
 

 

 

 
 

  شرايط زيست محيطي مطلوب و پايدار توسعه اي متوازن و برخوردار از 

 اي با اقتصاد جهاني از طريق توسعه ترانزيت، صاادرا  و واردا  اااب باا     هاي منطقه ويژه تقويت همكاري جايگاه ممتاز در پيوند اقتصاد ملي و مناطق پيراموني به

 و ويژههاي بنادر، مناطق آزاد  استفاده از ظرفيت

 و صنايع پايين دستي پتروشيمي  هاي نو انرژي ،قطب ملي توليد انرژي هيدرواربني 

 جمعيت من و جذاب براي پذيرش و ماندگارييا ،يافته  سواحل توسعهمرزها و  داراي 

 اانون توسعه  گردشگري دريايي اشور و دروازه ورود و خروج گردشگران خارجي به اشور  

 فرآوري انواع آبزيان توليد و و ممتاز رقابتي ملي و بين المللي در توليد محصوب  خارج از فصل، گياهان دارويي از جايگاه  برخوردار 

  حوزه خليج فارس با رويكرد تقويت و گسترش هويت خليج فارس در عرصه بين الملليعلمي، فرهنگي و هنري  هاي فعاليت و توسعه تعامال اانون 

 هاي با ارزش افزوده باب از صنايع دريايي و فراساحل فعال در بخش برخوردار 

 مهندسي و  فني بورس و ،، بازرگانياي بيمه ،د بر خدما  ماليخدما  برتر و دانش پايه با تأاي نقش ممتاز در ارائه 

 المللي  سطح بينهاي نوين در  هاي پيشرفته زيستي، دريايي، نفت و گاز و پتروشيمي و انرژي اانون توسعه فناوري 

 

 

 

 



 سوا  استان بوشهر
 تهديد فرصت ضعف قو 

 موقعيت مكاني ويژه استان -1

همجواري با  ،)دارا بودن طوبني ترين نوار ساحلي خليج فارس

برخورداري از امترين فاصله  ،اشور عربي حاشيه خليج فارس5

نسبي با مناطق مرازي اشور وهمچنين اشورهاي حاشيه خليج 

 ارتباطيو استقرار درمحور فارس نسبت به سايربنادر جنوبي 

 (ا جنوب شمال

مجاور  با دريا و بهره گيري از آن بعنوان قطب  -2

توسعه استان و امكان توسعه دريا محور در بخش 

شيال   ،صنايع دريايي ،ار  هاي مختلف از جمله تج

 ورزشهاي آبي و ساحلي و... ،گردشگري،

 جايگاه برتر استان بعنوان قطب ملي توليد انرژي: -3

وجود ذخاير عظيم نفت و گاز  از شمالي ترين تا جنوبي ترين  -

نقطه استان بويژه ذخاير حوزه هاي پارس جنوبي ، شمالي و فال  

دستي مرتبط با نفت ، گاز و قاره و امكان توسعه صنايع پايين 

 پتروشيمي

وجود تنها نيروگاه اتمي اشور در استان بوشهر-

 وجود منابع انرژي نو از جمله خورشيدي ،بادي و امواج-

استقرار پايانه صدور نفت خارگ بعنوان اصلي ترين -4

  پايانه صادراتي نفت اشور

امكان گسترش وتوسعه فعاليتهاي بازرگاني باتوجه به -5

بنادر متعدد  امرتجار ،برخورداري از سابقه ديرينه در

 تاسيسا  بندري  تجاري و

تاريخي و  ،قابليت متنوع در حوزه توريسم فرهنگي -6

برخورداري از سواحل زيبا و ام نظير و  تجاري همچنين

ااوسيستم هاي مستعد جهت جذب گردشگران داخلي و 

  دريايي توسعه فعاليتهاي گردشگري خارجي و

تاثيرا  مخرب صنايع نفت و گاز بر محيط -1

 استان.  امنيت و توسعه متوازن ،سالمت ،زيست

محدوديت منابع آب شيرين بدليل پايين -2

بروز خشكسالي هاي  ،بودن ميزان بارندگي

 متوالي و ااهش آبهاي سطحي و زيرزميني.

محدوديت بهره گيري بهينه از سواحل استان -3

به علت اختصاص قسمت هاي حائز اهميت آن به 

 طرح ها و پروژه هاي بزرگ ملي.

آب وعدم امكان پهلوگيري  عمق ام-4

همچنين ،شناورهايي باظرفيت هاي باب دربنادر

بندري باقابليت هاي  عدم تناسب تاسيسا 

 استان 

محدوديت فضايي با توجه به شكل بندي -5

جغرافيايي استان با طول زياد و عرض ام و تاثير 

نامناسب آن بر شكل گيري سلسله مراتب مرااز 

 فعاليت و سكونت

امبود امكانا  و زيرساختهاي حمل و نقل -6

ونامناسب بودن  وهوايي بويژه حمل و نقل ريلي

 جوار.بااستانهاي هم التياصراههاي مو

ناهمگوني و فرسوده بودن زيرساختهاي -7

شبكه توزيع و انتقال برق و مخابرا  درون و 

 برون استاني

امبود اراضي حاصلخيزاشاورزي و فرسايش -8

 و شوري خاك. 

امبود نيروي انساني متخصص و ماهر و -9

دارا بودن امترين فاصله نسبي -1

با مناطق مرازي اشور و همچنين 

اشورهاي حاشيه خليج فارس 

 نسبت به ساير بنادر جنوبي اشور

قرار گرفتن در مسير اريدور -2

جنوب و و جود استانهاي  -شمال

مهم و داراي ظرفيت بابي جمعيتي 

 انه هاي استاندر مجاور  و پس ار

وجود فرصتهاي مناسب براي -3

سرمايه گذاري در صنايع و خدما  

پسين و پيشين مرتبط با فعاليتهاي 

 نفت و گاز 

نياز  بازار ملي و بين المللي نفت -4

و گاز به محصوبتي با فناوري برتر با 

 ارزش افزوده باب

وجود بازارهاي مناسب براي -5

اابها و خدما  استان در 

 اشورهاي حاشيه خليج فارس 

پيش بيني تصويب و ايجاد -6

 صنعتي بوشهر  –منطقه آزاد تجاري 

گرايش به مصرف فرآورده هاي -7

 دريايي

تعلقا  قومي و مذهبي برخي از -8

ساانين اشورهاي حوزه خليج 

 فارس به استان

 ،تبعا  زيست محيطي ناشي از فعاليتهاي نفت -1

رعايت نكردن گاز و نيروگاه اتمي بدليل 

 داردهاي زيست محيطياستان

فراهم نبودن زيرساختها و الزاما  پدافند -2

غيرعامل و مديريت بحران در استان به خصوص با 

وجود صنايع مستقر در پارس جنوبي و نيروگاه 

 اتمي.

گسترش آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي ناشي -3

انرژي پارس در  -از استقرار منطقه ويژه اقتصادي

 عسلويه.شهرستانهاي انگان و 

عدم ايفاي نقش مسئوليتهاي اجتماعي -4

واحدهاي بزرگ مقياس به ويژه صنايع نفت و گاز 

 در قبال جوامع محلي

هاي فضايي بين جنوب و شمال  عدم تعادل-5

 هاي صنعتي در بخش استان ناشي از تمراز فعاليت

 جنوبي. هاي

پايين بودن سطح ايفيت محيطي شهرها و -6

ورزشي و تفريحي در  ،امبود فضاهاي فرهنگي

 استان.

ظرفيت پايين تخليه و بارگيري بنادر استان و -7

 عدم وجود پايانه هاي تخصصي صادراتي.

عدم تطابق ايفيت و نحوه عرضه محصوب  -8

 توليدي استان با نياز بازارهاي هدف

امبود امكانا  و تاسيسا  گردشگري و مرااز -9

 اقامتي



بنادرمتعدد صيادي و ظرفيت ،وجودمنابع غني دريايي-7

قابل توجه در توليد وپرورش آبزيان وصنايع تبديلي 

 وفرآوري محصوب  دريايي

 ،خرما  برخورداري از شرايط اقليمي مناسب براي اشت-8

گلخانه  جا  و انواع محصوب  خارج از فصل صيفي اشت

 گرمسيري اي

عالي، موسسا  وجود دانشگاهها ، مرااز آموزش -9

پژوهشي و تحقيقاتي تخصصي و ملي از قبيل مراز 

مراز ملي  ،پژوهشكده ملي ميگو  ،تحقيقا  هسته اي 

ايستگاه ملي گياهان شورپسند  ،تشخيص بيماريهاي ميگو

 و...

 و آبهاي نامتعارفوجود منابع آب سطحي قابل مهار -11

امكان  و مرغوبورداري از ذخاير معدني غيرفلزي رخب-11

جهت صادرا  توسعه فعاليت هاي مرتبط  وفرآوري 

 فاصله بسيار نزديكتوجه به با فرآورده هاي معدني 

 از دريا  معادن

امكانا  و  ،محدوديت شديد زيرساختها

و نگهداشت در  تسهيال  محيطي براي جذب

 استان

ضريب بابي استهالك تاسيسا  زيربنايي به -11

دليل وجود آب و هواي گرم و مرطوب و 

 ريزگردها.

ناهمگوني و فرسوده بودن بافت ، تاسيسا  و -11

ي و پايين بودن سطح شاخص زيرساختهاي شهر

 هاي عمران شهري در استان.

محدوديت توسعه شهر بوشهر به علت -12

دگانها و مرااز نظامي و نيروگاه اتمي و استقرار پا

اي از اراضي قابل توسعه  حريم آن در بخش عمده

 شهر و وسعت اراضي پست و آبگير

عدم امكان مشارات استان در مراحل -13

و اثرا   ،تعريف و تصويب طرح هاي بزرگ ملي

منفي در برنامه ريزي هاي استاني و طرح هاي 

د و چگونگي اي ناشي از ابهام در ابعا توسعه

 ياجراي طرحها و پروژه هاي مل

عمومي به افزايش اقبال -9

گردشگري در اشور و رونق صنعت 

 ااوتوريسم دريايي

امكان توسعه فعاليتهاي متنوع -11

گردشگري از قبيل گردشگري 

سالمت  به ويژه با وجود چشمه هاي 

 ،آبگرم متعدد در سطح استان

 توريسم صنعتي و..

توجه جهاني و جهت گيري -11

 دولت به استفاده از انرژي پاك

ارهاي بزرگ در اهميت يافتن باز-11

عراق و ايران در  ،آسياي ميانه

اقتصاد جهاني و منطقه اي و فرصت 

 برجسته شدن نقش ترانزيتي بوشهر

توجه بين المللي به استان -12

بوشهر به علت وجود منابع ويژه در 

 استان

 

و مطمئن عدم دسترسي به منابع آب اافي -11

 ها  براي تامين نيازها و فعاليت

تاسيسا   وفقدان آب منابع شوري گسترش-11

 مهارآبهاي سطحي  اافي

ااهش شديد ذخاير آبزيان و از بين رفتن -12

بسياري از زيستگاههاي طبيعي منابع آبزي بدليل 

برداشت بي رويه و غيرمجاز و آلودگيهاي ناشي از 

 توسعه فعاليتهاي نفت و گاز.

حاام شدن نگاه استراتژيك نظامي به استان -13

بوشهر و تحت الشعاع قرار گرفتن قابليتهاي 

 تجاري و اقتصادي آن

بندرهاي جنوب اشور و -رشد فزاينده شهر-14

 استفاده گسترده از مزيتهاي نسبي مشترك

شكل گيري بنادر وسيع در اشورهاي همسايه -15

 استان در حوزه خليج فارس 

به توسعه دريا محور در اشور و عدم توجه -16

عدم تمايل براي زندگي در محيطهايي با شرايط 

 آب  و هوايي بوشهر در ميان جمعيت داخلي اشور



 

 کشور: 5چشم انداز منطقه 

جهت گيري هاي آمايش سرزمين و  ،با توجه به اسناد چشم انداز توسعه و نظريه پايه توسعه استانهاي بوشهر و فارس

 ،اقتصاادي و طبيعاي ايان اساتانها در حاوزه هااي انارژي       ،فرهنگي،همچنين با عنايت به ظرفيات هااي اجتماعي  

و همچنين تنوع اقليمي و موقعيت ويژه جغرافيايي منطقه و نقش آن در تكميل  علمي و فناوري،اشاورزي،گردشگري

 در افق چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسالمي : ،رجنوب و شبكه ترانزيت اشو –اريدور شمال 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 عبارتند از: ويژگي هاي منطقه در افق چشم انداز  

 شرايط زيست محيطي مطلوب و پايدار توسعه اي متوازن و برخوردار از  -

 انرژي هاي هيدرواربني و نوين بر پايه ااربرد فناوري هاي برتراانون توسعه  -

اشااورزي   ،زيساتي درياايي  ،داراي جايگاه ممتاز در توليد و صدور فناوريهاي پيشرفته مرتبط با نفت و گاز -

  ICTصنايع الكترونيك و اطالعا  و ارتباطا  ،

خرما و ميگاو و  ،اساتراتژيك گنادم   با تاايد بر محصوب ،قطب توليد و صدور محصوب  اشاورزي و آبزي  -

 توسعه صنايع تبديلي و تكميلي با رويكرد رقابتي و تامين نيازهاي ملي و فراملي

 توانمند در ارائه خدما  فوق تخصصي پزشكي و خدما  گردشگري سالمت در سطح ملي و فراملي -

بناادر نسال    ،بكه ترانزيتي فعال ش داراي جايگاه برتر در پيوند اقتصاد ملي با بازارهاي جهاني و برخوردار از -

 سوم و مناطق پردازش صادرا  

 طبيعي و دريايي ،گردشگري تاريخي ملي در زمينهداراي جايگاه برتر  -

 صنايع اشتي سازي و فراساحل،مراز منطقه اي خدما  برتر بندري -

 برخوردار از شبكه حمل و نقل مناسب درون و برون منطقه اي -

جمعيتي كشور،ربخوردار از جاذهب اهي گردشگري فرهنگي، -منطقه اي خواهد بود توسعه يافته، هب عنوان كانون جديد اقتصادي

 اتريخي، طبيعي و رديايي،داراي اقتصادي پويا مبتني رب
گاز و پتروشيمي،رديا،تجارت ،آزبي رپوري و كشاورزي و تعامل سازنده  اهي دانش پاهي رد زمينه اهي نفت و فعاليت 

 رد رعهص جهاني با اتكيد رب كشوراهي حوزه خليج افرس
 


