
 6931، پاييز و زمستان  2شماره ، اولمهندسي جغرافيايي سرزمين، دوره 

 2392-9322شاپاي الكترونيكي         2392-6931شاپاي چاپي  
http://JGET.ir 

 63 -23صص. 

  یامنطقه یزیردر برنامه نینو ینگرش ،یمساله شناس کردیبا رو یزیربرنامه 

 هر(استان بوش شیتجربه آمامطالعه موردی: ) 

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانواحد تهران مركزی، استادیار دانشکده هنر و معماری،  -رضا احمديان

 .رانیدانشگاه آزاد اسالمی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ا ،قاتیواحد علوم و تحق، دانشجوی دكتری شهرسازی -*بهار عبداله

 

 

 

 20/20/50پذیرش:  تاریخ 02/11/59تاریخ دریافت: 

 
 

 
 

 

 چكيده 

مطلوب و  ندهيبه آ لياز وضع موجود جهت ن يچارچوب ميها و ترسبندى آنطبقه ل،يشناسى، مشخص نمودن صورت مسامسئله

 نيکند. از ايم يريجلوگ نانهيبواقع ريهاى غبلندپروازى زينگرى و نبعدىنگرى، تککارى، سطحىباشد و از پراکندهمورد انتظار مى

 يراستا به مسئله شناس نيا درکرد.  ييجوها چارهحل آن يمسائل و مشكالت، برا يستيچ زا يحيرو الزم است با درک صح

و  يكيژئوپلت تياز موقع يکشور پرداخته شده است که به رغم برخوردار راهبرديهاي از استان يكياستان بوشهر به عنوان 

و  تمسائل، مشكال يمختلف دارا يهادر بخشو  هاي اقتصادي و تجاريبخش رينبه در زهاي توسعه همه جاها و توانمنديتيقابل

دهد. پژوهش يقرار م افتهيهاي کمتر توسعه استان استان کند و آن را جزو  نيباشد که حرکت توسعه را در ايم ييهاچالش

 يساختار مقاله از مطالعات اسناد نيجهت تدو است. کاربردي هدف، نوع نظر از و تحليلي - توصيفي ،يحاضر از نظر روش شناس

مسئله، مشكل و چالش  مياز مفاه کياز هر  يو شفاف قيدق فيکه ابتدا به تعر بيترت نيو روش پانل استفاده گرديده است. بد

سپس . ديسه گروه بدست آ نيموارد در ا ياز نحوه دسته بند يحيها آشكار و درک صحان آنيپرداخته شده است تا تفاوت م

موارد استخراج شده از اسناد مختلف با استفاده  يتمام انيشوند و در پايم يبند تيو اولو يياستان بوشهر شناسا يمسائل اساس

 .دندگريم يمشكل و چالش دسته بند ،از روش پانل در قالب سه دسته مسئله

 مسئله، مشکل، چالش، روش پانل، استان بوشهر گان کليدي:هواژ
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 مقدمه 
آشکار و پنهان با  یهاتیو ظرف یتیجمع ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاتیفعال عیتوز ن،یسرزم شیآما یزیرو برنامه تیریمد  

از امکانات  نهیبه یبرداردرازمدت و به منظور بهره یدیكه عمدتاً با د ازهاستیزمان و ن یهایتوجه به تحوالت و دگرگون
آن به طور هماهنگ با  یهاتیها و قابلیمنطقه بر اساس توانمند هر صخا تیكردن نقش و مسئول دایهو نیآن و همچن

 "یسنج تیوضع موجود و قابل یبررس"،"مطالعات یسازمانده"به سه مرحله  شیطرح آما هیته ندیآمناطق است. فر گرید
 (. 18و  0: 1805 فر،ی)خن شودیم میتقس "ینگر ندهیآ"و 
باشد. منظور یم یشناسمسئله ،یمطالعات یهابخش نیتراز مهم یکی "یسنج تیوضع موجود و قابل یبررس"مرحله   در  

 ندهیبه آ لیاز وضع موجود جهت ن یچارچوب میها و ترسبندى آنطبقه ل،یشناسى، مشخص نمودن صورت مسااز مسئله
 الیو س ایپو تىیماه . بلکهردیانجام گ شهیو براى هم بارکی كه ستین زىیامر چ نیباشد. البته امطلوب و مورد انتظار مى

شناسى بر اساس . مسئلهردیو اصالح قرار گ میترم شى،یدارد كه الزم است همراه با حركت در مقاطع مختلف، مورد بازاند
را براى  نهیدهد، جهت اصلى كار را در هر مقطع مشخص و زمبه دست مى لیو بستر مسا هانهیكه از زم لىیتحل

 نیچنسازد. همروند معقول، فراهم مى کینمودن اهداف كالن در  اتىیاج مقطعى و عملاز انفعال در قبال امو رىیگشیپ
 ىیدهى مناسب به هر موضوع، انسجام علمى و انضباط اجراهاى فرعى و وزنمحورهاى اصلى از شاخه کیبا تفک

 دهد.قرار مى اریدر اخت هاتیاز اولو ترىنانهیببندى واقعو طبقه جادیا ترىشیب
و روند گذشته،  رانیمد تیو عمل كردن بر اساس ذهن ل،یبندى مساو طبقه ىیكارآمد براى شناسا ستمیس کی انفقد  

 نیشود. ا یاقتصادی، اجتماعی و فرهنگى م دیجد طیو شرا راتییو ابتکار عمل در مواجهه با تغ نىیبشیسبب عدم پ
و  ىیو اجرا التىیتشک هاىرساختیز جهیوده و در نتو درازمدت نب ادىیبن زىیرشود قادر به برنامهباعث مى صهینق

 هدفمند امور برخوردار نباشند. تیو هدا زیهاى علمى و آموزشى از ثبات كافى براى تجهعقبه
هاى جبهه بدون اطالع از جبهه کیدر  شروىینگرى است. پجامع زى،یربرنامه یهاو ضرورت یاز عناصر اصل یکى  
در بر  ینامطلوب جهیهاى احتمالى، نتو چالش طیمح طیشرا ،تیبه موقعكالن نسبت  دید و بدون برخوردارى از گرید

جامع با توجه به فلسفه  نگرشکیبه  دنیتالش براى رس ،یاهداف مسئله شناس نیتررو از مهم نیا ازخواهد داشت. 
هر مسئله در آن  گاهیو جا دینقشه كلى بدست آ کیرابطه  نیبه نحوى كه در اوجودى طرح و اهداف مدنظر آن است 

 هاىتیكارى و فعالشود و مانع پراكندهیم یتوجه كاف لیها و ابعاد مساصورت به همه عرصه نیباشد. در ا ابىیقابل دست
 تر نمودن كارها و گسترش عمقى موضوع گردد. تخصصى سازنهیتواند زمامر مى نیموازى شده كه ا

از  یکیشود. استان بوشهر یاستان بوشهر پرداخته م شیتجارب حاصل از مطالعات اما یراستا به مطالعه و بررس نیا در  
 اردیلیم 99استان، حدود  ینفت نیادیم یینها رهیذخ زانیكه م گردد. به طورییكشور محسوب م کیهای استراتژاستان

 ریدرصد ذخا 02از  شیب نینباشد و همچینفت كشور م ریدرصد از مجموع ذخا 02به  کیكه نزد دهیبشکه برآورد گرد
اطالعات موجود  نیبر طبق آخر زیاستان بوشهر واقع شده است. از منظر اقتصادی ن ینیكشور در حوزه سرزم یعیگاز طب

های تاناس انیرتبه قابل توجهی در م یسهم در محصول ناخالص داخل زانیاستان بوشهر از لحاظ م ران،یدر مركز آمار ا
های اقتصادی و بخش ریای در زهای توسعه همه جانبهها و توانمندیتیاستان بوشهر قابل نکهیاكشور را دارد. به رغم 

 ،یدست عیگردشگری، صنا ری،یهای عشاشاخص ژه،یمناطق آزاد و و ،ییایدر عیصنا ،یمیتجاری شامل انرژی، پتروش
ها و مسائل، چالش یمختلف دارا یهاخشباشد، متاسفانه در بدارا می ار یکیژئوپلت تیموقع نیكشاورزی، صنعت و همچن

 دهد.یقرار م افتهیهای كمتر توسعه استان كند و آن را جزو استان نیباشد كه حركت توسعه را در ایم یمشکالت
باشد، یاستان م یمطلوب برا یاندهیآ میاستان بوشهر، ترس شیاهداف طرح آما نیتریاز اصل یکیكه  نیتوجه به ا با  

 یستیاز چ حیدرک صح قیتوسعه استان پرداخته شود تا بتوان از طر یعوامل محدود كننده ییشناسا الزم است به
 كرد.  ییها چاره جوحل آن یمسائل و مشکالت، برا
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كه در پژوهش حاضر  شدهو پژوهشگران انجام  ینتوسط محقق ی، مطالعاتمسائل و مشکالت استان بوشهردر ارتباط با 
 طیآثار مح یابیارز"و همکاران در پژوهشی تحت عنوان  فائزه تركیان فر، 1800در سال  ته است.مورد استفاده قرار گرف

كنند كه احداث طرح بیان می "فارس در استان بوشهر جیخل یپارس بر خط ساحل یانرژ یاقتصاد ژهیمنطقه و یستیز
غیرقابل جبران نبوده و آثار مخرب و  پارس جنوبی از دیدگاه محیط زیست در ساحل خلیج فارس به هیچ وجه قابل تأیید

بر  یهای رشد صنعتقطب یآثار اجتماع یبررس"تحت عنوان پژوهشی  ،1852همچنین در سال  كند.در منطقه ایجاد می
كه در  انجام گرفت یعنبری و احمد مالك یموستوسط  "(هیعسلو ی)مطالعه موردی قطب رشد صنعت یمحل داریتوسعه پا

در  یقطب رشد صنعت جادیاز ا یناش امدهاییپ پژوهشاین در به چاپ رسید.  (یشهر -ییوستا)ر یتوسعه محل هینشر
محمدجاسم و  آبادیزنگی علیقرار گرفته است.  یمورد بررس یمحل داریشاخص های توسعه پا بر آن ریو تأث هیعسلو

ای بر ساختار كالبدی هسته تحلیل فضایی تأثیرات احداث نیروگاه"را تحت عنوان  یپژوهش ،1851سال  شاهسونی در
در این پژوهش  .یدبه چاپ رس یو نظم اجتماع تیامن یراهبرد یند كه در فصلنامه پژوهش هااهانجام داد "شهر بوشهر

 تأثیر تأسیس نیروگاه اتمی بوشهر بر روند توسعه این شهر بررسی شده است.

 تحقيق مباني نظري
 پرداخته شده است.  نه مسئله، مشکل و چالشسه گا یممفاه یبررس و یینبخش، به تب یندر ا

 مسئله
(. مسئله به عنوان 1118: 1808از نظر لغوی به معنی حاجت، مطلب، درخواست تعریف شده است )عمید،  "مسئله"

مشکل جدی، نیازمند توجه و تفکر است و گاهی نیز از شرایط مشکل به عنوان مسئله یاد شده است. عالوه بر آن، به 
  (.McArthur,1981: 138 &256)شود حمات می گردد نیز مسئله اطالق میب ایجاد مشکالت و زچیزی كه سب

تواند هستند و هر مسئله رام نشدنی می 1ریزی مسائل رام نشدنیوبر نیز در تعریفی مشابه ضمن بیان اینکه، مسائل برنامه
خواند آنچنان كه باید باشد را مسئله میهست و ای برای مسئله دیگر باشد، فاصله میان وضعیت امور آنچنان كه انهنش
(Webber,1973:166).  
های معنوی خود پژوهشگر نیز یکی لی یا نظری باشد. تمایالت و ارزشمسئله ممکن است نتیجه یک رشته نیازهای عم  

ها ی در تبدیل دادهتوان عدم توانای(. همچنین مسئله را می02 :1851از عوامل دخیل در انتخاب مسئله است )تاجداری، 
 ها، رویدادها، امور، اشیاء و... دانست. العات به دانش در رابطه با پدیدهبه اطالعات و اط

بررسی رابطه بین حداقل دو متغیر )مفهوم، پیوند، پدیده و...( و یا بیشتر )وجود و چگونگی آن( را مسئله گویند. )اكاف،   
وان به هم خوردن و از توازن خارج شدن رابطه و مبادله بین اجزاء تشکیل دهنده ت(. به بیان دیگر، مسئله را می00 :1811

سیستم )كه در آن صورت با مسائل درونی سر و كار خواهیم داشت( از یک سو، و نامتوازنی در رابطه و مبادالت بین 
با مسائل بیرونی سیستم  های همگن و شامل )كه در این صورتنده آن با محیط و با سیستمسیستم یا اجزاء تشکیل ده

 (.89: 1819دانست )چرچمن،  مواجه خواهیم بود( از سوی دیگر
ها نیز از تعدد و تنوع برخوردارند. در اند، لذا رابطه، امور اشیاء و... متعدد و متنوعها، رویدادهااز آن جا كه پیوندها در پدیده  

ر این ی، مکانی، دسترسی، كنترل و غیره وجود داشته باشد. بیک پدیده ممکن است پیوندهایی از نوع: ساختاری، كاركرد
های بنابراین حالت توانند دارا باشند.ها نیز انواع نام برده شده را میهای مطرح در پیوندتوان گفت كه رابطهاساس می

ود. به این دسته از مسائل، ها مسئله گفته شد در یک پیوند از تعدد و تنوع برخوردار خواهند بنامتوازن رابطه نیز كه به آن
شود. از آنجا كه منشا بروز و ظهور مسائل این چنینی، روابط بین متغیرهاست به واقعی )بنیانی یا واقعی( گفته میمسائل 

                                                 
1. Wicked Problems 
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شود. این نوع مسائل )برهم خوردگی بین متغیرها( كه متوجه رابطه محمل و جریان ها مسائل مبتنی بر روابط گفته میآن
 دارند.دگی و... جریان و محمل نمایان میهایی چون شدت، ضعف، كهنگی، فرسوود را با عالئم و نشانهباشند، خمی
كه عنوان شد محیط، طور این خصوص هماناحتمالی وقوع )حادثه( هستند. در باالخره دسته دیگر، مسائل مبتنی بر علل  

گذارد و از ها تاثیر میرد. محیط بر متغیرها و رابطه آنانقش واسطه را در برقراری رابطه بین متغیرهای پیوند بر عهده د
رسد به سبب امکان رابطه از محیط و برعکس به نظر میپذیرد. تاثیر گذاری و تاثیر پذیری متغیرها و ها نیز، تاثیر میآن

ها، رویدادها، در پدیدهبین متغیرها باشد. محیط ایجاد و برقراری رابطه بین متغیرها و برعکس جلوگیری از برقراری رابطه 
های گوناگونی وجود داشته امور، اشیاء و... از تعدد و تنوع برخوردار است. به ترتیبی كه در یک پیوند ممکن است محیط

ها، خصوصیات و )مشخصات، ویژگی )چون در پیوند تعدد و تنوع رابطه برقرار است(. محیط در پیوند دارای وجوه باشد
 گردد. سبب تاثیرپذیری محیط از پیوند وتاثیرگذاری محیط برپیوند می حدود وجوهرگونه تغییر درت( گوناگون است. هصفا

آن بندی نمود كه بنا به خصیصه اصلی گونه مختلف از مسایل را طبقه 8توان س تعاریف ارائه شده از مساله، میبراسا
بود، ترتیب با انواع گوناگونی از مسئله روبرو خواهیم  ها، روابط و علل قابل تقسیم بندی است. بدینیعنی مبتنی بر تفاوت

 ها كمک بسیار مهمی را به پژوهشگر خواهد نمود. كه شناسایی و تشخیص صحیح آن

 مشكل
         شوند هر كس را به خطا  بیترك یمسائل مختلف در ظاهر واحد یاست. وقت یمركب از مسائل مختلف "مشکل"
مشکل باشد. مشکل  کیتواند یباشد م ت،یعدم قطع د،یكه شامل شک و ترد یزیهر چ ایكشاند. هر گونه سوال و یم
 باشد.  یادیز یهاعلت یتواند دارایم

مشخص و روشن هستند. و از  ،یكرد. مشکالت اتفاق میو مزمن تقس یتوان مشکالت را به دو دسته اتفاقیم یطور كل به
مزمن  مشکالت شوند.یها، برطرف مآن نیترها و انجام مناسبحل راه افتنیعلت ها و سپس  ییكنترل و شناسا قیطر

بهبود استفاده  ندیآاز فر یستیبرطرف كردن مشکالت مزمن با یاند. براشده و عادی شده رفتهیو پذ ستندیچندان مشهود ن
 شده است. نهینهاد ستمیمشکل در س رایكرد. ز

 یاز مسائل هستند كه عموماً نمود خارج یامجموعه یظاهر مشکل و مسئله تفاوت وجود دارد. مشکالت، شکل نیب  
چند  ای کیبه  لیآن مشکل تبد دیحل هر مشکل با ی. براندینمایو عام بعنوان مشکل ظهور م یدارند و در نگاه كل ینیع

علت  یامشکل دار گریشود. به عبارت دیحل م حل، مشکل اهصورت اتخاذ آن ر دارد و در یمسئله شود كه حتما راه حل
تر از مشکل است.  قیو دق یمسئله درآورد. مسئله، جزئ کیتوان به صورت یچند علت را م ای کیاست كه  یادیز یها
كننده، كنترل و ناشناخته( مشخص و معلوم  لیها )مداخله گر، تعدریمتغ ریمستقل و وابسته و سا یهارییدر آن متغ یعنی

توانند مشکل ساز باشند. یو م ندینمایبصورت مشکل جلوه منشود  افتیها كه راه حل آن یوجود مسائل نیهستند. با ا
 شوند، غالباًیدانشمندان ابتدا با آن مواجه م ای رانیاست. آنچه مد زیبا مشکل متما یو عمل یمسئله در هر دو قسم نظر

و به  یفاقد روش بررستوسط عوام،  تیؤمركب و لذا مبهم، قابل ر ،یذهن ،یكل ،یاست سطح یمشکل است و آن امر
روشن،  ط،یبس ،ینیع ن،یمع ز،یاست ژرف، متما یگردد، امر لیمشکل به مسئله تبد یحل. اما وقت رقابلیغ لیدل نیهم
 و لذا قابل حل. یروش بررس یدارا
بین رسد كه شود. به نظر مییا هم عرض با هم استفاده می موارد بسیاری از دو مفهوم مسئله و مشکل به جای هم در  

این دو تفاوت وجود دارد. به این ترتیب، اگر بپذیریم كه مسئله، رابطه بر هم خورده بین دو متغیر است، بر هم خوردگی 
ء و یا بیشتر به روابط بر هم خورده دو جز "مسئله"گوییم. در واقع شکلی خواهد بود كه به آن مشکل میرابطه دارای 

رخ  "مسئله"دهد. اگر اقل دو جزء را مورد توجه قرار میخوردگی رابطه حد بر هم "مشکل"شود، و سیستم شهر گفته می
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به مسائل را  لیت تبدیقابل زیموضوعات ن انیم نیشود. در امی "مشکل"یی و حل نشود تبدیل به ها شناسادهد و تا مدت
 ندارند.  یدارند اما موضو عات همانند مسائل لزوما اثر منف

 چالش
و نیز برخی عناصر معناییِ متبادر از كاربرد این واژه در ادبیات اجتماعی امروز، تعریف  "چالش"ی لغوی استفاده از معنا با  

و وضعیت جدیدی كه مسیر آینده جامعه را از بیرون مورد هجوم قرار داده و حفظ  شرایط زیر برای چالش قابل ارائه است:
 سازد.ز میساتعادل آن را دچار مشکل و مستلزم تالشی سخت و سرنوشت

 ارادی بودن )و غیروضعیت، ناظر به آینده، بیرونی بودن جدید دن،بوعینی در این تعریف عبارتند از: "چالش" خصوصیات  
حذف  با طلبیدن كل جامعه است.كننده كه ناشی از فراگیر بودن و به مبارزهبودن آن(، اقتضای تالشی سخت و تعیین

ر، اشتراک پیدا جواهای همیافته و با برخی واژهگسترش و تعمیم "چالش"عنایی هركدام از این خصوصیات، قلمرو م
ای پیدا كرده و مرز بارِ معنایی خاص و ویژه  "چالش"صورت حفظ همه این خصوصیات است كه واژه  كند و تنها درمی

در زبان فارسی  "چالش"ای برای ه. البته این تعریف معنای اصطالحیِ تازدجوار حفظ خواهد شهای مشابه و همآن با واژه
های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قابل طرح است و به عرصه خاصی به این معنی در عرصه "چالش"خواهد بود. 
 شود. بنابراین:محدود نمی

 توان چالش نامید.دار را نمیها، مشکالت و خألهای داخلی، كنونی و ریشهها، نارساییها، ضعفكاستی -
شوند، چالش طور طبیعی در طول زمان برای جامعه مطرح میها، شبهات و ابهامات ذهنی و علمی كه بهائل، پرسشمس -

ثیرگذاری، به وضعیت جدیدی تبدیل گردند كه كل جامعه به أكه از نظر فراگیری و تبه حساب نخواهند آمد. مگر این
 مبارزه طلبیده شود.

ها و راهکارهای حل مشکالت و و كلنجارهای علمی و نظری درباره مدل نظرهاها، اختالفها، تعارضكشمکش -
 شوند.مسائل، چالش شمرده نمی

 توان هر چالشی را تهدید تلقی كرد و هر تهدیدی هم لزوما چالش نیست. نمی -
 های كنونی حدس زد.توان از بحرانها را میآید ولی چالشحساب نمیی چالش بههر بحران -
ها تحت توانند توانمندی جامعه را در رویارویی با چالشنفسه چالش نیستند ولی میها فیها و آفتانحرافها، آسیب -

 تاثیر قرار دهند.
 شوند.آیند ولی خود، چالش شمرده نمیها به شمار میها از پیامدهای بروز چالشمشغولیها و دلها، نگرانیدغدغه -
 كه لزوما خطرساز باشند.اینساز؛ نهرصتاند و هم فها، هم خطرآفرینچالش -
 ها باشند.توانند مولود چالششوند. ولی میخود چالش شمرده نمیخودیهای بیرونی و درونی بهموانع و محدودیت -
 ها، خطراتها باید روندهای تاثیرگذار را شناسایی و تحلیل كرد و با تاثیرگذاری بر آنها و مواجهه با آنبررسی چالش در

های ناخواسته، بستری برای های بالفعل تبدیل ساخت و از چالشتوان تهدیدهای بالقوه را به فرصترا كاهش داد. گاه می
ای برای ها، عوامل برانگیزندهها و دغدغهشوند، ولی همین بیممی موجب بیمها پویایی و رشد فراهم كرد. گرچه چالش

 ود.دستیابی به راهبردهای نویدبخش خواهند ب
نیت و منطق بر حقیقت، عقال ها بر اساس مبانی فکری و چارچوب عملی و رفتاریِ مبتنیمواجهه با چالش چنانچه  

 و یاس ها محلی برای نگرانینخواهند شد و در ارتباط با آنها، به تهدید و بحران تبدیل صورت گیرد، هرگز چالش
 ها، بسیار مهم است. در مواجهه با چالش بینشیکری و نخواهد بود. بنابراین باید گفت نقش چارچوبهای ف
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 يجمع بند
 فیتعار یمتفاوتی در ارتباط با هر یک از مفاهیم مشکل، مسئله و چالش مطرح شد. در تمام یهایبند میها و تقسواژه  

 نیبوده است. به اهدف مطالعه و موضوع  چهیشناخت مسائل از در یارهایها، نکته روشن، متفاوت بودن معیو طبقه بند
 ریها را غ یدسته بند نیتوان ایم نیبنابرامتفاوت هستند.  یبند هشناخت و دست یارهایمعنا كه بر اساس نوع هدف، مع

 یهایپژوهش قلمداد كرد و با در نظر گرفتن هدف مطالعات دسته بند یبه اهداف اصل دنیرس یو برا یثابت و قرارداد
 دهد.یرا در مطالعات نشان م یچرخه مساله شناس ،(1) شکلمشخصی را ارائه كرد. 

 
 چرخه مسأله شناسي در مطالعات  . 6شكل 

  ژوهشروش پ
 -یمطالعات اسناد هیبر پا یلتحلی - یفیتوص ،یاست و از نظر روش شناس یپژوهش حاضر از نظر نوع هدف، كاربرد  

 ،یاز مقاالت علم یریاسناد فرادست و با بهره گ یااطالعات بر مبن یباشد. گردآوریم یدانیو مشاهدات م یاكتابخانه
 تیها از جمله سایمندرج در خبرگذار یو خبرها یدولت یهادهاها و نها و اطالعات موجود درسازمانها، گزارشكتاب
و بازتاب آن جهت  یو اثرگذار یمساله شناس تیحساس لیبه دل بر این اساس ابتداانجام شده است.  1اتحاد جنوب یخبر

مشکل،  میاز مفاه کیتوسعه استان، هر  یها و مشکالت اصلمسائل، چالش هیاول یبندصورت یسمت و سو برا نییتع
شکل  یاصل یاعناصر و اجز قیشده و با شناخت دق یاتیعمل فیتعر ،چالش، مسأله با استناد به منابع و مآخذ موجود

 شود.یاز موارد موجود پرداخته م یحیصح یسته بندها مشخص و به دآن انیم ییو معنا یماهو یدهنده، تفاوت ها
بخش از پژوهش، بر اسناد فرادست  نیا شبردیشوند. جهت پیم یبند تیو اولو ییاستان شناسا یمسائل اساس سپس

عنوان  ینظرات مردم نیمرتبط با استان و همچن یهانامه انیها، مقاالت و پایمندرج در خبرگزار یشده، خبرها هیته
 شود. یم یاستان مرور یها و وبالگ ها تیساشده در 

موارد استخراج شده از اسناد مختلف در قالب سه دسته مشکل، چالش  یحاصله، تمام یهایخروج قیبا تلف زیان نیدر پا  
است كه با  یاجلسه"استفاده شده است. منظور از روش پانل،  0منظور از روش پانل بدین شوند.یم یو مسئله دسته بند

 نیشود. پانل با ایم لیمرتبط با پانل تشک یموضوعات تخصص نهیبا تمركز در زم نفعانیاز خبرگان و ذ یور جمعحض
گردد.  یگذار استیس ایو  یریگ میجهت تصم ییو ارائه رهنمودها یكه مذاكرات موجب روشنگر ودشیم لیهدف تشک

انجام شوند،  دیبا ییمشخص كنند كه چه كارهاشوند و  انیو مشخص ب حیبه صورت صر دیبا رهنمودها معموالً نیا
 "(.110: 1852 ن،ینم یو صابر یخان قندهار نیحس)وارد عمل شوند  دیبا یچه كسان نکهیو ا ستیها چانجام آن لیدال

                                                 
1. www.ettehadjonoub.ir (1394) 

2. Panel Method 

http://www.ettehadjonoub.ir/
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 محدوده مورد مطالعه
 10درجه و  01ه و در فاصل رانیا یدر جنوب غرب لومترمربعیك 5/00100 بابه صورت نواری نسبتاً باریک استان بوشهر   
واقع  ییایطول جغراف قهیدق 90و  90تا  قهیدق 0درجه و  92و در فاصله  ییایعرض جغراف قهیدق 10درجه و  82تا  قهیدق

این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتی از استان كهکیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیح فارس و  است. دهیگرد
كیلومتر  009آبی دارای مرز از غرب به خیح فارس محدود است و شرق به استان فارس و  قسمتی از استان هرمزگان، از

 00بخش،  09شهرستان،  12، استان بوشهر دارای 1858براساس تقسیمات كشوری سال باشد. با خلیج فارس می
نفر جمعیت  1280505، این استان حدود 1852باشد. همچنین طبق سرشماری سال یآبادی م 090شهر و  80دهستان، 

 استان دهد.قعیت محدوده مطالعاتی را نشان می، مو(0) باشند. شکلدرصد شهرنشین می 0/00دارد كه از این تعداد حدود 
واردات دریایی، صنعت صیادی، وجود ذخایر نفت و  به علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات بوشهر
ای از اهمیت راهبردی و اقتصادی برخوردار ی و نخلداری و وجود نیروگاه هستهاورز)پارس جنوبی و شمالی(، كش و گاز
 .است

 
  محدوده مورد مطالعه ييايجغراف تيموقع. 2شكل 

  و بحث هايافته
بندی و نیازسنجی مسائل استان در انطباق مسئله، مشکل و چالش و اولویت میمفاه لیتحلاز پژوهش به  بخش نیا در  

تعاریف قراردادی مسئله، مشکل و چالش با توجه به اهداف مورد انتظار طرح آمایش شود. بدین منظور اخته میپرد 1با آن
 شود: یمطرح م لیبوشهر به شرح ذ

  مسأله

 ( را در منطقه دارد.ی)عدم تعادل ساختار یمشکل و چالش اساس جادیا تیاست بالقوه كه ظرف یمورد -

                                                 
 است.  دهیاستخراج گرد "(1850) استان بوشهر  شیبرنامه آما"بخش، از  نیا.  1



 6931پاييز و زمستان ،  2 شماره ، اولدوره مهندسي جغرافيايي سرزمين،                                                                                                                                   22

 

 

از گذشته وجود داشته و در معرض  نکهیا ایحل آن،  یمشخص برا یزیردون برنامهبوده و ب دیتواند جدیمسأله م -
 نادرست قرار گرفته باشد.  یزیبرنامه ر

 جادیا یزیربرنامه یهاحوزه یرا در تمام ینامناسب جیتواند نتایكالن مطرح شده اما بالفعل شدن آن م اسیعمدتاً در مق -
 كند. 

استان  یزیرغالبا منشأ خارج از حوزه برنامه نداشته و ایتواند راه حل مشخص داشته یمحل مسأله  ،یتیریبه لحاظ مد -
 دارند. 

 شود.یمشکل م جادیآن سبب ساز ا جیندارد اما نتا یرونیداشته و خود نمود ب یراهبرد اسیمق -
 یستیصورت با نیكه در ا است یالمللنیو ب یكالن حوزه مل یهایزیروابسته به برنامه ای راه حل مسائل عمدتاً -

مسأله گرا  یوهایسنار یطراح ازمندیاست و ن یدرون نکهیا اینمود  یحل آن را طراح یهماهنگ كننده برا یوهایسنار
 است. 

   مشكل
 مسائل در ابعاد مختلف دانست.  دنیرس تیتوان مشکل را به فعلیم -
   محسوب یزیربرنامه ندیفرآ گرفتن در دهیناد ای اه حلصورت عدم ارائه ر مسأله، در امدیو پ جهیمشکل به عنوان نت -
 شود. یم
 آن است.  یهایژگیعدم تعادل در ابعاد مختلف از و جادیداشته و ا یرونینمود ب -
 . آن ملموس و قابل مشاهده است یدرون یامدهایاگرچه منشأ مشکالت عمدتا برونزا است اما پ -
 هاست.روند آن رییكالن و تغ اسیحل مسائل در مق کیستماتیراه حل مشکالت، به صورت س -
 . دیرس یاتیعمل یهاتوان به پروژه و برنامهیم وها،یحل مشکالت در چارچوب سنار یبرا -

 چالش
 تداوم دارند.   ندهیاست كه در ابعاد مختلف در آ یمشکالت یمنف جیداشته و نتا ندهیچالش رو به سمت آ -
 كند.  جادیابعاد گسترده تر از مشکالت را ا ایناگوار  یامدهایارائه راه حل، پتواند در صورت عدم یچالش م -
 دارد. ندهیگرفته و رو به سمت آ شهیموجود ر یچالش ازدرون روندشناس -
 داشته باشد. یالملل نیو ب یتواند ابعاد ملیبوده و در صورت ادامه م یدرون ها عمدتاًچالش اسیمق -
 دانست. دیساز بروز مسائل جد نهیها را زمبالفعل شدن چالش توانیمشکل، م دیبازتول با تصور چرخه نیبنابرا -
شاخص و منحصر به فرد استان  یهایژگیمرحله از پژوهش با در نظر گرفتن و نیمطرح شده، در ا میتوجه به مفاه با  

شوند تا یم یطبقه بند یابه گونه و ییكننده، شناسا نییاثرگذار و تع یموضوع یهاعرصه یسلسسله مراتب فیبوشهر، ط
 یهاحوزه نیترعمده رندهیكه در برگ یاگانه 0یهااساس عرصه نیافراهم گردد. بر فیط نیادر لیمسا ینیگزیامکان جا

 اند كه عبارتند از: دهیهستند، مشخص گرد ییقابل شناسا لیمربوط به مسا

 یالملل نیو ب یعرصه مل 
             فایا یو فرامل یدر سطح مل یكه در حوزه انرژ یو متفاوت ژهیخود و نقش و کیلتژئوپ تیموقع لیبوشهر به دل استان  
 موارد مواجه است. یادهیچیبا مسائل قابل تأمل و پ طیشرا نیبرخوردار است كه بالتبع ا ییباال تیكند، از حساسیم

در خصوص مداخله  یریگ میاستان بوده و تصم یكه خارج از مرزها یلیمسا هیكل رندهیعرصه در برگ نیمطرح شده در ا
 یمل تیكه با حاكم یتیامن - یاسیس یهاجنبه رندهیحال در برگ نیعاست و در یامنطقه یهاتیریها فراتر از مدآن

 باشد.یم زیمرتبط است ن
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 خدمات( ،تجارت، دی)تول یعرصه اقتصاد 
كاال و  دی)اعم از تول ینظام اقتصاد یشاكله اصل یكه به نوعاقتصاد بوده  یاصل یهابخش هیكل رندهیحوزه در برگ نیا  

ها آن یاست كه با طبقه بند بانیو خدمات پشت یبازرگان ،یدیتول یهاتیعرصه شامل فعال نی. اردیگیخدمات( را در برم
قتصادی انرژی . نقش پر رنگ استان بوشهر و خصوصاً منطقه ویژه اودخواهد ب قیاستان قابل تدق تینظام فعال یبه نوع

بخش  یهااستان از استقرار پروژه یاقتصاد یهابخش یكشور و تحت شعاع قرار گرفتن تمام یپارس در ساختار اقتصاد
بخش  نیا املمسائل قابل ت نیاستان، از مهمتر یشتیحاصله در ساختار مع یدرآمدها یاثرگذار زانیم نیو همچن یانرژ

 باشد. یم

 یفرهنگ - یعرصه اجتماع 
. عالوه بر ردیگیمرتبط با آن را در بر م یاجتماع یمردم و ساختارها یعنی یافزارمرتبط با عرصه نرم لیحوزه، مسا نیا  

استقرار منطقه ویژه اقتصادی  لیكشور مشابه باشد، در استان بوشهر به دل یهااستان یتواند در تمامیكه م یموارد عام
به وجود آمده  یو فرهنگ یاجتماع ،یتیجمع یهادر حوزه یکالت فراوانگذشته معضالت و مش یهارس، در سالانرژی پا

 باشد.یتوجه فراوان م ازمندیو بغرنج كرده و ن دهیچیرا پ طیاست كه شرا

 ستیز طیعرصه منابع و مح 
باشد، اختصاص دارد همچون منابع یساخت و آنچه كه در حوزه عرصه آن م عتیطب یهااست كه به پهنه یاحوزه  

گرم و مرطوب،  میدر اقل یریقرارگ لیبوشهر به دل استان آن در عرصه استان. یهاندهی)آب، خاک، هوا( و آال یطیمح
مواجه است. ضمن آنکه عالوه بر  یعیدر عرصه منابع طب ی... با موارد قابل توجهخاص و ینوع توپوگراف ،یداشتن مرز آب

و  طراتخ یاستقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دارا لیاستان به دل نیا ،یمیاقل یگونه نواح نیمعضالت خاص ا
 ها هشدار دهنده شده است.ندهیخود بوده و حضور رو به رشد آال یو آب یبوم خشک ستیدر ز یدیشد یهابحران

 (یاتم یانرژ ،یگاز عاناتی)نفت، گاز، م یعرصه انرژ 
استان  ییآن بر سازمان فضا راتیو تاث یاتم یانرژ ،گاز ،حوزه نفت 8خاص استان بوشهر در  یژگیو لیحوزه به دل نیا  

برخوردار است.  یخاص تی( از اهمیگاز عاناتیو جنوب استان با گاز و م یاتم ی)شمال استان با نفت ـ مركز استان با انرژ
 مدنظر قرار گرفته است. یابیو مساله یمساله شناس یهایژگیاز و یکیعرصه به عنوان  نیا لیدل نیبه هم

 یرساختیز یعرصه كالبد 
 یموارد هیكل رندهیشود و در برگیم ییمتاثر از آن در منطقه شناسا یهایژگیكه با عناصر استان، ساخت و و یاعرصه  

و استقرار عناصر مرتبط  تینظام جمع یشوند و به عبارتیشناخته م زیمنطقه ن کیتوسعه  رساختیاست كه بسترساز و ز
 شود. یرا شامل م

    گيرينتيجه
موجود به منظور جهت  ازهاىین هیمربوط به استان بر پا لیاز محورها و مسا یامجموعه نییتب ،یاز مسئله شناس هدف  

هاى فرعى باشد. به نحوى كه ارتباط اهداف اساسى با شاخهیتوسعه استان م ترقیدق یهاو برنامه هااستیدادن به س
 نیا نییها، معرفى گردد. در واقع تببخش هیو ارتباط آن با بق بتنس زیش و نهر بخ تیو اهم گاهینشان داده شود و جا
 شود.یم نانهیبواقع ریهاى غبلندپروازى زینگرى و نبعدىنگرى، تکكارى، سطحىاز پراكنده یریمجموعه سبب جلوگ
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و  یامنطقه ،یمختلف ملدر سطوح  رگذاریحساس و تأث یبوده و نقش کیاستراتژ یكه استان بوشهر استان ییجا آن از
ها آن یبندتیو اولو ییكه شناسا ردیگیم بر مختلف در یهااسیسطوح و مقاز مسائل را در یاگسترده فیدارد، ط یجهان
ب بخش بر اساس ساختار سلسله مراتبی سه گانه مسئله، مشکل و چالش در قال نیا در باشد.یو حساس م دهیچیپ یامر

زیرساختی(،  -زیست، انرژی، كالبدیفرهنگی، منابع و محیط -، اجتماعیالمللی، اقتصادینبی -موضوعات شش گانه )ملی
استانی، استخراج و طبقه های مصوب شده، پس از انطباق با اسناد مقیاس ملی و برنامه ییتمامی موارد و مسائل شناسا

 (.1اند )جدول بندی شده

 نه استان بوشهرگا 1هاي هاي عرصهئل، مشكالت و چالشمسا .6جدول 

 چالش مشكل مسأله عرصه

ي
مل

و 
 

ن
بي

 
ي

الملل
 

 المللیشرایط نامساعد اقتصاد بین

های رقیب در هریک از كشورهای حاشیه تقسیم نقش اقتصادی و ایجاد حوزه
های سرمایه گذاری اوم ركود اقتصادی و نامناسب بسترتد خلیج فارس

رویکردهای تنش زا در مراودات اقتصادی با كشورهای همسایه و قرارگیری در  انی، تجارت و بازرگهای انرژیارجی در بخشداخلی و خ
 شرایط تحریم

 ایهای سیاسی منطقهتنش
باال رفتن مخاطرات امنیتی ناشی از فضای تنش سیاسی با كشورهای حاشیه 

 خلیج فارس و حضور نیروهای بیگانه در منطقه
حوزه خلیج باال رفتن فضای امنیتی و تنش سیاسی در 

 فارس ، تدوام مالحظات امنیتی و پدافندی

گیری فضای رقابتی در شکل
 مقیاس ملی

های بارگذاری توسعه و سرمایه گذاری از حوزه سواحل خلیج فارس تغییر سیاست
 به سواحل مکران

)چابهار(،  ای در حوزه ترانزیتشکل رقبای قوی منطقه
مکران و ی در سواحل های صنعت)جاسک( و بخش انرژی

های تجاری و بازرگانی بندری در در بخش ركود به ویژه
 استان بوشهر

فضای رقابتی بازرگانی بندری و ساحلی در حوزه سواحل جنوب كشور و وجود 
 رقبای منطقه ای قوی )بندرعباس، كیش، چابهار، جاسک(

 عدم تعادل توسعه فضایی ملی
تسلط روزافزون ای و های منطقهافزایش عدم تعادل قویای مسلط و وجود كالنشهرهای ملی و منطقه

و نامتعادل تر  ای برای استانشهرهای بزرگ منطقه
 ایم اسکان و فعالیت در مقیاس منطقهشدن نظا

ای كشور به ویژه در حوزه عدم توزان توسعه در ساختار منطقهنگاه بخشی و 
 سعه آتیهای فضائی مشخص برای توریزیبی و نبود برنامهجنو

منابع
و 

 
ط

حي
م

 
ت

س
زي

 

 پوشش كاهش و خاک فرسایش
 گیاهی

 رویه بی برداشت و خاک فرسایش علت به ریزگرد تولید هایكانون گیری شکل
 استان، از زیادی هایبخش در زیست افتادن مخاطره به طبیعت و آب منابع از

 شهری، -روستا هایمهاجرت و ییروستا جمعیت كاهش
 بسیار هایهزینه و كشاورزی شبخ هایفعالیت ركود
 محیطی زیست زیاد

 خاک آلی مواد شدید فقر و خاک شدن قلیایی و شوری ، ناپایداری
 پوشش ضعف دلیل به پرشیب مناطق در رانش ، سیل مخاطرات رفتن باال

 خاک فرسایش و گیاهی
 استان شهرستان هفت در بادی فرسایش اثر تحت منطقه 18 قرارگیری

 و شده حفاظت مناطق خریبت
 ارزش واحد هازیستگاه سایر

 محیطی و طبیعی

 ساحلی اكوسیستم و خوریات ها،تاالب تخریب

 واجد هایاكوسیستم و  هاتاالب كامل رفتن بین از
 مخاطره به دورو چندان نه ایآینده در استان ارزش

 جانوری و گیاهی افتادن حیات

 ارزش واجد جانوری و گیاهی هایزیستگاه و شده حفاظت مناطق شدید تخریب
 دولتی، هایارگان توسط اراضی و امالک تصرف های مختلف،آالینده وسیله به

 و صنعتی واحدهای ایجاد انرژی و و نیرو انتقال خطوط عبور كشی، جاده
 ساختمانی

 سایر به جاندارن مهاجرت یا كمیاب جانوری و گیاهی هایگونه برخی انقراض
 مناطق

 آلودگی ناپذیرجبران هایآسیب
 محیط در گاز و نفت بخش های

 جانوری و انسانی زیست

 باالی حجم و گازی و نفتی حوزه هایسکونتگاه و شهرها هوای شدید آلودگی
 الخلقه ناقص سرطان،) خطرناک هایبیماری افزایش - هاآالینده و معلق ذرات

 میان در( تنفسی و پوستی هایبیماری نوزادان، شدن
 منطقه ساكنان و شهروندان

 و استان در عمومی نارضایتی شکلگیری بسترهای -
 محیطی زیست فاجعه بروز برای انتظار

 هااستان دیگر به محیطی زیست مخاطرات سرایت -

 هاآلودگی گسترش رویه،بی صید به توجه با آبزیان ذخائر بودن تهدید درمعرض
 دریایی اكوسیستم یبخش بازتوان به اهتمام  عدم و

 های فاضالب ورود و نفتی مواد نشت علت به ساحلی هایآب آلودگی افزایش
 آب به انسانی و صنعتی

 نفت هایچاه به عسلویه از ترش گاز انتقال از بعد محیطی زیست فاجعه بروز
 (كیلومتری 910 مسیر طی 0 تا 0 فازهای)آغاجاری 

 شینا پیامدهای و خشکسالی بروز
 آن از

 تشکیالت وجود دلیل به زیرزمینی آبهای  سطح رفتن پائین و نامناسب كیفیت
 ساحلی پست اراضی و تبخیرزیاد وهمچنین توپوگرافی شرایط شور، شناسیزمین

 از زیادی هایبخش در زیست افتادن مخاطره به -
 از هایبخش شدن سکونت قابل غیر احتمال و استان

 دلیل به استان دیگر هایرصهع و موجود هایسکونتگاه
 ییزا بیابان پدیده و آبی بی و آبی كم
  دیگر و دریا منابع از آب منابع تأمین به نیاز -

 كشور ها استان
 از ناشی جانی تلفات و مالی هاهزینه افزایش -

 سیل ویژه به طبیعی مخاطرات

 یكشاورز دربخش وهم شرب دربخش هم زیرزمین هایآب منابع سطح كاهش
 در ویژه به نمکی، خای زدگی بیرون روان، هایشن ی،یزا بیابان پدیده رشد

 سواحل حاشیه
 و طبیعی نامناسب شرایط

 منطقه توپرگرافی
 و ساحلی هایعرصه ویژه به ییروستا و شهری فاضالب دفع جدی محدودیت

 احلیس مد و جزر مناطق و ایرودخانه اكوسیستم با انسانی  هایفاضالب تداخل

 مخاطرات معرض در گیری قرار
 خشکسالی زلزله، سیل، طبیعی

)  لرزه زمین باالی خطر با هایپهنه حوزه در استان نقاط غالب گیری قرار
 با زلزله یک سال، دو هر در . ریشتر 0 از بیش مطلق شدت با زلزله یک حداقل
 (ستا محتمل استان این در سال 0 هر برای ریشتر 9 از بیش مطلق شدت
 فصلی و اصلی هایرودخانه حاشیه در عمدتا) استان در ویرانگر هایسیل وقوع

 گستره همچنین دیرو وو تنگستان دشتی، دشتستان، های گناوه،شهرستان در
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 (متر 122 از كمتر ارتفاع با ارتفاع كم و پست های
 هایفعالیت برای نامناسب اقلیم

 انسانی زیست و زراعی

 شوری خاک و محدودیت رویش گیاهانتبخیر زیاد، 

 محدودیت كشت محصوالت زراعی و باغی به دلیل گرما شدید و رطوبت هوا

ي
اجتماع

ـ 
 

ي
فرهنگ

 

 شاخص و فاكتورها به توجه عدم
  ریزیبرنامه در فرهنگی های

 استان توسعه

بومی در مقایسه با  -ایجاد تعارض ناشی از نگاه تبعیض آمیز به جامعه محلی
 های عسلویه و كنگانهای انرژی به ویژه در شهرستاننفعان بخش ذهی

 در ویژه به اجتماعی هایتنش گیری شکل بسترهای -
 مهاجرپذیر مناطق در بومی و مهاجر جمعیت میان

 صنعتی
 از ناشی تبعات و اجتماعی هاینارضایتی سازیزمینه -

 آن
 به روستائی زیست و بومی فرهنگ افتادن مخاطره به -

 صنعتی مناطق در یژهو
 بومی، هایفرهنگ خرده گرفتن قرار تهدید معرض در -

 مواجه در بومی جامعه فرهنگی آداب و رسوم سنن،
 وارداتی فرهنگ و مهاجر جمعیت با

 ویژه به و بومی جامعه میان در طبقاتی شکاف صعود -
 گاز و نفت هایبخش متخصص جمعیت

گیری در استان و زمینه سازی شکل موجودعدم مدیریت صحیح تنوع فرهنگی 
 ها و تعارضات فرهنگی و اجتماعیتضاد

های پذیری شدید استان به ویژه تقاضای باالی مهاجرت به شهرستاننرخ مهاجر
 صنعتی جنوب وتبعات ناشی از آن

های حیاتی اجتماعی و جمعیت ی و عدم تعادل شکل گرفته در شاخصآشفتگ
 ت جنسی و ...همچون بعد خانورا، نسب

 مهارت پائین نیروی كار بومی
 تنشهای اجتماعی مابین جوامع محلی و مهاجرین

 شهری و خالی شدن روستاها از جمعیت -های روستاروند روبه شد مهاجرت

 نادیده و توسعه به بخشی نگاه
 و فرهنگی هایعرصه گرفتن

 و مذهبی و قومی تنوع ، اجتماعی
 قهمنط بومی بافت

 ین نیروی كار بومی  برای كار در مشاغل تخصصی در سطح باالیمهارت پا

 اجتماعی شکاف افزایش اجتمائی ییواگرا تشدید خطر -
 متخصص مهاجران و بومی جامعه بین اقتصادی و
 سکونت و اقتصاد اشکال رشد و شهری فقر افزایش -

 رسمی غیر
 متخصص جمعیت میزان وكاهش غیرمولد اقتصاد رشد -

محدودیت شدید زیرساختها، امکانات و تسهیالت  محیطی برای  جذب و 
 نگهداشت نیروی متخصص در استان

عدم توجه ارگان های دولتی و بخش های عمده صنعتی خصوصی و دولتی به 
 پیوند با جوامع محلی

 بکارگیری كمتر جمعیت بومی به نسبت غیر بومیان در حرفه های موجود
 کاف اجتماعی و اقتصادی میان جامعه بومی و مهاجرین در منطقه پارسایجاد ش

 فقر فزاینده و شکاف و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از آن
رشد و گسترش اقتصاد غیر رسمی در شهرها و پیامدهای كالبدی، فرهنگی و 

 اقتصادی ناشی از آن
دی ورودی و خروجی رسمی باپدید قاچاق )ته لنجی( و رواج بیش از حد آن در م

 های موجود استانو بندرگاه

 و دانش حوزه به پرداختن عدم
 بسترهای و عمومی آگاهی

 استان در تربیت و آموزش

های عالی و تخصصی به ویژه در های نامناسب و ناكافی حوزه آموزشزیرساخت
 ارتباط با اقتصاد ونیازهای تخصصی استان

 در آوری فن و ارتباطات سعهتو فرآیند از  ماندن عقب -
 افزاری سخت و افزاری نرم سطوح

 دلیل به مختلف ابعاد در توسعه و رشد آهنگ كاهش -
 آوری فن و علم بخش یافتگی توسعه عدم

 استان اقتصاد شدن منعطف غیر -
 و انسانی منابع بخش در توسعه هایفرصت كاهش -

 خالق و آفرین كار انسانی نیروی خلق كاهش

 های تصمیم گیری و تصمیم سازیپایین آگاهی عمومی نسبت به عرصه سطح

علم وفن آوری  هم در سطح  های بخشها و حداقلعدم شکل گیری زیرساخت
 های دولتی، هم در میان جامعه محلیها و ارگانسازمان

ي
انرژ

 

 منابع ومحدودیت یافتن پایان
 مدت بلند آینده در انرژی و گازی

 های جایگزین در استانخصوص انرژیعدم تفکر در 

 آتی منابع برای منعطف و مشخص سازی تصویر نبود -
 بدون منابع استان توسعه انداز چشم و استان در انرژی

 گاز و نفت
 و سیاسی ملی رویکردهای از استان شدید اثرپذیری -

 ایمنطقه
 امنیتی تهدیدهای مقابل در پذیری آسیب -

 عدم كارای در آینده بعد از نفت و گازانرژی موجود و نعطف بودن تأسیساتمرغی

 توسعه جامع استراتژی فقدان
 و نفت بخش تعامل پایه بر استان

 گاز

 عدم وجود پاالیشگاه برای تولید فراورده های نفتی
عدم سیاستگذاری صحیح برای آموزش نیروی كارآمد و عرضه این نیرو در حوزه 

 جنوبی و تشدید رقابت در این زمینه در سطح كشورنفت و گاز به منطقه پارس 
های ای بر پایه ضرورته مراكز آموزش عالی و فنی و حرفهبی توجهی به توسع

 بخش نفت و گاز
 فاصله بین تکنولوژی پیشرفته استحصال انرژی های نوین با دانش ملی

 هایانرژی بر حد از بیش تکیه
 انرژی به توجه عدم و فسیلی

 جایگزین و پایدار ایه

مركزیت استان به لحاظ انرژی در سه بخش انرژی اتمی، نفت و گاز در مقیاس 
 ملی و بین المللی

های اثرگذار آن در حوزه انرژی اتمی و شاخص بودن منطقه ابعاد سیاسی و جنبه
 از نگاه ژئوپولتیک

 تانهای انرژی در اسا قطباهمیت مالحظات پدافندی در ارتباط ب

ي
کالبد

- 
ي

ساخت
زير

 

 نظام بندی ساختار و تعادل عدم
 سطوح و استانی شهری شبکه
 محلی

های درونی و بدون سواحل و مغفول ماندن گستره تمركز نگاه برنامه ریزی بر
 منطقه مقیاس در مسلط شهر فقدان شکل روند ادامه - دسترسی به دریا

 رد خدماتی باالی سطوح به وابستگی و استان در ای
 شیراز همچون ییشهرها و منطقه مقیاس

 سلسله خدماتی نظام و شهری نظام گسست و تفرق -
 سطح دوم مراكز و استان میانی سطوح در ویژه به مراتبی

 اثر كم  و ضعیف خدماتی
 جمعیت كاهش و شهرها - روستا تعداد افزایش -

 روستاها تعداد و ییروستا
 هایفعالیت از فعالیت و زیست نظام تغییر روند ادامه -

 شهری زندگی و خدماتی هایبخش به روستائی مولد
 شبکه میان در همبسته ییفضا ارتباط و پیوستگی عدم -

 استان شهرهای

بخش انرژی و اثرگذاری فعالیت اسکان از نظام فعالیت به ویژه در پیروی نظام 
 یهاهای جدید و به دور ماندن سکونتگاههای انرژی بر رشد سکونتگاه

 با هویت استان از فرآیند جمعیت پذیری و توسعه
ن و مراكز سطوح دو كاهش اثرگذاری و ركود شهرهای خدماتی سنتی استا

 های غیر ساحلی همچون برازجاناستان  در بخش
های سطح دو خدماتی ت در شهر بوشهر و شکل نگرفتن قطبتمركز امکانا

گسست در شبکه  شمالی استان و ایجادهم در نیمه  استان هم در نیمه جنوبی و
 خدمات رسانی و شبکه شهری

ی استان از فرم خطی به تبع شکل خطی استان و به یریزی فضاتبعیت برنامه
 هایشهرستان درروستاهای دورتر از ساحل به ویژه  دور ماندن شهرها و

 دشتستان و دشتی از فرآیند خدمات رسانی و توسعه
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 چالش مشكل مسأله عرصه

 ییهای روستاماتی در سطح شهرستانی با پسکرانههای خدتباط گرهعدم ار
 ای بویژه شهر شیراز دماتی  به كالنشهرهای مسلط منطقهوابستگی خ

های صنعتی در ها و تمركز فعالیتها با سکونتگاهتعارض در فرم استقرار فعالیت
 های جنوبی استانبخش

در حوزه  یمشکالت جد
توسعه  و یارتباط یهارساختیز
و عدم تعادل توسعه در  یافتگین
 بخش نیا

های انتقال آب و هزینه بر  بودن تأمین آب شهری و روستایی باال بودن هزینه
 ییروستا به دلیل فاصله زیاد منابع تأمین آب با نقاط شهری و

 و ارتباطی هایزیرساخت توسعه و ایجاد كند روند -
 استان در انرژی

 تناسب عدم و استان ختیزیرسا هایشبکه ناكارآمدی -
 انرژی و صنعتی هاینقش و جمعیت افزایش با

 حوزه این در نامناسب نسبتا پوشش و گازرسانی شبکه توزیع در تعادل عدم
 استان جنوب و مركز شمال، در ایجاده ارتباطی هایشبکه توسعه در تعادل عدم
 انتقال برای بخش این به حد از بیش نیاز وجود با ریلی شبکه گیریشکل عدم

 البته و استان جنوبی هایبخش در ویژه به كاال ترانزیت و انرژی بخش تولیدات
 بازرگانی بخش توسعه صورت در شمالی هایبخش در

 ارتباط برای ناكافی و ناقص هایشبکه و استان درونی هایحوزه نامناسب ارتباط
 شهری -روستا و ییروستا هایهپسکران با ویژه به دواستان و یک سطح مراكز

 به شهرستان تمامی در  آب و برق انتقال هایشبکه بودن فرسوده و ناهمگونی
 عسلویه شهرستان آب شبکه طراحی در كامل بازنگری ضرورت مثال طور

  هایكاستی و شهری فقر
 شهری رفاهی و خدماتی سیستم

 مختلف سطوح در

 مختلف اشکال در نشینی حاشیه هپدید روزافزون گسترش و گیری شکل

 شکل یا رشد و استان در مسکن كمبود روند ادامه -
 مسکن تأمین  و اسکان رسمی غیر هایبخش گیری

 شهرها عرصه در مدیریتی و قلمروی هایتنش تشدید -
 تأمین برای شهرها خدماتی های زیرساخت نارسائی -

 شهروندان نیازهای

 

 فرودست طبقات درمیان شهری فقر رواج و نشینحاشیه بخش غیررسمی اقتصاد
 دلیل به مختلف هایبخش در استان خدماتی هایزیرساخت شدید فرسودگی
 ویژگی یا شرایط كردن سازگار خصوص در تفکر عدم و اقلیمی زیاد فرسایش

 اقلیمی صخا
 بخشی بازتوان در فعالیت تمركز و اعتبار تخصیص و ریزیبرنامه بودن ناكافی
 استان نقاط تمامی در تاریخی ارزش واجد و فرسوده هایبافت

 بودن ینیپا و استان در شهری مدیریت تخصص و مدیریت توان شدید ضعف
 شهروندان به رسانی خدماتی كیفی سطح

 فعالیت هایحوزه كالبدی تداخل
 اسکان و

های سکونتی و همچنین اراضی پرورش های نظامی با بخشتداخل شدید حوزه
 یگو به ویژه در شهرستان بوشهرم

 شهر در ویژه به شهرها فیزیکی رشد فضای كمبود -
 نظام بر شهر این اثرگذاری میزان كاهش و بوشهر
 استان شهری

 هایارگان و خصوصی مالکان میان در تنش ایجاد -
 نظامی هایبخش و گاز و نفت بخش دولتی

 لیتغییرات شدید و روبه افزایش كاربری اراضی ساح

ها به پروژه های جدید بهره برداری از سواحل به دلیل اختصاص آنمحدودیت
 های بزرگ ملی و بین المللی

های توسعه پارس جنوبی با اراضی شهری به ویژه در تداخل شدید گستره
شهرهای عسلویه، نخل تقی، سیراف و ...  و سلب حق مالکانه  و فعالیت بر 

 روی زمین شهروندان

های مسئول لک اراضی توسط وزارت نفت و ارگانعدم وجود سازوكارمناسب تم
 های گازی و نفتیتوسعه حوزه

می در اطراف شهر های متعدد نظاامی شهرستان بوشهر و وجود پایگاهماهیت نظ
 های جدی در این خصوصبوشهر و محدودیت

 یکپارچه و جامع ریزیبرنامه عدم
 شبکه عهتوس و ایجاد خصوص در

 و بندری تأسیسات
 از حمایت راستای در ساحلی
 اقتصادی هایبخش

های سنگین و عمق نامناسب جهت پهلوگیری كشتی هاكمبود طول اسکله
 و اقتصاد در نقش كاهش و بندری تأسیسات فرسودگی های ورودی استانكانال

 استان بازرگانی
 ایمنطقه رقابی به استان بنادر جایگاه و نقش واگذاری

 هااستان دیگر در

 وجود ناوگان تجاری سنتی در حمل و نقل كاال

 سطح استانوامکانات بندری درشهربوشهر وعدم تعادل درهامتمركز بودن فعالیت

 هاین آنیی پایتخصصی نبودن بنادر استان و كارا 

ي
صاد

اقت
 (

توليد
ـ 

 
ت

جار
ت

ـ 
 

ت
خدما
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 ساختار و دولت به وابستگی
 ولتید اقتصادی

 سهم باالی دولت در اقتصاد استان

 در توسعه ناپایداری و محصولی تک اقتصاد روند ادامه -
 استان

فعالیت،  و اسکان نظام در ییفضا تعادل عدم افزایش -
 بر استانی توان كم و ناكافی مدیریت و حاكمیت اقتدار،
 استان كار و كسب محیط و كار بازار حوزه

 هایسرمایه بازگشت و یمندبهره عدم روند ادامه -
 جامعه و استانی منابع به استان درونی هایازتوان ناشی
 محلی

 خدماتی و گردشگری هایبخش ینیپا ظرفیت -
 موجود وضعیت در باال هایقابلیت و توان علیرغم

 تصمیم نظام در تمركز و ییگراقطبی شرایط افزایش -
 نظام بر بوشهر شهر تسلط و استان خدماتی و گیری

 شهری شبکه و شهری رسانی خدمات

 ی در ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی استانی و محلییتمركز گرا

ین های خدماتی و غیر مولد و از بت دهی اقتصاد شهری به سمت فعالیتجه
 ییهای روستارفتن مشاغل زمین محور در حوزه

 تک اقتصاد به متکی رشد
 بخشی و محصولی

رس جنوبی و محدود شدن فعالیت صیادی و توقف بخشی از گسترش فعالیت پا
 فعالیت پرورش میگو در منطقه

ب در این سهم ناچیز بخش گردشگری در اقتصاد استان علیرغم توان های مناس
 های این حوزهبخش و ضعف شدید زیرساخت

      ین و تضعیفیتجمع سرمایه گذاری در بخش انرژی و خدمات سطح  پا
 ی دیگر اقتصادیهابخش

های بزرگ مقیاس نفت و گاز با فعالیت های مدرن وایجاد دوگانگی بین فعالیت
 ناچیز و كوچک مقیاس كارگاهی در استان

 شهرستان بوشهراسب صنایع بویژه صنایع بزرگ درتمركز نامنیی و پراكنش فضا

 و گاز كاهش تولیدات غیر نفتی و اتکا درآمدی استان به صنایع نفت
ین دستی در قالب یهای هم پیوند و صنایع باالدستی و پاشکل نگرفتن حوزه

 های صنعتی در استانخوشه
 در تخصصی و فنی دانش ضعف
 سنتی و اقتصادی هایبخش
 تولید هایشیوه بودن

 ضعف دانش فنی و مدیریت در بیشتر مزارع پرورش میگو
ین بودن عملکرد در واحد سطح به یهای تولید و كشت و پاسنتی بودن شیوه ساختار در تولید سنتی هایبخش اثرگذاری كاهش

 ویژه محصول استراتژیک خرما
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 ضعف تکنولوژی صید و پرورش و فرآوری آبزیان

 در تکنولوژی زیرساخت ضعف
اقتصادی  مختلف هایبخش

 ...( و صیادی واردات، صادرات،)

 صادراتی استان بوشهربودن كیفیت كاالهای  یینپاوازارهای هدفمحدود بودن ب

 بنادر و خروجی و ورودی مبادی ضعیف نقش ادامه
 هدف بازار و  سرمایه جذب  در استان تجاری و بازرگانی

 ایمنطقه  رقبای مقابل در

های مرزی استان و مبادی ورودی و خروجی بر نقش ناچیز فعالیت بازارچه
 اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی

 سرمایه بسترهای نبودن فراهم
 و خصوصی هایبخش گذاری
 استان در عمومی

ای صنعتی و تولیدی خصوصی و عمومی، كوچک بودن هیین بخشراندمان پا
 های موجودجهت فعال سازی بخشریزی مدون درفقدان برنامهمقیاس فعالیت و

صوصی و های بخش خهای حمایتی و تشویقی صنایع و كارگاهفقدان سیستم
 عمومی

 عدم بستر سازی جذب  سرمایه گذاری خارجی

گذاری محلی، ملی و مناسب كسب و كار در مقیاس سرمایهفراهم نبودن محیط 
 خارجی
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. ای بر ساختار كالبدی شهر بوشهرضایی تأثیرات احداث نیروگاه هستهتحلیل ف (.1851) .محمدجاسمشاهسونی، و  آبادی، علیزنگی

  . 122-01 ،(8) 1 ،های راهبردی امنیت و نظم اجتماعیدوفصلنامه پژوهش

 امیركبیر. . تهران: موسسه انتشاراتفرهنگ فارسی عمید(. 1808. )عمید، حسن

)مطالعه موردی قطب ی محل داریبر توسعه پا یهای رشد صنعتقطب یآثار اجتماع یبررس(. 1852. )احمدی، مالك و یموس، عنبری
  . 120-01 (،0) 8 .شهری( -نشریه توسعه محلی )روستایی .(هیعسلو یرشد صنعت

 .استان بوشهر یزیربرنامه و تیریان مدسازمبوشهر:  ،استان بوشهر شیماآبرنامه  (،1850) .بآمشاور م نیمهندس
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