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تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر در راستای تدوین برنامهریزی راهبردی
اسحاق جاللیان  -استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،ایران
میرنجف موسوی -دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه ارومیه ،ایران
علی باقری کشکولی -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه اصفهان ،ایران

پذیرش مقاله1393/09/24 :

تأییدیه نهایی1393/12/06 :

چکیده
بسیاری از شهرهای بزرگ جهان در محیطهای ساحلی واقع شدهاند و همة این شهرها
موقعیتهای مهمی در اقتصاد ،فرهنگ و کارکردهای اجتماعی دارند .با چنین شرایطی ،توسعة
این شهرها به سرمایهگذاری گستردة سهامداران و ذینفعان منجر میشود و بهاینترتیب
ساختار فضایی سایر شهرهای غیرساحلی منطقه از این توسعه تأثیر میپذیرند .هدف از این
پژوهش ،تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای ساحلی و غیرساحلی در راستای تدوین
برنامهریزی راهبردی شهرهای استان بوشهر است .نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن
توصیفی -تحلیلی است .جامعة آماری مورد مطالعه در این تحقیق  31نقطة شهری ساحلی و
غیرساحلی استان بوشهر در سال  1390است .برای جمعآوری اطالعات در این تحقیق از
روش کتابخانهای (اسنادی) استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدلهای
برنامهریزی شهری و منطقهای (رتبه– اندازة شهری ،نخست شهری ،ضریب کششپذیری و
مدل برنامهریزی راهبردی  )SWOTو بهمنظور بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته
و تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها از آزمونهای آمار استنباطی و مدلهای پیشرفتة آماری مانند
ضریب رگرسیون چندمتغیره ،تحلیل واریانس ،برازش رگرسیون و آزمون  T-textاستفاده شده
است .یافتههای تحلیلی استفاده از مدل رگرسیونی چندگانة توأم نشان میدهد شهرهای
ساحلی که میدانهای نفتی و گازی عظیمی دارند ،سطح توسعة فضایی بسیار باالتری نیز دارند؛
بهطوریکه به ازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار کارکرد اقتصادی ساحل  0/814واحد
تغییر در ساختار فضایی شهرهای ساحلی ایجاد میشود .همچنین ،نتایج ضریب اسپیرمن برابر
با  0/865است که این مقدار نشان میدهد ارتباط خیلی مثبت و قوی بین توزیع جمعیت و رشد
و توسعة کارکردهای اقتصادی ،فرهنگی ،زیربنایی و حملونقل بین شهرهای ساحلی و
غیرساحلی استان بوشهر وجود دارد .درنهایت ،با مقایسة شهرهای ساحلی و غیرساحلی به
لحاظ شاخصهای مختلف مورد مطالعه براساس آزمون  T-testمیتوان گفت از آنجاکه
میانگین شهرهای ساحلی در شاخصهای اقتصادی ،بهداشتی -درمانی و زیربنایی و حملونقل
بیشتر است ،توسعة ساختار فضایی شهرهای ساحلی بیشتر از شهرهای غیرساحلی است.
واژههای کلیدی :برنامهریزی راهبردی ،ساختار فضایی ،شهرهای استان بوشهر ،شهرهای ساحلی و
غیرساحلی.

 نویسندة مسئول09177709298 :

Email: jalaliyan_e@yahoo.com

36

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار 1396

مقدمه
«جمعیتپذیری شهرها به همراه مسائل اجتماعی -اقتصادی آنها شکل کامالً تازهای از شهر و شهرنشینی را بهوجود
آورده است» (حبیبی و دیگران)103 :1390 ،؛ بهگونهایکه روند شهرنشینی هیچوقت مستقل از مسائل اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی بررسی نمیشود (مشهدیزاده دهاقانی .)47 :1374 ،برایناساس« ،شناخت ساختار اصلی شهر در
حیطة برنامهریزی شهری دامنه وسیعتری یافت و در آن ساختار فضایی شهر به مفهوم ترکیبی دربرگیرندة مهمترین و
اصلیترین اجزا و عناصر شهر و رابطة ماندگار بین آنها بهکار گرفته شد» (حسنزاده رونیزی .)1 :1387 ،امروزه مناطق
ساحلی و شهرهای واقع در آن بهعنوان مهمترین اجزا و عناصر تشکیلدهندة شهرهای ساحلی برای بسیاری از کشورها
یک فرصت تلقی میشود و توسعة این شهرها بر توسعة شهرهای غیرساحلی تأثیر میگذارد (موسوی)21 :1388 ،؛
بهطوریکه توسعة اجتماعی -اقتصادی این مناطق موجب تغییرات فضایی در ساختار شهرها و روستاهای واقع در آن
مناطق میشود (پنا .)185 :2002 ،برایناساس ،امروزه بسیاری از شهرهای بزرگ جهان در محیطهای ساحلی واقع
شدهاند و همة این شهرها موقعیتهای مهمی در اقتصاد ،فرهنگ و کارکردهای اجتماعی دارند (سوتانتا و دیگران:2010 ،
 .)28درواقع ،شهرهای مستقر در این منطقه از ویژگیهای هر دو بخش دریا و خشکی بهره میبرند .این شهرها از
فرایندهای فیزیکی و فعالیتهای انسانی (فلتچر و اسمیت )425 :2007 ،هم از طرف خشکی و هم از طرف دریا با
عملکردها و آثار در مقیاسهای مختلف تأثیر میپذیرند (تیزر و دیگران)79 :2004 ،؛ بهطوریکه تعامل بین فرایندهای
فیزیکی و فعالیتهای انسانی ویژگی محیطی آنها را تعیین میکنند .در بسیاری از شهرهای واقع در این مناطق با
گسترش فعالیتهای انسانی در سواحل و بهرهبرداری از توانها و پتانسیلهای بالقوة سواحل ،برای رشد و توسعة آنها
تالش میشود و بهدلیل این ظرفیتهای بالقوه ،همواره نرخ رشد جمعیت شهرهای یادشده مثبت است (میمورا:2008 ،
 .)51بررسی ویژگیهای محیطی شهرهای ساحلی در جهان نشان میدهد برخی از شهرهای ساحلی در مناطق دلتا یا
دشتهای آبرفتی واقع شدهاند؛ بهطوریکه امروزه بیش از  38درصد از جمعیت جهان در چنین مناطقی زندگی میکنند
که فاصلهای بیش از  100کیلومتر با خط ساحلی ندارند (کای و آدلر .)380 :2005 ،همچنین ،حدود  50درصد از این
جمعیت ساکن در مناطق ساحلی در کشورهای آسیایی هستند .بهعالوه 14 ،شهر از  25شهر بزرگ جهان در مناطق
ساحلی واقع شدهاند که این شهرها شامل توکیو ،اوزاکا ،شانگهای ،کراچی ،جاکارتا ،استانبول ،ریودوژانیرو ،نیویورک،
الگوس ،بوینس آیرس ،لسآنجلس ،مانیل ،گوانجو و بمبئی هستند (برینخوف .)141 :2009 ،درمجموع ،توسعة مناطق
ساحلی و شهرهای واقع در آنها به سرمایهگذاری گستردة سهامداران و ذینفعان منجر میشود و با ایجاد چنین شرایطی،
مدیریت این شهرها بسیار پیچیده و حساس میشود .بهاینترتیب ،مشارکت طیف گستردهای از ذینفعان و عالقة
سرمایهداران برای سرمایهگذاری در چنین شهرهایی افزایش مییابد و همزمان با این روند رشد ،نیازهای پیچیدهای
مطرح میشود که تأمین مطلوب آنها به پایداری فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی این شهرها کمک میکند (میلیگان و
اوری اوردان .)499 -509 :2007 ،در این راستا ،عالقة سرمایهداران و ذینفعان به استفادة هرچه بیشتر از فضاهای چنین
شهرهایی بهدلیل دستیابی به سود بیشتر تعریف میشود؛ بهگونهایکه بخشهای صنعتی و بازرگانی شرکتهای آنها
اغلب بهدنبال ساخت نیروگاهها و کارگاهها و انبارها در موقعیتهای راهبردی نزدیک به بنادر و شبکة جادهها هستند.
همچنین ،توسعهدهندگان امالک و مستغالت بهدنبال مکانهای زیبا و جذاب و اغلب نزدیک به سواحل برای ساخت
مناطق مسکونی با چشماندازهای به سمت دریا هستند .درنتیجه ،هر دو بخش صنعت و ساختمان برای بهدستآوردن
چنین فضاهای مطلوبی از مناطق ساحلی حتی حاضرند مبالغ هنگفتی را بپردازند .در این راستا و با توجه به فعالیتهای
گستردة بخشهای خصوصی ،بخش دولتی بهمنظور ساماندهی ساختار اقتصادی ،اجتماعی ،زیربنایی و حملونقل این
شهرها به سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختهای عمومی و تأسیسات نیاز دارد تا به الگوی منظمی از رشد و توسعة
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شهرهای ساحلی و غیرساحلی در یک منطقة جغرافیایی تبدیل شود؛ بهطوریکه در کنار رشد و توسعة چنین شهرهایی به
حفظ منابع و ظرفیتهای آنها بهمنظور رسیدن به توسعة پایدار توجه کند .همة این عوامل به شکلگیری رقابتهای
گسترده بین بخشهای دولتی و خصوصی بهمنظور بهدستآوردن فضاهای بهتر از یکطرف و مدیریت مطلوب از سوی
دیگر منجر میشود که همة این عوامل تهدیدهای بالقوهای برای این مناطق بهشمار میروند .درنتیجه ،فهم دقیق و
درست عوامل مؤثر بر کالبد و فضای شهری از جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی از جمله پایههای اصلی
برنامهریزی و مدیریت شهر و منطقة پیرامون آن است .استان بوشهر در سال  31 ،1390نقطة شهری با جمعیتی حدود
 704443نفر داشت که در این میان بندر بوشهر با  195222نفر جمعیت ،بیشترین میزان جمعیت و شهر کلمه با 2164
نفر جمعیت کمترین میزان جمعیت را داشتند (مرکز آمار ایران .)1390 ،قرارگرفتن  5/67درصد ذخایر گازی کشور در
استان بوشهر و نیز وجود سایر منابع نفتی و ذخایر معدنی غنی موجب سرمایهگذاریهای کالن دولت و نیز حضور
شرکتهای خارجی شده است .بهجز وجود منابع عظیم آبزیان که موجب صید حدود  50هزار تن انواع ماهی و میگو در
سال شده است ،مجاورت با این نگین فیروزهای به تجارت خارجی توسعه بخشیده است و امروزه با تعریف نقشهای
جدید برای مناطق سواحلی استان بوشهر ،در کنار سایر درآمدهای اقتصادی استان ،منابع حاصل از این نقشهای جدید
مناطق ساحلی ،نهتنها به توسعة شهرهای ساحلی منجر میشود ،بلکه روند توسعة شهرهای غیرساحلی را نیز شدت
میبخشد (مهندسین مشاور شهر و برنامه .)195 :1389 ،درنتیجه ،توجه هرچه بیشتر به این شهرها و بررسی قوتها و
ضعفها ،فرصتها و تهدیدها برای نیل به توانمندیها ،ضرورتی اساسی بهمنظور ارائة طرحها و برنامهها برای این
شهرها محسوب میشود که این پژوهش با تحلیل عوامل جمعیتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی بهدنبال تدوین
برنامهریزی راهبردی برای توسعة شهرهای ساحلی استان بوشهر است.

مبانی نظری
براساس تعاریف گسترده دربارة نواحی ساحلی میتوان گفت «به نواحی از زمین که توسط دریا تأثیر میپذیرند و برعکس
نواحی از دریا که توسط فعالیتهای ساحلی تأثیر میپذیرند ،نواحی ساحلی گفته میشود .چنین ناحیة ساحلی را میتوان به
پنج ناحیه تقسیم نمود .1 :ناحیة داخل خشکی .2 ،ناحیة ساحلی .3 ،آبهای ساحلی .4 ،آبهای فراساحلی و  .5آبهای
آزاد» (بمانیان و دیگران.)22 -21 :1391 ،

شکل  .1منطقة ساحلی و اجزای آن

منبع :بمانیان و دیگران ()22 :1391
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«عموماً تعاریفی که از شهرهای ساحلی میشود به موقعیت این شهرها توجه ویژهای میکند .این امر ممکن است شامل
شهرهایی هم شود که از بستر آب فاصله دارند ،ولی قرارگیری و موقعیت آنها بهگونهای است که تحت تأثیر دریا قرار دارند.
هان ویان ،به همة شهرهایی که در منطقة ساحل یا در استانهای ساحلی قرار گرفتهاند ،شهرهای ساحلی میگویند ،اما تمایز
بین شهرهای ساحلی و غیرساحلی تنها در محل قرار گرفتن آنها که دسترسی آسان به منابع دریایی را فراهم میکنند ،نیست،
بلکه این شهرها در نقشهای کلیدی خود واکنشهای متقابل اجتماعی اقتصادی و سیاسی داشته و در عمل نیز با هم تفاوت
دارند؛ همچنین از موقعیت ویژهای برخوردارند .ویژگی اساسی شهر ساحلی برهمکنش دو زیرسیستم پیچیده و غنی است که
یکی از آنها طبیعی و دیگری مصنوع و ساخته دست بشر است» (دیوساالر و پرهیزگار .)20 :1384 ،به عبارت دیگر ،میتوان
گفت «شهر ساحلی ،شهری است که در مجاورت و ارتباط مستقیم با آب (دریا ،رودخانه و  )...شکل گرفته باشد» (حسیننیا و
متین .)41 :1390 ،این مناطق با تمرکز بر موقعیت جغرافیایی خود بسیاری از مزایای حملونقل مانند توسعة بنادر (لی،
 ،)335 :2003حملونقل کاال (توسعة تجارت) (کوری )37 :1999 ،و همچنین مزایای زیستمحیطی ،از جمله آبوهوای
معتدل و زیباییهای طبیعی را فراهم کردهاند (یئونگ .)320 :2001 ،اهمیت توسعة مناطق ساحلی بهشدت با موقعیت مکانی
ساحلی در ارتباط است .مجاورت مناطق ساحلی به دریا نشاندهندة یک ویژگی است که مجموعهای از مزایا را برای
واحدهای مسکونی در نزدیکی دریا فراهم میکند .مهمترین امکانات مناطق ساحلی که بهطور مستقیم فرصتهای اقتصادی
بهوجود میآورد مربوط به حملونقل کاال ،توسعة تجارت ،زیستمحیطی ،فرهنگی (یئونگ )324 :2001 ،و فعالیتهای
خدماتی و گردشگری است (سکووسکی و دیگران .)55 :2012 ،در بیشتر موارد ،هنگامیکه کاربریهای اراضی ساحلی به
آستانة بحرانی جمعیت میرسد ،تراکم جمعیت ساحلی به شکلگیری بنادر منجر میشود (پولیزوس .)57 :2011 ،در توسعة
بنادر در بسیاری از شهرهای ساحلی ،حملونقل دریایی و امکانات و لوازم جانبی اقتصادی مؤلفههای مهمی هستند .اقتصاد
مبتنیبر بندر شهرهای ساحلی ،نشاندهندة یک موتور رشد اقتصادی است که به شکلهای مختلف مانند ترکیبی از مراکز
اشتغال ،جذب سرمایهگذاری و تجارت و ایجاد مراکز تولید و بازار برای کاالها و مصرف ظاهر میشود (لی.)335 :2003 ،
البته موقعیت مکانی کنار دریا در زمان خطر حمالت بیگانگان (مانند دزدیهای دریایی) در طول تاریخ یک امتیاز محسوب
میشد (اندرسون .)179 :1995 ،امروزه شهرهای ساحلی منبع حیاتی درآمد برای اقتصاد ملی محسوب میشوند (لی:2003 ،
 )336که این نقش در تمام شهرهای ساحلی مشاهده میشود .منابع زیستمحیطی شهرهای ساحلی نشاندهندة یک محور
توسعة قدرتمند است .بسیاری از شهرهای ساحلی در مکانهایی واقع شدهاند که امکانات فیزیکی بیشتر در کنار دریا ،منبع
انرژی و ذخایر مواد خام گستردهای در دارند و درحالتوسعهاند (دیکر و دیگران .)687 :2000 ،این منابع برای تقویت اقتصاد
شهرهای ساحلی ضروری است .برخی از شهرهای ساحلی به منابع خام گستردهای دسترسی دارند؛ مانند شهر ساحلی کاواال
در یونان .این شهرها اغلب مانند یک مکانیزم جذب جمعیت مازاد روستایی و همچنین یک هسته و مرکزی برای رشد
روحیة شهری و توازن اجتماعی عمل میکنند (لی .)337 :2003 ،تاریخ یونان الگوهای مختلف این شهرهای ساحلی را نشان
میدهد (مانند شهرهای سوگستیویلی در مناطق آتیکا ،جزایر لونین ،کرت ،دودکانیسا و )...که مراکز و هستههای فرهنگی و
توسعة علم و هنر بودند .تسهیالت گردشگر بهمنزلة عامل اساسی توسعة شهرهای ساحلی است و این نکته درمورد یونان
چشمگیرتر است که در آن زمان یک خط ساحلی بیش از  10.000کیلومتر داشت (کوری .)41 :1999 ،امروزه پویایی
شهرهای ساحلی بهطورعمده با محورهای توسعه و بهرهبرداری فعالیتهای اقتصادی و گردشگری تعیین میشود (میلر و
آیونگ )99 -75 :1991 ،که آشکارا با مقدار شایانتوجهی از پتانسیلهای سودآور برای اقتصاد یک کشور همراه است .در
این زمینه ،توسعة گردشگری یک متغیر پاسخ درنظر گرفته شده است که به سایر متغیرهای اقتصادی مانند گذران اوقات
فراغت مردم (حداقل در کشورهای توسعهیافته) ،بهبود ارتباطات و حملونقل (سکووسکی و دیگران )56 :2012 ،جاذبههای
زیستمحیطی ،فرهنگی و ساحلی و ...بستگی دارد که نشاندهندة انگیزه و ارائهدادن مناطق ساحلی بهعنوان مقصدهای
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فضایی آشکار برای هدایت روندهای گردشگری است؛ بنابراین ،پویایی توسعة شهرهای ساحلی در دورهای اهمیت مییابد
که روندهای شهرنشینی با یک تغییر وضعیت توزیع فضایی جمعیت همراه شد (روبرتس .)667 :1989 ،در این دوره،
شهرنشینی بهعنوان پدیدة مهاجرت از مناطق روستایی و زندگی در شهرها با دورنمایی از بهرهبرداری از فرصتهای بهتر
اشتغال (النگ و دیگران )455 :2009 ،و درکل افزایش سطح کیفیت زندگی با اعمال تراکم و تجمع جمعیت مطرح شد
(سولیوان .)76 :2003 ،درکل ،تسلط شهرنشینی (روبرتس690 :1989 ،؛ اوسیلیوان )68 :2003 ،در قرنهای گذشته بسیار
ملموس شد (لی )334 :2003 ،و در دورة  1980 -1960به اوج خود رسید (ساترویت .)24 :2005 ،بهاینترتیب ،توزیع
جمعیت جهان نیز تغییر یافت و به شکلگیری تراکم و تجمع شهری منجر شد (سکووسکی و دیگران .)52 :2012 ،در سال
 ،1900کمی بیش از  14درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی میکردند؛ درحالیکه در سال  2000بیش از 50
درصد از جمعیت جهان حداقل در یکی از شانزده یا هفده کالنشهر بزرگ جهان زندگی میکردند .موج بیسابقة شهرنشینی
در تاریخ بشر در کشورهای جهان بهویژه کشورهای غیرعضو سازمان همکاری و توسعه در مناطق ساحلی نیز در جریان بوده
است (امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد .)86 :2006 ،این روند در پورتو پرنس در هائیتی و شانگهای در چین
موجب ظهور مشکالت گستردهای شده است که حلنشدن آنها به مدت طوالنی ،چالشهای مدیریتی گستردهای در این
شهرها بهویژه شهرهای ساحلی آنها ایجاد کردهاند (تانر و دیگران .)101 :2009 ،این چالشها شامل جنبههای مختلف
تغییر جهانی مانند تغییرات آبوهوایی ،گسترش افقی شهرها و شهرنشینی از یکسو و پراکنش سکونتگاهها و خطرهای
طبیعی مانند طوفانهای گرمسیری ،سیل و رانش زمین از طرف دیگر میشود .ترکیبی از این جنبهها ،معیشت شهری را از
طریق مکانیسمهای متعدد تهدیدکنندة رفاه انسانها و اکوسیستمها آسیبپذیر میکند (ستیوکو و دیگران.)402 :2013 ،
بسیاری از محققان به این مسائل برنامهریزی و مدیریت شهرهای ساحلی توجه داشتهاند .در این زمینه ،جان کالرک
مطالعات زیادی روی مدیریت یکپارچة مناطق ساحلی انجام داده است (کالرک .)41 :1996 ،او به نقش مدیریت ساحلی
اشاره میکند که سازگاری بین هر توسعة اقتصادی و حفاظت از محیطزیست طبیعی را فراهم میکند و در این راستا ،از
یکسو به تأثیرگذاری منابع ساحلی -شامل بخشهای مختلف اقتصادی و قدرت سیاسی -بر مدیریت یکپارچة مناطق
ساحلی و از سوی دیگر به چگونگی تأثیرپذیری برنامهریزی ساحلی از این چارچوب توجه میکند (نمودار .)1
فشار
سیاسی

فشار اقتصادی

شیالت

توسعه شهری
ناوبری و حمل و نقل

آبزیپروری

توسعه بنادر
تفریح و سرگرمی (گردشگری)

منابع مناطق ساحلی

کشاورزی
منابع معدنی
بهرهبرداری

کاربران

توانمندسازی

ارتباط با سایر مناطق ساحلی
مکان صنعتی

اقدامات مدیریتی
نمودار  .1منابع مناطق ساحلی شامل بخشهای مختلف اقتصادی و قدرت سیاسی و تأثیر عوامل مختلف در ارتباط با
برنامة یکپارچه مدیریت مناطق ساحلی

منبع :کالرک ()40 :1996
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رابرت کی (کی و دیگران )142 :1999 ،توضیح میدهد که مهمترین آثار این عوامل بر چارچوب برنامهریزی ساحلی از
نظر نوع ،تعداد ،شدت مسائل مربوط به مدیریت و مشکالت متفاوت است .این عوامل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دارند.
بدین گونه که انتخاب سبک خاصی از برنامههای مناطق ساحلی متناسب با اهداف خاص از طریق نفوذ بر شکل و ماهیت
کل سیستم مدیریت مناطق ساحلی ،بر طراحی چارچوب برنامهریزی تأثیرگذار است .میتوان گفت برنامههای تهیهشده برای
مدیریت مناطق ساحلی برای منعکسکردن مسائل مربوط به مدیریت و رسیدگی به محدودیتها و فرصتهایی که عوامل
اداری ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ایجاد کردهاند ،مسائل مربوط به مناطق ساحلی را در سطح مختلف محلی تا
بینالمللی تحت تأثیر برنامهها و سیاستهای از باال به پایین و از پایین به باال تفسیر میکنند (نمودار .)2
مسائل منطقهای ،ملی و بینالمللی برنامهریزی مناطق ساحلی

فرصتها و محدودیتهای سیستم در
مدیریت مناطق ساحلی که از طریق
عوامل زیر تعریف میشود:
 اداری سیاسی اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی

از باال به پایین
چارچوب برنامهریزی مناطق
ساحلی
از پایین به باال

انتخاب انواع برنامه که از طریق موارد
زیر تعریف میشود:
 پوشش جغرافیایی تمرکز درجهای از یکپارچهسازی اساس قانونی -دالیل برای تولید

مسائل محلی برنامهریزی مناطق ساحلی
نمودار  .2تأثیرات فاکتورهای اصلی بر چارچوب برنامهریزی مناطق ساحلی

منبع :عبدالطیف و دیگران ()245 :2012

روش پژوهش
نوع پژوهش کاربردی و روش تحقیق توصیفی– تحلیلی است .جامعة آماری مورد مطالعه در این تحقیق  31نقطة شهری
ساحلی و غیرساحلی استان بوشهر در سال  1390است .برای جمعآوری اطالعات در این تحقیق از روش کتابخانهای
(اسنادی) استفاده میشود .ابزار جمعآوری اطالعات مطالعة اسناد و مدارک ،سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن و
سالنامههای آماری است که از سازمانهای مسکن و شهرسازی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی و معاونت عمرانی
استانداری جمعآوری شده است .شاخصهای تحقیق شامل ساختار جمعیتی ( 4شاخص) ،ساختار اجتماعی ( 5شاخص)،
ساختار اقتصادی ( 12شاخص) ،ساختار بهداشتی– درمانی ( 7شاخص) ،ساختار فرهنگی ( 15شاخص) ،ساختار تأسیسات و
تجهیزات زیربنایی و حملونقل ( 23شاخص) میشود .برای تجزیه و تحلیل دادهها بهمنظور تحلیل ساختار فضایی
شهرهای ساحلی و غیرساحلی از مدلهای برنامهریزی شهری و منطقهای شامل ضریب کششپذیری ،مدل نرخ رشد
جمعیت ،مدل رتبه– اندازة شهری ،مدلهای نخست شهری ،تمرکز هرفیندال ،موما و الوصابی ،تسلط شهری موسوی،
مدل آنتروپی ،ضریب پراکندگی ،تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی استفاده شده است .بهمنظور بررسی ارتباط بین متغیرهای
مستقل و وابسته و تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها از آزمونهای آمار استنباطی و مدلهای پیشرفتة آماری ،ضریب
همبستگی ،ضریب رگرسیون ،آزمون  T-Testو تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شده است.
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محدودة مورد مطالعه
استان بوشهر در جنوب غربی ایران و در فاصلة  27درجه و  18دقیقه تا  30درجه و  14دقیقه عرض جغرافیایی و 50
درجه و  8دقیقه طول جغرافیایی واقع شده است .این استان از شمال به استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد ،از
جنوب به خلیج فارس و استان هرمزگان ،از مشرق به استان فارس و از غرب به خلیج فارس محدود است و  625کیلومتر
مرز آبی با خلیج فارس دارد .در سال  ،1390استان بوشهر شامل  9شهرستان بوشهر ،تنگستان ،دشتستان ،دشتی ،کنگان،
دیر ،گناوه ،دیلم و جم و  31شهر بوده است .استان بوشهر در سال  1335شامل دو شهر برازجان و بندر بوشهر و جمعیت
شهری  28645نفر بوده است که این تعداد دربرگیرندة  14/42درصد کل جمعیت استان بوده است؛ درحالیکه تعداد
شهرهای بوشهر در سرشماری سال  1390به  31شهر رسید و میزان جمعیت شهرنشین نیز به  25( 704393برابر)
افزایش پیدا کرد .همچنین جمعیت شهری نیز به  68/1درصد رسید .بهعالوه ،سهم جمعیت شهرنشین بوشهر در سال
 0/44 ،1335درصد از کل جمعیت شهری کشور بوده است که در سال  1390این رقم به  1/3افزایش یافت که
نشاندهندة جمعیتپذیری استان بوشهر بهدلیل توسعة میدانهای نفت و گاز در دهههای اخیر است (نقشة .)1

نقشة  .1موقعیت جغرافیایی استان بوشهر در کشور و شهرهای ساحلی و غیرساحلی در استان بوشهر

منبع :مرکز آمار ایران ()1390

بحث و یافتهها
بررسی مؤلفههای جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی شهرهای ساحلی

ماهیت و آهنگ تحوالت جمعیت در سالهای اخیر در استان بوشهر به سبب وجود منابع نفت و گاز غنی موجب شده
است جمعیت شهری رشد فزایندهای داشته باشد؛ بهطوریکه متوسط رشد جمعیت استان در طول  55سال (-1335
 3/04 )1390درصد در سال بوده است؛ درحالیکه جمعیت شهری در همین سالها حدود  5/9درصد در سال رشد داشته
است و حدود  2/86درصد یعنی  2برابر بیشتر از نرخ رشد جمعیت کل استان بوده است .البته دلیل اصلی این امر ناشی از
تحوالت طبیعی جمعیت نیست ،بلکه روند افزایش تعداد شهرها در اثر تبدیل روستاهای بزرگ به شهر و همچنین تکیة
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شهرها به منابع نفت و گاز بوده است ،اما روند رشد جمعیت در شهرهای ساحلی استان نسبت به شهرهای غیرساحلی
بهطور چشمگیری بیشتر بوده است .بررسی روند نرخ رشد جمعیت در شهرهای ساحلی از سالهای  1390 -1365بیانگر
رشد شدید جمعیت است .البته این موضوع درمورد شهرهای غیرساحلی و جمعیت کل شهرهای استان نیز صادق است
(جدول  .)1در سالهای اخیر ،رشد صنعت نفت و گاز بهویژه در شهرهای عسلویه و نخل تقی به رشد شدید جمعیت در
این شهرها منجر شده است و پیامد این رشد با رونق صنایع مکمل نفت و گاز به رشد جمعیت سایر شهرهای استان
کمک کرده است.
جدول  2نرخ رشد جمعیت را به تفکیک شهرهای ساحلی استان نشان میدهد .طبق جدول  ،2تمام شهرهای ساحلی
استان در سالهای  1390 -1365با افزایش نرخ رشد جمعیت شهری مواجه بودهاند .البته نرخ رشد جمعیت شهر عسلویه
ناشی از مهاجرپذیری جمعیت بهدلیل توسعة صنعت نفت و گاز بوده است .مهاجرفرستی شهر خارگ نیز بهدلیل بهصرفه
نبودن اقتصاد کشاورزی (صید ماهی) است .در این سالها ،شهرهای ساحلی بنک و بندر دیر نیز مهاجرتفرست بودهاند،
ولی فقط شهر خارگ نرخ رشد منفی را تجربه کرده است.
جدول  .1نرخ رشد شهرهای ساحلی و غیرساحلی و کل استان بوشهر 1390 -1365
سال
1365

1375

1385

1390

نام شهرها

332960
257946
211095
ساحلی
244505
136603
110019
غیرساحلی
577465
394549
321114
کل شهرهای استان
886267
743675
612183
کل استان
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428656
275737
704393
1032949

نرخ رشد جمعیت
1385 -1390 1375 -1385 1365 -1375

2/02
2/18
2/08
1/96

2/58
5/99
3/88
1/76

5/18
2/43
4/05
3/11

جدول  .2نرخ رشد جمعیت شهرهای ساحلی بین سالهای 1390 -1355
1365

1375

1385

1390

نام شهرهای ساحلی

120878
بوشهر
1
12298
بندر کنگان
2
41883
بندر گناوه
3
14947
بندر دیلم
4
11487
دیر
5
 3827
بنک
6
 2784
نخل تقی
7
 3947
عسلویه
8
7011
خارگ
9
4591
ریگ
10
 2952
دلوار
11
 1852
امام حسن
12
طاهری
13
228457
جمع
 در سال مذکور شهر نبودهاند.

143641
17963
50252
16411
16008
 5132
 4313
 4501
8773
4898
 3017
 1981
2969
279859

169966
24017
59583
19969
18525
8781
7821
4779
8802
5269
3256
2192
3513
336473

195222
76329
64110
22393
20157
11515
11503
7884
7722
5619
3704
2498
4183
432839
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نرخ رشد
نرخ رشد
نرخ رشد
1390 -1385 1385 -1375 1375 -1365

1/73
3/85
1/83
0/93
3/37
2/96
4/47
1/31
2/26
0/64
0/21
0/66
1/94

1/69
2/94
1/71
1/97
2/46
5/51
6/13
0/59
0/029
0/72
0/76
1/01
1/6
1/85

2/79
26/01
1/45
2/31
1/70
2/74
8
10/52
-2/59
1/28
2/60
2/63
3/55
5/16
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نرخ رشد جمعیت به تفکیک شهرهای غیرساحلی نیز نشان میدهد شهر جم در سالهای  1395 -1390با یک روند
صعودی افزایش نرخ رشد جمعیت همراه بوده است؛ بهطوریکه بیشترین نرخ رشد مربوط به این شهر و کمترین میزان نرخ
رشد  -5/14درصد در سال به شهر دالکی مربوط است .میتوان گفت در سالهای  1390 -1385بیشتر شهرهای غیرساحلی
مهاجرفرست بودهاند؛ بهگونهایکه جمعیت این شهرها چندان رشدی نداشتهاند ،بهجز معدودی شهرها که آن هم بهدلیل وجود
صنایع مکمل نفت و گاز شهرهای ساحلی است؛ مانند شهر جم که در سالهای  1390 -1385رشدی معادل با  8/05درصد
داشته است .همچنین بررسی سلسلهمراتب شهرهای استان بوشهر با استفاده از تئوری زیپف بیان میکند جمعیت شهر بوشهر
بهعنوان اولین شهر  2برابر دومین شهر (برازجان) 3 ،برابر سومین و چهارمین شهر آن (کنگان و گناوه) و  90برابر آخرین شهر
یا سیودومین شهر (کلمه) است .همانگونهکه در جدول نیز مشخص است ،سلسلهمراتب شهری استان بوشهر تا رتبة  5با
مدل رتبه -اندازه مطابقت دارد و از آن به بعد با حالت ایدهآل فاصله میگیرد (نمودار .)3
بررسی نخست شهری در استان بوشهر نشان میدهد پدیدة نخست شهری در آن کمتر دیده میشود و شهر اول آن  2برابر
شهر دوم جمعیت دارد .با وجود این ،جمعیت شهر بوشهر بهعنوان شهر اول استان از  18412نفر در سال  1335به  195222نفر
در سال  1390رسیده است .بررسیها نشان میدهند درجة نخست شهری در سالهای  1390 -1335یک روند افزایشی با
فاصلة نسبی خیلی کم را طی میکند (جدول  .)3نتایج محاسبات شاخصهای نخست شهری نشان میدهد روند افزایشی و
کاهشی میزان نخست شهری در تمام شاخصها همسو و سازگار است .همچنین نتایج تمام شاخصها نشان میدهد پدیدة
نخست شهری استان بوشهر در همة سالهای مورد مطالعه ،چشمگیر نبوده و این روند تاکنون ادامه داشته است.
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نمودار  .3اندازة واقعی و تئوری مرتبه -اندازة شهرهای استان بوشهر 1390
جدول  .3شاخصهای نخست شهری در استان بوشهر در سالهای 1390 -1335
شاخص سال

درصد جمعیت شهر بوشهر به کل
جمعیت شهری استان
شاخص نخست شهر
شاخص دو شهر
شاخص چهار شهر مهتا
شاخص تمرکز هرفیندال
شاخص موما و الوصابی
منبع :محاسبات نگارندگان

1335

1345

1355

1365

1375

1385

1390

وضعیت

64

35

39

38

37

24

27

کاهشی

1/80
1/32
0/511
0/412
4/29

1/16
0/911
0/42
0/125
4/10

1/87
1/25
0/48
0/158
3/83

1/80
1/10
0/44
0/145
3/10

1/79
1/11
0/44
0/132
2/97

1/83
1/11
0/44
0/084
2/86

2/05
1/13
0/44
0/076
2/07

کاهشی -افزایشی
کاهشی -افزایشی
افزایشی -کاهشی
کاهشی
افزایشی
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بررسی ضریب کششپذیری شهرهای استان نشان میدهد در سال  1390شهرهای بوشهر ،عسلویه ،جم ،خورموج،
کنگان ،دیلم ،دیر ،بندر طاهری و شبانکاره کششپذیری بسیار قوی داشتهاند .شهرهای خارگ ،سعدآباد ،شنبه ،کاکی و
بردخون کششپذیری ضعیفی داشتهاند .همچنین استان بوشهر به لحاظ وضعیت اقتصادی شامل منابع عظیم نفت و
بهویژه گاز میشود .اقتصاد استان به بخشهای کشاورزی ،تجارت ،دامداری ،شیالت و تا حدودی زیادی به صنعت متکی
است .تجارت با کشورهای عربی همسایه نیز موجب رونق اقتصادی شده است .صنایع این استان نیز به دو بخش صنایع
دستی و ماشینی تقسیم میشوند و مهمترین آنها را صنایع کشتی و لنجسازی ،توربافی ،کوزه ،سفال و ...تشکیل میدهد.
به غیر از شرکت ملی صنایع دریایی و نیروگاه اتمی ،مالکیت صنایع استان به طورعمده به بخش خصوصی تعلق

دارد.

اکنون با توجه به موقعیت راهبردی استان بوشهر ،منابع و صنایع مختلف در آن مانند نفت و گاز ،بهویژه میدانهای
گازی پارس جنوبی در عسلویه و کنگان و پارس شمالی در دیر ،بردخون و شهرستان دشتی بهعنوان بزرگترین منبع
مستقل گازی در جهان و وجود پاالیشگاه عظیم گاز در جم و نیز وجودداشتن یکی از مهمترین ترمینالهای صادرات نفت
خام جهان در جزیرة خارگ و همچنین اجرای طرحهای کالن صنعتی از قبیل نیروگاه اتمی بوشهر ،کشتیسازی و مانند
اینها ،انتظار میرود در آیندهای نزدیک ،سیمای آن بهعنوان یکی از مناطق مهم صنعتی و اقتصادی جهان تغییر

یابد.

همچنین  28مرکز آموزش عالی ،مراکز آموزش فنی و حرفهای و مؤسسات تحقیقاتی ،نقش مهمی در تأمین نیروی
انسانی متخصص مورد نیاز بخشهای اقتصادی استان و مناطق همجوار ایفا میکنند.
سطحبندی شهرهای استان بوشهر در شاخصهای تلفیقی

در این بخش 65 ،شاخص بخشهای جمعیتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،بهداشتی– درمانی ،فرهنگی ،زیربنایی و حملونقل و
ارتباطات بهصورت یک شاخص تلفیقی درنظر گرفته شد و پس از محاسبه نتایج زیر بهدست آمد.
شهر ساحلی بندر بوشهر و کنگان با داشتن  271551نفر جمعیت یعنی  38/2درصد از کل جمعیت شهری استان در
سطح توسعه خیلی باال قرار گرفتهاند و در این سطح توسعه ،شهرهای غیرساحلی برازجان و جم با  111762نفر جمعیت
قرار دارند .هرچند بوشهر در شاخصهای جمعیتی و اقتصادی در رتبههای سوم و دوم قرار گرفته است ،در تمام
شاخصهای دیگر در رتبة اول قرار دارد .میتوان گفت دلیل اصلی این امر منابع نفت و گاز شهرهای دیگر مانند عسلویه
نخل تقی بوده است که بهلحاظ اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به بوشهر داشتهاند .درمجموع ،شهر بوشهر بهدلیل
مرکزیت استان و زمینههای تاریخی ،سیاسی ،اداری ،فرهنگی و جاذبههای طبیعی و انسانی و تمرکز نهادها و سازمانها
در رتبة باالیی قرار گرفته است.
شهرهای ساحلی عسلویه و گناوه نیز با قرارگیری در سطح توسعة باال  10/14درصد از جمعیت شهری استان را
دربرگرفتهاند .در این سطح شهرهای غیرساحلی خورموج ،چغادک ،شبانکاره ،اهرم ،آبپخش و سعدآباد با جمعیتی در حدود
 100444نفر قرار دارند .شهرهای غیرساحلی کاکی ،بردخون و وحدتیه و شهرهای ساحلی دیلم ،نخل تقی ،دلوار ،دیر و
ریگ بهترتیب با داشتن  25946نفر جمعیت ( 3/65درصد از کل جمعیت شهری استان) و  63376نفر جمعیت (8/93
درصد از کل جمعیت شهری استان) در سطح توسعة متوسط قرار گرفتهاند.
گروه چهارم توسعه یعنی توسعة پایین شامل شهرهای غیرساحلی انارستان ،ریز و کلمه است که  7304نفر جمعیت
یعنی  1/02درصد از کل جمعیت شهری استان را دربرگرفتهاند .همچنین شهرهای ساحلی خارگ و امام حسن با داشتن
 10220نفر جمعیت شهری ( 1/44درصد از کل جمعیت شهری استان) در این گروه قرار گرفتهاند .نقشة  2ضریب
همبستگی محاسبهشده بین توسعة شاخصهای تلفیقی و تعداد جمعیت  0/812با سطح اطمینان  99درصد است.
درنتیجه ،یافتهها بیان میکند در برخی از شاخصها تعداد زیاد جمعیت موجب افزایش امکانات و تسهیالت در شهرها و
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درنهایت قرارگرفتن در رتبههای باالی توسعه شده است ،ولی در برخی دیگر از شهرهای کوچک فقط وجود منابع
سرمایهای چون نفت و گاز به قرارگیری در رتبههای باال منجر شده است .همچنین در سالهای اخیر تعداد شهرهای
کوچکاندام در استان افزایش یافته است که میتوان عامل اصلی این افزایش را توسعه و رشد میدانهای گازی در برخی
از شهرهای این استان بهویژه شهرهای ساحلی و رونق صنایع مکمل نفت و گاز در شهرهای غیرساحلی دانست که به
رشد مهاجرپذیری برخی از این شهرها بهویژه شهرهای عسلویه و جم منجر شده است.
جدول  .4سطحبندی شهرهای استان بوشهر بهلحاظ شاخصهای تلفیقی 1390
ردیف

برازجان ،جم
 1گروه اول
 2گروه دوم خورموج ،چغادک ،شبانکاره ،اهرم ،آبپخش ،سعدآباد
کاکی ،بردخون ،وحدتیه
 3گروه سوم
دالکی ،آبدان ،تنگ ارم ،شنبه
 4گروه چهارم
انارستان ،ریز ،کلمه
 5گروه پنجم
مجموع
منبع :نگارندگان

تعداد

نام گروهها

غیرساحلی

ساحلی

تعداد

شهرهای همگن

2
بوشهر ،کنگان
2
2
عسلویه ،گناوه
6
 3دیلم ،نخل تقی ،دلوار ،دیر ،ریگ 5
2
بندر طاهری ،بنک
4
2
خارگ ،امام حسن
3
13
18

سطوح توسعه

خیلی باال
باال
متوسط
پایین
خیلی پایین
-

نقشة  .2سطحبندی شهرهای استان بوشهر بهلحاظ شاخصهای تلفیقی

بررسی عوامل تبیینکنندة ساختار فضایی شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان بوشهر
با بهرهگیری از نرمافزار رایانهای

SPSS

و استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه توأم عوامل و شاخصهای تأثیرگذار بر
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توسعة ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر مشخص شد .نتایج بیان میکند از بین بخشهای ششگانه ،بخشهای
اقتصادی ،زیربنایی و ارتباطات و حملونقل با سطح اطمینان  99درصد معنیدار هستند و سایر بخشها بهدلیل ارتباط
ضعیف با شاخصهای تلفیقی معنیدار نیستند (جدول .)5
بخشهای چهارگانة دادهشده بر مدل به میزان  74/2درصد از تغییرات توسعة ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر
را تبیین میکند و باقیماندة اندک واریانسها از طریق عوامل ناشناخته که در این تحقیق نیامده است ،تبیین و پیشبینی
میشوند (جدول .)6
براساس مقادیر  ،βبا یک واحد تغییر در انحراف معیار بخشهای اقتصادی ،زیربنایی و حملونقل و بهداشتی -درمانی
بهترتیب به اندازة  0/360 ،0/518و  0/267واحد تغییر در توسعة ساختار فضایی شهرهای استان ایجاد میشود؛ درحالیکه
سایر بخشها آثار بسیار اندک در پیشگویی توسعة ساختار فضایی شهرهای استان دارند (جدول .)7
جدول  .5آمارههای تحلیل رگرسیون چندگانه ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر
اشتباه معیار

ضریب تبیین تصحیحشده

ضریب تبیین

ضریب همبستگی چندگانه

0/0541

0/742

0/779

0/801

منبع :نگارندگان
جدول  .6تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر
منبع تغییرات

اثر رگرسیونی
باقیمانده
کل
منبع :نگارندگان

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

کمیت F

0/583
0/106
0/689

6
23
29

0/082
0/01
-

637

سطح معنیداری

0/001

جدول  .7آمارههای ضرایب مدل رگرسیونی بخشهای مختلف ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر
نام متغیر

عرض از مبدأ
جمعیتی
اجتماعی
اقتصادی
بهداشتی -درمانی
فرهنگی
زیربنایی و حملونقل
منبع :نگارندگان

ضرایب غیراستاندارد
خطاB
B

0/107
-0/051
-0/087
0/439
0/153
0/116
0/389

0/023
0/048
0/041
0/021
0/037
0/084
0/002

ضرایب استانداردشده
بتا β

t

سطح معنیداری

-0/033
-0/068
0/518
0/267
0/218
0/360

3/032
-0/539
-2/037
5/981
0/098
1/086
5/091

0/038
0/482
0/523
0/000
0/001
0/043
0/000

نتایج در زمینة کارکرد اقتصادی سواحل و ساختار فضایی توسعة شهری بیانگر رابطة معنیدار کارکرد اقتصادی
سواحل و ساختار فضایی شهرهای ساحلی با میزان  0/863است .براساس جدول  71/3 ،8درصد از تغییرات توسعة ساختار
فضایی شهرهای ساحلی ناشی از کارکرد اقتصادی (صادرات و واردات) است .به عبارت دیگر ،شهرهای ساحلی که
میدانهای نفتی و گازی عظیمی دارند ،سطح توسعة فضایی بسیار باالتری دارند.
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جدول  .8آمارههای تحلیل رگرسیون کارکرد اقتصادی ساحل و ساختار فضایی شهرهای ساحلی
ضریب همبستگی چندگانه

0/863
منبع :محاسبات نگارندگان

ضریب تبیین

ضریب تبیین تعدیلشده

خطای معیار

0/698

0/713

0/037

جدول  .9تحلیل واریانس و رگرسیون کارکرد اقتصادی ساحل و ساختار فضایی شهرهای ساحلی
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

F

0/612
0/091
0/703

2
9
11

0/612
0/015
-

8/051

اثر رگرسیون
باقیمانده
کل
منبع :محاسبات نگارندگان

سطح معنیداری

0/001

جدول  .10آمارههای متغیرهای وارد بر مدل رگرسیونی ساختار فضایی شهرهای ساحلی
ضریب غیراستاندارد
خطای B
B

نام متغیر

عرض از مبدأ
کارکرد اقتصادی ساحل
منبع :محاسبات نگارندگان

در جدول  ،9مقدار

F

0/206
0/627

0/081
0/225

ضریب استاندارد
β

0/814

t

Sig

2/318
4/257

0/003
0/001

معنیداربودن رگرسیون را تأیید میکند .در جدول نهایی ،مدلهای وارد بر رگرسیون نشان

میدهد بهازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار کارکرد اقتصادی ساحل  0/814واحد تغییر در ساختار فضایی شهرهای
ساحلی ایجاد میشود (جدول .)10
بنابراین ،افزایش سرمایهگذاری در منابع نفت و گاز شهرهای ساحلی مانند عسلویه ،نخل تقی ،بندر طاهری و بندر
کنگان بر ساختار فضایی شهرهای غیرساحلی تأثیر میگذارد و حتی در برخی مواقع سرمایهگذاری روی این منابع در یک
شهر مانند شهر عسلویه بر رشد صنایع مکمل و گسترش صنایع خدماتی در سایر شهرها تأثیر میگذارد .مقایسة  893واحد
کارگاهی با  1600واحد مسکونی در این شهر ،اهمیت و سیمای اقتصادی و فعالیتی عسلویه را در سکونتگاههای آن نمایان
میسازد .به عبارت سادهتر ،در مقابل هر دو واحد مسکونی موجود در این شهر در سال  ،1390یک واحد کارگاهی و مرکز
فعالیتهای اقتصادی وجود داشته است .بیشک ،در سالهای بعد این تفاوت به طرف افزایش سهم کارگاهها ،روند
فزایندهای دارد .این شهر بهلحاظ نقش تجاری -بازرگانی آن ،محل ورود اجناس و کاالهای خارجی از کشورهای مختلف
است .به همین دلیل ،تاجران و بازرگانان مختلف از نقاط مختلف کشور بهمنظور معامالت تجاری و خرید و تهیة اجناس و
اقالم الزم به آن مراجعه میکنند .بهدنبال حضور منطقة ویژة اقتصادی و هجوم افراد مختلف بهمنظور فعالیت در آن -که
بهطور عمده اهداف تجاری و تأمین منافع مادی دارند -فرصت موجود را مغتنم میشمرند و برای خرید و تهیة اجناس
خارجی اقدامات میکنند .به همین دلیل ،وجه غالب اقتصادی در شهر عسلویه بر خدمات و بهویژه بازرگانی و مبادلة کاال
اختصاص یافته است .این وضعیت در شهرهای ساحلی بندر طاهری ،نخل تقی ،کنگان ،گناوه و دیلم نیز وجود دارد.
نتایج در زمینة کارکرد اجتماعی سواحل و ساختار فضایی توسعة شهر نیز بیانگر وجود رابطه بین کارکرد اجتماعی
ساحل و ساختار فضایی شهرهای ساحلی به میزان  0/514است .یافتهها نشان میدهد  31/8درصد از واریانس ساختار
فضایی شهرهای ساحلی از طریق کارکرد اجتماعی مرز تبیین میشود و  68/2درصد باقیمانده به عوامل دیگر بستگی
دارد (جدول .)11
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جدول  .11آمارههای تحلیل رگرسیون کارکرد اجتماعی ساحل و ساختار فضایی شهرهای ساحلی
ضریب همبستگی چندگانه

0/514
منبع :محاسبات نگارندگان

ضریب تبیین

ضریب تبیین تعدیلشده

خطای معیار

0/437

0/318

0/102

جدول  12تحلیل واریانس معنیداربودن رگرسیون را در سطح اطمینان  99درصد تأیید میکند.
جدول  .12تحلیل واریانس و رگرسیون کارکرد اجتماعی ساحل و ساختار فضایی شهرهای ساحلی
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

کمیت F

اثر رگرسیون
باقیمانده
کل
منبع :محاسبات نگارندگان

0/187
0/091
0/278

2
9
11

0/187
0/042
-

8/387

سطح معنیداری

0/002

جدول  13متغیر وارد بر مدل رگرسیونی را نشان میدهد که با یک واحد تغییر در انحراف معیار ،کارکرد اجتماعی
ساحل  0/587واحد تغییر در انحراف معیار ساختار فضایی شهرهای ساحلی ایجاد میکند.
جدول  .13آمارههای متغیرهای وارد بر مدل رگرسیونی
نام متغیر

عرض از مبدأ
کارکرد اجتماعی ساحل
منبع :محاسبات نگارندگان

ضریب غیراستاندارد
خطای B
B

0/137
0/498

0/049
0/083

ضریب استاندارد
β

t

Sig

0/587

3/313
4/657

0/002
0/001

بنابراین ،با افزایش در شاخصهای کارکردهای اجتماعی ساحل ،شاخصهای ساختار فضایی شهرهای ساحلی افزایش
مییابد .به عبارت دیگر ،رابطة بین این دو متغیر تأیید میشود.
درنهایت ،برای بررسی تفاوت بین ساختار فضایی توسعة شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان بوشهر از روش

T-test

مستقل استفاده شده است .نتایج محاسبات در جدول  14میانگین ،انحراف معیار و آزمون تفاوت میانگینها را در بخشهای
جمعیتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،بهداشتی ،فرهنگی ،زیربنایی و ارتباطات و حملونقل و تلفیقی به تفکیک شهرهای ساحلی و
غیرساحلی نشان میدهد .همانطورکه مشاهده میشود ،بین شهرهای ساحلی و غیرساحلی از نظر شاخصهای اقتصادی،
زیربنایی و حملونقل و بهداشتی -درمانی تفاوت معنیداری وجود دارد .فقط در بخش جمعیتی ،اجتماعی و فرهنگی تفاوت
معنیدار نبوده است .از آنجاکه میانگین شهرهای ساحلی در شاخصهای اقتصادی ،بهداشتی– درمانی و زیربنایی و
حملونقل بیشتر است ،توسعة ساختار فضایی شهرهای ساحلی بیشتر از شهرهای غیرساحلی است (جدول .)14
برنامهریزی راهبردی ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر

اولین قدم در تحلیل برنامهریزی راهبردی شناسایی ابعاد و متغیرهای تأثیرگذار بر عوامل مؤثر در ساختار فضایی شهرهای
استان است .به همین دلیل با استفاده از شاخصها ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدات در شاخصهای جمعیتی-
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،زیستمحیطی و همچنین سایر عوامل تأثیرگذار غیرمستقیم استخراج شد .سپس با استفاده
از روش  SWOTتحلیل ساختار و تعامالت بین قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدات ساختار فضایی شهرهای استان
صورت گرفت (جدول .)15
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جدول  .14آزمون تفاوت میانگینها بین توسعة شهرهای ساحلی و غیرساحلی بوشهر
متغیرها

جمعیتی
اجتماعی
اقتصادی
بهداشتی
فرهنگی
زیربنایی و حملونقل
تلفیقی

شهرها

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

غیرساحلی
ساحلی
غیرساحلی
ساحلی
غیرساحلی
ساحلی
غیرساحلی
ساحلی
غیرساحلی
ساحلی
غیرساحلی
ساحلی
غیرساحلی
ساحلی

18
13
18
13
18
13
18
13
18
13
18
13
18
13

0/28
0/16
0/51
0/32
0/04
0/16
0/27
0/61
0/15
0/11
0/09
0/21
0/19
0/17

0/09
0/11
0/13
0/07
0/23
0/08
0/15
0/11
0/13
0/09
0/14
0/05
0/15
0/08

آزمون t

سطح معنیداری

1/347

0/143

1/617

0/194

3/517

0/048

2/108

0/057

0/487

0/563

2/184

0/049

1/183

0/271

منبع :محاسبات نگارندگان
جدول  .15قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدات ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر
 :X1نبود تناسب بین نیازهای جمعیتی و خدمات مورد نیاز (سرانه) بهویژه امکانات زیربنایی و بهداشتی و درمانی در شهرهای کوچک،
 :X2رشد سریع و شتابزدة صنعت نفت و گاز و تغییر چهرة شهرها بدون درنظرگرفتن سایر زیرساختهای آن :X3 ،قابلیت اکتشاف
منابع جدید بهدلیل وجود سازندههای مختلف زمینشناسی در شهرهای ساحلی :X4 ،کمبود واحدهای استیجاری :X5 ،نبود مراکز مناسب
بهمنظور اسکان گردشگر :X6 ،امکان شکلگیری بازارهای متمرکز بهدلیل تراکم جمعیت و تردد باالی آن :X7 ،عدم شکلگیری مراکز
فروش کاال در مقیاس وسیع :X8 ،گرایش شدید بخشهای خصوصی و دولتی به ناحیه بهمنظور سرمایهگذاری : X9 ،افزایش خدمات
بخش حملونقل عمومی و باری بهدلیل گسترش فعالیتهای صنعتی :X10 ،امکان گسترش شهرکهای صنعتی مرتبط با صنایع جانبی
گاز :X11 ،مشکالت و تنگناهای بازاریابی و عرضة محصوالت کشاورزی :X12 ،امکان گسترش شهرکهای صنعتی مرتبط با صنایع
جانبی گاز :X13 ،جذبنکردن شاغالن جدید بهدلیل سختی کار وکمدرآمدبودن آن :X14 ،جمعیت کم و پراکندگی آن و درنتیجه عدم
شکلگیری تقاضا برای کار در بخش صنعت :X15 ،فرسودگی ماشینآالت شبکة حملونقل :X16 ،کمبود مراکز مناسب بهمنظور اسکان
مهاجران واردشده :X17 ،نبود زیرساختهای مناسب برای شکلگیری کانونهای جذب فعالیتهای تجاری :X18 ،نبود بازارهای
تخصصی کاال و عرضة متناسب با نقش عملکرد فراملی :X19 ،افزایش ساختوسازهای مسکونی ،صنعتی ،زیرساختی و خدماتی:X20 ،
ضعف تواناییهای فنی ،علمی و مدیریتی :X21 ،کمبود مصالح بادوام :X22 ،باالبودن هزینة احداث واحدهای مسکونی :X23 ،وجود
مناظر و سواحل طبیعی بهمنظور جذب گردشگر و امکان ایجاد خدمات رفاهی نظیر هتل و رستوران :X24 ،داشتن شرایط بسیار مناسب
مثل وجود سواحل طوالنی بهمنظور پرورش انواع میگو و ماهی :X25 ،دوری ناحیه از بازار بیشتر مواد اولیة مورد نیاز در بخش صنعت،
 :X26کمبود فعالیتهای جنبی و صنایع مرتبط با تولیدات فازهای پارس جنوبی :X27 ،باالبودن ضریب نفوذ تلفن در بیشتر شهرهای
استان :X28 ،ضعف فناوری صید و پرورش آبزیان و فراوری آبزیان :X29 ،وجود بزرگترین مخزن گازی جهان (پارس جنوبی):X30 ،
عدم تطابق تأسیسات زیربنایی و خدماتی با رشد و توسعة شهرهای کوچک :X31 ،استهالک زیاد ساختمانها نسبت به سایر استانها به
دلیل وجود رطوبت زیاد :X32 ،جذب جمعیت شاغالن غیربومی در منطقة ویژه پارس جنوبی و سایر شهرها و ایجاد تعارضات فرهنگی و
چالشهای گوناگون :X33 ،نبود تجهیزات و تأسیسات آزمایشگاهی مناسب :X34 ،هزینة باالی احداث پروژههای آموزشی :X35 ،کمبود
امکانات نگهداری کاال نظیر انبار در بنادر در شهرهای ساحلی.

با توجه به نتایج دادههای تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها ،هریک از متغیرها در شهرهای ساحلی و غیرساحلی استان بوشهر و
مقدار دادههای هریک از آنها به عددی از  1تا  10استانداردسازی شد .سپس قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای ساختار
فضایی شهرها از  35متغیر مشخص شد .درنهایت ،میانگین ضریب هریک از مؤلفههای  SWOTدر کل شهرهای استان محاسبه
شد .طبق بررسیهای صورتگرفته ،ضعفها با میانگین  8/53بیشترین مقدار و تهدیدات با میانگین  6/31کمترین مقدار را داشتهاند
(جدول .)16
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جدول  .16استانداردسازی ضرایب متغیرها (از  )1- 10در مدل  SWOTدر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر
قوتها ()S
میانگین
نام متغیرها
ضریب

شهرهای
استان بوشهر ، X19 ، X27

،X9 ، X6
X12 ، X10

6/50

ضعفها ()W
نام متغیرها

میانگین
ضریب

، X5 ،X4 ، X2 ،X1
، X20 ،X15 ، X7
، X25 ، X22،X21
،X33 ،X31 ،X28 ،X26
X35 ،X34

8/53

فرصتها ()O
میانگین
نام متغیرها
ضریب

تهدیدات ()T
میانگین
نام متغیرها
ضریب

،X3
،X24 ، X8
X29 ،X23

، X13 ،X11
، X16 ،X14
X32 ، X30
،X18 X17

8/24

6/31

منبع :نگارندگان
جدول  .17محاسبة درصد قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها و تعیین راهبرد در ساختار فضایی شهرهای بوشهر

شهرهای
استان
بوشهر

SWOT

S

W

O

T

17/14

45/71

14/28

20

داخلی

خارجی

مثبت

منفی

S/W

O/T

S/O

W/T

62/85

34/28

31/42

65/71

SWOT

نوع راهبرد

87/634

چهارم

منبع :نگارندگان

بعد از اینکه عوامل داخلی (قوتها و ضعفها) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) و ضرایب هریک در ساختار
فضایی شهرهای استان مشخص شد .درصد هریک از این چهار فاکتور در کل شهرهای استان در جدول  17ارائه
میشود .در ستون  SWOTدرصد متغیرهای وارده بر مدل در کل شهرهای استان آورده شده است .سپس از این میزان،
درصد قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید مشخص شده است .درنهایت ،براساس درصدهای محاسبهشده نوع راهبرد الزم برای
بهبود ساختار فضایی شهرهای استان ارائه شده است.
امروزه برنامهریزی راهبردی برای نیل به توسعة پایدار و توزیع عادالنة خدمات و امکانات شهری ارائه میشود که
اهمیتی راهبردی برای شهرها بهمنظور افزایش کیفیت زندگی در شهرها و بهبود ساختار فضایی شهرها دارد .در این
راستا ،برای بهبود ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر پنج نوع راهبرد تعیین شده است که شامل راهبرد قوتدهی،
غلبهکردن ،کنترل محیط ،کنترل عوامل منفی و راهبرد عوامل داخلی و خارجی برای کنترل محیط میشود (موسوی،
 .)171 -169 :1388براساس جدول  ،17ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر ضعفهای
شایانتوجهی دارد (یعنی حدود  45/71درصد) .همچنین تهدیدات چشمگیر بودهاند (در حدود  20درصد)؛ بنابراین ،تدوین
برنامهریزی راهبردی برای بهبود ساختار فضایی شهرهای استان با تأکید بر راهبردهای نوع چهارم (راهبرد کنترل عوامل
منفی) است .همچنین در تدوین راهبردها از راهبردهای قوتدهی و غلبهکردن بهره گرفته شده است.
نتیجهگیری و ارائة پیشنهادها
توسعة اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیربنایی و حملونقل در شهرهای ساحلی روابط متقابل دارند ،به هم وابستهاند و در
عین حال ،تعیینکنندة درجة توسعة پایدار شهر هستند .برخی از شهرهای ساحلی بوشهر که میادین نفت و گاز دارند (مانند
شهر ساحلی عسلویه و شهر غیرساحلی جم) ،ویژگیهای منحصربهفردی دارند و بهاینترتیب بهدلیل دستیابی آسان به
منابع نفت و گاز ،فرصتهای بیشماری در راستای توسعة اقتصادی در اختیار مدیران شهری قرار میگیرد .بهدلیل همین
ویژگیها ،در چنین شهرهایی باید از فرصتهای محیطزیستی در راستای رشد اقتصادی استفاده شود و در عین حال ،از
محیطزیست آن نیز محافظت شود تا آسیب محیطزیست به تهدیدی جدید برای رشد اقتصادی تبدیل نشود .با اینحال،
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شهرهای ساحلی مانند عسلویه ،نخل تقی ،بندر طاهری و کنگان برای هرگونه توسعة کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی نیازمند
توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای هویتبخش خود هستند .پیامدهای مثبت این پتانسیلهای عظیم نفت و گاز در کنار
رعایت کامل مسائل زیستمحیطی ،باید در تمام الیههای زندگی در این شهرها و سایر شهرهای استان جریان یابد و حیات
شهری دوباره به آنها بازگردانده شود .همچنین ،در توسعة شهرهای ساحلی باید از تمام ظرفیتهای اقتصادی بهمنظور
رونق اقتصادی آنها استفاده شود .به عبارت دیگر ،توسعة اقتصادی پایدار شهرهای ساحلی استان بوشهر در کنار
بهرهمندی از منابع نفت و گاز و همچنین بهرهمندی از مشاغل خدماتی و تجارتی ،نیازمند توسعة اقتصاد دریایی و رشد و
توسعة شیالت است و برای رسیدن به آن ،با توجه به محدودیت ظرفیت منابع دریایی ،باید بهدنبال راهحلهایی بهمنظور
توسعة هماهنگ میان اقتصاد شهر و محیطزیست طبیعی آن بود تا به توسعة پایدار دست یافت .درواقع ،در شهرهای ساحلی
محیطزیست شهرها و اقتصاد دریایی آنها بر هم تأثیر متقابل میگذارند ،به هم وابستهاند و با هم توسعه مییابند.
محیطزیست مطلوب بر فعالیتهای اقتصادی اثر میگذارد و ضمانتی برای سالمت اقتصاد دریایی است .در زمینة شهرهای
غیرساحلی استان نیز باید گفت توسعة صنایع مکمل نفت و گاز و همچنین توسعة کشاورزی و گسترش فعالیتهای
خدماتی در راستای همدیگر به رشد و توسعة این شهرها میشود .با اینحال ،براساس یافتههای تحقیق بهمنظور توسعة
مطلوب شهرهای ساحلی و غیرساحلی براساس برنامهریزی راهبردی (مدل  )SWOTبا تأکید بر راهبرد نوع چهارم یعنی
کنترل عوامل منفی بر راهبردهای زیر تأکید میشود:
 جلوگیری از تبدیل مراکز روستایی به شهرهای کوچک و تغییر نقش این شهرها؛ بسترسازی مناسب برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان در روند توسعة شهرهای ساحلی و همچنین شهرهایغیرساحلی کوچک و بهلحاظ توسعهای ضعیف؛
 سرمایهگذاری در توسعة شاخصهای بهداشتی– درمانی در شهرهای ساحلی خارگ ،بنک ،بندر طاهری ،عسلویه،نخل تقی ،دلوار و همچنین شهرهای غیرساحلی شنبه ،انارستان ،سعدآباد ،دالکی ،کاکی ،شبانکاره و وحدتیه؛
 ارتقای شاخصهای کمی و کیفی وضعیت سواد و آموزش و افزایش ضریب پوشش تحصیلی در شهرهای کوچکساحلی و غیرساحلی مانند بنک ،بندر طاهری ،دلوار ،نخل تقی ،شنبه ،انارستان ،کلمه ،شبانکاره ،وحدتیه؛
 تکمیل و توسعة فعالیت منطقة ویژة اقتصادی بوشهر و راهاندازی مناطق اقتصادی جدید در بیشتر شهرهای استان؛ تقویت و زیرساختهای رفاهی ،اجتماعی اقتصادی در مراکز شهری بهویژه در شهرهای کوچک و ارتقای سطحبهداشتی -درمانی ،آموزشی شهرهای کوچک مانند شنبه ،کاکی ،انارستان ،ریز ،کلمه ،خارگ ،بنک و همچنین
توسعة مطلوب و موازن و عدالت در برخورداری از خدمات در شهرهای بزرگ مانند بوشهر ،برازجان ،دیلم ،کنگان،
گناوه و جم؛
 توسعه و تقویت اسکله و بندرگاه و تأسیسات و تجهیزات مرتبط در مراکز توسعة همجوار دریا در بیشتر شهرهای ساحلی؛ تقویت و زیرساختهای رفاهی ،اجتماعی و اقتصادی در مراکز شهری شهرهای سعدآباد ،شبانکاره ،اهرم ،تنگ ارم،شنبه ،کلمه ،انارستان ،بندر طاهری ،بنک ،خارگ ،امام حسن و ارتقای سطح این خدمات در شهرهای کوچک؛
 توسعة آموزشهای کاربردی و فنی متناسب با قابلیتهای اشتغال در شهرهای کوچک ساحلی و غیرساحلی وهمچنین بهمنظور تأمین نیروی انسانی نیمهماهر و ماهر برای اشتغال در فعالیتهای مرتبط با منطقة گازی پارس
با همکاری وزارت نفت؛
 توسعة اماکن و تأسیسات و تجهیزات رفاهی بهمنظور رفاه گردشگری داخلی و خارجی؛ توسعه و تجهیز زیرساختهای بنادر در شهرهای ساحلی :تقویت و توسعة بندر بوشهر ،بندر طاهری ،کنگان ،بندردیلم ،بندر ریگ و زمینهسازی بهمنظور افزایش ظرفیت و توان عملیات بندری در بنادر اصلی و مهم استان؛
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 تسریع در اجرای طرح گازرسانی به شهرهای کوچک ساحلی؛ احداث نمایشگاههای دائمی بینالمللی و منطقهای در شهر بوشهر با توجه به نزدیکی با کشورهای حوزة خلیج فارس؛ ایجاد منطقة آزاد تجاری صنعتی در یکی از بنادر شهرهای ساحلی (با اولویت محل منطقة ویژة اقتصادی) وهمچنین وجود زیرساختهای الزم در بندر بوشهر؛
 اهرم و همچنین استقرار مراکز فنی و حرفهای در، گناوه، برازجان، استقرار و توسعة مراکز آموزش عالی در بوشهر وحدتیه و کاکی؛، ارم و شنبه، دالکی، شبانکاره، سعدآباد، دیلم، گناوه، برازجان،بوشهر
 جم و مراکز، خورموج، دیلم، گناوه، احداث بیمارستان تخصصی در بوشهر و مراکز درمانی تخصصی در برازجان امام حسن و دیلم؛، شبانکاره وحدتیه، تنگ ارم، اهرم،درمانی عمومی در شبانکاره
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