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 دهیچک

شهرها  نیا همةو  اند شدهواقع  یساحل یها طیمحبزرگ جهان در  یاز شهرها یاریبس

 توسعة ،یطیشرا نیچن با. نددار یاجتماع یدر اقتصاد، فرهنگ و کارکردها یمهم یها تیموقع

 بیترت نیا بهو  دشو یم منجر نفعانیسهامداران و ذ ةگسترد یگذار هیسرماشهرها به  نیا

 نی. هدف از ارندیپذ یم ریتأثتوسعه  نیا ازمنطقه  یرساحلیغ یشهرها ریسا ییساختار فضا

 نیتدو یدر راستا یرساحلیو غ یساحل یشهرها ییبر ساختار فضا یلیپژوهش، تحل

آن  یو روش بررس یاستان بوشهر است. نوع پژوهش کاربرد یشهرها یراهبرد یزیر برنامه

و  یساحل یشهر نقطة 31 قیتحق نیا در مطالعه مورد یآمار جامعةاست.  یلیتحل -یفیتوص

از  قیتحق نیاطالعات در ا یآور جمع یاست. برا 1390استان بوشهر در سال  یرساحلیغ

 یها مدلاز  ها داده لیو تحل هیتجز ی( استفاده شده است. برای)اسناد یا کتابخانهروش 

و  یریپذ کشش بیضر ،ینخست شهر ،یشهر ةانداز –)رتبه یا منطقهو  یشهر یزیر برنامه

مستقل و وابسته  یرهایمتغ نیارتباط ب یبررس منظور بهو  (SWOT یراهبرد یزیر برنامهمدل 

مانند  یآمار ةشرفتیپ یها مدلو  یآمار استنباط یها آزموناز  ها داده یاستنباط لیو تحل هیو تجز

شده  ستفادها T-textو آزمون  ونیبرازش رگرس انس،یوار لیتحل ره،یچندمتغ ونیرگرس بیضر

 یشهرها دهد یم نشان توأم ةچندگان یونیاستفاده از مدل رگرس یلیتحل یها افتهیاست. 

 ؛دارند زین یباالتر اریبس ییفضا ةسطح توسع ،نددار یمیعظ یو گاز ینفت یها دانیمکه  یساحل

واحد  814/0ساحل  یکارکرد اقتصاد اریدر اثر انحراف مع رییواحد تغ کی یبه ازا که یطور به

برابر  رمنیاسپ بیضر جینتا ،نیهمچن. دشو یم جادیا یساحل یشهرها ییدر ساختار فضا رییتغ

 رشد و تیجمع عیتوز نیب یمثبت و قو یلیارتباط خ دهد یم نشانمقدار  نیا هک است 865/0با 

و  یساحل یشهرها نیب ونقل حملو  ییربنایز ،یفرهنگ ،یاقتصاد یکارکردها ةتوسع و

به  یرساحلیو غ یساحل یشهرها ةسیمقا با ،تیدرنهااستان بوشهر وجود دارد.  یرساحلیغ

 کهگفت از آنجا توان یم T-testمختلف مورد مطالعه براساس آزمون  یها شاخصلحاظ 

 ونقلحملو  ییربنایو ز یدرمان -یبهداشت ،یاقتصاد یها شاخصدر  یساحل یشهرها نیانگیم

 است. یرساحلیغ یاز شهرها شتریب یساحل یشهرها ییساختار فضا ةتوسع ،است شتریب
 

و  یساحل یشهرهااستان بوشهر،  یشهرها ،ییفضا ساختار ،یراهبرد یزیر برنامه :یدیکل یها هواژ

 . یرساحلیغ

                                                                                                                                                                          
 09177709298: مسئول نویسندة  Email: jalaliyan_e@yahoo.com 
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 مقدمه

 وجودرا به ینیاز شهر و شهرنش یا تازهها شکل کامالً  آن یاقتصاد -یاجتماعمسائل  شهرها به همراه  یریپذ تیجمع»

 ،یمستقل از مسائل اجتماع وقت چیه ینیشهرنش روند کهیا گونه به(؛ 103: 1390 ،گرانیدو  یبی)حب «است آورده

 در شهر یاصل ساختار شناخت» اساس،نیبرا(. 47: 1374 ،یدهاقان زادهیمشهد) شود ینم یبررس یاسیو س یاقتصاد

و  نیتر مهم ةرندیدربرگ یبیشهر به مفهوم ترک ییو در آن ساختار فضا افتی یتر عیوسدامنه  یشهر یزیر برنامه ةطیح

(. امروزه مناطق 1: 1387 ،یزیرون زاده حسن) «شد گرفته کاربه ها آن نیماندگار ب ةاجزا و عناصر شهر و رابط نیتر یاصل

از کشورها  یاریبس یبرا یساحل یشهرها ةدهند لیتشکاجزا و عناصر  نیتر مهم عنوان بهواقع در آن  یو شهرها یساحل

(؛ 21: 1388 ،ی)موسو گذارد یم ریتأث یرساحلیغ یشهرها ةتوسع ربشهرها  نیا ةو توسع شود یم یفرصت تلق کی

واقع در آن  یدر ساختار شهرها و روستاها ییفضا راتییمناطق موجب تغ نیا یاقتصاد -یاجتماع توسعة کهیطور به

واقع  یساحل یها طیمحدر  جهان بزرگ یشهرها از یاریبسامروزه  ،اساسنیابر(. 185: 2002)پنا،  دوش یممناطق 

: 2010 ،گرانید)سوتانتا و  نددار یاجتماع یدر اقتصاد، فرهنگ و کارکردها یمهم یها تیموقعشهرها  نیا ةهم و اند شده

 از شهرها نیا. برند یم بهره یو خشک ایدر هر دو بخش یها یژگیو از منطقه نیدر ا مستقر یشهرها ،درواقع(. 28

با  ایو هم از طرف در یاز طرف خشک هم (425: 2007 ت،ی)فلتچر و اسم یانسان یها تیفعالو  یکیزیف یندهایفرا

 یهاندیفرا نیب تعامل که یطور به(؛ 79: 2004 ،گرانیدو  زری)ت رندیپذ یم ریتأث مختلف یها اسیمق در آثارعملکردها و 

با  مناطق نیاواقع در  یاز شهرها یاریبس در. کنند یم نییرا تع ها آن یطیمح یژگیو یانسان یها تیفعالو  یکیزیف

 ها آن ةرشد و توسع یبرا ،سواحل ةبالقو یها لیپتانسو  ها تواناز  یبردار بهرهدر سواحل و  یانسان یها تیفعالگسترش 

: 2008 مورا،ی)م استمثبت  ادشدهی یشهرها تیجمع رشد نرخ همواره ،بالقوه یها تیظرف نیا لیدل بهو  شود یم تالش

 ایدلتا  مناطقدر  یساحل یشهرهااز  یبرخ دهد یمدر جهان نشان  یساحل یشهرها یطیمح یها یژگیو یبررس (.51

 کنند یم یزندگ یمناطق نیچنجهان در  تیدرصد از جمع 38از  شیبامروزه  که یطور به ؛اند شدهواقع  یآبرفت یها دشت

 نیدرصد از ا 50 حدود ن،یهمچن(. 380: 2005و آدلر،  ی)کا ندارند یبا خط ساحل لومتریک 100از  شیب یا فاصلهکه 

شهر بزرگ جهان در مناطق  25شهر از  14 عالوه، بههستند.  ییایآس یکشورهادر  یساحل مناطق در ساکن تیجمع

 ،ورکیوین رو،یودوژانیجاکارتا، استانبول، ر ،یکراچ ،یاوزاکا، شانگها و،یشهرها شامل توک نیا که اند شدهواقع  یساحل

 مناطق ةتوسع ،درمجموع (.141: 2009 نخوف،ی)بر هستند یبمبئو  گوانجو ل،یمان ،آنجلس لس رس،یآ نسیوب الگوس،

 ،یطیشرا نیچن جادیو با ا دشو یم منجر نفعانیسهامداران و ذ ةگسترد یگذار هیسرمابه  ها آنواقع در  یو شهرها یساحل

 عالقة و نفعانیذ از یا گسترده فیط مشارکت ب،یترت نیابه. شود یمو حساس  دهیچیپ اریشهرها بس نیا تیریمد

 یا دهیچیپ یازهاین روند رشد، نیبا ا زمانو هم ابدی یم شیافزا ییشهرها نیدر چن یگذار هیسرما یبرا داران هیسرما

و  گانیلی)م کند یمشهرها کمک  نیا یو اجتماع یاقتصاد ،یکیزیف یداریپا به ها آن مطلوب نیتأمکه  شود یممطرح 

 نیچن یفضاها از شتریهرچه ب ةاستفاد به نفعانیو ذ داران هیسرما عالقة ،راستا نیا در (.499 -509: 2007اوردان،  یاور

 ها آن یها شرکت یو بازرگان یصنعت یها بخش کهیا گونه به ؛شود یم فیتعر شتریبه سود ب یبایدست لیدل به ییشهرها

. هستند ها جاده ةبه بنادر و شبک کینزد یراهبرد یها تیموقعو انبارها در  ها کارگاهو  ها روگاهینساخت  دنبالبه غلبا

ساخت  یبه سواحل برا کینزد اغلبو جذاب و  بایز یها مکان دنبالامالک و مستغالت به دهندگان توسعه ،نیهمچن

 آوردندستبه یبرا ساختمان و صنعت بخش دو هر جه،یدرنتهستند.  ایبه سمت در یاندازهاچشمبا  یمناطق مسکون

 یها تیفعالراستا و با توجه به  نی. در ارا بپردازند یمبالغ هنگفت ندحاضر یحت یاز مناطق ساحل یمطلوب یفضاها نیچن

 نیا ونقل حملو  ییربنایز ،یاجتماع ،یساختار اقتصاد یسامانده منظور به یبخش دولت ،یخصوص یها بخش گستردة

 ةتوسع و رشد از یمنظم یالگو به تا دارد ازین ساتیتأس و یعموم یها رساختیز جادیا و یگذار هیسرمابه  شهرها
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به  ییشهرها نیچن ةدر کنار رشد و توسع که یطور به ؛شود لیتبد ییایجغراف ةمنطق کی در یرساحلیغ و یساحل یشهرها

 یها رقابت یریگ شکلعوامل به  نیا ةهم توجه کند. داریپا ةتوسع به دنیرس منظور به ها آن یها تیظرفحفظ منابع و 

 یمطلوب از سو تیریو مد طرف کیبهتر از  یفضاها آوردندستبه منظور به یصو خصو یدولت یها بخش نیگسترده ب

و  قیدق فهم جه،یدرنت .روند یم شمارمناطق به نیا یبرا یا بالقوه یدهایعوامل تهد نیا ةکه هم دشو یم منجر گرید

 یاصل یها هیپا جمله از یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یها جنبهاز  یشهر یدرست عوامل مؤثر بر کالبد و فضا

حدود  یتیبا جمع یشهر ةنقط 31 ،1390 سال در بوشهر استان. آن است رامونیپ ةشهر و منطق تیریو مد یزیر برنامه

 2164و شهر کلمه با  تیجمع زانیم نیشتریب ،تینفر جمع 195222با  بندر بوشهر انیم نیکه در ا داشت نفر 704443

کشور در  یگاز ریذخادرصد  67/5. قرارگرفتن (1390 ران،یا آمار)مرکز  داشتندرا  تیجمع زانیم نیکمتر تینفر جمع

حضور  زیکالن دولت و ن یها یگذار هیسرما موجب یغن یمعدن ریذخاو  یمنابع نفت ریوجود سا زیاستان بوشهر و ن

در  گویو م یهزار تن انواع ماه 50حدود  دیص موجب که انیآبز میوجود منابع عظ جز بهشده است.  یخارج یها شرکت

 یها نقش فیاست و امروزه با تعر دهیتوسعه بخش یبه تجارت خارج یا روزهیف نینگ نی، مجاورت با ااست شدهسال 

 دیجد یها نقش نیا از استان، منابع حاصل یاقتصاد یدرآمدها ریاستان بوشهر، در کنار سا یمناطق سواحل یبرا دیجد

شدت  زیرا ن یرساحلیغ یشهرها ةروند توسع بلکه ،شود یم منجر یساحل یشهرها ةبه توسع تنها نه ،یمناطق ساحل

و  ها قوت یبررس و شهرها نیا به شتریب هرچه توجه جه،یدرنت. (195: 1389مشاور شهر و برنامه،  نی)مهندس بخشد یم

 نیا یبرا ها برنامهو  ها طرح ةارائ منظور به یاساس یضرورت ،ها یتوانمندبه  لین یبرا دهایو تهد ها فرصت ،ها ضعف

 نیتدو دنبالبه یکالبد ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یتیعوامل جمع لیپژوهش با تحل نیکه ا دشو یمشهرها محسوب 

 .استاستان بوشهر  یساحل یشهرها ةتوسع یبرا یراهبرد یزیر برنامه

 

 ینظر یمبان

 برعکس و رندیپذ یم ریتأث ایدر توسط که نیزم از ینواح به»گفت  توان یم یساحل ینواح دربارة  گسترده فیتعار براساس

 به توان یم را یساحل ةیناح نی. چنشود یم گفته یساحل ینواح ،رندیپذ یم ریتأث یساحل یها تیفعال توسط که ایدر از ینواح

 یها آب. 5 و یفراساحل یها آب. 4 ،یساحل یها آب .3 ،یساحل ةیناح .2 ،یخشک داخل ةیناح. 1: نمود میتقس هیناح پنج

 (.22 -21: 1391 ،گرانیدو  انی)بمان «آزاد

 
  آن یاجزا و یساحل منطقة .1 شکل

 (22: 1391) گرانیدو  انی: بمانمنبع
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 شامل است ممکن امر نیا. کند یم یا ژهیو توجه شهرها نیا تیموقع به شود یم یساحل یشهرها از که یفیارتع عموماً»

. دارند قرار ایدر ریتأث تحت که است یا گونه به ها آن تیموقع و یریقرارگ یول ،دارند فاصله آب بستر از که شود هم ییشهرها

 زیتما اما ،ندیگو یم یساحل یشهرها ،اند گرفته قرار یساحل یها استان در ای ساحل منطقة در که ییشهرها همة به ان،یو هان

 ،ستین ،کنند یم فراهم را ییایدر منابع به آسان یدسترس که ها آن گرفتن قرار محل در تنها یرساحلیغ و یساحل یشهرها نیب

 تفاوت هم با زین عمل در و داشته یاسیس و یاقتصاد یاجتماع متقابل یها واکنش خود یدیکل یها نقش در شهرها نیا بلکه

 که است یغن و دهیچیپ ستمیرسیز دو کنش برهم یساحل شهر یاساس یژگیو. برخوردارند یا ژهیو تیموقع از نیهمچن دارند؛

 توان یم ،گریبه عبارت د (.20: 1384 زگار،یو پره وساالری)د «است بشر ساخته دستو  مصنوع یگرید و یعیطب ها آن از یکی

 و ایننیحس) «باشد گرفته شکل...(  و رودخانه ا،ی)در آب با میمستق ارتباط و مجاورت در که است یشهر ،یساحل شهر»گفت 

 ،ی)ل بنادر توسعةمانند  ونقل حمل یایاز مزا یاریخود بس ییایجغراف تیمناطق با تمرکز بر موقع نیا (.41: 1390 ن،یمت

 یوهوا آب جمله از ،یطیمح ستیز یایمزا نیهمچن و (37: 1999 ،ی)کور (تجارت توسعةکاال ) ونقل حمل (،335: 2003

 یمکان تیموقع با شدت به یساحل مناطق توسعة تیاهم (.320: 2001 ئونگ،ی) اند کردهرا فراهم  یعیطب یها ییبایز و معتدل

 یبرا را ایمزا از یا مجموعه که است یژگیو کی ةدهند نشان ایدر به یساحل مناطق. مجاورت است ارتباط در یساحل

 یاقتصاد یها فرصت میمستقطور  به که یساحل مناطق امکانات نیتر مهم. کند یم فراهم ایدر یکینزد در یمسکون یواحدها

 یها تیفعال( و 324: 2001 ئونگ،ی) یفرهنگ ،یطیمح ستیز ،تجارت توسعةکاال،  ونقل حمل هب مربوط آورد یم وجودبه

 به یساحل یاراض یها یکاربر که یهنگام موارد، شتریب در (.55: 2012 ،گرانیدو  ی)سکووسک است یگردشگرو  یخدمات

 توسعةدر  (.57: 2011 زوس،ی)پول دشو یم منجر بنادر یریگ شکل به یساحل تیجمع تراکم ،رسد یم تیجمع یبحران ةآستان

 اقتصاد هستند. یمهم یها مؤلفه یاقتصاد یجانب لوازم و امکانات و ییایدر ونقل حمل ،یساحل یشهرها از یاریبس در بنادر

 مراکز از یبیترک مانندمختلف  یها شکل به که است یاقتصاد رشد موتور کی ةدهند نشان ،یساحل یشهرها بندر بر یمبتن

(. 335: 2003 ،ی)ل شود یمظاهر  مصرف و کاالها یبرا بازار و دیتول مراکز جادیا و تجارت و یگذار هیسرما جذب اشتغال،

محسوب  ازیامت کی خیتار طول در (ییایدر یها ی)مانند دزد گانگانیب حمالت خطر زمان در ایدر کنار یمکان تیموقع البته

: 2003 ،ی)ل شوند یممحسوب  یمل اقتصاد یبرا درآمد یاتیح منبع یساحل یشهرها هامروز (.179: 1995)اندرسون،  شد یم

 محور کی ةدهند نشان یساحل یشهرها یطیمح ستیز منابع .شود یم مشاهده یساحل یتمام شهرها در نقش نیاکه  (336

 منبع ا،یدر کنار در شتریب یکیزیف امکانات کهاند  شده واقع ییها مکان در یساحل یشهرها از یاریبس .است قدرتمند توسعة

 اقتصاد تیتقو یبرا منابع نیا (.687: 2000 ،گرانیدو  کری)د ندا توسعه درحال و دنداردر  یا گسترده خام مواد ریذخا و یانرژ

کاواال  یمانند شهر ساحل ؛دارند یدسترس یا گستردهبه منابع خام  یساحل یاز شهرها یبرخ .است یضرور یساحل یشهرها

 رشد یبرا یمرکز و هسته کی نیهمچن و ییروستا مازاد تیجمع جذب زمیمکان کی مانند غلباشهرها  نی. اونانیدر 

 نشان را یساحل یشهرها نیا مختلف یالگوها ونانی خیتار (.337: 2003 ،ی)ل کنند یمعمل  یاجتماع توازن و یشهر ةیروح

 و یفرهنگ یها هسته و مراکز هک( ...و سایدودکان کرت، ن،یلون ریجزا کا،یآت مناطق در یلیویسوگست یشهرها مانند) دهد یم

 ونانی درمورد نکته نیا و است یساحل یشهرها ةتوسع یاساس عامل ةمنزل به گردشگر التیتسهبودند.  هنر و علم ةتوسع

 ییایپوامروزه  (.41: 1999 ،ی)کور داشت لومتریک 10.000 از شیب یساحل خط کی زمان آن در کهاست  رتریچشمگ

و  لری)م شود یم نییتع یگردشگر و یاقتصاد یها تیفعال یبردار بهره و توسعه یمحورها با هعمدطور به یساحل یشهرها

 در. است همراه کشور کی اقتصاد یبرا سودآور یها لیپتانس از یتوجهانیشاکه آشکارا با مقدار  (99 -75 :1991 ونگ،یآ

 اوقات گذران مانند یاقتصاد یرهایمتغ ریسا بهاست که  شده گرفته درنظر پاسخ ریمتغ کی یگردشگر توسعة ،نهیزم نیا

 یها جاذبه (56: 2012 ،گرانیدو  ی)سکووسک ونقل حمل و ارتباطات بهبود ،(افتهی توسعه یکشورها در حداقل) مردم فراغت

 یمقصدها عنوان به یساحل مناطق دادنارائه و زهیانگ ةدهند نشان که دارد یبستگ ...و یساحل و یفرهنگ ،یطیمح ستیز
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 ابدی یم تیاهم یا دورهدر  یساحل یشهرها توسعة ییایپو ن،یبنابرا ؛است یگردشگر یهاروند تیهدا یبرا آشکار ییفضا

 ،دوره نیا در (.667: 1989)روبرتس،  شد همراه تیجمع ییفضا عیتوز تیوضع رییتغ کی با ینیشهرنش یهاروندکه 

بهتر  یها فرصت از یبردار بهره از ییدورنما با شهرها در یزندگ و ییروستا مناطق از مهاجرت دةیپد عنوان به ینیشهرنش

 دشمطرح  تیبا اعمال تراکم و تجمع جمع یزندگ تیفیک سطح شیافزا کلدر و (455: 2009 ،گرانید)النگ و  اشتغال

 اریبسگذشته  یها در قرن (68: 2003 وان،یلی؛ اوس690: 1989)روبرتس،  ینیشهرنشتسلط  ،کلدر (.76: 2003 وان،ی)سول

 عیتوز ب،یترت نیا به .(24: 2005 ت،ی)ساترو دیرس خود اوج به 1980 -1960 ةدور در و( 334: 2003 ،ی)ل شد ملموس

 سال در(. 52: 2012 ،گرانیدو  ی)سکووسک شد منجر یشهرتراکم و تجمع  یریگ شکل به و افتی رییتغ زین جهان تیجمع

 50 از شیب 2000 سال در که یدرحال ؛کردند یم یزندگ یجهان در مناطق شهر تیدرصد از جمع 14از  شیب یکم ،1900

 ینیشهرنش ةسابق یب. موج کردند یم یزندگ جهان بزرگ شهر کالن هفده ای شانزدهاز  یکیحداقل در  جهان تیجمع ازدرصد 

 بوده انیجر در زین یساحل مناطقدر  و توسعه یسازمان همکار رعضویغ یکشورها ژهیو بهجهان  یکشورها در بشر خیتار در

 نیچ در یشانگها و یتیهائ در پرنس پورتو در روند نیا .(86: 2006 متحد، ملل سازمان یاجتماع و یاقتصاد امور) است

 نیادر  یا گسترده یتیریمد یها چالش ،یبه مدت طوالن ها آن نشدنحل شده است که یا گسترده مشکالت ظهور موجب

 مختلف یها جنبه شامل ها چالش نیا(. 101: 2009 ،گرانید)تانر و  اند کرده جادیا ها آن یساحل یشهرها ژهیو بهشهرها 

 یاهخطر و ها سکونتگاه پراکنش و سو کی از ینیشهرنش و شهرها یافق گسترش ،ییوهواآب راتییتغ مانند یجهان رییتغ

 از را یشهر شتیمع ،ها جنبه نیا از یبیترک .شود یم گرید طرف از نیزم رانش و لیس ،یریگرمس یها طوفان مانند یعیطب

 (.402: 2013 ،گرانیدو  وکوی)ست کند یم ریپذ بیآس ها ستمیاکوس و ها انسان رفاه ةدکنندیتهد متعدد یها سمیمکان قیطر

کالرک  جان نه،یزم نی. در ااند داشته توجه یساحل یشهرها تیریمد و یزیر برنامهمسائل  نیا به محققاناز  یاریبس

 یساحل تیریمد نقش بهاو  (.41: 1996)کالرک،  انجام داده است یمناطق ساحل ةکپارچی تیریمد یرو یادیز مطالعات

راستا، از  نیو در ا کند یمرا فراهم  یعیطب ستیز طیمح از حفاظت و یاقتصاد ةتوسع هر نیب یسازگار که کند یم اشاره

 مناطق کپارچةی تیریمد بر -یاسیس قدرت و یاقتصاد مختلف یها بخش شامل -یساحل منابع یرگذاریتأثبه  سو کی

 .(1 نمودار) کند یم توجه چارچوب نیا از یساحل یزیر برنامه یریرپذیتأث یچگونگ به گرید یسوو از  یساحل

 

 با ارتباط در مختلف عوامل ریتأث و یاسیس قدرت و یاقتصاد مختلف یها بخش شامل یساحل مناطق منابع .1 نمودار

  یساحل مناطق تیریمد کپارچهی برنامة

 (40: 1996) کالرک: منبع

 

 فشار
 سیاسی 

 برداریبهره توانمندسازی کاربران
 صنعتی مکان

 ساحلی مناطق سایر با ارتباط

 (گردشگری) سرگرمی و تفریح

 بنادر توسعه

 نقل و حمل و ناوبری

 شهری توسعه

 معدنی منابع

 کشاورزی

 پروریآبزی

 شیالت

 اقتصادی فشار

 مدیریتی اقدامات

 ساحلی مناطق منابع
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 از یساحل یزیر برنامه چارچوب بر عوامل نیا آثار نیتر مهمکه  دهد یم حیتوض( 142: 1999 ،گرانیدو  ی)ک یک رابرت

. دارند میرمستقیغ و میمستق راتیتأث عوامل نیا. است متفاوت مشکالت و تیریمد به مربوط مسائل شدت تعداد، نوع، نظر

 تیماه و شکل بر نفوذ قیطر از خاص اهداف با متناسب یساحل مناطق یها برنامه از یخاص سبک انتخاب که گونه نیبد

 یبرا شده هیته یها برنامهگفت  توان یم .است رگذاریثأت یزیربرنامه چارچوب یطراح بر ،یساحل مناطق تیریمد ستمیس کل

 عوامل که ییها فرصت و ها تیمحدود به یدگیرس و تیریمد به مربوط مسائل کردن منعکس یبرا یساحل مناطق تیریمد

تا  یرا در سطح مختلف محل یمسائل مربوط به مناطق ساحل ،اند هکرد جادیا یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یادار

 (.2 نمودار) کنند یم ریبه باال تفس نییو از پا نییاز باال به پا یها استیسو  ها برنامه ریتأثتحت  یالملل نیب

 

 
  یمناطق ساحل یزیر برنامهبر چارچوب  یاصل یفاکتورها راتیتأث .2 نمودار

 (245: 2012) گرانیدو  فیعبدالط: منبع

 

 روش پژوهش
 یشهر ةنقط 31 قیتحق نیمورد مطالعه در ا یآمار ةجامع .است یلیتحل –یفیتوص قیتحق روش و یکاربرد پژوهش نوع

 یا کتابخانهاز روش  قیتحق نیاطالعات در ا یآور جمع یاست. برا 1390استان بوشهر در سال  یرساحلیو غ یساحل

 و نفوس و مسکن یعموم یها یسرشماراسناد و مدارک،  ةمطالعاطالعات  یآور جمع. ابزار شود یم( استفاده ی)اسناد

 یو معاونت عمران یمسکن انقالب اسالم ادیبن ،یمسکن و شهرساز یها سازماناست که از  یآمار یها سالنامه

شاخص(،  5) یشاخص(، ساختار اجتماع 4) یتیشامل ساختار جمع قیتحق یها شاخص. شده است یآور جمع یاستاندار

و  ساتیتأسشاخص(، ساختار  15) یشاخص(، ساختار فرهنگ 7) یدرمان –یشاخص(، ساختار بهداشت 12) یساختار اقتصاد

 ییساختار فضا لیتحل منظور به ها داده لیو تحل هیتجز یبرا. شود یمشاخص(  23) ونقل حملو  ییربنایز زاتیتجه

 رشد نرخ مدل ،یریپذ کشش بیشامل ضر یا منطقهو  یشهر یزیر برنامه یها مدلاز  یرساحلیو غ یساحل یشهرها

 ،یموسو یتسلط شهر ،یموما و الوصاب ندال،یتمرکز هرف ،ینخست شهر یها مدل ،یشهر ةانداز –رتبه مدل ت،یجمع

 یرهایمتغ نیارتباط ب یبررس منظور بهاستفاده شده است.  یمراتبسلسله یا خوشه لیتحل ،یپراکندگ بیضر ،یمدل آنتروپ

 بیضر ،یآمار ةشرفتیپ یها مدلو  یآمار استنباط یها آزموناز  ها داده یاستنباط لیو تحل هیمستقل و وابسته و تجز

 .است هاستفاده شد رهیچندمتغ انسیوار لیتحل و T-Testآزمون  ون،یرگرس بیضر ،یهمبستگ

 

 

 باال به پایین از

 پایین به باال از

 مناطق ریزیبرنامه چارچوب
 ساحلی

 ساحلی مناطق ریزیبرنامه المللیبین و ملی ای،منطقه مسائل

 در سیستم هایمحدودیت و هافرصت
 طریق از که ساحلی مناطق مدیریت
 :شودمی تعریف زیر عوامل

 اداری -
  سیاسی -
 اقتصادی -
 فرهنگی و اجتماعی -

 موارد طریق از که برنامه انواع انتخاب
 :شودمی تعریف زیر
  جغرافیایی پوشش -
 تمرکز -
 سازییکپارچه از ایدرجه -
  قانونی اساس -
 تولید برای دالیل -

 ساحلی مناطق ریزیبرنامه محلی مسائل
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 مورد مطالعه ةمحدود

 50 و ییایجغراف عرض قهیدق 14و  جهدر 30 تا قهیدق 18و  جهدر 27 ةفاصلو در  انریا یغرب بجنودر  بوشهر نستاا

از  ،حمداریبوو  هیلویکهگو  نستازخو یها استان به لشمااز  نستاا نیا. ستا هدش قعوا ییایطول جغراف هقیدق 8 و درجه

 لومتریک 625و  است ودمحد رسفا جیخل به بغرو از  رسفا نستاا به قمشراز  ن،هرمزگا نستاو ا رسفا جیخل به بجنو

نگان، ک، یشهرستان بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشت 9 شاملاستان بوشهر  ،1390. در سال دارد رسفا جیخل با یبآ زمر

 تیشهر برازجان و بندر بوشهر و جمع دو شامل 1335بوشهر در سال  استانشهر بوده است.  31لم و جم و یر، گناوه، دید

 تعداد که یدرحال ؛است بودهاستان  تیدرصد کل جمع 42/14 رندةیدربرگ تعداد نینفر بوده است که ا 28645 یشهر

برابر(  25) 704393به  زین نیشهرنش تیجمع زانیو م دیرسشهر  31به  1390سال  یسرشمار دربوشهر  یشهرها

بوشهر در سال  نیشهرنش تیسهم جمع ،عالوه هب .دیسردرصد  1/68به  زین یشهر تیجمع نی. همچنکرد دایپ شیافزا

 که افتی شیافزا 3/1رقم به  نیا 1390کشور بوده است که در سال  یشهر تیدرصد از کل جمع 44/0 ،1335

 (.1 ة)نقش است ریاخ یها دهه در و گازنفت  یها دانیم ةتوسع لیدلاستان بوشهر به یریپذ تیجمع دهندة نشان

 

 
  بوشهر استان در یرساحلیغ و یساحل یشهرها و کشور در بوشهر استان ییایجغراف تیموقع .1 ةنقش

 (1390) رانی: مرکز آمار انبعم

 

 ها افتهیبحث و 

 یساحل یشهرها یکالبد ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یتیجمع یها مؤلفه یبررس

 شدهموجب  یدر استان بوشهر به سبب وجود منابع نفت و گاز غن ریاخ یها سالدر  تیو آهنگ تحوالت جمع تیماه

 -1335سال ) 55استان در طول  تیمتوسط رشد جمع که یطور به ؛داشته باشد یا ندهیفزارشد  یشهر تیجمع است

درصد در سال رشد داشته  9/5حدود  ها سال نیدر هم یشهر تیجمع که یدرحال ؛است بوده سال در درصد 04/3( 1390

 از یامر ناش نیا یاصل لیکل استان بوده است. البته دل تیاز نرخ رشد جمع شتریبرابر ب 2 یعنیدرصد  86/2 حدود واست 

 ةیتک نیبه شهر و همچن گبزر یروستاها لیتعداد شهرها در اثر تبد شیبلکه روند افزا ،ستین تیجمع یعیطب تحوالت
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 یرساحلیغ یاستان نسبت به شهرها یساحل یدر شهرها تیاما روند رشد جمع ،است بوده گاز و نفت منابع به شهرها

 انگریب 1390 -1365 یها سالاز  یساحل یدر شهرها تیجمع رشد نرخروند  یبوده است. بررس شتریب یریچشمگ طور به

 است صادق زین استان یشهرها کل تیجمع و یرساحلیغ یشهرهادرمورد  موضوع نیالبته ا .است تیجمع دیشد رشد

در  تیجمع دیبه رشد شد ینخل تق و هیعسلو یدر شهرها ژهیو بهرشد صنعت نفت و گاز  ،ریاخ یها سال(. در 1 )جدول

 استان یشهرها ریسا تیجمع رشد به گاز و نفت مکمل عیصنا رونق با رشد نیا امدیپ و است شده منجرشهرها  نیا

 .است کرده کمک

 یساحل یشهرها تمام، 2طبق جدول  .دهد یماستان نشان  یساحل یشهرها کیرا به تفک تیجمع رشد نرخ 2 جدول

 هیشهر عسلو تیجمع رشد نرخ لبتها. اند بودهمواجه  یشهر تیجمع رشد نرخ شیبا افزا 1390 -1365 یها سال دراستان 

صرفه به لیدلبه زین خارگ شهر یمهاجرفرستنفت و گاز بوده است.  صنعت توسعة لیدلبه تیجمع یریاز مهاجرپذ یناش

 اند،بوده فرستمهاجرت زین ریبنک و بندر د یساحل یشهرها ،ها سال نی. در ااست( یماه دی)ص یاقتصاد کشاورز بودنن

 را تجربه کرده است. یمنف رشد نرخ خارگشهر  فقط یول

 
 1390 -1365و کل استان بوشهر  یرساحلیو غ یساحل یشهرها رشد نرخ .1جدول 

 سال
 

 شهرها نام
1365 1375 1385 1390 

 تیجمع رشد نرخ

1375- 1365 1385- 1375 1390- 1385 

 18/5 58/2 02/2 428656 332960 257946 211095 یساحل
 43/2 99/5 18/2 275737 244505 136603 110019 یرساحلیغ

 05/4 88/3 08/2 704393 577465 394549 321114 استان یشهرها کل
 11/3 76/1 96/1 1032949 886267 743675 612183 استان کل

 (1390)استان بوشهر و محاسبات نگارندگان  یآمار سالنامة: منبع

 

  1390 -1355 یها سال نیب یساحل یشهرها تیجمع رشد نرخ .2جدول 

 1390 1385 1375 1365 یساحل یشهرهانام 
 نرخ رشد

1365- 1375 
 نرخ رشد

1375- 1385 
 نرخ رشد

1385- 1390 
 79/2 69/1 73/1 195222 169966 143641 120878 بوشهر 1
 01/26 94/2 85/3 76329 24017 17963 12298 بندر کنگان 2
 45/1 71/1 83/1 64110 59583 50252 41883 گناوه بندر 3
 31/2 97/1 93/0 22393 19969 16411 14947 لمید بندر 4
 70/1 46/2 37/3 20157 18525 16008 11487 رید 5
  5132  8781 11515 96/2 51/5 74/2 3827 بنک 6
  4313  7821 11503 47/4 13/6 8 2784 یتق نخل 7
  4501  4779 7884 31/1 59/0 52/10 3947 هیعسلو 8
 -59/2 029/0 26/2 7722 8802 8773 7011 خارگ 9
 28/1 72/0 64/0 5619 5269 4898 4591 گیر 10
  3017  3256 3704 21/0 76/0 60/2 2952 دلوار 11
  1981  2192 2498 66/0 01/1 63/2 1852 حسن امام 12
 55/3 6/1 - 4183 3513 2969 - یطاهر 13

 16/5 85/1 94/1 432839 336473 279859 228457 جمع
 اند نبودهسال مذکور شهر  در.  

 (1390)استان بوشهر و محاسبات نگارندگان  یآمار سالنامة: منبع
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روند  کیبا  1395 -1390 یها سال درجم  شهر دهد یمنشان  زین یرساحلیغ یشهرها کیتفک به تیجمع رشد نرخ

نرخ  زانیم نیشهر و کمتر نینرخ رشد مربوط به ا نیشتریب که یطور به است؛همراه بوده  تینرخ رشد جمع شیافزا یصعود

 یرساحلیغ یشهرها شتریب 1390 -1385 یها گفت در سال توان یم. است مربوط یبه شهر دالک در سالدرصد  -14/5رشد 

 وجود لیدلبهشهرها که آن هم  یمعدود جز به ،اند نداشته یشهرها چندان رشد نیا تیجمع کهیا گونه به ؛اند بودهمهاجرفرست 

 درصد 05/8 با معادل یرشد 1390 -1385 یها سال درمانند شهر جم که  ؛است یساحل یشهرها گاز و نفت مکمل عیصنا

 بوشهرت شهر یجمع کند یم انیپف بیز یبا استفاده از تئور بوشهراستان  یشهرها مراتب سلسله یبررس نیهمچن .است داشته

ن شهر یبرابر آخر 90( و گناوه و کنگانشهر آن ) نیچهارم ون یبرابر سوم 3(، برازجانشهر )ن یبرابر دوم 2ن شهر یاول عنوان به

 با 5 رتبةاستان بوشهر تا  یشهر مراتب سلسلهمشخص است،  زیدر جدول ن کهگونه همان( است. کلمهشهر ) نیودوم یسا ی

 .(3)نمودار  ردیگ یمفاصله  آلدهیاندازه مطابقت دارد و از آن به بعد با حالت ا -رتبه مدل

 برابر 2و شهر اول آن  شود یم دهیدر آن کمتر د ینخست شهر ةدیپد دهد یمدر استان بوشهر نشان  ینخست شهر یبررس

نفر  195222به  1335نفر در سال  18412شهر اول استان از  عنوان بهشهر بوشهر  تیجمع ن،یادارد. با وجود  تیشهر دوم جمع

با  یشیک روند افزای 1390 -1335 یهاسال در ینخست شهر ةدرجدهند یها نشان میبررس. است دهیرس 1390در سال 

و  یشیروند افزا دهد یم نشان ینخست شهر یهاج محاسبات شاخصینتا (.3)جدول  کندیم یکم را ط یلیخ ینسب ةفاصل

 ةدیدهد پدیها نشان مشاخص تمامج ینتا نی. همچناستها همسو و سازگار شاخص تمامدر  یزان نخست شهریم یکاهش

 .است داشته ادامه تاکنون روند نیا و نبودهر یچشمگ ،مورد مطالعه یهاسال ةدر هم بوشهراستان  ینخست شهر

 

 
 1390استان بوشهر  یشهرها ةانداز -مرتبه یو تئور یواقع ةانداز .3 نمودار

 
 1390 -1335 یهاسال در بوشهردر استان  ینخست شهر یهاشاخص .3جدول 

 تیوضع 1390 1385 1375 1365 1355 1345 1335 سال شاخص

 کل به بوشهر شهر تیجمع درصد
 استان یشهر تیجمع

 یکاهش 27 24 37 38 39 35 64

 یشیافزا -یکاهش 05/2 83/1 79/1 80/1 87/1 16/1 80/1 شاخص نخست شهر

 یشیافزا -یکاهش 13/1 11/1 11/1 10/1 25/1 911/0 32/1 شاخص دو شهر

 یکاهش -یشیافزا 44/0 44/0 44/0 44/0 48/0 42/0 511/0 شاخص چهار شهر مهتا

 یکاهش 076/0 084/0 132/0 145/0 158/0 125/0 412/0 ندالیشاخص تمرکز هرف

 یشیافزا 07/2 86/2 97/2 10/3 83/3 10/4 29/4 یشاخص موما و الوصاب

 نگارندگان محاسبات: منبع
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جم، خورموج،  ه،یعسلو بوشهر، یشهرها 1390در سال  دهد یماستان نشان  یشهرها یریپذ کشش بیضر یبررس

و  یکاک شنبه، سعدآباد، ،خارگ یهاشهر. اند هداشت یقو اریبس یریپذ کششو شبانکاره  یبندر طاهر ر،ید لم،یکنگان، د

 و نفت میمنابع عظ شامل یاقتصاد تیبه لحاظ وضع ستان بوشهرا نی. همچناند هداشت یفیضع یریپذ کشش بردخون

 یمتک صنعت به یادیز یحدود تا و التیش ،یدامدار تجارت، ،یکشاورز یها اقتصاد استان به بخش .شود یمگاز  ژهیو هب

 عیبه دو بخش صنا زیاستان ن نیا عیناص. استشده  یرونق اقتصاد موجب زین هیهمسا یعرب یتجارت با کشورها .است

. دهد یم لیتشک... و سفال کوزه، ،یتورباف ،یسازلنجو  یکشت عیها را صنا آن نیتر مهمو  شوند یم میتقس ینیو ماش یدست

 .تعلق دارد یبخش خصوص به هعمدطور بهاستان  عیصنا تیمالک ،یاتم روگاهین و ییایدر عیصنا یمل شرکت از ریغ به

 یها دانیم ژهیو بهنفت و گاز،  مانند آن درمختلف  عیمنابع و صنا ،استان بوشهر یراهبرد تیبا توجه به موقع اکنون

منبع  نیتر بزرگ عنوان به یشهرستان دشت و بردخون ،رید در یپارس شمال و کنگان و هیعسلو در یپارس جنوب یگاز

صادرات نفت  یها نالیترم نیتر از مهم یکی داشتنوجود زیو ن جم گاز در میعظ شگاهیدر جهان و وجود پاال یمستقل گاز

و مانند  یساز یکشت، بوشهر یاتم روگاهین لیقب از یصنعت کالن یها طرح یاجرا نیو همچن خارگ ةریجز خام جهان در

 .دابی رییجهان تغ یو اقتصاد یاز مناطق مهم صنعت یکی عنوان به آن یمایس ک،ینزد یا ندهیدر آ رود یانتظار م ،ها نیا

 یروین نیدر تأم ینقش مهم ،یقاتیو مؤسسات تحق یا و حرفه یمراکز آموزش فن ،یمرکز آموزش عال 28 نیهمچن

 .کنند یم فایا جوار هماستان و مناطق  یاقتصاد یها بخش ازیمتخصص مورد ن یانسان
  

 یقیتلف یها شاخصاستان بوشهر در  یشهرها یبند سطح

و  ونقل حملو  ییربنایز ،یفرهنگ ،یدرمان –یبهداشت ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یتیجمع یها بخششاخص  65 ،بخش نیا در

 .آمد دست به ریز جینتا محاسبهاز  پسدرنظر گرفته شد و  یقیشاخص تلف کی صورت بهارتباطات 

استان در  یشهر تیدرصد از کل جمع 2/38 یعنی تینفر جمع 271551 داشتنبندر بوشهر و کنگان با  یساحل شهر

 تینفر جمع 111762برازجان و جم با  یرساحلیغ یسطح توسعه، شهرها نیو در ا اند گرفتهباال قرار  یلیسطح توسعه خ

در تمام  ،سوم و دوم قرار گرفته است یها رتبهدر  یو اقتصاد یتیجمع یها شاخصدر  بوشهر هرچندقرار دارند. 

 هیمانند عسلو گرید یامر منابع نفت و گاز شهرها نیا یاصل لیگفت دل توان یماول قرار دارد.  ةدر رتب گرید یها شاخص

 لیدلشهر بوشهر به ،درمجموع. اند داشتهنسبت به بوشهر  یبهتر تیوضع یاقتصاد لحاظبوده است که به ینخل تق

 ها سازمانو تمرکز نهادها و  یو انسان یعیطب یها جاذبهو  یفرهنگ ،یادار ،یاسیس ،یخیتار یها نهیزماستان و  تیمرکز

 قرار گرفته است. ییباال ةدر رتب

 را استان یشهر تیجمع از درصد 14/10 باال ةدر سطح توسع یریقرارگبا  زیو گناوه ن هیعسلو یساحل یشهرها

 حدود در یتیجمع با سعدآبادو  آبپخش ،اهرم ،شبانکاره ،چغادک ،خورموج یرساحلیغ یشهرها سطح نیا در. انددربرگرفته

 و رید ،دلوار ،ینخل تق ،لمید یساحل یو شهرها هیوحدت و بردخون ،یکاک یرساحلیغ یشهرها .دارند قرار نفر 100444

 93/8) تیجمع نفر 63376 و( استان یشهر تیجمع کل از درصد 65/3) تیجمع نفر 25946 داشتنبا  بیترت  به گیر

 .اند گرفتهمتوسط قرار  ةتوسع سطح در( استان یشهر تیجمع کل از درصد

 تینفر جمع 7304است که  کلمهو  زیر ،انارستان یرساحلیغ یشهرها شامل نییپا توسعة یعنیچهارم توسعه  گروه

 داشتنخارگ و امام حسن با  یساحل یشهرها نی. همچنانددربرگرفتهاستان را  یشهر تیدرصد از کل جمع 02/1 یعنی

 بیضر 2 ةنقش. اند گرفتهگروه قرار  نیاستان( در ا یشهر تیدرصد از کل جمع 44/1) یشهر تینفر جمع 10220

درصد است.  99 نانیبا سطح اطم 812/0 تیو تعداد جمع یقیتلف یها شاخص ةتوسع نیب شده محاسبه یهمبستگ

در شهرها و  التیامکانات و تسه شیافزا موجب تیجمع ادیتعداد ز ها شاخصاز  یبرخ در کند یم انیب ها افتهی جه،یدرنت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 منابع وجود فقطکوچک  یاز شهرها گرید یدر برخ یول ،توسعه شده است یباال یها رتبهقرارگرفتن در  تیدرنها

 یتعداد شهرها ریاخ یها سال در نیهمچناست.  شده منجرباال  یها رتبهدر  یریچون نفت و گاز به قرارگ یا هیسرما

 یدر برخ یگاز یها دانیمرا توسعه و رشد  شیافزا نیا یعامل اصل توان یماست که  افتهی شیدر استان افزا اندامکوچک

دانست که به  یرساحلیغ یمکمل نفت و گاز در شهرها عیو رونق صنا یساحل یشهرها ژهیو بهاستان  نیا یاز شهرها

 .است شده منجرو جم  هیعسلو یشهرها ژهیو بهشهرها  نیاز ا یبرخ یریرشد مهاجرپذ

 
 1390 یقیتلف یها شاخص لحاظبهاستان بوشهر  یشهرها یبند سطح .4جدول 

رد
ی

 ف

 ها گروه نام

 همگن یشهرها

 توسعه سطوح
 یرساحلیغ

تعداد
 

 یساحل

تعداد
 

 باال یلیخ 2 کنگان ،بوشهر 2 جم ،برازجان اول گروه 1
 باال 2 گناوه ،هیعسلو 6 سعدآباد ،آبپخش ،اهرم ،شبانکاره ،چغادک ،خورموج دوم گروه 2
 متوسط 5 گیر ،رید ،دلوار ،یتق نخل ،لمید 3 هیوحدت ،بردخون ،یکاک سوم گروه 3
 نییپا 2 بنک ،یبندر طاهر 4 شنبه ،تنگ ارم ،آبدان ،یدالک چهارم گروه 4
 نییپا یلیخ 2 امام حسن ،خارگ 3 کلمه ،زیر ،انارستان پنجم گروه 5

 - 13 - 18 - مجموع
 نگارندگان: منبع

 
 یقیتلف یها شاخص لحاظبهاستان بوشهر  یشهرها یبند سطح .2 ةنقش

 

 استان بوشهر یرساحلیو غ یساحل یشهرها ییساختار فضا ةکنند نییتبعوامل  یبررس

 بر رگذاریتأث یها شاخصو  عوامل توأمچندگانه  یونیو استفاده از مدل رگرس SPSS یا انهیرا افزار نرماز  یریگ بهره با
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 یها بخش ،گانه شش یها بخش نیاز ب کند یم انیب جی. نتادشاستان بوشهر مشخص  یشهرها ییفضا ساختار توسعة

ارتباط  لیدلبه ها بخش ریسا و هستند دار یمعندرصد  99 نانیبا سطح اطم ونقل حملو ارتباطات و  ییربنایز ،یاقتصاد

 (.5 جدول) ستندین دار یمعن یقیتلف یها شاخصبا  فیضع

استان بوشهر  یشهرها ییفضا ساختار توسعة راتییدرصد از تغ 2/74 زانیبر مدل به م شده داده ةچهارگان یها بخش

 ینیب شیپو  نییاست، تب امدهین قیتحق نیعوامل ناشناخته که در ا قیطر از ها انسیواراندک  ةماندیباقو  کند یم نییرا تب

 (.6)جدول  شوند یم
 

 استان بوشهر یشهرها ییچندگانه ساختار فضا ونیرگرس لیتحل یها آماره .5 جدول

 چندگانه یهمبستگ بیضر نییتب بیضر شده حیتصح نییتب بیضر اریمع اشتباه

0541/0 742/0 779/0 801/0 

 نگارندگان: منبع

 استان بوشهر یشهرها ییچندگانه ساختار فضا ونیرگرس انسیوار لیتحل .6 جدول 

 یدار یمعن سطح F تیکم مربعات نیانگیم یآزاد درجة مربعات مجموع راتییتغ منبع
 082/0 6 583/0 یونیرگرس اثر

 01/0 23 106/0 ماندهیباق 001/0 637
 - 29 689/0 کل

 نگارندگان: منبع

 

 یدرمان -یو بهداشت ونقل حملو  ییربنایز ،یاقتصاد یها بخش اریدر انحراف مع رییواحد تغ کی با ،β ریمقاد براساس

 که یدرحال شود؛ یم جادیاستان ا یشهرها ییفضا ساختار توسعةدر  رییواحد تغ 267/0و  360/0 ،518/0 ةانداز  به بیترتبه

 (.7)جدول  دارند استان یشهرها ییفضا ساختار توسعة ییگو شیپاندک در  اریبس آثار ها بخش ریسا

 

 استان بوشهر یشهرها ییمختلف ساختار فضا یها بخش یونیمدل رگرس بیضرا یها آماره .7 جدول

 ریمتغ نام
 استانداردشده بیضرا راستانداردیغ بیضرا

t یدار یمعن سطح 
B خطا B بتا β 

 038/0 032/3 - 023/0 107/0 أمبد از عرض
 482/0 -539/0 -033/0 048/0 -051/0 یتیجمع

 523/0 -037/2 -068/0 041/0 -087/0 یاجتماع
 000/0 981/5 518/0 021/0 439/0 یاقتصاد

 001/0 098/0 267/0 037/0 153/0 یدرمان -یبهداشت
 043/0 086/1 218/0 084/0 116/0 یفرهنگ

 000/0 091/5 360/0 002/0 389/0 ونقل حملو  ییربنایز
 نگارندگان: منبع

 

 یکارکرد اقتصاد دار یمعن رابطة انگریب یشهر ةتوسع ییفضا ساختار و سواحل یاقتصاد کارکرد نةیزم در جینتا

ساختار  ةتوسع راتییدرصد از تغ 3/71 ،8جدول  براساس. است 863/0 زانیبا م یساحل یشهرها ییسواحل و ساختار فضا

که  یساحل یشهرها ،گری)صادرات و واردات( است. به عبارت د یاز کارکرد اقتصاد یناش یساحل یشهرها ییفضا

 دارند. یباالتر اریبس ییفضا ةسطح توسع ،نددار یمیعظ یو گاز ینفت یها دانیم
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 یساحل یشهرها ییساحل و ساختار فضا یکارکرد اقتصاد ونیرگرس لیتحل یها آماره .8جدول 

 اریمع یخطا شده لیتعد نییتب بیضر نییتب بیضر چندگانه یهمبستگ بیضر
863/0 698/0 713/0 037/0 

 نگارندگان محاسبات: منبع

 

 یساحل یشهرها ییساحل و ساختار فضا یکارکرد اقتصاد ونیو رگرس انسیوار لیتحل .9جدول 

 یدار یمعن سطح F مربعات نیانگیم یآزاد درجة مربعات مجموع راتییتغ منبع
 612/0 2 612/0 ونیرگرس اثر

 015/0 9 091/0 ماندهیباق 001/0 051/8
 - 11 703/0 کل

 نگارندگان محاسبات: منبع

 
 یساحل یشهرها ییساختار فضا یونیوارد بر مدل رگرس یرهایمتغ یها آماره .10جدول 

 ریمتغ نام
 استاندارد بیضر راستانداردیغ بیضر

t Sig 
B یخطا B β 

 003/0 318/2 - 081/0 206/0 مبدأاز  عرض
 001/0 257/4 814/0 225/0 627/0 ساحل یاقتصاد کارکرد

 نگارندگان محاسبات: منبع

 

نشان  ونیوارد بر رگرس یها مدل ،یینها جدول در. کند یم دییتأرا  ونیرگرس بودندار یمعن F مقدار، 9جدول  در

 یشهرها ییدر ساختار فضا رییواحد تغ 814/0ساحل  یکارکرد اقتصاد اریدر اثر انحراف مع رییواحد تغ کی یازابه دهد یم

 (.10د )جدول شو یم جادیا یساحل

 بندرو  یبندر طاهر ،ینخل تق ه،یمانند عسلو یساحل یدر منابع نفت و گاز شهرها یگذار هیسرما شیافزا ،نیبنابرا

 کیمنابع در  نیا یرو یگذار هیسرمامواقع  یدر برخ یو حت گذارد یم ریتأث یرساحلیغ یشهرها ییکنگان بر ساختار فضا

واحد  893 سةیمقا .گذارد یم ریتأثشهرها  ریدر سا یخدمات عیمکمل و گسترش صنا عیبر رشد صنا هیشهر مانند شهر عسلو

 انینما آن یها سکونتگاه دررا  هیعسلو یتیو فعال یاقتصاد یمایو س تیشهر، اهم نیدر ا یواحد مسکون 1600با  یکارگاه

و مرکز  یکارگاه واحد کی، 1390شهر در سال  نیموجود در ا یدر مقابل هر دو واحد مسکون ،تر ساده. به عبارت سازد یم

، روند ها کارگاهسهم  شیتفاوت به طرف افزا نیبعد ا یها سالدر  ،شک یبوجود داشته است.  یاقتصاد یها تیفعال

مختلف  یشورهاکاز  یخارج یاالهاکآن، محل ورود اجناس و  یبازرگان -یلحاظ نقش تجاربه شهر نیا. دارد یا ندهیفزا

اجناس و  ةید و تهیو خر یمعامالت تجار منظور بهشور ک مختلفتاجران و بازرگانان مختلف از نقاط  ،لین دلی. به هماست

ه ک -ت در آنیفعال منظور بهو هجوم افراد مختلف  یاقتصاد ةژیو ةدنبال حضور منطقبه. نندک یماقالم الزم به آن مراجعه 

اجناس  ةید و تهیخر یبراو  ندشمر یمفرصت موجود را مغتنم  -نددار ین منافع مادیو تأم یاهداف تجار هعمد طور به

 کاال ةو مبادل یبازرگان ژهیو بهبر خدمات و  هیدر شهر عسلو یغالب اقتصاد وجه ل،یدل نی. به همنندک یم اقدامات یخارج

 .دارد وجود زین لمید و گناوه کنگان، ،یتق نخل ،یطاهر بندر یساحل یشهرها در تیوضع نیا. است افتهی اختصاص

 یکارکرد اجتماع نیب رابطه وجود انگریب زینشهر  ةتوسع ییسواحل و ساختار فضا یکارکرد اجتماع نةیزم در جینتا

ساختار  انسیدرصد از وار 8/31 دهد یمنشان  ها افتهیاست.  514/0 زانیبه م یساحل یشهرها ییساحل و ساختار فضا

 یبستگ گریعوامل د به ماندهیباقدرصد  2/68و  دشو یم نییمرز تب یاجتماع کارکرد قیطر از یساحل یشهرها ییفضا

 (.11دارد )جدول 
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 یساحل یشهرها ییساحل و ساختار فضا یکارکرد اجتماع ونیرگرس لیتحل یها آماره .11جدول 

 اریمع یخطا شده لیتعد نییتب بیضر نییتب بیضر چندگانه یهمبستگ بیضر
514/0 437/0 318/0 102/0 

 نگارندگان محاسبات: منبع

 

 .کند یم دییتأدرصد  99 نانیرا در سطح اطم ونیرگرس بودندار یمعن انسیوار لیتحل 12جدول 
 

 یساحل یشهرها ییساحل و ساختار فضا یکارکرد اجتماع ونیو رگرس انسیوار لیتحل .12جدول  

 یدار یمعنسطح   F  تیکم مربعات نیانگیم  یآزاد درجة  مجموع مربعات  راتییمنبع تغ 
 187/0 2 187/0 ونیاثر رگرس 

 042/0 9 091/0 ماندهیباق  002/0 387/8
 - 11 278/0 کل 

 نگارندگان محاسبات: منبع

 

 یکارکرد اجتماع ار،یدر انحراف مع رییواحد تغ کی با که دهد یم نشان را یونیوارد بر مدل رگرس ریمتغ 13 جدول

 .کند یم جادیا یساحل یشهرها ییساختار فضا اریدر انحراف مع رییواحد تغ 587/0ساحل 
 

 یونیوارد بر مدل رگرس یرهایمتغ یها آماره .13جدول 

 ریمتغ نام
 استاندارد بیضر راستانداردیغ بیضر

t Sig 
B یخطا B β 

 002/0 313/3 - 049/0 137/0 مبدأاز  عرض
 001/0 657/4 587/0 083/0 498/0 ساحل یاجتماع کارکرد

 نگارندگان محاسبات: منبع

 

 شیافزا یساحل یشهرها ییساختار فضا یها شاخصساحل،  یاجتماع یکارکردها یها شاخصدر  شیبا افزا ،نیبنابرا

 .دشو یم دییتأ ریدو متغ نیا نیب رابطة ،گرید عبارت به. ابدی یم

 T-testاستان بوشهر از روش  یرساحلیو غ یساحل یشهرها توسعة ییساختار فضا نیبتفاوت  یبررس یبرا ،تیدرنها

 یها بخشرا در  ها نیانگیمو آزمون تفاوت  اریانحراف مع ن،یانگیم 14محاسبات در جدول  جیمستقل استفاده شده است. نتا

و  یساحل یشهرها کیبه تفک یقیو تلف ونقل حملو ارتباطات و  ییربنایز ،یفرهنگ ،یبهداشت ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یتیجمع

 ،یاقتصاد یها شاخصاز نظر  یرساحلیو غ یساحل یشهرها نیب ،شود یممشاهده  کهطور همان. دهد یمنشان  یرساحلیغ

تفاوت  یفرهنگو  یاجتماع ،یتیوجود دارد. فقط در بخش جمع یدار یمعنتفاوت  یدرمان -یو بهداشت ونقل حملو  ییربنایز

و  ییربنایو ز یدرمان –یبهداشت ،یاقتصاد یها شاخصدر  یساحل یشهرها نیانگیم کهنبوده است. از آنجا دار یمعن

 (.14 است )جدول یرساحلیغ یاز شهرها شتریب یساحل یشهرها ییساختار فضا ةتوسع ،است شتریب ونقل حمل

 

 ریزی راهبردی ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر برنامه

ریزی راهبردی شناسایی ابعاد و متغیرهای تأثیرگذار بر عوامل مؤثر در ساختار فضایی شهرهای  اولین قدم در تحلیل برنامه

-های جمعیتی ها و تهدیدات در شاخص ها، فرصت ها، ضعف ها، قوت استان است. به همین دلیل با استفاده از شاخص

سایر عوامل تأثیرگذار غیرمستقیم استخراج شد. سپس با استفاده  محیطی و همچنین اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست

ها و تهدیدات ساختار فضایی شهرهای استان  ها، فرصت ها، ضعف و تعامالت بین قوت ساختار تحلیل SWOTاز روش 

 (.15صورت گرفت )جدول 
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 بوشهر یرساحلیو غ یساحل یشهرها ةتوسع نیب ها نیانگیمآزمون تفاوت  .14جدول 

 یدار یمعن سطح t آزمون اریمع انحراف نیانگیم یفراوان شهرها رهایمتغ

 یتیجمع
 09/0 28/0 18 یرساحلیغ

347/1 143/0 
 11/0 16/0 13 یساحل

 یاجتماع
 13/0 51/0 18 یرساحلیغ

617/1 194/0 
 07/0 32/0 13 یساحل

 یاقتصاد
 23/0 04/0 18 یرساحلیغ

517/3 048/0 
 08/0 16/0 13 یساحل

 یبهداشت
 15/0 27/0 18 یرساحلیغ

108/2 057/0 
 11/0 61/0 13 یساحل

 یفرهنگ
 13/0 15/0 18 یرساحلیغ

487/0 563/0 
 09/0 11/0 13 یساحل

 ونقل حملو  ییربنایز
 14/0 09/0 18 یرساحلیغ

184/2 049/0 
 05/0 21/0 13 یساحل

 یقیتلف
 15/0 19/0 18 یرساحلیغ

183/1 271/0 
 08/0 17/0 13 یساحل

 نگارندگان محاسبات: منبع

 

 استان بوشهر یشهرها ییساختار فضا داتیو تهد ها فرصت ،ها ضعف ،هاقوت .15 جدول

 
 

 و بوشهر استان غیرساحلی و ساحلی شهرهای در متغیرها از هریک ،ها آن تحلیل و تجزیه و تحقیق های داده نتایج به توجه با

 ساختار تهدیدهای و ها فرصت ،ها ضعف ،ها قوت سپس. شد استانداردسازی 10 تا 1 از عددی به ها آن از هریک های داده مقدار

 محاسبه استان شهرهای کل در SWOT های مؤلفه از هریک ضریب میانگین ،درنهایت. شد مشخص متغیر 35 از شهرها فضایی

 دان داشته را مقدار کمترین 31/6 میانگین با تهدیدات و مقدار بیشترین 53/8 میانگین با ها ضعف ،گرفته صورت های بررسی طبق. شد

 (.16 جدول)

 

1X :کوچک، یشهرها در درمانی و بهداشتی و زیربنایی امکانات ویژه به)سرانه(  نیاز مورد خدمات و جمعیتی نیازهای بین تناسب نبود 
2X :3 آن، یها رساختیصنعت نفت و گاز و تغییر چهرة شهرها بدون درنظرگرفتن سایر ز زدةشتاب و سریع رشدX :اکتشاف قابلیت 

 مناسب مراکز نبود: 5X استیجاری، واحدهای کمبود: 4X ،یساحل یشهرها در شناسیزمین مختلف های سازنده وجود دلیلبه جدید منابع
 مراکز گیریشکل عدم: 7X آن، باالی تردد و جمعیت تراکم دلیلبه متمرکز بازارهای گیریشکل امکان: 6X گردشگر، اسکان منظور به

: افزایش خدمات  9X گذاری،سرمایه منظور به ناحیه به دولتی و خصوصی هایبخش شدید گرایش: 8X وسیع، مقیاس در کاال فروش
 جانبی صنایع با مرتبط صنعتی یها : امکان گسترش شهرک10X صنعتی، یها تیگسترش فعال دلیلبه باری و عمومی ونقلبخش حمل

 صنایع با مرتبط صنعتی یها : امکان گسترش شهرک12X کشاورزی، محصوالت عرضة و بازاریابی تنگناهای و مشکالت: 11X گاز،
 عدم جهیدرنت و آن پراکندگی و کم جمعیت: 14X آن، درآمدبودنوکم کار سختی دلیلشاغالن جدید به نکردن جذب: 13X گاز، جانبی
اسکان  منظور به مناسب مراکز کمبود: 16X ونقل،حمل شبکة آالتماشین فرسودگی: 15X صنعت، بخش در کار برای تقاضا گیریشکل

 بازارهای نبود: 18X تجاری، یها تیجذب فعال یها گیری کانون مناسب برای شکل یها رساختی: نبود ز17Xمهاجران واردشده، 
: 20X خدماتی، و زیرساختی صنعتی، مسکونی، وسازهایساخت افزایش: 19X فراملی، عملکرد نقش با متناسب عرضة و کاال تخصصی

 وجود: 23X مسکونی، واحدهای احداث هزینة باالبودن: 22X بادوام، مصالح کمبود: 21X  مدیریتی، و علمی فنی، یها ییضعف توانا
 مناسب بسیار شرایط داشتن: 24X رستوران، و هتل نظیر رفاهی خدمات ایجاد امکان و گردشگر جذب منظور به طبیعی سواحل و مناظر
 صنعت، بخش در نیاز مورد اولیة مواد شتریب بازار از ناحیه دوری: 25X ماهی، و میگو انواع پرورش منظور به طوالنی سواحل وجود مثل
26X27 جنوبی، پارس فازهای تولیدات با مرتبط صنایع و جنبی یها تی: کمبود فعالX :یشهرها شتریب در تلفن نفوذ ضریب باالبودن 

: 30Xمخزن گازی جهان )پارس جنوبی(،  نیتر : وجود بزرگ29X آبزیان، فراوری و آبزیان پرورش و صید یفناور ضعف: 28X استان،
ها به ها نسبت به سایر استان ساختمان: استهالک زیاد 31X کوچک، یشهرها توسعة و رشد با خدماتی و زیربنایی تأسیسات تطابق عدم
 و فرهنگی تعارضات ایجاد و شهرها ریسا و جنوبی پارس ویژه منطقة در غیربومی شاغالن جمعیت جذب: 32X زیاد، رطوبت وجود دلیل

 کمبود: 35X آموزشی، یها : هزینة باالی احداث پروژه34X مناسب، آزمایشگاهی تأسیسات و تجهیزات نبود: 33X گوناگون، های چالش
 .یساحل یشهرها در بنادر در انبار نظیر کاال نگهداری امکانات
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 بوشهر استان یشهرها ییفضا ساختاردر  SWOT( در مدل 1- 10)از  رهایمتغ بیضرا یاستانداردساز .16جدول 

 یشهرها
 بوشهر استان

 (T) داتیتهد (O) ها فرصت (W) ها ضعف (S) ها قوت

 رهایمتغ نام
 نیانگیم

 بیضر
 رهایمتغ نام

 نیانگیم
 بیضر

 رهایمتغ نام
 نیانگیم

 بیضر
 رهایمتغ نام

 نیانگیم
 بیضر

27X  ،19 X، 
6X  ،9X، 
10 X ،12 X 

50/6 

1X ،2 X ،4X ،5 X، 
7 X ،15X، 20 X ،

21X،22 X، 25 X ،
26X، 28X ،31X ،33X ،

34X ،35X 

53/8 
3X،  

8 X ،24X، 
23X، 29 X 

24/8 

11X ،13 X ،
14X ،16 X، 
30 X ،32X 
17 X 18X، 

31/6 

 نگارندگان: منبع

 

 بوشهر یشهرها ییفضا ساختاردر  راهبرد نییو تع دهایو تهد ها فرصتقوت و ضعف و  درصد محاسبة .17جدول 

 یشهرها
 استان
 بوشهر

SWOT 
 راهبرد نوع

S W O T یداخل 

S/W 
 یخارج

O/T 
 مثبت

S/O 
 یمنف

W/T 
SWOT 

 چهارم 634/87 71/65 42/31 28/34 85/62 20 28/14 71/45 14/17
 نگارندگان: منبع

 

 ساختار در کیهر ضرایب و( تهدیدها و ها فرصت) خارجی عوامل و( ها ضعف و ها قوت) داخلی عوامل اینکه از بعد

 ارائه 17 جدول در استان شهرهای کل در فاکتور چهار این از کیهر درصد. شد مشخص استان شهرهای فضایی

 میزان، این از سپس. است شده آورده استان شهرهای کل در مدل بر وارده متغیرهای درصد SWOT ستون در. شود می

 برای الزم راهبرد نوع شده محاسبه درصدهای براساس ،نهایتدر. است شده مشخص تهدید و فرصت ضعف، قوت، درصد

 .است شده ارائه استان شهرهای فضایی ساختار بهبود

 که شود می ارائه شهری امکانات و خدمات عادالنة توزیع و پایدار توسعة به نیل برای راهبردی ریزی برنامه امروزه

 ینا در. دارد شهرها فضایی ساختار بهبود و شهرها در زندگی کیفیت افزایش منظور به شهرها برای راهبردی اهمیتی

 ،دهی قوت راهبرد شامل که است شده  تعیین راهبرد نوع پنج بوشهر استان شهرهای فضایی ساختار بهبود برای راستا،

 موسوی،) شود می محیط کنترل برای خارجی و داخلی عوامل راهبرد و منفی عوامل کنترل ،محیط کنترل ،کردنغلبه

 های ضعف بوشهر استان شهرهای فضایی ساختار رب تأثیرگذار عوامل ارزیابی ،17 جدول براساس(. 171 -169: 1388

 تدوین ،بنابراین ؛(درصد 20 حدود در) اند بوده چشمگیر تهدیدات همچنین .(درصد 71/45 حدود یعنی) دارد توجهی شایان

 عوامل کنترل راهبرد) چهارم نوع های راهبرد بر تأکید با استان شهرهای فضایی ساختار بهبود برای راهبردی ریزی برنامه

 .است شده گرفته بهره کردن غلبه و دهی قوت های راهبرد از راهبردها تدوین در همچنین. است( منفی

 

 ها پیشنهاد ارائة و گیری نتیجه

 در و اند وابسته هم به ،دارند متقابل روابط ساحلی یشهرها در ونقل حمل و زیربنایی فرهنگی، اجتماعی، ،یاقتصاد توسعة

 مانند) نددار گاز و نفت میادین که بوشهر ساحلی شهرهای از برخی. هستند شهر پایدار توسعة درجة ةکنند تعیین حال، عین

 به آسان دستیابی دلیل به ترتیب این به و دارند فردی منحصربه های ویژگی ،(جم غیرساحلی شهر و عسلویه ساحلی شهر

 همین دلیل به. گیرد می قرار یشهر مدیران اختیار در یاقتصاد توسعة راستای در شماری بی های فرصت گاز، و نفت منابع

 از حال، عین در و شود استفاده یاقتصاد رشد راستای در زیستیمحیط های فرصت از دبای شهرهایی چنین در ،ها ویژگی

 ،حال   این با. دشون تبدیل یاقتصاد رشد یبرا جدید یتهدید به زیست محیط آسیب تا شود محافظت نیز آن زیست محیط
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 نیازمند اجتماعی و یاقتصاد ،یکالبد ةتوسع هرگونه یبرا کنگان و طاهری بندر تقی، نخل عسلویه، مانند ساحلی یشهرها

 کنار در گاز و نفت عظیم های پتانسیل ینا مثبت پیامدهای. هستند خود بخش هویت های ظرفیت و ها پتانسیل به توجه

 حیات و یابد جریان استان شهرهای سایر و شهرها این در زندگی های الیه تمام در باید ،محیطی زیست مسائل کامل رعایت

 منظور به اقتصادی های ظرفیت تمام از باید ساحلی شهرهای ةتوسع در ،همچنین. شود هبازگرداند ها آن به دوباره یشهر

 کنار در بوشهر استان ساحلی شهرهای پایدار اقتصادی ةتوسع ،دیگر عبارت به. دشو استفاده ها آن یاقتصاد رونق

 و رشد و دریایی اقتصاد ةتوسع نیازمند تجارتی، و خدماتی مشاغل از مندی بهره همچنین و گاز و نفت منابع از مندی بهره

 منظور به هایی حل راه دنبالبه باید دریایی، منابع ظرفیت محدودیت به توجه با آن، به رسیدن یبرا و است شیالت ةتوسع

 ساحلی شهرهای در درواقع،. یافت دست پایدار ةتوسع به تا بود آن طبیعی زیست محیط و شهر اقتصاد میان هماهنگ ةتوسع

. یابند می توسعه هم با و اند وابسته هم به ،گذارند می متقابل تأثیر هم بر ها آن دریایی اقتصاد و شهرها زیست محیط

 شهرهای زمینة در. است دریایی اقتصاد سالمت یبرا ضمانتی و گذارد می اثر یاقتصاد های فعالیت بر مطلوب زیست محیط

 های فعالیت گسترش و کشاورزی ةتوسع همچنین و گاز و نفت مکمل صنایع ةتوسع گفت باید نیز استان غیرساحلی

 ةتوسع منظور به تحقیق های یافته براساس ،حالاین با. دشو می شهرها این ةتوسع و رشد به همدیگر راستای در خدماتی

 یعنی چهارم نوع راهبرد بر تأکید با( SWOT مدل) راهبردی ریزی برنامه براساس غیرساحلی و ساحلی شهرهای مطلوب

 :شود می تأکید زیر راهبردهای بر منفی عوامل کنترل

 شهرها؛ این نقش تغییر و کوچک شهرهای به روستایی مراکز تبدیل از جلوگیری -

 شهرهای همچنین و ساحلی شهرهای توسعة روند در زنان اقتصادی مشارکت افزایش برای مناسب بسترسازی -

 ضعیف؛ ای توسعه لحاظ به و کوچک غیرساحلی

 عسلویه، طاهری، بندر بنک، خارگ، ساحلی شهرهای در درمانی –بهداشتی های شاخص توسعة در گذاری سرمایه -

 وحدتیه؛ و شبانکاره کاکی، دالکی، سعدآباد، انارستان، شنبه، غیرساحلی شهرهای همچنین و دلوار تقی، نخل

 کوچک شهرهای در تحصیلی پوشش ضریب افزایش و آموزش و سواد وضعیت کیفی و کمی های شاخص ارتقای -

 وحدتیه؛ شبانکاره، کلمه، انارستان، شنبه، تقی، نخل دلوار، ،طاهری بندر بنک، مانند غیرساحلی و ساحلی

 استان؛ شهرهای بیشتر در جدید اقتصادی مناطق اندازی راه و بوشهر یاقتصاد ةژیو ةمنطق تیفعال ةتوسع و لیمکت -

 سطح یارتقا و کوچک شهرهای در ویژه به یشهر زکمرا در یاقتصاد یاجتماع ،یرفاه های زیرساخت و تیتقو -

 همچنین و بنک خارگ، کلمه، ریز، انارستان، کاکی، شنبه، مانند کوچک یشهرها آموزشی درمانی، -بهداشتی

 کنگان، دیلم، برازجان، بوشهر، مانند بزرگ شهرهای در خدمات از برخورداری در عدالت و موازن و مطلوب ةتوسع

 جم؛ و گناوه

 ساحلی؛ شهرهای بیشتر در ایدر جوار هم ةتوسع زکمرا در مرتبط زاتیتجه و تأسیسات و بندرگاه و لهکاس تیتقو و توسعه -

 ارم، تنگ اهرم، شبانکاره، سعدآباد، شهرهای یشهر زکمرا در یاقتصاد و یاجتماع ،یرفاه های زیرساخت و تیتقو -

 کوچک؛ شهرهای در خدمات این سطح ارتقای و حسن امام ،خارگ بنک، ،طاهری بندر انارستان، کلمه، شنبه،

 و غیرساحلی و ساحلی کوچک شهرهای در اشتغال های قابلیت با متناسب یفن و یاربردک های آموزش توسعة -

 پارس یگاز منطقة با مرتبط های فعالیت در اشتغال یبرا ماهر و ماهر نیمه یانسان یروین نیتأم منظور به نیهمچن

 نفت؛ وزارت یارکهم با

 ؛یخارج و یداخل گردشگری رفاه منظور به یرفاه زاتیتجه و ساتیتأس و نکاما توسعة -

 بندر کنگان، ،طاهری بندر بوشهر، بندر توسعة و تیتقو: ساحلی شهرهای در بنادر های زیرساخت زیتجه و توسعه -

 استان؛ مهم و یاصل بنادر در یبندر اتیعمل توان و تیظرف افزایش منظور به سازی زمینه و ریگ بندر دیلم،
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 ساحلی؛ کوچک شهرهای به گازرسانی طرح یاجرا در عیتسر -

 فارس؛ جیخل ةحوز یشورهاک با یکینزد به توجه با بوشهر شهر در ای منطقه و المللی بین یدائم های نمایشگاه احداث -

 و( یاقتصاد ةژیو ةمنطق محل تیاولو با) ساحلی شهرهای بنادر از یکی در یصنعت یتجار آزاد ةمنطق جادیا -

 بوشهر؛ بندر در الزم های زیرساخت وجود نیهمچن

 در ای حرفه و یفن زکمرا استقرار نیهمچن و اهرم گناوه، برازجان، بوشهر، در یعال آموزش زکمرا ةتوسع و استقرار -

 کاکی؛ و وحدتیه شنبه، و ارم ،کیدال اره،کشبان سعدآباد، لم،ید گناوه، برازجان، بوشهر،

 زکمرا و جم خورموج، دیلم، گناوه، برازجان، در یتخصص یدرمان زکمرا و بوشهر در یتخصص مارستانیب احداث -

 لم؛ید و حسن امام وحدتیه، شبانکاره ارم، تنگ اهرم، شبانکاره، در یعموم یدرمان
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