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 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 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 

 بررسي و تحليل سياسي اداری و سازماني:
 ها:پيوندهای بين سکونتگاهبررسي و تحليل  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

 مدیر گروه: حميد محمدی

 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 محمودیعلی 

 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

 بيدگلي مدیر گروه:مرتضي سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 مهسا جالل وندی گروه بررسي و تحليل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 موچشي رامين ساعدمدیر گروه:  احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 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

 سونیا کریمی

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

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 مجتبی رفیعیان بهزاد بهروزی اصفهانی

 حسین آرامی گروه بررسي و تحليل نظام سکونتگاهي:

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفيدی :آینده نگاریگروه 

 سفیدی آرمان خواجه برج عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني

 طاها ربانی  یحیی جعفری منصور صنیعی

 منصور صنیعی مرتضی بیدگلی نیلوفر دهقان شعار

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا 

 منصور مرشدی شعار نیلوفر دهقان گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 مرتضی بیدگلی گروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي: بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی
 صدیقه فیضی

 علی اصغر محمدی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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 م گزارشسوای بر ویرایش مقدمه

ناظر مطرح شده نظرات نقطه بر اساس و مذاکره با ناظر محترم گزارش،   11/18/36با توجه به جلسه برگزار شده مورخ 

 گزارش حاضر اقدام گردید. محترم آمایش استان بوشهر نسبت به بررسی  و اصالح

 ول به شرح زیر در گزارش وارد گردیده است جهت سهولت دسترسی ناظر به ایرادات مطرح شده و پاسخ ها دو جد

گزارش و جدول دوم مربوط به ایرادات ناظر و  دومجدول اول مربوط به ایرادات ناظر و پاسخ سرگروه بر روی ویرایش 

 گزارش است. اولپاسخ سرگروه بر روی ویرایش 

 

 ایرادات ناظر و پاسخ سرگروه در ویرایش دوم

 نشده است: اصالح 1مورد     نقطه نظر 1

 مجدد انجام شد. یقرار گرفت و بررس لیتحل یمبنا یشهر یداده ها پاسخ

2 
 نقطه نظر

اصل ح یمنطق جهینت ،یاقتصاد یاصل یبخش ها یها ربخشیز کتفکی عدم صورت در: 3 مورد 

 از مرکز آمار وجود دارد. ازینخواهد شد. احتمال اخذ اطالعات مورد ن

 پاسخ

 16 یو در قالب بخش ها یاصل یبخش ها کیبه تفک نیشاغل نهیدر زم رانیاطالعات مرکز آمار ا

جا و با عنوان کشاورزی، جنگلداری و  کیبه صورت  یآمار بخش کشاورز نیگانه است. در ا

تنها  بار و کی یآمار برا نی. استین یامر مستثن نیاز ا زین 1331ماهیگیری ارائه شده است. آمار سال 

 التیشامل کشاورزى، شکار و جنگلدارى و ش یکیرا به صورت تفک یرزبخش کشاو 1385در سال 

 مطرح شد.

 

 



 

 

 ایرادات ناظر و پاسخ سرگروه در ویرایش اول
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 پیشگفتار

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1334برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد. استان بوشهر(

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

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

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

 ارائهیاتی به عمل و سطح کندیمی مشخص المللنیبو  این استان را در سطح ملیو جایگاه  پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح

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

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

 خدمات به شرح زیر است:

 تدوین سند آمایش مرحله اول:

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

جربیات جهانی و ت هاروشدوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم،  فصل شود.مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

 یش است.های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهشاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پی

د. رسانی عمومی را به انجام میاجماع ساز همکاری و یدهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناساچهارم،  فصل

م، موردنیاز اختصاص دارد. در فصل شش بندی اقداماتاولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقه مسئلهفصل پنجم به 

ر بهای اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه آمایش تحلیل مسائل و مزیت

های مطالعاتی الزم برای تهیه اسناد توسعه فصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  اساس

 اختصاص دارد. عملیاتی استان راهبردی و

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

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

وندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و بررسی و تحلیل مشارکت شهر

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

جود ات وضع موجود بوده و وضعیت موگیری از مطالعبندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.قرار می یموردبررساستان را 



 

 ب

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

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

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

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

کالن  های(، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy 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.و برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

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

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

 آمایش است.

 تهیه طرح عملیاتی آمایش مرحله دوم:

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

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

ررسی شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسابلیت اراضی موضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی ق

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

زوم در صورت ل بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استانکمبودها 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

 های اجرایی توسعه است.سیاست

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

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

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

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

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



 

 ت

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

 استان است.

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

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

 مه آمایشپایش و ارزیابی برنا مرحله سوم:

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

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

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعملابالغ افزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

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

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

 باشد.می

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

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

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

حلیل بررسی و تگروه  از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی  از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح 3-1-8-2-1 و 2-1-8-2-1 بندو  پیچیدگی کارکردی و مرکزیت سکونتگاه هابا عنوان گزارش  نظام سکونتگاهی

 .استت خدما

  



گاه تی و مرکز یکارکرد یگ دیچیپ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر    اهسکونت
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 هاپیچیدگی کارکردی و مرکزیت سکونتگاه -1-2-8-1-2

ه نقش و جایگاه کارکردی در نظام سکونتگاهی است. با توج یدهندهنشان هاسکونتگاهکارکرد و پیچیدگی عملکردی 

ماهیتی  یهاتفاوتبه اینکه نظام سکونتگاهی روستایی از نظام سکونتگاه شهری از نظر ماهیت و مقیاس عملکردی دارای 

است.  هشدانتخابمتناسب با هریک  یهاروشدر تحلیل پیچیدگی کارکردی و مرکزیت سکونتگاهی  رونیازااست، 

صادی، سیاسی و اقت یهاجنبهشهری به دلیل قدرت اقتصادی و میزان اثرگذاری بر نظام فعالیتی بیشتر بر  یهاسکونتگاه

بیشتر  اشیردعملک. این در حالی است که نظام سکونتگاهی روستایی به دلیل مقیاس شودیم دیتأکاجتماعی و فرهنگی آن 

 رکزیت اهمیت دارد.پیرامونی و میزان م یحوزهاز نظر عملکرد در 

 یهاساله، در یاهیناحجمعیت و فعالیت در سطوح  استقراردر ایران، فعالیت وسیع در نظام دهی و ساماندهی به نظام فضایی 

فضایی نظام استقرار جمعیت و فعالیت در  یدهسازمان باهدف یاهیناحتوسعه و عمران  یهاطرحدر قالب  1371اولیه دهه 

آمایش سرزمینی شده که همزمان دیدگاهی  یهاطرحتکاملی خود منجر به تهیه  درروند ؛ کهسطح شهرستان مطرح شد

 . (1373)سرور ست ا هااستاناقتصادی و میان بخشی دارند و در پی ساماندهی نظام فضایی در سطح کشور و 

 های شهریسکونتگاه  -1-2-8-1-2-1

از جمعیت استان را به خود  یاعمدهنظام سکونتگاهی در استان بخش  نیتربزرگشهری به عنوان  یهاسکونتگاه

موجود  یهاظامنآن بر دیگر  یرگذاریتأثاختصاص داده است. تجمع جمیعت در این نوع سکونتگاه سبب شده است تا میزان 

ناشی از ساکنین و  ریتأثین ا کهییازآنجاباشد.  ترتوجهقابل هاسکونتگاهدیگر در استان به ویژه بر نظام فعالیتی استان نسبت به 

ست. ا هانآتابعی از اشتغال و تنوع شغلی  سکونتگاه شهریعملکرد کالن هر گفت  توانیمست، ا هاآنفعالیتی  یهایژگیو

از  کارکردهای مختلف است نیز سازنهیزمموجود که  یهارساختیزعالوه بر ساختار نظام فعالیتی،  این در حالی است که

 مستقیم داشته باشد. ریتأثبر کارکرد نظام شهری  تواندیمبرخوردار است و  یاژهیواهمیت 

نین مختلف و همچهای  نهیدرزمبر این مبنا در این بخش از مطالعات به منظور مشخص کردن سطوح مختلف کارکردی 

 یافزوده، میزان ارزش کار روین یوربهرهتعداد شاغلین، میزان  یهاشاخصاز  هاآنمشخص کردن کارکردهای غالب 

جه به اینکه است. با تو شدهاستفادهو ترکیب سهم نیروی ماهر  یراقتصادیغکارکردهای  یهارساختیزمختلف،  یهاتیفعال

ست ا شدهانجامدر این سطح  یهالیتحلناگزیر برخی از  شدهارائهدر مقیاس شهرستان  هادادهمقیاس  هاشاخصدر برخی از 

 .شودیماستفاده  هاشهرستانتوصیفی نقاط شهری هر یک از  یهالیتحلو به منظور ارتباط آن با نقاط شهری از 
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 نییتع وی فرهنگها بر حسب کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، سکونتگاه یبندسطح -1-2-8-1-2-1-1

 یکارکرد چندشهرهای 

ختلفی م یهانقششهری به عنوان مراکز اصلی سکونت در سطح استان عالوه بر نقش سکونت دارای  یهاسکونتگاه

ادی، و بررسی است. کارکردهایی مانند کارکرد اقتص فیتعرقابلبا توجه به کارکردهای اصلی در مقیاس استان  هستند که

بر . کندیمشهری را در سطح استان مشخص  یهاسکونتگاهاجتماعی، فرهنگی و یا کارکردهای چندگانه که نقش و جایگاه 

 است. شدهاستفادهمتناسب با آن  یهاشاخصمبنا برای مشخص کردن هر یک از کارکردها از  نیا

 

 کارکرد اقتصادی

ایگاه اقتصادی ج یدهندهنشانشهری بایستی از شاخصی استفاده گردد که  یهاسکونتگاهررسی کارکرد اقتصادی در ب

ی در این بررسی سکونتگاه دارد، بایست یافزودهسکونتگاه باشد. با توجه به اینکه کارکرد اقتصادی اشاره به تولید و ارزش 

ایستی سکونتگاه ب درواقعلیت کشاورزی، صنعتی و خدمات در نظر گرفت. از نوع فعا غاقتصادی سکونتگاه را فار یهایژگیو

 سکونتگاه دارای قدرت تولید ارزش افزوده را شناسایی کرد. درواقعشهری دارای نقش اقتصادی عمده در استان و 

 یدهندهنشاناست که  شدهاستفادهمختلف فعالیتی  یهابخشاقتصادی در  یافزودهبرای این منظور از شاخص ارزش 

روند تحلیل این بخش به این صورت خواهد بود که در کلی در هر فعالیت است.  یافزودهوضعیت اقتصادی و میزان ارزش 

. با توجه به نیروی انسانی شاغل در هر یک از گرددیمفعالیتی محاسبه  یهابخشنیروی کار هر یک از  یوربهرهابتدا 

نیروی  . حال با در اختیار داشتنقرارداد موردمحاسبهنیروی کار در آن بخش فعالیتی را  یوربهره توانیمفعالیتی  یهاگروه

 توان اقتصادی و تولیدی را محاسبه کرد. توانیمفعالیتی مختلف در هر یک از نقاط شهری  یهاگروهشاغل در 

X بهره وری نیروی انسانی فعالیت =
X ارزش افزوده فعالیت

X نیروی انسانی شاغل فعالیت
 

 (1383)کریمی, فرزاد و پیراسته مأخذ : 

نیروی انسانی هر فعالیت و تفکیک نیروی انسانی شاغل در هر یک از شهرهای  یوربهرهاساس با در اختیار داشتن  نیبر ا

ا . در اینجقرارداد یموردبررسمیزان ارزش افزوده و نقش اقتصادی هر یک از شهرهای استان را محاسبه و  توانیماستان 

 شدهگرفتهظر نیروی انسانی در سطح استان در ن یوربهرهبایستی به این نکته توجه داشت که در این محاسبات فرض ثابت بودن 

مختلف استان ممکن است نتایج را دچار  یهابخشو عدم تعادل در  یامنطقه یهاتفاوتاست. با اینکه این فرض به دلیل 

 .کندیمآمارهای موجود در نظر گرفتن این فرض را الزامی  یهاتیمحدوداما خطا کند 
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 (1931اقتصادی استان ) یعمده یهابخش: ارزش افزوده و شاغلین در 1جدول 

 تعداد شاغلین )میلیون ریال(ارزش افزوده  فعالیت

 36821 3222177 کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 12384 42317178 استخراج معدن

 23323 51327575 صنعت

 3841 63246652 ، بخار و تهویه هواآببرق، گاز،  نیتأم

 56411 4855817 ساختمان

 31131 6511377 کلتیموتورس؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و  یفروشخردهو  یفروشعمده

 2522 371237 و رستورانهتل 

 32433 7567611 ارتباطات وانباردارى   و  ونقلحمل

 4383 1138312 های مالی و بیمهفعالیت

 16368 6177821 کسب و کار  یهاتیو فعالمستغالت ،اجاره 

 37434 5154331 اجتماعی اجباری نیتأماداره امور عمومی و دفاع ؛ 

 17135 2337158 آموزش 

 12463 3711533 های خدماتیسایر فعالیت

 شدهزدهمع ج باهم، آمار ارزش افزوده این دو بخش شدهارائه* با توجه به اینکه آمار تعداد شاغلین بخش کشاورزی و شیالت نقاط شهری به صورت یکجا 

 است. 

 .  باشدیمهنری و سرگرمی، شخصی و خانگی  یهاتیفعال** سایر خدمات شامل خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی، خدمات عمومی، 

 مرکز آمار ایران 1333آمار سال : مأخذ 

 یوربهرهمیزان  توانیم هاآنفعالیتی و همچنین تعداد شاغلین  یهاگروههر یک از  یافزودهبا توجه به میزان ارزش 

بایستی به این نکته توجه داشت  است. شدهارائه 2جدول در این زمینه  در  شدهانجامآورد. محاسبات  به دستنیروی انسانی را 

 نیروی انسانی در این تحلیل در سطح استان ثابت فرض شده است.  یوربهرهکه 

 فعالیتی یهاگروهنیروی کار به تفکیک  یوربهره: 2جدول 

 فعالیت 

ی، 
رز

او
کش

ی
یر

یگ
اه

و م
ی 

ار
د

گل
جن

ر، 
کا

ش
 

ن
د

مع
ج 

را
خ

ست
ا

 

ت
صنع

 

أم
ت

ی
 ن

ز، 
گا

ق، 
بر

ب
آ

وا
 ه

یه
هو

و ت
ر 

خا
، ب

 

ن
ما

خت
سا

 

ده
عم

وش
فر

 ی
و 

ده
خر

وش
فر

 ی
ه 

قلی
ل ن

سای
 و

یر
عم

؛ ت

و 
ی 

ور
وت

م
رس

تو
مو

ی
ت

کل
 

ل 
هت

ن
را

تو
رس

و 
 

ل
حم

ل
ونق

 و  
ى  

ار
رد

نبا
ا

ت
طا

تبا
ار

و 
 

ت
الی

فع
مه

 بی
 و

ی
مال

ی 
ها

 

ه 
ار

ج
 ،ا

ت
ال

تغ
مس

عال
و ف

ی
ت

ها
  ی

ار
ک

 و 
ب

کس
 

 ؛ 
ع

دفا
و 

ی 
وم

عم
ر 

مو
ه ا

ار
اد

أم
ت

ی
 ن

ی
ار

جب
ی ا

اع
تم

ج
ا

 

ش 
وز

آم
 

ت
الی

فع
ر 

سای
ی

مات
د

خ
ی 

ها
 

 237 172 138 364 261 233 147 216 86 7137 1682 3465 251 نیروی کار یوربهره

 : محاسبات مشاورمأخذ 
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ان هستند برای تمام سطح استان یکس شدهمحاسبهنیروی کار  یوربهرهروش پیشنهادی مقادیر  بر اساسبا توجه به اینکه 

 رگذاریأثتمتفاوتی را برای هر یک از شهرها در نظر گرفت. عامل  یهانسبت شدهارائهبایستی به منظور افزایش روایی مدل 

ی را مختلفموارد  هانهیهزتولید است. این  یهانهیهز یدهندهکاهشدر مناطق مختلف منطقه وابسته به عوامل  یوربهرهبر 

، ناشی از مقیاس یهاصرفهناشی از تجمع،  یهاصرفهگردد.  یامنطقه یهاتفاوتسبب ایجاد  تواندیمکه  شودیمشامل 

ز و بسیاری ا ونقلحمل یهانهیهز، هزینه نیروی انسانی، تخصص نیروی انسانی، مواد اولیه، یجوارهمناشی از  یهاصرفه

مدل  یسازادهسمکانی شناخته شود. اما با توجه به اینکه  یهاتفاوت یکنندهنییتعبه عنوان مدل  تواندیمدیگر  یهاشاخص

 یهافاوتتدر نظر گرفتن تمامی عوامل در تعیین  رونیازابر روایی مدل و کاهش خطای آن است،  رگذاریتأثیکی از عوامل 

 یهاشاخصها و  نهیدرزمموجود  یهادادهلی است که . این در حاگرددیمسبب افزایش خطای برآورد  یوربهرهمکانی 

 مختلف نیز دچار خطا در آمارگیری هستند. 

ت. این اس شدهاستفادهمکانی  یهاتفاوتدر  یوربهرهمبنا تنها از شاخص تجمع به عنوان شاخص تعدیل نرخ  نیبر ا

 یهااوتتفمختلف در تعیین  یهاشاخص یندهینما تواندیماست  شدهحاصلشاخص که از تعداد کل شاغلین نقاط شهری 

ز ناشی را نی یجوارهممقیاس و  یهاصرفهشهری  ینقطهتجمع شاغلین و تعداد باالی شاغلین در یک  چراکهمکانی باشد. 

 یهاستانهآایجاد  یبه واسطهتولیدی نیز  یهارساختیز. این در حالی است که به دلیل تجمع شاغلین در یک نقطه شودیم

 ت. اس شدهاستفادهتحلیل مکانی  یهامدلاقتصادی در این مناطق شکل خواهند گرفت. برای تحلیل این شاخص از 

 رونیزاا. دهدیمرا افزایش  یوربهرهخود،  یهایجوارهماز  یریرپذیتأثبنابراین تجمع شاغلین در یک منطقه به دلیل 

 شدهتفادهاسدر نقاط شهری  یوربهرههر شغل، به عنوان شاخص  یورهبهرمختلف با توجه به ضرایب  یهاشغلتعداد شاغلین 

از عملکرد  نفت و گاز قرار دارد بخشی ینهیزمملی در  یهاطرحمستقیم اقتصاد  ریتأثاقتصاد استان تحت  کهییازآنجااست. 

اختیار  این بخش از اقتصاد در اقتصادی شهرهای استان ناشی از آن است. اما بایستی توجه داشت که میزان تولید ناخالص از

رق و گاز از ب نیتأممبنا شاغلین بخش  نیبر ااین عملکرد را عملکرد استانی در نظر گرفت.  توانینماستان قرار ندارد و 

این  یجهینت. است شدهگرفتهاست و نتایج این تحلیل بدون در نظر گرفتن شاغلین این بخش در نظر  شدهخارجمحاسبات 

 است.  شدهدادهنمایش  1نقشه تحلیل در سطح استان بوشهر در 
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 نیترشیبکه شهرهای کنگان و بوشهر  دهدیمبررسی شاخص میزان کارایی اقتصادی در شهرهای استان بوشهر نشان 

تر . این در حالی است که بیشرندیگیملگاریتمی در گروه یک قرار  یرتبه بر اساسو  انددادهسهم را به خود اختصاص 

ی کارای ینهیزمهای استان در ی صورت گرفته برای شهربندگروه. اندشدهواقعشهرها در استان بوشهر در گروه چهارم 

 است.  شدهدادهنمایش  2جدول اقتصادی در 

 1931اخص کارایی در سال بندی شهرهای استان بوشهر از نظر ش یرتبه: 9جدول 
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 1 32733315 کنگان
 گروه یک

 4 1136112 عالی شهر

 گروه چهارم

 4 831348 کاکی 1 13152636 بوشهر

 2 3235612 برازجان

 گروه دو

 4 783585 شبانکاره

 4 741615 سعدآباد 2 6675725 گناوه

 4 627276 آبدان 2 5583856 جم

 3 3421351 خورموج

 گره سوم

 4 534715 بردستان

 4 565341 دالکی 3 2113142 دیر

 4 515286 امام حسن 3 2186584 نخل تقی

 4 463573 ریگ 3 2113715 سیراف

 4 1371744 بنک

 گروه چهارم

 4 418534 بردخون

 4 332485 ریز 4 1851361 چغادک

 4 321786 دلوار 4 1775752 دیلم

 4 286676 شنبه 4 1673315 خارک

 4 282325 انارستان 4 1431181 عسلویه

 4 248168 تنگه ارم 4 1263881 آب پخش

 4 227248 کلمه 4 1211126 وحدتیه

   4 1167116 اهرم

 : محاسبات مشاورمأخذ 

که شامل شهر کنگان، بوشهر، برازجان، گناوه و جم  کندیمشهر اصلی در این زمینه را مشخص  5 هایبررساین  یجهینت

 باال قرار دارند.  یهاردهاست که از نظر جمعیتی نیز در 
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 کارکرد اجتماعی و فرهنگی

ارائه  انشجمعیت فعال حضور یواسطهکارکرد اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از کارکردهایی که نقاط شهری به 

گی یک منطقه را دارای کارکرد اجتماعی و فرهن یهاسکونتگاه توانیماست. زمانی  یبررسقابلدر سطوح مختلف  ،کنندیم

دلیل  گفت که تمامی شهرها به توانیم درواقعداد عینی باشد.  ساکنین آن در این زمینه دارای برون یهاتیفعالدانست که 

شهری را دارای کارکرد  ینقطهیک  توانیمسانی دارای کارکرد اجتماعی و فرهنگی هستند اما زمانی ان یهاتجمعوجود 

ان در کارکردی شهرها باشد و بتو یهانهیزمغالب اجتماعی و فرهنگی دانست که رخدادهای آن در این زمینه بیشتر از دیگر 

 این نقش را تعریف کرد.  موردنظرمقیاس استان برای شهر 

نسبی ارائه  این بخش به صورت یهالیتحلدر تعیین کارکرد اجتماعی و فرهنگی بایستی به این نکته توجه داشت که 

ارکرد انتظار داشت که تعیین ک توانینم رونیازا. شوندیمشهرهای استان نسبت به هم از این نظر مقایسه  درواقعخواهد شد و 

ارکرد اجتماعی اول ک یرتبه مثالعنوانبهدیگر باشد.  یهااستانا همین کارکرد در ب سهیمقاقابلاجتماعی و فرهنگی در استان 

هان نباشد. با شهرهای شیراز یا اصف سهیمقاقابلاجتماعی و فرهنگی شاید  یدادها و فرهنگی در استان بوشهر از نظر میزان برون

 اط با شهرهای استان توجه داشت. در این تحلیل بایستی به نسبی بودن جایگاه شهرها در ارتب رونیازا

آن  یهارساختیزترکیبی ساختارهای مشارکتی و  یهاشاخصبه منظور بررسی کارکرد اجتماعی و فرهنگی از 

یاس مقاز  هاشاخصاطالعاتی در آمارهای موجود سعی شده است تا در تحلیل  یهاتیمحدوداست. با توجه به  شدهاستفاده

 یهارساختیزبه دلیل عدم وجود اطالعات و آمارهای دقیق در زمینه ی  رونیازااستفاده شود.یکسان برای تمامی اطالعات 

اتی این در حالی است که با توجه به نقص اطالعدر مقیاس شهرستان صورت گرفته است.  هالیتحلفرهنگی در نقاط شهری، 

با  هانآو نتایج نهایی  شدهیبررس هاشهرستاندر سطح  هادادهاطالعات، تمامی  یسازکسانیبه منظور در زمینه های مختلف، 

 .شوندیمشهرستانی بررسی  یرتبه بر اساسنقاط شهری همپوشانی و 

 استان بوشهر یهاشهرستاناجتماعی و فرهنگی در سطح  یهاشاخص: 4جدول 
 گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر شهرستان

 2 3 2 2 4 3 8 3 2 4 تعداد شهر

 شهرها

-بوشهر

-چغادک

-عالیشهر

 خارک

-اهرم

 دلوار

-جم

انارستان

 ریز-

-برازجان

-آبپخش

-وحدتیه

-سعدآباد

-شبانکاره

تنگ -دالکی

 کلمه-ارم

-خورموج

 شنبه-کاکی

-دیر

-آبدان

-بردستان

 بردخون

امام -دیلم

 حسن

-نخل تقی

 عسلویه

-بنک-کنگان

 سیراف
 ریگ-گناوه

  63،723  34،381  13،387  24،831  36،822  47،628  151،114  25،831  17،482  233،836 جمعیت شهری

ما
سین

 

 1 1 1 1 1 1 1 281 1 1811 گنجایش سینما

 1 1 1 1 1 1 1 64311 1 26741 تعداد تماشاچی
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 گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر شهرستان

نسبت تعداد تماشاچی به 

 گنجایش سینما **
15 1 231 1 1 1 1 1 1 1 

ن 
سال

ی
الم

 اس
شاد

ار
 

 26 31 1 14 27 13 41 15 24 116 اجرا

 5541 6381 1 2731 5685 3361 8255 2331 5131 23651 تماشاچی

نسبت تماشاچی به اجرای 

 تئاتر و موسیقی **
223 212 133 216 218 211 133   216 213 

گاه
یش

ما
ن

 
گی

رهن
ف

 

 17 11 1 3 7 14 18 8 27 25 تعداد نمایشگاه

 46611 37711 12111 31311 33311 52711 87211 27111 63511 81411 بازدیدکنندهتعداد 

سهم بازدیدکنندگان 

 نسبت به نمایشگاه **
3256 2352 3375 4844 3764 4757 3367 12111 3771 2741 

انه
بخ

کتا
 

 68751 36716 12187 31887 67512 84381 166557 51156 118633 165431 های موجودکتاب

 2362 2323 823 735 2563 2434 6856 3783 2861 7171 تعداد اعضا

 32133 16561 11178 12114 31772 84737 163384 12213 41263 113373 موارد مراجعه

 172 128 77 76 223 222 467 186 212 211 مسجد، تکیه و حسینیه

 2781 1671 2633 1188 1273 1338 4374 5853 1477 3135 تعداد ورزشکاران

 ** محاسبات مشاور

 : مرکز آمار ایران و اطالعات دریافتی از استانداری بوشهرمأخذ 

. اندشدهمشخصکالن اجتماعی و فرهنگی  یهاشاخصمختلف،  یهاشهرستانبا توجه به اطالعات و آمارهای موجود در 

 ییتنهاهبنیز  هاشاخص. برخی از شوندیممختلفی از مقادیر را شامل  یهابازه شانیریگاندازهبا توجه به واحد  هاشاخصاین 

را  هاانشهرستقضاوت درستی در مورد  هاآنمقدار خام  چراکهباشند  هاشهرستانشاخص مناسبی جهت ارزیابی  توانندینم

ده و ش یاستانداردسازمیانجی  یهاشاخصکمی و با استفاده از  یهاروشبا استفاده از  هاشاخص رونیازا. کندینمایجاد 

 شدهدادهنمایش  5جدول نهایی برای این منظور در  یهاشاخصاجتماعی شده است. -د فرهنگیرآماده تحلیل سنجش کارک

 است. 

 اجتماعی -فرهنگی یهاشاخصسازی داستاندار :5جدول 

 گناوه کنگان هعسلوی دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر شهرستان

 1 1 1 1 1 1 1 231 1 15 نمابه گنجایش سی یتماشاچنسبت تعداد 

 213 216   133 211 218 216 133 212 223 نسبت تماشاچی به اجرای تئاتر و موسیقی

 2741 3771 12111 3367 4757 3764 4844 3375 2352 3256 اهنسبت به نمایشگ دکنندگانیبازدسهم 

 68751 36716 12187 31887 67512 84381 166557 51156 118633 165431 هاکتابتعداد 

 2362 2323 823 735 2563 2434 6856 3783 2861 7171 تعداد اعضای کتابخانه

 32133 16561 11178 12114 31772 84737 163384 12213 41263 113373 تعداد مراجعه به کتابخانه

 172 128 77 76 223 222 467 186 212 211 مسجد، تکیه و حسینیه

 2781 1671 2633 1188 1273 1338 4374 5853 1477 3135 تعداد ورزشکاران

 مرکز آمار ایران 1333: سالنامه مأخذ 
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سازی و تبیین دبا یکدیگر ترکیب، استاندار هاشاخص، یرگذاریتأث ینحوهو  هاشاخصبا توجه به موضوعیت هر یک از 

راتبی، سلسله م یبندخوشه یهاروشمختلف و با استفاده از  یهاشهرستاندر  هاشاخص. با توجه به میزان هر یک از اندشده

 شدهدادهنمایش  1نمودار این بررسی در  یجهینت. اندشدهیبررساصلی  یخوشهمختلف استان در چهار  یهاشهرستانوضعیت 

 است. 

 استان بوشهر یهاشهرستاناجتماعی -کارکردی فرهنگی یهاخوشه: 1نمودار 

 
 مرکز آمار ایران و اطالعات دریافتی از استانداری بوشهر اساسبر : محاسبات مشاور مأخذ 

خود  فرهنگی به-کارکرد اجتماعی یهاشاخصمیزان را در  نیترشیبکه شهرستان بوشهر  دهدیماین بررسی نشان 

میزان  ناست. این در حالی است که شهرستان دشتستان با کمتری قرارگرفتهاول از این نظر  یردهاختصاص داده است و در 

دوم  یردهاستان در  یهاشهرستانکه اکثر  دهدیماست. این بررسی نشان  قرارگرفتهانتهایی  یخوشهآخر و در  یردهدر 

 . انددستهتنگستان، دشتی، دیر و گناوه از این  یهاشهرستان. اندشدهواقع
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 فرهنگی-استان بوشهر از نظر کارکرد اجتماعی یهاشهرستان یبندخوشه: 6جدول 

 گروه چهار گروه سه  گروه دو گروه یک هایبندخوشه

 دشتستان کنگان دیلم جم گناوه دیر دشتی تنگستان بوشهر شهرستان

 : محاسبات مشاورمأخذ 

هستند و  یاکپارچهیو  کدستیاستان دارای ساختار  یهاشهرستانگفت که  توانیماین مطالعات  یجهینتبا توجه به 

 ند.استان دارای کارکرد مشابهی هست یهاشهرستان. این بدان معناست که اکثر شودینمدیده  هاآندر  ریگچشم یهاتفاوت

 شخیص کارکردهای غالبت -1-2-8-1-2-1-2

با توجه به مشخص شدن کارکردهای اصلی نظام شهری در ساختار کالن استانی، در این بخش از مطالعات کارکرد هر 

شی از است. کارکرد غالب یک سکونتگاه نا قرارگرفتهشهری به عنوان کارکرد اصلی مورد تحلیل  یهاسکونتگاهاز یک 

به منظور تشخیص کارکرد غالب  رونیازانقش و جایگاه هر شهر در نظام و ساختار اقتصادی شهرهای استان است. 

ه ساختاری سکونتگاه از نظر اقتصادی باشد از شاخص موقعیت و جایگا یدهندهنشان تواندیمشهری که  یهاسکونتگاه

ترکیب شاغلین مختلف در شهرهای استان  .(1378, فنی 1388)ضرابی  است شده استفادهمختلف اقتصادی  یهابخششاغلین 

( و همچنین 1331شهر در سال  33شهری است. با توجه به تعدد شهرها ) ینقطهفعالیتی  یرستهوضعیت  یکنندهمشخص

مختلفی خواهد شد که تحلیل یکپارچه  یهاهیدرااصلی( ماتریس شاغلین استان دارای  یدسته 13فعالیتی مختلف ) یهادسته

 . (1331)سرشماری نفوس و مسکن سال  کندیمرا مشکل  هادادهو همزمان 

شاغلین و  یهاهدادبه منظور بررسی و تحلیل ماتریس شاغلین بایستی از روشی استفاده کرد که قادر به آنالیز  رونیازا

ت بزرگ را به صور یهاسیماتربه عنوان یک روش تحلیلی که توانایی تحلیل  1شهرها به صورت همزمان باشد. تحلیل تناظر

 زمانمهروشی کارآمد در این زمینه باشد. این تحلیل قادر به بررسی متغیرهای چندگانه به صورت  تواندیمگرافیکی دارد، 

 یهاسهیمقاز در یک سری ا توانینمروابطی را که  تواندیماست. به طوری که این تحلیل به دلیل ماهیت تحلیل چند متغیری 

 .(1333)زبردست و شهابی شهمیری  ی متغیرها کشف نمود، آشکار سازدزوج

ـد را در دو یا چن هاآندر فـضایی است که همخوانی  هاآنو نمـایش  یاطبقهمتغیرهـای  یابیعامل تحلیل تناظر، روش 

بزرگ توافقی را هـم بـه گونـه نمـوداری  یهاجدول دهدیمو در حقیقـت روشـی آماری است که امکان  دهدیمبعـد نـشان 

فرادی برخورد هر سطر و ستون تعداد ا یامحلهدر  میتوانیم هاجدولو هم به گونه ترکیبی توصیف و تحلیل کنیم . در ایـن 

صـر ا، تحلیل تناظر روشی است برای نمـایش عنگریدانیببهرا که در ویژگی آن سـطر و آن سـتون سـهیم هستند، بیابیم؛ 

                                                      
1- Correspondence Analyst 
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شامل  رنسبی آن عناص یهاتیوضعسـطری و ستونی یک جدول در یک نقشه فضایی با یـک تفـسیر هندسـی معـین از 

نقشه  .هاونستو هماهنگی بین سطرها و  هاستونبین  یهاتفاوتو  هاشباهت، بین سطرها یهاتفاوتو  هاشباهتتفسیری از 

 رخمینر . نقاط یا عناصر هگذاردیمبه نمایش  شودیم نقـاط حاصـل یهافاصله اصلی یهامؤلفهتناظر، دو بعد را که از تحلیل 

 . (1383)هومن  شودیمدر ارتباط با ایـن ابعـاد نمـایش داده 

سطری )ترکیب شاغلین در هر شهر( و ستونی )تعداد شاغلین شهرها در یک  یهامقولهتحلیل تناظر قادر است روابط بین 

 منجر به کشف روابط ساختاری بین متغیرهای تواندیمار در یک فضای واحد را نمایش دهد که این امر دفعالیت( در یک نمو

از این تحلیل ماتریس شاغلین در دو  یریگبهرهابراین به منظور . بن(1332)عزیزی و فرهیخته  و موارد دیگر گردد یامقوله

آماری به صورت مجزا با استفاده از این روش  یهادورهآماده سازی شده است. هر یک از  1331و  1385آماری سال  یدوره

 . حلیل کردمورد تحلیل قرار خواهد گرفت تا بتوان از این طریق تغییرات نظام فعالیتی در نظام شهری استان ت

 1985ی فعالیتی در سال هاگروهماتریس شاغلین نقاط شهری به تفکیک : 7 جدول
 خدمات صنعت کشاورزی شهر

 شهر

ری
گی

اهی
و م

ی 
دار

گل
جن

ی، 
رز

شاو
ک

 

دن
 مع

اج
خر

ست
ا

ت( 
اخ

)س
ی 

نعت
 ص

ید
تول

 

هوا
یه 

هو
و ت

ار 
بخ

ّب، 
، آ

گاز
ق، 

 بر
ین

تام
 

ان
ختم

سا
 

ده
خر

 و 
شی

رو
ه ف

مد
ع

 
ی 

ور
موت

یه 
نقل

ل 
سای

ر و
عمی

؛ ت
ی 

وش
فر

ت
کل

سی
ور 

موت
و 

 

ران
ستو

ور
ل 

هت
 

ت
طا

تبا
وار

ى  
دار

بار
وان

ل  
ونق

ل  
حم

 

ت
عالی

ف
مه

و بی
ی 

مال
ی 

ها
 

ب
کس

رو
کا

ى  
 ها

ت
عالی

 وف
ره

جا
ت ،ا

غال
ست

م
ری 

جبا
ی ا

ماع
جت

ن ا
امی

؛ ت
ع 

دفا
 و 

می
مو

ر ع
مو

ه ا
دار

ا
 

ش 
وز

آم
 

ت
عالی

ر ف
سای

تی
دما

 خ
ی

ها
 

 21 13 17 13 3 35 11 43 173 1 31 83 35 امام حسن 

 217 338 722 72 86 327 12 381 578 75 131 21 262 اهرم

 136 517 472 123 113 271 1 315 514 28 425 41 453 آب پخش

 16 131 31 37 12 113 1 31 224 8 47 1 351 آبدان

 1513 2724 3787 811 451 2314 215 5246 2381 444 2316 165 884 برازجان

 16 33 113 1 12 32 1 115 158 17 51 1 558 بردخون

 218 513 484 114 63 873 18 728 728 52 245 5 1174 دیر

 252 453 411 81 66 2111 65 1363 813 53 314 47 424 دیلم

 83 133 32 13 15 318 7 167 212 5 37 1 82 ریگ

 411 487 741 216 38 1383 83 1141 1163 37 587 27 613 کنگان

 773 1414 1113 421 213 4132 145 4451 2231 211 1117 387 443 گناوه

 118 164 184 111 38 277 21 358 384 33 144 1 413 بنک

 2863 5126 18248 1832 1737 5326 388 6543 5136 756 5624 563 1783 بوشهر

 33 3 51 27 1 47 1 81 123 1 24 1 123 تنگه ارم

 312 327 333 153 47 231 8 342 651 577 221 623 15 جم

 118 146 551 121 13 564 55 831 623 81 858 13 317 چغادک

 84 117 1163 214 26 416 14 31 657 55 316 447 14 خارک

 528 1118 1135 227 213 845 82 1341 1648 181 844 84 232 خورموج
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 خدمات صنعت کشاورزی شهر

 33 53 157 11 1 131 31 413 386 12 188 14 264 دالکی

 27 33 123 8 15 262 6 31 118 6 71 2 52 دلوار

 21 48 34 72 4 68 4 37 65 13 31 8 25 ریز

 136 221 273 11 1 135 1 31 525 28 225 11 273 سعدآباد

 151 126 121 114 36 257 1 313 613 36 171 1 142 شبانکاره

 47 28 43 56 7 141 1 157 316 6 115 7 163 سیراف

 52 78 118 46 47 264 33 356 532 42 34 1 147 عسلویه

 84 237 223 33 25 241 1 315 523 14 138 5 387 کاکی

 13 28 87 1 17 25 1 27 131 1 14 1 37 کلمه

 113 5 47 82 56 853 76 682 1186 26 258 8 224 نخل تقی

 33 148 347 5 25 416 1 214 451 41 277 12 588 وحدتیه

 161 415 374 121 42 431 23 278 781 68 213 8 52 عالی شهر

 

 1931فعالیتی در سال  یهاگروه: ماتریس شاغلین نقاط شهری به تفکیک 8جدول 
 خدمات صنعت کشاورزی  

هر
 ش

نام
 

ری
گی

اهی
و م

ی 
دار

گل
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ی، 
رز
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ت( 
اخ

)س
ی 
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 ص
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ز، 
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ق، 
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آ
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و ت
ار 
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 ،
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 ی
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؛ ت
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ان
ت

طا
تبا

 ار
و
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ی 
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ی 
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ره 
جا

ت ،ا
غال
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م

عال
و ف

ی
هات

  ی
 کار

 و
ب

کس
 

ری
جبا

ی ا
ماع

جت
ن ا

امی
؛ ت

ع 
دفا

 و 
می

مو
ر ع

مو
ه ا

دار
ا

 

ش 
وز

آم
 

عال
ر ف

سای
ت

ی
تی

دما
 خ

ی
ها

 

ت
عالی

ف
ان

زم
سا

ی 
ها

ت
هیئ

 و 
ها

ی 
ها

ون
بر

رز
م

 ی

 1 211 24 74 1 5 36 4 31 1 114 1 24 115 31 امام حسن

 1 144 62 31 1 11 46 2 78 1 183 34 63 6 142 انارستان

 1 363 542 312 3 32 411 21 453 1 276 146 221 34 423 اهرم

 1 513 313 635 2 36 242 26 254 14 367 31 238 54 836 آب پخش

 1 61 136 36 3 13 131 3 114 1 217 64 116 41 684 آبدان

 1 2183 2458 3373 125 467 2374 214 4277 5 2817 513 2685 251 1155 برازجان

 1 46 111 87 3 8 62 7 153 1 283 11 32 5 433 بردخون

 1 75 33 132 1 34 261 6 134 1 243 53 144 22 351 بردستان

 1 233 237 267 5 46 311 42 288 1 543 151 415 253 243 بنک

 1 5572 5183 17312 318 1854 7333 651 6828 4 4611 1481 4435 536 1717 بوشهر

 1 53 56 115 1 11 31 8 117 1 32 41 51 7 218 تنگه ارم

 2 671 474 427 2 56 235 51 417 1 356 1235 421 1243 65 جم

 1 425 126 234 14 33 821 45 568 1 813 46 673 13 211 چغادک

 1 444 181 616 2 38 358 64 284 1 282 61 238 218 31 خارک

 1 821 1138 1356 28 172 831 33 1268 3 1331 311 331 124 617 خورموج

 1 78 72 255 5 7 236 11 154 2 186 22 147 24 213 دالکی

 1 73 112 164 1 17 236 4 112 1 41 16 71 12 41 دلوار

 1 335 446 638 8 32 862 37 773 1 632 132 515 81 361 دیر

 1 431 433 488 8 35 1487 77 1515 1 381 67 313 27 312 دیلم

 1 171 61 77 1 3 26 11 53 1 153 23 35 12 33 ریز

 1 143 38 132 2 16 761 13 153 1 134 11 43 15 83 ریگ
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 خدمات صنعت کشاورزی  

 1 163 218 333 1 27 151 14 123 3 231 55 161 41 338 سعدآباد

 1 438 67 115 1 17 121 23 163 1 1334 115 314 312 151 سیراف

 1 176 82 331 2 38 216 33 278 15 341 51 138 42 183 شبانکاره

 1 75 32 66 1 1 41 6 31 1 36 36 53 24 223 شنبه

 1 173 518 257 142 46 457 33 234 1 826 83 328 11 83 عالی شهر

 1 543 38 173 5 75 521 23 235 1 425 61 435 54 125 عسلویه

 1 131 276 234 3 24 277 17 264 1 375 46 183 25 547 کاکی

 1 25 42 113 1 3 47 4 47 1 138 23 71 3 137 کلمه

 2 5642 788 1483 45 143 3134 171 2113 1 24212 2771 7578 4213 455 کنگان

 1 1333 1254 1331 68 271 3211 216 4852 1 2113 341 1161 474 773 گناوه

 1 323 56 223 3 28 836 28 341 1 1115 87 414 234 183 نخل تقی

 1 126 166 418 1 13 233 13 263 1 331 52 287 88 573 وحدتیه

 مرکز آمار ایران 1333: سالنامه مأخذ 

ی بر تحلیل مبتن یهالیتحل یارائهدرک درستی از وضعیت شاغلین نقاط شهری در سطح استان، قبل از  یارائهبه منظور 

مختلف فعالیتی  یهابخشوضعیت استان را از نظر شاغلین  تواندیماست که  شدهاستفادهاولیه این تحلیل  یهاشاخصتناظر از 

 . است شدهاستفادهسطری و ستونی  یهارخمینبه نام  و همچنین نقاط شهری بیان کند. برای این منظور از شاخصی

انی از نسبت فراو رخمین( هستند. هاتیفعال) هاستوندر مجموع سطرها )شهرها( یا  هاعاملوضعیت  یدهندهنشان هارخمین

 اتریسیمتقسیم کنیم شاهد  هارخمینهر سطر یا ستون به مجموع سطر یا ستون است. اگر هر یک از این اعداد را به متوسط 

وضعیت  توانیماین تحلیل  بر اساس. کندینمایجاد  جهیدرنتسطری و ستونی تفاوتی  یمحاسبهمتقارن خواهیم بود که روش 

. راردادق یموردبررسرا نقش هر شهر را در ترکیب سهم شاغلین استان و همچنین نقش هر شغل در ترکیب شغلی هر شهر 

 . دهدیمنظام شهری از این منظر را نشان  یهایژگیو 11جدول و  3جدول 
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 )ترکیب سهمی شاغلین هر شهر( 1931سطری ماتریس شاغلین سال  رخمین: 3جدول 
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%100%2%3%30%6%1%12%0%3%19%2%9%13%0خارک

%100%5%9%32%3%3%9%2%12%9%1%10%1%3بوشهر

%100%2%3%13%3%0%13%1%21%14%2%20%0%7چغادک

%100%3%11%15%1%2%30%1%10%13%1%8%0%6دلوار

%100%7%12%22%2%3%10%0%11%17%2%6%1%8اهرم

%100%7%11%14%1%0%10%0%5%26%1%11%1%14سعدآباد

%100%2%6%14%0%1%16%0%8%18%2%11%0%23وحدتیه

%100%7%6%6%5%2%12%0%15%30%2%8%0%7شبانکاره

%100%4%15%14%4%3%8%0%9%15%1%13%1%13آب پخش

%100%6%11%15%3%2%12%1%21%12%2%12%1%4برازجان

%100%5%3%9%1%0%10%2%22%21%1%10%1%15دالکی

%100%6%2%10%5%0%9%0%15%24%0%4%0%25تنگ ارم

%100%3%6%20%0%4%6%0%6%30%0%3%0%22کلمه

%100%4%11%10%2%1%11%0%14%23%1%6%0%17کاکی

%100%6%12%14%3%3%10%1%16%19%2%10%1%3خورموج

%100%1%8%9%0%1%3%0%9%14%1%4%0%49بردخون

%100%4%10%9%2%1%17%0%14%14%1%5%0%23بندر دیر

%100%1%8%5%2%1%6%0%5%13%0%3%0%56آبدان

%100%6%7%11%3%1%20%1%15%16%1%9%0%9بندر کنگان

%100%5%7%8%4%2%12%1%16%17%4%6%0%18بنک

%100%4%3%4%5%1%13%0%15%30%1%10%1%15طاهری

%100%3%4%6%2%3%15%5%20%29%2%2%0%8عسلویه

%100%3%0%1%2%2%24%2%19%33%1%7%0%6نخل تقی

%100%5%8%5%1%1%52%0%10%12%0%2%0%5بندر ریگ

%100%5%8%6%2%1%24%1%26%13%1%7%2%3بندر گناوه

%100%4%4%3%4%1%7%2%9%36%0%6%17%7امام حسن

%100%4%7%6%1%1%32%1%22%13%1%5%1%7بندر دیلم

%100%5%11%8%17%1%16%1%9%15%3%7%2%6ریز

%100%8%9%9%4%1%6%0%9%17%15%6%16%0جم

 %5%9%18%3%2%14%1%15%14%2%9%2%7جرم هر فعالیت
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 



گاه تی و مرکز یکارکرد یگ دیچیپ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر    اهسکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
15 

 (هاتیفعال )سهم هر یک از شهرها در ساختار هر یک از 1931ریس شاغلین سال مات ستونی رخمین: 11جدول 
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%2%1%1%3%4%1%2%1%0%3%2%2%17%0خارک

%33%34%34%59%37%50%23%51%25%22%26%36%22%16بوشهر

%3%1%1%2%2%0%2%3%3%3%3%6%1%3چغادک

%1%0%1%0%0%0%1%0%0%0%0%0%0%0دلوار

%2%3%3%2%1%2%1%1%1%2%3%1%1%2اهرم

%1%2%1%1%0%0%1%0%0%2%1%1%0%2سعدآباد

%1%0%1%1%0%1%2%0%1%2%1%2%0%5وحدتیه

%1%2%1%0%2%1%1%0%1%3%1%1%0%1شبانکاره

%2%2%4%2%3%3%1%0%1%2%1%3%2%4آب پخش

%15%18%19%12%16%13%12%11%20%13%15%19%6%8برازجان

%1%1%0%1%0%0%1%2%2%2%0%1%1%2دالکی

%0%0%0%0%1%0%0%0%0%1%0%0%0%1تنگ ارم

%0%0%0%0%0%0%0%0%0%1%0%0%0%1کلمه

%1%1%2%1%1%1%1%0%1%2%0%1%0%3کاکی

%5%6%7%4%5%6%4%4%5%7%6%5%3%3خورموج

%1%0%1%0%0%0%0%0%0%1%1%0%0%5بردخون

%3%2%3%2%2%2%4%1%3%3%2%2%0%10بندر دیر

%1%0%1%0%1%0%0%0%0%1%0%0%0%8آبدان

%4%5%3%2%4%3%6%4%4%4%3%4%1%6بندر کنگان

%1%1%1%1%2%1%1%1%1%2%3%1%0%4بنک

%1%1%0%0%1%0%1%0%1%1%0%1%0%1طاهری

%1%1%1%0%1%1%1%5%1%2%1%0%0%1عسلویه

%2%1%0%0%2%2%4%4%3%5%1%2%0%2نخل تقی

%1%1%1%0%0%0%4%0%1%1%0%0%0%1بندر ریگ

%10%9%10%3%8%6%18%8%17%9%7%7%15%4بندر گناوه

%0%0%0%0%0%0%0%1%0%1%0%0%3%0امام حسن

%4%3%3%1%2%2%9%3%5%3%2%2%2%4بندر دیلم

%0%0%0%0%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0ریز

%2%4%2%1%3%1%1%0%1%3%20%1%24%0جم

 %100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100جمع نسبت کل
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 
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ین در مقایسه با استان و همچن رهای استان وضعیت هر یک از شهرها راسطری و ستونی در شاغلین شه یهارخمینبررسی 

لین سطری وضعیت سهم شاغ یهارخمین. بررسی دهدیمفعالیتی در استان را مورد تحلیل قرار  یهاگروهوضعیت هر یک از 

اغلین به گروه سهم ش نیترشیبکه  دهدیمبه طوری مثال این بررسی در شهر بوشهر نشان  .کندیمفعالیتی را مشخص  یرسته

از  ستونی سهم هر یک یهارخمینز سوی دیگر بررسی اجتماعی اختصاص دارد. ا نیتأمفعالیتی اداره امور عمومی و دفاع و 

 نیترشیب هاتیفعالکه شهر بوشهر در اکثر  دهدیمنشان  هایبررس مثالعنوانبه. کندیمفعالیتی را تعیین  یرستهشهرها در 

 سهم را به خود اختصاص داده است. 

ر فعالیتی را به صورت مستقل و بدون در نظر گرفته دیگ یهارستهاین تحلیل وضعیت هر یک از نقاط شهری و هر یک از 

این در حالی است تحلیل کارکرد غالب بایستی با در نظر . دهدیمقرار  موردتوجهفعالیتی  یهارستهنقاط شهری یا دیگر 

ز روابط میان ده ادر گام دوم تحلیل تناظر با استفا رونیازاگرفتن تمامی کارکردها و در مقایسه با همه شهرها صورت گیرد. 

 . کندیمشهرهای مختلف را بیان  یهاشیگرادر شهرهای مختلف،  هاتیفعال

که  ادقراردموقعیت نقاط را به این صورت مورد تحلیل  توانیمدر نمایش نمودار به صورت سطری یا ستونی  رونیازا

ونی است. به منظور خالصه کردن این و تجانس میان عوارض سطری و ست یجنسهم یدهندهنشانمیزان نزدیکی عوارض 

، تنها هاتپالاز  گونهنیامحورهای سطر و ستون را در یک پالت واحد ترسیم کرد. اما مهم است بدانیم که در  توانیمنتایج 

. ردیگیم و سطرها مورد تفسیر قرار هاستونبین  یفاصلهو نه  هاستونبین عناصر  یهافاصله وبین عناصر سطرها  یهافاصله

از عناصر  یابقهطبنابراین مناسب نیست که گفته شود که یک طبقه از سطر به دلیل نزدیکی در دستگاه مختصات مشابه با 

ره دربا ردیگیممختصات قرار  مبدأاینکه این عناصر در کدام سوی  بر اساس تریکلبهتر است عباراتی  رونیازاستون است. 

 شود. کاربردهبهماهیت ابعاد 
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 فعالیتی در فضای اقلیدسی تحلیل تناظر یهاگروه: موقعیت نقاط شهری و 2ار نمود

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

و روابط  کندیمیک ماتریس را تحلیل  یهایژگیو یدسیاقلمطرح شد تحلیل تناظر در یک فضای  ترشیپکه  طورهمان

، این ندکیمموجود که تعداد شاغلین هر یک از شهرها را مشخص  یهاداده. با توجه به کندیمرا بیان  هاستونمیان سطرها و 

فعالیتی و  یهاگروهوابستگی هر یک از نقاط شهری به  یدهندهنشان 2ار نمودتحلیل در  یجهینتاست.  شدهانجامتحلیل 

فعالیتی در این نمودار به رنگ قرمز و نقاط شهری  یهارستهموجود در استان به شهرهاست.  یهاتیفعالبرعکس هر یک از 

 یاهیزاو یفاصلهاست. روش تحلیل این نمودار بر مبنای اختالف زاویه است. به این صورت که  شدهدادهبه رنگ آبی نشان 

ی، شهرهای تنگه ارم، کاک شودیمکه مشاهده  طورهماناست.  یریگجهینتو  لیتحلقابلهر یک از عوارض با دیگر عوارض 

عالیت فعالیتی کشاورزی دارای ف یرستهاورزی در وحدتیه، بردخون، آبدان، دیر، شنبه و دیگر شهرهای نزدیک به محور کش

 نیر ابکه محور کشاورزی قرار دارد،  اندشدهواقع یاهیناحکه اکثر شهرهای استان در  دهدیمغالب هستند. این بررسی نشان 

ی است الفعالیتی کشاورزی هستند. این در ح یحوزهگفت که عمده شهرهای استان دارای عملکرد غالب در  توانیممبنا 

از نوع شهرهای کوچک هستند و جمعیت اندکی از نظام  عمدتاًکه این شهرها  دهدیماین مسئله نشان  ترقیدقکه بررسی 

 . دهندیمشهری را به خود اختصاص 

 یهابخش. است قرارگرفته موردتوجهمرتبط با آن  یهاتیفعالبا توجه به اهمیت بخش نفت و گاز در اقتصاد استان 

ی هستند. هستند که در ارتباط با این بخش اقتصاد ییهاتیفعالگاز و برق، معدن، ساختمان و تولید صنعتی  نیتأمفعالیتی 

یه، که شهرهای کنگان، جم، امام حسن، عسلو دهدیمنشان  هاتیفعالبررسی موقعیت شهرهای استان در ارتباط با این رسته از 
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عالیت دارای عملکرد غالب هستند. بررسی موقعیت مکانی این شهرها نشان نخل تقی و سیراف در ارتباط با این رسته از ف

ن امر که ای اندقرارگرفتهانرژی پارس جنوبی  یژهیو یمنطقه یجوارهمکه این شهرها در بخش جنوبی استان و در  دهدیم

 کامل این صنعت بر اقتصاد این ناحیه است.  یرگذاریتأث یدهندهنشان

. این است قرارگرفتهاین شهرها  یجوارهمست که در ا هاتیفعالسایر  یرستهدر این بحث وجود  حائز اهمیت ینکته

ه در شهری را نیز ک یهاتیفعالبدان معناست که این شهرها عالوه بر عملکرد غالب در زمینه ی صنعت نفت و گاز دیگر 

 . کنندیماستاندارد نیست ارائه  یهایبنددستهغالب 

به سمت  مختلفی را یهاتیفعال یهارستهکه  دهدیمموجود در استان نشان  یهاتیفعالگاه شهر بوشهر در اما بررسی جای

مختلف است. این امر سبب  یهاتیفعالقدرت شهر بوشهر در جذب و کشش  یدهندهنشانخود جلب کرده است. این امر 

تحلیل  اسبر اسنزدیک به شهر بوشهر  یهاتیفعالهای مختلف دارای عملکرد غالب باشد.  نهیدرزمخواهد شد تا شهر بوشهر 

 یشفروخردهو  یفروشعمده، رستوران و هتل داری و ونقلحملامور مستغالت، امور اداری، آموزش،  یهاتیفعالتناظر شامل 

 است.

ود الب هر شهر را با استفاده از اختالف زوایای موجعملکردهای غ توانیمنتایج تحلیل تناظر و مبانی تحلیل آن  بر اساس

 یکنندهشخصمفعالیتی  یرستهنقاط شهری با  یهیزاوفعالیتی محاسبه کرد. بنابراین کمترین  یرستهمیان نقاط شهری و 

 است. شدهارائه 11جدول عملکرد غالب آن شهر است. این تحلیل در 

 فعالیتی )درجه( یهاگروهط شهری و اتحلیل تناظر در نق یهیزاو: اختالف 11جدول 
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 برق، گاز، آب نیتأم 225 256 263 246 225 251 218 153 46 17 42 31 148 جم

 جنگلداری و ماهیگیریکشاورزی،  114 136 143 125 115 123 37 38 74 114 73 31 28 ریز

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 32 124 131 113 33 117 85 26 86 116 31 112 16 انارستان

 یفروشخردهی و فروشعمده 27 53 66 48 27 52 21 33 152 181 156 167 43 دیلم

 برق، گاز، آب نیتأم 213 241 247 231 213 234 212 143 31 1 26 15 132 امام حسن

 یفروشخردهی و فروشعمده 17 48 55 38 17 42 11 43 162 131 166 177 61 گناوه

 یفروشخردهی و فروشعمده 14 46 53 35 15 33 7 52 164 134 163 173 62 ریگ

 ساختمان 162 134 211 184 163 187 155 36 16 46 21 31 86 نخل تقی

 ساختمان 166 138 215 187 167 131 153 111 12 42 17 28 31 عسلویه
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 ساختمان 174 216 213 136 175 211 168 113 4 33 8 13 38 سیراف

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 125 157 164 146 126 151 118 53 53 83 58 63 43 بنک

 تولید صنعتی 186 218 225 218 187 211 173 121 8 22 3 7 111 کنگان

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 81 111 118 111 81 115 73 14 33 128 113 114 3 بردستان

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 83 115 122 115 84 113 77 18 35 124 111 111 7 آبدان

 کشت و صنعت 63 111 118 31 71 35 63 4 113 138 114 124 7 دیر

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 85 117 124 117 86 111 73 21 33 122 37 118 3 بردخون

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 82 113 121 113 82 117 75 16 37 126 111 112 5 شنبه

 یفروشخردهی و فروشعمده 21 53 61 43 22 47 15 44 157 186 161 172 55 خورموج

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 77 113 116 33 78 113 71 12 111 131 115 116 1 کاکی

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 85 117 124 116 86 111 78 13 33 123 38 113 3 کلمه

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 76 118 115 38 77 112 71 11 112 131 117 117 1 تنگه ارم

 کشت و صنعت 63 35 112 84 64 88 56 3 115 145 121 131 13 دالکی

 و ارتباطات ونقلحمل 1 31 38 21 1 25 7 66 173 218 183 134 77 برازجان

 کشت و صنعت 67 33 116 88 68 32 61 1 111 141 116 127 3 سعدآباد

 یفروشخردهی و فروشعمده 21 51 58 41 21 45 13 46 153 188 163 174 57 اهرم

 و ارتباطات ونقلحمل 11 21 28 11 11 15 17 76 183 218 133 214 87 دلوار

 مستغالت و اجاره 36 4 3 15 35 11 43 112 214 244 213 231 112 بوشهر

 مستغالت و اجاره 53 28 21 38 53 34 66 125 238 267 242 253 136 خارگ

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 114 136 143 125 115 123 37 38 74 114 73 31 28 چغادک

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 77 118 115 38 77 112 71 11 112 131 116 117 1 وحدتیه

 کشت و صنعت 53 31 38 81 61 84 52 7 113 148 124 134 17 شبانکاره

 مستغالت و اجاره 83 52 45 62 83 58 31 143 262 231 266 277 161 عالی شهر

 یفروشخردهی و فروشعمده 31 63 71 53 32 57 25 34 147 176 151 162 45 آب پخش

 : محاسبات مشاورمأخذ 

فعالیتی  یهاگروهبا توجه به مبانی نظری موجود در زمینه ی تحلیل تناظر اختالف زاویه میان خطوط نقاط شهری و خطوط 

برای هر شهر به عنوان کارکرد غالب در نظر  شدهلیتشک یهیزاو نیترکوچکاست و  شدهمحاسبهدر نمودار این تحلیل 



گاه تی و مرکز یکارکرد یگ دیچیپ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر    اهسکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
21 

عالیت باشد که فعالیتی دارای ف یرستهاست. اما بایستی به این نکته توجه داشت که ممکن است یک شهر در چند  شدهگرفته

 است.  شدهمشخصدر جدول  خاکستریدرجه با رنگ  25کمتر از  یهیزاوبرای درک درست این موضوع اختالف 

مچنین شهر استان و ه نیتربزرگتحلیل تناظر مشخص است شهر بوشهر به عنوان  یهیزاواز جدول اختالف که  طورهمان

، خدمات مالی و بیمه، مستغالت و اجاره و امور اداری و یداررستورانهتل داری و  یهاتیفعال ینهیزممرکز استان در 

ین در اتنوع کارکردی این شهر است.  یدهندهنشاناین امر که عمومی کمترین زاویه را داشته و دارای کارکرد غالب است. 

حالی است که بیشتر کارکردهای موجود در شهر بوشهر تنها مختص به شهر بوشهر است و دیگر شهرها در این رسته از 

 . شودیمشهر بوشهر به عنوان یکی از شهرهای ویژه در منطقه استان بوشهر شناخته  رونیازا. اندافتهینتخصص  یهاتیفعال

بر افت. دست ی هاآنبه  توانیمجدول  یهادادهاین تحلیل برای دیگر شهرها نیز قابل انجام است که با توجه به بررسی 

ی ستونی . بررسقراردادو تجزیه و تحلیل  هموردتوجرا از دو بعد  شدهحاصل یجهینتجدول  توانیمنتایج این تحلیل  اساس

 یکنندهانیباست. این بررسی در شهرهای مختلف  افتهیصیتخصفعالیتی  یرستهکه هر شهر در کدام  دهدیماین جدول نشان 

 المثنوانعبه. شودیمدر یک شهر انجام  هاتیفعالاز  یاگسترهتنوع کارکردی در برخی از نقاط شهری است. به طوری که 

تحلیل  مورد هاستون بر اساسرا نیز  هاتیفعال توانیم آنکهحال. انددستهشهرهای بوشهر، برازجان، کنگان و دلوار از این 

 . قرارداد

هرهای که در تعداد ش ییهاتیفعال. شودیمکه هر فعالیت در کدام شهرها انجام  دهدیمبررسی ستونی این نتیجه نشان 

در آن رسته از فعالیت دارای تخصص هستند. مانند  هاآن یکنندهارائههستند و شهرهای  تریتخصص، شوندیمکمتری ارائه 

ند. بررسی هست هاتیفعالمالی و بیمه و هتل و رستوران از این دسته از  یهاتیفعالامور، مستغالت و اجاره،  یاداره یهاتیفعال

 این بررسی نشانمختلف را نشان دهد.  یهاتیفعالنظام شهری در  یهاتیمز تواندیمدر شهرهای مختلف  هاتیفعالاین 

ت . این در حالی اسشودیممرکزی استان بوشهر انجام  یهابخششده در شهر بوشهر و  بردهنام یهاتیفعالکه عمده  دهدیم

 است.  افتهیخصصتبیشتر  برق و گاز و آب و تولید صنعتی نیتأمفعالیتی ساختمان،  یهارستهجنوبی استان  یهابخشکه در 

 های روستاییسکونتگاه  -1-2-8-1-2-2

، دارای دهدیمدرصد از ساکنین استان را پوشش  31,5از سکونت که در حدود  یاوهیشروستایی به عنوان  یهاسکونتگاه

روستایی نسبت  یهاسکونتگاهزیست و فعالیت متفاوت  یوهیششهری است.  یهاسکونتگاهکمتر نسبت به  چنداننه یاهمیت

ظرفیت  .در این بخش شده استبررسی و تحلیل پیچیدگی کارکردی  ینحوهموجب تفاوت در شهری  یهاسکونتگاهبه 

عواملی  زجملها تولید متمایل به کشاورزی، ساختار جمعیتی متفاوت و پیچیدگی کمتر نظام عملکردی یوهیشپایین سکونت، 
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 ینهیزمدر  هاسکونتگاهبه منظور بررسی این  رونیازاای ویژه شده است. سبب بروز عملکردها و کارکرده هستند که

 بایستی تعریفی مشخص از کارکردهای روستایی داشت. "بر حسب کارکردهای اصلی هاسکونتگاه یبندگروه"

و  ردیگیمقرار  دیتأکمختلفی مورد  یهابخشساختار شرح خدمات، بررسی نظام روستایی در  بر اساسبا توجه به اینکه 

ی تعیین پیچیدگ رونیازااست،  شدهپرداختهروستایی  یهاسکونتگاهبه کارکردهای  2-3-8-2-1 دربندمشخص  طوربه

 قرار خواهد یموردبررسکارکردی نظام روستایی در این بخش از شرح خدمات با محوریت ساختار عملکردی روستاها 

 قرار خواهد گرفت. موردتوجهتاها در نظام عملکردی استان در این بخش از مطالعات کارکرد روس درواقعگرفت. 

 بر حسب کارکردهای اصلی هاسکونتگاهبندی گروه -1-2-8-1-2-2-1

 یهایررسبو  هالیتحلکارکردهای اصلی در نظام عملکردی از  بر حسبروستایی  یهاسکونتگاه یبندگروهبه منظور 

نظام  است. با توجه به اینکه هر یک از روستاها به عنوان بخشی از شدهاستفادهمختلف فعالیتی  یهابخشآمار فضایی شاغلین 

سکونتگاهی استان از ترکیب متفاوت شاغلین برخوردارند. با توجه به نظام فعالیتی غالب روستاها که وابسته به نظام تولیدی 

تولیدی و  ا تغییرات ساختار کالنکه نظام عملکردی نیز وابسته به این نظام تولیدی باشد. ام رودیمکشاورزی است، انتظار 

 تغییر کند.  خوشدستاین نظام عملکردی را  تواندیمو نظام اسکان  یرسانخدماتنظام 

بزرگ صنعتی پارس جنوبی سبب تغییرات عمده در ساختار سکونت و ساختار تولیدی استان شده است که  یمجموعه

اهای استان است. این در حالی است که شهرهای بزرگ به دلیل یکی از اثرات ناشی از آن تغییرات نظام عملکردی روست

بر نظام عملکردی روستاها  رگذاریتأثرفاهی و خدمات از دیگر عوامل  یهاتیجذابتجمع زیاد جمعیت در خود ایجاد 

لل عاین بخش بررسی نظام عملکردی روستایی در استان و رسد  یهالیتحل. بنابراین یکی از اهداف ندیآیم حساببه

 رخدادهای فضایی آن است.

نظام فعالیتی به  یهالیتحل، دیآیم حساببهتحلیل ساختار سکونتگاهی  بخش ریزبا توجه به اینکه این بخش از مطالعات 

آماری مرکز  یهادادهآماری موجود در این زمینه  یهادادهآمار فضایی خواهد بود.  یهالیتحلصورت مکانی و بر مبنای 

 یهاسکونتگاهاین آمار شاغلین  بر اساساست.  آمدهدستبه 1331آماری سال  یدورهآخرین  بر اساسآمار است که 

سطح  توزیع فضایی شاغلین در توانیممبنا  نیبر ا. اندشدهیبنددستهروستایی در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت 

آماری  یجامعهحائز اهمیت  ینکتهآورد.  دست بهفضایی ناشی از آن را  یهاخوشهقرار داده و  موردسنجشاستان را 

، ظام روستایین است. در این زمینه بایستی به این نکته توجه داشت که به دلیل جمعیت و مقیاس عملکردی محدود یموردبررس

ر روایی ه منظوب رونیازادر ساختار سکونتگاهی ایفا کنند.  یتوجهقابلنقش و قدرت اثرگذاری تمامی روستاها نمی توانند 
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مدل بکار رفته، از آمار روستاها با سقف جمعیتی مشخص استفاده شده است تا انحراف از معیار تحلیل های در این بخش 

نفر هستند. از سوی دیگر  111درصد از روستای استان دارای جمعیت زیر  61در حدود به طوری که  کاهش داده شود.

. براین اساس را پوشش می دهدکل استان رصد از جمعیت روستایی د 37نفر در حدود  111روستاهای باالی جمعیت 

نفر به عنوان مبنای جمعیتی در نظر گرفته شده است تا هم پوشش مناسبی از نظر جمعیتی محقق  111روستاهای باالی جمعیت 

 .اندقرارگرفته موردتوجهروستا در آمارها  331تعداد  گردد و هم داده های پرت از محاسبات خارج شود که در نهایت

. ردیگیمقرار  یموردبررسمختلف به صورت تفصیلی  یهابخشاز نظر شاغلین  یموردبررسوضعیت هر یک از روستاهای 

 .دهدیموضعیت استان را از نظر شاغلین بخش کشاورزی در نظام سکونتگاهی روستایی را نشان  2نقشه 
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میانی  یهابخشروستایی استان بوشهر در  یهادر سکونتگاهعمده شاغلین بخش کشاورزی  شودیمکه مشاهده  طورهمان

ر نظام سکونتگاهی د عمدتاًگفت نیروی انسانی مرتبط با تولیدات کشاورزی که  توانیممبنا  نیبر ااست.  متمرکزشدهاستان 

سانی پتانسیل مکانی این محدوده از نظر نیروی ان یدهدهننشانکه این امر  اندشدهواقعاستان  یانهیمروستایی ساکن هستند در 

ات تولیدات و امکان هالیپتانسوجود  یدهندهنشانپیشین  یهابخشصورت گرفته در  یهایبررساست. این در حالی است که 

 میانی استان است.  یمحدودهکشاورزی در 

روستایی  یبندردهعملکردی و  یهاخوشه توانیمبا توجه به وضعیت پراکنش شاغلین روستایی این بخش در سطح استان 

ر آمار فضایی مبتنی ب یهامدلعملکردی از  یهاگروهروستاها در هر یک از  یبنددستهرا بررسی کرد. برای این منظور و 

اینکه در این تحلیل دو متغیر موقعیت روستا و میزان اشتغال دارای اهمیت  است. با توجه به شدهاستفاده یبندخوشهتحلیل 

 Hotمدل  در این بخش از تحلیل شدهبکار گرفتهاست. مدل  شدهدادهاست، میزان اشتغال به موقعیت نقاط روستایی ارتباط 

Spot Analysis  زان از نظر بعد فاصله و هم از نظر میهر یک از روستاها از یکدیگر هم  یفاصلهاست. این تحلیل با توجه به

که  کندیمآماری میزان فاصله از انحراف معیار را محاسبه  یهالیتحل بر اساساشتغال روستاها را با یکدیگر مقایسه کرده و 

 یهاگاهسکونتدر بخش شاغلین کشاورزی  هایبررس. نتایج این شودیمبر این اساس به هر یک از روستاها مقداری اطالق 

 آورده شده است.  3نقشه است در  شدهگرفتهروستایی که به عنوان شاخص تحلیل عملکردی در نظر 
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یت پراکنش این که وضعکرد  یبنددستهکلی  یردهدر سه  توانیمروستایی را  یهاسکونتگاه هالیتحلبا توجه به نتایج 

مبنای  رب شدهگرفتهبکار مدل  بر اساس شدهارائه یهایبنددستهعملکردی را مشخص کند.  یهاخوشه تواندیم یبندرده

یار را مختلف از انحراف مع یهافاصلهمیزان انحراف از معیار شاغلین روستاهای استان در بخش کشاورزی است. بنابراین در 

 یرده یدهندهنشاناست که هر یک  شدهمیتقساصلی  یپهنهسطح استان به سه  رونیازا. قرارداد هایبنددستهمبنای  توانیم

از  اول یردهمیانی استان در  یهابخشکه  دهدیمروستاهای استان از نظر شاغلین بخش کشاورزی است. مشاهدات نشان 

 یهاشبخنقش عملکردی غالب این محدوده نسبت به دیگر  یدهندهنشاننظر شاغلین بخش کشاورزی است که این امر 

 استان است.

برای شاغلین دو بخش دیگر خدمات و صنعت در سنجش عملکردی روستاهای  شدهگرفتهو فرآیند در نظر  شدهارائهمنطق 

وضعیت  یندهدهنشانروستایی استان بوشهر  یهاسکونتگاهاست. میزان شاغلین بخش خدمات در  شدهگرفتهاستان در نظر 

این بخش بایستی به این نکته توجه داشت که شاغلین خدمات در  یهایبررس. در ستا هاسکونتگاهخدماتی در این 

روستایی تنها در روستا شاغل نیستند و سهمی از آن به شاغلین بخش خدمات در شهرها اختصاص دارد. این  یهاسکونتگاه

به  یرسانخدماتشهری را برای  یرسانخدماتدر حالی است که روستاهای اطراف شهرهای اصلی استان بخش از نظام 

که  این بخش را وابسته به نظام شهری دانست. نیشاغل وانتیم رونیازا. انددادهپیرامونی را به خود اختصاص  یهاسکونتگاه

 است.  شدهمنعکسبرای بخش خدمات  هالیتحلنتایج این  4نقشه در 
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 یهامحدودهکه روستاهای  دهدیمبررسی وضعیت پراکنش شاغلین بخش خدمات در روستاهای استان بوشهر نشان 

 یهاتیفعالجمع ت تواندیممیزان اشتغال در بخش خدمات را دارا هستند. یکی از دالیل این امر  نیترشیبمیانی و جنوبی استان 

به ایش گردر خدمات، شاغلین نظام روستایی  مؤثرایجاد تقاضای  یواسطهی در این دو محدود باشد که به شهری و صنعت

ساختار تولیدی  بر ریتأث. یکی از اثرات این ترکیب شغل در نظام سکونتگاهی روستایی اندداشتهاشتغال در بخش خدمات 

جه به اینکه تمامی شاغلین روستایی در بخش خدمات در خود . از سوی دیگر با توباشدیماستان به ویژه در بخش کشاورزی 

هری وابستگی بیشتر نظام درآمدی سکونتگاهی روستایی به نظام ش یدهندهنشانروستاها شاغل نیستند، افزایش این شاخص 

 آن کاهش پایداری اقتصاد روستایی باشد.  تبعبهو 

د را در روستاهای موجو توانیممکانی آن در سطح استان  با توجه به وضعیت شاغلین بخش خدمات روستایی و توزیع

ناشی از میزان اشتغال و موقعیت نسبی در سطح استان است. مطابق با  یبندخوشهاین  درواقعکرد.  یبندخوشهاین بخش 

لکردی عم یهاخوشهدر تحلیل بخش کشاورزی، وضعیت روستاهای استان نیز در بخش کشاورزی تحلیل و  شدهارائهفرآیند 

 است.  شدهدادهنمایش  5نقشه این تحلیل در  یجهینتاست.  شدهمشخصدر این زمینه 
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ین تمرکزی شدید ا یدهندهنشاندر سطح استان از نظر شاغلین بخش خدمات در سطح استان  گرفتهشکل یهاخوشه

ستان بر ساختار تولیدی ا ریتأث یدهندهنشانپارس جنوبی است. این امر  یمنطقهپیرامونی شهر بوشهر و  یحوزهشاغلین در 

ی استان سبب جنوب یهابخشمطرح شد ایجاد و تمرکز صنایع در  ترشیپکه  طورهمانروستایی است.  یهاسکونتگاهاشتغال 

تمایل داشته  ارزش افزوده بیشتر این بخش یواسطهروستایی به تغییر نظام عملکردی به  یهاونتگاهسکشده است تا ساکنین 

 باشند.

ظام روستایی شاغلین بخش صنعت است که با توجه به تغییرات اخیر ن یهاسکونتگاهدر  یموردبررسبخش دیگر شاغلین 

 یدههان در دو به است واردشدهت. با توجه به اینکه صنعت اس یاژهیوصنعتی، دارای اهمیت  یتوسعهتولیدی استان به سمت 

اص دهند. اصلی این صنایع را به خود اختص یهانقش اندنتوانستهو در مقیاس ملی است، ساکنین استان  یربومیغاخیر صنایع 

این صنایع شاغل  در پایین تخصصی یهاردهدر  اندتوانستهاین امر تغییر نظام عملکردی روستایی است که  راتیتأثیکی از 

ارزش  . از سوی دیگراندبودهورود این صنایع  ریتأثتحت  شدتبهپیرامونی این مناطق  یحوزهروستاهای  رونیازاگردند. 

باالتر اشتغال در این صنایع نسبت به بخش کشاورزی دلیلی دیگر در توجیه این پدیده است. وضعیت توزیع شاغلین  یافزوده

 است. شدهارائه 6نقشه بخش صنعت در روستاهای استان در 

 نیترشیبجنوبی و میانی استان دارای  یهابخشکه  دهدیمبررسی ویژگی توزیعی شاغلین بخش صنعت در استان نشان 

هم شاغلین این س نیترشیبسهم شاغلین صنعت استان است. با این حال بخش جنوبی استان و مجاورت صنایع پارس جنوبی 

مرکزی استان از نوع صنایع بومی و  یهابخشده صنایع موجود در . با توجه به اینکه عمانددادهبخش را به خود اختصاص 

 فیتعرابلقمرکزی در تعامل با نظام عملکردی روستا  یهابخشوابسته به نظام تولیدی کشاورزی است، شاغلین صنعتی 

ساختار  رجنوبی در تعارض با نظام عملکردی روستایی است و سبب تغییر د یهابخشاست. این در حالی است که صنایع 

 شاغلین این نوع سکونتگاه شده است. 

مار روستایی استان از این منظر از تحلیل آ یهاسکونتگاهعملکردی و مشخص کردن وضعیت  یهاخوشه یارائهبه منظور 

ونتگاه )شاغلین بخش صنعت( در هر سک موردنظراین تحلیل میزان انحراف معیار شاخص  بر اساساست.  شدهاستفادهفضایی 

مرزهای  یهکنندمشخصمختلف میزان انحراف از معیار  یهاردهاست.  شدهلیتحلبا توجه به میزان شاغلین و موقعیت مکانی 

 است.  شدهارائه 7نقشه عملکردی ناشی از آن در  یهاخوشه. نتایج این تحلیل و ستا هاخوشه
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ل در رده او یخوشهیک  یریگشکل یدهندهنشانشاغلین صنعت نظام روستایی در سطح استان  یهاخوشهوضعیت 

مطرح  ترشیپکه  طورهمانبالفصل سایت پارس جنوبی است.  یحوزهدوم در  یرده یخوشهبخش جنوبی استان و بروز 

 وضعیت تمرکز شاغلین این بخش در این محدوده است. یدهندهنشانشد  این امر 

مختلف نظام فعالیتی است. با توجه به  یهابخشوضعیت استان در  یدهندهنشانعملکردی در سطح استان  یهاپهنه

 یچهکپاریتحلیل  یارائه. به منظور اندشدهفیتعرعملکردی در سه سطح  یهاپهنههر یک از  گرفتهشکل یهاخوشه

 شدهحاسبهمو شاخص چند عملکردی  شدهبیترکیکدیگر  مختلف با یهاپهنهعملکردی از نظام سکونتگاهی روستایی، 

به منظور  است ذکرانیشاروستایی در ایفای نقش در نظام عملکردی است.  یهاسکونتگاه یدهندهنشاناست. این تحلیل 

است. به طوری که رخداد عملکردهای  شدهاستفاده گانهسه یهابخشدر  هاخوشه یرتبه یبندگونهاین تحلیل از  یارائه

 داشته است.  ریتأثآن در تعیین شاخص چند عملکردی  یرتبهمختلف در یک پهنه به همراه 

ردی چند عملک یپهنهبه عنوان  اندبودهاول  یرتبهعملکردی دارای  یهاپهنهکه در دو یا سه بخش از  ییهاپهنه رونیازا

عملکردی دو پهنه دارای رتبه اول یا دوم باشد به عنوان پهنه دو   یهاپهنهکه اگر در  . این در حالی استاندشدهشناخته

، آن پهنه اول باشد یرتبهعملکردی تنها یک عملکرد دارای  یهاپهنه. از سوی دیگر اگر از میان شوندیمعملکردی شناخته 

 . گرددیمتک عملکردی معرفی  یپهنهبه عنوان 

ستان را کرده و سطح ا یبنددستهعملکردی را  یهاپهنهدر ترکیب  دادهرخمختلف  یهاحالتصورت گرفته  یبندگونه

 است.  شدهدادهنشان  8نقشه . وضعیت استان از این منظر در کندیماز این منظر پهنه بندی 
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پهنه های از نظر نوع عملکرد و براساس نتایج مطالعات می توان استان را به چهار پهنه همگن دسته بندی کرد. این 

چندگانگی دارای ویژگی های مشترک هستند. به طوری که در بخش مرکزی و جنوبی استان شاهد شکل گیری پهنه های 

چند عملکردی هستیم. بررسی ترکیب شاغلین هر یک از این پهنه ها مشخص کننده ی نوع عملکردهای برتر خواهد بود. به 

اورزی  عملکردی به کش چنداستان به صورت تک عملکردی و و میانی بخش مرکزی ان می دهد طوری که این بررسی ها نش

عملکردی به صنعت و  چندو خدمات اختصاص دارد. این در حالی است که در جنوب استان عملکرد استان به صورت 

 است.  افتهیاختصاصخدمات 

تان به دو صورت چند عملکردی متمرکز و چند شایان ذکر است که نواحی چند عملکردی شکل گرفته در پهنه اس

ه مکانی روستاها در عملکردهای مختلف است. به طوری ک توزیععملکردی پراکنده شکل گرفته اند. تفاوت این دو نوع در 

 متمرکز خواهد شد.تجمع مکانی روستاهای فعال در زمینه های مختلف اقتصادی منجر به رخ داد نواحی چند عملکردی 

آنکه تحلیل چند عملکردی در نظام روستایی استان منتج از بررسی های تمامی روستاها بوده و هر ائز اهمیت ح ینکته

و جایگاه  اهبا توجه به مقیاس عملکردی روستا نیستند، کهچند عملکردی یک از روستاهای استان به تنهایی دارای نقش 

روستایی  یهاسکونتگاهمختلف  یهانهیزمروستاها در  یهاتیمحدوداین امر دور از انتظار  نیست. با توجه به  هاآنجمعیتی 

در یک یا دو عملکرد به صورت  توانندیمرا نداشته و تنها  توجهقابل یهااسیمقعملکردهای مختلف در  یارائهتوان 

 تخصصی فعالیت کنند. 

یگر به د یهابخش یهالیتحلاین بخش از تحلیل را در  یهایخروج توانیم با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل ها

 .دهدیماین وضعیت را نشان  3نمودار  .قرارداد موردتوجهسکونتی شهری و روستایی  یهانظامویژه در 
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 فضایی جنوب به شمال درروندفعالیت روستایی  یهابخش: تغییر شاغلین 9نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

 ایمراکز بازاری،ساحلی،کوهستانی،دامنه -1-2-8-1-2-2-2

فعالیت  خدمات و یارائهقادر به  شانیهاتیمحدودروستایی به دلیل  یهاسکونتگاهنیز مطرح شد  ترشیپکه  طورهمان

ز این مراک چراکهبرخوردارند.  یبشراز اهمیت  هاسکونتگاهاز  گونهنیامراکز در  رونیازامشخصی هستند.  یهااسیمقدر 

ت مختلف در ساختار یک استان هستند. این در حالی اس یهانقشمناسبی جهت ایفای  یهالیپتانسدارای  هاسکونتگاهنوع از 

ز شهری در یک منطقه دارای تعداد بیشتری هستند و به همین دلیل مراک یهاسکونتگاه برخالفروستایی  یهاسکونتگاهکه 

 اهمیت بیشتری دارند.  هاآن

جمعیت، خدمات،  از نظر توانیمهستند. این مراکز را  یبررسقابلروستایی از زوایای مختلفی  یهاسکونتگاهتحلیل مراکز 

ی بخش پیچیدگ یرمجموعهیز. با توجه به اینکه این بخش از مطالعات قرارداد موردتوجهو عملکرد جایگاه ساختاری 

عملکردی  یهاشاخص، بنابراین بایستی در شناسایی مراکز روستایی از شودیمشناخته  هاسکونتگاهکارکردی و مرکزیت 

نسب  یریقرارگ مختلف و موقعیت یهاتیفعالغلین شا بر اساسمبنا مرکزیت سکونتگاهی در این بخش  نیبر ااستفاده گردد. 
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حلی، اشرح خدمات بر شناسایی مراکز بازاری، س دیتأکبا توجه به  عوارض طبیعی و محیط انسانی سنجیده خواهد شد.

ر شناسایی د رونیازابایستی بررسی مراکز از نظر شاخص عملکردی معطوف به این نوع مراکز باشد.  یادامنهکوهستانی و 

 شده است. دیتأکاز عملکرد  یاژهیویک از این مراکز بر نوع  هر

 مراکز بازاری

 یونقلحمل یهارساختیز)که هم  ارتباطی یشبکهاین نوع مراکز به دلیل ماهیتشان بایستی در ارتباط با مراکز مصرف و 

باشد تا توان ایجاد مراکز بازاری را داشته باشند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مراکز  ارتباطی( یشبکه یهارساختیزو هم 

ن مراکز گفت در تشخیص و تعیی توانیمعملکردشان دارای سهم باالیی از شاغلین بخش خدمات هستند،  یواسطهبازاری به 

که مبنای  بخش بایستی به این نکته توجه داشت بازاری بایستی از شاخص سهم شاغلین بخش خدمات بهره برد. در تحلیل این

در  هاآن و در ارتباط با مفهوم عملکردی هاآنتحلیل بایستی در تناسب با  یهااسیمق رونیازامراکز روستایی است.  هالیتحل

جمعتی نیاز  یاهستانهآمراکز بازاری به  یریگشکلنظر گرفته شود. از سوی دیگر بایستی به این نکته توجه داشت که برای 

است. به  دهشاستفادهمبنا عالوه بر شاخص تعداد شاغلین بخش خدمات از شاخص کنترلی میزان جمعیت نیز  نیبر ااست. 

 است.  قرارگرفتهاز هزار نفر جمعیت مبنا  تربزرگطوری که در این تحلیل روستاهای 

 15نفر جمعیت و دارای بیش از  1111برای تحلیل این بخش در ابتدا روستاهای باالی  شدهیمعرف یهاشاخصبا توجه به 

وجود مراکز  پتانسیل شدهمطرح یهاشاخص بر اساسکه  اندشدهانتخابدرصد شاغلین بخش خدمات )نسبت به شاغلین کل( 

رای پتانسیل مرکزیت بازار هستند. روستا دا 31 یموردبررس یمحدودکنندهاخص دو ش بر اساس. کندیمبازاری را توجیه 

. این در حالی داندادهبه خود اختصاص پتانسیل را از این نظر  نیترشیبمیانی استان  یهابخشکه  دهدیمنشان  هایبررساین 

جنوبی و شمالی استان نیز دارای نقاط سکونتگاهی روستا از این گروه هستند. وضعیت هر یک از  یهابخشاست که 

 است.  شدهدادهنشان  4نمودار نسبت به خدمات و سهم شاغلین در  یموردبررسروستاهای 
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 نسبت به تعداد خدمات و سهم آن به شاغلین کل یموردبررس: وضعیت هر یک از روستاهای 4نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

. را از نظر شاغلین خدمات شناسایی کرد هاسکونتگاهوضعیت کلی  توانیمدر نمودار  شدهدادهنمایش  یهادادهبر مبنای 

هم نسبی است. بدین صورت که س شدهاستفادهآماری  یهالیتحلاین روستاها از  یدبنگروه یارائهو  ترقیدقبه منظور بررسی 

ستاها سنجش نسبت به دیگر رو هاآنو پراکندگی  قرارگرفتهمبنا  یموردبررسشاغلین روستای  کلبهشاغلین بخش خدمات 

نسبت  تیدرنهادرصد و  81تا  71درصد، نسبت شاغلین بین  71نسبت شاغلین تا  یدستهدر سه  هاداده رونیازاشده است. 

 . دهدیمشان پراکنش روستاهای استان بوشهر را از نظر این دو شاخص ن 3نقشه  .اندشدهیبنددسته 81شاغلین بیشتر از 

نیروگاه اتمی

بوالخیر

سربست

جایینگ
چاهه

عالی حسینی

خورشهابی

باغک جنوبی

قباکلکیبستانو

محمدعامری بهرباغمال قاید دهقاید

اسالم آباد

مال خلیفه

پهلوان کشی
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تمرکز  یدهدهننشانشاغلین  کلبهبررسی وضعیت مکانی روستاهای استان از نظر تعداد شاغلین بخش خدمات نسبت 

جنوبی و شمالی نیز تعدادی  یهابخشمراکز خدماتی و بازاری در مناطق مرکزی استان است. این در حالی است که در 

 ت.این روستاها در مرکزیت بازاری اس لیپتانس یدهندهنشان. این وضعیت پردازندیمخدمات  یارائهروستا در این زمینه به 

بر . شودیمتعریف  یرشهریغ یهاسکونتگاهشهری و  یهاسکونتگاه یدستهدر دو  هاسکونتگاهآماری  یهادادهبر طبق 

جمع انسانی محل ت تواندیمکه  باشدیم هامکانروستایی و  یهاسکونتگاهغیرشهری شامل  یهاسکونتگاهاین اطالعات  اساس

دچار خطا نگردد.  هالیتحلقرار گیرد تا  وردتوجهمبایستی در این زمینه دقت الزم  رونیازاپایین باشد.  یهااسیمقو فعالیتی در 

است  تیپرجمعدارای ساکنین در حد یک روستای  2و  1به عنوان نمونه سکونتگاه نیروگاه اتمی و سکونتگاه پارس جنوبی 

 را به عنوان یک هاآن توانینمپیرامونی به ویژه از نظر خدمات،  یحوزهبا  هاسکونتگاهاما به دلیل فقدان ارتباط این 

اغلین از سطح خدمات باال و یا ش هاسکونتگاهروستایی نرمال در نظر گرفت. این در حالی است که این نوع از  هاسکونتگاه

ت کارکردی و مرکزی یدگیچیپ از نظرروستایی  یهاسکونتگاهدر بررسی  رونیازابرخوردارند.  یاژهیو یهابخشدر 

 . اندشدهحذف هالیتحلاز  هاسکونتگاهاین نوع  یسکونتگاه

است.  یونقلحملاز امکانات زیربنایی و زیرساختی ارتباطی و  هاآنشاخص دیگر در تعیین این مناطق برخورداری 

مبنا  . بر اینشودیممالی شناخته  ینهیزماست که خدمات بانکی نیز به عنوان یکی از خدمات ارتباطی در  ذکرانیشا

تباطی زمینی، دریایی، بانک، دفاتر پستی، دفاتر مخابراتی و دفاتر فناوری اطالعات به عنوان وجود راه ار یهاشاخص

ارای در روستاهای د یونقلحملارتباطات و  یهاشاخصاست. بررسی  شدهگرفتهدر نظر  یونقلحملارتباطی و  یهاشاخص

شاغلین  کلبهسهم شاغلین بخش خدمات  بر اساسصورت گرفته است که  12جدول پتانسیل مرکزیت بازار در 

 . اندشدهیبنددسته

 در روستاهای دارای پتانسیل مرکزیت بازار یونقلحملارتباطات و  یهاشاخص: 12جدول 

 شهرستان نام آبادی

 یونقلحملشاخص ارتباطات و 
جمعیت 

 کل

سهم شاغلین 

خدمات 

 ینشاغل کلبه
 دفتر پست بانک یآبراه

دفتر 

 مخابرات

دفاتر فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

 1,81 1378 1 1 1 1 1 تنگستان بوالخیر

 1,75 1417 1 1 1 1 1 گناوه سربست

 1,74 2313 1 1 1 1 1 تنگستان جایینگ

 1,74 1237 1 1 1 1 1 جم چاهه

 1,73 2113 1 1 1 1 1 تنگستان عالی حسینی

 1,63 1235 1 1 1 1 1 تنگستان خورشهابی

 1,67 1211 1 1 1 1 1 تنگستان باغک جنوبی
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 شهرستان نام آبادی

 یونقلحملشاخص ارتباطات و 
جمعیت 

 کل

سهم شاغلین 

خدمات 

 ینشاغل کلبه
 دفتر پست بانک یآبراه

دفتر 

 مخابرات

دفاتر فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

 1,67 1331 1 1 1 1 1 کنگان بستانو

 1,66 1111 1 1 1 1 1 تنگستان قباکلکی

 1,65 2233 1 1 1 1 1 تنگستان یمحمد عامر

 1,64 3132 1 1 1 1 1 گناوه مال قاید

 1,64 1611 1 1 1 1 1 جم بهرباغ

 1,63 7183 1 1 1 1 1 دشتستان دهقاید

 1,62 1237 1 1 1 1 1 جم آباداسالم

 1,62 1526 1 1 1 1 1 گناوه مال خلیفه

 1,61 1146 1 1 1 1 1 تنگستان پهلوان کشی

 1,61 1114 1 1 1 1 1 جم بس ملخی

 1,61 1336 1 1 1 1 1 جم آبادیعل

 مرکز آمار ایران 1333: سالنامه مأخذ 

ست. بر ا قرارگرفتهدر استان مورد تحلیل  هاآنموجود در هر روستا، وضعیت  یونقلحملبا توجه به خدمات ارتباطی و 

از روستاهای استان دارای ویژگی مرکزیت  کیکدامو مشخص کرد که  قراردادمورد مقایسه روستاها را  تواندیماین مبنا 

 است.  شدهدادهنمایش  13جدول در  یبندردهنتایج این  بازار هستند.

 روستاها از نظر پتانسیل مرکزیت بازار در استان بوشهر یبندرتبه: 19جدول 

 نام آبادی شهرستان

 مراکز بازاری

 تنگستان

 یمحمد عامر

 جایینگ

 عالی حسینی

 خورشهابی

 بوالخیر

 گناوه
 مال قاید

 سربست

 دهقاید دشتستان

 بستانو کنگان

 جم
 چاهه

 آبادیعل

 : محاسبات مشاورمأخذ 
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ه باشد. در سطح منطق هاآن یاتوسعهموقعیت مکانی و اثرات  یدهندهنشانوضعیت پراکنش روستاها از نظر مرکزیت بازار 

 دهدیمصورت گرفت در این زمینه نشان  یهایبررسدر سطح استان دارای اهمیت است.  روستاهاموقعیت مکانی این  رونیازا

تاریخی این  یسابقه. یکی از دالیل این امر اندشدهعیتوزمیانی متمایل به شمال استان  یهابخشکه این روستاها بیشتر در 

مختلف زمانی است. به طوری که شهر بوشهر، گناوه و برازجان  یهادورهخدمات بازاری و تجاری در  یارائهمحدوده در 

لیدی با نقاط مهم و ک یجوارهم. روستاهای این منطقه نیز به دلیل اندشدهیمهمواره به عنوان مراکز بازاری در منطقه شناخته 

این نقش را به خود اختصاص دهند. این در  اندتوانستهشده و  مندهرهب یجوارهمناشی از  یهامنفعتبازار در سطح استان از 

با آن، عمده مراکز تجاری و بازرگانی در بنادر  یجوارهمحالی است که با توجه به موقعیت استان بوشهر نسبت به دریا و 

ررسی مکانی بن عامل وابسته باشند. دور از انتظار نیست که مراکز بازاری روستایی نیز به ای رونیازا. شوندیماستان تعریف 

 است.  شدهدادهنمایش  11نقشه وضعیت استان از این نظر در 
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 تاریخی هستند، اما روستاهای بخش جنوبی یسابقهدارای  ی بودنشمالی و میانی استان از نظر بازار یهابخش کهآنبا 

ین منطقه تاریخی را در ایجاد مراکز بازاری در ا یسابقه توانینمو  اندداشتهجایگاه ضعیفی در نظام فعالیتی منطقه  درگذشته

 یهاتیعالفمرکزیت بازار در روستاهای بخش جنوبی استان به دلیل بروز  یریگلشکعلت اصلی  درواقععامل مهمی دانست. 

صنعتی در منطقه و سرریز شاغلین صنعتی و جمعیت به این بخش از استان است. این امر سبب شده است تا نظام  یعمده

ش صنعت در به عنوان شاغلین بخساکنین این روستاها یا  درواقعخدماتی گرایش داشته باشد.  یهاتیفعالفعالیتی به سوی 

 . انداشتهدبه شاغلین مهاجرت کرده به منطقه نقش  یرسانخدماتیا اینکه به عنوان مرکز  اندکردهصنعتی شرکت  یهاتیفعال

 

 یادامنهمراکز ساحلی، کوهستانی و 

اط با نظام طبیعی روستایی در ارتب یهاسکونتگاهبایستی  یادامنهبا توجه به اینکه در بررسی مراکز ساحلی، کوهستانی و 

روستاهای  رونیزاااست.  قرارگرفته موردتوجهقرار گیرد، بررسی این سه نوع مرکز روستایی به صورت یکپارچه  یموردبررس

اط بررسی خواهند شد. البته باید به این نکته توجه داشت که ارتب یادامنهدر ارتباط با سه گونه مناطق ساحلی، کوهستانی و 

روستایی با نظام طبیعی بایستی در قالب شناسایی مراکز باشد. این بدان معناست که هدف از این تحلیل  یهاسکونتگاهنظام 

است. بنابراین عالوه بر وجود ارتباط سکونتگاه روستایی با هر یک از اقسام  یادامنهشناسایی مراکز ساحلی، کوهستانی و 

 .شودیمجمعیت، شاغلین و امکانات و خدمات استفاده  دیگر همچون یهاشاخصعوارض طبیعی از 

 رونیازاست. بر نظام فعالیتی ا رگذاریتأثمراکز ساحلی در اختیار داشتن دریا به عنوان یکی از عوامل  یهایژگیویکی از 

مستقیم دریاست  ریتأثکه تحت و تجارت و بازرگانی که نظام فعالیتی این نوع از مراکز روستایی بر شیالت  رودیمانتظار 

خدمات  وکشاورزی  یهابخشمراکز ساحلی سهم شاغلین  یکنندهمشخص یهاشاخصیکی از  رونیازاتمرکز داشته باشد. 

خدمات  و وضعیت برداشت شیالت از دریاست یدهندهنشانکه کشاورزی  یهابخشمبنا هرچه میزان شاغلین  نیبر ااست. 

احلی باالتر کزیت سکونتگاه سگفت که میزان مر توانیم، بیشتر باشد وضعیت تجارت و بازرگانی است یدهندهنشانکه 

 است.

از استان را  ییاهبخشمحیطی استان بوشهر  یهایژگیوطبیعی، مناطق کوهستانی است که با توجه به  یهاپهنهاز دیگر 

و  خاک با الیه فقدانهموار و مساعد برای کشاورزی،  اراضی یهاتیمحدودنواحی کوهستانی به دلیل  پوشش داده است.

 هاشتداز این قبیل پذیرای جمعیت اندکی هستند. در مقابل  یمسائلدسترسی و  یهاراه بافت مناسب، سختی اقلیم و دشواری

یک  صورت . این مسئله بهانددادهرا در خود جای  یترمتراکمبه دلیل شرایط زیستی مساعدتر همواره نقاط پرجمعیت و 

 .شوندیمکه با افزایش ارتفاع از تعداد جمعیت کاسته  شودیمقانون جغرافیایی طبیعی بیان 
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 یاهدامن یهاپهنهدشتی است که در شرح خدمات با عنوان  یهاپهنهطبیعی موجود در استان بوشهر  یهاپهنهاز دیگر 

ام فعالیتی نظ یهایژگیو. شودیممیان مناطق ساحلی و مناطق کوهستانی شناخته  حد فاصلاین پهنه  درواقعاست.  شدهمطرح

ر نظام سکونتگاهی د گرفتهشکل یهاتیفعالاست و عمده  قرارگرفته ریتأثطبیعی تحت  یهایژگیوبا توجه به در این پهنه 

ان هم در نظام سکونتگاهی شهری و کشاورزی است. این در حالی است که عمده جمعیت است یهاتیفعالاین مناطق از نوع 

ه از در تشخیص مراکز روستایی در این پهن رونیازااست.  شدهواقعطبیعی  یپهنههم در نظام سکونتگاهی روستایی در این 

 . شودیمشاخص جمعیتی و شاغلین بخش کشاورزی استفاده 

ستایی از نظر رو یهاسکونتگاه یبندگونهو  به منظور تحلیل و بررسی این بخش از مطالعات در اولین گام به شناسایی

استفاده خواهد  مختلف طبیعی یهاپهنه. برای این منظور از همپوشانی نقاط روستایی با شودیمارتباط با نظام طبیعی پرداخته 

ضعیت منابع بررسی و تحلیل و"شایان ذکر است پهنه های طبیعی مورد بررسی در این بررسی برگرفته از بخش مطالعات  شد.

طبیعی  یهاهنهپوضعیت استان بوشهر از نظر انواع مختلف  مطالعات آمایش استان بوشهر بوده است. "طبیعی و محیط زیست

 است.  شدهدادهنمایش  11نقشه در 
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 یهنهپکوهستانی اختصاص دارد، بیشتر جمعیت استان در  یهاپهنهبا آنکه در حدود نیمی از مساحت استان بوشهر به 

 یهاپهنهر دسکونتگاهی دشتی و ساحلی ساکن هستند. با توجه به هدف از این بخش از مطالعات مبنی بر شناسایی مراکز 

وضعیت ت. اس قرارگرفته موردتوجه هاپهنهساختار سکونت و فعالیت در هر یک از این  یهایژگیو است،مختلف طبیعی 

 است.  شدهدادهنمایش  5نمودار استان از این نظر در 

 طبیعی یهاپهنهدر  یریقرارگنظام روستایی نسبت به موقعیت  یهایژگیو: 5نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

سهم را به  نیترشیبدشتی  یپهنهکه تعداد این نقاط در  دهدیمطبیعی نشان  یپهنهبررسی تعداد نقاط روستایی واقع در 

د ی را به خوسهم جمعیت روستای نیترشیب. این در حالی است که از نظر جمعیت نیز این پهنه دهدیمخود اختصاص 

. با توجه به دشتی است یپهنهگفت که نظام روستایی از نظر محل استقرار وابسته به  توانیم رونیازااختصاص داده است. 

تقر مرتبط با آن است، به منظور بررسی مراکز روستاهای مس یهاتیفعالغالب کشاورزی و  یهاتیفعالدشتی  یپهنهاینکه در 

 است.  شدهاستفادهشاخص شاغلین کشاورزی  طبیعی از یپهنهدر این 

1%11%21%31%41%51%61%71%81%31%111%

تعداد نقاط روستایی

جمعیت روستایی

دشتی ساحلی کوهستانی
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 طبیعی یهاپهنه: سهم جمعیت و شاغلین بخش کشاورزی در 6نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

است. این در حالی است که بررسی  شدهواقعدشتی  یپهنهبررسی سهم شاغلین بخش کشاورزی در مجموع در 

 رونیزااکه این سهم کاهش میابد.  دهدیمروستایی این پهنه نشان  یهاسکونتگاهمیانگین شاغلین در میان  یهاشاخص

 های فعالیتی دیگر نیز فعال هستند. نهیدرزمروستاهای واقع در این پهنه کرد که  یریگجهینت توانیم

که این سهم  هددیمروستایی نشان  یهاسکونتگاهشاغلین کشاورزی در  نیترشیبشاخص این در حالی است که بررسی  

این  کوچک از نظر شاغلین کشاورزی در یهاسکونتگاه یدهندهنشاناین امر میابد.  کاهشجمعیت نسبت به سهم میانگین 

ایی هم داشت. روست یهاسکونتگاهجمعیت  ینهیزماین برداشت را در  توانیمشاخص جمعیت  یسهیمقابا پهنه طبیعی است. 

است.  تعداد شاغلین در این پهنه واقع نشده نیتربزرگاست اما  شدهواقعدشتی  یپهنهجمعیت در  نیترشیببا آنکه  چراکه

 . انددادهگفت روستاهای بزرگ واقع در این پهنه عملکردهایی غیر از کشاورزی را به خود اختصاص  توانیم درواقع

جود دارد رابطه معناداری ودو شاخص جمعیت و شاغلین بخش کشاورزی  بینمراکز دشتی در وجه به این توصیفات با ت

که می تواند نمود مکانی یابد. براین مینا به منظور بررسی رابطه ی مکانی این دو شاخص، وضعیت شاغلین بخش کشاورزی 

به منظور مشخص کردن دو شاخص جمعیت و است.  شدهدادهنمایش  12نقشه در  در تناسب با جمعیت سکونتگاه روستایی

نظر  جمعیتی در یهادستهرنگی به عنوان  یرستهاست. سه  شدهاستفادهشاغلین کشاورزی در نقشه از دو نوع سیمبل 

 یهنهپبررسی نقاط روستایی در است.  شدهدادهو تعداد شاغلین به صورت تغییر اندازه نماد در نقشه نمایش  اندشدهگرفته

 یدهرو اکثر این نقاط در  اندمتمرکزشدهمرکزی استان  یهابخشکه این مراکز بیشتر در  دهدیمدشتی در استان نشان 

   دشتی در این بخش از استان خواهند بود. یپهنهکز سکونتگاهی در مرا رونیازاهزار نفر قرار دارند.  5جمعیتی هزار تا 

1%
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تعداد کلمیانگینبیشترینتعداد کلمیانگینبیشترین

شاخص جمعیتشاغلین کشاورزی
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 توانیماورزی جمعیتی و سهم شاغلین کش هایژگیو بر اساسروستایی استان  یهاسکونتگاهبا توجه به موقعیت قرارگیری 

 بایستی در نظر گرفته شوند که برای این دشتی را انتخاب کرد. برای این منظور دو شاخص در کنار هم یپهنهمراکز 

 است.  شدهدادهنمایش  7نمودار منظور دو شاخص در 

 دشتی یپهنهروستاهای موجود در  شاغلین با جمعیت کلبه: مقایسه سهم شاغلین کشاورزی 7نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

مراکز روستایی در این پهنه را شناسایی کرد. موقعیت این مراکز در سطح  توانیمبا توجه به در نظر گرفتن دو شاخص 

لین شایان ذکر است که بررسی ارتباط شاغمرکزی استان متمرکز هستند.  یهابخشبیشتر در  هاآنکه  دهدیماستان نشان 

 ت. روستایی بوده اس کشاورزی در این پهنه ی طبیعی به واسطه ی وجود ارتباط در نظام فعالیتی در سکونتگاه های

ساحلی است که با توجه به در اختیار داشتن دریا در این پهنه به عنوان یکی از عوامل  یپهنه یموردبررس یپهنهدیگر 

 شیالت بهایی که نظام فعالیتی این نوع از مراکز روست رودیمانتظار  شدهمطرحبر نظام فعالیتی است. با توجه به موارد  رگذاریتأث

 شاورزیک مراکز ساحلی سهم شاغلین بخش یکنندهمشخص یهاشاخصیکی از  رونیازا. باشدوابسته و تجارت و بازرگانی 

 است.  شدهانیب 8نمودار مختلف اقتصادی در این پهنه در  یهابخشسهم شاغلین است.  و خدمات
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 ساحلی یپهنهمختلف اقتصادی در  یهابخش: سهم شاغلین 8نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

در  هانآطبیعی و انسانی، نقاط سکونتگاهی واقع در  یهارساختیزت به مناطق ساحلی به دلیل موقعیت مناسب نسب

که مناطق ساحلی در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت  دهدیممختلف شغلی فعال هستند. با آنکه آمارها نشان  یهارسته

ان از درصد از کل شاغلین این پهنه است. این امر نش 51دارای جمعیت فعال هستند اما سهم شاغلین بخش خدمات در حدود 

 . شودیمتجارت و بازرگانی مطرح  ینهیزمخدماتی در ارتباط با دریاست که در  یهاتیفعالاهمیت 

نطقه پارس مراکز صنعتی موجود در م ریتأثتحت  هاسکونتگاهاست که سهم باالی شاغلین صنعتی در این نوع  ذکرانیشا

 سهم باالیی از شاغلین این نقاط سکونتگاهی را در بخش صنعتشغلی در این منطقه،  یهانهیزمجنوبی است که به دلیل ایجاد 

لیت نظام ک رونیازاوستایی استان تعمیم داد. نظام سکونتگاهی ر کلبه توانینماین سهم را  رونیازامستقر کرده است. 

 یهاخشبمبنا تعداد شاغلین  نیبر اخدماتی و کشاورزی است.  یهاتیفعالسکونتگاهی روستایی در استان وابسته به 

بهتر  به منظور نمایشاست.  شدهگرفتهدر نظر  هاپهنهکشاورزی و خدمات و جمعیت به عنوان شاخص تعیین مراکز در این 

 14نقشه جمعیت و سهم شاغلین کشاورزی و در  13نقشه است. به طوری که در  شدهاستفادهاین سه شاخص از دو نقشه 

لی از نظر ساح یپهنهموقعیت هر یک از روستاهای مبنا  نیبر ااست.  قرارگرفته یموردبررسجمعیت و سهم شاغلین خدمات 

  است. شدهدادهنمایش  13نقشه ن بوشهر در در سطح استاشاخص جمعیت و شاخص سهم شاغلین کشاورزی 

  

شاغلین کشاورزی
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شاغلین صنعت
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، به ویژه انمیانی است یهابخشه این مراکز در ک دهدیمساحلی نشان  یپهنهبررسی موقعیت مکانی نظام سکونتگاهی در 

باالی این  اًنسبتجمعیت  رغمیعلکه  دهدیم. بررسی جمعیتی این مراکز نشان اندافتهیتوسعه "مند"ساحلی  یمنطقهدر 

. با این حال برای شناسایی این مراکز از ترکیب این دو انددادهمراکز، سهم شاغلین کشاورزی کمی را به خود اختصاص 

 است.  شدهدادهنشان  3نمودار است که نتایج آن در  شدهاستفادهشاخص 

 ساحلی یپهنهدر  روستایی موجود شاغلین با جمعیت کلبه: مقایسه سهم شاغلین کشاورزی 3نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

در  ساحلی، موقعیت مراکز روستایی یپهنهمستقر در  یهاسکونتگاهبه منظور بررسی شاخص سهم شاغلین خدمات در 

 است.  شدهدادهنمایش  14نقشه از این منظر در  هاسکونتگاهاست. وضعیت این  قرارگرفته موردتوجهاین پهنه 
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ن که این سهم نسبت به سهم شاغلی دهدیمساحلی نشان  یهاسکونتگاهبررسی ویژگی سهم شاغلین بخش خدمات در 

گفت که سهم شاغلین خدمات در مقایسه با سهم شاغلین  توانیم درواقع. شودیمکشاورزی در این پهنه بیشتر مشاهده 

ت بیشتری است. وضعیت روستاهای موجود در این پهنه از نظر شاخص جمعیت و شاخص کشاورزی دارای ارزش و اهمی

 است.  شدهدادهنشان  11نمودار سهم شاغلین خدماتی در 

 ساحلی یپهنهدر  روستایی موجود شاغلین با جمعیت کلبه: مقایسه سهم شاغلین خدمات 11نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

ا در حدود سبب شده است ت کوهرشتهآن در انتهای این  شدنواقعزاگرس و  یهاکوهرشتهموقعیت استان بوشهر نسبت به 

کوهستانی قرار گیرد. اما با توجه به شرایط آب و هوایی و الگوی زیست ویژه در این  یپهنهوسعت این استان در نیمی از 

درصد  16مناطق، نظام سکونتگاهی روستایی سهم اندکی از جمعیت خود را در این پهنه مستقر کرده است. به طوری که تنها 

درصدی از جمعیت روستایی استان را به خود اختصاص داده  8که سهم  اندقرارگرفتهدر این پهنه  هاسکونتگاهاز تعداد کل 

 است. 
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 کوهستانی یپهنهمختلف اقتصادی در  یهابخش: سهم شاغلین 11نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

درصد از  45که در حدود  دهدیممختلف اقتصادی در نظام سکونتگاهی روستایی نشان  یهابخشبررسی سهم شاغلین 

ین نوع فعالیتی ا یرسته یدهندهنشان. این امر کنندیمدر بخش کشاورزی فعالیت  هاسکونتگاهسهم شاغلین این نوع 

کشاورزی  ی از دو شاخص شاغلین بخشکوهستانی روستای یهاسکونتگاهبه منظور بررسی مراکز  رونیازاست. ا هاسکونتگاه

 . دهدیموضعیت استان بوشهر را از نظر این شاخص و تعیین مراکز کوهستانی نشان  15نقشه  است.  شدهاستفادهو جمعیت 

کی که روستاهای استان در این پهنه تعداد اند دهدیمکوهستانی نشان  یپهنهنظام سکونتگاهی روستایی در  یهایبررس

وابستگی کم ارتباط ساختاری نظام سکونتگاهی روستایی با نظام طبیعی در این  یدهندهنشانکه  دهدیمختصاص را به خود ا

هم جمعیتی است. این امر سبب شده است تا س افتهیتوسعهسکونت در استان بوشهر کمتر در این پهنه  یوهیش درواقعپهنه است. 

میانی  یهاخشبکاهش یابد. با این حال توزیع مکانی این نقاط بیشتر در  هاپهنهمستقر در این پهنه نیز در مقایسه با دیگر 

 است. شدهدادهنمایش  15نقشه وضعیت استان بوشهر از این نظر در . اندشدهعیتوزکوهستانی موجود استان  یهاپهنه

  

یشاغلین کشاورز

45%

شاغلین صنعت

23%

شاغلین خدمات

26%
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لین بخش که سهم شاغ دهدیمکوهستانی نشان  یپهنهروستایی موجود در  یهاسکونتگاهبررسی جمعیت و سهم شاغلین 

 عملکرد غالب نقاط روستایی یدهندهنشان. این امر دهدیمکشاورزی در اکثر این نقاط درصد باالیی را به خود اختصاص 

 پردازندیمشاورزی ک یهاتیفعالکوهستانی تنها به  یپهنهکوهستانی است. با توجه به اینکه شاغلین کشاورزی در  یپهنهدر 

 یهاونتگاهسکنتیجه گرفت که  توانیمبه عنوان شاغلین بخش کشاورزی محاسبه نشده است،  هاآنو شاغلین شیالت در 

 کشاورزی هستند.  یهاتیفعالوابسته به زمین و  کامالًواقع در این پهنه 

وضعیت  12نمودار است.  شدهگرفتهبه منظور  شناسایی این مراکز دو شاخص جمعیت و سهم شاغلین کشاورزی در نظر 

 .دهدیمروستایی موجود در این پهنه را از نظر دو شاخص نشان  یهاسکونتگاه

 کوهستانی یپهنهدر  روستایی موجود لین با جمعیتشاغ کلبه: مقایسه سهم شاغلین کشاورزی 12نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

عی، مراکز این نوع طبی یهاپهنهی شناسایی مراکز سکونتگاهی روستایی در  نهیدرزمصورت گرفته  یهالیتحلبا توجه به 

موقعیت  هالیحلتاین  یکپارچهیبه منظور بررسی . است قرارگرفتهو تحلیل  یموردبررسمختلف  یهاپهنهدر  هاسکونتگاه

استان از این  است. وضعیت قرارگرفته یموردبررسکوهستانی، ساحلی و دشتی در یک نقشه  یهاسکونتگاهمراکز مختلف 

  است.  شدهدادهنمایش  16نقشه نظر در 
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یانی استان م یهابخشکه این مراکز بیشتر در  دهدیمطبیعی نشان  یهاپهنهبررسی موقعیت مکانی مراکز مختلف در 

که این  رودیماست، بنابراین انتظار  شدهاستفاده. با توجه به اینکه در شناسایی این مراکز از شاخص جمعیت اندمتمرکزشده

دارای  هاههنپمختلف در این  یهابخش. با این حال وضعیت سهم شاغلین شوندیمجمعیتی نیز شناخته  یعمدهمراکز، مراکز 

ار دشتی ساخت یپهنهگفت در  توانیمدخیل بوده است. به طوری که  هاآنمعناداری است که در شناسایی  یهاتفاوت

در مقایسه  این پهنه سهم باالتری یهاسکونتگاهجمعیت دارای اهمیت بیشتری بوده است. با آنکه سهم شاغلین کشاورزی در 

 یپهنهه گفت ک توانیم رونیازاکوهستانی کمتر است.  یپهنهاین سهم در مقایسه با ست، اما میزان ا هاتیفعالبا دیگر 

 . ستا هاپهنهبا آنکه قدرت جمعیتی کمی دارد اما سهم شاغلین کشاورزی به مراتب بیشتر از دیگر کوهستانی 

سهم  هاسکونتگاه این نوعساحلی به دلیل وابستگی نظام فعالیتش به دریا  یپهنهمستقر در  یهاسکونتگاهاز سوی دیگر 

شیالتی( و هم در بخش خدمات )خدمات بازرگانی( برخوردارند. با این حال  یهاتیفعالباالیی هم در بخش کشاورزی )

موجود در این پهنه سهم شاغلین خدماتی بیشتری در مقایسه با شاغلین بخش کشاورزی را به خود اختصاص  یهاسکونتگاه

 . اندداده

 ربوطههای مبر اساس شاخص هاسکونتگاهتعیین پیچیدگی کارکردی و مرکزیت  -1-2-8-1-2-9

حلیل پیچیدگی در تست، موجود در استان بوشهر بسیار به ساختار نظام شهری وابسته ا یهاسکونتگاهبا توجه به اینکه 

ا توجه به باست.  شدهاستفادهاز شاخص شاغلین شهری از تحلیل نظام شهری و  یامنطقهدر مقیاس  هاسکونتگاه کارکردی

. شودیمری تعریف شه ینقطهدر این زمینه پیچیدگی کارکردی در ارتباط مستقیم با ترکیب شاغلین یک  شدهانجاممطالعات 

اط به منظور تحلیل ترکیب شاغلین در نقدر هر شهر است.  شدهارائه یهانقشناشی از پیچیدگی  پیچیدگی شهری درواقع

ان است. این تحلیل آماری قادر است تا روابط می شدهاستفادهتحلیل آماری با عنوان تحلیل تناظر  یهاروششهری از یکی از 

 در درون ماتریس شاغلین را تحلیل کند.  یاهیدرا

شخیص شغلی ت یهارستههر یک از را میزان گرایش شهرهای استان  توانیماز ترکیب شاغلین ا استفاده بدر این روش 

 رواقعد شهری از الگوی متمایزتری برخوردارتر است. ینقطهدر هر فعالیتی  ینهیزمچه دریافت که  توانیمداد و از این طریق 

 از تفادهاس که است زیادی زمان انجام خواهد شد. اشتغال یهاداده پایه بر شهرها اقتصادی یهانقش بین تمایز تحلیل در این

با این  شودیم استفاده اکتشافی به عنوان یک روشی هاداده تحلیل برای معمول است و از آن اجتماعی علوم در تکنیک این

 شدهتهگرف کار به یمرکزچند  مناطقنظام شهری  بودن مکمل سنجشاز این تکنیک در تحلیل و  اخیر یهاسال دروجود 

 رانشتات منطقه در ییافزاهم مکانیسم به بردن پی برای را تحلیل این بار، اولین برای خود پیشگامانه مطالعه در رزجمی است.
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 یزچند مرک شهری در مناطق مکمل روابط تطبیقی تحلیل برای روش این از نیز، دیگری مطالعات وی، از پس .کرد ارائه

نمایش  وسیله به سماتری یا جدول یهاستون و هافیرد بین یوندیهم پ تحلیل برای تکنیکی تناظری، . تحلیلاندکرده استفاده

 داده نقاطی نمایش مانند همگن توزیع با ییهاخوشه .است یدوبعد اقلیدسی فضای یک در نقاطی مانندها ستون و هافیرد

 هم از ورد ناهمگنی دارند، خیلی توزیع که ییهاخوشه و دارند قرار یکدیگر نزدیک تحلیل یدوبعد فضای در که شوندیم

 گرفت. خواهند قرار

 تحلیل، مچنینه اما ،شدهاستفاده پیچیده یهاداده فضایی توضیح امکان برای عنوان ابزاری به اغلب تکنیک این از اگرچه

 آماری، عدد این .دهدیم توضیح شهرها از گروهی اقتصادی نقش در را تمایز میزان که کندیم فراهم را آماری عددی

 است برابر حاضر مطالعه است )در مسئله بودن یچندبعد با برابر حصول قابل اینرسی باالترین .شودیم نامیده مجموع اینرسی

 منطقه رد را متفاوتی کامالً اقتصادی نقش شهرها همه که شد خواهد حاصل زمانی بیشینه (. اینمنهای یک تعداد شهرها ،با

 خواهد فرصها آن مجموع اینرسی کنند، ایفا را مشابهی کامالً اقتصادی یهانقش شهرها، که زمانی ترتیب، به همین .کنند ایفا

 .بود

 .اشتد خواهد بیشینه مجموع اینرسی با زیادی فاصله و شد نخواهد حاصل گاهچیه بیشینه عددی ارزش واقعیت، در

 در یک یکارکرد خدمات همه ،مثالعنوانبه که شد خواهد حاصل زمانی تنها ضمنی طوربه بیشینه ارزش به دستیابی ،درواقع

 بزرگی بخش عبارتی دیگر، به .بیفتد اتفاق سوم شهر درکارکرد کشاورزی  همه و دوم شهر درکارکرد صنعتی  یهمه، شهر

 .است مبادلهرقابلیغ شهرها، اشتغال از

مجموع،  ینرسی. اشودینام خوانده م نیبد یتناظر لیاست که در تحل انسیهمان وار ،یاضیو ر ترساده یانیبه ب ینرسیا

را  یپراکندگ زانیم گرید ی. به عبارتدهدیرا نشان م هاخوشه نیانگیمختصات نقاط و م نیب فواصل نیانگیاست که م یاریمع

 ینرسیا زانیباشد، م رشتی، ب(نیانگیمی )فاصله نقاط به توده مرکز چه هر نی. بنابراکندیم انیب نیانگینسبت به مختصات م

 خواهد بود. شتریمجموع ب

د سه تحلیل در ارتباط با کارکرد نقاط شهری مطرح کر توانیمی روش تحلیل تناظر  نهیدرزم شدهمطرحبر مبنای مبانی 

ط بین نقاط در نقاط شهری، تحلیل رواب دادهرخ یهاتیفعال. تحلیل روابط بین ردیگیمقرار  یموردبررسکه هر یک به تفسیر 

زمینه  شهری با یکدیگر سه تحلیل اصلی در این هایفعالیتمیان نظام شهری و نظام  یرابطهشهری از نظر فعالیتی و تحلیل 

اطالعات  ساسبر ا 1331و  1385آماری  یدورهاست که به منظور بررسی روند زمانی در این تحلیل از دو  ذکرانیشااست. 

 است.  شدهاستفادهمرکز آمار 
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 1985شهری  هایفعالیتتحلیل روابط میان 

شهری مربوط  ی تحلیل ماتریس شاغلین نهیدرزمماتریس است که  یهاستونیکی از نتایج تحلیل تناظر کشف روابط میان 

ین تحلیل به . ادهدیمدر یک سال را نشان موجود در نقاط شهری  هایفعالیتبه تحلیل فعالیتی است. این تحلیل روابط میان 

فاصله از  یکتهن. در تحلیل این فضای اقلیدسی دو پردازدیم هادادهبه تفسیر  یدوبعدصورت یک نمودار در فضای اقلیدسی 

 هایفعالیتمیان  یرابطهاین دو نکته در  رونیازاهر نقطه از محور مختصاتی دارای اهمیت است.  یهیزاومرکز نمودار و 

 است.  قرارگرفته دیتأکمورد  13نمودار شهری در 

 1985: رابطه میان نظام فعالیت شهری در سال 19نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 
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که چهار فعالیت  دهدیماز نظر فاصله از مرکز ثقل نمودار نشان  1385بررسی الگوی فعالیتی استان در نقاط شهری در سال 

می برق و گاز و امور اداری و عمو نیتأم. فعالیت کشاورزی، معدن، کندیمالگوی متفاوتی نسبت به الگوی استان ارائه 

ز نقاط شهری از سبب تمای هاتیفعالاین  درواقعو  کنندینمی هستند که از الگوی فعالیتی در نقاط شهری پیروی هایتفعالی

ارائه  هاتیالفعتمایز را در مقایسه با دیگر  نیترشیبنظر کارکردی خواهند شد. از سوی دیگر فعالیت کشاورزی و معدن 

در  یزتریمتمادارند دارای الگوی  هاتیفعالدر این نوع  یاعمدهسهم شاغلین  . این بدان معناست که نقاط شهری کهکنندیم

 مقایسه با دیگر نقاط شهری هستند.

اده مختصات نقاط فعالیتی و مرکز ثقل استف یکنندهمتصلمیان خط  یهیزاو، هاتیفعالمیان  یهیزاوبه منظور تحلیل 

تفاوت در الگوهای فعالیتی از نظر همخوانی یا تضاد در الگوی فعالیتی استان است. این  یدهندهنشان. این تحلیل شودیم

بدان معناست که  است. این قرارگرفتهکه فعالیت کشاورزی در تقابل مستقیم با فعالیت معدن  دهدیمتحلیل در استان نشان 

ای با الگوی کشاورزی و معدنی در استان شکل و شهره پردازندینمبه فعالیت معدنی  اصوالًشهرها با فعالیت کشاورزی 

مر به معنای است که این ا قرارگرفتهبرق و گاز  نیتأمنگرفته است. این در حالی است که فعالیت معدن در کنار فعالیت 

 توانیمس جنوبی پار یژهیو یمنطقهبرق و گاز است که با توجه به پروژه  نیتأم هایفعالیتمعدنی به  هایفعالیتوابستگی 

 نفت و گاز متمرکز است.  ینهیزممعدنی در استان بوشهر در  هایفعالیتگفت که 

الگوی  در هاتیفعالنشان از همگرایی این  یفروشعمده، ساختمان و ونقلحمل هایفعالیتاز سوی دیگر زاویه کم میان 

 لیتحلقابلت ه به موقعیتشان در دستگاه مختصاموجود در نقاط شهری استان نیز با توج هایفعالیتفعالیتی استان است. دیگر 

کارکردی در شهرهای استان، موقعیت نقاط شهری در دستگاه مختصات ناشی از تحلیل  یهاتفاوتهستند. به منظور بررسی 

 است.  قرارگرفته یموردبررستناظر 

 

 1985تحلیل روابط بین نقاط شهری از نظر فعالیتی در سال 

. دهدیمفعالیتی نقاط شهری را در استان نشان  یهاتفاوتوضعیت و  یدوبعدموقعیت نقاط شهری در دستگاه مختصات 

است. این  شدهدادهنمایش  14نمودار است که نتایج آن در  شدهمحاسبه 1385این بررسی از طریق ماتریس شاغلین سال 

. دهدیممیان نقاط شهری نشان  یهاتفاوتنمودار وضعیت نقاط شهری را از نظر الگوی فعالیتی غالب استان و همچنین از نظر 

زاویه  فنقاط از مرکز ثقل نمودار و همچنین از طریق اختال یفاصلهنیز مطرح شد این نمودار از نظر  ترشیپکه  طورهمان

 و تحلیل است.  یبررسقابل
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1985در سال  ی در نظام فعالیتیشهرنقاط رابطه میان : 14نمودار   

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

 راکهچاز الگوی یکسانی از نظام فعالیتی برخوردارند.  عموماًکه عمده شهرهای استان  دهدیمبررسی اولیه نمودار نشان 

 یکسان است. با این حال برخی از نقاط شهری از مرکز باًیتقرنقاط شهری در این فضای اقلیدسی از مرکز ثقل  یفاصلهدر 

خود اختصاص  هفاصله را از مرکز در این فضای اقلیدسی ب نیترشیببیشتری از مرکز دارند. شهر آبدان و بردخون  یفاصله

 از مرکز هستند.  یفاصله. این در حالی است که شهر جم و خارک نیز تا حدودی دارای اندداده
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که مشاهده  طورهماننقاط شهری با مرکز ثقل دارای اهمیت است.  یدهندهخط اتصال  یهیزاواز سوی دیگر اختالف 

لکردی را که این امر تشابه عم اندقرارگرفتهچپ -باال یهیناحاکثر شهرها دارای زاویه کمی با یکدیگر هستند و در  شودیم

راست نمودار شهرهای جم، امام حسن و خارک -. با این حال در بخش پاییندهدیمدر نظام فعالیتی نقاط شهری نشان 

بوشهر،  شهر مشابه در این شهرهاست. بررسی شهرهای بزرگ استان مانند یعملکردهاوجود  یدهندهنشانکه  اندقرارگرفته

ی متفاوت را در و الگوی کندینمکه شهر بوشهر به عنوان مرکز استان از الگوی استانی تبعیت  دهدیمبرازجان و کنگان نشان 

ی را در خود جای داده است که دیگر شهرهای استان قادر به هایفعالیت. این بدان معناست که این شهر دهدیماستان نشان 

 . ندانبوده هاآن یارائه

مرکزی  دریافت که شهرهای توانیمقرار گیرد  موردتوجهاگر این تحلیل از فضای اقلیدسی خارج شود و در فضای مکان 

همگرا بیشتری هستند. این در حالی است که نقاط شهری دارای الگوی فعالیتی متفاوت در سطح  هایفعالیتاستان دارای 

 . اندشدهعیتوزاستان 

 

 1985شهری  هایفعالیتنظام شهری و نظام  میان یرابطهتحلیل 

تحلیل یکپارچه از موقعیت نقاط شهری و نظام فعالیتی بایستی روابط نظام شهری در مقایسه با روابط نظام  یارائهبه منظور 

وضیح میان نقاط شهری را در ارتباط با نظام فعالیتی ت یهاتفاوتقرار گیرد. این تحلیل  موردتوجهفعالیتی به صورت همزمان 

را مشخص  هاتفاوت ینهیزم تواندیممحتوایی در نظام شهری و فعالیتی در یک تحلیل یکپارچه  یهاتفاوت درواقع. دهدیم

میت است. فعالیتی دارای اه یهاگروهخطوط نقاط شهری و خطوط  یهیزاودر تحلیل این نمودار تفاوت  رونیازاکند. 

 یجهیتنهمگرایی میان نقاط شهری و نظام فعالیتی موجود است.  یدهندهنشاناین خطوط  یهیزاودر این تحلیل میزان  درواقع

 است. شدهدادهنمایش  15مودار ناین تحلیل در 
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 1985شهری  هایفعالیتمیان نظام شهری و نظام  یرابطه: 15مودار ن

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 
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ها از که عمده گرایش فعالیتی در میان شهر دهدیمبررسی روابط میان نقاط شهری و نظام فعالیتی در استان بوشهر نشان 

داده است،  به خود اختصاص هاتیفعالاین فعالیت الگوی متفاوتی در میان دیگر  کهییازآنجانوع فعالیت کشاورزی است. 

این زمینه ل در . این در حالی است که شهرهای فعاکندیمدر نظام فعالیتی استان ایفا  یاکنندهنییتعبنابراین این فعالیت نقش 

در استان ندارند. در مقابل فعالیت معدن نیز که الگوی  یاژهیوشهرهای کوچک مقیاس هستند و قدرت جمعیت  عمدتاً

این نوع  یرگذاریتأث یدهندهنشانمتفاوتی در استان دارد تعداد کمی از نقاط شهری را به سوی خود کشانده است. این امر 

نیز مطرح شد معدن در استان بوشهر در گروه  ترشیپکه  طورهماناد کم شهرهاست. فعالیت در استان در مقایسه با تعد

 تخصصی نفت و گاز بر نظام فعالیتی استان اثرگذار بوده است. 

معناداری با  یلهفاصدیگر در ارتباط با جایگاه شهر بوشهر در الگوی فعالتی استان است. این شهر در  تأملقابل  ینکته

است که این امر به معنای تفاوت در الگوی فعالیت این شهر در مقایسه با دیگر شهرهاست. در  شدهواقعدیگر شهرهای استان 

راف این شهر فعالیتی مختلفی در اط یهاگروهکه  شودیمتطابق موقعیت این شهر در فضای اقلیدسی با نظام فعالیتی مشاهده 

 هایعالیتفان معناست که این شهر عالوه بر این اینکه الگوی متفاوتی را از نظر ترکیب شاغلین در است. این بد قرارگرفته

 فعالیتی به صورت تخصصی عمل کند. با دقت بر نوع یهارستهمختلف به خود اختصاص داده است، توانسته در برخی از 

از این نظر در اطراف شهر بوشهر شامل  شدهیخصصت هایفعالیترا بهتر توضیح داد.  هاتفاوتاین  توانیم هاتیفعال

ا توجه ست.  با هاتیفعالعمومی، آموزش، مستغالت، تولید صنعتی و دیگر  یادارهرستوران و هتل داری، امور  هایفعالیت

ستان ا دریافت که شهر بوشهر به عنوان مرکز خدمات عالی شهری در سطح توانیمدر این شهر  شدهواقع هایفعالیتبه نوع 

 نقش دارد. 

ن امر که ای اندقرارگرفتهساختمانی  هایفعالیتبررسی شهرهای عسلویه، کنگان، نخل تقی و دیلم در نزدیکی 

 مراکز صنعت نفت و گاز در استان یهاپروژه کهییازآنجاساختمانی در این نقاط هستند.  هایفعالیتتجمع  یدهندهنشان

فعالیتی  یرستهساخت قرار داشته است، الگوی فعالیتی این شهرها در این  یمرحلهزمانی در  یدورهبوشهر در 

 . اندافتهیصیتخص

است، در  رفتهقرارگفعالیتی  یرستهباالی نمودار که تنها چهار  یمهینگفت که در  توانیمدر تحلیل دیگر در این زمینه 

درصد از  81در استان بوشهر است که در حدود  هاتیفعالعمومیت این  یدهندهنشان. این امر اندشدهواقعشهر  25حدود 

 . اندقرارگرفتهشهری  هایفعالیتشهر در اطراف دیگر  5نقاط شهری را پوشش داده است. در مقابل تنها 
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 1931شهری  هایفعالیتتحلیل روابط میان 

میان  و روابط دهدیمدرونی یک ماتریس را مورد تحلیل قرار  یهایژگیومطرح شد تحلیل تناظر  ترشیپکه  طورهمان

آماری از  یدورهبه عنوان آخرین  1331. به منظور بررسی نظام فعالیتی در نقاط شهری در سال کندیمیه ها را مشخص ادر

یتی و روابط میان نقاط شهری از نظر الگوی فعال توانیماین تحلیل  یهایژگیواست. با توجه به  شدهاستفادهتحلیل تناظر 

ی . این تحلیل روابط را در یک فضای اقلیدسقراردادفعالیتی در نقاط شهری را مورد تحلیل و بررسی  یهاگروهروابط میان 

 . دهدیمنشان  باهمکه جایگاه نظام فعالیتی و نقاط شهری را در ارتباط  ردیگیمدر نظر 

است.  شدهدادهنمایش  16نمودار روابط میان الگوی فعالیتی استان را در  1331استان بوشهر در سال وضعیت نظام فعالیتی 

ی استان موجود در الگوی فعالیت یهاوتتفا توانیممختلف است  هایفعالیتبا توجه به موقعیت هر یک از نقاط که نماینده 

 . قراردادرا مورد تجزیه و تحلیل 

که فعالیت کشاورزی خود را از الگوی استان جدا کرده  دهدیمنشان  1331بررسی الگوی فعالیتی استان بوشهر در سال 

ی الگوی که مشاهده شد این فعالیت در بررس طورهمان. دهدیمبر نظام فعالیتی خود را نشان  رگذاریتأثو به عنوان یک فعالیت 

ه استان است. به طوری ک هایفعالیتجدا شدن دیگر  بارهنیدرادیگر  ینکتهنیز خود را جدا کرده بود.  1385فعالیتی سال 

 یوزهحاست. این بدان معناست که نقاط شهری که در  قرارگرفتهتنها فعالیت کشت و صنعت در کنار این گروه فعالیتی 

 یدهندهشانندر دیگر الگوهای فعالیتی تخصصی ندارند. این در حالی است که این موقعیت  کنندیمکشاورزی فعالیت 

 کشت و صنعت به گروه فعالیتی کشاورزی است که این امر دور از انتظار نیست.  هایفعالیتوابستگی 

نی جدا ی هستند که خود را از الگوی میانگین استاایهفعالیتبرق و گاز و ساختمان دیگر  نیتأمفعالیتی معدن،  یهاگروه

این سه گروه فعالیتی بر نظام فعالیتی شهری در استان است. گرای نزدیک این سه  یرگذاریتأث یدهندهنشان. این امر اندکرده

 یژهیو یمنطقه یروژهپ ریتأثدر نظام فعالیتی است. به دلیل  هاآننشان از همگرایی و وابستگی  هاتیفعالفعالیت از دیگر 

ظام فعالیتی در ن مؤثرفعالیتی  یهاگروهفعالیتی به عنوان  یرستهانرژی پارس جنوبی بر نظام فعالیتی استان، این سه 

 . اندشدهشناخته

که  موجود در استان در یک بخش از نمودار است هایفعالیتدیگر در بررسی و تحلیل نظام فعالیتی تجمع اغلب  ینکته

به این  شهرهای استان عموماًگفت که  توانیم درواقعمختلف فعالیتی در استان داللت دارد.  یهاگروهاین امر بر همگرایی 

 . دوشینمنظام فعالیتی استان شناخته  یهاتفاوتبر  مؤثربه عنوان عوامل  هاتیفعالو این  پردازندیم هاتیفعال
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 1931رابطه میان نظام فعالیت شهری در سال : 16نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

 
 1931تحلیل روابط بین نقاط شهری از نظر فعالیتی در سال 

از دیگر نتایج تحلیل تناظر کشف روابط میان نقاط شهری از نظر الگوی فعالیتی است که از طریق فاصله از مرکز اقلیدسی 

 است. شدهدادهنمایش  17نمودار این بررسی در فضای اقلیدسی در  یجهینتو همچنین اختالف زاویه قابل تفسیر است. 
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 1931رابطه میان نقاط شهری در نظام فعالیتی در سال : 17نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333: محاسبات مشاور براساس اطالعات سال مأخذ 

از نظر  و اندشدهواقعدر کنار یکدیگر  عمدتاًکه شهرها  دهدیمبررسی جایگاه نقاط شهری در فضای اقلیدسی نشان 

الگوی فعالیتی دارای یک گرایش خاص هستند. با این حال برخی از شهرهای استان خود را از الگوی فعالیتی استان متمایز 

استان  هرهایمعناداری با دیگر ش یهیزاو. این شهر دارای انددسته. شهر بوشهر به عنوان مرکز استان بوشهر از این اندکرده

 است. از سوی دیگر این نقطه از مرکز مختصات نیز دارای فاصله است که این امر بر شدت این تفاوت داللت دارد. 

و نسبت به  اندقرارگرفتهشهر جم، کنگان، سیراف، امام حسن، عسلویه و نخل تقی شهرهایی هستند که در کنار یکدیگر 

ه این امر الگوی متفاوت فعالیتی در استان را در مقایسه با دیگر شهرهای استان جمیع شهرها دارای اختالف زاویه هستند ک

ز که با توجه به میزان فاصله از مرک دهدیمفعالیتی را نشان  ینهیزماین محدوده شهرهای همگرا در یک  درواقع. دهدیمنشان 

الگویی  یهافاوتت نیترشیبگان و سیراف از الگوی فعالیتی متغیر است. به طوری که شهرهای جم، کن یریرپذیتأثشدت 

 .دهندیمدر نظام فعالیتی خود را در مقایسه با الگوی استان نشان 
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 1931شهری  هایفعالیتمیان نظام شهری و نظام  یرابطهتحلیل 

تحلیل یکپارچه از موقعیت نقاط شهری و نظام فعالیتی بایستی روابط میان نظام شهری در مقایسه با روابط  یارائهبه منظور 

تی را نقاط شهری از نظر الگوی فعالی یهاتفاوتاین تحلیل  درواقعقرار گیرد.  یموردبررسنظام فعالیتی به صورت همزمان 

 است.  شدهدادهنمایش  18نمودار در  1331لگوی فعالیتی در سال ا یهاتفاوت. وضعیت استان بوشهر از نظر دهدیمنشان 

 1931شهری  هایفعالیتمیان نظام شهری و نظام  یرابطه: 18نمودار 

 
 مرکز آمار ایران 1333اطالعات سال  بر اساس: محاسبات مشاور مأخذ 

 یستهرکه الگوی غالب شهرهای استان در  دهدیمبررسی روابط میان نقاط شهری و نظام فعالیتی در استان بوشهر نشان 

نعت نشان و صکشاورزی و کشت  هایفعالیتنقاط شهری با  یهیزاوکشاورزی قرار دارند به طوری که بررسی  هایفعالیت
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. این در حالی است که برخی از نقاط اندشدهعیتوزکه در حدود نیمی از شهرهای استان در اطراف این نوع فعالیت  دهدیم

. شهرهای جم، کنگان، سیراف )بندر طاهری( عسلویه، امام حسن و اندقرارگرفتهخاصی  هایفعالیتشهری در کنار رسته 

لید آب و برق و گاز و تو نیتأمساختمانی، استخراج معدن،  هایفعالیتند که در گروه نخل تقی از این دسته شهرها هست

. از سوی دیگر شهرهایی از استان در تعداد زیادی فعالیت دارای شاغلین فعال هستند. شهرهای بوشهر، اندافتهیتخصصصنعتی 

مستغالت امالک، اداره خدمات عمومی، بیمه و  ایهفعالیتکه در کنار  انددستهدلوار، گناوه، برازجان و خورموج از این 

 یدهندهنشان. این امر اندشدهواقعو آموزش  ونقلحمل،  یفروشعمده و یفروشخرده، مالیات، هتل داری و رستوران

 پیچیدگی نظام فعالیتی در این گروه از شهرها در مقایسه با دیگر شهرهای استان است. 

 قراردادرا مورد مقایسه  1331تا  1385 یهاسالروند تغییر الگوی فعالیتی موجود در استان در طی  توانیماز سوی دیگر 

تغییر زاویه تحلیل  تغییرات الگوی فعالیتی از لیمنظور تحلالگوی شاغلین را تحلیل کرد. به  بر اساسو تحوالت الگوی فعالیت 

 است. با توجه به تعداد باالی نقاط شهری شدهاستفادهدو سال مختلف در طی این  هایفعالیتتناظر نقاط شهری نسب به 

برای تمامی شهرها تنها برای شهرهای استان و شهرهایی  شدهمحاسبهتغییرات  رونیازاامکان نمایش این تغییرات وجود ندارد، 

 است.   شدهدادهنمایش  13نمودار است.  این تغییرات در  شدهدادهنمایش  اندداشتهکه تغییرات زیادی 
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 1931تا  1985 یهاسال: سهم تغییرات نظام فعالیتی شهرهای مهم استان در طی 13نمودار 

  
 : محاسبات مشاورمأخذ 

تولید صنعتی  هایتفعالیدر این تغییرات،  مؤثر یهاعاملکه یکی از  دهدیمتحلیل تغییرات در ساختار فعالیتی استان نشان 

که منجر به تغییر در الگوی فعالیتی شهرهای استان شده است. این در حالی است که شهرهای مختلف از سهم متفاوتی از 

زش، مالی و آمو هایفعالیتآماری به  یدورهشهر بوشهر در طی این دو  مثالعنوانهب. اندرفتهیپذ ریتأثمختلف  هایفعالیت

. شهرهای گناوه، ددهیمشده است که این امر گرایش بیشتر این شهر به این گروه فعالیتی را نشان  ترکینزدبیمه و هتل داری 

 ریتأثت و ساختار فعالیتی خود را تح اندفتهایتخصص بیشتری  یفروشخردهو  یفروشعمدهبرازجان و خورموج در فعالیت 

 . انددادهاین نوع  فعالیت تغییر 

وری که صنعتی است. به ط یتوسعه هایفعالیتآموزشی و  هایفعالیتمیان  یرابطهدر این بررسی  تأملقابل  ینکته

ست که . این در حالی ااندگرفتهآموزشی فاصله  هایفعالیتشهرهای جم و کنگان که به تولید صنعتی گرایش دارند، از 

شهرهای برازجان، گناوه و خورموج به  درواقعوجود دارد.  یفروشعمدهو  یونقلحمل هایفعالیتمستقیمی میان  یرابطه

   در این شهرها شده است. یونقلحمل هایفعالیتکه سبب نزدیک شدن به  اندداشتهتجاری گرایش  هایفعالیت
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کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری معدن
تولید صنعتی تامین برق، گز، آب
ساختمان عمده فروشی و خرده فروشی
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 مرکزیهای مکان مراتبسلسله -1-2-8-1-9

ها پرداخت. های مرکزی ضروری است در ابتدا به تعیین مرکزیت فعلی سکونتگاهمکان مراتبسلسلهدر جهت تعیین 

های مرکزی استفاده کرد. برخی از روش یهامکانبرای تعیین محدوده  هاآنتوان از های بسیاری وجود دارند که میروش

ها باشد، لذا بررسی این روشعمدتاً موجود نمی توسعهدرحالشد که در کشورهای باهای زیادی میپیچیده نیازمند آمار و داده

 اندبارتعتواند انجام گیرد. این دو روش محدود به دو روش نسبتاً ساده است که معموالً بدون استفاده از کار میدانی اضافی می

 بندی گاتمن.و طیف یشاخص گذاراز 

ها و آمار، بر مبنای ماهیت و تعداد خدمات و تسهیالت موجود آوری دادهجمعگاتمن اساساً شامل  یشاخص گذارروش 

توان برای کارکردهای هر آوری شدند، میاین آمار جمع کهیهنگاماست.  موردنظرهای منطقه در هر یک از زیستگاه

ح ، شاخصی برای سطدرواقعآورد که در هر زیستگاه، نمره مرکزیت را پدید می هاوزنزیستگاه وزنی قائل شد. جمع این 

 کارکردها در هر زیستگاه است.

 
باشد. نقطه آغاز در این روش این است که، گاتمن می یگذار اسیمقاستفاده از  هامکانروش دیگر در تعیین مرکزیت 

، تعیین جهیدرنتمشاهده حضور کارکردهای زیستگاه در باالترین سطح، به معنی حضور کارکردهای سطوح پایین است. 

اهمیتشان ضروری است. بنابراین وجود کارکرد باالترین سطح در یک مرکز،  بر حسبتمامی کارکردها  مراتبسلسله

 ننده سطح آن مرکز است.کمشخص

مرکزی را در  یهانمکاهایی که نقش بندی زیستگاههای منطقه تعریف شد، انتخاب و طبقهمرکزیت زیستگاه نکهیازاپس

 یسادگهبگاتمن استفاده شود،  یگذار اسیمقکنند، ضروری است. اگر برای تعیین حدود مرکزیت از روش برنامه ایفا می

فاده شود، است یشاخص گذاربندی کرد. اگر از روش سطح برخورد ایشان از امکانات رفاهی طبقه اسبر استوان مراکز را می

عیت آن رهیافتی را برگزید که به وسیله آن بتوان وض بر اساستوان بندی وجود دارد که میشقوق ممکنه دیگری برای طبقه

 موجود و وضعیت دلخواه آینده را متوازن نمود.

ا از طریق هبندی زیستگاهبندی است. این روش، شامل دستهترین روش طبقهه کاربرد دارد، سادهروشی که بیش از هم

ه های ناحیه، شهرستان، منظومه، مجموعمرکزی در رده یهامکانبندی این دسته جهیدرنتبندی نمره مرکزیت است که طبقه

 گیرند.و حوزه قرار می

111 
 = اندازه مرکزیت

 هاتعداد کارکردهای موجود سکونتگاه   



گاه تی و مرکز یکارکرد یگ دیچیپ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر    اهسکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
75 

اداری کشور، ساختار سلسله مراتبی مراکز عمده جمعیتی در هر استان به ترتیب از سطح باال به  -بر پایه تقسیمات سیاسی 

پایین متشکل از مرکز استان، مراکز شهرستان، مراکز بخش و مراکز دهستان است. مطابق این الگو، نقش مراکز دهستان 

و بزرگ با مرکز بخش بوده و مراکز بخش نیز حلقه واسطه مراکز دهستان ای بین روستاهای کوچک عبارت از حلقه واسطه

باط با های دهستانی بدون ارتبا مراکز شهرستان است. در مواردی که مرکز بخش منطبق بر مرکز شهرستان بوده، مرکزیت

ها رستانزی تمام شههای مرکشوند که این وضعیت در بخشمستقیم به مراکز شهرستان متصل می طوربهای مراکز واسطه

 شود. مشاهده می

زیابی های روستایی، ارهای جمعیتی و سکونتگاهمرکزیت کانون چگونگیهای کارآمد برای تشخیص یکی از روش

ت. عددی به کارکردهای خدماتی اس یوزن دهها و تعیین ارزش مرکزیت با کارکردهای خدماتی این کانون تو کیف یتکم

تاکنون داشته  یاکنندهنییتعو نتایج مؤثر و  قرارگرفته مورداستفادهگسترده  طوربهاست،  1بریگز این روش که بانی آن کنت

 است. 

استقرار هر یک از واحدها و ارزش مرکزیتشان  بر اساسها شده و آبادی یوزن بندروش فوق، خدمات  یریکارگبهبا 

ی وجود دارد، لذا دارای ارزش مرکزیت باالتری است. شوند، چون خدمات سطح باال فقط در مراکز معدودبندی میطبقه

و به صورت ضریبی در تعداد خدمات هر آبادی دخالت داده  شدهنییتعبدین ترتیب کیفیت کارکردی هر نوع خدمات 

تعداد کارکردها در اندازه مرکزیت آن کارکرد به دست  ضربحاصلکه از طریق مجموع  یوزن دهشود. حاصل این می

ژه برخوردار ها از ارزش ویاین روش عملکردها با توجه به تکرار در سکونتگاه بر اساسهاست. بندی آبادیبنای رتبهآید، ممی

شوند و هر نوع سرویس که به تعداد کمتری در سطح محدوده وجود داشته باشد، اندازه مرکزیت باالتری خواهد داشت می

 که خود عامل مهمی در انتخاب مکان مرکزی است.

هایی نظیر خدمات آموزشی، بهداشت، درمان و خدمات اصلی شامل فعالیت یطورکلبهانتخاب خدمات  ینهیزم در

دمات ها، خهای تجاری است و در کنار این متغیرها، عوامل دیگری نیز مانند تعداد جمعیت ساکن در سکونتگاهفعالیت

 شبکه ارتباطی نیز مؤثرند، ضمن مراتبسلسلهفرهنگی و های خدمات عمومی، خدمات های اداری، کارگاهعمرانی، فعالیت

 ها و میزانکننده آستانهتوان از میزان جمعیت که منعکسعددی به کارکردها و خدمات هر روستا می یوزن دهبرآورد و 

انه تنقش و کارکرد هر روستا در جوابگویی به سطحی از نیازهای خدمات رفاهی است، استفاده نمود. بر مبنای اصل آس

                                                      
(1) : Kenneth Briggs 
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مبنا،  نیبر اشود که از نظر جمعیت پوشش الزم خدماتی را داشته باشند. جمعیتی، عموماً به روستاهایی خدمات ارائه می

 تری برخوردارند.های پرجمعیت معموالً از نظر عملکردی از ارائه خدمات متنوعکانون

 نماید نیز مرزهای معینی را درمرکزی و مراکز عرضه خدمات توسعه روستایی ارائه می یهامکانهر کدام از خدماتی که 

رضه کند، توان عخدمات را به جمعیت معینی عرضه می جهیدرنتآورد، ای به وجود میو آستانه خدماتی ویژه رندیگیبرم

مد جمعیت حوزه نفوذ و سرانجام با ، میزان درآونقلحملخدماتی هر مرکز، با میزان جمعیت انواع کارکردها، قدرت 

دماتی هایی بسیار دارد. توان عرضه ختفاوت باهمتصمیمات اداری رابطه مستقیم دارد. سطح آستانه توزیع خدمات گوناگون 

ارد. در و تنوع اقتصادی ناحیه رابطه مستقیم د ونقلحملآستانه به میزان و تراکم جمعیت، توزیع درآمد، دسترسی به وسایل 

کند، دا میهای مرکزی پیوند نزدیکی پیمکان مراتبسلسلهخدماتی در یک ناحیه با  مراتبسلسلهستگی توزیع خدمات واب

، شدهعرضهدمات شود و نهایتاً خهای اقتصادی ناشی از تولید انبوه را سبب میجوییمیزان جمعیت بیشتر، تراکم باالتر و صرفه

 شود.تمام می ترارزان

در تعیین مراکز روستایی برتر مؤثر است، دسترسی و به عبارتی نقش و عملکرد ارتباطی یک روستا و عامل دیگری که 

نحوه قرارگیری موقع جغرافیایی آن نسبت به روستاهای پیرامون است، این عامل حتی در انتخاب مراکز اداری )دهستان و 

، رارگرفتهقتر هستند، به عنوان مرکز اداری نیز مدنظر و گاهی روستاهایی که دارای موقعیت به قرارگرفتهبخش( نیز مدنظر 

، خطوط هاهراهای اطراف کمتر باشد، گسترش شبکه دسترسی هر کانون نیز مانند در آبادی هاآنجمعیت  قدر مطلقگرچه 

شد رشود، به عبارت دیگر این وضعیت جدید، ها میباعث رشد و توسعه و تنوع کارکردی آن سکونتگاه ونقلحملآهن، 

 نیب رااقتصادی  دادوستدها اغلب کنش متقابل، تعامل اجتماعی و ها و شبکهسازد، راههای مرکزی را ممکن میمکان

رساند، حتی الزم می یهاتوانبخشد، همچنین سیستم بازارهای روستایی را به ها و مناطق نفوذ روستایی قوت میسکونتگاه

بخشد و شود و روابط میان روستاها را توسعه میای میای هفتگی و شبکه ناحیههای روستایی باعث رشد بازارهتوسعه راه

دهد. عدم وجود شبکه دسترسی مناسب تنها در سطح روستاهای مراکز تولید کشاورزی را با مراکز توزیع و مصرف ارتباط می

 زلی باقی خواهد ماند. تواند پایدار بماند و سرانجام تحرک اجتماعی همچنان در سطح ناکشاورزی معیشتی می

اده از های برتر روستایی است که با استفکننده کانونسیاسی نیز یکی از فاکتورهای تعیین -نقش و عملکرد اداری 

ی فضاها بندشود، چون سطحمتغیرهایی نظیر مرکز دهستان، مرکز بخش، مرکز و دفتر خدمات جهاد کشاورزی مشخص می

شود، لذا با در نظر گرفتن تقسیمات اداری در حال حاضر، عالوه بر ام موجود انجام میو مراکز روستایی برای اصالح نظ

 ترآسانسانی رشود، تا هم خدماتمراکز برتر اداری، مراکز دیگری در قالب تقسیمات کالبدی پیشنهادی در نظر گرفته می

 ه باشد. تر و کاراتری داشتشود و هم از نظر سلسله مراتبی این نظام عملکرد معقول
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های های میان متغیرهای کارکردهای خدماتی، جمعیت، شبکه ارتباطی، نقشتعامل ها و بررسیپس از تجزیه و تحلیل

مناطق  های فضایی را در شبکه عملکردیتوان وابستگیها میاداری، اجتماعی و فرهنگی و با ثبت این اطالعات بر روی نقشه

اتبی ریزی جهت دستیابی به ساماندهی سلسله مرها در محیط به برنامهی این وابستگینمود و سپس از طریق شناسای مالحظه

 ها اقدام نمود. سکونتگاه

 و در جهت شدهحفظ هاآنبایست امتیاز برتری و می شدهمشخصهای مرکزی ها در وضع موجود، مکاندر این بررسی

های الزم گذاریگیری شده و سرمایهوجود در هر مکان برتر اندازههای مریزی نمود.کمبودها و نارساییتقویت آن نیز برنامه

اد نمود و سیستم سکونتگاهی ایج مراتبسلسلهتر در های بین نظام باالتر و پایینبخشی به وابستگیجهت رشد آن را با توان

 را پویا نمود.  یامنطقهای یا یکپارچه ناحیه

از مراکز سکونتگاهی برای رشد و توسعه اقتصادی دارای  کیکدامدهد که ریزان نشان میها به برنامهنتیجه این بررسی

جه باالتری در سکونتگاهی، به در مراتبسلسلهخدمات بیشتر و قبول تنوع کارکردی در  باعرضهامکانات مساعدی هستند، تا 

های کونتگاهاز س کیکدامگردد که خود را وسعت بخشند، همچنین مشخص می نظام سلسله مراتبی دست یابند و حوزه نفوذ

آید تا از این طریق با تنظیم های الزم به عرضه خدمات جدید به صورت مکان مرکزی درمیگذاریای با سرمایهناحیه

شش خدمات آن قرار وهای منطبق با شرایط سکونتگاهی، سیستم سکونتگاهی کاراتر عمل کند و جمعیت بیشتری زیرپطرح

 ها عملی گردد.ای در راستای هدف ساماندهی سلسله مراتبی سکونتگاهریز منطقهبرنامه تیدرنهاگیرد و 

ین های یک یا چند فضای روستایی، تعیکاربرد متصور برای تحلیل نوع و نحوه توزیع خدمات در بین آبادی نیترمهم

به شمار  های موجود هر آبادیترین پتانسیللفعل نشانگر یکی از اصلیهای برتر است که خود نیز به صورت بامرکزیت

توان از آید. به عبارت دیگر با استفاده از آمار توزیع خدمات و حتی تشخیص نوع کارکردهای خدماتی در هر روستا میمی

ت اصل حداقل های رعایو زمینه مراکز روستایی آن بهره برد مراتبسلسلههای اجرایی و موجود یک منطقه برای تعیین قابلیت

 امکانات موجود را هموار نمود. یدرازابرداری از منابع بهره

واقع لزوم گردد که در مبا توجه به ارتباط تنگاتنگ موجود بین متغیرهای تعداد جمعیت و خدمات هر آبادی، مشخص می

ی یک ی سود جست. برای تعیین مراکز برتر روستایتوان از هر یک از این دو متغیر به عنوان یک جایگزین یا متغیر تبعمی

ی نمود. گذارمنطقه، شایسته نیست جز در مواردی ویژه، روی همه نقاط جمعیتی )نقاط بسیار کوچک و پراکنده( سرمایه

 ، با تمرکز روی نقاط متوسط و بزرگ روستایی، دستیابی به هدف تعیین مراکز سطح باالی ارائه خدمات نیز قابلیتدرواقع

 اجرایی مؤثرتری را پیدا خواهد کرد.



گاه تی و مرکز یکارکرد یگ دیچیپ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر    اهسکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
78 

ظیر نحوه های بالقوه آبادی نانتخاب مراکز برتر روستایی نیازمند ارزیابی توأم معیارهای مختلف است. جدا از پتانسیل

های بالفعل آن نظیر اندازه جمعیت و خدمات هر آبادی نیز بسیار تحوالت عوامل اقتصادی و فضایی نقاط، بررسی پتانسیل

الفعل و نحوه های بنظر پتانسیلباشد. این دو متغیر به راحتی قادرند تا وضعیت موجود یک آبادی را از نقطهاهمیت می حائز

ه در کنار ، بلکییتنهابههای فوق نه ایفای نقش مرکزیت در آینده توصیف کنند. البته باید در نظر داشت که شاخص

های بالقوه خود گیری نهایی را برای یک آبادی مهیا نمایند. پتانسیلهای تصمیمتوانند زمینههای بالقوه است که میپتانسیل

 های توسعه آتی مبنی بر ایجاد اشتغال و .. است.شامل معیارهای دسترسی، پوشش جمعیتی، وجود منابع، برنامه

ی برتر در محدوده باال بودن شاخص مرکزیت هر آبادی، حاکی از برخورداری باالی آن آبادی از کارکردهای خدمات

اهمیت آن کارکرد خدماتی در تشخیص مراکز روستایی برتر است. برعکس هرچه تعداد  در نتیجهاست و  یموردبررس

ته چون ارزش باشد. البتر میکارکردهای خدماتی در یک آبادی کمتر باشد به مراتب امتیاز شاخص مرکزیت آن نیز پایین

تیازی که به یابد، بلکه اما افزایش کارکردهای خدماتی، شاخص مرکزیت فزونی نمیمرکزیت خدمات یکسان نیست، الزاماً ب

د. به همین باشگیرد، به عنوان مالک و معیار تعیین شاخص مرکزیت میتعلق می موردمطالعههر کارکرد خدماتی در محدوده 

ر از انی برخوردار نیستند. البته به غیجهت نیز دو آبادی با تعداد کارکرد خدماتی مساوی، الزاماً از شاخص مرکزیت یکس

که از جمعیت باالیی نیز برخوردارند, به عنوان  ییهایآبادمرکز آمار،   ی، با توجه به اطالعاتهای کارآمد خدماتشاخص

یت و ها نبوده و جمعمعرف مرکزیت آبادی ییتنهابهاند. بنابراین کارکردهای خدماتی های مرکزی تلقی گردیدهکانون

 های روستایی استان بوده است.های مهم در تعیین مرکزیت آبادیرسی مناسب نیز از دیگر شاخصدست

رسانی تری برای مرکزیت بوده، این است که روستاهای پرجمعیت اصوالً برای خدماتدلیل آنکه جمعیت فاکتور مناسب

در  جهت مرکزیت فضاها برخوردارند. به این ترتیبهای باالتری گردند و لذا از قابلیتتر تجهیز میدر اولویت بوده و سریع

 است. قرارگرفتههای پرجمعیت بیشتر مدنظر های روستایی استان از نظر مرکزیت، آبادیبندی آبادیرتبه

 های مرکزیمکان مراتبسلسلهتعیین  -1-2-8-1-9-1

مرکزی استان بوشهر طی شده است. در گام نخست  یهامکان مراتبسلسلهاصلی در تعیین  چهار گام، 21نمودار مطابق 

نظری  ه به ابعاداست. با توج شدهنییتعتعیین نقاط مرکزی  یهاشاخص تیدرنهاو  قرارگرفته یموردبررسمبانی نظری مرتبط 

، باشدیمو فاقد آن خدمات  ترنییپاسطح مشخصی از کاال و خدمات به سطوح  دهندهارائهمکان مرکزی  کهییازآنجامرتبط، 

خست در مرحله ن شدهمشخص یهاشاخص بر اساسیک شهر یا یک روستا باشد. در گام دوم  تواندیملذا یک مکان مرکزی 

بانی در م شدهیمعرف یهامدلاست. در گام سوم، بر اساس  شدهنییتعتایی مرکزی شهری و روس یهامکان مراتبسلسله
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 یموردبررسمرکزی شهری و روستای مشخص و در گام آخر، از تلفیق آنچه  یهامکاننفوذ هر یک از  یحوزهنظری، 

 است. شدهاستخراجسطح  5مرکزی استان در  یهامکان، قرارگرفته

 مرکزی استان بوشهر یهامکان مراتبسلسله: فرآیند تعیین 21نمودار 

 
  مطالعات مشاور: مأخذ 

 

 مفاهیم پایه

  مرکزی یهامکانتعریف 

اصلی  یهااهرمکان مرکزی، سکونتگاهی است که به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، دسترسی به شبکه 

کارکرد  .قرار دارد هاسکونتگاهو یا فرعی و نیز برخورداری از خدمات و تولیدات مختلف و دیگر عوامل، مورد مراجعه سایر 

ان . اهمیت نسبی هر مکدهدیمتشکیل  هاآنجمعیت پیرامونی  ازیموردنتأمین کاالها و خدمات مرکزی را  یهامکان یهیاول

بی دارند. مرکزی ترتیبی سلسله مرات یهامکانکاال و خدمات تولیدی آن بستگی دارد. نظام  یمرتبهمرکزی به تعداد و نیز 

خدماتی است  کاال و یهیکل رندهیدربرگ، بلکه کندیمکاال و خدمات سطح مربوطه را فراهم  تنهانه مراتبسلسلههر سطح از 

ار در ز ابداعات والتر کریستالر است که برای اولین ب. نظریه مکان مرکزی اشوندیمعرضه  مراتبسلسلهکه در سطوح پایین 

 مرحله دوم: تعیین مکان های مرکزی شهری و روستایی

 مکان های مرکزی شهری و روستاییحوزه نفود تعیین  سوم:مرحله 

 مراکز آموزش عالی -
 مراکز بهداشتی درمانی -
 مراکز اقامتی گردشگری -

 بیمه ای-مراکز بانکی -
 خدمات زیربنایی -

 مراکز فرهنگی درمانی -

 شیمراکز آموز -
 فرهنگی ورزشیمراکز  -

 سیاسی اداریمراکز  -
 بهداشتی درمانیمراکز  -
 مراکز بازرگانی و خدماتی -
 مخابرات و ارتباطاتمراکز  -

های  تعیین شاخص
 مرکزیت

 تعریف مکان مرکزی

شاخص  
 مرکزیت

 جمعیت تعداد خدمات برتر

 مرحله اول:تعریف مکان های مرکزی و تعیین شاخص  های مرکزیت
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به چاپ رسیده است. این نظریه در جهت پاسخگویی به  1332در سال « مرکزی در جنوب آلمان یهامکان»کتابی با عنوان 

 شده است. یزیرطرح هاآنبین  مراتبسلسلهعلت توزیع فضایی شهرها و اندازه و 

گر و از سوی دی هایآبادبه بررسی اندازه، تعداد و پراکنش شهرها و  سوکیمرکزی در حالت کلی از  یهامکاننظریه 

 هایفعالیت یبایمکانمرکزی مفاهیم مربوط به  یهامکاننظریه  درواقع. پردازدیمبه ارتباط خدماتی میان نقاط سکونتگاهی 

عملکردها را بیان کرده و هدف اصلی آن شرح و  مراتبسلهسلمیان شهر و روستا و نحوه آرایش  یهایوابستگخدماتی، 

میزان  توانیم تبمراسلسلهاین نظریه به صورت  یریکارگبهست. با ا هاآنو حوزه نفوذ  هاسکونتگاهتبیین سازمان فضایی 

 گردند.  یبنددسته هاکونتگاهس هاآن، تهیه نمود تا بر اساس اندگرفتهشکل هاسکونتگاهرا که بر پایه امکانات موجود  ییهاسنج

کزی مر یهاکانم مراتبسلسلهمفاهیم مرتبط با آن، فرآیند تعیین  قیتحقمرکزی و  یهامکانپس از بررسی ابعاد نظری 

 مشخص گردیده است. 21نمودار استان بوشهر مطابق با 

 

 مرکزی استان یهامکاندر تعیین  کاررفتهبه یهاشاخص 

 ست:ا شدهاستفادهمرکزی موجود در استان به تفکیک شهر و روستا، از سه شاخص اصلی  یهامکانجهت تعیین 

با جمعیت باالتر  یهاسکونتگاه کهییازآنجا. شوندیم یبندرتبهاساس اندازه جمعیتشان  بر هاسکونتگاه اندازه جمعیت:

این شاخص در مقایسه با دو شاخص دیگر اهمیت کمتری  باشندیمبرخوردار  یترمتنوعدر اکثر مواقع از خدمات بیشتر و 

 است.  شدهیبررس، 31سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساسدارد. جمعیت نقاط شهری و روستایی استان 

میت . این شاخص اهستا هاسکونتگاهنشان دادن میزان مرکزیت  یهاروششاخص مرکزیت یکی از  شاخص مرکزیت:

بر مبنای تعداد عملکردها در یک مکان، بلکه بر اساس فراوانی این عملکردها در کل منطقه  تنهانهکارکردی عملکردها را 

 که ضریب مکانی رندیگیمدر منطقه به خود  هاآن. عملکردها وزنی معادل نسبت معکوس کندیم یریگندازها

 (Location Coefficient( )Ci)  دیآیم به دستو از طریق فرمول زیر  شودیمنامیده: 

Ci: (1/Ti) *100 
است. شاخص مرکزیت برای یک مکان،  عملکردهای موجود در منطقه( Ti) و (i)ضریب مکانی عملکرد  (Ci)که در آن 

برابر است با مجموع وزن عملکردهای موجود در آن مکان. هرچه میزان این شاخص بیشتر باشد، اهمیت کارکردی آن مکان 

 بیشتر است.
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 ، امتیاز و یا میزان مرکزیتهاسکونتگاهاز ضرب کردن ضریب مکانی هر عملکرد به تعداد آن عملکرد در هر یک از 

و نهایتاً از جمع امتیازات عملکردهای موجود در هر سکونتگاه،  آمدهدستبهبرای هر یک از عملکردهای موجود  هااهسکونتگ

 .دیآیم به دستشاخص مرکزیت آن سکونتگاه 

 تعداد خدمات برتر 

نتگاه ارائه ورا در سطوح مختلف به سایر سک یاژهیوخدمات  شوندیمکه به عنوان نقاط مرکزی انتخاب  ییهاسکونتگاه

. منظور متفاوت است اندشدهانتخاباز نقاط مرکزی شهری و روستایی خدماتی که به عنوان برتر  دستهدو . برای هر دهندیم

از خدمات برتر در نقاط شهری آن دسته از خدمات خاصی هستند که یا به دلیل مقیاس عملکردی و یا ماهیت تنها در برخی 

 )شهری و روستایی( خواهند داشت. هاسکونتگاهاز سایر  یکنندگانراجعهمو  افتهیاستقراراز شهرها 

 :اندعبارتو  باشندیمکه هر یک شامل انواع مختلف  شدهییشناساگروه از خدمات برتر در نقاط شهری  6

 یرانتفاعیغکاربردی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه -مراکز دولتی، مراکز علمیمراکز آموزش عالی شامل: 

شهری،  رمانید -بهداشتی مرکزبیمارستان عمومی، بیمارستان تخصصی، درمانگاه،  درمانی شامل: -مراکز بهداشتی

، مومیع متخصص، پزشک محدود، پزشک و سرپایی جراحی خصوصی، مرکز ناباروری کلینیک، مرکز پلی و کلینیک

 و آزمایشگاه پزشکدندان

 خانهستی،توری-تفریحی-متیا، مجتمع اقسرامهمان/ریپذمهمان، آپارتمان هتل، هتل مراکز گردشگری اقامتی شامل:

 مسافر

 بانک دولتی، بانک خصوصی، بیمه دولتی، بیمه خصوصی شامل: یامهیب -مراکز بانکی 

 هنری، کتابخانه، اماکن ورزشی-فرهنگی یهامجتمعتاتر، -سینما ورزشی شامل: -مراکز فرهنگی

فرودگاه  -صیادی، چندمنظوره، نفتی، صنعتی، مسافری( -بندر )تجاری، صیادی، تجاری خدمات زیربنایی شامل:

 گمرک -مسافربری پایانه -( یالمللنیب داخلی، فرودگاه فرودگاه)
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 مرکزی شهری یهامکاندر  شدهییشناسا: خدمات برتر 21نمودار 

 
 مطالعات مشاور: مأخذ 

 

 :باشدیمنیز به شرح زیر  هاآنمرکزی روستایی متفاوت است که  یهاسکونتگاهخدمات برتر منتخب در 

خترانه، د یروزشبانه راهنمایی مدرسه، پسرانه یروزشبانه راهنمایی مدرسه، دبستان، روستا مهد :شامل آموزشیمراکز  -

 ستاندبیر، پسرانه یروزشبانه دبیرستان،، مختلط راهنمایی مدرسه، دخترانه راهنمایی مدرسه، پسرانه راهنمایی مدرسه

 دانش و کار یرستاندب، پسرانه دانش و کار دبیرستان، دخترانه نظری دبیرستان، پسرانه نظری دبیرستان، دخترانه یروزشبانه

 دخترانه یاحرفه، هنرستان فنی و پسرانه یاحرفه، هنرستان فنی و دخترانه

 کتابخانه عمومی، زمین ورزشی، سالن ورزشی :شامل ورزشی-فرهنگی

مرکز بهداشتی درمانی روستایی، داروخانه، خانه بهداشت، پایگاه بهداشت روستایی،  :شامل درمانی-مراکز بهداشتی

ا تجربی ی پزشکدنداندهان و دندان،  یا بهداشت کار پزشکدندانمرکز تسهیالت زایمان، پزشک خانواده، پزشک 

 ، دامپزشک، تکنسین دامپزشکی، آزمایشگاه و رادیولوژیبه ورزر یا مامای روستایی، ، بهیاسازدندان

  روستایی تعاونی شرکتمرکز خدمات جهاد کشاورزی،  شامل: اداری-مراکز سیاسی
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، نمایندگی پخش نفت سفید، نمایندگی پخش سیلندر گاز، ینشانآتشپایگاه   شامل: خدماتیمراکز بازرگانی و 

 کشاورزی، جایگاه سوخت آالتنیماشی، بانک، تعمیرگاه فروشگاه تعاون

 دفتر مخابراتدفتر پست،   شامل: ارتباطاتمراکز مخابرات و 

 مرکزی روستایی یهامکاندر  شدهییشناسا: خدمات برتر 22نمودار 

 
 مطالعات مشاور: مأخذ 

 مرکزی به تفکیک نقاط یهامکان مراتبسلسلهدر گام دوم،  شدهیمعرف یهاشاخصدر ادامه با استفاده از هر یک از 

 شهری و روستایی بررسی خواهد شد.

 شهری یمرکز یهامکان مراتبسلسلهتعیین  -1-2-8-1-9-1-1

. آمار و اطالعات مربوط به این قسمت بر اساس سرشماری عمومی نفوس اندشدهتمام شهرها به عنوان مکان مرکزی تلقی 

از جمعیت و خدمات در شهرها و مسلم بودن  یاآستانه. توجیه این امر وجود تحلیل گردیده استتجزیه و  31و مسکن سال 

 .دهدیمرا نشان  ترنییپاروستایی پیرامونی و شهرهای سطوح  یهاحوزهاثرگذاری شهرها به 

 راهکبوشکان و دور شهر آباد، بادوله، ، چها1331الزم به ذکر است که مطابق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

در فرآیند .اندشدهدهیدمطالعاتی، نقطه شهری  یهابخشکه به منظور هماهنگی با سایر  انددهیگردنقطه روستایی معرفی 

نقطه ابتدا به  4است. این  آمدهدستبهنقطه شهری مذکور  4در ارتباط با  یتوجهقابلمرکزی استان نتایج  یهامکانشناسایی 

و سپس  اندگرفتهقرارمرکزی روستایی در سطح یک  یهامکانستایی بررسی و در ساختار سلسله مراتبی عنوان سکونتگاه رو
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مرکزی شهری در  یهامکاندر ساختار سلسله مراتبی  دهدیمکه نتایج بررسی نشان  اندشدهلیتحلبه عنوان سکونتگاه شهری 

 . اندقرارگرفته( 5آخرین سطح )سطح 

 شهری بررسی جمعیت نقاط مرکزی 

بوشهر به دلیل اختالف فاحشی که از نظر 14جدول شده است. مطابق  یبندطبقهسطح 5نقطه شهری استان در  37جمعیت 

مراکز شهرستان  3و  2در سطوح  قرارگرفتهشهرهای است.  قرارگرفتهدر سطح اول  ییتنهابهجمعیت با سایر شهرها دارد 

کوچک مقیاس بودن  یدهندهنشانکه این امر  اندقرارگرفته 5و  4از  شهرهای استان در سطوح درصد 71. در حدود باشندیم

  .دهدیمجمعیتی نقاط شهری استان را نشان  یبندسطح17نقشه  .باشدیمشهرهای استان از نظر شاخص جمعیت 

 جمعیتی شهرهای استان بوشهر یبندرتبه: 14جدول 
 سطح نام شهر جمعیت شهر رتبه

 سطح اول     بوشهر 135222 1

 برازجان 35443 2
 سطح دوم 

 
 بندر کنگان 76323 3

 بندر گناوه 64111 4

 خورموج 34344 5

 سطح سوم  

 

 بندر دیلم 22333 6

 جم 21751 7

 بندر دیر 21157 8

 چغادک 18172 3

 آبپخش 17238 11

 اهرم 13778 11

 سطح چهارم 

 

 عالی شهر 12821 12

 بنک 11515 13

 نخل تقی 11513 14

 وحدتیه 11414 15

 کاکی 11156 16

 عسلویه 7884 17

 سعدآباد 7853 18

 خارک 7722 13

 شبانکاره 7653 21

 سیراف )بندر طاهری( 7137 21

 آبدان 6211 22

 سطح پنجم 

 

 بردستان 6178 23

 دالکی 6144 24

 ریگ بندر 5613 25

 بردخون 4376 26

 دوراهک 4413 27

 دلوار 3714 28

 بادوله 3681 23

 آباد 3513 31

 ارم تنگ 3183 31
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 سطح نام شهر جمعیت شهر رتبه

 انارستان 2735 32

 شنبه 2528 33

 امام حسن 2438 34

 ریز 2415 35

 بوشکان 2273 36

 کلمه 2164 37

 1333: سرشماری عمومی نفوس و مسکن مأخذ 
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است.  شدهزده(  1ریتصو پراکندگی جمعیتی نقاط شهری، استان دو برش طولی و عرضی )مطابق ینحوهجهت تحلیل 

 ، شودیمکه مشاهده  گونههماناست.  شدهمیتقساستان به دو نیمه شمالی و جنوبی طولی،  دربرش

دریا  یجوارهم( که در 1باال( در نیمه جنوبی استان )قسمت  تیبا جمع)شهرهای  3و  2، 1تمرکز شهرهای سطح -

 بیشتر از نیمه شمالی است. اندقرارگرفته

: 1 . قسمتباشدیم هاشهرستانفرضی منطبق با مرز  یهاخطاست که  شدهکیتفکقسمت  4، استان به عرضی دربرش

 دیلم و گناوه یهاشهرستانشامل 

 بوشهر، دشتستان، تنگستان یهاشهرستان: 2قسمت 

 دشتی، دیر یهاشهرستان: 3قسمت 

 جم، کنگان، عسلویه یهاشهرستان: 4قسمت 

بوشهر، تنگستان و دشتستان  یهاشهرستاندر قسمت دوم که شامل  3و 2، 1تمرکز نقاط شهری به ویژه شهرهای سطوح 

 گناوه و دیلم کمترین است. یهاشهرستانشامل  1بیشتر و در بخش  باشدیم

 تحلیل نحوه پراکنش نقاط شهری از نظر شاخص جمعیتی:1ریتصو
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 بررسی تعداد خدمات برتر و شاخص مرکزیت 

مرتبط  یهاارگانو  هادستگاهاز   شدهکسب، در این بخش با استناد به آمارهای قبلخدمات برتر در بخش  معرفیپس از 

در  است. قرارگرفته یموردبررسشهری استان  یهاسکونتگاهدر از خدمات با هر یک از خدمات فوق، تعداد هر یک 

 ست.ا آمدهدستبهبعد شاخص مرکزیت هر یک از عملکردهای خدماتی و سپس کل شاخص مرکزیت هر شهر  یمرحله

 عملکرد مراکز آموزش عالی

ر تمامی ،لذا دباشدیم اییژهوش عالی یکی از انواع خدمات برتری بوده که جهت استقرار نیازمند بسترهای مراکز آموز

بدهد.  نقش مرکزیت تواندیمبه آن شهر  هاسکونتگاهو به دلیل جذب جمعیت از سایر  باشدینم یرپذامکاننقاط شهری 

راکز مکه عبارت است از:  باشدیم یبنددستهگروه قابل  پنجمراکز آموزش عالی مطابق آنچه وزارت علوم اعالم کرده در 

 کاربردی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه غیرانتفاعی-دولتی، مراکز علمی

در سطح  که باشدیمدارای باالترین شاخص مرکزیت  استانبوشهر به لحاظ برخورداری از مراکز آموزش عالی در سطح 

استان از  یهاشهرستانمشخص تمامی مراکز  طوربه. باشدیمدوم  یرتبهس از بوشهر، برازجان در است. پ قرارگرفتهنخست 

مرکز آموزش عالی برخوردار بوده و در سطوح دو الی چهار هستند. شهرهای واقع در سطح پنج، فاقد مراکز آموزش عالی 

 .باشندیم، این شهرها از نظر جمعیت نیز کوچک مقیاس باشندیم

 شهرهای استان بر اساس شاخص مرکزیت مراکز آموز ش عالی یبندسطح: 15جدول 

 شهر سطح

 بوشهر یک

 برازجان دو

 بندر کنگان -بندر دیر -خورموج -اهرم -بندر گناوه -جم سه

 دلوار-شبانکاره -خارک-عسلویه-کاکی -نخل تقی -بنک –عالی شهر  -بندر دیلم چهار

 پنج
 امام -نبهش -انارستان -ارم تنگ -بردخون -ریگ بندر -دالکی -بردستان -آبدان -سیراف )بندر طاهری( -سعدآباد -وحدتیه -آبپخش -چغادک

 دوراهک-بوشکان-بادوله-آباد -کلمه -ریز -حسن

 مطالعات مشاور: مأخذ 
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 شهری استان یهاسکونتگاه: تعداد مراکز آموزش عالی و تعیین شاخص مرکزیت در هر یک از 16جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://www.msrt.ir، 1334، ، یآورفن: آمار و اطالعات وزارت علوم، تحقیقات و مأخذ 

  سکونتگاه

 عملکرد: مراکز آموزش عالی 

 جمع عملکردها 
 مراکز دولتی 

مراکز علمی-

 کاربردی 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی 
 دانشگاه غیرانتفاعی  دانشگاه پیام نور 

 17  2  1   1  11  3  بوشهر

  7  1  1  1  3  1  برازجان

  3 1    1  1  1   1  بندر کنگان

  3 1    1  1  1   1  بندر گناوه

  3 1    1  1  1   1  خورموج

  3 1    1  1  1   1  بندر دیلم

  2   1  1  1   1   1  بندر دیر

 1     1   1   1   1   1  چغادک

 1     1   1   1   1   1  آبپخش

 4   1  1   1   1  1  جم

  3   1  1  1   1   1  اهرم

  1   1     1   1   1  عالیشهر

   1   1   1 1     1   1  بنک

   1   1   1   1   1   1  نخل تقی

   1   1   1   1   1   1  وحدتیه

 1     1      1   1   1  کاکی

  2   1  1   1  1   1  عسلویه

   1 1   1     1   1   1  سعد آباد

   1 1   1     1   1   1  خارک

 2   1  1   1   1   1  شبانکاره

 1     1   1   1   1   1  سیراف

   1  1    1   1   1   1  آبدان

   1 1     1   1   1   1  بردستان

   1   1   1   1   1   1  دالکی

   1   1   1   1   1   1  بندر ریگ

   1   1   1   1   1   1  بردخون

  1   1   1  1   1   1  دلوار

   1   1   1   1   1   1  تنگ ارم

   1   1   1   1   1   1  انارستان

   1   1   1   1   1   1  شنبه

   1   1   1   1   1   1  امام حسن

   1   1   1   1   1   1  ریز

   1   1   1   1   1   1  کلمه

  55  3  11 12 24  5 جمع عملکردها 

     33.33  3.13 8.33  4.17  21.11 ضریب مکانی 

 

 

  سکونتگاه

 عملکرد: مراکز آموزش عالی 

 جمع مرکزیت 
 مراکز دولتی 

مراکز علمی-

 کاربردی 

دانشگاه آزاد 

 اسالمی 
 دانشگاه غیرانتفاعی  دانشگاه پیام نور 

 185.8  66.7  3.1  8.3 41.7 61.1  بوشهر

  83.3  33.3  3.1 8.3  12.5 21.1  برازجان

  21.6  1.1  3.1 8.3 4.2  1.1  بندر کنگان

  21.6  1.1  3.1  8.3 4.2  1.1  بندر گناوه

  21.6  1.1  3.1  8.3 4.2  1.1  خورموج

  21.6  1.1  3.1  8.3 4.2  1.1  بندر دیلم

 17.4  1.1  3.1  8.3  1.1  1.1  بندر دیر

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  چغادک

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  آبپخش

  41.6  1.1  3.1  8.3  4.2  21.1  جم

  21.6  1.1  3.1 8.3 4.2  1.1  اهرم

 8.3  1.1  1.1 8.3  1.1  1.1  عالیشهر

  4.2  1.1  1.1  1.1 4.2  1.1  بنک

  4.2  1.1  1.1  1.1  4.2  1.1  نخل تقی

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  وحدتیه

  4.2  1.1  1.1  1.1  4.2  1.1  کاکی

  13.3  1.1  3.1  1.1  4.2  1.1  عسلویه

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  سعد آباد

 8.3  1.1  1.1 8.3  1.1  1.1  خارک

 13.3  1.1  3.1  1.1 4.2  1.1  شبانکاره

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  سیراف

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  آبدان

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  بردستان

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  دالکی

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  بندر ریگ

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  بردخون

  8.3  1.1  1.1 8.3  1.1  1.1  دلوار

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  تنگ ارم

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  انارستان

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  شنبه

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  امام حسن

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  ریز

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  کلمه

  511.1  111.1  111.1  111.1  111.1  111.1 جمع 
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 درمانی -عملکرد مراکز بهداشتی

ماتی که که بسته به نوع خد باشدیمخدمات موردنیاز  ترینیضرورو  ترینیاساسمراکز بهداشتی و درمانی جزء یکی از 

تان نی منتخب شامل: بیمارسدرما -مراکز بهداشتی. در این مطالعات اندشده بندییمتقسدر سطوح مختلفی  دهندیمارائه 

 خصوصی، مرکز ناباروری مرکزکلینیک،  پلی و درمانی ، کلینیک -بهداشتی مرکزبیمارستان تخصصی، درمانگاه، عمومی،

که اطالعات مربوط به هر  باشدیم و آزمایشگاه پزشکدندانعمومی،  متخصص، پزشک ، پزشکمحدود و سرپایی جراحی

به سطح بندی عملکرد مراکز  13نقشه  است. آمدهدستبهاز سوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر   شدهارائهیک از آمار 

ر سطوح بوشهر و برازجان همچنان دبهداشتی و درمانی استان بوشهر به تفکیک شهرستان نشان می دهد بر این اساس شهرهای 

 (. 17و  16)جداول  .دانقرارگرفتهیک و دو 

 درمانی-: سطح بندی شهرهای استان بر اساس شاخص مرکزیت مراکز بهداشتی17جدول 

 شهر سطح

 بوشهر یک

 برازجان دو

 جم -بندر گناوه سه

 بندر کنگان -بندر دیر -خورموج  -اهرم  -خارک -بندر دیلم چهار

 پنج
 -تانبردس -آبدان -سیراف )بندر طاهری( -شبانکاره -سعدآباد -عسلویه -کاکی -وحدتیه -تقی نخل -بنک -عالی شهر -آبپخش -چغادک

 دوراهک-بوشکان-بادوله-آباد -کلمه -ریز -حسن امام -شنبه -انارستان -ارم تنگ -بردخون -ریگ بندر -دالکی

مشاور اتمطالع: مأخذ 
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  درمانی و تعیین شاخص مرکزیت در هر یک از سکونتگاه های شهری استان-: تعداد مراکز بهداشتی18جدول 

 

 http://www.bpums.ac.ir  -دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر  :مأخذ 
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 عملکرد مراکز اقامتی/ رفاهی

-تفریحی-، مجتمع اقامتیسرامهمان/ریپذمهمان، آپارتمان هتلمنظور مراکز اقامتی و رفاهی خدماتی چون: هتل، 

 است. مسافر خانهتوریستی، 

 نندگانکاستفاده)در بسیاری از موارد کنندیمو همچنین مخاطبانی که جذب  دهندهارائهاین مراکز به دلیل نوع خدمات 

از  و ن در سطح استان پراکنده نشده استمتعادل و همگ طوربه(  باشندیماز این خدمات مسافرانی از سایر نقاط غیر استان 

 شهر از این دسته خدمات برخوردار هستند. 7شهر استان تنها 37مجموع 

مانی کالن، در -سیاسی، مراکز بهداشتی -استقرار مراکز اداری ازجملهمراکز استان همواره به دالیل مختلف  کهییازآنجا

تفریحی و .... همواره پذیرای افراد از بوشهر، به دلیل اهمیت و نقش پررنگش )مرکزیت  استان( در سطح  -مراکز گردشگری

ایام  توریستی که در استان دارد جهت پاسخ به گردشگرانی که در به دلیل نقش بندر گناوه ازآنپس است. قرارگرفتهنخست 

شهرهای کنگان و عسلویه نیز به دلیل استقرار مراکز  ، سطح دوم را به خود اختصاص داده است.ندیآیمسال به این شهر 

 است. افتهیاستقرار هاآنرفاهی در پاسخ به نیاز در -آمده و لذا مراکز اقامتی حساببه وآمدرفتفعالیتی و اقتصادی، پر 

 شهرهای استان بر اساس شاخص مرکزیت مراکز اقامتی/رفاهی یبندسطح: 13جدول 

 شهر سطح

 بوشهر یک

 بندر گناوه دو

 عسلویه -بندر دیلم -بندر کنگان سه

 خورموج -برازجان چهار

 پنج
 -سیراف )بندر طاهری( -شبانکاره-خارک -سعدآباد -کاکی -وحدتیه -تقی نخل -بنک -عالی شهر -اهرم -جم -آبپخش -چغادک -بندر دیر

 دوراهک-بوشکان-بادوله-آباد -کلمه -ریز -حسن امام -شنبه -انارستان -ارم تنگ -بردخون -ریگ بندر -دالکی -بردستان -آبدان

 مطالعات مشاور: مأخذ 
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 شهری استان یهاسکونتگاه: تعداد مراکز اقامتی/رفاهی و تعیین شاخص مرکزیت در هر یک از 21جدول 

 

  1334سازمان میراث فرهنگی و اطالعات میدانی، : مأخذ 
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 بیمه ای-عملکرد مراکز بانکی

شهری، دو نمونه بانک دولتی )ملی و صادرات( و یک نمونه بانک خصوصی  یهاسکونتگاهجهت بررسی مراکز بانکی در 

 است. شدهانتخاب)بانک اقتصاد نوین( 

 .انددهشگرفتهسیا( در نظر ایران( و یک مورد خصوصی )بیمه آ یمهیبدولتی )مرکز نیز یک مورد  یامهیبمراکز 

بین شهر اول )بوشهر( و شهر دوم )برازجان و بندر گناوه(  یامهیب -بررسی شاخص مرکزیت و تعداد خدمات بانکی

 دانست.از خدمات در مرکز استان  یتوجهقابلتمرکز بخش  توانیمکه علت آن را  دهدیماختالف فاحشی را نشان 

 یامهیب -شهرهای استان بر اساس شاخص مرکزیت مراکز بانکی یبندسطح: 21جدول 

 شهر سطح

 بوشهر یک

 بندر گناوه -برازجان دو

 عسلویه -بندر کنگان -خورموج -اهرم -بندر دیلم سه

  -بندر ریگ -خارک -آب پخش -سعد آباد -وحدتیه -دالکی -تنگ ارم -چغادک -عالی شهر -دلوار -کاکی  -بردخون -بندر دیر -جم -نخل تقی چهار

 دوراهک-بوشکان-بادوله-آباد -کلمه-امام حسن  -شبانکاره -شنبه -آبدان -ریز -انارستان -بردستان -بنک -سیراف )بندر طاهری( پنج

 مشاورمطالعات : مأخذ 
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 شهری استان یهاسکونتگاهو تعیین شاخص مرکزیت در هر یک از  یامهیب: تعداد مراکز بانکی و 22جدول 

 

 دفتر مرکزی بیمه آسیا بوشهر -دفتر بیمه مرکزی استان بوشهر-(https://units.bmi.ir)استان بوشهر نوین اقتصاد، بانک صادرات، بانک بانک ملیاداره امور شعب : مأخذ 

https://units.bmi.ir/fa/Unit.aspx?id=7700
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 خدمات زیربناییعملکرد 

 مرکگ، فرودگاه، بنادر، پایانه مسافری و اندشدهاستفادهمنظور از خدمات زیربنایی که در تعیین شاخص مرکزیت 

موجب  ، تأسیسات و تجهیزات نفتی و گازی در آنهاانهیپا. موقعیت ویژه و استراتژیک استان بوشهر و استقرار انواع باشدیم

شهرهای  و یالمللنیباستان، فرودگاه استقرار باید. بوشهر، عسلویه و خارک دارای فرودگاه نقطه شهری  5گردیده که  در 

 داخلی برخوردارند. یهافرودگاهامام حسن و جم از 

، بنادر با قابلیت کارکردی در کرانه فارسجیخل یهاآببخش اعظمی از مساحت استان با  یجوارهمهمچنین به دلیل 

کار هستند. در بررسی بنادر، نقاط شهری و روستایی واقع در شعاع سه کیلومتری هر یک تحت تأثیر  استان مستقر و مشغول به

 قرار خواهند گرفت.

، متفاوت است شدهیبررسمرکزیت نقاط شهری بر اساس خدمات زیربنایی در مقایسه با سایر خدماتی که  یبندسطح

ر ، در خدمات زیربنایی شهدادیمرا در مرکزیت به خود اختصاص . برخالف سایر خدمات که شهر بوشهر  مقام اول باشدیم

دوم و شهرهای بوشهر، کنگان، جم و نخل تقی  یرتبهاول، شهرهای دیر، گناوه، دیلم و امام حسن  یرتبهخارک و عسلویه 

نفتی  ی به ویژه شهرهایبه دلیل بنادر مستقر در شهرهای ساحل توانیم. که این اختالف را اندآورده به دستسوم را  یرتبه

 و گازی دانست.

 شهرهای استان بر اساس شاخص مرکزیت خدمات زیربنایی یبندسطح: 29جدول 

 شهر سطح

 عسلویه -خارک یک

 امام حسن -بندر دیلم  -بندر گناوه -بندر دیر دو

 نخل تقی -جم -کنگان -بوشهر سه

 بندر ریگ -برازجان -دلوار -خورموج -بندر سیراف )طاهری( چهار

 پنج
 -نارستانا -ریز -آبدان -بردخون -کاکی -شنبه -کلمه -اهرم -عالی شهر -چغادک -تنگ ارم -آب پخش -سعدآباد -دالکی -وحدتیه -شبانکاره

 دوراهک-بوشکان-بادوله-آباد --بردستان -بنک

 مطالعات مشاور: مأخذ 
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 شهری استان یهاسکونتگاه: تعداد عملکرد زیربنایی و تعیین شاخص مرکزیت در هر یک از 24دول ج

 
 1334-استان بوشهر یهاانهیپاگمرک استان بوشهر، سازمان هواپیمایی استان بوشهر، اداره کل حمل  نقل و  اداره: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، مأخذ 
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 ورزشی-عملکرد مراکز فرهنگی

-فرهنگی یهامعمجت،  تئاتر -ورزشی موردبررسی در نقاط سکونتگاهی شهری استان بوشهر شامل: سینما -مراکز فرهنگی

فرهنگی  ولی مراکز باشندیم. اکثر نقاط شهری دارای اماکن ورزشی و کتابخانه باشدیمهنری، کتابخانه و  اماکن ورزشی 

 است. شدهپخشاستان سطح هنری به مقدار کم و نامتعادل در  -فرهنگی یهامجتمعو  تئاتر -سینما ازجمله

 ورزشی -استان بر اساس شاخص مرکزیت خدمات مراکز فرهنگی شهرهای یبندسطح: 25جدول 

 شهر سطح

 بوشهر یک

 جم -بندر کنگان -بندر دیر -بندر گناوه -برازجان دو

 خورموج  -دلوار -عالی شهر -خارک -دیلم سه

 عسلویه -بنک -کاکی -اهرم -چغادک -آب پخش -سعدآباد -وحدتیه -شبانکاره -بندر ریگ  -امام حسن چهار

 دوراهک-انبوشک-بادوله-آباد -نخل تقی-شنبه -تنگ ارم -دالکی -کلمه -بردخون -آبدان -انارستان -ریز -بردستان -بندر سیراف)طاهری( پنج

مطالعات مشاور: مأخذ 
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 شهری استان یهاسکونتگاهورزشی و تعیین شاخص مرکزیت در هر یک از -: تعداد عملکرد مراکز فرهنگی26جدول 

 
 منبع: مرکز آمار ایران





گاه تی و مرکز یکارکرد یگ دیچیپ ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و     اهسکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
116 

 مرکزی شهری  یهامکان یبندسطح

ش درمانی، آموز-نوع خدمات برتر )بهداشتی هر شش بر اساسشهری  یهاسکونتگاهدر انتها، شاخص مرکزیت تمام 

از معیار و  انحراف براساسسپس است.  آمدهدستبهورزشی(  -، زیربنایی و فرهنگییامهیب -رفاهی، بانکی-عالی، اقامتی

 برتر، مکان های مرکزی استان سطح بندی شده است.استانداردسازی هر یک از شش نوع خدمات 

. الزم ندباشیمشهرهای برازجان و گناوه در سطح دوم  ازآنپسو  قرارگرفتهدر سطح اول  یتوجهقابلبوشهر با تفاوت 

 یهابهترخدمات زیربنایی )بنادر(  یارائهدر  شانیعملکردبه ذکر است که دو شهر عسلویه و خارک به دلیل موقعیت ویژه و 

 یهاکانمتأثیر گذاشته و موجب شده در مقایسه با برخی از  هاآنکه این امر در امتیاز کلی  اندآورده به دست یتوجهقابل

 در رتبه باالتری قرار بگیرند.  باشندیمخدمات بیشتری به ساکنین  یدهندهارائهمرکزی که 

 خدماتی منتخب در شهرهای استان یهایکاربر: شاخص مرکزیت مجموع 27جدول 

 سکونتگاه

 شاخص مکانی

مراکز آموزش   جمع

 عالی 

-بهداشتی

 درمانی

-اقامتی

 رفاهی

 -بانکی 

  یامهیب
 ورزشی-فرهنگی زیربنایی

  1384,15  143,77  76,8  212,5  234,1  525,2  185,8 بوشهر

  388,51  23,82  14,3  61,7  7,1  132,3 83,3 برازجان

  353,76  21,84  33,6  45,5  111,6  64,7  21,6 بندر گناوه

  256,17  4,58  146,2  33,7  55,6  2,8  13,3 عسلویه

  236,83  27,74  64,3  6,5  1,1  36,8  41,6 جم

  218,71  13,57  121,4  15,5  21,4  26,2  21,6 بندر دیلم

  216,22  11,32  164,4  5,1  1,1  17,1  8,3 خارک

  183,71  28,22  51,1  15,6  32,5  35,8  21,6 بندر کنگان

  164,63  24,33  111,6  5,5  1,1  16,3  17,4 بندر دیر

  144,22  14,52  14,3  23,1  33,3  37,4  21,6 خورموج

  118,16  2,51  112,8  1,1  1,1  2,8  1,1 امام حسن

  81,83  16,71  25,1  6,8  14,3  11,7  8,3 دلوار

  63,31  1,36  58,3  3,7  1,1  2,8 4,2 نخل تقی

  62,51  4,71  1,1  13,2  1,1  23,1 21,6 اهرم

  51,32  3,24  33,4  3,7  1,1  4,6  1,1 بندر ریگ

  32,84  13,11  1,1  3,3  1,1  8,1 8,3 شهر یعال

  24,35  1,74  23,6  1,1  1,1  1,1  1,1 سیراف

  13,25  2,42  1,1  1,8  1,1  1,8 13,3 شبانکاره

  16,31  3,61  1,1  3,2  1,1  5,4  4,2 کاکی

  15,13  4,63  1,1  8,7  1,1  1,8  1,1 آبپخش

  13,84  2,43  1,1  3,3  1,1  8,1  1,1 چغادک
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 سکونتگاه

 شاخص مکانی

 جمع
مراکز آموزش  

 عالی 

-بهداشتی

 درمانی

-اقامتی

 رفاهی

 -بانکی 

  یامهیب
 ورزشی-فرهنگی زیربنایی

  11,13  2,31  1,1  1,8  1,1  2,8 4,2 بنک

  3,32  3,17  1,1  5,1  1,1  1,8  1,1 سعد آباد

  8,54  2,13  1,1  1,8  1,1  4,6  1,1 آبدان

  7,61  1,54  1,1  3,3  1,1  2,8  1,1 بردخون

  7,45  1,33  1,1  3,7  1,1  1,8  1,1 دالکی

  6,24  2,57  1,1  3,7  1,1  1,1  1,1 وحدتیه

  6,24  1,18  1,1  5,1  1,1  1,1  1,1 تنگ ارم

  5,75  1,18  1,1  1,8  1,1  2,8  1,1 بردستان

 5,41 2,7 1,1 1,1 1,1 2,7 1,1 دوراهک

  3,55  1,77  1,1  1,8  1,1  1,1  1,1 ریز

 2,31 1,51 1,1 1,8 1,1 1,1 1,1 بوشکان

  1,81  1,81  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 انارستان

  1,51  1,51  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 شنبه

 1,51 1,51  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 آباد

  1,51  1,51  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 کلمه

 1,23 1,23  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 بادوله

 4111 411 1111 511 511 1111 511 جمع عملکردها

 مطالعات مشاور: مأخذ 
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 در شهرهای استانی خدماتی منتخب هایکاربراستاندارسازی هر یک از شاخص های مرکزیت : 23جدول

 سکونتگاه

 شاخص مکانی

مراکز آموزش  مرکزیت جمع

 عالی
 ورزشی-فرهنگی زیربنایی یامهیب -بانکی رفاهی-اقامتی درمانی-بهداشتی

4.89711475 بوشهر
7 5.12684461 4.9145069

29 
5.1960498

41 
0.8920964

37 
5.22407584

1 26.25068841 

1.65699023 1.95493169 برازجان
8 

-
0.1797397

92 

1.2253468
88 

-
0.3910559

72 0.67157491 4.938047961 

0.18483781 بندر کنگان
3 

0.02571304
4 

0.3902458
55 

0.0107346
37 

0.3421739
76 

0.61092646
8 1.564631792 

0.18483781 بندر گناوه
3 

0.32698048
6 

1.9398943
33 

0.7983749
58 

1.3597342
03 

0.33091406
3 4.940735856 

0.18483781 خورموج
3 0.04266536 0.4080579

06 
0.2082655

74 

-
0.3910559

72 
0.09106879

5 0.543839475 

0.18483781 بندر دیلم
3 

-
0.07445603

2 

0.1408771
34 

0.0096900
21 1.7874516

73 
0.05505740

9 2.103458018 

0.06523687 بندر دیر
5 

-
0.17786718

8 

-
0.3400482

55 

-
0.2551693

61 
1.3801017

02 
0.48822905

4 1.160482826 

 چغادک
-

0.43491250
1 

-
0.26266433

6 

-
0.3400482

55 

-
0.3126232

31 

-
0.6843479

51 

-
0.36766549

4 -2.402261768 

 آبپخش
-

0.43491250
1 

-
0.32884747

6 

-
0.3400482

55 

-
0.1705554

81 

-
0.6843479

51 

-
0.28437127

4 -2.243082938 

0.75892231 جم
4 

0.66183139
9 

-
0.3400482

55 

-
0.2290539

66 
0.6354659

55 
0.59264116

9 2.079758614 

0.18483781 اهرم
3 

-
0.10793888

8 

-
0.3400482

55 

-
0.0504246

62 

-
0.6843479

51 

-
0.28175908

9 -1.279681033 

 عالیشهر
-

0.19571062
5 

-
0.26266433

6 

-
0.3400482

55 

-
0.3126232

31 

-
0.6843479

51 0.03714038 -1.758254019 

 بنک
-

0.31531156
3 

-
0.31850636

1 

-
0.3400482

55 

-
0.3518455

98 

-
0.6843479

51 

-
0.37288986

5 -2.382949593 

 نخل تقی
-

0.31531156
3 

-
0.31850636

1 

-
0.3400482

55 

-
0.3021770

73 
0.5132609

64 

-
0.42360569

4 -1.186387982 

 وحدتیه
-

0.43491250
1 

-
0.34746148

4 

-
0.3400482

55 

-
0.3021770

73 

-
0.6843479

51 

-
0.36244112

2 -2.471388387 

 کاکی
-

0.31531156
3 

-0.29161946 
-

0.3400482
55 

-
0.3152840

45 

-
0.6843479

51 

-
0.32340619

8 -2.270017473 
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 سکونتگاه

 شاخص مکانی

 مرکزیت جمع
مراکز آموزش 

 عالی
 ورزشی-فرهنگی زیربنایی یامهیب -بانکی رفاهی-اقامتی درمانی-بهداشتی

 عسلویه
-

0.05436406
3 

-
0.31850636

1 

0.9067953
48 

0.4875524
8 2.3178213

35 

-
0.28636737

8 3.052931362 

 سعد آباد
-

0.43491250
1 

-
0.32884747

6 

-
0.3400482

55 

-
0.2656155

19 

-
0.6843479

51 

-
0.34353974

2 -2.397311445 

 خارک
-

0.19571062
5 

-
0.16959429

6 

-
0.3400482

55 

-
0.2656155

19 
2.6917686

09 

-
0.03048072

6 1.690319187 

 شبانکاره
-

0.05436406
3 

-
0.32884747

6 

-
0.3400482

55 

-
0.3518455

98 

-
0.6843479

51 

-
0.36828157

5 -2.127734919 

 سیراف
-

0.43491250
1 

-
0.34746148

4 

-
0.3400482

55 

-
0.3988533

09 

-
0.1996014

86 

-
0.43205833

2 -2.152935368 

 آبدان
-

0.43491250
1 

-
0.29989235

2 

-
0.3400482

55 

-
0.3518455

98 

-
0.6843479

51 

-
0.37673421

3 -2.487780871 

 بردستان
-

0.43491250
1 

-
0.31850636

1 

-
0.3400482

55 

-
0.3518455

98 

-
0.6843479

51 

-
0.41515305

6 -2.544813722 

 دالکی
-

0.43491250
1 

-
0.32884747

6 

-
0.3400482

55 

-
0.3021770

73 

-
0.6843479

51 -0.38457077 -2.474904026 

 بندر ریگ
-

0.43491250
1 

-
0.29989235

2 

-
0.3400482

55 

-
0.3021770

73 
0.1254637

91 

-
0.33708320

8 -1.588649598 

 بردخون
-

0.43491250
1 

-
0.31850636

1 

-
0.3400482

55 

-
0.3126232

31 

-
0.6843479

51 

-
0.40147604

7 -2.491914345 

 دلوار
-

0.19571062
5 

-
0.23577743

6 

-
0.0194313

29 

-
0.2186078

08 

-
0.1710869

88 
0.17395355

7 -0.666660629 

 تنگ ارم
-

0.43491250
1 

-
0.34746148

4 

-
0.3400482

55 

-
0.2656155

19 

-
0.6843479

51 

-
0.41515305

6 -2.487538767 

 انارستان
-

0.43491250
1 

-
0.34746148

4 

-
0.3400482

55 

-
0.3988533

09 

-
0.6843479

51 

-
0.42944614

7 -2.635069648 

 شنبه
-

0.43491250
1 

-
0.34746148

4 

-
0.3400482

55 

-
0.3988533

09 

-
0.6843479

51 

-
0.44051097

1 -2.646134472 

 امام حسن
-

0.43491250
1 

-
0.31850636

1 

-
0.3400482

55 

-
0.3988533

09 
1.4257248

99 

-
0.36505330

8 -0.431648835 
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 سکونتگاه

 شاخص مکانی

 مرکزیت جمع
مراکز آموزش 

 عالی
 ورزشی-فرهنگی زیربنایی یامهیب -بانکی رفاهی-اقامتی درمانی-بهداشتی

 ریز
-

0.43491250
1 

-
0.34746148

4 

-
0.3400482

55 

-
0.3518455

98 

-
0.6843479

51 

-
0.39302340

8 -2.551639198 

 کلمه
-

0.43491250
1 

-
0.34746148

4 

-
0.3400482

55 

-
0.3988533

09 

-
0.6843479

51 

-
0.44051097

1 -2.646134472 
جمع 

 عملکردها
13.9172000

2 11.1187675 10.881544
17 

12.763305
9 

21.899134
44 14.7209098

5 85.30086188 
 مطالعات مشاور: مأخذ 

 

 شهرهای استان بر اساس شاخص مرکزیت یبندسطح: 91جدول 

 شهر سطح

 بوشهر  یک

 بندر گناوه -برازجان  دو

 خورموج -بندر دیر -بندر کنگان -خارک -بندر دیلم -جم -عسلویه سه

 بندر ریگ -اهرم -نخل تقی -دلوار -امام حسن چهار

 پنج
 -رمتنگ ا -وحدتیه -دالکی -بردخون -آبدان -سعدآباد   -بنک -چغادک -آب پخش-کاکی  -شبانکاره -بندر سیراف )طاهری( -عالی شهر

  بادوله-کلمه  -آباد -شنبه -انارستان -ریز -بوشکان -کوراهد  -بردستان

 مطالعات مشاور: مأخذ  
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 روستایی یمرکز یهامکان مراتبسلسلهتعیین  -1-2-8-1-9-1-2

مومی روستایی بر اساس سرشماری ع یهاسکونتگاهمرکزی روستایی استان، ابتدا جمعیت  یهامکانبه منظور تعیین 

گی، مراکز فرهن-در بخش مفاهیم پایه )مراکز آموزشی شدهیمعرفبررسی و مطابق با خدمات برتر  31نفوس و مسکن سال 

مراکز مخابرات و ارتباطات( شاخص  -مراکز بازرگانی، خدماتی -مراکز سیاسی،اداری -مراکز بهداشتی، درمانی -ورزشی

 یهااهسکونتگمرکزی شهری، در ارتباط با  یهامکانروند شناسایی و تعیین  برخالفمحاسبه شد.  هاآنت برای مرکزی

و نه  ، تنها به وجود و یا عدم وجود خدماتباشدیم 31روستایی که منبع اصلی اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

تقسیمات  مطابق بامرکزی روستایی استان،  یهامکاناست.به منظور حفظ تعادل و تقارن در شناسایی  شدهاشاره هاآنتعداد 

به عنوان مکان  اندآورده به دستمقدار شاخص مرکزیت را  نیترشیبسیاسی استان، در هر بخش دو سکونتگاه روستایی که 

 .اندشدهیمعرف 2و  1مرکزی روستایی سطح 

 استان مرکزی روستایی یهامکان یبندسطح: 28جدول 

 جمعیت 1مکان مرکزی روستایی سطح  بخش شهرستان
شاخص 

 مرکزیت
 جمعیت 2مکان مرکزی روستایی سطح 

شاخص 

 مرکزیت

 1,134164 213 دهوک 1,141463 238 سرمک طسوج شنبه و دشتی

 1,221637 1211 باغک جنوبی 1,277143 3315 بنه گز مرکزی تنگستان

 1,512552 2374 نیروگاه اتمی 1,513758 4181 دویره یمرکز بوشهر

 1,464336 2211 عامری 1,618662 1378 بوالخیر دلوار تنگستان

 1,363217 1561 محمدصالحی 1,227126 755 چاه بردی یمرکز گناوه

 1,253514 1837 دهداران سفلی 1,441872 1577 یافهیخل شبانکاره دشتستان

 2,124573 2474 نظر آقا 1,383565 1324 بشیر آباد سعدآباد دشتستان

 1,113212 1188 چهاربرج 1,133155 743 بنار آزادگان آب پخش دشتستان

 1,175417 1861 رودفاریاب 1,834817 2111 دهرودسفلی ارم دشتستان

 1,518414 3127 زیارت 1,814776 1742 سرکره یمرکز دشتستان

 1,26618 423 محمدی 1,433313 2515 چهارروستایی ریگ گناوه

 1,2118 131 شیخیان سلنجی 1,611511 336 زیارت کاکی دشتی

 1,215231 733 سیاه مکان بزرگ 1,224412 1634 عامری یمرکز دیلم

 1,116387 461 لیلتین 1,121838 842 حصار امام حسن دیلم

 1,33371 2218 طلحه 1,383635 2163 فاریاب بوشکان دشتستان

 1,236881 1178 عربی 1,563118 732 چاووشی یمرکز دشتی

 1,183224 3441 شیرینو 1,288483 2355 پرک یمرکز کنگان

 1,138711 2318 اخند 1,412752 5263 بیدخون عسلویه عسلویه

 1,251762 1168 سهموی شمالی 1,131415 3348 چاه مبارک عسلویه عسلویه

 1,315122 1318 تشان 1,411641 873 دره بان ریز جم

 1,257525 1611 بهرباغ 1,332587 3161 شهرک پردیس یمرکز جم

 1,261723 855 ابکش 1,26373 1816 شهنیا بردخون دیر

 1,155531 576 سرمستان 1,113216 661 نییپالمبه دان  یمرکز دیر

 مطالعات مشاور: مأخذ 
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 های مرکزیتعیین حوزه نفوذ مکان -1-2-8-1-9-2

مرتبط ساز فضای جغرافیایی است که عناصر متشکله آن دارای روابط  ، قلمروی(Functional Ragion)منطقه عملکردی 

های جمعیت و فعالیت )شهری و روستایی( های فضایی است. در این مناطق، بین اجزای نظام، مانند کانونمتقابل و تعامل

های و ارزیابی است. سفر صیتشخقابلارتباط عملکردی وجود دارد که نمودهای بارز آن مانند جریان انسان، کاال و خدمات 

هایی از فرآیند جریان است روزانه به محل کار و یا برای خرید کاال و جابجایی محصول و کاال، مراجعات خدماتی، نمونه

شوند. شهر کانون تجمع و فعالیت است. حوزه فعالیت شهر به قلمرو گیری منطقه عملکردی میموجب تکوین و شکل که

ها با قلمرو اساس شهر نیبر ا. ردیگیبرم استقرار و سکونت جمعیت شهری محدود نیست و فضاهای پیرامونی شهر را نیز در

پیرامونی خود که عرصه فعالیت است، در ارتباط بوده و بر شالوده همین ارتباطات نیز شهر تکوین یافته و تداوم حیات آن 

تر و هرچه پویایی پیوندهای شهر در عرصه فعالیت پیرامونی بیشتر باشد، به همان شود. هرچه قلمرو پیرامونی وسیعمیسر می

ی و برخوردارند و به تناسب ابعاد جمعیت تربزرگیابد. شهرهای بزرگ از قلمرو عملکردی می یتربزرگد نسبت شهر ابعا

یابند. حوزه نفوذ یک شهر عبارت است از گستره بیرون شهر، همراه با مراکز جمعیتی واقع در آن فعالیتی حوزه عمل می

آن  ارتباطی زنده، پایدار و ضروری دارند. این حوزه نفوذ با ظرموردنهای مختلف با شهر گستره که ساکنین آن بنا به انگیزه

شهر پیوند اقتصادی و اجتماعی تنگاتنگی دارد و نمایانگر میدان تأثیر و نفوذ خدمات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 

 ها و شهرهای کوچک مجاور آن است. ، بخشهاشهرکیک شهر در روستاها، روستا شهرها، 

 کننده حوزه نفوذ شهرهاینعوامل تعی

تواند به چندین عامل بستگی داشته باشد که ناشی از دو موضوع اصلی، یکی میزان نیاز وسعت حوزه نفوذ هر شهر می

و دیگری امکانات دسترسی آنان به شهر برای  موردنظرساکنین روستاها یا روستا شهرهای اطراف به خدمات موجود در شهر 

است. به طوری که در وهله نخست اگر برخی خدمات مانند مدرسه راهنمایی، درمانگاه، مراکز خرید دستیابی به این خدمات 

یا بازارهای محلی، خدمات فنی، تعمیراتی، کشاورزی و ... در حد الزم در روستاهای مرکزی یا واسطه تأمین شوند، دیگر 

)تأمین خدمات اداری، دانشگاهی یا  باالردهخدمات  نیاز شدیدی به مراجعه به شهر احساس نخواهد شد و شهرها تنها برای

های ارتباطی متعدد و ها و جادهخریدهای خاص و غیرمعمول( مورد مراجعه قرار خواهند گرفت. در وهله بعدی، اگر راه

تر لسرزمین اصلی سه نقاط یاقصاز  هاآنخواهند داشت زیرا دسترسی به  یترعیوسهای نفوذ مناسب باشند، شهرها حوزه

باشد، مراجعه به شهر برای مبادله و حتی صرفاً استفاده از خدمات رفاهی،  ترآسانبه شهر  وآمدرفتخواهد بود و هرچند 

 یموردبررسد توانتفریحی و فرهنگی میسرتر خواهد بود. بنابراین آنچه به عنوان عامل مؤثر در تعیین حوزه نفوذ شهرها می

 از: اندعبارتکه عوامل اصلی آن ای وسیع دارد قرار گیرد، دامنه
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 تعداد سفرهای روزانه به شهر از نقاط جمعیتی اطراف 

  علت مراجعه مسافرین اطراف به شهر که خود به تفکیک کارهای مختلف مانند نیاز به خدمات درمانی، خرید و

 است. یبررسقابلفروش، مراجعات اداری، تحصیل، دیدارهای خانوادگی 

 های مناسب، جاذبه بیشتری برای شهر به وجود مسافر و بار به هر شهر و وجود جاده ونقلحملهایی افزایش سرویس

 آورد. می

  مالی -جاذبه خدمات و تفریحات شهری در ورای خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و تفریحی، تجاری 

  حضور گروهی از خویشاوندان در شهر و بخش دیگر در روستا، این وابستگی قومی و فرهنگی این دو پاره از یک

ها و بردارد که اغلب به خاطر جاذبه دائمی را در ییوآمدهارفت، اندجدا افتادهخانواده گسترده که از نظر مکانی از یکدیگر 

انجامد، های بعدی از روستا به شهر میاکد روستایی، به مهاجرت گروهشرایط بهتر زندگی شهری نسبت به زندگی سخت و ر

 باشد.  ارضاکنندههای زندگی روستایی و درآمد حاصل از آن مگر آنکه جاذبه و پابندی

 ها تحلیل جریانمدل  الف(

 زیر است:های جاذبه و جریان به قرار های مؤثر و متعارف، کاربرد تحلیلبرای تعیین مناطق عملکردی، شیوه

 های بین مراکز اصلی و اقمار پیرامون ها: در این روش، مناطق عملکردی بر پایه شدت و جهت جریانتحلیل جریان

و با نزدیک شدن به مرکز بعدی بر میزان آن افزوده  افتهیکاهشها با دور شدن از مرکز اصلی شود. شدت جریانتعیین می

 ترین حد خود برسد مرز حوزه نفوذ است.گردد مکانی که شدت جریان به پایینمی

 از: اندعبارتدر تعیین حوزه نفوذ شش شهر اصلی منتخب  مؤثرسایر پارامترهای 

زه نفوذ شهرها ن حوعدم توجه به کیفیت خطوط ارتباطی و حجم جریان در تعیی،دسترسیشبکه ارتباطات مستقیم و  -

 مکانی نقاط شهری نسبت به هم سنجیده شده است.یی چندانی ندارد. در این بخش فواصل زمانی و کار آ

اشد مهم ب اثرگذاربر قطع ارتباط میان شهرها  تواندیم ازآنجاکه، بررسی این پارامتر کوهرشتههمچون  موانع طبیعی -

 است. مشاهدهقابلی شمالی استان این پدیده هاکرانهیی از هابخشاست. در 

به منظور تأمین  رتنییپاتقسیمات سیاسی، هر یک از سطوح  مراتبسلسلهتقسیمات سیاسی ) بر مبنای  مراتبسلسله -

 (ندینمایمبخشی از خدمات اولیه و ثانویه خود به سطوح باالتر مراجعه 

 زیمرک یهامکان یبندسطحمرکزی شهری از نظر ارائه خدمات برتر )بر اساس نتایج نهایی  یهامکان یبندسطح -

 (جدول شهری: 

  









گاه تی و مرکز یکارکرد یگ دیچیپ ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و     اهسکونت

 

 5002212B0021303012RE103960810 م 

 
113 

 جاذبهتحلیل مدل  ب(

معیتی)یا جو جاذبه هر شهر با اندازه بر اساس این مدل که با الهام از نظریه جاذبه نیوتن پیشنهاد شده است، نیروی کشش 

سنجه هایی مشابه تعداد شاغلین در بخش خدمات، تعداد فعالین اقتصادی و ....( آن شهر رابطه مستقیم و با مجذور فاصله از 

شهر موردنظر رابطه معکوس دارد. بدین ترتیب اوالً هرچه یک شهر از نظر جمعیت بزرگتر باشد به سبب داشتن جرم بیشتر 

هد بود و ثانیاً قدرت کشش یک شهر هر چه از آن دورتر شویم، کمتر می شود. به دارای حوزه کشش بزرگ تری خوا

 طوری که در جایی به طور کلی نیروی کشش به حداقل رسیده و کشش مصرفف کنندگان به سوی شهر دیگر شروع میشود.

گر تهیه منطقه از یکدی برای تعیین حوزه نفوذ مراکز شهری به روش مدل جاذبه، ابتدا جدول ماتریسی از فاصله شهرهای

در این ماتریس در ستون افقی و عمودی فاصله هر شهر نسبت به شهرهای دیگر به کیلومتر نوشته شده است. سپس  شده است.

جمعیت آن شهر در ستون افقی باالی جدول نوشته و آن بر مقدار فاصه تقسیم شده است. جمع ارقام بدست آمده در مقابل 

 ، خطوط هم پتانسیل جاذبه ترسیم گردیده است.GISاست.سپس با استفاده از نرم افزار  هر شهر، صریب جاذبه آن

 شهرهای استان پتانسیل جذب بررسی  :23جدول 

 پتانسیل جذب شهر پتانسیل جذب شهر

 25401.67 شبانکاره 396954.6 بوشهر
 24181.98 بردستان 199658.5 برازجان

 23713.92 دالکی 159658.6 بندر کنگان
 22136.52 عسلویه 133529.9 بندر گناوه
 20412.46 سیراف 77503.47 خورموج
 19482 آبدان 55118.64 چغادک
 19380.3 دلوار 48851.51 بندر دیلم
 19097.93 بندر ریگ 48582.69 بندر دیر
 19097.93 خارک 47046 آبپخش

 14591.48 بردخون 45901.18 جم
 12790.3 کلمه 42280.96 بنک

 12618.87 تنگ ارم 42217 عالیشهر
 11464.41 انارستان 38482.13 اهرم

 10637 امام حسن 32201.52 وحدتیه
 10539.53 شنبه 29068.29 سعد آباد
 8576.686 ریز 28493.86 نخل تقی

   27142.25 کاکی

 مطالعات مشاور: مأخذ 
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 باقدرت و خورموج بندر گناوه ، ، پنج شهر بوشهر، برازجان، بندر کنگانجاذبه تحلیلاز  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

ست الی پنجم نخ یهاردهدر  دهندیممیزان خدمات برتر را به سایر نقاط سکونتگاهی ارائه  نیترشیبجاذبه باال و اثرگذار که 

 . دینمایمموجود مطابقت  یهاتیواقعکه این مهم با  اندقرارگرفته
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 بررسی حوزه نفوذ روستایی

س است. در مرحله نخست بر اسا گرفتهانجاممرکزی روستایی در سطح استان بوشهر در دو مرحله  یهامکانحوزه نفوذ 

جهت تأمین  2و  1مرکزی سطح  یهامکان( مراجعاتی که هر یک از 1331از سوی مرکز آمار )سال  شدهارائهاطالعات 

عضی شاخص فاصله در ب دهدیماست که نتیجه نشان  آمدهدستبه اندداشتهخدمات و مایحتاج روزانه خود به شهرهای استان 

 نقاط اهمیت چندانی نداشته است .

ایی مراجعین روست اندقرارگرفتهمرکزی شهری در سطوح آخر  یهامکان یبندحسطبسیاری از شهرهای استان که در 

مرکزی روستایی سطح یک در مقایسه با  یهامکانمحدودی را تحت پوشش قرار داده و حوزه نفوذ کوچکی دارند. 

که این امر بر اهمیت نقش عملکردی شهرهای  اندکردهرا برای تأمین خدمات انتخاب  یتربزرگ، شهرهای 2روستاهای سطح 

 . دینمایماصلی استان )بوشهر، برازجان، گناوه، کنگان، خورموج و جم( تأکید 

اده از تحلیل با استف اندقرارگرفتهمرکزی روستایی سطح یک و دو  یهامکانبعد روستاهایی که تحت نفوذ  یمرحلهدر 

 یهاکونتگاهسممکن دسترسی، ساکنین  یفاصله نیترکوتاهاست. بر اساس  آمدهدستبهشبکه بر مبنای شبکه دسترسی 

 .(28)نقشه شماره  ندینمایمروستایی مکان مرکزی نزدیک به خود را برای تأمین خدمات انتخاب 
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 یریگجهینتو  یبندجمع

اهی نقش و جایگاه کارکردی در نظام سکونتگ یدهندهنشان هاسکونتگاهکارکرد و پیچیدگی عملکردی  کهییازآنجا

 رارگرفتهق موردتوجه یامنطقه یهاطرحدر انواع  یامنطقه یهاسکونتگاه، نظام دهی و ساماندهی به نظام فضایی استقرار است

تایی و شهری روس یهاسکونتگاهاست. با توجه به اینکه ساختار نظام سکونتگاهی در استان بوشهر شامل دو بخش اصلی 

 است. قرارگرفته موردتوجهکارکرد نظام سکونتگاهی به تفکیک این دو بخش  رونیازااست، 

 نیترشیبکه شهرهای بزرگ استان مانند بوشهر، کنگان  دهدیمشهری در استان بوشهر نشان بررسی کارکرد نظام 

. این در حالی است که شوندیمبعدی شهرهای برازجان، گناوه و جم شناخته  یهاردهو در  اندداشتهکارکرد اقتصادی را 

و  اندشدهشناختهباال در این زمینه  یهاردهر بوشهر و دشتی د یهاشهرستانکارکرد فرهنگی و اجتماعی  ینهیزمبررسی در 

 . انددادهرا از این نظر به خود اختصاص  یتوجهقابلسهم 

تفاده از است. این بررسی با اس شدهاستفادهساختار اشتغال نظام شهری  یهایژگیوبه منظور شناسایی کارکرد غالب از 

 دهدیملیل نشان . نتایج این تحکندیماست که به صورت عاملی ماتریس شاغلین استانی را تحلیل  شدهاستفادهتحلیل تناظر 

، خدمات یداررستورانهتل داری و  هایفعالیت ینهیزمشهر استان و همچنین مرکز استان در  نیتربزرگشهر بوشهر به عنوان 

زاویه را داشته و دارای کارکرد غالب است. که این امر  مالی و بیمه، مستغالت و اجاره و امور اداری و عمومی کمترین

تنوع کارکردی این شهر است. این در حالی است که بیشتر کارکردهای موجود در شهر بوشهر تنها مختص به  یدهندهنشان

ی از شهرهای یکشهر بوشهر به عنوان  رونیازا. اندافتهینتخصص  هایفعالیتشهر بوشهر است و دیگر شهرها در این رسته از 

 . شودیمویژه در منطقه استان بوشهر شناخته 

بر افت. دست ی هاآنبه  توانیمجدول  یهادادهاین تحلیل برای دیگر شهرها نیز قابل انجام است که با توجه به بررسی 

ی ستونی . بررساردادقرو تجزیه و تحلیل  موردتوجهرا از دو بعد  شدهحاصل یجهینتجدول  توانیمنتایج این تحلیل  اساس

 یکنندهانیباست. این بررسی در شهرهای مختلف  افتهیصیتخصفعالیتی  یرستهکه هر شهر در کدام  دهدیماین جدول نشان 

 مثالنوانعبه. شودیمدر یک شهر انجام  هاتیفعالاز  یاگسترهتنوع کارکردی در برخی از نقاط شهری است. به طوری که 

تحلیل  مورد هاستون بر اساسرا نیز  هاتیفعال توانیم آنکهحال. انددستهشهرهای بوشهر، برازجان، کنگان و دلوار از این 

 . قرارداد

ان عملکردی در سطح است یهاپهنهاست.  شدهاستفادهعملکردی  یهاپهنهدر بررسی کارکرد نظام روستایی از مفهوم 

 یهاپهنهاز  هر یک گرفتهشکل یهاخوشهمختلف نظام فعالیتی است. با توجه به  یهابخشوضعیت استان در  یدهندهنشان

 یهاهنهپعملکردی از نظام سکونتگاهی روستایی،  یکپارچهیتحلیل  یارائه. به منظور اندشدهفیتعرعملکردی در سه سطح 
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ستان به بخش مرکزی ااین تحلیل  اساسبر  است. شدهمحاسبهو شاخص چند عملکردی  شدهبیترکمختلف با یکدیگر 

صورت تک عملکردی و دو عملکردی به کشاورزی  و خدمات اختصاص دارد. این در حالی است که در جنوب استان 

طح حائز اهمیت این است که در س ینکتهاست.  افتهیاختصاصعملکرد استان به صورت دو عملکردی به صنعت و خدمات 

 هانآ. که با توجه به مقیاس عملکردی روستا و جایگاه جمعیتی کنندینمعملکردی نقش ایفا  استان روستاها به صورت چند

 یرائهاروستایی توان  یهاسکونتگاهمختلف  یهانهیزمروستاها در  یهاتیمحدوداین امر دور از انتظار  نیست. با توجه به 

در یک یا دو عملکرد به صورت تخصصی فعالیت  توانندیمرا نداشته و تنها  توجهقابل یهااسیمقعملکردهای مختلف در 

 کنند.

هرهای این تحلیل ش بر اساساست.  شدهاستفادهمکان مرکزی از توزیع خدمات در نظام شهری  مراتبسلسلهدر بررسی 

با توجه  هک انددادهمکان مرکزی به خود اختصاص  یهاشاخصمقدار را در میان  نیترشیببوشهر، برازجان، کنگان و گناوه 

است.  دارای تعادل اشیمرکز یهامکانگفت استان بوشهر از نظر توزیع  توانیمدر سطح استان  هاآنبه موقعیت مکانی 

  مرکزی روستایی نیز از نظر توزیع فضایی در سطح استان از تعادل فضایی برخوردارند. یهامکان مراتبسلسلهتحلیل  یجهینت
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