به  1382-72ساله  2درصد می باشد که در دوره  1,28برابر با  1312-82سال  12استان در طی 

12.) 

 1631-1631و جمعیت  روستایی استان و کشور طی  کل تحول نرخ رشد جمعیت: 11جدول 

  
 نرخ رشد جمعیت روستایی نرخ رشد کل جمعیت

12-82 82-72 12-82 82-72 

52,1 کشور  27,1  - 33,2  - 11,2  

11,1 بوشهر  11,3  28,1  23,1  

 محاسبات مشاور -ایرانمأخذ: مرکز آمار 
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تانشین هایی در نرخ رشد جمعیت روسهای استان گویای تفاوتبررسی نرخ رشد جمعیت روستایی به تفکیک شهرستان

ند. کرده ا دو شهرستان دشتستان و دشتی نرخ رشد منفی را تجربه 1312-82شهرستان مورد بررسی در دوره  12می باشد. از 

درصد است شهرستان های جم و عسلویه با اختالف زیادی نرخ 1,3میانگین نرخ رشد جمعیت روستایی استان در این دوره 

درصد بیشترین رشد را داشته است که این 12,1اند. شهرستان عسلویه با نرخ رشدکردهرشد باالتر از میانگین استانی را تجربه

های نفت و گاز در نقاط خاصی مانند؛ منطقه پذیری ناشی از آغاز پروژهده، ناشی از جمعیتمسئله چنانچه قبالً ذکر گردی

به عنوان آبادی در نظر گرفته  هاهای مسکونی اطراف شهر جم بوده است که در آمارگیریو مجتمع 2و  1ویژه پارس جنوبی 

هزار نفر بوده است این در حالی  27ن دوره حدود اند. تعداد جمعیت روستایی اضافه شونده به شهرستان عسلویه در ایشده

درصد جمعیت 82هزار نفر است، به عبارتی حدود  32( 1312-82سال) 12است که کل جمعیت روستایی اضافه شده در این 

 شهرستان عسلویه بوده است.  درروستایی اضافه شونده 

، شهرستان دیلم نیز نرخ رشد منفی داشته است. در های دشتی و دشتستانعالوه بر شهرستان 1382-72در دوره پنج ساله 

، جم، گناوه وعسلویه بیشترین نرخ رشد را داشته است. در این دوره شش شهرستان نرخ رشدی های کنگاناین دوره شهرستان

ب بیشتر از درصد نرخ رشدی به مرات 1,1برابر با میانگین استان و بیشتر از آن داشته است. شهرستان بوشهر نیز با نرخ رشد 

درصد به خود اختصاص داده  11دوره قبل را تجربه کرده است. شهرستان کنگان در این دوره بیشترین نرخ رشد استان را با 

نفر به جمعیت روستایی این شهرستان افزوده شده است. که نسبت به کل جمعیت روستایی  2227در این مدت حدود  1است

( سهم زیادی را شامل نمی شود. در این دوره بیشترین افزایش تعداد جمعیت روستایی با هزار نفر 23اضافه شونده این دوره) 

شدت تحوالت جمعیت روستایی بر خالف دوره  1382-72هزار نفرمربوط به شهرستان جم است. در دوره آماری  5حدود 

یروی توزیع فضایی متوازنی پقبل، متمرکز به کانون خاصی نیست و نرخ رشد جمعیت و قدر مطلق عددی آن تقریباً از 

 کند.)می

 

 (. 11نمودار و  15جدول 

                                                      
ظر ندلیل رشد باالی جمعیت روستایی در شهرستان کنگان جمعیت پذیری باالی روستاهای واقع در حیطه این شهرستان است هر چند در نگاه نخست به .  1

ست. شهرستان عسلویه محاسبه گردیده اآید این رشد زیاد ناشی از استقرار جمعیت در منطقه پارس یک و دو باشد اما این سکونتگاه ها در سه دوره آماری جز می

های ستادر واقع جمعیت پذیری باالی روستاهای همجوار مناطق  صنعتی ناشی از مزیت هایی همچون مجاروت می باشد. از سوی دیگر  تعداد کم جمعیت رو

چه همین اندازه افزایش جمعیت در شهرستان عسلویه و سال نرخ رشد باالیی را نشان دهد، چنان 2هزار نفر جمعیت در  2شهرستان موجب شده تا افزایش حدود 

 جم نرخ رشد به مراتب کمتری را نشان می دهد.
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 (1631-31روند تغییرات نسبت جمعیت روستایی و نرخ رشد  استان بوشهر به تفکیک شهرستان طی دوره): 13جدول 

 نرخ رشد 1631 1631 1631  

 72-1382 82-1312 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد شهرستان

2,7 23513 بوشهر  23111 1,8  22212 7,1  1,2  1,1  

1,11 32533 تنگستان  38132 3,15  22822 1,15  2,2  7,1  

5,31 81315 دشتستان  82137 3,21  18321 8,23  - 2,2  - 3,2  

3,13 33358 دشتی  32328 3,12  27722 2,7  - 3,1  - 3,2  

1,2 13118 دیر   13232 2,2  12121 2,2  2,1  2,1  

5,1 3115 کنگان  3522 5,1  12227 2,3  1,1  2,11  

1,5 11181 گناوه  18255 3,5  22153 5,5  8,2  3,2  

1,2 5822 دیلم  1272 2,2  5517 1,2  5,2  - 1,1  

2,1 18325 جم  23313 2,8  27773 2,7  3,2  1,2  

7,3 12552 عسلویه  31188 3,13  35171 5,13  1,12  2,2  

2,122 221538 استان  272531 2,122  312135 2,122  3,1  2,1  

 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران

 1631-31: مقایسه نرخ رشد جمعیت روستایی استان به تفکیک شهرستان طی 11نمودار 

 
 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران
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 های مختلفایش جمعیت روستایی به تمرکز در اندازهگر 

های روستایی استان به مانند پراکندگی نقاط روستایی از تعادل فضایی همسانی نحوه توزیع جمعیت در سکونتگاه

طح خاك مناسب، دسترسی به منابع آب ،س تابعی از شرایط مختلف محیطی نظیربرخوردار نیست و همانند نقاط روستایی 

مناطق ویژه اقتصادی، استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی، برخورداری از  ساخت نظیری و عوامل اقتصادی و انسانارتفاع

های صیادی در نوار ساحلی و ... است. در این قسمت منظور بررسی و تحلیل توزیع نقاط روستایی در بنادر و زیرساخت

 1372تا از اطالعات جمعیتی نقاط روستایی سرشماری سال باشد. در این راسطبقات جمعیت مختلف در سطح استان می

 استفاده شده است.

آبادی دارای اطالعات جمعیتی بوده و مابقی جز  232آبادی بوده که از این تعداد  825دارای  1372استان بوشهر در سال 

های مختلف روستاهای استان در آبادی های فاقد جمعیت  وکمتر از سه خانوار بوده اند. از نظر تمرکز جمعیت در اندازه 

بندی شده اند و فراوانی هر یک از گروه ها و سهم آنها در زمینه استقرار جمعیت مورد بررسی قرار شش سطح جمعیتی گروه

 .(12نمودار )دهدطبقات جمعیتی نقاط روستایی را برای کل استان  نشان می 11جدول گرفته است 

 1631: سلسله مراتب جمعیتی روستاهای استان بوشهر در سال 13جدول 

 درصد تعداد  درصد جمعیت طبقات جمعیتی

1-77 8212 2,8 118 33,2 

122-237 15813 2,8 123 17,1 

222-377 31371 12,8 88 15,3 

222-777 53337 22,1 87 15,2 

1222-2222 73555 32,1 52 11,2 

 3,1 22 25,2 11352 و بیشتر 2222

 122 232 122 271721 کل استان

 محاسبات مشاور –مأخذ: مرکز آمار ایران 

ی در بیشترین گرایش تمرکز جمعیت روستای ،در مقیاس استان، با توجه به فراوانی و سهم هر یک از گروه های جمعیتی

درصد از کل جمعیت  82نفر با سهم جمعیتی  222های واقع در طبقات جمعیتی بیش از نفر است آبادی  222مراکز بیش از 

روستا بیشترین سهم  52نفر با تعداد  2222تا  1222روستایی استان رتبه نخست را دارد. روستاهای واقع در طبقات جمعیتی

 25,2نفر و بیشتر با سهمی معادل  2222درصد  از کل استان داراست. روستاهای واقع در گروه جمعیتی   32جمعیتی را با 

نفر با بیشترین تعداد روستا، کمترین سهم جمعیتی  1-77درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. روستاهای واقع در گروه جمعیتی 

 های مختلف رابطه معکوسی بیندرصد داراست. در بررسی گرایش جمعیت روستایی استان به تمرکز در اندازه 2,8را با 
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درصد جمعیت روستایی استان در 82روستاهای هر گروه جمعیتی با تعداد جمعیت همان روستاها وجود دارد. استقرار تعداد 

 .(12نمودار )باشدحدود یک سوم روستاها نمایانگر گرایش به تمرکز در طبقات باالی جمعیت در استان می

 1631توزیع سلسله مراتب جمعیتی روستاهای استان بوشهر بر حسب سهم تعداد و جمعیت در سال  :12نمودار 

 
 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران

-ا در گروههبرای بررسی بیشتر گرایش جمعیت به تمرکز در اندازه های مختلف، پراکندگی جمعیت در سطح شهرستان

نفر در همه  122روستاهای با جمعیت زیر  1372ست. طبق اطالعات سرشماری سال گانه جمعیتی استفاده شده ابندی شش

اند در مقابل کمترین سهم تعداد روستاها به گروه ها را به خود اختصاص دادهشهرستان های استان بیشترین تعداد آبادی

 یه از شهرستان کنگان بصورتهای اخیر با جدا شدن بخش جم و عسلونفر و بیشتر اختصاص دارد. در سال 2222جمعیتی 

های این شهرستان در شش گروه بندی مورد بررسی در مجموع کمترین تعداد را در بین شهرستان مستقل، تعداد آبادی

یک کتعداد روستاهای واقع در طبقات مختلف جمعیتی و سهم هر کدام را به تف18جدول شهرستان های استان بوشهر داراست.

 گذارد.شهرستان به نمایش می
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 1631: توزیع روستاهای دارای جمعیت استان بر حسب طبقات جمعیتی به تفکیک شهرستان در سال 13جدول 

گروه 

 های

 جمعیتی 

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول
 کل استان

 و بیشتر 2222 1222-2222 222-777 222-377 122-237 1-77

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  

 2,3 27 22,2 3 8,1 2 2,2 2 3,2 3 1,7 2 5,1 12 بوشهر

 11,2 72 2,2 1 23,2 12 17,1 11 23,7 21 13,5 12 12,7 23 تنگستان

 23,3 125 22,2 3 32,3 22 22,2 18 25,1 23 21,3 22 21,7 37 دشتستان

 13,3 18 2,2 2 8,1 2 12,1 13 12,2 7 17,3 22 15,7 32 دشتی

 1,3 32 2,2 2 3,2 2 1,7 1 3,2 3 5,8 1 11,2 22 دیر 

 2,2 21 2,2 2 1,5 1 2,2 2 3,2 3 1,8 8 5,1 12 دیلم

 1,7 12 12,2 2 1,5 1 2,2 2 1,1 1 1,7 2 1,1 2 کنگان

 8,1 33 12,2 2 5,2 3 5,1 5 7,1 8 8,1 7 8,3 12 گناوه

 13,2 12 12,2 2 7,1 5 11,2 12 12,2 11 15,2 11 13,2 23 جم

 3,3 23 22,2 2 3,8 3 12,3 11 3,3 3 1,2 1 2,5 1 عسلویه

 122 232 122,2 22 122,2 52 122,2 87 122,2 88 122,2 123 122,2 118 استان

 ، محاسبات مشاور1533مأخذ: مرکز آمار ایران  

واقع شده است  و جم  نفر در شهرستان دشتستان و دشتی 122ان بیشترین تعداد روستاهای زیر های استدر بین شهرستان

 نفر جمعیت را در خود جای داده اند. 122درصد روستاهای زیر  22,3شهرستان تنگستان در مجموع شهرستان و  سهاین 

یانی در نیمه م ستان واقعدشتتان در خصوص استقرار گروه های جمعیتی در هر یک از شهرستان های استان، در شهرس

 مورد بررسی بیشترین سهم به این شهرستان جمعیتی نفر، در همه طبقات 2222استان بوشهر به جز گروه جمعیتی باالی 

 و رغم نسبت پایین روستانشینی و همچنین تعداد کم روستا به همراه شهرستان عسلویهاختصاص دارد. شهرستان بوشهر علی

توان نتیجه گرفت نفر را دارند. در این رابطه می 2222درصد بیشترین سهم از روستاهای باالی  22و  22رتیب با ، به تدشتستان

. استقرار 1گرایش جمعیت به روستای بزرگتر عمدتاً در اطراف مراکز شهری بزرگ و مراکز اقتصادی مهم استان بوده است

ان و منطقه ویژه اقتصادی پارس گویای این مسئله است. این مهم به های پرجمعیت در پیرامون شهرهای بوشهر، برازجآبادی

دلیل تأثیرگذاری زیاد بر نظام اقتصادی این روستاها اهمیت زیادی دارد طوریکه به مرور زمان نوع معیشت و اقتصاد روستاها 

های اقتصادی تاستان و فرص تغییر پیدا کرده است. روستاهای بزرگتر به دلیل دسترسی به خدمات و امکانات شهرهای بزرگ

                                                      
گزارش "افضاهای روستایی حاشیه شهره"ر اطراف مراکز شهری استان در بندتوزیح جمعیت سکونتگاه های روستایی به تفکیک گروه های جمعیتی د.  1

 .حاضر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است
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تعدادی از نقاط  1372موجود، از قابلیت باالیی برای تبدیل شدن به نقاط شهری را دارا هستند. چنانچه بعد از سرشماری سال 

های اقتصادی ناشی از آن یکی از عوامل مهم اند. دسترسی به دریا و فرصتروستایی با جمعیت باال به شهر تبدیل شده

سهم  فارس را داراسترود. در استان بوشهر که بخش قابل توجهی از سواحل خلیجعیتی در سواحل به شمار میهای جمتجمع

 .  1باشداقتصاد دریا محور در جذب و تمرکز جمعیت روستایی در نوار ساحلی چشمگیر نمی

در نقاط روستایی  گانه نمایانگر وجود تعداد کمی از جمعیتهای ششنحوه پراکندگی جمعیت روستاها در گروه

مختلف یکی  هایکوچک استان است که حاکی از توزیع نامتناسب جمعیت می باشد. این شیوه پراکندگی جمعیت در گروه

رود که همین روند موجب تحرکات جمعیتی و در نهایت رسانی و برخورداری به شمار میاز عوامل اصلی ضعف خدمات

 .(8نقشه و 1نقشه )اهد شدهای ناشی از تمرکز جمعیتی خوعدم تعادل

  

                                                      
ن قرار ا. با نگاه کلی به موقعیت استقرار روستاهای پرجمعیت در پهنه فضایی استان مشخص می گردد که بیشترین تعداد این روستاها در پسکرانه است 1

ضعف های  یت، گویایدارند)نقشه فضاهای متراکم روستایی(. در این میان سهم پایین پهنه ساحلی)به استثناء حوزه های اقتصادی پارس( از روستاهای پرجمع

مستقیم اقتصاد  گذاریناشی از بهره برداری از ظرفیت های موجود است. با توجه به اینکه این مقایسه بین ساحل و پسکرانه انجام می گیرد وجود مواردی از تاثیر

در جمعیت  ردشگری، شیالت، بازرگانی( تاثیر مستقیمیدریا بر جمعیت پذیری روستاها)مانند سواحل بخش دلوار، که بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی دریا)گ

 پذیری روستاها داشته است(، متناقض با ایده عدم تعادل جمعیت روستایی بین ساحل و پسکرانه محسوب نمی شود..
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 هاتخلیه آبادی روند 

-تعداد آبادی دهد که( نشان می1312-372بررسی روند تخلیه آبادی های استان در دوره های مورد مختلف سرشماری)

سال گذشته از شیب کاهشی بسیار مالیمی تبعیت کرده است. بطوریکه در طی این مدت تعداد  12های فاقد جمعیت در طی 

رسیده است. در  1382آبادی  خالی از سکنه در سال  213به   1312لی از سکنه سال آبادی خا 223آبادی های فاقد سکنه از 

ادامه داشته و  1382-72روستا در سطح استان از جمعیت خالی شده است. این روند در دوره آماری  12طی این دوره، فقط 

های این دوره با توجه روند تخلیه آبادی روستا افزایش پیدا کرده است. 238به  1372تعداد آبادی های خالی از سکنه در سال 

سال دوره های قبل( نسبت بیشتری داشته است.  12سال به نسبت  2به فاصله زمانی کمتر این دوره نسبت به دوره های ماقبل)

برابر   1312دهد ضریب تخلیه در سال تخلیه روستا به برای دوره های مورد بررسی نشان می محاسبه ضریب

درصد(بوده است که 21,1)2,211برابر با  1372درصد( و در سال 23,3)2,233برابر   1382د( و در سال درص22,3)2,223

 (.171جدول گذارد)روند افزایشی را به نمایش می

 (1631-1631-1631های سرشماری): توزیع روستاهای خالی از سکنه استان بوشهر در دروه13جدول 

 ضریب تخلیه درصد به کل روستاها روستاهای خالی از سکنه تعداد روستاها سال

1312 712 223 22,3 2,22 

1382 818 213 23,3 2,23 

1372 852 238 21,1 2,28 

 محاسبات مشاور –مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری 

 (1631-1631ات سهم روستاهای خالی از سکنه در دوره های): مقایسه روند تغییر16نمودار 

  
 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران
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 آبادی 33تعداد سکونتگاه های موسمی دارای سکنه و خالی از سکنه استان برابر  1372طبق اطالعات سرشماری سال 

 نتگاه های موسمی دارای سکنه که در بخشی از سالباشد که شامل دو دسته دارای سکنه و خالی از سکنه می باشد. سکومی

آبادی و تعداد سکونتگاه های موسمی خالی از سکنه که در بخشی از سال  11خالی از سکنه می باشند، تعداد آنها در استان

 (.22جدول سکونتگاه می باشد) 33دارای سکنه هستند 

 1631: وضع روستاهای استان از نظر سکونت دائم و موسمی در  سال 21جدول 

 خالی از سکنه دارای سکنه

 موسمی دائمی موسمی دائمی

521 11 222 33 

 می باشد 518برابر با  1372تعداد آبادی های دارای سکنه استان در سال 

 محاسبات مشاور –مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری 

 های استانها به تفکیک شهرستانروند تخلیه آبادی

به تفکیک شهرستان های استان نشانگر ادامه روند  1312-1382-1372های استان در سه دوره آماری روند تخلیه آبادی

، بیشترین سهم 1312های ناهمسان می باشد. بر اساس سرشماری دوره ها در همه شهرستان های استان با نسبتتخلیه آبادی

درصد 2,2درصد، کنگان با 2,3های دشتی با های شهرستان، به ترتیب شهرستانی از سکنه نسبت به کل آبادیهای خالآبادی

دهند. درمقابل شهرستان های بوشهر، دیلم و گناوه به ترتیب درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص می3,1و دشتستان با 

 اند.را داشتهن میزان تخلیه آبادیهای درصد کمتری 1,2و  2,1، 2,2با 

ستان دشتی گردد که شهرها در سطح استان را به تفکیک سه دوره آماری بررسی کنیم مشخص میاگر روند تخلیه آ بادی

درصد در سال 2,5به  1312درصد سال 2,3در سه دوره مذکور بیشترین درصد از تخلیه آبادی ها را داراست این نسبت از 

بیشترین درصد آبادی های خالی  از سکنه را داشته  72و  82تان دشتستان در دوره رسیده است. بعد از دشتی، شهرس 1372

 است.

رین نسبت گردد که بیشتبا مروری به توزیع فضایی آبادی های خالی سکنه استان در سه دوره سرشماری اخیر مشخص می

تانی ست، بطوری که اگر بخواهیم پنج شهرسآبادیهای خالی از سکنه در هر دوره در شهرستان های میانی و جنوبی استان بوده ا

که بیشترین نسبت آبادی های خالی از سکنه هر دوره سرشماری را انتخاب کنیم شهرستان های دشتی، دیر و کنگان در 

گیرند. از شهرستان نیمه شمالی استان، دشتستان در هر سه دوره مورد بررسی جز شهرستان بندی هر سه دوره قرار میطبقه

-1372 ها طی دورهتخلیه باالی آبادی می باشد. در کل استان به جز دو شهرستان جم و کنگان، در بقیه شهرستان های با

 (.77نقشه و  13نمودار و  21جدول ها از روند صعودی تبعیت کرده اند)در تخلیه آبادی 1312
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در مجموع موقعیت مکانی روستاهای خالی از سکنه استان بوشهر تاثیرگذاری باالی عوامل طبیعی و نقش پر اهمیت 

سازد در این راستا تحلیل های اولیه سه عامل مهم  و محوری  را بر روند تخلیه کانون های جمعیت و فعالیتی را نمایان می

 :1دهد که عبارتند ازآبادی ها  نشان می

 الف( قرارگیری در مناطق با تنش آبی

 ب(اقتصاد تک کارکردی مناطق با بیشتری روستای خالی از سکنه

 ج( فاصله نسبت به کانون های ارائه دهنده خدمات برتر

 

 2ه آماریر: توزیع روستاهای استان بوشهر براساس دارای سکنه و خالی از سکنه به تفکیک شهرستان طی دو21جدول 

1631-1631 

 1631تعداد روستاها در سال 1631تعداد روستا ها در سال  1631تعداد روستا در سال   

 کل شهرستان

کنه
 س

ی
ارا

د
کنه 

 س
 از

لی
خا

 

لی
خا

م 
سه

 

 
کل

به 
نه 

سک
از 

 

 کل

کنه
 س

ی
ارا

د
کنه 

 س
 از

لی
خا

 

لی
خا

م 
سه

 

 
کل

به 
نه 

سک
از 

 

 کل

کنه
 س

ی
ارا

د
کنه 

 س
 از

لی
خا

 

لی
خا

م 
سه

 

 
 به

کنه
 س

از
 

 کل

 1,3 11 32 31 2,5 2 31 32 2,2 2 37 33 بوشهر

 2,2 21 122 121 1,7 11 115 133 1,7 11 123 132 تنگستان

 2,2 31 138 182 3,5 32 138 188 3,1 33 137 172 دشتستان

 2,5 38 71 137 2,2 35 72 131 2,3 37 72 133 دشتی

 3,1 32 25 71 3,3 27 53 73 2,7 25 57 72 دیر 

 2,8 1 33 31 2,2 3 31 31 2,1 5 35 32 دیلم

 2,3 22 32 22 2,3 21 33 22 2,2 31 133 171 کنگان

 1,5 13 23 51 1,5 13 23 51 1,2 11 21 52 گناوه

 3,1 32 81 115 3,3 38 82 118         جم

 21,8 238 518 825 23,3 213 553 818 22,3 223 128 712 استان

 .رستان کنگان بوده استجز شه 1312شهرستان جم در سال 

 .جز شهرستان کنگان بوده است 1372شهرستان عسلویه در سال 

 محاسبات مشاور –مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری 

                                                      
پهنه بندی خطر حاشیه »ت عنوان تح  5-3-5-3-1. تحلیل های مربوط به عوامل تاثیرگذار بر روندهای جمعیتی و اقتصادی فضاهای روستایی استان در بند  1

 به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.« ای شدن نواحی روستایی
ررسی ب.  شهرستان عسلویه در طی سرشماری های آماری مورد بررسی جز شهرستان کنگان بوده است در این رابطه بازسازی جمعیت برای این شهرستان و  2

نادار نمی باشد. تقسیم آمار بین کنگان و عسلویه می تواند روند تحوالت را در مقایسه با آمار سایر شهرستان ها کم آبادی های خالی از سکنه برای آن زیاد مع

 رنگ تر نشان دهد. 
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 1631-1631: تحوالت نسبت روستاهای خالی از سکنه به تفکیک شهرستان طی دوره آماری 13نمودار 

 
 محاسبات مشاور -رانمأخذ: مرکز آمار ای
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 تحلیل تحوالت نظام اجتماعی و ساختار قومی، طایفه ای جامعه روستایی و عشایری 

 طایفه ای جوامع روستایی استان بوشهر –بررسی ساختار قومی 

ردد. در گمی آمده از سکونت در سرزمین بوشهر، به عهد عیالمی و تمدن بین النهرین بر های بدستترین نشانهقدیمی

های جنوب غربی آن دولت بوده و در زمان زمان مادها در آغاز سده هشتم قبل از میالد سرزمین بوشهر جزء یکی از ایالت

منشیان آثار با ارزشی در اطراف شهر نشین چهاردهم دولت ماد بوده است. از دوره هخاحکومت هوخشتره جزو ساتراپ

 برازجان کشف شده است. در دوره ساسانیان و در زمان اردشیر بابکان شهر و رام اردشیری در دو فرسنگی شهر بوشهر بنا

نهاده شد که اکنون خرابه های آن به نام ریشهر معروف است. شهر بوشهر در گذشته به اسامی لیان، ریشهر، راشهر، انطاکیه، 

 شده است.ر نادری یا ابوشهر نامیده میبند

با توجه به کشفیات باستان شناسی و مدارك مکتوب تاریخی، معلوم گردیده است که ایران من جمله استان بوشهر از 

ده شهای مختلفی در این منطقه تکلم میها و گویش، زباننژادها و ملل گوناگونی بوده است آغاز رهگذر و محل سکونت

 سمانی متفاوتی در این سرزمین بهم آمیخته است.و خصوصیات ج

بطوریکه می دانیم پژوهشگران منشاء پیدایی انسان و تکامل ابتدائی او را در آفریقا جستجو کرده اند، لذا با توجه به 

جنوب  همدارك بدست آمده فرضیة مهاجرت انسان را عنوان نموده اند. یکی از نقاطی که در مسیر مهاجرت انسان از آفریقا ب

های باستانی در این منطقه از ایران ابزار آن دوره، بلکه بقایای ها و کاوششرقی آسیا قرار دارد استان بوشهر است. بررسی

 های آن عهد را نیز ارائه می دهد.انسان

صر حجر، اند و مدارکی که از عزیستهها در بوشهر، نژادهای بومی در این منطقه میپیش از ورود و استقرار آریائی

دهد که عالوه بر نژاد مدیترانه ای، نژادها و اقوام کالکولیتیک و برنز) مفرغ ( قدیم باقی مانده است بر این قضیه گواهی می

هانی در سرزمین بوشهر سکونت داشتدیگر مانند دراویدی، سیاهپوست، سامی، عیالمی، سومری، نوردیک، عرب، لر و بهبه

 های در دشت 1های متفاوتی در آنجا به هم اختالط یافته است .قه مهاجرت کرده اند و فرهنگاند و یا به مرور به این منط

ساحلی جنوب از دیر باز بنادری مانند بندر سیراف، بندر هرمز، بندر عباس )گمبرون( بر اثر عواملی صاحب اعتبار و شهرت 

 د.باشبر اهمیت منطقه و سبقه تاریخی آن می که دلیلی می شده و دیگر بنادر را تحت شعاع خود قرار می داده است

 نژاد مردم بوشهر؛

                                                      
 . 317ص  1357، مؤسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش ،  1ـ افشار سیستانی ، ایرج ـ نگاهی به بوشهر ، ج  1
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های قبل از میالد محل سکونت نژادهای گوناگون و اقوام مختلف بوده که گاهی به صورت ساکنین استان بوشهر از هزاره

بل از ورود قهر دائمی و گاهی به صورت مهاجرین مهاجم به این منطقه آمده اند، به همین جهت در مورد نژاد مردم بوش

آریایی ها نظرات مختلفی  ارائه شده است که هیچ کدام بطور علمی اثبات نشده است. اما آنچه حتمی است این که جمعیت 

اند. با همه نظرات سال پیش زندگی جمعی و مشخصی را در بوشهر بوجود آورده 2222بومی تابع عیالمی ها)ایالمی ها( 

ان گفت نژاد غالب در استان بوشهر به مانند سایر مناطق فالت ایران، نژاد سفید آریایی است مختلفی که ارائه شده است می تو

 1شود.که در بسیاری از نقاط ایران نژاد غالب محسوب می

 طایفه ای -ساختار قومی 

در ابتدا  دگیرطایفه ای استان در چارچوب دو ناحیه شمال و جنوب استان انجام می -بررسی های مربوط به ساختار قومی

هر، این ناحیه دربرگیرنده شهرستان های دشتستان، تنگستان، بوشمی پردازیم شمال استان طایفه ای ناحیه  -به ساختار قومی

 گناوه ودیلم می باشد.

 خالفتندر زما اسالم اند با ظهور دینزیستهمیشمال استان  و لر در محدوده عرب مختلف آریایی،  اقوام بعد از ورود اقوام

 پیدا درمنطقه بیشتری ها، حضور هر چهدرآمد و عرب اعراب تصرف مجاور به ( بوشهر و دیگر مناطقق. ه  18 عمر)سال

پیدا و  تاناس درگسترده مختلفی بوشهر با آنها اقوام مردم و مبارزات انگلیسی مهاجمان از هجوم معاصر پس کردند.  در قرون

 قومی مرزهای یدترتا حدود زیاپیشرفته در مناطق و اجتماعی اقتصادی روابط و تحول گسترش اند. در جریانیافته یا افزایش

 تاندر اس ساکن کنونی اقوام حالاند . با اینپیوند خورده هم و به است داده خود را از دست قبلی ،  اهمیتشده رنگ کم

 گردند.یزیر م اقوام شامل

 ، ایران یگر نقاطو د ، فارس تنگستان شهرستان ساحلی بوشهر خصوصاً در ناحیة در منطقة تنگستانی قوم؛ تنگستانی

ر در بسیار دو هایاز گذشته مشکور بود که حسن به موسوم طایفه این . جد اعالیکنندمی زندگی پراکنده بصورت

 اند.داشته سکونت تنگستان از توابع بارکیبلوك

 است یدهگرد تشکیل قاسمی و رئیس علیشیری مشهدی هستند و از دو تیرۀ برازجان ساکن طایفه این؛ پاپری 

ا و درآنج آمده محل این به برازجان از بدو تأسیس و شده نزدیک هم به خانوادگی مذکور در اثر وصلت هایاجدادتیره

در اسمیق رئیس تیرۀ باشد. چوننمی در دست درستی ،  اطالعبرازجان به از موطنشان طایفه این اند.  از مهاجرتشدهساکن

 است. گردیده معروف پاپری به طایفه اند ،  لذا اینداشته مسکن پری پای شان اولیه سکونت محل

                                                      
 1371تان بوشهر)با تأکید بر شبه جزیره بوشهر(انتشارات آیینه کتاب، تهران . کنین، عبدالحسین، جغرافیای اس 1
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 نامب طایفه این اند  جدا عالیکرده مهاجرت برازجان به باشند کهمی ممسنی اصالً اهل طایفه این مردم؛ کمالی 

 به هکر وطن دهد جالیمی رخ او و برادرش بین موروثی امالك بر سر تقسیم که اختالفی علت (  به)قایدولیکاولی

 کمالی و به هیدماخوذ گرد بوده طایفه و برجستة ز افراد با لیافتا که کربالیی از نام طایفه این آید .ناممی برازجانسوی

 .تاس شدهمعروف

ر و احفاد محمد علی)پد از اعقاب که ایتیره ،  نخستگردیده تشکیل نیز از دو تیره خسروی طایفة؛ خسروی 

 ازرونی( کابول کربالیی خسرو)جد مرحوم از نسل که ایو دیگر تیره اکبر خشتی (  فرزند علیاسماعیل مشهدیمرحوم

اند و در اثر وارد گردیده برازجان به و کازرون از خشت خانمحمد حسن حکومت در زمان دو تیره این ،مردماست

 اند.وجود آورده را به خسروی و طایفه شده نزدیک هم به خانوادگیوصلت

 ،عوض باشند.  حاجفیروزآباد می فراشبند شهرستان فراشبند مرکز بخش اصالً اهل فراشبندی طایفه مردم؛ فراشبندی 

 دهستانوابعاز ت بنه کند و ابتدا در روستایمی مهاجرت دشتستان خاك به خانوادگی اختالفهای علت به طایفه این جد مردم

 .شودمی و در آنجا ساکن آمده نازجابر به از مدتی کند و پسمی اقامت دالکی

 این کالنتـر و ضـابط.بـرندسر می به دشتستان شهرسـتان شـبانکارۀ در بخـش طایفـه این مردم؛ شبانکاره 

 گیدزن توج ها نیز در شهر قدیمی ایاز شبانکاره برخی .است بوده ایشبانکاره خان مپسر رست خان سهرابناحیـــه

 د کهانبوده ناحیه نیز از این شبانکاره .  شاهانکرد را خراب مظفر آن از آل نامیر مبارزالدی  ق ه  125 در سال اند کهکردهمی

 .گفتندمی فارس را اسپهبدان انآن از اسالم رسید و پیشمی اردشیر بابک به آناننسبت

 تمیمی هایکنند و از تیرهمی زندگی کنگان شهرستان جنوبی در قسمت طایفه این مردم ؛حرم و آل و مالکی تمیمی    

 حرم آل مشایخ دستآنجا در  باشند و حکومتمی عربستان از اعراب طایفه این . اصلاست شده تشکیلحرم و آل مالکی

 ضـمیمه بندر عسلویه ه ق 1283 . در سـالشد مالکی ناحیة حاکم حرم آل خلفان شیح ق ه  1222 دود سالــ. درحاست بوده

 دند.برسر می به و مالکی تمیمی نیز در کنار طایفه مالکی مزروقی اًتیرۀــضمن. د ــش انوادهــخ این روحکومتــقلم

 نوع ک،  یدر اثر اختالط هستند که ساکن هابهبهانی از قبیل مخلوط ،  لرها و طوایفها در بوشهر عرب؛ بوشهری 

 اند.گشته معروف بوشهری به اند کهوجود آورده را به نژادخاصی

 روستای از آنان اصل عصفور که نجد هستند،  آل از اعراب که ناصرخان و احفاد شیخ اعقاب :عبارتند از  آن مهم هایتیره

 هو ب شدهو در آنجا ساکن بوشهر آمده به از همدان آنان جد اعالی صفر که محمد علی حاجی باست .  اعقا بحرین درازی

ر حدود دباشد.  ویمی اکبر تاجر کازرونی علی حاجی آنان جد اعالی که کازرونی است.  تیرۀ گردیده مشغول امر تجارت
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تجار ال عبدالمحمد ملکحاجی تیره این از افراد معروف .پرداخت تجارت شد و بههر وارد بوش به از کازرون  ق ه  1212 سال

 سرافراز و برقرار گردید. التجاری ملک جلیل لقب به ق ه  1252 در سال باشد کهمی

 معروفیت کنند و ازمی بوشهر زندگی شهرسـتان از توابع انگالی در دهسـتان طایفه این مردم؛ انگالی 

محمود های، تیرههابر انگالی . عالوهاست بوده انگالی خان قلی حسین در گذشته ناحیه این برخوردارند.کالنتر و ضابطخاصـی

 .برندسر می به دهستان نیز در این ،  لر و عربشاهی

و از  عربستاناز  آنان کنند و اصلمی ر زندگیبوشه شهرستان از توابع حومه در دهستان طایفه این مردم؛ دموخ 

 نجد هستند.اعراب

و  ضابط قاجاریه دورۀ دربرند. سر می به گناوه تانداود شهرس حیات ها در بخشداودی حیات؛ داودی حیات 

 فارس خلیج در جزایر و سواحل قامتا ها در طولاست.  ظاهرًا هلندی بوده داودی حیات خان علی خان ناحیهاین کالنتری

ها از هلندی ایو عده وجود آمده به از آنان مخلوط اند و نسلیپیدا کرده اختالط با ایرانیان زندیه تا دورۀ صفویه از زمان

 .اندتهخود هلند باز نگش اصلی نموط و به شده داود متوطن حیات بخش از جمله فارس خلیج درسواحل

اند  ردهکمی زندگی ایران ها بر ممالکافغان استیالی ،  در زمانماندستان در ناحیة طایفه این مردم ؛ و حاجیانی دشتی 

دند.  استیال پیدا کر و بلوك نسا و طسوج برنواحی خانواده .  ایناست (  بودهحاجیانی جمال یس)رئ  طایفهاین و رئیس

 .1بود خانواده این در دست  ه ق 1277 نیز تا سال منطقهاین تحکوم

دربرگیرنده شهرستان های دشتی، دیر، کنگان جم و عسلویه است. بررسی طوایف وقومیت های ناحیه  جنوب استان ناحیه

شامل  در این نواحی طوایف مستقر جنوب نشان از آن دارد که در نواحی شمالی ناحیه و منطبق بر محدوده شهرستان دشتی،

باشند که در روستاهای این نواحی استقرار دارند. عالوه بر این، طوایف روسا و خوانین و طایفه فقیه می طوایف کلیها، سادات،

 حسینی، قائدی و کهن نیز در دیگر روستاهای این نواحی پراکنش دارند.

هنیا، شوایف تاجیک، خسروی، درویشی، سادات، بررسی طوایف محدوده شهرستان دیر نیز حکایت از آن دارد که ط

رانی، های این نواحی شامل بحعباسی، فوالدی، کشکولی و مخدانی نیز در این نواحی مستقر بوده و عالوه بر این سایر قوم

 باشند.زیارتی، هاشمی، سعدی، خیاطها، محمودی و ثابتی می حسینی، فخرایی،

ل باشد که اغلب مردمان این نواحی از طایفه آهای این نواحی به این ترتیب می در شهرستان کنگان نیز طوایف و قومیت

نسور بوده و تیره معروف آنان مشایخ آل نسور می باشد که از قدیم حاکم این نواحی بوده اند. جد اعالی آن شیخ محمد 
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ومت پس از دیگری به حکنسور بود و سپس از وی پسرانش شیح حاتم، شیخ جباره و شیخ حسن خان کنگانی یکی آل

ساحلی  ترتیب پایه طایفه های اصلی منطقهرسیدند. شیخ حسن خان منطقه گاوبندی الرستان را ضمیمه کنگان کرد و بدین

 گذاشته شد.

 ایی،عبدالهی، روست ابراهیمی، بلوچی، بحرینی، مردم روستاهای این نواحی عمدتاً از طایفه های مالکی، تمیمی، احمدی،

 کشاورز، محمدی، جابری می باشند. کنگانی،

در محدوده شهرستان جم که منتزع از شهرستان کنگان می باشد پراکندگی طوایف به این گونه می باشد که طوایف 

حاتمی و منصوری در این نواحی پراکنده بوده  حیدری، زیرشلی، مشهدی، شاه حسینی، خواجه و مالعلی میرزا، محمودی،

 1اند.ناطق سکنی گزیدهو در روستاهای این م

 

 سازمان اجتماعی جامعه روستایی

بررسی ساختار اجتماعی و هرم قدرت روستاهای منطقه نشان می دهد که قبل از پیروزی انقالب اسالمی، روستاهای این 

ت اجتماعی از نظر ساخـ رعیتی بوده است.  منطقه به تبع از ساختار سیاسی حاکم بر کل روستاهای کشور دارای نظام ارباب

در راس این هرم ارباب یا خان وجود داشته است و اوامر وی توسط مباشرین و کدخدایان و ایادی وی در سطح روستاها 

اجرا و عمل می شد. در این منطقه نوعی قشربندی براساس ارزشهای اجتماعی وجود داشته است که مردم از دیرباز بدان 

این قشربندی به خصوص در روستاهای بزرگ و مناطقی که ارتباط بیشتری با شهر  پایبند بوده اند. هرچند که در حال حاضر

 دارند در حال فراموشی است ولی اقشار زیر از گذشته در این منطقه وجود داشته است.

دانستند. ـ خانها : موقعیت اجتماعی ممتاز مخصوص خانها بوده و خود را صاحب اختیار جان و مال و ناموس مردم می1

می امتیازات اجتماعی از آن این طبقه بوده و بنا به مصالح خود قسمتی از امتیازات را به قشربعدی یعنی کدخدا انتقال می تما

 دادند.

ـ رئیس ها : )قائدها یا کایدها( شامل کدخداهای انتخابی از طرف خانها و نیز زورمندان روستایی بوده، بطور مشخص 2

 گفته می شد.« کافالنی»قائدها به آنها هنگام خطاب به مردی از افراد قشر

وردار توانستند از امتیازات دو قشر قبلی برخـ رعیت معمولی : )مردم عادی( بیشتر مردم در این قشر قرار داشتند که نه می3

 شوند و نه با قشرهای پست تر در آویزند.
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و شتر چرانی مشغول بودند. اما به تدریج  ـ جت ها : جت ها در بعضی از روستاها زندگی می کردند و به کار ساربانی3

 تر از رعیت معمولی محسوب میآن را رها کرده و به مشاغل دیگری پرداخته اند. این گروه از لحاظ موقعیت اجتماعی پست

 می گفتند و اسماً هنوز آن را با نام جت ها می شناسند.« رئیس فالنی»شدند. معموالً برای خطاب به افراد این قشر 

« میرفالنی»سلمانیها پایین ترین قشر از نظر موقعیت اجتماعی محسوب شده و برای خطاب به آنان  سلمانیها )دالك ها( :ـ 2

می گفته اند. این قشر در روستاها به کار آرایشگری و انجام خدمات پذیرایی در مراسم عروسی و عزاداری می « با فالنی»یا 

 صول را به عنوان مزد خدمات خود دریافت می کردند. پرداختند و در پایان سال درصدی از مح

از اواخر صفویه تا دوره پهلوی در نواحی و روستاها نیز خان ها و کدخداهایی وجود داشتند که دارای استقالل داخلی 

بودند حاکمیت جنبه موروثی داشت کدخدایانی که در قلمرو تحت حکومت خود زندگی می کردند وارث حکومت و 

در می شدند کدخدایان هر ده دوست داشتند مستقل باشند و قدرت خویش را افزایش دهند به این منظور چه بسا مایملک پ

واره بر این حکام هم. منازعاتی بین روسای مختلف به وجود می آمد که دلیلی جز جنگ قدرت و توسعه قلمرو نداشته است

ت ر مقابل آنان نبود و به عبارت دیگر حکومت ارباب و رعیروستائیان تسلط مطلق داشتند و کسی را یارای نفس کشیدن د

موجود امکان و اجازه بروز مخالفت را با حکام نمی داد کشاورزان که نیروی انسانی به حساب می آمدند و بیشتر آنها از فقر 

 .1اقتصادی برخوردار بودند در خدمت حکام و خان ها بودند

قدرت نیاز به بازوی نظامی نیز داشتند به این خاطر تفنگچیانی را که بیشتر از  کدخدایان برای ادامه استقرار و استمرار

نزدیکان خود بودند در اختیار می گرفتن و خرج آنان و خانواده شان را به عهده می گرفتند این اشخاص موظف به حضور 

ن امالك یکی از ابزار قدرت محسوب می دائم در دستگاه کدخدا بودند تا در زمان الزم به اجرای فرامین او بپردازند. داشت

شد در بعضی مناطق کسانی که دارای امالك زیاد بودند به مرور زمان قدرت یافتند و حاکمیت ده و منطقه محل اسکان خود 

 را در اختیار گرفتند.

 د جز عدهدر روستاها دیکتاوری مطلق حاکم بود و جز کدخدا کسی حق ابراز وجود نداشت امر، امر خان و کدخدا بو

ای محدود که در نزد خان از جاه و منزلتی برخوردار بودند که این افراد نیز یا خرده مالکانی بودند که با دادن باج خان را از 

 خود راضی نگه می داشتند یا کسانی بودند که رابطه سببی با خانواده کدخدا پیدا نموده بودند.
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ساختار اجتماعی بر هم ریخته و حداقل در سطح رسمی هیچ گونه نمودی  بعد از انقالب اسالمی در روستاهای منطقه این

قابل رویت نیست. در حال حاضر شوراهای اسالمی روستایی و ریش سفیدان محلی مدیریت ده و پیگیری امور مربوط به 

 .1دروستا را برعهده دارند و در تصمیم گیری مربوط به امور روستا معموالً نقش عمده ای ایفا می نماین

از نظر امکانات بهداشتی و رفاهی در آن ایام در بیشتر نقاط ایران از جمله مناطق جنوب خبری نبود مردم از داشتن حداقل 

 امکانات زندگی بی بهره بودند و همواره در زندگی با مشکالت زیاد دست به گریبان بودند.

صوص دوران قاجار و پهلوی سرآمد تمامی مناطق دشتی در ادوار مختلف تاریخی به خ جنوب،  منطقه در از نظر علمی

جنوب بوده و علما و شعرای بلند پایه ای در آن زندگی می کرده اند. به خصوص که بعضی از حکام دشتی خود اهل علم و 

فضل و ادب بودند. چنان که میرزا جعفرخان حقایق نگار خود از برجسته ترین نویسندگان حقیقت طلب عصر ناصری و 

دشتی بزرگ شاعر دشتی خود ادیبی اریب و از نام آوران عصر خود بود و دیوان اشعار ایشان مصداق عینی این  محمدخان

ادعاست. و علمای ارزشمندی چون شیخ عبدالنبی بحرینی، حاج سید علینفی دشتی و آخوند مالحسن گنخگی دشتی که 

دند خود نشانی از تعالی علم در منطقه محل سکونت دارای حوزه درس و علم در مناطقی چون بردخون و میانخره گنخک بو

ه ساالر بیانگر این حقیقت است که دشتی قافل آنها می باشد. همچنین حضور شعرایی چون مالحسن کبکانی، فایز و مفتون

 علم منطقه جنوب و استان فعلی بوشهر بوده است.

 و مذهب زبان

وع و کنند . لهجه ها در روستاها بیشتر از شهرها متنمحلی تکلم می تقریباً تمام مردم استان به زبان فارسی با گویشهای

هایی نیز به چشم می خورد. برخی از اهالی جزیره شیف و بنادر کنگان، عسلویه، نخل تقی نیز به مشهودند و بین آنها اختالف

 زبان عربی صحبت می کنند.

ه های رونی در استان بوشهر رواج دارد که کامالً با لهجلهجه های فارسی که به گویش بردستانی، دشتی، تنگستانی و کاز

 شمال سرزمین فارس مانند لهجه های لری ، فارسی و سیوندی ارتباط دارد.

ای قدیم به زبان سغدی، ایجی که خود از متفرعات های بلوچی و شبانکارهعالوه بر آن زبان مردم این منطقه از نفوذ لهجه

، کردی های گیلکیها، با لهجهابکان فارس بوده بر کنار نمانده است و هر کدام از این لهجهای عصر اتهای شبانکارهگویش

توان گفت که زبانهای مردم سواحل خلیج فارس و خراسانی و دیگر لهجه های ایرانی هم ریشه و مرتبط است. بنابراین می
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ترکمنی است و مفردات انگلیسی، هلندی، پرتقالی، ای، بلوچی، کردی و جزایر آن باز ماندۀ لهجه ها و زبانهای شبانکاره

 .هندی، عربی و ترکی در آنها دیده می شود، ولی استخوان بندی و ریشه آنها فارسی است

ری هستند. اثنی عش شیعهها ز بعد مذهب نیز غالب سکونتگاهاسالم دین اصلی ساکنین نقاط شهری و روستایی است و ا

 ستان کنگان در کنار شیعیان با وفاق اجتماعی خاصی زندگی می کنند.اهل تسنن عموماً در محدوده شهر

 روابط شهر و روستا 

وضعیت شهر و روستا و نوع رابطه آن دو و بافت اجتماعی و اقتصادی آنها می باشد. با توجه به یکی دیگر از مسائل مهم 

ت وردار بوده و در طول تاریخ دستخوش تحوالاینکه شهرنشینی و شهرسازی در ایران از قدمت و پیشینه تاریخی زیادی برخ

شدیدی گردیده است، که در این میان نقش حکومت از یک طرف و نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از طرف 

های ایران منشا تا قبل از مشروطیت چون حکومت 1دیگر در کنار عوامل محیطی و جغرافیایی قابل توجه و تعمق زیادی است.

شایری داشت و نظام اجرایی کشور از تشکیالت دیوانی به شیوه سنتی تشکیل می شده و سازمانهای اجتماعی و ایلی و ع

خدماتی جدید در شکل امروزی خود وجود نداشتند و با وجود حکومت سلطنتی استبدادی ایاالت در قبال پرداخت تیول و 

ور احکام قضایی و حکومتی داشتند فرهنگ شهرنشینی به طدیگر تعهدات مالی استقالل نسبی در گردآوری مالیات و اجرای 

باید و شاید در میان صاحبان قدرت و سیستم اجرایی کشور جا نیفتاده بود و نیروهای اجتماعی کوچ نشین با تکیه بر معیشت 

سبت به یکجا ن شبانی و دامداری از نظر امکانات اقتصادی و نظامی در موقعیت برتر قرار داشتند و از قدرت تحرك بیشتری

نشینان برخوردار بودند و به عبارت دیگر آنان براساس طبیعت معاش خود، دارای استراتژی معیشتی تهاجمی بودند. و در 

مقابل، یکجانشینان یعنی روستائیان و شهرنشینان برای حفظ دارایی خود ناگزیر به ایجاد ساخت و سازهای دفاعی از قبیل برج 

ا قبل از ت. در این منطقه شهرها و روستاها بودند و به عبارت دیگر دارای استراتژی تدافعی بودند و بارو و خندق در اطراف

تحت تاثیر شدید مذهب قرار داشته است و به شیوه ای می ساختند که یک ضلع آن بیشتر به و خانه ها  مشروطیت محالت 

و اکثر روستاها به طور خطی و ردیفی در کنار رودخانه یا در  درطرف قبله واقع می شد البته این مساله تا به امروز نیز ادامه دا

 کنار چشمه ها و آبادیها و یا در مسیر راههای اصلی واقع شده اند.

تا قبل از مشروطیت از نظر زندگی و اسباب معیشتی و سبک معماری بین شهر و روستا اختالف چندانی وجود نداشت با 

جتماعی شهر و شهرنشینی برای ایران پیامدهایی را بدنبال داشت در منطقه نیز اثراتی از خود انقراض قاجاریه که از نظر تاریخ ا

بجای گذاشته است از جمله این که قدرت ایالت و عشایر کم شده و بین روستا و شهر فاصله بیشتر شده، شهرها کم کم به 
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ی و سیاسی درآمدند و روستاها از نظر اداری وجود آمده و رشد کردن و به صورت مراکز اداری، خدماتی، تجاری، فرهنگ

و سیاسی بیشتر متکی به شهرها شدند و شهر همچنین تامین کننده نیازهای خدماتی روستاهای اطراف و واسطه و رابطه مبادله 

ان مکاالهای تولید شده کشاورزی گردیند و از ارزش افزوده حاصل از این واسطه گری بهره مند شدند در نتیجه به مرور ز

این امر باعث افزایش انباشته شدن سرمایه در شهرها گردید و عناصر شهری به یک نیروی قدرتمند اقتصادی و اجتماعی 

 .تبدیل شدند که این روند تا امروز ادامه دارد

 روستائیان بزرگترین گروه اجتماعی ـ اقتصادی به شمار می رفته اند و غالب روستاها به طور کامل به یک گذشتهدر 

مالک بزرگ تعلق داشته یا الاقل قسمتی از آنها به این گونه افراد متعلق بود و آنان خود در روستا ساکن بوده و خرده مالک 

 محسوب می شدند.

روابط اجتماعی، اقتصادی میان مالکان و زارعان که مالکان فقط زمینی روستاهای منطقه عبارت بود از ویژگی عمده ی 

ر داده و سایر عوامل تولید از قبیل بذر، نیروی انسانی و شخم به عهده زارع بوده است. در دوره قاجاریه را در اختیار زارع قرا

1و پهلوی بیشتر کسب و کار به صورت دیمی صورت می گرفته است در هنگام برداشت محصول 

4
آن به مالک تعلق می 

ه.ش صورت گرفت  1331حات ارضی که در سال گرفت که در اصطالح محلی به آن چهار یک می گویند. بعد از اصال

نظم اجتماعی و اقتصادی روستاها دگرگون شد. با از میان رفتن رابطه سنتی مالک و زارع و ایجاد صدها هزار واحد زراعی 

خرد، هر کس مالک زمین خود گردید و بر روی زمین خود شروع به کار کرد که در واقع این یکی از اهداف مهم برنامه 

به واسطه بهره برداری زراعی خصوصی از زمینها، مزارع از طریق ارث به شدت کوچک و کوچکتر  1حات ارضی بود.اصال

شدند چنان که موجب مشکالتی برای زارعین دشتی و مانع اساسی جهت انباشته سرمایه گردید. این امر یکی از مشکالت 

 اساسی آنان در راه باال بردن سطح درآمد زراعتی می باشد.

خورشیدی مهاجرت زیادی صورت نگرفته و از  1322از آغاز دوره قاجاریه تا شهریور  ، مهاجرت استاز مسائل دیگر 

خورشیدی این امر رشد سریعی پیدا نمود.  1321آن تاریخ به بعد مهاجرت رو به افزایش نهاده است. بعد از انقالب اسالمی 

ادی ا عوامل اقتصاجتماعی و سیاسی دخیل بوده اند که مهمترین آنه در پدیده مهاجرت در منطقه عوامل مختلف اقتصادی،

جامعه روستایی بخش کشاورزی، رکن رکین اقتصادی است و کشاورزان بیش از دیگر طبقات اجتماعی در در است. زیرا 

م فقر یا در دا معرض آسیب پذیری اجتماعی ـ اقتصادی قرار داشته اند این خانواده ها که عمده جمعیت را تشکیل می دهند

گرفتارند و یا در فقر در کمین آنها نشسته است. از این رو کشاورزان در بعضی مواقع برای رهایی از فقر و برخورداری از 
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امکانات رفاهی بیشتر دست به مهاجرت از روستا زده اند و در جستجوی کار به سرزمینهایی که در آمد و رفاه بیشتری داشته 

نگیزه عزیمت تا حدودی ارادی است، در عین حال ادراك نوعی عدم توازن اقتصادی در موطن اصلی می رفته اند. گرچه ا

و امید به توفیق بیشتر در سرزمین میزبان عامل مهاجرت بوده است به ویژه که بعضی از روستائیان از حداقل امکانات کشاورزی 

 که آب و زمین مرغوب باشد برخوردار نبوده اند.

جرت رشد زیاد جمعیت است که پیامد اجتناب ناپذیر آن کاهش زمین زراعی، تقطیع روز افزون آن و عامل دیگر مها

تعداد فزاینده زمینهای زراعی نامناسب است که حتی توان پاسخگویی به نیازهای اساسی زارعان را نیز ندارد و به همین خاطر 

 ، مهاجرت بعضی اعضای خانواده بوده است.موجب افزایش فقر کشاورزان شده و تنها راه مفر از این تنگنا

انقالب  تا قبل ازتاهاست به نحوی که اکثر روستاها عامل دیگر، کمبود امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی در روس

خورشیدی از خانه بهداشت، شبکه آب لوله کشی، برق، تلفن، جاده آسفالت و مکانهای آموزشی بی بهره  1321اسالمی 

 .1جهت روستائیان برای برخورداری از رفاه بیشتر دست به مهاجرت می زدند بودند به همین

 تحوالت بار تکفل در مناطق روستایی استان

بار تکفل یا بار معیشت، عددی که نشان دهنده وضعیت شاغلین است، بطوریکه این قشر عالوه بر خود بار معیشت چند 

افراد خانوار کمتر باشد، به منزله فشار کمتر هزینه زندگی بر شاغلین و سطح نفر را نیز بر عهده دارند بنابراین هر چه تعداد 

باشد. افزایش بار تکفل و کاهش درآمد، ضمن افت وضعیت رفاه اجتماعی، بر مشکالت اجتماعی درآمد بیشتر خانوارها می

د، اما چنین شوآور خانه میفراد نانگذارد. هر چند که وضعیت این شاخص به طور مستقیم، متوجه اافراد جامعه نیز تأثیر می

 ند.کهایی از این قبیل روبرو میوضعیتی سایر اعضای خانواده را نیز با انواع مشکالت اقتصادی، اجتماعی، روانی و چالش

 از  شود که بار تکفل جامعه روستایی استانمشاهده می سه دوره آماریبراساس محاسبات انجام گرفته بر مبنای اطالعات 

که این امر در ظاهر امر بیانگر وضعیت مطلوب اشتغال در با شیبی مالیم  رو به کاهش بوده است.  1372تا  1312ال س

 دهد.را نشان میباشد و بهبود روند وضعیت اقتصادی روستاهای استان روستاهای استان می

نگان تعلق های عسلویه،کفل به شهرستانترین بار تکاستان بوشهر پایین هایدر بین شهرستان 1372مطابق اطالعات سال 

دو شهرستان عسلویه و کنگان، بار جز باشد. در سطح استان بوشهر به می 1,1و  2,1دارد که بار تکفل آنها به ترتیب برابر با 

نگان با ه و که در بار تکفل دوشهرستان های عسلویظها از میانگین استانی باالتر است. تفاوت قابل مالحتکفل بقیه شهرستان

                                                      
  1382اجتماعی بوشهر در دوره قاجار با تکیه بر نقش تجار و تجارت، انتشارات پازینه،  -. دشتی رضا، تاریخ اقتصادی 1
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-یری مجتمعگهای استان ناشی از تأثیرات پارس جنوبی بر نواحی روستایی این قسمت از استان و همچنین شکلسایر شهرستان

های جوان است. از عوامل تأثیرگذار دیگر در توزیع نامتعادل بار تکفل های مسکونی با بعد خانوار پایین و معموالً خانواده

های روستایی جنوب استان است که این سکونت عمدتاً بدون زیادی نیروی کار در سکونتگاه در سطح استان، اسکان تعداد

باشد که این مسئله تأثیر زیادی در پایین آمدن بارتکفل این مناطق داشته است.  بنابراین در واقعیت همراه داشتن خانواده می

ر سال د یی استان از میانگین جامعه روستایی کشوربدون احتساب دو شهرستان عسلویه و کنگان، بار تکفل جامعه روستا

 .(22جدول )باشدباالتر می ( 2,2)بار تکفل 1372

نشان میدهد که روند تغییرات  72تا  12بررسی روند تحوالت بار تکفل به تفکیک شهرستان ها در فاصله سالهای 

و در   2,5به  2,1استان نیست بطوری که در شهرستان بوشهر بارتکفل از  شهرستانی مشابه با روند کلی جمعیت روستایی

 12به سال  نسبت 72های استان بارتکفل در سال ه شهرستان یافزایش یافته است در بق 72در سال  3,5به  1,1شهرستان دیر از  

 کاهش داشته است.

 1631-31طی دوره وستایی به تفکیک شهرستان : تعداد شاغلین و بارتکفل نقاط ر22جدول 
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 1631-31به تفکیک شهرستان شهرستان طی دوره  استان بارتکفل نقاط روستایی : مقایسه 11نمودار 

 
 محاسبات مشاور -مرکز آمار ایران مأخذ:

 1تحوالت وضعیت نسبت باسوادی در روستاهای استان بوشهر

ه در ایران شناخته شده است. ارتقاء شاخص سواد  سوادی و کمبود سواد از دیرباز به عنوان یکی از موانع اصلی توسعبی

های توسعه فرهنگی و اجتماعی مد نظر بوده است. با این حال نسبت باسوادی در جوامع روستایی از اولین دوره اجرای برنامه

است.  داشته ایهظهای اخیر این نسبت بهبود قابل مالحدر جوامع روستایی همواره از جامعه شهری عقب بوده است که در دهه

های بعد از انقالب اسالمی سهم بسیار مهمی در رشد باسوادی اندازی نهضت سوادآموزی در سالدر جامعه روستایی ایران راه

 جامعه روستایی داشته است.

نفر جمعیت روستایی استان بوشهر  312135از  1372بر اساس اطالعات آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 

درصد باسواد 81نفر معادل  223872سال  5ساله و بیشتر بودند. از این تعداد جمعیت باالی  5درصد 81,2دل نفر معا 212385

باشد. درصد می 12,1برابر با  1372اند. وضعیت نسبت باسوادی نقاط روستایی کشور در سال سواد بودهنفر نیز بی 32332و 

شور وضعیت مطلوب سواد در جامعه روستایی استان را نشان مقایسه نسبت جمعیت باسواد جمعیت روستایی استان به ک

دهد در درصد است که مجموع جمعیت شهری و روستایی استان را پوشش می 83,5دهد. در سطح استان نسبت باسوادی می

                                                      
ای را بخوانند و بنویسند خواه مدرك گری متن سادهتوانند به فارسی یا هر زبان دیافرادی که می» 1372. مطابق تعریف مرکز آمار ایران در سرشماری سال  1

 «شوندتحصیلی داشته یا نداشته باشند، باسواد تلقی می

 آیند.همه محصالن از جمله نوآموزان سال اول ابتدایی و سوادآموزان نهضت سوادآموزی نیز باسواد به حساب می
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سوادی در جامعه سبت بانباشد.در واقع باال بودن تر میاین رابطه نسبت باسوادی جمعیت روستایی استان از میانگین استان پایین

 (23جدول )دهدشهری میانگین استانی را باالتر از جامعه روستایی نشان می

 1631: مقایسه نسبت باسوادی جمعیت روستایی استان با کل استان و  روستایی کشور در سال26جدول 

 ستانروستایی ا استان بوشهر روستایی کشور  

 253321 718233 17223273 ساله و بیشتر5جمعیت 

 213222 151827 13285133 تعداد جمعیت باسواد

 81,2 83,5 12,1 نسبت باسوادی

 محاسبات مشاور –مأخذ: مرکز آمار ایران

سه  شهرستان مورد بررسی 12در این دوره مقایسه نسبت باسوادی به تفکیک شهرستان به این ترتیب است که از بین 

. نسبت تر از میانگین استان و مابقی نسبتی برابر با میانگین استان و باالتر دارندشهرستان دشتی، دشتستان و عسلویه پایین

 اشد. بهای استان بوشهر از میانگین نسبت باسوادی جمعیت روستایی کشوری باالتر میباسوادی در همه شهرستان

بیشترین نسبت باسوادی را  82,1و  82,8و  85,1و  81,1ه و بوشهر به ترتیب  با های کنگان، جم، گناودر استان شهرستان 

درصد کمترین میزان  82,7و 18,2و 15,8های دشتی، دشتستان و عسلویه به ترتیب با باشند. و در مقابل شهرستاندارا می

 )1باسوادی را در سطح استان دارند

 (15نمودار و  23جدول 

 1631: وضعیت سواد جمعیت روستاهای استان به تفکیک شهرستان در سال 23جدول 

 جمعیت باسواد ساله و بیشتر 3جمعیت   
 نسبت باسوادی

 درصد تعداد درصد تعداد شهرستان

 83,5 8,2 18131 8,2 21585 بوشهر

 82,3 15,2 32331 15,3 32812 تنگستان

 18,5 23,2 21753 22,1 55128 دشتستان

 15,2 1,7 15851 8,3 22122 دشتی

 82,8 3,1 1731 3,1 7821 دیر 

 81,7 2,2 3117 2,2 2127 دیلم

 81,8 3,1 1712 3,3 7222 کنگان

 82,8 1,2 12218 5,7 18137 گناوه

 88,1 12,3 22171 7,5 22175 جم

                                                      
بررسی شده است. در گزارش بررسی و تحلیل اجتماعی و  1372ات سرشماری سال . در گزارش حاضر وضعیت سواد جمعیت روستایی استان طبق اطالع 1

 مورد بررسی قرار گرفته است.  72و  82، 12وضعیت سواد جمعیت روستایی برای سه دوره آماری   1-1-1-1-2-2-1اقتصادی بند 
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 جمعیت باسواد ساله و بیشتر 3جمعیت   
 نسبت باسوادی

 درصد تعداد درصد تعداد شهرستان

 82,7 15,1 33332 15,2 32283 عسلویه

 81,2 122 213222 122 253321 استان

 محاسبات مشاور –مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 1631: وضعیت سواد جمعیت روستاهای استان به تفکیک شهرستان در سال 13نمودار 

 
 محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران

 وشهروضعیت مذهب در مناطق روستایی استان ب

ال باشد براساس اطالعات سرشماری سجمعیت ساکن در نقاط روستایی استان بوشهر به لحاظ مذهبی بسیار همگون می

درصد جمعیت ساکن در نقاط روستایی استان مسلمان هستند به عبارتی اکثریت مطلق جامعه روستایی استان را  77,7،  1312

ی قرار دارند که در مقایسه با درصد در جایگاه بعد2,23زرتشت با وان دین دهند. بعد از مسلمانان پیرمسلمانان تشکیل می

جمعیت مسلمانان سهم ناچیزی دارند. همگونی جمعیت از نظر مذهب؛ به مانند سایر متغییرهای فرهنگی؛ یکپارچگی اجتماع 

جدول خواهد بود)حائز اهمیت روستایی در استان را موجب خواهد شد که این امر در فرایند توسعه روستایی استان بسیار 

22.) 
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 1631بر حسب دین به تفکیک شهری و روستایی  استان بوشهر : جمعیت21جدول 

 روستایی شهری استان  دین

 77,73 77,88 77,71 مسلمان

 2,23 2,23 2,23 زرتشتی

 2,22 2,22 2,22 مسیحی

 2,22 2,22 2,22 کلیمی

 2,22 2,27 2,25 اظهار نشده

 122 122 122 استان

 1553مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری

 برخورداری مناطق روستایی از خدمات و امکانات بهداشتی

 -از نیازهای پایه در فرایند توسعه هر منطقه کیفیت و کمیت منابع آبی و کیفیت دسترسی جامعه به خدمات بهداشتی

 هایرود. این موضوع از اولین دوره. بهداشت و درمان یکی از معیارهای اصلی توسعه یافتگی به شمار میدرمانی است

ها همواره سعی در تأمین امکانات ضروری ریزی توسعه در ایران مورد توجه بوده است و در ادوار مختلف دولتبرنامه

-.  شاخصای شکل نخواهد گرفتمات اولیه و اساسی توسعهاند چرا که بدون دسترسی به خدهای روستایی داشتهسکونتگاه

کشی، خانه بهداشت، مرکز بهداشت و درمان و پزشک. هایی که در این قسمت مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتند از: آب لوله

 این مطالعات تواند پوشش دهندههای عنوان شده میتوان شاخص های دیگری را نیز اضافه نمود اما شاخصبه این موارد می

 باشد.

میزان برخورداری روستاهای استان از  1372های استان بوشهر در سال بر اساس اطالعات برگرفته از شناسنامه آبادی

 یرد. گدرمانی و همچنین آب آشامیدنی بهداشتی به تفکیک هر یک از این متغیرها مورد بررسی قرار می -خدمات بهداشتی

درصد روستاهای دارای  11,1کشی هستند که معادلروستا درای آب لوله 317دارای سکنه روستای  232در سطح استان از

درصد روستاهای دارای سکنه از آب 72های بوشهر، عسلویه، کنگان و تنگستان بیش از باشد. در شهرستانسکنه استان می

-ان میی روستاها کمتر از میانگین استکشی برخوردار هستند. شهرستان های دیر، جم، دشتستان، دیلم درصد برخوردارلوله

 باشد.

ا و ههای روستایی تابعی از نظام سلسله مراتبی روستادرمانی و برخورداری از پزشک در سکونتگاه –مراکز بهداشتی 

 های استان به اندازه جمعیتی وباشد در این رابطه سهم برخورداری کم در هر یک از شهرستانهای جمعیتی آنها میآستانه

گردد. در این رابطه نحوه توزیع و کیفیت دسترسی به مراکز بهداشتی درمانی از اهمیت های روستایی آن برمیتعداد سکونتگاه

بسزائی برخوردار است. روستاهای واقع در محدوده شهرستان بوشهر در برخورداری از متغییرهای مورد بررسی از وضعیت 
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شهرستان عسلویه از چنین موقعیتی برخوردار است. شیوه برخورداری به نحوی  ،همچنین در جنوب استان برخوردارندمطلوبی 

بندی خاصی را در نظر گرفت. نکته مهم در این خصوص سهم برخورداری شهرستان دیر نیست که بتوان از بعد فضایی تقسیم

خش های مهم بوجه به وجود پروژهباشد که همواره از جایگاه پایینی برخوردارند. در محدوده استان بوشهر با تو دشتی می

ی استان های روستایی علی الخصوص در نیمه جنوبانرژی با مقیاس تأثیرگذاری باال در تمام ابعاد توسعه، شماری از سکونتگاه

. تالش برای نگهداشت جمعیت در مناطق روستایی جنوب کمبودهایی را دارنداز نظر برخوداری در رابطه با نیازهای اولیه 

این  ضروری و تسهیالت های نفت و گازی نیازمند تقویت امکاناتو همچنین جلوگیری از تبعات منفی پروژه استان

 (.11نمودار )دهدتعداد و سهم برخورداری شهرستان های استان را به تفکیک متغیرها نشان می 25ول جدهاست. سکونتگاه

های روستایی استان از خدمات بهداشتی به تفکیک شهرستان در سال : میزان و نسبت برخورداری سکونتگاه23ول جد

1631 

  

تعداد 

روستاهای 

 دارای سکنه

 روستاهای دارای

 آب لوله کشی 

 روستاهای دارای

 خانه بهداشت 

روستاهای دارای 

 مرکز

 بهداشت و درمان 

 ارای پزشکروستاهای د

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 32,2 12 23,3 1 25,1 11 75,1 27 32 بوشهر

 21,2 21 7,2 7 33,2 33 71,2 71 122 تنگستان

 22,3 32 13,2 22 31,1 52 11,2 78 138 دشتستان

 12,1 11 3,3 3 32,2 32 82,2 13 71 دشتی

 1,8 1 2,2 2 11,7 12 22,3 31 25 دیر 

 25,2 7 2,7 1 32,3 11 15,2 25 33 دیلم

 2,2 2 7,1 1 21,3 3 72,7 12 11 کنگان

 12,1 8 13,2 1 32,8 17 81,1 33 23 گناوه

 11,3 13 1,2 1 23,1 22 53,2 22 81 جم

 22,2 5 12,2 3 12,2 18 71,1 22 23 عسلویه

 18,7 111 8,5 23 38,2 238 15,7 312 518 استان

 محاسبات مشاور –آمار ایرانمأخذ: مرکز 
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 مقایسه نسبت برخورداری از امکانات بهداشتی به تفکیک شهرستان: 13نمودار 

 
 محاسبات مشاور –مأخذ: مرکز آمار ایران

 ها و مناطق اسکان و قلمروهای کوچ عشایرتحلیل زیست بوم

شتن آب و هوای معتدل د شهر  به دلیل دا ستان بو شایر کوچرو مهیا کرده ا شالق ع سبی برای ق سرد محیط منا صل  ر ف

سکان دائمی ست و محل ا سیعی قلمرو زی ستره و ستان گ ست. در این ا ست. از لحظ ترکیب جمعیتی، و   ا شایر ا فعالیت ع

ستان نسبت کمی از جمعیت را دربر می ستان بوشهر فاقد عشایر بومی است ولی به اقتضای شیوه زیعشایر ا ت این سگیرد. ا

 گروه، بخش عظیمی از خاك این استان قلمرو زیست طوایف مختلف ایل قشقائی است.

های دره شوری، شش بلوکی، عمله، فارسیمدان، کشکولی کوچک سازمان اجتماعی ایل قشقائی از پنج طایفه به نام

ائی به نام بیله هایشوم و هر بنکو از شاخهتشکیل شده است. در این ساختار هر طایفه از چند تیره و هر تیره از تعدادی بنکو یا 

 زیر است.1 ریتصوو هر بیله از چند خانوار تشکیل شده است. بر این اساس ساختمان سنتی ایلی از ایل تا خانوار به صورت 

 دائمی دارند.بشرح ذیل در استان حضور قشالقی و همچنین اسکان  1طایفه ایل قشقایی 2خانوارهایی از 

                                                      
  مرکز آمار ایران – 317ص  1357وزشی نسل دانش ، ، مؤسسه انتشاراتی و آم 1افشار سیستانی ، ایرج ـ نگاهی به بوشهر ، ج . منبع:   1
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 طایفه شش بلوکی 

طایفه شش بلوکی از تیره های بسیار قدیمی و از همان ترکان عراقی یعنی مهاجران اولیه هستند این طایفه از پرجمعیت 

آنان در  هایانوارخ بیشترینترین طوایف قشقایی است و بیشتر تیره های آن در استان بوشهر زندگی می کنند، اکنون نیز 

دیر و جم حضور قشالقی دارند. تعداد قابل توجهی از آنان نیز بطور  -دشتی -استان از جمله دشتستانشهرهای مختلف 

تانهای فارس و اصفهان اس -پراکنده در شهرستانهای دشتی و دشتستان یکجانشین گردیده اند. ییالق طایفه شش بلوکی بوشهر

 در استان اصفهان می باشد. شیراز و سمیرم  -مرودشت -اقلید -به ترتیب شهرستانهای آباده

 طایفه فارسیمدان 

ارم و  ها شهرستان دشتستان بخشدومین طایفه قشقایی بوشهر از نظر خانوار، تعداد جمعیت و وسعت قلمرو، فارسیمدان 

مرکزی ساکن و شماری از خانوارها نیز کوچرو می باشند. خانوارهای طایفه فارسیمدان در شمال شرق شهرستان دشتستان 

قرار یافته اند و با عشایر طایفه فارسیمدان استان فارس در شهرستان کازرون و کنارتخته هم مرز هستند. ییالق، طایفه مناطق است

 آغاج شیراز دوره ییالق را می گذرانند.مختلف دنا در شهرستان سمیرم و گروهی هم در محدوده خان زنیان و قره

 طایفه دره شوری 

ایر ای از خانوارهای عشییالقی آنها )دره شور( در منطقه سمیرم اصفهان گرفته شده است تیرهنام دره شوری از نام محل  

دیر و جم حضور قشالقی دارند که تعدادی  از آنان کوچرو و تعدادی  -دیلم -دشتی -کوچرو آن در شهرستانهای دشتستان

یالق طایفه دره شوری، خان زنیان در شیراز و از  خانوار ها نیز ساکن شهرها و روستاهای دشتی و دشتستان می باشند. ی

سده و خسروشیرین در اقلید و بعضی از تیره ها در شهرستان سمیرم و جنوب استان چهارمحال بختیاری زمان -محمدآباد

 کنند.ییالق را سپری می

 طایفه عمله قشقایی 

شد. و روستاهای حنا شور و سرمک می با محل استقرار خانوارهای این طایفه در استان بوشهر منطقه دشت پلنگ در دشتی

و  ارم دشتستان یکجانشین شده تعدادی از خانوارهای تیره صفی خانی نیز در روستای پرجونگ و دهرود سفلی از بخش

ای نیز تحت عنوان عشایر کوچرو در اطراف روستاهای مذکور استقرار قشالقی دارند. ییالق عشایر صفی خانی در بخش عده

 اقلید فارس می باشد.  سده شهرستان
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 طایفه کشکولی بزرگ 

 -مناطق عمده استقرار طایفه کشکولی بزرگ در استانهای فارس و کهگیلویه و بویر احمد شهرستانهای نورآباد ممسنی

ییر در از طایفه مذکور اخیرا بر اساس تغ -کوروش -علی عسکرلو -آغاجاری -سپیدان و دو گنبدان می باشد. تیره های طیبی

ساب بوشهر جز عشایر بوشهر به حجغرافیایی و سیاسی استانها و الحاق بخشی از محدوده استقرار آنها به نقشه استان مرز 

آیند که ارائه خدمات زیربنایی به آنها توسط اداره امور عشایر دشتستان صورت می گیرد. ولی تاکنون آمار و جمعیت آن می

 ر استان افزوده نشده است.در سرشماری رسمی عشایر کشور به جمعیت عشای

 : سازمان اجتماعی ایل قشقائی1 ریتصو

 
 ؛ جمعیتی هایویژگی

نفر اعالم  11331تعداد جمعت عشایر استان بوشهر  1381بر اساس اطالعات سرشماری عشایر کوچنده کشور در سال  

درصد جمعیت  1,1استان به تفکیک شهری و روستایی، حدود  1372شده است. این تعداد جمعیت در مقایسه با جمعیت سال 

 .(18نمودار )گردد. مطابق اطالعات سرشماری مذکور جمعیت عشایر استان فقط شامل عشایر قشالقی استاستان را شامل می

ایل

خانوار

بیله

)ایشوم(بنکو

تیره

طایفه
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 1633اسکان استان بوشهر در سال : جایگاه جمعیت عشایری استان در نظام 13نمودار 

 
 محاسبات مشاور –مأخذ: مرکز آمار ایران

توزیع جمعیت عشایری در بین شهرستان های استان نشاندهنده این است که بیشترین سهم جمعیتی استان در شهرستان 

استان بوشهر شامل  باشد. پراکنش فضایی جمعیت عشایریدرصد می 12,7و  11,5دشتستان و شهرستان دشتی به ترتیب با 

درصد جمعیت عشایری در دشتستان  دشتی قرار دارند. با توجه به اینکه حدود  72شش شهرستان استان است. که بیش از 

درصد جمعیت عشایری نیز در محدوده این  11یک پنجم جمعیت روستایی استان در شهرستان دشتستان قرار دارد، استقرار  

 .(17نمودار )شدباگزینی آنها در ارتباط مستقیم میایری و بسترهای مورد نیاز برای مکانشهرستان با توجه به اقتصاد عش

 1633: توزیع جمعیت عشایر استان به تفکیک شهرستان در سال 13نمودار 

 
 محاسبات مشاور –مأخذ: مرکز آمار ایران
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نفر در خانوار است. که این مقدار در  2,3معادل  1381شایری استان بر اساس اطالعات سرشماری بعد خانوار جمعیت ع 

دهد. بعد خانوار باال در جمعیت استان بوشهر، خانوارهای با جمعیت باالی عشایری را نشان می 3,11مقایسه با بعد خانوار 

 ی عشایری است. همچنین نسبت جنسی جمعیت عشایریعشایری تابعی از نقش تعداد اعضای خانواده در شیوه معیشت زندگ

( حاکی از برتری زنان د ر کل جمعیت عشایری  استان  123,8است که در مقایسه با نسبت جنسی استان بوشهر)  123استان 

های سنی جوان از های اقتصادی آنها از مهمترین عوامل مهاجرت گروهاقتصادی عشایر کوچنده و محدودیت دارد. شرایط

 (.21جدول باشد که تأثیر بسزائی در ترکب جمعیتی دارد)این جمعیت می

 1633استان بوشهر در سال  یدهستان ها یقشالق ریعشا نسبت جنسی خانوار و ،تیجمع: تعداد 23جدول 

 دهستان
نام ایل / 

طایفه 

 مستقل

     عشایرقشالق

 دهستان

ایل /  نام

طایفه 

 مستقل

     عشایرقشالق

 زن مرد کل خانوار
بعد 

 خانوار

 نسبت

 جنسی
 زن مرد کل خانوار

بعد 

 خانوار

 نسبت

 جنسی

 112 2,32 1258 1111 2232 322   شهرستان دشتی  123 2,3 8213 8828 11331 3311   استان بوشهر 

ایل  زئبخش مرک  127 2,2 352 373 125 122   شهرستان تنگستان 

 قشقائی/ 

طایفه دره 

شوری، 

طایفه 

شش 

بلوکی، 

طایفه 

 فارسیمدان

111 523 323 321 2,3 121 

ایل  بخش مرکزئ 

 قشقائی/ 

طایفه دره 

شوری، 

طایفه شش 

 بلوکی

 122 2,3 275 312 525 113 دهستان مرکزئ  127 2,2 352 373 125 122

 252 3,2 2 13 18 3 جشهر خورمو  111 3,8 231 272 231 111 دهستان اهرم 

 111 2,3 151 823 1521 322 بخش شنبه وطسوج  73 3,1 33 32 55 13 دهستان باغک 

 113 2,1 215 287 1122 172 دهستان شنبه  87 2,1 81 12 123 21 شهر اهرم 

 125 3,1 221 252 215 112 دهستان طسوج  122 2,3 5573 5827 13223 2228   شهرستان دشتستان 

 بخش سعدآباد 

ایل 

 قشقائی/ 

طایفه دره 

شوری، 

طایفه شش 

بلوکی، 

طایفه 

عمله، 

طایفه 

فارسیمدان، 

طایفه 

کشکولی 

 کوچک

 125 3,1 125 133 227 22   شهرستان دیر  122 2,1 32 33 85 12

ایل  بخش مرکزئ  122 2,1 32 33 85 12 دهستان وحدتیه 

 قشقائی/ 

طایفه 

شش 

 بلوکی

22 227 133 125 3,1 125 

 125 3,1 125 133 227 22 شهر آبدان  71 2,3 1332 1387 2821 231 بخش مرکزئ 

 72 2,2 131 132 281 21   شهرستان دیلم  73 2,2 13 58 131 28 دهستان حومه 

ایل  بخش مرکزئ  78 2,3 313 322 818 123 دهستان دالکی 

 قشقائی/ 

دره 

 شوری

21 281 132 131 2,2 72 

 125 3,8 23 21 111 23 دهستان لیراوئ شمالی  125 2,1 17 83 153 32 زیارتدهستان  

 87 2,2 73 83 115 33 شهر بندردیلم  71 2,3 832 815 1528 328 شهر برازجان 

 122 2,3 115 182 351 51   شهرستان جم  53 3,5 22 15 31 7 شهر دالکی 

ایل  ریز بخش  122 2,3 2721 3272 5237 1138 بخش ارم 

 قشقائی/ 

دره 

 شوری

51 351 182 115 2,3 122 

 113 2,5 28 55 123 22 دهستان انارستان  128 2,3 213 521 1172 222 دهستان ارم 

 122 1,2 32 35 71 13 دهستان تشان  122 2,2 1252 1282 2133 325 دهستان دهرود 

 122 3,5 13 13 135 32 شهر ریز  122 2,2 1321 1387 2112 372 شهر تنگ ارم 

 122 2,2 2253 2323 3251 813 بخش بوشکان 

 78 2,2 1528 1272 3218 511 دهستان بوشکان   

 112 2,2 532 113 1337 221 دهستان پشتکوه 

 محاسبات مشاور -1565سرشماری عشایر کوچنده کشور سال –مأخذ: مرکز آمار ایران
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 های عشایریزیست بوم

ها مشخص گردید و سپس در محدوده این زیست بومهای عشایری استان در ابتدا محدوده زیستبومتدربررسی زیس

بوم اشاره خواهد شد. در ابتدا الزم های جمعیتی مهم هر زیستهای عشایری و ارتباط آنها با کانونراهها و کانونها به ایلبوم

 عشایری ارائه و سپس به بررسی و تحلیل آنها پرداخت. هایاست که تعریف مختصری از محدوده زیست بوم و کانون

االصول شامل ییالق، قشالق های ایلی عشایر است که علیای ازسرزمین و قلمرو ردهمحدوده»یعنی  1زیست بوم عشایری

  .«بند( استو مسیر بین این دو )میان

تایج مطالعات سازمان امور عشایر دارای منابع، شود که بر اساس نبوم اطالق میای از زیستمحدوده»کانون های عشایری 

ریزی ها به عنوان یکی از واحدهای برنامهامکانات و استعدادهای الزم برای ایجاد اشتغال و اسکان عشایر باشد. این کانون

وش تقسیم جهای توسعه اسکان خودریزی شده( و کانونبرای ساماندهی عشایر به دو نوع شامل کانون توسعه هدایتی )برنامه

 .«شوندمی

محدوده زیست بوم عشایری استان بوشهر نواحی شرقی استان و عمدتاً در محدوده میانی استانی در مجاورت مرزهای 

گردد. چنانچه قبالً بیان گردید شش طایفه از ایل قشقایی ساکن در استان فارس برای قشالق خود استان فارس را شامل می

شهر واقع شده است که از این تعداد  13نند. در محدوده فضایی زیست بوم عشایری استان بوشهر کاستان بوشهر را انتخاب می

ارند. ایل راه عشایر قرار دشهر دالکی، برازجان، تنگ ارم، اهرم، کلمه، بوشکان، شنبه، بادوله، کاکی، آبدان در مسیر ایل  12

یمه شمالی گردد. در نبه سکونتگاههای مهم استان منتهی میغربی در فضای استان  –راههای عشایری استان با جهتی شرقی 

-استان ایل راهها تا نوار ساحلی امتداد پیدا کرده است بطوریکه شهر دیلم و چغادك)در نزدیکی شهر بوشهر( را شامل می

 گردد.

های  ر دشتهای عشایری استان ددر نیمه میانی استان بوشهر دو کانون عشایری شناسایی مشخص شده است. کانون

درنگ و پلنگ واقع شده است. کانون عشایری دشت درنگ در حد  فاصل شهر برازجان و کلمه و کانون عشایری دشت 

 پلنگ در حد فاصل شهرهای خورموج و بوشکان معرفی شده است. 

استان  شهر 1( 1381در محدوده زیست بوم عشایری استان بوشهر بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران)سرشماری سال 

عشایری است. که بیشترین سهم جمعیت عشایری در شهرستان دشتستان به شهرهای تنگ ارم و برازجان  داری جمعیت بوشهر

 . : موقعیت زیست بوم های عشایری استان بوشهر12نقشه )(28جدول شود)مربوط می

                                                      
 می باشد. 1388-87. تعاریف برگرفته از سایت سازمان امور عشایر ایران بر مبنای آیین نامه ساماندهی عشایر  1
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 : جمعیت عشایری شهرهای واقع در زیست بوم عشایری استان بوشهر23جدول 

 سهم جمعیت عشایری شهرها ردیف

 22,2 2112 تنگ ارم  1

 32,1 1528 برازجان   2

 2,2 227 آبدان   3

 3,3 115 بندردیلم  2

 3,2 123 اهرم   5

 2,8 135 ریز   1

 2,8 31 دالکی   8

 2,3 18 خورموج  7

 122,2 2151 کل

 1565مرکز آمار ایران،سرشماری عشایر کوچنده؛ 
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 تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری فضاهای روستایی توسعه یافته 

ه تنهایی  نوع( است. که ممکن است بعوامل موثر بر شکل گیری فضاهای روستایی تابعی از شرایط محیطی و انسانی)مص

یا در کنار هم بر استقرار مکانی سکونتگاه ها دخالت داشته باشند. ارزشگذاری هر یک از عوامل طبیعی یا مصنوع موثر بر 

ر ایی دبرداری از منابع طبیعی با توجه به پویایی جوامع روستگیری فضاها به نوع روابط حاکم بر آنها، سطح و نحوه بهرهشکل

ای تولیدی به هگذر زمان قوت یا ضعف می پذیرد. الگوی استقرار فضایی و سکونت روستایی به دلیل وابستگی اکثر فعالیت

عوامل و شرایط طبیعی، بیش از سکونت شهری تحت تأثیر عوامل طبیعی است. در این خصوص آنچه که مهم است خاستگاه 

های در پهنه های مختلف طبیعیهای محیط طبیعی است و ویژگیس ویژگیگیری روستاها بیش از هر چیز انعکااولیه و شکل

 مختلف الگوهای مختلفی از اشکال فضایی روستاها را به وجود آورده اند.

و تجاری، توسعه وسایل  های بازرگانیبرداری از منابع بویژه منابع آبی، پیشرفت و توسعه فعالیتبا پیشرفت تکنولوژی بهره

ی تأثیر ها عالوه بر عوامل طبیعهای زیربنایی و زیرساختی دچار تحول شده و امروزه، استقرار آبادیگر شبکهحمل و نقل و دی

 ساخت پذیرفته است. بسزایی از عوامل انسان

وهی ها و در نواحی پایکها نشانگر اینست که اولین روستاها در فالت ایران در مجاورت منابع آبی نظیر چشمهبررسی

ر وهله نخست های داند. در استان بوشهر نیز استقرار آبادیکافی و خاك مناسب در دسترس بوده شکل گرفته جایی که آب

ر مگا های جنوبی به شدت تحت تأثیمتأثر از عوامل طبیعی است. در دو دهه گذشته نظام اسکان روستایی استان در قسمت

 ر تفصیلی بررسی و تحلیل خواهد شد.وطپروژه های صنعت نفت و گاز بوده است که در ادامه بحث به 

یعی ذیل ها موارد طبمطابق راهنمای انجام مطالعات برنامه آمایش استان در بررسی عوامل مؤثر بر استقرار این سکونتگاه

 باید مد نظر قرار گیرد:

 رابطه توزیع فضایی روستاها با ارتفاع 

 رابطه توزیع فضایی روستاها با اقلیم 

 روستاها با منابع آب  رابطه توزیع فضایی 

 رابطه توزیع فضایی روستاها با منابع خاك 

 رابطه توزیع فضایی روستاها با کاربری  و پوشش زمین 

در کنار عوامل طبیعی تأثیرگذار بر شکل گیری فضاهای روستایی، عوامل انسانی و مصنوع نیز در پراکندگی یا تمرکز 

 ند از:فضاهای روستایی تأثیرگذار می باشند که عبارت

 رابطه توزیع فضایی روستاها با راه های اصلی 
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 رابطه توزیع فضایی روستاها با فعالیت های صنعتی 

 رابطه توزیع فضایی روستاها با فعالیت های بنادر صیادی 

  شهر جدید عالی شهررابطه توزیع فضایی روستاها با 

تری توانمندی های بیشتری برخوردار است و نقش فعالباشد که از یقیناً عوامل طبیعی و انسانی تأثیرگذار آن عواملی می

ا هتواند در استقرار مجتمع های زیستی ایفا کند یا به بیان دیگر در برخی از پهنه ها عوامل طبیعی و در برخی از پهنهرا می

گی منطقه وسعه یافتگذارند. در این رابطه درجه تعوامل انسانی و یا هر دو در نحوه شکل گیری فضاهای روستایی تأثیر می

اهد ها از عوامل طبیعی و مصنوع دارد. چنانچه با درجه باالی توسعه یافتگی شثیرپذیری سکونتگاهأرابطه مستقیمی با میزان ت

تأثیر کم عوامل طبیعی در توزیع جمعیت در سکونتگاه ها خواهیم بود در مقابل با درجه پایین توسعه یافتگی در مناطق، عوامل  

تر عوامل مصنوع عوامل  طبیعی نیست بلکه تأثیرگذاری بیشتأثیر مسلط را بازی می کنند. البته این به معنای حذف  طبیعی نقش

 باشد.در روند توسعه یک سکونتگاه می

 گیری فضاهای روستای استان بوشهرتحلیل عوامل طبیعی مؤثر بر شکل

 رابطه توزیع فضایی روستاها با ارتفاع؛ 

ای هکننده مهمی در استقرار فضایی سکونت بطور کلی و از جمله سکونت روستایی است. در زمینارتفاع عامل محدود 

تدریجی  آید، کاهشمرتفع عالوه بر مشکالتی که از نظر اقلیمی، حمل و نقل و ... برای سکونت و فعالیت انسان پدید می

یدا ت در ارتفاعات باال به نحو چشمگیری کاهش پرو سکونشود. از ایناکسیژن نیز موجب اختالل بیولوژیکی در انسان می

متر به تدریج کاهش محسوسی پیدا  2222ها از ارتفاع دهد، استقرار فضایی آبادییابد. بطوریکه تجربه در ایران نشان میمی

به صفر  متر تقریباً سکونت دائمی 2222تر محدود شده و در ارتفاعات باالی های کوچککرده و تنها به استقرار آبادی

 کند.های پایین جغرافیایی در جنوب کشور، ارتفاع جاذبه بیشتری پیدا میرسد. در ایران عرضمی

رتفاع به عنوان گردد که عامل اهای روستایی در ارتباط با ارتفاع مشخص میدر بررسی  الگوی استقرار فضایی سکونتگاه

یانگر اسکان های روستایی استان بت بررسی ارتفاع و سکونتگاهیک فاکتور محدود کننده در استقرار روستاها عمل کرده اس

متر می باشد. در استان افزایش ارتفاع و افزایش طبقات جمعیت  22درصد جمعیت روستایی استان در ارتفاع کمتر از  52

پهنه استان  شود. درته می سروستاها رابطه معکوس داشته به نحوی که با افزایش ارتفاع از تعداد روستاها و جمعیت آنها کا

ه است. قسمت مرکزی ظنفر جمعیت در محدوده دو شهرستان جم و دشتستان قابل مالح 1222بوشهر استقرار روستاهای باالی 

ای طبقات مختلف جمعیتی را به نمایش و با موقعیتی دره در فضایی متراکم متر، 1222شهرستان جم علی رغم ارتفاع باالی 
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نقشه )(27جدول )متر، بسیار پراکنده بوده است 1222شتستان استقرار روستاها در ارتفاع باالی . در شهرستان دگذاردمی

1111). 

 1631: توزیع تعداد و جمعیت روستاهای استان بوشهر در سطوح ارتفاعی مختلف در سال 23جدول 

 کل نفر 2111بیش از  نفر 2111تا  1111 نفر 1111تا  111 نفر 111کمتر از  ات جمعیتیطبق 

 سهم تعداد تعداد سهم جمعیت جمعیت تعداد جمعیت تعداد جمعیت تعداد جمعیت تعداد جمعیت ارتفاع

 52,2 335 52,2 173823 12 22752 32 52325 53 32182 211 32522 متر 22کمتر از 

 12,2 22 15,5 37387 3 23222 7 13515 7 5132 33 3217 متر 122نا 22

 3,2 15 1,8 2318     2 2282 2 1251 12 1255 متر 222تا  122

 5,1 35 3,2 13212     3 2522 5 3321 21 3512 متر 222تا  222

 15,7 71 11,2 33323 2 5821 1 12282 8 2778 13 12313 متر 1222تا  222

 1,1 5 2,1 1783     1 1227     2 722 متر 1222تا  1222

  25332 357 53337 87 73555 52 83287 22 278137 122 232 122 

 برداری کشورسازمان نقشه مرکز آمار ایران،مأخذ: 
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 رابطه توزیع فضایی روستاها با منابع آب؛

. نقشه شبکه های روستایی با هیدروگرافی در منطقه استوزیع فضایی روستاها با منابع آب، ارتباط توزیع سکونتگاهرابطه ت

های روستایی بر حسب اندازه و نقشه شبکه اندازی نقشه شبکه سکونتگاههیدروگرافی در این مطالعات با روی هم

واًل ارتباط معم اینقشههای تحلیلشود. در این آب آشکار می هیدروگرافی، الگوی رابطه توزیع فضایی روستاها با منابع

 ها وجود دارد. ها و بطور کلی آبراههها و رودخانهمشخصی بین محل استقرار آبادی

ها، منابعی نظیر رودخانه های دائمی و فصلی، چشمه  در بررسی رابطه توزیع فضایی روستاهای استان بوشهر با منابع آب

های آب مالك عمل قرار گرفت. بر اساس نقشه پراکندگی منابع مذکور و طبقات جمعیتی روستاها در چاه قنات و موقعیت

 ه است:ظسطح استان بوشهر سه فضای متفاوت به ترتیب ذیل قابل مالح

 فضاهای متراکم روستایی منطبق با تراکم باالی منابع آب؛

رکز های دشتستان، تنگستان و جم بر تمدر محدوده شهرستان فضاهای متراکم روستایی استان در نواحی میانی استان و

بق است. های آب بر این نواحی منطمنابع آبی استان متمرکز است بطوری که عالوه بر منابع آب سطحی بیشترین تعداد چاه

آب منطبق  هایهترین فضاهای روستایی بر فضاهایی با تراکم باالی چاشود، پر تراکمچنانچه در نقشه مربوطه مشاهده می

 است.  

 فضاهای متراکم روستایی بدون انطباق با منابع متراکم آب؛ 

ای روستایی ههای عسلویه و کنگان قرار دارد. استقرار سکونتگاهاین فضاهای در نیمه جنوبی استان در محدوده شهرستان

تان عیت روستایی را در نیمه جنوبی اسهای اخیر، تراکم باالی جمهای ویژه شکل گرفته در سالپرجمعیت مخصوصاً آبادی

 گیری فضاهای سکونتی این محدوده با الزامات بخش انرژی شکل گرفته استبا تراکم پایین منابع آبی رقم زده است. شکل

 بنابراین عدم انطباق منابع آبی با فضاهای پرتراکم جمعیتی کامالً مشهود است.

 منابع آب؛  فضاهای روستایی کم تراکم بدون برخورداری از 

ان گیرد در این قسمت از استهای گناوه و دیلم را در برمیاین فضاها شامل نیمه شمالی استان و محدوده اصلی شهرستان

، های جمعیتی پایین بر نواحی که از نظر توزیع منابع آب نظیر رودخانه های دائمیپراکندگی سکونتگاه های روستایی با اندازه

پراکندگی روستاها بر اساس منابع : 12نقشه )دهد منطبق استهای آب، پراکندگی باالیی را نشان میهفصلی و تراکم باالی چا

 (آب
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 رابطه توزیع فضایی روستاها با منابع خاك؛ 

های ندی خاكبهای روستایی با نقشه طبقهها با منابع خاك، ارتباط توزیع سکونتگاهضایی روستامنظور از رابطه توزیع  ف

های مطلوب های مناسب و کاربریهای دارای خاكها زمینمنطقه و واحدهای دارای قابلیت اراضی است. از طریق این نقشه

شوند. در نقشه خاك که های صنعتی حذف میزهبرای کشاورزی مشخص و از زمره زمین های مناسب برای شهرسازی و سا

دهد، خاك ها از نظر ارزشی که برای کشاورزی آبی دارند به شش طبقه  تقسیم های یک منطقه را پوشش میعموماً دشت

 شوند.  می

برداری مشخص شده بندی خاك استان بوشهر شش کالس خاك از نظر ارزش برای کشاورزی و بهرهدر نقشه کالس

ندی خاك بشود محدوده هایی که  پهنههای میانی استان را شامل میطالعات انجام گرفته برای خاك استان عمدتاً نیمهاست. م

ی میانی ها بیشتر در قسمت میانی استان قرار دارد. در نواحبا کالس با ارزش برای کشاورزی بیشتر بر آن منطبق است. این پهنه

تستان های دشاورزی با تراکم باالی آبادی و جمعیت، مخصوصا در محدوده شهرستانهای مناسب برای کشاستان وجود خاك

 و تنگستان منطبق است. 

در نیمه جنوبی استان در شهرستان های کنگان،جم و عسلویه شاهد استقرار تعداد آبادی و همچنین تراکم باالی جمعیت 

د پوشش های عظیمی فاقوشش خاك مناسب و در قسمتای فاقد پروستایی هستیم در صورتیکه از نظر پوشش خاك منطقه

 خاك است.

های با کالس مناسب برای عالوه بر نواحی فاقد پوشش مطالعاتی خاك در استان، فقط در نیمه میانی استان خاك 

 ششده است. نوار ساحلی استان در محدوده بخ باال جمعیتی هایگروهکشاورزی موجب استقرار سکونتگاههای روستایی در 

های اقتصادی بخش انرژی و اتکاء اقتصاد محلی به دریا بیشتر از خاك حاصلخیز در دلوار و در نیمه جنوبی استان، فرصت

 .(13نقشه )جذب و نگهداشت جمعیت نقش داشته است
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 طه توزیع فضایی روستاها با کاربری و پوشش زمین ؛راب 

 ها، تعیین ارتباط مشخص میان محل استقرار روستاها ومنظور از رابطه توزیع فضایی روستاها با کاربری و پوشش زمین

 انواع کاربری موجود در سطح منطقه با نقشه مورد بحث است. نقشه پوشش زمین مالك عمل در این قسمت، توسط مطالعات

 گیرد.طبیعی برنامه آمایش برای استان تهیه شده است که مورد استفاده قرار می

کاربری اراضی استان بوشهر پوشش دهنده اراضی زراعت آبی، زراعت دیم، باغات و نخلستان ها، اراضی جنگلی، نقشه 

های روستایی استقرار سکونتگاههای انسانی است. همواره موقعیت  اراضی مرتعی، سطح آبی، اراضی فاقد پوشش و سکونتگاه

ای با قابلیت هرابطه مستقیمی با اراضی کشاورزی دارد. بطوریکه سکونتگاههای روستایی با تراکم جمعیتی زیاد در جلگه

 کشاورزی و روستاهای پراکنده  با تراکم جمعیتی پایین در پهنه اراضی مرتعی واقع گشته است.

ا متأثر از پوشش زمین است، در سطح استان اراضی با زراعت آبی و کاربری باغ و در استان بوشهر نظام استقرار روستاه

تان در محدوده ها بیشتر در ناحیه میانی اسدهند این نوع کاربرینخلستان سهم بسیار اندکی از جلگه قابل سکونت را پوشش می

ته است. حوزه جمعیتی باال در آن استقرار یاف شمالی شهرستان دشتستان قابل مشاهده است، جائیکه فضاهای روستایی با تراکم

های پیرامونی شهرهای برازجان، سعدآباد، آبپخش، وحدتیه و دالکی دربرگیرنده بیشترین روستاهای پرجمعیت منطبق با 

اراضی زراعت آبی و باغات می باشد. در مرتبه بعدی اراضی دیمی قرار دارد این اراضی منطبق با سکونتگاههای روستایی 

راکنده با جمعیت پایین است. قسمت هایی وسیعی از شهرستان های گناوه و دیلم در شمال استان و قسمتهای غربی شهرستان پ

یرد، در قسمت گدشتی این تأثیرگذاری بخوبی قابل مشاهده است. نیمه غربی استان که بطور وسیع اراضی مرتعی را در برمی

 یرد.گایی پرجمعیت است این قسمت از استان بیشتر ارتفاعات را دربرمیهای میانی و شمالی فاقد سکونتگاههای روست

نوب استان باشد در محدوده باریکی از جدر نیمه جنوبی استان تأثیر کابری زمین، همانند سایر عوامل طبیعی بسیار کم می

مطالعات  های مختلف اینکه در بخشهای جمعیت آنها انطباقی با بستر طبیعی ندارد، چنانچه تعداد روستاها و همچنین اندازه

های اقتصادی بخش انرژی با مقیاس ملی و فراملی، بیش از هر عامل طبیعی در جنوب استان توانسته بر اشاره شده، فعالیت

  (. 13نقشه ها طی سالیان اخیر تأثیرگذار باشد)استقرار سکونتگاه
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 گیری فضاهای روستاییتحلیل عوامل مصنوع مؤثر بر شکل

منظور از ارتباط توزیع روستاها با عوامل مصنوع)انسان ساخت( مشخصاً ارتباط میان روستاها و عواملی نظیر شبکه های 

ها، گاهنادر صیادی به عنوان یکی از عوامل توزیع و نگهداشت و اندازه سکونتارتباطی و زیرساختی، مراکز صنعتی و فعالیتی و ب

ساختی که معموالً در همه مناطق به تفاوت، وجود دارد یکسری از عوامل تأثیرگذار در سواحل است. عالوه بر عوامل انسان

لی بودن و ارد. در استان بوشهر ساحهای روستایی به تناسب خصوصیات و موقعیت منطقه ارتباط ددر نظام توزیع سکونتگاه

د آیند که در این مطالعه به آن پرداخته خواهترین عوامل مختص این استان به شمار میمقیاس انرژی از اصلی -صنایع بزرگ

 شد.  

 ای استانهها با شبکه راهرابطه توزیع آبادی

ی در طبقات تان نقشه انطباق سکونتگاههای روستایهای روستایی با شبکه راههای اسبرای نشان دادن نحوه توزیع سکونتگاه

 –جمعیتی مختلف با شبکه ارتباطات استان آورده شده است. در سطح استان مهمترین کریدور ارتباطی با جهتی شمالی 

ات قدهد در بررسی میزان انطباق سلسله مراتب راههای استان با طبجنوبی، تقریباً جنوب تا شمال استان را به هم پیوند می

گاههای روستایی ها با استقرار سکونتجمعیتی نظام سکونتگاه های روستایی، نشانگر انطباق و نقش نظام ارتباطات و زیرساخت

در استان بوشهر است. چنانچه به موازات راههای دسترسی اصلی  و فرعی استان، سکونتگاه های روستایی با طبقات جمعیتی 

نقشه ن ز نواحی استان مخصوصاً در پهنه ساحلی نظام استقرار روستاها با شبکه ارتباطات)مختلف توزیع شده اند. در بسیاری ا

  .دهدجنوبی انطباق بیشتری را نشان می -عمدتاً با جهتی شمالی ( 12

ق با شناسنامه ونتگاه های روستایی است. مطابعامل مهم دیگر در رابطه با راه، تاثیر دسترسی به راه آبی بر شکل گیری سک

روستا به راه دریایی دسترسی داشته اند. هر چند که تاثیر دریا  18در کل پهنه ساحلی استان  1372آبادی های استان در سال 

سترسی به د و بنادر )به عنوان نماینده تاثیر مجاورت دریا بر روستاها( در شکل گیری  روستاها بحث شده است در این رابطه

روستای مورد اشاره  18راه دریایی نیز سکونتگاه های روستایی را در تعامل با جریانات دریا و خشکی متحول می سازد. از 

روستا در شهرستان تنگستان بصورت خطی استقرار یافته اند که به دریا دسترسی دارند. در مجموع باید گفت روستاهایی  12

  تقیم به راه دریایی دارند نسبت به روستایی که دسترسی مستقیم ندارند از میانگین جمعیتکه در پهنه ساحلی دسترسی مس

معیت درصد از کل ج 32بیشتری برخوردارند. همچنین سهم جمعیت روستاهایی که به راه دریا دسترسی مستقیم دارند 

 .روستایی پهنه ساحلی می باشد



تحل  یت و برنامه ریزی استان بوشهرسازمان مدیر  
  ییو روستا  ینظام شهر  لی 

 

 5002212B0021300304RE104960830   م  

 
112 

 16311ت روستاهای برخوردار از راه دریایی در سال : تعداد و جمعی61جدول 

 جمعیت نام آبادی نام دهستان نام بخش نام شهرستان

 مرکزئ بوشهر
 3363 جزیره شیف حومه

 2238 هلیله حومه

 دلوار تنگستان

 48 بربو بوالخیر

 638 بنجو بوالخیر

 67 بوجیکدو بوالخیر

 685 کری بوالخیر

 1518 رستمی بوالخیر

 1978 بوالخیر بوالخیر

 2200 عامریمحمد بوالخیر

 390 کالت بوالخیر

 208 بریکان بوالخیر

 749 باشی دلوار

 21 دالرام / دالرمدئ/ دلوار

 527 الورساحلی کبگان کاکی دشتی

 324 اولی جنوبی حومه مرکزئ دیر

 3441 شیرینو طاهرئ مرکزئ کنگان

 876 زیره شمالیج رودحله ریگ گناوه

 1526 مال خلیفه حیات داود مرکزئ گناوه

 20797 کل

 درصد 32برابر است با  72سهم از جمعیت روستایی پهنه ساحلی در سال 
 محاسبات مشاور -1372آمار ایران سال  مرکز  ماخذ:

 

  

                                                      
عات تکمیلی از طریق شناخت محلی می باشد. با توجه به اطال 1372. مبنای اطالعات جدول برخورداری از راه دریایی شناسنامه آبادی های استان در سال  1

 نیز به راه آبی دسترسی دارند که در شناسنامه آبادی های اشاره بدان نشده است.  نظیر گاهی، خورشهاب، هدکان یروستا ها
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 های با مناطق صنعتیتوزیع آبادیرابطه 

دسترسی به فرصت های اقتصادی و اشتغال از طریق شهرك های صنعتی استان از عوامل مهم تأثیرگذار بر نظام توزیع 

رود در استان بوشهر برای تحلیل این تأثیر فضای پیرامونی مناطق صنعتی که دارای واحدهای صنعتی آبادی ها به شمار می

های کیلومتر مورد بررسی قرار گرفت د ر این رابطه سایت 12تا  2کیلومتر و  2باشند در دو دامنه کمتر از فعال و شاغل می

صنعتی منطقه ویژه عسلویه نیز جهت انجام تحلیل مد نظر بوده است. در این قسمت هدف اصلی سنجش تأثیر مراکز صنعتی 

ها به تمختلف در قسمت فعالی یهادر سطح روستا در زمینه بزرگ بر نظام توزیع روستاهاست، فعالیت های صنعتی موجود

 . گیردمورد بحث قرار میتفصیل 

تگاه های د که در جنوب استان سکونگرده میظهای روستایی با مراکز صنعتی مالحبا توجه به نقشه توزیع سکونتگاه

ه این ناحیه از استان دامن رار یافته است درهای صنعتی استقنفر جمعیت در پیرامون سایت 1222روستایی با جمعیت باالی 

شده در  های مسکونی احداثهای روستایی بیشتر از فواصل مورد بررسی است چنانچه مجتمعسکونتگاهتأثیرگذاری بر 

نعتی نواحی میانی استان نواحی ص های اطراف این شهر نیز تحت تأثیر این منطقه اقتصادی هستند. درشهرستان جم و آبادی

کیلومتری  12اند. در قسمت های شمالی استان علی الخصوص در محدوده شهرستان بوشهر و دشتستان در شعاع نگرفته شکل

 . (15نقشه )مراکز صنعتی روستاهای پر جمعیت شکل گرفته است

دهد. در کیلومتری مراکز صنعتی را نشان می 12تا  2یلومتر و ک 2در شعاع تعداد و جمعیت روستاهای واقع  31جدول 

کیلومتری مراکز صنعتی قرار دارند. در  12در شعاع کمتر از  1استاندرصد از جمعیت روستایی 82توان گفت حدود واقع می

یت ت جمعاند، اما نقش آنها در تثبیتوان استدالل کرد این صنایع موجب شکل گیری روستاها شدهاین خصوص نمی

 های روستایی موثر می باشد.سکونتگاه

 (1631سال واقع در حاشیه مراکز صنعتی استان بوشهر)جمعیت تعداد و جمعیت روستاهای  : 61جدول 
 سهم از جمعیت جمعیت  سهم از تعداد تعداد فاصله از صنایع

 18,2 223582 71,8 331 کیلومتر 2کمتر از 

 22,2 21377 8,2 37 کیلومتر 12تا  2

 122 251283 122 315 مجموع

 مأخذ: مطالعات مشاور

  

                                                      
 درصد می باشد. 82نفر( برابر با 312135)1372نفر از کل جمعیت روستایی استان در سال  251283سهم  1
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 ها با بنادر صیادیرابطه توزیع آبادی

سنجش  نه ساحلی استان، در این خصوص برایهای پههای اقتصادی برای سکونتگاهدسترسی به دریا برابراست با فرصت

این تأثیر بر نحوه توزیع سکونتگاههای روستایی استان بوشهر، موقعیت روستاهای به تفکیک گروه های جمعیتی با بنادر 

ستان بوشهر در ا دگذارصیادی بررسی شده است بر اساس نقشه مربوطه که توزیع روستاها را با بنادر صیادی به نمایش می

 م توزیع روستاها مخصوصاً در طبقات جمعیتی باال از نظام توزیع بنادر صیادی تبعیت نکرده است. نظا

مت گیری روستاها منطبق با بنادر صیادی است در این قسفقط در شهرستان تنگستان در بخش دلوار در نوار ساحلی شکل

وان تگردد. در واقع مین مجموعه مشاهده میگیری روستا بصورت خطی در نوار ساحلی و بنادر صیادی واقع در ایشکل

ر د عنوان کرد بنادر صیادی استان بوشهر بیشتر با شهرهای ساحلی استان استقرار یافته است بنابراین توزیع متراکم روستاها

به جز در  نفر 1222بنادر صیادی استان در مواردی بسیار کم، مشاهده نمی شود به عبارتی روستاهای باجمعیت باالی پیرامون 

اقع در های ویژه وده است که آبادیهخوبی قابل مشاهبخش دلوار در سایر نوار ساحلی شکل نگرفته است در این رابطه ب

ان فعال اند هر چند که بنادر صیادی واقع در این قسمت از استعوامل اقتصادی تأثیر پذیرفتهسایر شهرستان عسلویه بیشتر از 

های ویژه شکل گرفته در دهه های ( جز آبادی2و  1منطقه ویژه پارس جنوبی ) جمعیت موجود های پرهستند اما سکونتگاه

 اخیر است.

تأکید بر حجم جمعیتی روستاها در ساحل در ارتباط با بنادر صیادی به دلیل تحلیل تأثیر عملکرد بنادر بر استقرار روستاها 

ان عالوه بر تعداد کم روستاهای با جمعیت زیاد، روستاهای با گردد در نوار ساحلی استه میظباشد همانطور که مالحمی

مقایسه با نواحی پسکرانه  در یهای روستایی پهنه ساحلد. در واقع تعدد پایین سکونتگاهنتراکم پایینی دار ،جمعیتی پایین آستانه

 .(11نقشه )گیری روستاهاستهای برآمده از آن در مقایسه با عوامل پسکرانه در شکلنشانگر تأثیر کم بنادر و فرصت

با دریا  و تاثیر آن بر این سکونتگاه ها به لحاظ تغییرات جمعیت مجاور شماره سکونتگاه های روستایی 32در جدول 

است  تآورده شده است چنانه در جدول پیداست در سطح استان مجاور با عامل دریا تاثیر مثبتب بر تحوالت جمعیتی نداش

هر چند این نسبت به تفکیک شهرستان متفاوت است و در طی این مدت تغییرات مربوط به تقسیمات سیاسی و تبدیل روستاها 

ر د به شهرها تاثیر گذار بوده،  اما در مجموع  این تاثیرات در مقایسه با ظرفیت ها و پتانسیل های موجود بسیار کم بوده است.

شود ناشی از عوامل بیرونی بوده است. در شهرستان عسلویه نرخ رشد منفی ثبتی مشاهده میواقع در مواردی هم که رشد م

باال بیشتر منبعث از تبدیل روستاها به شهر می باشد زیرا در محدوده جنوبی استان روستاها در این طول دهه گذشته نرخ رشد 

 جمعیتی مثبتی داشته اند.
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 1631-31حوالت تعداد و جمعیت نقاط روستایی پهنه ساحلی استان بوشهر طی : روند ت62جدول 

 شهرستان
 نرخ رشد 1390 1385 1375

 90-1375 90-1385 85-1375 جمعیت تعداد جمعیت تعداد جمعیت تعداد

  بوشهر

  تنگستان

  دشتی

  دیر 

  دیلم

  عسلویه

  کنگان

  گناوه

  کل

 محاسبات مشاور -ماخذ: مرکز آمار ایران
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 ها با شهر جدید  عالی شهررابطه توزیع آبادی

ود. شتاثیرگذار بر فضاهای روستایی اطراف خود محسوب می شهر جدید عالی شهر به عنوان یکی از عوامل مصنوع

ورت آن با کانون های فعالیتی مهم، گویای اهمیت شهر جدید و موقعیت استقرار این شهر در نزدیکی مرکز استان و مجا

 لجهت شناخت میزان تاثیر گذاری این عامشود. در این راستا آن برای جذب جمعیت محسوب می باالقوه های ظرفیت

 محدوده شهر کیلومتری 12مصنوع بر روستاهای پیرامونی عالیشهر، تعداد جمعیت روستا در چهار گروه مختلف تا فاصله 

کاهش یافته  (1312-72)کیلومتر در دوره 12روستاهای تا فاصله جمعیت  ،. مطابق با اطالعات جدول ذیلآورده شده است

نرخ  و متر نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده اند  1222تا  2222متر و  2222از  . در این میان روستاهای واقع در فاصله کمتراست

 2222متر تا  2222در مقابل جمعیت روستاهای بین فاصله  روند صعودی داشته است. 1382-72در فاصله سال هایآنها رشد 

شهر بر جمعیت پذیری روستاهای در کل می توان عنوان کرد تاثیر عالی  متر روند کاهشی داشته اند. 12222تا1222متر و 

نفر گویای تبعیت تغییرات  18882نفر به  21285اطراف یکنواخت نبوده است و به عبارتی کاهش تعداد جمعیت روستایی از 

        فضاهای روستایی از متغیرهای دیگر می باشد.

 ع در پیرامون شهر جدید عالیشهر: تحوالت تعداد و نرخ رشد جمعیت روستاهای واق66 جدول

فاصله از محدوده 

 1390 1385 1375 شهرها

 نرخ رشد

(1631-

31) 

 نرخ رشد

(1631-

31) 

 3.6 1.4 8246 6904 6031 متر 2222کمتر از 

 12.4- 4.5- 5613 10901 17201 متر 2222الی  2222

 4.7 1.2 3867 3074 2718 متر 1222الی  2222

 8.2- 4.5 1154 1766 1136 متر 12222الی  1222

 3.6- 1.8- 18880 22645 27086 کل

 محاسبات مشاور-مأخذ: مرکز آمار ایران
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 تحلیل مناطق کارکردی روستایی 

اشند. بهای محیطی و بسترهای توسعه آفرین همسان نمیفضاهای روستایی استان بوشهر از نظر ویژگی ها و شرایط  و توان

د.  اما با توجه گیرای را در بر نمیهای مجاور، فضاهای گستردهان بوشهر در مقایسه با استانهر چند که فضاهای روستایی است

به شرایط حاکم و تنوع نیروهای اقتصادی فعال در سطح استان، ساماندهی این فضاها، مستلزم اتخاد راهبردها و استراتژی های 

تراکم و پراکندگی، مشخصه های با اهمیت و مهمی تلقی  ای است. از دیدگاه راهبردی ساماندهی فضاهای روستایی،ویژه

می شوند. همچنین فضاهای روستایی حاشیه شهرها نیز، وضعیتی کمابیش متفاوت با سایر فضاهای روستایی داشته و بدون 

 توانند از خدمات سطح باالتر کانون های شهری برخوردار شوند.های روستایی، میواسطه مرکزیت

اید مکان ببندی فضاهای روستایی، تعیین فضاهایی است که برای توسعه یکپارچه میده و اساسی طبقهاز ضرورت های عم

ی، مستعد اسکان بالقوه خود برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فیزیک یابی شود. این فضاها به دلیل قابلیت های ویژه و با پشتوانه

دود به توسعه فیزیکی و ساماندهی خدمات باشد، از سوی دیگر برخی از بوده و نباید در این فضاها، فرایند برنامه ریزی مح

فضاها به دلیل محدودیت ها و امکانات کم، فاقد توانایی الزم برای نگهداشت سطح خاصی از جمعیت بوده و با روند کنونی 

رسانی  این قبیل فضاها با خدماتزنند. در به دالیل محیطی، اقتصادی و ... تغییرات مهمی را در ساختار فضایی استان رقم می

و تأمین زیرساخت ها تحول چندانی ایجاد نمی شود، لذا باید با اتخاذ تمهیدات مناسب موجبات تحولی مطلوب را فراهم 

 باشد که شامل؛ ساخت. بر این اساس، چهار تیپ فضای روستایی با کارکردهای متفاوت قابل تمایز می

 فضاهای روستایی حاشیه شهرها 

 های روستایی متراکم و نیمه متراکمفضا 

 فضاهای روستایی پراکنده 

 فضاهای روستایی مستعد برای توسعه یکپارچه 
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 فضاهای روستایی حاشیه شهرها 

بر اساس راهنمای مطالعات برنامه آمایش استان فضاهای روستایی شهرها شامل؛ روستاهایی که در حوزه عملکرد اصلی 

گیرند. برخی از این روستاها با توسعه کالبدی مورد نیاز را به واسطه از محیط شهری میهای شهری بوده و خدمات کانون

 شهر دارای پیوستگی کالبدی با شهر بوده هرچند در محدوده قانونی شهرها قرار ندارند.

ونت جمعیت کشهرهای هر منطقه کانون اصلی تجمع و فعالیت به شمار می رود حوزه فعالیت شهر نیز به قلمرو استقرار و س

گیرد. بر این اساس شهرها با قلمرو پیرامونی خود که عرصه شهری محدود نبوده، فضاهای پیرامونی شهرها را نیز در بر می

ر تفعالیت است، در ارتباط بوده و شالوده همین ارتباطات نیز تداوم حیات آن را میسر ساخته است. هر چه قلمرو پیرامونی وسیع

می شود و از قلمرو  تردهای شهر در عرصه فعالیت پیرامونی بیشتر باشد، به همان نسبت، ابعاد شهر بزرگو هر چه پویایی پیون

عملکردی بیشتری برخوردار شده و به تناسب ابعاد جمعیتی و فعالیتی، حوزه عمل می یابند. بنابراین برحسب نوع رابطه و 

 واره دو نوع پیوند برقرار است:تفاوت دامنه نفوذ، بین شهرها با فضای پیرامونی آنها هم

تاها و واسطه با روسالف( پیوند شهر با روستاهای پیرامون: این پیوند شامل آن دسته از جریاناتی است که هر شهر بی

 های اقماری خود برقرار می سازد و تعیین کننده حوزه نفوذ مستقیم آن شهر است. شهرها و شهرك -روستا

ن، ای به مراتب بزرگ تر از آگر: مراکز شهری عالوه بر حوزه نفوذ مستقیم خود در محدودهب( پیوند شهر با شهرهای دی

کنند که اصطالحاً آن را حوزه نفوذ با شهر یا مجموعه ای از شهرها به انضمام حوزه نفوذ مستقیم آنها ارتباط برقرار می

 غیرمستقیم یا عام شهر می نامند.

شیه شهرها، به دلیل پراکنش جمعیت  با تراکم پایین در گستره منطقه و تعداد کم در استان بوشهر فضاهای روستایی حا

شهرها با فواصل زیاد از همدیگر،  به لحاظ پوشش خدمات شهری اهمیت زیادی دارد. نزدیکی به مراکز شهری ضمن بهبود 

وان می دهد. همچنین شهرها به عن ها را افزایشبرخورداری روستاها از خدمات شهری قابلیت نگداشت جمعیت این سکونتگاه

 مراکز فعالیتی اصلی در منطقه، محرك های اصلی توسعه این سکونتگاه ها به شمار می آیند.

ند انقطه شهری وجود دارد که در پیرامون خود فضاهای روستایی خاصی را پدید آورده 31در حال حاضر در استان بوشهر 

ر بخواهیم باشد. اگوستایی، تأمین خدمات آنها بطور مستقیم از فضای شهری میتفاوت عمده این فضاها با سایر فضاهای ر

شهرهای  باشند درمقابلروند رشد تعداد شهرها را در استان در نظر بگیریم، شهرهای با جمعیت باال، شهرهای قدیمی استان می

ا دامنه پیوستند.  بر این اساس شهرهای ب های اخیر به شبکه شهری کشوربا دامنه جمعیت پایین، شهرهایی هستند که در سال

 دهند.جمعیت باال، فضای سکونتی با شعاع بیشتری را تحت تأثیر قرار می
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و  Bufferingهای و استفاده از قابلیت GISبه منظور شناخت فضاهای روستایی حاشیه شهرها با استفاده از تحلیل فضایی 

Distance متری شهرها در مراکز  2222تا  2222متر و  2222های کمتر از طیف شعاعبندی حریم اطراف شهرها در دو ، پهه

 شهری انجام گرفته است. 

بر شهر استان بررسی شده است. 31(، حوزه پیرامونی 1373در اینجا بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی مالك عمل) سال 

روستا  15ی استا واقع شده است که از این تعداد کیلومتری شهرها 2روستا در شعاع  GIS 113 اساس نتایج برآمده از تحلیل 

 2تا  2,2نفر در فاصله  82323روستا با جمعیت 71کیلومتری محدوده شهرها و  2,2نفر در فاصله کمتر از  52217با جمعیت

 نفر است که  312135برابر با  1372کیلومتری شهرهای استان بوشهر واقع شده است. جمعیت روستایی استان در سال 

کیلومتری شهرهای استان فقط در حاشیه شهر دیلم سکونتگاه روستایی قرار ندارد. همچنین در شهرهای  2ر حاشیه د

نزدیک به هم یا مجموعه شهرهایی نظیر کنگان، بنک، دیر و دوراهک، روستاهایی که مشترکاً در شعاع دو شهر قرار گرفته 

 22یتی روستاهای واقع در فضاهای مشترك بین شهرها حدود بودند بطور مشترك آورده شده است. در استان سهم جمع

درصد می باشد.بیشترین سهم جمعیت این روستا در جنوب استان و به مجموعه شهرهای با مشخصه تأثیرپذیری شدید از 

 یجنوبی یک و دو در حاشیه شهرهاشود. تعدادی از آبادی ویژه مانند منطقه ویژه پارستحوالت بخش انرژی مربوط می

 اشند. ببنک نمونه بارز این نوع استقرار متمرکز می -تقی و همچنین آبادی های حاشیه مجموعه شهری کنگانعسلویه و نخل

ه، عسلوی -های حاشیه شهرها به شهرهای جم، نخل تقیشهر مورد بررسی بیشترین سهم جمعیتی از آبادی 31در بین 

درصد اختصاص دارد. در سطح استان بیشترین سطح تمرکز آبادی در   3و  2,5،  12,2، 13,2به ترتیب با  سعدآباد و دلوار

سانی رباشد. این نوع استقرار در مرحله نخست بسترساز خدماتحاشیه شهر، با فضاهای روستایی متمرکز استان منطبق می

 آورد. را فراهم میشهری و عملکردهای مکمل آنها  -ساز پیوندهای روستامطلوب به روستاها و در مرحله بعد زمینه

مسئله قابل توجه در استقرار روستاهای حاشیه شهرها، اتخاذ راهبردهای مناسب برای جلوگیری از تخریب فضاهای 

نحوه استقرار روستاهای  12تا  2باشد. تصاویر روستایی و از بین رفتن اراضی باغی و زراعی در اثر رشد پراکنده شهرها می

   (.33جدول )گذاردها را به نمایش مینشهرهای مراکز شهرسا حاشیه
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 1631کیلومتری محدوده شهرهای استان در سال  1تعداد روستا  و سهم جمعیت در شعاع : 63جدول 

 آبادی_نام شهر
 2.1فاصله کمتر از 

 کیلومتر/جمعیت

 1تا  2.1

 کیلومتر/جمعیت

کل 

 جمعیت

سهم 

 عیتیجم

  نیروگاه اتمی بوشهر

 عالی شهر -چغادك 

  زایرابراهیمی



  عالی چنگی

  گورك خورشیدی

  گورك سادات

  گورك سلیمانی

  گورك کله بندی

  گورك محمدرحیمی

 عالی شهر

  احشام جمال



  احشام حاج خورشید

  احشام سرتل

  بنه گز

  پهلوان کشی

  تل سیاه

  خیش اشکن

  دهنو

  رستمی

  گرگور

  گورك دژگاه

  لیلک

  مزارحسینی

  مزرعه حاج احمدئ شنبه

 آبپخش

  بنارسلیمانی

   چهاربرج

  میان دشت  /چاه موشی /

 سعدآباد -آبپخش

  چم درواهی

   درودگاه

  کلل

  آل یوسفی علیا سعد آباد
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 آبادی_نام شهر
 2.1فاصله کمتر از 

 کیلومتر/جمعیت

 1تا  2.1

 کیلومتر/جمعیت

کل 

 جمعیت

سهم 

 عیتیجم

  برمک

  تل سرکوه

  جتوط

  زیرراه

  گناوه کان

  هلپه ای

  خیرآباد دالکی

 وحدتیه -دالکی
  سرقنات


  قلعه سفید

  اسالم آباد وحدتیه

  بامنیر بادوله

 بادوله -کاکی 
  تلخو


  علی آباد

 کاکی
  باغ شلی


  بنیاد

 ریز -انارستان 

  پشتو



  تشان

  تل حاج نوشاد

  حسین اباد

  دره بان

  قلعه باغ

  قلعه کهنه

  گلی بردگان

 -دوراهک -بردستان

 بنک

  بنای راشد



  تل رئیس
لمبدان باالئی  /لمبدان 

 مجید/
 

  لمبه دان پائین

  لمبه دان حاجی آباد

  مل خرك شمالی دوراهک
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 آبادی_نام شهر
 2.1فاصله کمتر از 

 کیلومتر/جمعیت

 1تا  2.1

 کیلومتر/جمعیت

کل 

 جمعیت

سهم 

 عیتیجم

 دیر
  اولی جنوبی


  اولی شمالی

 کنگان

  برکه چوپان


  تنبک

  لعه میانق

  نخل غانم

 نخل تقی
منطقه ویژه پارس جنوبی 

1 
 

 عسلویه -نخل تقی
منطقه ویژه پارس جنوبی 

2 
 

  بیدخون عسلویه

 آباد

  اشکالی زائرحسین



  اشکالی سیدی

  اشکالی عوض حسین

  اشکالی محمدحاجی

  آشور

  چاه پیر

  منصوری شمالی

 آبدان

  احمداباد/خرگونه /



  کنارترشان

  گشی

  لوهک

  مل گاه

 امام حسن

  بنه احمدان



  چاه تلخ

  حصار

  گاودار

  مال میر

 اهرم

  آمار

   بازوئی

  جمالی زایرحسین
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 آبادی_نام شهر
 2.1فاصله کمتر از 

 کیلومتر/جمعیت

 1تا  2.1

 کیلومتر/جمعیت

کل 

 جمعیت

سهم 

 عیتیجم

  حیدری

  دمروباه دان

  کناربنی

  گادوئی

 برازجان

  بارگاهی


  بنداروز

  حسن آباد

  دهقاید

 بردخون
  بردخون کهنه


  سجادیه

 بندر ریگ
  کوهک کوچک


  

 بوشکان

  حسین آباد

   منصور آباد

  هلیله

 تنگ ارم

  پرگانک

   تلخ آب

  کم زرد

 جم

  احمد آباد



  اسالم آباد

  اکبرآباد

  بابامبارکی

  بس ملخی

  بهارستان

  بهرباغ

  بهرحاج نوشاد

  بیدان

  بیدبلند

  بیدخوار

  پدری
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 آبادی_نام شهر
 2.1فاصله کمتر از 

 کیلومتر/جمعیت

 1تا  2.1

 کیلومتر/جمعیت

کل 

 جمعیت

سهم 

 عیتیجم

  پلنگی

  تل قلعه

  چاهه

  چم برکه

  حاجی آباد

  دایو

  دومیتی

  ذکی علمداری

  زیبا مکان

  شهرك پردیس

  صیدی

  علی اباد

  غربه

  فرامرزی

  قایدی

  قصاب

  کوچو خرزهره

  کوری

  محمدئ آباد

  منظر

  هفت چاه

  هنگدان

 خورموج

  بادام زار


  بندو

  بوحیری

  محمداباد

 دلوار

  جایینگ


  حاجی آباد

  علی آباد جایینگ

  یمحمدعامر
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 آبادی_نام شهر
 2.1فاصله کمتر از 

 کیلومتر/جمعیت

 1تا  2.1

 کیلومتر/جمعیت

کل 

 جمعیت

سهم 

 عیتیجم

  مل گپ

 سیراف

  باغ شیخ


  باغ کو

  پرك

  چاه مجنون

 شبانکاره

  چاه دول


  ذکریایی

  سراج آباد/سرخره /

  محمدجمالی

 کلمه
  تنگ زرد


  فاریاب

 اوهگن

  چاه بردی



  چم شهاب

  سربست

  گشویی

  مال خلیفه

  مال قاید

  کل

 مأخذ: محاسبات مشاور 
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 : روستاهای واقع در حاشیه شهرهای بوشهر،عالی شهر و چغادک2 ریتصو

 
 : روستاهای واقع در حاشیه شهر جم6 ریتصو
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 : روستاهای واقع در حاشیه شهر برازجان3 ریتصو

 
 : روستاهای واقع در حاشیه شهر دیلم1 ریتصو
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 در حاشیه شهر گناوه: روستاهای واقع 3 ریتصو

 
 : روستاهای واقع در حاشیه شهر اهرم3 ریتصو
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 : روستاهای واقع در حاشیه شهر خورموج3 ریتصو

 
 : روستاهای واقع در حاشیه شهر های کنگان، بنک، دیر و دوراهک3 ریتصو
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 : روستاهای واقع در حاشیه شهر های عسلویه و نخل تقی11 ریتصو

 
 

 فضاهای روستایی متراکم 

در محیط روستایی، منابع آب و خاك مناسب بستری مناسب برای شکل گیری آبادی ها و فضاهای روستایی متراکم است. 

اشد.  بستایی و آبادی ها بصورت فشرده در محیط روستایی میمشخصه بارز فضاهای روستایی متراکم، استقرار جمعیت رو

 فضاهای روستایی متراکم شامل»در راهنمای انجام مطالعات برنامه آمایش استان  برای تعیین فضای متراکم آمده است؛ 

ین ا ها بصورت فشرده در محیط روستایی است. به همین جهت برای تشخیصفضاهایی است که استقرار جمعیت و آبادی

از آبادی،  های تراکم)اعمنوع فضاها، شاخص های تراکم آبادی و تراکم جمعیتی مورد استفاده قرار می گیرد. تلفیق شاخص

 «.جمعیت و...( معیاری برای تعیین شدت تراکم در قلمرویی مشخص مانند دهستان است
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در سطح دهستان  1ستان و تراکم جمعیتبرای تحلیل فضاهای متراکم روستایی از طریق شاخص تراکم آبادی در سطح ده

استفاده شده است برای رسیدن به شاخصی واحد در تعیین فضاهای متراکم روستایی، پس از محاسبه تراکم آبادی و جمعیت 

های استان، ضروری است تا شاخص ها با یکدیگر ترکیب و شاخص ترکیبی بدست آید. با توجه به در هر یک از دهستان

های آماری برای استاندارد سازی آنها استفاده های تراکم آبادی و تراکم جمعیت، از روشر یک از شاخصمقیاس متفاوت ه

های آماری مختلفی برای استاندارسازی وجود دارد مانند روش رتبه ای، روش تقسیم بر انحراف گردد در این زمینه روشمی

تقسیم بر ماکزیمم. در اینجا از روش تقسیم بر ماکزیمم برای معیار، روش تقسیم بر میانگین، روش استاندارد کردن، روش 

جدول )آید که فاقد مقیاس استها استفاده شده است و در نهایت شاخص ترکیب بدست میاستاندار کردن هر یک از شاخص

32.) 

ای ل خوشهها، از روش تحلیسطح دهستانپس از محاسبه شاخص ترکیبی تعیین فضاهای متراکم روستایی در استان در 

ت که از های تحلیل چند متغیره اسای یکی از بهترین روشها استفاده شده است. روش تحلیل خوشهبندی دهستانبرای سطح

 (.35جدول بندی شده است)های استان در چهار سطح تراکمی متفاوت سطحاین طریق دهستان

ا مشخص ههای تعیین تراکم، چهار سطح تراکمی را در سطح استان به تفکیک هر یک از شهرستانبرآمده از تحلیلنتایج  

 سازد که به ترتیب دهستان عبارتند از:می

  سطح یک: زیراه 

  :باغک، کوری، اخند، عسلویهدلوار ،جمسطح دو ، 

 سطح سه: بوالخیر، درواهی، زیارت، چاه مبارك، نای بند 

 دهستان 35: شامل سطح چهار 

 های واقع در فضای میانی استان در شهرستان بوشهر، تنگستان و دشتستان و در نیمه جنوبیبه لحاظ پراکنش فضایی دهستان

استان در شهرستان های عسلویه، جم و کنگان بیشترین فضاهای متراکم روستایی شگل گرفته است. در استان تراکم آبادی 

محیطی و اقتصادی بوده است وجود فضاهای متراکم در شهرستان جم و دشتستان به دلیل  و جمعیت تابعی از بسترهای

خش انرژی های اقتصادی در بپذیری ناشی از فعالیتباشد. در جنوب استان، جمعیتکشاورزی پر رونق و دسترسی به آب می

 توان عنوان کرد نیمهباشد. در مجموع میهای نه چندان زیاد و نوپای استان میدلیل عمده تراکم باالی جمعیت در آّبادی

                                                      

 قاط جمعیتی در تعیین پهنه بندی تراکم تعداد و جمعیت روستاها   . فرمول محاسبه شعاع ن 1
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شرقی استان فضاهای متراکم روستایی بیشتری نسبت به نیمه غربی دارد. ارتفاعات نیمه غربی استان و نبود خاك و آب از 

صاد ای اقتهآید. همچنین نوار ساحلی استان و اقتصاد محلی شکل گرفته ناشی از پتانسیلدالیل عمده این توزیع به شمار می

 دریا محور در مقایسه با متغیرهای دیگر در شکل گیری فضاهای متراکم تأثیر به مراتب کمتری داشته است.

است در این روش فضاهای روستای به  GISتراکم در  شیوه دیگر برای تعیین فضاهای روستایی متراکم استفاده از تحلیل

توان آنها را کالس تراکمی می 2بندی این فضاها در با طبقهلحاظ تراکم جمعیتی در دامنه های مختلف مشخص شده است. 

در دامنه با تراکم باال تا دامنه با تراکم بسیار پایین مشخص نمود. نتایج برآمده از این تحلیل در تعیین فضاهای متراکم روستایی 

به  35جدول و 32جدول  منطبق با نتایج برآمده از ترکیب شاخص تراکم آبادی و جمعیت در سطح دهستان است که در

بندی دهستانهای استان بوشهر را نحوه خوشه11 ریتصو11 ریتصو(. 22نمودار تفکیک شهرستان و دهستان آورده شده است)

 (.17نقشه و Densityفضاهای متراکم و پراکنده روستایی بر اساس تحلیل : 17نقشه )دهدبه لحاظ تراکم نشان می

 1631: وضعیت تراکم جمعیت روستایی وتراکم آبادی در سطح دهستان در سال 61جدول 

ن
ستا

هر
ش

 

ن
ستا

ده
 

 -مساحت

 کیلومترمربع

تراکم 

 جمعیت

تراکم 

 آبادی

 -تراکم جمعیت 

 استاندارد شده

 -تراکم آبادی 

 استاندارد شده

شاخص 

 ترکیبی

رتبه در 

 شهرستان

هر
وش

ب
 

1,227 انگالی  1,3  221,2  235,2  315325523,2  353,2  2 

1,125 حومه بوشهر  2,32  217,2  338,2  218373587,2  225,2  1 

ان
ست

نگ
ت

 

3,752 اهرم  3,8  222,2  272,2  273122211,2  372,2  3 

2,328 باغک  3,38  282,2  332,2  71231228,2  322,1  2 

2,322 بوالخیر  2,32  235,2  352,2  233385572,2  727,2  3 

7,332 دلوار  3,23  211,2  277,2  712721235,2  212,1  1 
 جم

8,215 انارستان  8,2  232,2  232,2  382828118,2  313,2  3 

2,388 تشان  2,7  221,2  121,2  232851225,2  337,2  2 

2,252 جم  1,35  212,2  321,2  821312127,2  228,1  2 

7,135 ریز  3,11  227,2  128,2  333522572,2  312,2  3 

2,131 کوری  1,21  282,2  323,2  222222222,1  323,1  1 

ان
ست

شت
د

 

3,837 ارم  2,5  217,2  258,2  222221237,2  272,2  7 

2,1257 انبوشک  8,1  221,2  222,2  211222153,2  271,2  12 

7,227 پشتکوه  2,12  211,2  118,2  222322125,2  317,2  8 

حومه 

 دشتستان
2,318  2,17  223,2  217,2  281825135,2  221,2  2 

1,337 دالکی  1,33  221,2  372,2  233372282,2  533,2  3 
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ن
ستا

هر
ش

 

ن
ستا

ده
 

 -مساحت

 کیلومترمربع

تراکم 

 جمعیت

تراکم 

 آبادی

 -تراکم جمعیت 

 استاندارد شده

 -تراکم آبادی 

 استاندارد شده

شاخص 

 ترکیبی

رتبه در 

 شهرستان

1,132 درواهی  3,28  235,2  317,2  231535323,2  285,2  3 

دشتی 

اسماعیل 

 خانی

8,211  7,3  218,2  233,2  215728223,2  251,2  12 

2,527 دهرود  3,8  222,2  273,2  272332125,2  383,2  5 

7,112 زیارت  3,35  232,2  327,2  311221882,2  885,2  2 

7,137 زیر راه  7,81  213,2  722,2  852235221,2  181,1  1 

2,1187 شبانکاره  3,12  222,2  111,2  238231718,2  322,2  1 

3,271 وحدتیه  7,2  212,2  232,2  111578271,2  212,2  11 

تی
دش

 

2,1311 شنبه  2,3  227,2  235,2  123225213,2  132,2  5 

8,212 چغاپور  8,2  221,2  231,2  221235211,2  283,2  3 

2,213 خورموج  8,1  223,2  288,2  251232253,2  322,2  3 

3,1272 طسوج  8,2  221,2  722,2  285131872,2  272,2  1 

3,332 کاکی  1,8  225,2  271,2  321322312,2  378,2  2 

1,313 کبگان  5,13  233,2  123,2  222883121,2  528,2  1 

7,122 مرکزی  1,1  212,2  285,2  131317521,2  228,2  2 

 دیر

2,572 آبدان  2,1  213,2  211,2  1127322,2  188,2  2 

5,233 آبکش  3,11  222,2  173,2  31133752,2  332,2  1 

3,151 اولی  5,1  222,2  282,2  272212557,2  318,2  3 

2,583 بردخون  5,1  212,2  218,2  13813821,2  125,2  5 

2,311 حومه دیر  5,8  228,2  275,2  333315531,2  331,2  2 

1,133 سرمستان  1,5  232,2  258,2  323252372,2  323,2  3 

لم
دی

 

7,355 حومه  8,5  211,2  211,2  282823381,2  222,2  3 

لیراوی 

 جنوبی
1,272  1,5  221,2  257,2  323271351,2  372,2  1 

لیراوی 

 شمالی
1,183  5,2  212,2  227,2  182512271,2  212,2  2 

1,251 لیراوی میانی  1,1  211,2  212,2  132352528,2  132,2  3 

ویه
سل

ع
 

2,88 اخند  5,52  221,2  582,2  512222233,2  322,1  1 

8,212 چاه مبارك  5,33  232,2  222,2  351232382,2  712,2  3 
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ن
ستا

هر
ش

 

ن
ستا

ده
 

 -مساحت

 کیلومترمربع

تراکم 

 جمعیت

تراکم 

 آبادی

 -تراکم جمعیت 

 استاندارد شده

 -تراکم آبادی 

 استاندارد شده

شاخص 

 ترکیبی

رتبه در 

 شهرستان

2,311 عسلویه  7,88  213,2  222,1  121573182,2  121,1  2 

1,133 نای بند  2,27  237,2  328,2  21322112,2  721,2  3 

ان
نگ

ک
 

8,183 حومه کنگان  2,12  222,2  112,2  222231312,2  312,2  2 

2,217 طاهری  8,27  221,2  332,2  223382131,2  287,2  1 

وه
گنا

 

5,1112 حیات داوود  2,11  223,2  123,2  211282278,2  372,2  2 

 رود حله

 
2,587  3,11  222,2  128,2  272821537,2  318,2  1 

 مأخذ: محاسبات مشاور

 1631: سطح بندی تراکم جمعیت روستایی و تراکم آبادی به تفکیک دهستان در سال 63جدول 

 اندهست سطح تمرکز
 جمعیت آبادی

 سهم تعداد سهم تعداد

1,3 12282 2,2 11 زیر راه سطح یک  

3,27 81222 22,7 113 جم، دلوار،باغک،کوری، اخند، عسلویه سطح دو  

3,11 33132 8,2 33 بوالخیر، درواهی،زیارت،چاه مبارك،نای بند سطح سه  

3,22 152153 57,1 313 35 سطح چهار  

2,122 278137 122,2 232 دهستان 38 کل  

 مأخذ: محاسبات مشاور

 فضاهای متراکم روستایی تعداد آبادی و جمعیت وضعیت : 21نمودار 

 

2.0

20.9

8.0

69.1

4.1

29.3

11.3

55.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

سطح یک سطح دو سطح سه هار سطح چ

مقایسه تعداد آبادی و جمعیت سطح تمرکز   

سهم تعداد آبادی سهم جمعیتی



تحل  یت و برنامه ریزی استان بوشهرسازمان مدیر  
  ییو روستا  ینظام شهر  لی 

 

 5002212B0021300304RE104960830   م  

 
135 

 مأخذ: محاسبات مشاور

 : سطح بندی تراکم دهستان های استان بوشهر براساس تحلیل خوشه ای11 ریتصو

 
: محاسبات مشاورمأخذ  
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 فضاهای روستایی پراکنده 

ی روستایی پراکنده و کم تراکم است. ارتفاع، ناهمواری، شیب زیاد و اقلیم یکی از انواع فضاهای روستایی، فضاها

اصل آیند. چنانچه جمعیت کم، فوهای زیست فعالیت به شمار مینامساعد از جمله عوامل تأثیرگذار بر پرکنداگی کانون

های ه آبادیهای تولیدی، تخلیهای ارتباطی و زیربنایی، عدم تکوین و استقرار فعالیتها، ضعف شبکهطوالنی بین آبادی

 هاست.ای از این ویژگیگیری آبادی نو، استقرار ناپایداری جلوهکوچک، شکل

ا عمدتًا هبه دلیل شرایط طبیعی، اقلیمی، محیطی و همچنین محدودیت منابع آب و خاك، آبادی استان در برخی از نواحی

توسعه پایدار برخوردار نیست. فضاهای روستایی کم تراکم به صورت پراکنده و کوچک بوده و از شرایط مناسب  برای 

های محیطی و جمعیت کم مهاجرفرست بوده یا در بیشتر مواقع با ناپایداری منابع آب، جابجایی استان بیشتر به دلیل ضعف

 افتد.ها اتفاق میکل جمعیت آبادی

راتب های کوچک به بزرگ نیز به منسبت آبادیها بسیار کمتر از سایر فضاهاست و در فضاهای پراکنده تعداد آبادی

ر سطح پایینی های جمعیتی، از نظر برخورداری دبیشتر است. فضاهای روستایی استان بوشهر معموالً به سبب پایین بودن آستانه

رفاهی  تهای روستایی کم جمعیت نیز موجب دسترسی ضعیف آنها به امکاناقرار دارند. در این راستا فاصله زیاد سکونتگاه

 اولیه و انزوای جغرافیایی آنها را به دنبال آورد. نتیجه چنین روندی خالی شدن فضاهای روستایی کم جمعیت و تشدید عدم

 های اسکان و جمعیت در فضای استان خواهد بود.تعادل

کیبی استان )تراکم ربا توجه به تعیین فضاهای روستایی متراکم و پراکنده استان بوشهر در این قسمت، میانگین شاخص ت

 ترین فضاهای روستایی به تفکیکمی باشد بر این اساس کم تراکم 2,2532آبادی و تراکم جمعیت در سطح دهستان( برابر با 

 شهرستان که کمتر از میانگین استان نیزمی باشند به ترتیب ذیل قابل تقسیم بندی است:

 بوشهر؛ انگالی، حومه

 تنگستان؛ اهرم

 تان، ریزجم؛ تشان، انارس

 دشتستان؛ بوشکان، وحدتیه، ارم، دشتی اسماعیلخانی، پشتکوه، شبانکاره، دهرود و حومه

 دشتی؛ طسوج، شنبه، مرکزی، خورموج، جغاپور و کاکی

 دیر؛ بردخون، آبدان، اولی، سرمستان و آبکش

 دیلم؛ لیراوی میانی، حومه، لیراوی شمالی و لیراوی جنوبی

 کنگان؛ حومه
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 وود و حلهگناوه؛ حیات دا

های استان فقط در شهرستان عسلویه فضاهای روستایی پراکنده وجود ندارد به لحاظ توزیع فضایی در از بین شهرستان

 سطح استان،  بیشترین فضاهای پراکنده روستایی در شهرستان های دشتستان، دشتی، دیر و دیلم قرار دارد. 

 فضاهای روستایی مستعد برای توسعه یکپارچه 

هایی از فضاهای روستایی است که به پشتوانه امکانات بالقوه و بالفعل، مستعد برای توسعه اها شامل محدودهاین فض

؛ ای برای توسعه یکپارچه برخوردارند. مفهوم توسعه یکپارچه و یکپارچگی یعنییکپارچه بوده و یا از موقعیت یا شرایط ویژه

مل یک فضای روستایی که حاصل آن ارتقاء سطح و توسعه متوازن همه سازماندهی مطلوب تحوالت ساختارها و عناصر متعا

های مرتبط به کند تا فعالیتدیگر توسعه یکپارچه روستایی سعی میهای یک نظام روستایی است. به بیانی ابعاد و مؤلفه

نقش هماهنگ  تر در اندیشهیکدیگر را برای رسیدن کامل به هدف باهم ادغام کند و به عنوان یک شیوه توسعه همه جانبه، بیش

 های درگیر مسئله توسعه روستایی باشد.ها و ارگانکننده بین سازمان

زا ولد و اشتغالهای مها و توسعه فعالیتبخشی به فعالیتتوسعه یکپارچه شهری و روستایی، راهبردی مناسب برای تنوع

رخی های کشاورزی و منابع آب و خاك، بی از قابلیتدر محیط روستایی است. برخی از فضاهای روستایی به دلیل برخوردار

به دلیل فعالیت های معدنی، صیادی و برخی دیگر محیط مناسب برای رونق توریسم به ویژه اکوتوریسم بوده و مستعد برای 

 باشند.توسعه یکپارچه می

صادی را های نوین اقتبخش باید موجبات توسعهبرای نگهداشت جمعیت و تأمین اشتغال در محیط روستایی منطقه، می

ای ههای بالقوه فضاهای روستایی، توسعه بخش خدمات و صنعت و همچنین  پتانسیلها و قابلیتفراهم ساخت. توجه به توان

 بخشی به آن، تمرکز نسبی جمعیت و فعالیت و تجهیزآیند که به منظور تحققهای اساسی به شمار میتوریسم از اولویت

 لزامی است.فضاهای روستایی ا

نقاط روستایی به همراه برخورداری از فرصت ها و قابلیت های اقتصادی و با توجه به نزدیک بودن به هم به صورت 

پیوند ر همهایی که از یک ساختادهند. در این زمینه مجموعه آبادیفضاهای روستایی مستعد برای توسعه یکپارچه را شکل می

فته اند، تحت عنوان فضاهای روستایی مستعد توسعه یکپارچه در نظر گریگر قرارگرفتهو یا در فاصله کمتری نسبت به همد

تلف در زمینه های مخسازی اقدامات ارگاناند. شناسایی فضاهای مستعد توسعه یکپارچه روستایی زمینه را برای یکپارچهشده

 آورد. توسعه روستایی استان فراهم می

 گردد؛ها به دو شیوه عمل میدر این بررسی برای شناخت این فضا
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 الف( مطالعات بیناد مسکن انقالب اسالمی در شناسایی فضاهای روستایی یکپارچه  و تهیه طرح هادی یکپارچه برای آنها.

در مطالعات بنیاد مسکن معیار تعریف فضاها جنبه کالبدی دارد به عبارتی روستاهایی که از نظر کالبدی در مجاروت 

تحت یک فضای واحد روستایی معرفی شده اند. در این مطالعات به دلیل اینکه پتانسیل های اقتصادی و  یکدیگر قرار دارند

های عملکردی مختلف مد نظر نبوده، بنابراین از جامعیت قابل قبولی های کالن استان و منطبق با پهنهمحیطی در مقیاس

فضاهای منتخب مطالعه شده است در برگیرنده کل فضای  برخوردا نیست. همچنین این احتمال وجود دارد که در این شیوه

 استان نباشد.

بر اساس اطالعات بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر، فضاهای روستایی یکپارچه از نظر بافت کالبدی به همدیگر 

ده وعه روستایی تهیه شچسبیده و یا در مجاورت همدیگر قرار دارند. برای این دسته از روستاها طرح هادی تحت عنوان مجم

های تنگستان، دشتستان و جم قابل شناسایی است. در مجموعه روستایی در شهرستان 3است. از این طربق در استان بوشهر 

 گیرند. روستا در این مجموعه قرار می 11مجموع 

 صادی های اقتب( تعیین فضاهای مستعد توسعه یکپارچه از طریق فضاهای متراکم روستایی و پتانسیل

اهای مستعد به تعیین فض )تراکم جمعیت  و تراکم آبادی(در این قسمت با استفاده از محدوده فضاهای متراکم روستایی

بدین صورت که با تلفیق نقشه تراکم تعداد روستا و تراکم جمعیت روستایی فضاهای مستعد  توسعه یکپارچه شده است.

واقع عامل فاصله و جمعیت روستاها در تعیین تراکم و عملکرد های غالب به در  گردد.توسعه یکپارچه روستایی شناسایی می

درصد  27در سطح استان حدود  .های روستا در چارچوبی نظامند مالك عمل قرار گرفته استهمراه پتانسیل ها و ظرفیت

و زیاد فضاهای با توسعه  درصد از کل جمعیت روستایی استان در دامنه خیلی زیاد 37,8روستاهای استان با جمعیتی معدل 

 یکپارچه قرار دارند. 

 فضاهای مستعد توسعه یکپارچه  تعداد و جمعیت روستایی به تفکیک: 63 جدول

 یکپارچهمستعد فضاهای 
 آبادی جمعیت

 سهم تعداد  سهم تعداد 

 9 51 9.3 27687 خیلی زیاد

 20 107 33.5 100189 زیاد

 26 138 33.1 98804 متوسط

 38 205 20.6 61601 کم

 7 39 3.5 10458 خیلی کم

 100 540 100 298739 کل

  محاسبات مشاور -مأخذ: مرکز آمار ایران
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