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ABSTRACT
The issue of maintaining and expanding security in border areas, especially in
countries that have long common borders with their neighbors, has always been the
concern and sensitivity of those in the charge . Therefore, developmental differences
between geographical locations are not the interest of human and damage the
environment for development will create many problems for the future.
Consequently, this study was conducted to investigate the opportunities and
obstacles facing sustainable security in Bushehr province. In this research, the
researcher has collected the required data in the form of libraries and documents.
Based on the research findings, it is clear that in Bushehr province, opportunities for
sustainable security development are favorable geographical location, favorable
hydrocarbon resources, marine resources, the ability to produce new energy and also
the province's bottlenecks in the field of sustainable security, military centers,
economic resources, unemployment, Smuggling and problems of water resources
can be mentioned. Improper use of resources has also led to environmental damage
and deprivation of residents of services commensurate with the potential of the
region.
Keywords: Rapid reaction force, combined warfare, strategy, penetration.
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چکیده
مسئله حفظ وگسترش امنيت مناطق مرزي به ویژه در كشورهایي كه داراي مرزهاي مشترك طوالني با همسایگان خود هستند
همواره مورد توجه و حساسيت مسئوالن امور بوده است .انسان ذاتاً ميل به بقا و نيز ميل به بهزیستي دارد كه وي را به سمت توسعه
پایدار رهنمون ميسازد؛ بنابراین ،تفاوتهاي توسعهاي بين مکانهاي جغرافيایي مورد پسند بشر نبوده و آسيب به محيط زیست براي
توسعه ،مشکالت عدیدهاي را براي آیندگان به وجود خواهد آورد .این پژوهش ،با هدف بررسي فرصتها و تنگناهاي پيش روي
امنيت پایدار استان بوشهر انجام شده است و محقق دادههاي مورد نياز خود را به شيوه كتابخانهاي و اسنادي گردآوري نموده است.
با عنایت به یافتههاي پژوهش مشخص ميشود كه در استان بوشهر فرصتهاي توسعه امنيت پایدار عبارتند از موقعيت جغرافيایي
مطلوب ،منابع هيدروكربوري مطلوب ،منابع دریایي و توانایي توليد انرژيهاي نو .تنگناهاي استان در حوزه امنيت پایدار نيز عبارتند
از :تمركز مراكز نظامي ،تمركز منابع اقتصادي ،بيکاري ،قاچاق و مشکالت منابع آبي .همچنين استفاده نادرست از منابع منجر به
آسيبِ محيط زیست و محروميت ساكنان از خدمات متناسب با پتانسيلهاي منطقه شده است.
کلیدواژهها :امنيت پایدار ،استان بوشهر ،نواحي مرزي.
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مقدمه
امنيت پایدار از جمله مفاهيم كلي دي در ح وزه حکومت داري و سياس تورزي اس ت ك ه ب ه عل ت
اهميت ،حساسيت و تعریفي كه از آن ميشود ،همواره محل تأمل و بررسي است .امنيت پایدار محصول
كنش جمعي و مشترك ملي كشورها و دولتهاست ،از این رو ،حوزه سختافزاري یا نرماف زاري را ب ا
تمام زیرشاخههاي آن پوشش ميدهد .پایداري امنيت در جامعه به نظر بسياري از كارشناسان مه مت ر از
ایجاد آن است .امنيت بهترین نعمت براي بشریت و امنيت پایدار از ضروريترین نيازهاي جوامع بش ري
است .امروزه نظامهاي سياسي مختلف هزینههاي شایان توجهي را در بودجههاي ملي براي تأمين امني ت
پيشبيني مينمایند و تحقق برنامههاي توسعه ملي كشورها درگرو وجود و استقرار امنيت پایدار است.

انسان داراي خصيصههایي است كه موجودات دیگر فاقد آنها هستند .انسان ذاتاً و فطرتاً ميل به بق ا
دارد؛ در این مورد هيچ تفاوتي بين انسان چند هزار سال پيش و انسان كنوني وجود ندارد .یکي از وجوه
آدمي خردورزي است؛ انسان اندیشيد و دانست كه شناخت و بهبود اوض ا زم ين ب ه بق اي آن كم
شایاني ميكند؛ بنابراین ،توسعه را مدنظر قرار داد؛ توسعهاي كه متضمن بقاي وي ميشود .این توسعه را
ميتوان افزایش توليد ،ایجاد اشتغال ،دسترسي به تسهيالت زیربنایي و خدمات ،كاهش فق ر و بيک اري،
كاهش تبعيض و نابرابري ،خلق ثروت و در كل افزایش سطح آسایش انسانها دانست .از ط رف دیگ ر
انسان در مسير استفاده افراطي از منابع گرفتار آمد و در نتيجه آسيبهاي فراواني را ب ه مح ل زن دگي و
سالمت خود وارد آورد .بدین ترتيب بقاي آدمي به خطر افتاد.
استان بوشهر كه یکي از استانهاي جنوبي ایران است با جمعيت ی

ميليون و  179هزار و  280نف ر

و با وسعتي حدود  27653كيلومتر مربع هفدهمين استان بزرگ كشور ميباشد .اس تان بوش هر داراي 10
شهرستان است كه  8شهرستان آن ساحلي هستند .همچنين از  37شهر استان بوشهر 14 ،شهر آن ساحلي
هستند .طول ساحل استان به  900كيلومتر ميرسد و به شدت ميتواند در جذب توریستهاي داخل ي و
خارجي به شرط تقویت زیرساختها مؤثر واقع ش ود .اس تانه اي س احلي از ج ذابيت ب االیي در ط ول
تاریخ برخوردار بودهاند به گونهاي كه دوسوم جمعيت جهان در محدوده  60كيل ومتري دریاه ا س اكن
شده اند و بيش از  80درصد از شهرهاي بزرگ جهان كه شهرهاي اقتصادي و ثروتمن د ني ز هس تند ،در
مناطق ساحلي واقع شدهاند .دسترسي به دریا در استفاده از انرژي پاك دریایي و گسترش حمل و نقل و
ترانسپورت از اهميت زیادي برخوردار است .همچنين این مزیت ميتواند در توليد اشتغال دریایي مانند
صيد ماهي مفيد واقع شود .در همين رابطه پرسشي كه مطرح شده از این قرار است؛ چه فرصتها و چ ه
تنگناهایي براي توسعه امنيت پایدار استان بوشهر وجود دارند؟
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پرسش فوق ،مسئله اصلي این پژوهش ميباشد .بدیهي اس ت ك ه ب ين ظرفي ته اي ی

منطق ه ب ا

توسعه آن رابطه مستقيم وجود دارد .بهرهگيري از ظرفيتها و منابع منطقه كه همانا نقاط قوت آن هستند
و استفاده حداكثري از فرصتها منجر به كاهش و بياثر شدن مح دودیته ا و چ الشه ا ش ده ،زمين ه
توسعه را به وجود ميآورد .در این راستا ،طي این پژوهش محقق تالش كرده است تا در مرحله نخست
به شناسایي و تبيين تنگناهاي موجود در مسير بهرهمندي بوشهر از امنيت پایدار با توجه ب ه س رمایهه اي
مادي و معنوي خود و تحليل آنها با اس تفاده از الگ وي «خ ود همبس تگي مک اني م وران» بپ ردازد .در
مرحله بعد ،پيشنهادهاي مناسب و مؤثري براي رفع موانع ارائه كند.

پیشینه نظري پژوهش
تاكنون پژوهشي با عنوان بررسي ابعاد توسعه امنيت پایدار استان بوشهر انجام نشده است ،اما برخ ي
از پژوهشها از منظر توسعه منطقهاي ،اكوتوریسم و اقتص ادي و محيط ي ب ه اس تان پرداخت هان د .آنچ ه
ميتوان در مورد جملگي این پژوهشها بيان كرد پتانسيلسنجي آنها در مورد استان بوشهر است كه به
روشهاي پژوهشي گوناگون تبيين شده است .در جدول زیر تع دادي از پ ژوهش ه اي انج ام ش ده در
مورد سنجش توسعه استان بوشهر آمده است.
نام نویسنده و

سال انتشار و

نشریه

شماره نشریه

1390؛
ش1

ردیف

عنوان

1

بررسی توسعه پایدار از
دیدگاه اقتصادی و
محیطی با تمرکز بر
جایگاه مسکن (نمونه
موردی :مسکن بافت
قدیم شهر بوشهر)

مهران علی
الحسابی ،سیدباقر
حسینی و فاطمه
نسبی؛ اقتصاد و
توسعه منطقهای
(دانش و توسعه)

2

ارزیابی توسعه پایدار
شهر بوشهر از منظر
عوامل اجتماعی-
اقتصادی با استفاده از
شاخص EF

محمدحسین
سرایی؛ فصلنامه
علوم اجتماعی

3

تحلیل تطبیقی
شاخصهای توسعه
پایدار نواحی شهر بوشهر

محمود قدیری و
سوگل ممسنی؛
فصلنامه علمی-

1389؛
ش50

1395؛
ش54
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چکیده
در مقاله موردنظر بافت قددیم بوشدهر -
یکی از بافت های غنی قدیمی ایران  -از
جنبه های پایداری اقتصادی و محیطدی
بررسی شده است .نتایج تحقید نشدان
میدهد مسداکن بدومی از جملده نمونده
مددوردی ،دارای جنبددههددای مهمددی از
توسعه پایدار است.
این پژوهش ابعاد اجتماعی -اقتصادی و
جمعیتددی توسددعه پایدددار شددهری  -کدده
چددالشبرانگیزتددرین بُعددد در ایددن راسددتا
است  -را بدا اسدتفاده از شداخص جدای
پای بومشناختی مدنظر قرار داده است.
نگارندگان با اذعان به اینکه شناختی در
مورد وضعیت بخشهدای مختلد شدهر
بوشهر از نظر شاخصهای توسعة پایددار
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ردیف

عنوان

4

مقاله توسعه پایدار
گردشگری شهری با
مدل ( swotمطالعه
موردی :شهر بوشهر)

نام نویسنده و

سال انتشار و

نشریه

شماره نشریه

پژوهشی فضای
جغرافیایی

چکیده
در دست نیست .وضعیت نواحی مختل
شدهر بوشددهر را از نظددر سددط پایددداری
توسددعه در ابعدداد مختلدد (اجتمدداعی،
اقتصددادی ،زیسددت محیطددی و نهددادی
کالبدی) بررسی میکنند.

علی اصغر
عبداللهی ،طاهره
مومنی آزاد و
سمیرا شهدادپور؛
کنگره بینالمللی
جغرافیا و توسعه
پایدار

1394

هددد ایددن مقالدده شددناخت عوامددل و
زمینددههددای قدددر  ،ضددع  ،فرصددت و
تهدید موثر بر گردشدگری شدهر بوشدهر
می باشد .بر اسدا نتدایج ایدن مطالعده
مهددمتددرین فرصددت و تهدیددد پیشددروی
صنعت گردشدگری در شدهر بوشدهر بده
ترتید د افدددزایش توجددده دولدددت بددده
برنامه ریزی و تشوی سدرمایه گدااری در
بخش خصوصی و عدم تخصیص بودجده
کدافی بده بخددش گردشدگری منطقدده از
سوی دولت و مهدم تدرین نقدا قدو و
ضع صنعت گردشگری در شهر بوشهر
به ترتی مسدتعد بدودن منطقده جهدت
سرمایه گااری جهدت اسدتفاده از منداب
طبیعدددی و انسدددانی و عددددم وجدددود
برنامددهریددزی مدددون دولددت در راسددتای
هدایت سرمایهگااری است.

مبانی نظري
امنیت :واژۀ امنيت به عنوان مفهوم عام تمام شئونات و ابعاد زندگي انسان را در ب ر م يگي رد و ب ا
بقاي نفس و صيانت از حيات و موجودیت انسان پيوند ميخ ورد .وج ود اختالف ات ب ين رهياف ته اي
مختلف علوم سياسي ،جغرافياي سياسي و روابط بينالمل ل ب ر برداش ته ا و تع اریف مختل ف و بعض اً
متفاوت این رهيافتها از مفاهيمي چون امنيت تاثيرگذار است .امني ت در لغ ت فارس ي ب ه معن ي ایم ن
شدن ،در امان بودن ،بيخوفي ،بيبيمي ،ایمني و جاي امن آمده است (دهخدا .)3377 ،1373 ،تع اریف
لغوي امنيت عبارتند از ،حفاظت در مقابل خطر (امنيت عيني) ،احساس ایمني (امنيت ذهني) ،و رهایي از
تردید (اعتماد به دریافتهاي شخصي)(بوزان .)133 :1391 ،بوزان ابع اد امني ت را در پ نع بع د نظ ام ،
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اقتصادى ،سياس  ،فرهنگ  ،فردي و زیست محيط گسترش ميدهد .مطالعات سنتي رئاليستها امني ت
را در نبود "تهدیدات نظامي" تعریف ميكنند ،ليبرالها امنيت را در وجود "صلح" جستجو م ينماین د.
در حاليكه مکتب كپنهاگ را مي توان واكنش نسبت به دیدگاه رئاليسته ا و ليبراليس ته ا نس بت ب ه
مفهوم امنيت دانست .در واقع چارچوب تنگ و محدود دامنه امنيت در دیدگاه آنان در مکتب كپنهاگ
اصالح شده است (پيشين .)134 ،بنابر تعریف والتر ليپمن ،امنيت در معن ي ع ام كلم ه هميش ه هم راه ب ا
قدرت نظامي خواهد بود؛ چراكه بود و نبود امنيت وابسته به توانایي كشور در دفع حمله نظامي است.
مرز :از جمله مفاهيمي است كه در عرصهه اي گون اگون سياس ي ،اقتص ادي ،تج اري ،فرهنگ ي و
جغرافيایي كاربردهاي متفاوتي پيدا ميكند .مرز به دو مفهوم عيني مانند مرزهاي رسمي كش ورها ،و ی ا
ذهني به كار ميرود؛ مانند مرزهاي عقيدتي .همچنين م ي توان د ب از ،بس ته ی ا ض عيف و ی ا ق وي باش د
(عزتي .)1368:
مرز با واژه ها و مفاهيم زیادي شناخته شده است .مفهوم اصلي مرز در مقابل واژه  Borderب ه معن ي
مرز سياسي و رسمي است .واژۀ  Boundaryمعني حدود و مح دوده را م يرس اند .واژه  Frontierب ه
معن اي جبه ه و م رز مقابل ه و مواجه ه نش انگر ش رایط س تيز و جن گ در مرزه اي كش ورها اس ت
(.)porker :2001
در گذشته و تا چند دهه پيش و حدوداً تا پایان دوران جنگ سرد ،مرز؛ نشانگر اقتدار ملي ،محدودۀ
اعمال حاكميت و حفظ امنيت ملي از تجاوزات خارجي بود .افزون بر این ،چون م رز ب ه عن وان خط ي
است كه سرزمين كشور را محدود ميكند و آن را از خ ار ج دا م يس ازد؛ من اطق داخل ي ،مرك زي
مي شود و مناطق خارجي پيراموني به حساب مي آید .در فرایند ان زوا و ب ه حاش يه كش يده ش دن من اطق
پيراموني ،مناطق مرزي خصوصيات مناطق پيراموني را پي دا م يكن د؛ بن ابراین ،در ش رایطي ك ه من اطق
مرزي دور از مركز ی

كشور باشد ،مناطق پيراموني به حساب ميآید .پس ،مناطق مرزي محل تالقي

دو پدیده ناامني و توسعهنيافتگي در مناطق پيراموني است( .عندليب و مطوف )1388:
امنیت پایدار :این واژه از جمله مفاهيم كليدي در حوزه حکومتداري و سياستورزي اس ت ك ه ب ه
علت اهميت ،حساسيت و تعریفي كه از آن ميشود ،همواره محل تأمل و بررس ي اس ت .امني ت پای دار
محصول كنش جمعي و مشترك مل ي كش ورها و دول تهاس ت ،از ای ن رو ،ح وزه س ختاف زاري ی ا
نرمافزاري را با تمام زیرشاخههاي آن پوش ش م يده د .پای داري امني ت در جامع ه ب ه نظ ر بس ياري از
كارشناسان مهمتر از ایجاد آن است .ممکن است در جامعهاي امنيت به لحاظ انتظ امي و پليس ي وج ود
داشته باشد ،ولي مردم به عنوان رك ن اص لي جامع ه احس اس پای داري نکنن د .در چش مان دازي ك الن
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ميتوان رابطه موجود بين توسعه و امنيت را به ان وا نظ امه اي سياس ي در گذش ته و ام روز تعری ف و
شناسایي كرد كه در ادامه بيان ميشود:
 .1امنیت برای امنیت و فقدان برنامه توسعه :این برنام ه در نظ امه اي تمامي تخ واه ی ا توت اليتر ب ين
توسعه و امنيت وجود دارد؛ در این نظامها اساساً مسئله امنيت آنقدر مه م و كلي دي م يش ود ك ه هم ه
اهداف مرسوم حکومت ها از جمله توسعه تحت آثار مسئله امنيت قرار ميگيرد .در این رژیمه ا امني ت
همواره امنيت حکام و منافع پيراموني آنها تعریف ميشود .از این رو ،تجربه و تاریخ سياس ي نش ان داده
است در این رژیمها امنيت فراگير و پایدار نيست و به علت ت

بعدي ب ودن ،ض د خ ود را ك ه هم ان

ناامني است ،درون خود پرورش ميدهد.
 .2توسعه برای امنیت :برخي رژیم ها ب ه توس عه ب اور دارن د و اهمي ت آن را درك م يكنن د ،ول ي
جایگاه آن را در سياستگذاري كالن كشور به درستي تشخيص نميدهند .در نظامهاي اقت دارگرا ك ه
در این دسته جاي ميگيرند توسعه نه تنها هدفي كليدي و بنيادي بلکه وسيلهاي براي برق راري امني ت و
استمرار حاكميت رژیم سياسي تلقي ميشود .از این رو ،در این نظامها بدان علت كه در مهندس ي نظ ام
سياسي اهم و مهم جابهجا ميشوند ،نه توسعه به شکل مطلوب تحقق م يیاب د ن ه امني ت ب ه ش

الزم

برقرار ميشود .تئوري هنجاري به این نو نظام كه به نظامهاي رسانهاي توسعهاي اطالق ميش ود ،بي ان
مي دارد كه به بهانه رفع فقر و شکاف طبقاتي و از بين بردن ریشه بيسوادي نظامهاي توسعهاي فق ط ب ه
رسانهها دستور دهند كه اخبار رسانهها را در جهت مثبت و توسعهاي گزارش كنند و به هيچ عنوان وارد
حوزه نقد نشوند.

 .3امنیت برای توسعه :این رابطه كه ميتوان از آن به عنوان رابط ه معق ول امني ت و توس عه ن ام ب رد
مختص نظامهاي توسعهگرا و پيشرفتخواه است .در این نظامها امنيت در خدمت و زیرس اخت توس عه
تعریف ميشود .همچنين امنيت برخالف دو دسته نظامهاي مورد اشاره ،نه امنيت حکام و نه امنيت نظام
سياسي بلکه امنيت جامعه تعریف ميشود .آنچه امروز از آن با عن وان امني ت جامع ه و م ردممح ور ی اد
ميشود ،امنيتي است كه مردم در ایجاد و حفاظت و پایداري آن مشاركت دارند (رستگارپناه.)1391 :

آمایش سرزمین 1و تعاریف مختلف آن
آمایش سرزمين را نخستين بار «كلودیوس پتي» ،وزیر بازسازي و مسکن فرانسه در دهه  1920ابدا
كرد ،اما بهسرعت در فرآیند توسعه ،مقبوليت عام یاف ت ب هنح ويك ه ام روزه وظيف ه تفک ر س اماندهي
1. Spatial planning

38

تبیین فرصت ها و تنگناهای توسعه امنیت پایدار در نواحی مرزی (مطالعه موردی استان بوشهر)

فضایي یا طراحي و ساختاریابي سرزمين هر كشور بر عهده برنامهری زان مل ي اس ت (رهنم ا و آقاج اني،
 .)17-18 :1390آمایش ك ه اس م مص در آمایي دن اس ت ،بن ا ب ر فرهن گه اي مختل ف لغ ات ،مع اني
گوناگوني دارد كه آراسته كردن در این رابطه مصداق پيدا ميكند .به عقيده برخي از صاحبنظر مانند
«فيليپالمور» ،موضو اساسي كه آمایش سرزمين را معرفي ميكند م دیریت كش ور اس ت .برخ ي ني ز
آمایش سرزمين را نوعي برنامهریزي بلندمدت براي توزیع بهتر جمعيت ،امکانات و فعاليتهاي مختلف
بهمنظور افزایش رفاه ،آسایش و هماهنگي جامعه ميدانند (خنيفر.)6 :1389 ،
آمایش سرزمين برنامهاي بلندمدت براي سازماندهي بهينه زندگي انسان و فعاليتهاي او در فض اي
جغرافيایي است و یکي از اسناد پایه نيل ب ه توس عه پای دار و دربرگيرن ده مجموع ه اه داف ،راهبرده ا،
سياستها و برنامههاي اجرایي است ك ه توس ط بخ ش دولت ي ،خصوص ي و تع اوني در ابع اد مختل ف
طبيعي ،انساني ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و كالبدي مطابق با جهتگيري تا كالن ملي انجام ميگيرد
(مطالعات آمایش استان زنجان .)1389 ،بهنوعي برنامهریزي بلندمدت براي توزیع بهينه جمعيت فعالي ت
متناسب با بنيانهاي جغرافيایي ،قابليتهاي سرزمين بهمنظ ور اف زایش رف اه و توس عه جامع ه را آم ایش
سرزمين ميگویند (سرور.)121 :1387
رویکردها و نظریههاي آمایش و برنامهریزي فضایي-كالبدي به طور عمده از اوای ل ق رن بيس تم ب ا
هدف تفسير پدیدههاي مربوط به ساختار فضایي مناطق گوناگون ،مطرح ش ده اس ت (عن دليب،1380 ،
ص  .)17از جمله آنها ميتوان به نظریههاي مکان مرك زي كریس تالر ،1ك اربري اراض ي ی ا مک انی ابي
صنعتي ،2قطب رشد ،3مركز رشد ،4مركز-پيرام ون 5و برگش ت تمرك ز 6اش اره نم ود .هرچن د ك ه ای ن
نظریهها در تمام دنيا تا مدت زمان طوالني به عنوان نظریههاي پيشگام و مبنا در آم ایش س رزمين م ورد
استفاده قرار ميگرفتند ،اما به دليل ت

بُعدي بودن و توجه ص رف ب ه جنب هه اي اقتص ادي و خ دماتي

آمایش سرزمين و نارسایي در توسعه و تقویت جنبههاي دفاعي و امنيت ي من اطق م رزي ،نم يتوانن د ب ه
عنوان نظریه مبنا در آمایش مناطق مرزي كشور ایران كه دچار مسائل مختل ف دف اعي -امنيت ي هس تند،
استفاده شوند.

1. Christaller central place Theory
2. Land Use Theory or Industrial Location Theory
3 Growth Pole Theory

.
.
5 Core-Periphery Theory
.
4 Growth Pole Theory

6. Polariazation Reversal Theory
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تحلیل الگوي خودهمبستگی مکانی موران
این الگو نشاندهنده همبستگي ميان مقادیر و متغيرهاي یکسان در مکانهاي مختل ف م يباش د ،ب ه
عبارت دیگر خودهمبستگي مکاني قوي زماني رخ ميدهد كه مقادیر به ط ور تص ادفي در فض ا توزی ع
شده و ظاهراً نباید بين آنها ارتب اطي وج ود داش ته باش د .ب راي ان دازهگي ري خودهمبس تگي مک اني،
آمارههایي وجود دارد كه اجازه ميدهد روي نقاط یا سطوح در نواحي مختلف ك ار ك رد ك ه ض ریب
موران یکي از این آمارهها است .ضریب موران براي تخمين زدن ميزان تمركز یا پراكندگي در ش هره ا
استفاده ميشود .تحليل خود همبستگي مکاني موران از طریق (رابطه  )1محاسبه ميشود:
n
n
)n ∑i=1 ∑j=1 ωij(xi-x)(xj-x
=I
)∑ni=1 (xi-x
so

()1

 Xiضریب متغير فاصلهاي یا نسبي در واحد ناحيهاي  ،iو  nتعداد واح ده اي ناحي هاي و  Wijوزن
فضایي بين عارضه  iو  jاست.

محدوده و قلمرو مورد مطالعه
موقعيت جغرافيایي هم از نظر ریاضي و هم از نظر نسبي تأثير زیادي در توسعه ی

منطقه ی ا اس تان

دارد .استان بوشهر كه مابين  27درجه و  14دقيقه تا  30درجه و  16دقيقه عرض شمالي و  50درج ه و 6
دقيقه تا  52درجه و  58دقيقه ط ول ش رقي از گرین ویچ واق ع ش ده ،ب ا مس احت  27653كيل ومتر مرب ع
(تقوایي و دیگران 1390 ،ص  )3در جنوب غربي ایران و در سواحل خليع فارس قرار گرفت ه اس ت .در
شمال این استان ،استانهاي كهکيلویه و بویراحمد و خوزستان ،در غرب آن خليع ف ارس ،در ش رق آن
استان فارس و در جنوب شرقي آن استان هرمزگان مشاهده ميشود.
براساس آخرین آمارها استان بوشهر شامل  10شهرستان است .مطابق همين آم ار ای ن اس تان داراي
 25بخش 37 ،شهر و  48دهستان ميباشد (نشریه تقسيمات كشوري – وزارت كشور ،تيرماه .)1395
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جدول  .1تعداد شهرستان ،بخش ،شهر و دهستان بر اساس تقسیمات كشوري
مأخذ( :سازمان مدیریت و برنامهریزي استان بوشهر)

سال

تعداد شهرستان تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان

1380

8

20

22

39

1385

9

22

29

43

1386

9

23

32

44

1393

10

25

36

48

1394

10

25

37

48

1395

10

25

37

48

1396

10

25

37

48

1397

10

25

37

48

شکل  .1موقعیت استان بوشهر
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روش و ابزار تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ جوهري جزو تحقيقات نظري ،توصيفي و تحليلي محسوب ميش ود؛ یعن ي
در این تحقيق پژوهشگر به دنبال شناسایي پدیدارها و وقایع و بيان خصوصيات پراكندگي مکاني آنه ا
با استفاده از الگوي خودهمبستگي مکاني موران در استان بوشهر است .بيان مفاهيم ،تشریح امنيت پایدار
و توصيف محيطي استان بوشهر و سپس فرصتها و موانع توسعه امنيت پای دار اس تان بوش هر در هم ين
راستا انجام شده است .در این نو پژوهش دادههاي مورد نياز به روش اینترنتي ،كتابخانهاي و اسنادي از
استان بوشهر گردآوري شده است و ابتدا تا انتهاي پژوهش برمبناي شيوه مذكور بوده است .همچنين ب ا
عنایت به یافتههاي روش كتابخانهاي كه در زمينه توسعه امنيت پایدار استان بوشهر كار پژوهش ي انج ام
نشده و برخي تحقيقات انجامشده كه در بخش پيشينه تحقيق ذكر شده مربوط به توسعه پایدار در بخشي
از استان است .چهارچوب نظري پژوهش با اتکا به روش كتابخانهاي نگارش شده است .همچنين تحقيق
حاضر با توجه به اینکه به دنبال رفع نيازمنديهاي بشر است ،جزو تحقيقات كاربردي محسوب ميشود.

یافتههاي پژوهش
كشور ایران داراي ویژگيها و خصایصي است كه آن را در كانون فرصتها ،تهدیدها ،ضعفها و
قوتها قرار داده است .از یکسو داراي موقعيت راهبردي در ارتباطات ،نق لوانتق ال و ترانزی ت جه اني
است و از سویي دیگر در منطقۀ بحراني خاورميان ه ب ا همس ایگان ب يثب ات از لح اظ سياس ي ،امنيت ي و
دفاعي و حتي سرزميني قرار دارد كه هر آن احتمال انتشار ای ن بح رانه ا ب ه داخ ل ای ران وج ود دارد.
ازی

طرف كشور ایران از منابع و ذخایر عظيمي برخوردار است و داراي ني روي انس اني قاب لاتک ا در

توسعه بوده و جامع هاي نس بتاً توس عهیافت ه ب ه لح اظ سياس ي ،اجتم اعي و فرهنگ ي و غي ره (نس بت ب ه
كش ورهاي خاورميان ه و حت ي جه ان س وم) دارد و از ط رف دیگ ر داراي اقليم ي ش کننده ،من ابع آب
نامناسب و بهتبع پراكنش نامناسب جمعيت ،واگرایي در برخي مناطق مرزي و برخي تضادهاي اجتماعي
و فرهنگي بين اقوام است.
تأمين امنيت وراههاي دستيابي به آن ،از جمله سنگ بناهاي شکلگيري واح دهاي سياس ي از نگ اه
تاریخي بوده تا از این طریق اعضاي جوامع مذكور بتوانند به كم

همدیگر به مهمترین نيازشان یعن ي

تأمين امنيت ،دست یابند .اما آنچه در جوامع اوليه و حتي تا این اواخر یعني تا اواخر دهه  1980م يالدي
مطرح بود ی

دیدگاه محدود به امنيت بود طوري كه بح

بود؛ یعني ی

نو دید تقليلگرایانه نسبت امنيت حکمفرم ا ب ود و امني ت را در توان ایيه اي نظ امي و
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برقراري صلح بعد از جنگها جستجو ميكردند (بوزان )1378:23،
استان بوشهر ب ا داش تن جمعي ت زی اد و من ابع عظ يم نفت ي ،گ ازي ،آب ي ،كش اورزي و ...یک ي از
استانهاي بااهميت و تأثيرگذار كشور است كه شناسایي ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدهاي ای ن
استان و برنامهریزي درست و انجام مالحظات سياسي ،دف اعي و امنيت ي آن و اس تفاده از ط رح آم ایش
سرزمين و كاربرد درست آمایش نواحي مرزي بوشهر فرصتها و تنگناها در این استان ميتوانند هم ب ه
توسعه استان و هم به توسعه كشور كم

كند.

 .1فرصتهاي توسعه امنیت پایدار استان بوشهر
مسئله حفظ و گسترش امنيت مناطق م رزي ب ه وی ژه در كش ورهایي ك ه داراي مرزه اي
مشترك طوالني با همسایگان خود هستند همواره مورد توجه و حساسيت مسئوالن امور ب وده
است و بدین منظور راهکارهاي مختلفي اندیشيده شده است .در برخي كش ورها ب راي حف ظ
مرزها به راهکارهاي نظاميگرایانه روي آوردهاند و سعي نمودند تا امنيت مرزها را ب ا مس تقر
كردن نيروهاي نظامي و كنترل شدید مرز توسط آنها برقرار نمایند.
 1-1موقعیت جغرافیایی مطلوب استان بوشهر
استان بوشهر با  625كيلومتر مرز آبي بيشترین مرز آبي را در ميان كشورهاي حاشيه شمالي و جنوبي
خليع فارس به خود اختصاص داده است؛ بنابراین ،از نظر دسترسي به آبهاي آزاد و منابع عظيم نفتي و
گازي جهان از اهميت بسياري برخوردار است (هادیاني و س ليمي .)1 :1389 ،عوام ل ژئ وپليتيکي و ب ه
تبع آن عوامل اقتصادي مهمترین عوامل جاذب جمعيت به بوشهر در زمان عيالميان ،سلوكيان و افشاریه
بوده است .این رشد جمعيت تا  1345متأثر از شرایطي از قبيل قحطي و مه اجرت ب ه كش ورهاي ح وزه
جنوبي خليع فارس ،رشدي آرام است .اما از سال  1345تاكنون رش د جمعي ت بوش هر س رعت گرفت ه
است .این سرعت از ی

سو ناشي از عوامل ژئوپليتيکي مانند احداث نيروگ اه اتم ي ،پایگ اه ه وایي و

دریایي ،صنایع دریایي ،جنگ ایران و عراق و از سوي دیگر ناشي از اس تخرا و به رهب رداري ص نعت
نفت و گاز این استان ميباشد (هادیاني و سليمي .)1 :1389 ،فعاليت اقتصادي ترانزیت عالوه ب ر كس ب
درآمد ،نقش مؤثري در فرآیندهاي كارآفریني و ایجاد فرصتهاي جدید شغلي دارد و از طریق ایج اد
اشتغال ،افزایش امنيت ملي ،توسعه و عمران منطقهاي جذب سرمایهگذاريهاي داخلي و خ ارجي را ب ه
وجود ميآورد.
عالوه بر موقعيت جغرافيایي مطلوب وجود بنادري چون بندر بوشهر زمينههاي توسعه بيشتر فرودگاه
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بوشهر را فراهم آورده است .وجود این فرودگاه مسيري كوتاه براي اتصال شرق آسيا و شبه قاره هند به
غرب و اروپا محسوب ميشود .همچنين استان بوشهر داراي چهار بندر ب ه ن امه اي بن در بوش هر ،بن در
عسلویه ،بندر گناوه و بندر خارك است كه در ترانزی ت و برق راري مناس بات تج اري دری ایي اهمي ت
دارند (سازمان مدیریت و برنامهریزي استان بوشهر.)114 :1397 ،
استان بوشهر ،استاني طویل داراي چهار همسایه داخلي و پنع همسایه خارجي اس ت .ای ن اس تان از
استانهاي برونمرزي كشور است كه با پنع كشور عرب حوزه خليع فارس مرز دریایي دارد .این استان
با  900كيلومتر ساحل طوالنيترین نوار ساحلي در خليع ف ارس را داراس ت هم ه اینه ا موقعي ت بس يار
مناسبي را براي بوشهر خلق كرده است كه مي تواند به توسعه تجارت و ترانسپورت ،رونق گردشگري و
اشتغال دریایي و ساحلي و توليد انرژي تجدیدپذیر بينجامد.
 1-2امکان توسعه فعالیتهاي تجاري
حوزه خليع ف ارس ب ه عن وان منطق هاي راهب ردي ،از اهمي ت و جایگ اه ت اریخي وی ژهاي هم واره
برخوردار بوده است .استان بوشهر با موقعيت ساحلي و همسایگي با پ نع كش ور ع رب و قرارگي ري در
مسير شمال – جنوب از امتيازات ویژهاي به منظور تجارت و حمل و نقل برخوردار است.
جدول  .2تخلیه و بارگیري بنادر استان بوشهر در سالهاي  1394و  1395واحد :هزارتن
منبع( :سازمان مدیریت و برنامهریزي استان بوشهر)117 :1397 ،
شرح

بوشهر

خارک

عسلویه

ترانزیت

صادرات

واردات

1394

1439

1664

31

1395

1556

1271

29

ترانشیب

كابوتاژ

تخلیه

بارگیري

تخلیه

بارگیري

تخلیه

بارگیري

4

1105

0

0

0

7

202

0/258

0

0

درصد
تغییرا

8/1

-23/6

-6/5

75

81/7

_

0

0

1394

51239

147

0

0

4969

13443

0

0

1395

96929

0/299

0

0

3038

12976

0

0

درصد
تغییرا

89/2

-99/8

0

0

-38/9

-3/5

0

0

1394

26330

127

2

0

295

3843

282

245

1395

33438

201

0

0

367

7563

3

3

درصد
تغییرا

27

58/3

-100

44

0

24/4

96/8

-99

-99
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شرح

گناوه

جم

ترانزیت

صادرات

واردات

1394

15

32

0

1395

6

32

0

ترانشیب

كابوتاژ

تخلیه

بارگیري

تخلیه

بارگیري

تخلیه

بارگیري

0

0/8

15

278

215

0

1

8

43

0

درصد
تغییرا

-60

0

0

0

25

-46/7

-85

-100

1394

79023

1823

33

4

6370

17300

310

245

1395

131929

1504/3

29

7

3608

20547/3

46

3

درصد
تغییرا

67

-17/5

-12

0/75

-43/4

18/8

-85

-99

نتایع نشان ميدهد الگوي تحليل خودهمبستگي مکاني م وران ب راي توس عه فعالي ته اي تج اري،
ميزان ضریب موران برابر  0/791729مقدار امتي از  Zبراب ر  14/220958و مق دار ارزش  0/003112 Pو
شاخص انتظار  -0/001629درصد به دست آمد و الگ وي پ راكنش مک اني ب راي توس عه فعالي ته اي
تجاري در سطح استان بوشهر به صورت خوشهاي ميباشد كه بيشتر آن در شهر خود بوشهر توزیع یافته
است .پراكنش مکاني توسعه فعاليتهاي تجاري در شکل ( )2نشان داده شده است.

شکل  .2پراكنش مکانی توسعه فعالیتهاي تجاري

 1-3وجود پتانسیل فعالیتهاي گردشگري در استان بوشهر
صنعت گردشگري به عنوان یکي از پردرآمدترین صنایع جهان ميتواند نقش مهمي در تأمين رش د
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اقتصادي كشورها ایفا كند و از سوي دیگر رشد اقتصادي نيز ميتواند با توسعه تس هيالت و زیربناه اي
گردشگري موجب توسعه صنعت گردشگري شود .گردشگري در حال حاضر در حال تبدیل ش دن ب ه
یکي از اركان اصلي اقتصاد تجاري جهان است .افزون بر این بسياري از برنامهری زان و سياس تگ ذاران
توسعه نيز از این صنعت به عنوان ركن اصلي توسعه پایدار یاد ميكنن د ،ك ه م يتوان د ب ا برنام هری زي
اصولي و مناسب و شناسایي فرصتها و محدودیتهاي گردشگري ،نقش موثري در توسعه مناطق و در
نتيجه توسعه ملي و تنو بخشي به اقتصاد ملي بر عهده داشته باشد .توسعه این صنعت ب ه عوام ل زی ادي
بستگي دارد یکي از مهمترین این عوامل امنيت است.

استان بوشهر داراي جاذبههاي گردشگري فراواني چون موزه رئيس عل ي دل واري ،آبش ار فاری اب
پشت كوه ،كاخ كوروش ،تاالب حله و عمارت كاله فرنگي است ،اما مهمتر از همه این اماكن سواحل
خليع فارس ميباشد .توسعه گردشگري در نواحي ساحلي از نظر همگ ان س ریعت رین ن واحي در ح ال
رشد گردشگري معاصر است .در ميان تمام فعاليتهایي كه در نوار ساحلي و نزدیکي سواحل ص ورت
چكدام بيش از گردشگري و تفریح ساحلي از نظر حج م و تن و در ح ال اف زایش نيس ت.
ميگيرد ،هي 
ماهيت متغير این بخش و حجم آن ،این نکته را كه باید ،برنامهها ،سياستها و طرحهاي دولت ي مرب وط
به گردشگري در سواحل مورد توجه قرار گيرند ،الزامي ميسازد (خليلوند و اسماعيلي.)1 :1394 ،
امروزه آثار گردشگري ساحلي به عنوان یکي از عوامل مه م در رش د اقتص ادي ن واحي س احلي و
جزایر به شمار ميرود .برخورداري از حجم زیاد آب و منابع موجود در آن اهميت سواحل را دوچندان
ميكند (خانيزاده و دیگران.)6-7 :1396 ،
ب راي ش اخص وج ود پتانس يل فعالي ته اي توریس تي در اس تان بوش هر براس اس الگ وي تحلي ل
خودهمبستگي مکاني ضریب موران برابر  0/294227و مقدار شاخص انتظ ار  – 0/000871و مق دار Z-

 Scoreبراب ر  11/40223و مق دار  ، 0 P – Valueدرص د در اس تان بوش هر ب ه دس ت آم د و الگ وي
پراكنش این خود همبستگي مکاني براي این شاخص به صورت خوشهاي توزیع شده است .پراكن دگي
مراكز خدماتي براساس نتایع بهدستآمده از الگوي تحليل خود همبستگي مکاني موران نش ان داد ك ه
بيشترین وجود پتانسيل فعاليتهاي توریستي در سواحل خليع فارس وج ود دارد و الگ وي مک اني ای ن
شاخص در شکل ( )3نشان داده شده است.
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شکل  .3پراكنش مکانی وجود پتانسیل فالیتهاي توریستی

 1-4شیالت
ازآنجاكه مناطق مرزي از مركز دور ميباشند و همواره با تهدید محروميت و حاشيهاي بودن رو ب ه
رو هستند؛ بنابراین ،توجه به توسعه و امنيت مناطق مرزي و افزایش رفاه و درآمد اقتصادي مرزنشينان از
طریق فعاليتهاي سالم اقتصادي با حمایت و سرمایهگذاري دولتها ،بر كاركرد امنيتي مرز تاثير مثب ت
دارد .یکي از فرصتهاي بسيار خوب این استان صيد و صيادي است كه در صورتي كه با نگاه علمي و
حمایت دولت بدان توجه شود نقش بسزایي در باال بردن امنيت اقتصادي و به تبع آن امنيت پایدار استان
خواهد داشت .تاریخچه ص يد و ص يادي در س واحل و حاش يه ن وار س احلي خل يع ف ارس سرگذش ت
دیرینهاي دارد .نقش صيد و صيادي عالوه بر ایجاد اشتغال در ایجاد جاذبه سکونت و دوام و بقاي مردم
در ساحل گرم خليع فارس اهميت زیادي دارد؛ بنابراین ،با سرمایهگذاري در این صنعت و استفاده بهينه
از امکانات و تجهيزات موجود شيالتي ميتوان بهرهوري مطلوب به دس ت آورد .ض من اینک ه درص د
نسبتاً باالیي از صيد ماهي و ميگو در ایران در استان بوشهر انجام ميگيرد .پس ،توج ه ب ه آن م يتوان د
عمدهترین نقش را در زندگي مردم سواحل استان بوشهر ب ازي كن د (ح ا آقامحم دي .)5 :1382 ،ب ه
ویژه آنکه بسياري از آبزیان را ميتوان به استانهاي دیگر و كشورهاي دیگر صادر نمود و از بين آنه ا
ميگو داراي طرفداران بيشتري است .شهرستانهاي ساحلي استان بوشهر داري مزرعههاي پرورش ميگ و
است كه در قالب  10سایت و  289مزرعه در امر پرورش ميگو فعاليت ميكنند (اداره كل شيالت استان
بوشهر).
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جدول  .4آمار صید به تفکیک شهرستانها در استان بوشهر ( 6ماهه اول سال )1396
منبع( :اداره كل شیالت استان بوشهر)1396 ،

نام

میگو

جمع

بندر بوشهر

1581

1838

236

3656

%50

بندر کنگان

1008

53

52

2341

%8

بندر دیر

3134

1177

387

4699

%18

تنگستان

1581

969

332

4105

%15

بندر دیلم

1110

105

260

1475

%6

بندر گناوه

978

86

39

1103

%4

جم استان

17934

6992

شهرستان

كفزیان

سطح

درصد سهمیه هر مركز از صید

زیان

26672 1746

استان

%100

نتایع نشان داد كه پراكندگي مکاني شيالت در استان بوشهر براساس الگوي خود همبستگي مکاني
مي زان ض ریب م وران براب ر  0/032551و مق دار ش اخص انتظ ار  0/001653و مق دار  Z-Scoreبراب ر
 0/643873و مقدار  0/519658 P – Valueدرصد به دست آمد و الگوي پراكنش این خودهمبس تگي
مکاني براي شيالت به صورت تصادفي توزیعشده و توزیع مکاني در سواحل شهر بوشهر دیده ميشود.
این الگو توزیعشده در شکل ( )4نشان داده شده است.

شکل  .4پراكنش مکانی شیالت
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 1-5پتاسیل تولید انرژي تجدیدپذیر و پاک در استان بوشهر
یکي از چالشهاي فرآوري جامعه جهاني در تابآوري و تثبيت قدرت ژئوپلتيکي خود حركت ب ه
سمت انرژيهاي نو و تجدیدپذیر و فاصله گرفتن از سوختهاي سنتي و فسيلي است .با تحول گفتم ان
ژئواستراتژی
جهاني ،ژئوپليتي

به گفتمان ژئواكونومي

در دهههاي اخير و ایفاي نقش برتر اقتصاد در عرصه مناس بات

انرژي و امنيت آن از جایگاه باالتري در مناسبات بينالمللي برخوردار شده است .در

همين راستا توجه به انرژيهاي تجدیدپذیر یکي از راههاي مهم ایجاد امنيت پایدار خواهد بود.
طبق آمار سال  ،1395در زمينه توليد برق استان بوشهر جایگاه برجستهاي دارد .به گون هاي ك ه ای ن
استان با ظرفيت اسمي نيروگاهي  5181مگاوات ،پ س از خوزس تان ب ا  15124مگ اوات و ته ران 6362
مگاوات در جایگاه سوم كشور قرار دارد .همچنين استان مذكور با ظرفيت عملي  4495مگ اوات ،پ س
از خوزستان با  14218مگاوات و تهران  5061مگاوات و  4511مگاوات در جایگاه چهارم قرار دارد.
جدول  .5ظرفیت اسمی نیروگاهی استان بوشهر 1390-95
منبع( :سازمان برنامه و بودجه)49 :1398 ،

سال

1395 1394 1393 1392 1391 1390

مگاوات 5181 5181 5181 5021 5021 4250
جدول  .6ظرفیت عملی نیروگاهی استان بوشهر 1390-95
منبع( :سازمان برنامه و بودجه)50 :1398 ،

سال

1390

1391

1395 1394 1393 1392

مگاوات 4322 4330 3759

4499

4499

4495

 1-6وجود مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر در استان بوشهر
در استان بوشهر تعداد  23مركز علمي و دانشگاهي تعریف شده است .دانش گاهه اي اس تان بوش هر
صاحب امتياز  5ژورنال تخصصي علمي هستند و تاكنون  45شماره منتشر نمودهاند .استان بوشهر ميزب ان
 10همایش علمي تخصص بوده است .پژوهشگران دانشگاهها و مراكز علمي استان بوشهر 11490 ،مقاله
علمي شامل  488مقاله ژورنالي و  7169مقاله در همایشهاي علمي داخلي و  488مقاله بينالمللي منتشر
نمودهاند .در سال  1397در دانشگاههاي استان بوشهر تعداد  51902دانشجو مشغول تحصيل بوده است و
این مراكز داراي  970استاد و عضو هيئت علمي بودن د ( .)www.uniref.irباس وادي اس تان بوش هر از
 38/93درصد تا قبل از پيروزي انقالب ب ه ب يش از  97/2درص د در س ال ج اري رس يده اس ت .از نظ ر
جنسي شاهد كاهش محسوس فاصله درصد باسوادي بين زنان و مردان هستيم و در ح ال حاض ر اس تان
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بوشهر بعد از استان گيالن داراي كمترین فاصله درصد باسوادي در كل كشور است.
 1-7گیاهان دارویی در استان بوشهر
در سالهاي گذشته كشت گياهان دارویي استان بوشهر به صورت محدود انجام ميگرفت ،اما اخيراً
با گسترش فرهنگ گياهان دارویي ،كشت و توس عه ای ن گون ه گياه ان در اس تان رون ق گرفت ه اس ت.
ازآنجاكه گياه دارویي صبرزرد بومي استان بوشهر است ،كشت این گونه دارویي توسط بومي ان منطق ه
در اولویت قرار گرفته و گياهان دارویي دیگري مانن د رازیان ه ،س ياهدانه و زی ره در مراح ل بع د ق رار
ميگيرند .نزدی

به  20هکتار رویشگاه طبيعي گياه دارویي ص برزرد در س واحل اس تان بوش هر یاف ت

ميشود .همچنين گونه دارویي  Ruta Calepensisدر ارتفاعات كوه گلهدار از توابع شهرستان كنگان
رویش دارد و یکي از گونههاي اختصاصي استان محسوب ميشود (سرطاوي و غالمي ان .)5 :1388 ،ب ا
توجه به مطالب فوق گياهان دارویي به دليل عوارض كمتر براي سالمتي انسان و عدم آسيب ب ه مح يط
زیست بشر ،راه رسيدن به توسعه پایدار را هموار ميكند.
الگوي خود همبستگي مکاني براي گياهان دارویي در اس تان بوش هر نش ان داد ك ه مق دار ض ریب
موران برابر  0/022551و مقدار شاخص انتظار  – 0/01753و مقدار  Z-Scoreبرابر با ع دد  0/54873و
عدد  P – Valueبرابر  0/7658درصد ميباشد .بر این اساس الگوي خود همبستگي پراكنش مکاني ب ه
صورت تصادفي توزیع یافته و این توزیعیافتگي گياهان دارویي به گونهاي بوده است كه در همه مناطق
بهخصوص سواحل بوشهر داراي بيشترین پراكندگي است .الگوي همبستگي مکاني گياهان داروی ي در
شکل ( )5نشان داده شده است.

50

تبیین فرصت ها و تنگناهای توسعه امنیت پایدار در نواحی مرزی (مطالعه موردی استان بوشهر)

شکل  .5پراكنش مکانی گیاهان دارویی

 1-8منابع انرژي استان بوشهر
استان بوشهر با برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز ،توليد  70درص د نف ت خ ام كش ور از طری ق
فالت قاره و با دارا بودن یازده ميدان نفتي در محدوده خشکي خصوصاً پایانه نفتي خارك و صدور 95
درصد نفت خام كشور به عنوان اصليترین قطب انرژي در چرخه اقتصادي كشور محس وب م يش ود.
(.)www.bushehrweb.blogf.com
منبع انرژي مهم دیگر استان بوشهر ،گاز است .پارس جنوبي از مجموعه ميادین مستقل گ از طبيع ي
در منطقه خشکي است كه مجموعاً با ميادین الر ،كنگان و پارس شمالي معادل  67درصد ذخایر گازي
كشور را تشکيل ميدهد .طرح جامع بهرهبرداري از ميدان پارس جن وبي مش تمل ب ر  28ف از اس ت ك ه
محدوده  10فاز اول مشخص شده است كه  5ف از آن ب ه به رهب رداري رس يده و  10ف از دوم در مرحل ه
مکانیابي است و  8ف از ه م ب راي ص ادرات در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت .پ يشبين ي م يش ود ب ا آغ از
بهرهبرداري از  10فاز پروژه مذكور ساالنه  10درصد به توليد ناخالص داخل ي كش ور اف زوده ش ود .در
حال حاضر در این پروژه بالغ بر  40هزار نفر مشغول به كار هستند.
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جدول  .7بررسی وضعیت كاركردي منطقه ویژه انرژي اقتصادي پارس
ناحیه

تشریح وضعیت

پیوند با سرزمین

 این منطقه 46هزار هکتار از محدوده استان بوشهر را در بدر گرفتده اسدت کده مشدتمل بدر سدهمنطقه پار یک (پار جنوبی) با  14هزار هکتار (واق شهرستان عسلویه) ،پار دو(کنگدان) در
محدوده 16هزارهکتاری (واق در شهرستان کنگان) و پار سه (پدار شدمالی) شدامل  16هدزار
هکتار (از محدوده شهرستانهای دیر،دشتی،تنگستان و بوشهر) است.
 تعداد خطوطی که از این منطقه،کشور را تحت پوشش سراسری قدرار مدی دهندد شدامل  9خدسراسری است که تقریباً چهار گوشه کشور را پوشش میدهند.
  3مخزن اصلی ذخایر پار در  1000کیلومتری سواحل شمالی خلیج فدار واقد شدده و بدهصور مشترک با کشور قطر میباشد که به دلیل مشترک بدودن بده لحدا پیوندد بدا سدرزمین در
وضعیت نسبتاً نامطلوب قرار میگیرد.

تعامل با اقتصاد
جهانی

تنها خ لوله صادراتی ایران ،به کشور ترکیه است و علیرغم وجود پتانسیلهای باالی صادرا به
عمان ،هند ،پاکستان ،عراق و سوریه در وضعیت نسبتاً نامطلوب میباشد.

انتقال فنآوری و
دانش فنی

در مقایسه با کشور قطر که در این مخزن با ایران مشترک است از فناوری نسل قدیمیتر استفاده
مینماید و نسبت به رقی در وضعیت نامطلوب میباشد.

ارتقا رقابتپایری
صمت استان

با توجه به اینکه این منطقه ویژه به شد بر حوزه پیرامونش به لحا اقتصادی ،تأثیرگاار بوده
است تجار را به نوعی تحتالشعاع قرار داده است و از این نظر نیز وضعیت نامطلوب میباشد.

 1-9منابع معدنی استان بوشهر
عالوه بر گاز ،استان بوشهر به دارا بودن ذخایر معدني فراوان و باارزش نيز شهرت دارد .ای ن اس تان
داراي  2072ميليون تن منابع معدني شناخته شده است .اما بيش

منابع بس ياري ني ز وج ود دارن د ك ه

هنوز شناسایي نشدهاند و احتمال ميرود این ميزان  4352ميليون ت ن باش د .اس تان بوش هر از نظ ر مي زان
استخرا مواد معدني رتبه ششم را در كشور دارد .از جمله مواد معدني استان ميت وان ب ه س نگ الش ه،
سنگ گچ ،سنگ آه

 ،واریزه كوهي ،مارن ،آلومينيوم ،نم

آبي ،س ولفات استرانس يوم ،مرمری ت،

دولوميت و فسفات اشاره كرد (.)www.smtnews.ir

 .2تنگناهاي پیشروي توسعه امنیت پایدار استان بوشهر
مناطق مرزي داراي نقش و جایگاه ویژهاي در تضمين امنيت توسعه كل كشور دارند .استان بوش هر
به دليل واقع شدن در بخش مرزي كشور ،عليرغم برخورداري از توانها و پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل
محيطي و اقتص ادي ت اكنون نتوانس ته ب ه جایگ اه واقع ي خ ود در توس عه دس ت پي دا كن د .ام روزه در
برنامه ریزيهایي كه به منظور توسعه صورت ميگيرد موانع توسعه را نيز بادقت و توجه بيشتري بررس ي
ميكنند .ازجمله این موانع كه استان بوشهر هم عليرغم دارا بودن شرایط مناس ب توس عه از آن مس تثنا
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نيست .مسائل و مالحظات مربوط به تأمين دفا و امنيت به منظور فراهم كردن بستر و شرایط امن ب راي
توسعه است .در همين راستا شناس ایي س اختار مالحظ ات ایمن ي و دف اعي -امنيت ي از اهمي ت وی ژهاي
برخوردار است.

 .2-1تمرکز پایگاههاي نظامی
مراكز نظامي همواره به عنوان یکي از مهمترین مؤلفهها ،نقش بسزایي در آمایش دفاعي -امنيتي هر
كشور بهخصوص در مناطق مرزي دارند .این اهميت در منطقه مورد مطالعه با  707كيلومتر مرز دری ایي
در قسمت مياني خليع فارس و در اختيار داشتن منابع سرشار انرژي نفت و گاز ،همسایگي با پنع كشور
عربي غيرهمسو ،حضور گسترده ناوگان بيگانه و وجود پایگاههاي متعدد نظامي آنه ا ،دوچن دان اس ت؛
بنابراین ،طبيعي اس ت ك ه مراك ز نظ امي مس تقر در اینگون ه من اطق از نظ ر كم ي ،كيف ي ،پراكن دگي،
عملکرد ،استحکامات و  ...داراي حساسيت بيشتري باش ند .ب زرگت رین مش کل مراك ز نظ امي در ای ن
محدوده از نظر آمایش دفاعي ،تجمع بخش قابل توجهي از توان دفاعي این منطقه در شبه جزیره بوشهر
در محدودهاي با وسعت حدود  60كيلومتر مربع است .بهطوريكه پایگاه ششم شکاري ،پایگاه موشکي
هاگ ارتش ،سای ت رادار بوشهر ،منطقه دوم نداجا و منطقه دوم ندسا در این شبه جزی ره متمرك ز اس ت
كه از نظر آمایش دفاعي با اشکاالت زیادي مواجه است (شکل .)7

شکل  .6تمركز مراكز نظامی مهم در شبهجزیره بوشهر
منبع (ارجمند وهمکاران )1395:

به عبارتي با از دست رفتن شبهجزیره بوشهر ،تقریباً تمام توان دف اعي منطق ه مي اني خل يع ف ارس از
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دست ميرود .در ضمن باید نيروگاه اتمي بوشهر را نيز به این مراكز اضافه ك رد ك ه در انته اي جن وبي
شبه جزیره بوشهر قرار دارد.

شکل  .7پراكندگی مراكز زیربنایی اقتصادي در منطقه
منبع (ارجمند وهمکاران )1395:

 .2-2تمرکز مراکز مهم اقتصادي
مهمترین مراكز و صنایع اقتصادي موج ود در منطق ه ،پایان ه ص ادرات نف ت خ ام جزی ره خ ارك،
نيروگاه اتمي بوشهر ،مجتمع اقتصادي انرژي پارس جنوبي و پارس شمالي هستند (شکل ش ماره  )2ك ه
از نظر آمایشي تمركز دارند و از سایر فضاي جغرافياي استان بهره نميگيرد.
 2-2-1پایانه صادرات نفت خام جزیره خارک

جزیره خارك در نيمه شمالي آبهاي خليعفارس در فاصله  30مایلي ( 57كيلومتري) ش مالغرب ي
بندر بوشهر به عنوان تنها مجتمع پایانهاي صادرات نفت خام كشور كه بيش از  94درصد صادرات نفت
را از طریق دو اسکله  Tو آذرپاد انجام ميدهد ،داراي اهمي ت ف وقالع ادهاي در اقتص اد كش ور اس ت.
انتخاب این جزیره به عنوان مركز ثقل صادرات نفت تنها ممکن است توجيه اقتصادي داشته باش د ول ي
از نگاه پدافند غيرعامل ،آمایش دفاعي -امنيتي و حت ي مح يط زیس ت ،غيرقاب لقب ول اس ت .وابس تگي
شدید اقتصاد كشور به صادرات نفت از ی

طرف و تمركز بيش از  94درصدي آن در دو اس کله  Tو

آذرپاد این جزیره (جغرافياي جزایر ایراني خليع فارس )79 :1381 ،از سوي دیگر ،باع
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باالي این بخش از اقتصاد كشور از نظر نظامي و امنيتي شده است .درحاليك ه س واحل ط والني منطق ه
همراه با  58خور ب زرگ و كوچ

 ،ظرفي ت ب االیي از نظ ر فض اي جغرافي ایي مناس ب ب راي س اخت

اسکلهها و باراندازهاي زیاد با كمترین هزینه را ممکن ساخته است(.ارجمند و همکاران )1395:
 2-2-2منطقه اقتصادي انرژي پارس جنوبی

مجتمع اقتصادي انرژي پارس جنوبي در  300كيلومتري شرق بندر بوشهر و ح دود  100كيل ومتري
شمال ميدان گازي مشترك بين ایران و قطر در منطقه عَسَلویه به منظ ور اس تفاده از نف ت و گ از ح وزه
پارس جنوبي و انجام فعاليت در زمينه هاي نفت ،گاز و پتروشيمي تأسيس شده است .این مجتم ع ب ا 28
فاز مستقل ،عالوه بر توليد انرژي ،حدود  20واحد توليد ال.ان.جي ،پاالیشگاهي و پتروشيمي را نيز دربر
دارد كه از نظر حجم سرمایهگذاري و مجتمع صنعتي و اقتصادي در منطقه خل يع ف ارس و غ رب آس يا
بينظير است .ساخت این مجتمع عظيم اقتصادي نيز مانند بسياري دیگر از مراكز زیربنایي ،فق ط توجي ه
اقتصادي دارد ،اما از نظر مالحظات دفاعي ،امنيتي و بهخصوص پدافن د غيرعام ل غيرقاب لقب ول اس ت.
تمركز شدید این مجتمع آالینده همراه با عدم استفاده از فضاي امن جغرافيایي ،فاصله نزدی

تا مراك ز

جمعيتي ،عدم رعایت مسائل زیستمحيطي ،عدم اختفا یا پوشش الزم و در مع رض دی د و تي ر مس تقيم
بودن آن باع

شده تا این مجتمع به عنوان آسيبپذیرترین و مس ئلهدارت رین مجتم ع ص نعتي كش ور از

نگاه پدافند غيرعامل باشد (توانمنديها و فرصتهاي سرمایهگذاري استان بوشهر.)31 :1393 ،
 2-2-3نیروگاه اتمی بوشهر

این نيروگاه ،اولين نيروگاه هستهاي ایران از نو رآكتور آب فشرده مدل  VVERبا ظرفيت تولي د
 1000مگاوات برق و تنها نيروگاه هستهاي غيرنظامي توليد انرژي در خاورميان ه اس ت (توانمن ديه ا و
فرصتهاي سرمایهگذاري استان بوشهر ،1393 ،ص .)53رعای ت نش دن فاص له ایمن ي ای ن نيروگ اه ت ا
مراكز مسکوني (شهرهاي بوشهر و دلوار و روستاهاي هليله و بندرگاه) و در معرض دی د و تي ر مس تقيم
قرار داشتن آن باع

شده تا همواره مکانیابي این نيروگاه مسئلهساز باشد .بهطوريكه آلودگي ناشي از

هرگونه حادثه احتمالي این نيروگاه ميتواند سالمتي و حتي جان بيش از هزاران نفر را ب ا خط ر مواج ه
نماید(توانمنديها و فرصتهاي سرمایهگذاري استان بوشهر.)31 :1393 ،
 -2-3قاچاق
قاچاق كاال فعاليتي است كه به دليل ماهيت پنهان ،در آمارهاي رسمي كش ور ثب ت نم يش ود و ب ه
همين سبب ،بخشي از عملکرد اقتصاد كشور پنهان ميماند .این مقوله كاركرد سياستهاي تخصص ي و
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توزیعي دولت را در عمل با مشکل هاي جدي مواجه ميسازد .با محاسبه هزینه فرصت درآمدها و س ایر
زیانهاي ناشي از ورود این كاالها به توليد داخلي ،سطح اشتغال ،ميزان سرمایهگ ذاري مول د ،تج ارت
خ ارجي و درآم دهاي ارزي ،م يت وان دریاف ت س االنه چن دین ميلي ارد دالر زی ان از ورود و خ رو
كاالهاي قاچاق به اقتصاد كشور تحميل ميشود (برنامه آمایش استان بوشهر).
بيش

وقو پدیده قاچاق ك اال در اس تان بوش هر مت أثر از عوام ل و ش رایط مختل ف جغرافي ایي،

اجتماعي و اقتصادي استان است .ازآنجاكه وقو مصادیق مختلف قاچاق كاال در استان بوشهر ،یکي از
معضلهاي كنوني این استان و از دغدغهه اي اص لي مس ئوالن اس ت و ب ا توج ه ب ه اهمي ت پيش گيري
وضعيت قاچاق كاال در استان بوشهر ،به منظور مقابله و كنترل این پدیده ن امطلوب اقتص ادي در س طح
استان موردنظر ميباشد در این راستا مهمترین مبادي ورود و مسيرهاي قاچاق كاال به استان بوشهر مورد
توجه ویژه باید قرار بگيرد .مهمتر اینکه معلوم شود در چه مناطق یا شهرهایي از استان ،این پدیده بيش تر
به چشم ميخورد .همچنين مشخص شود كه توزیع جغرافيایي مهمترین محدودههاي جغرافيایي حمل و
نگهداري و مقصد كاالهاي قاچاق در محدوده استان بوش هر)ب ه تفکي

شهرس تان و بخ ش) چگون ه

است.
كاالهاي قاچاق در این منطقه بيشتر شامل كاالهایي از قبي ل دورب ين فيلمب رداري و عکاس ي ،تلف ن
بيسيم و موبایل و لوازم ج انبي آنه ا ،ان وا قطع ات رایان هاي و الکترونيک ي ،دورنگ ار و ج وهر آن،
دستگاههاي پلياستيشن ،لوازم یدكي خودرو و بلبرینگ ،پوشاك و منسوجات ،ساعت ،عين

 ،ل وازم

آرایشي و بهداشتي به شکل انبوه ،زیورآالت ،ورق بازي ،مشروبات الکلي ،انوا ل وازم خ انگي برق ي،
ظروف بلور و چيني،آبنبات ،اسباببازي ،دارو ،دوچرخه و دیگر موارد متفرق ه اس ت )قاچ اق ك اال در
ایران.) 51 :1387 ،
 .2-4بیکاري
به كارگيري سياستهاي اقتصادي نادرست م يتوان د ب ا ایج اد ن ابرابريه اي درآم دي و ش کاف
اجتماعي ،زمينههاي بروز انوا جرائم را فراهم س اخته و امني ت اجتم اعي را ب ه خط ر ان دازد .موض و
اشتغال و دستيابي افراد به شغل موردنظر از اساسيترین نيازهاي ی

جامعه محسوب م يش ود .یک ي از

اهداف كالن توسعه در اغلب كشورها ،كاهش بيکاري و توسعه فعاليته اي ش غلي اس ت .بيک اري ب ه
عن وان ی

پدی ده مخ رب اجتم اعي ،اقتص ادي ،فرهنگ ي مط رح ب وده و رف ع آن هم واره ،از جمل ه

دغدغههاي اساسي برنامهریزان بوده است .بررسي روند تحوالت نرخ بيکاري در استان بوشهر و كش ور
در دوره  1390-1375به تفکي

جنسيت نشان ميدهد كه نرخ بيکاري در استان بوشهر در ميان زنان و
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مردان و كل همواره پایين تر از كشور بوده است ،اما طي سالهاي اخير آمارها نشاندهنده رشد فزاین ده
بيکاري در استان است.

1

جدول  .8مقایسه روند تحوالت نرخ بیکاري در استان بوشهر و كشور در دوره  1390-1385به تفکیک
جنسیت -درصد .مأخذ :مركز آمار ایران  -سرشماري نفوس و مسکن سالهاي  1375و  1385و 1395
كل كشور

استان بوشهر
1375

1385

1390

1375

1385

1390

كل

7/44

9/03

10/80

9/1

12/7

14/8

مرد

7/55

7/76

9/59

8/5

10/8

13/1

زن

5/98

19/23

20/87

13/4

23/3

24/2

نتایع برآیندي این موضو نشان ميدهد كه در آینده ،در صورتي كه زمينههاي برنامهریزي مدون و
عادالنه در راستاي توسعهاي متوازن در سطح استان شکل نيابد ،به علت اف زایش ن رخ بيک اري و ف راهم
نبودن شرایط كار و فعاليت در همه بخشهاي استان و نيز اس تفاده ن ابرابر از من ابع و به رهه اي اس تقرار
ص نایع عظ يم در بخ شه اي خاص ي از اس تان ،رون د افزایش ي مه اجرته اي درون اس تاني ،ك اهش
شاخصهاي توسعه استاني و كاهش كيفيت زندگي در بخشه اي زی ادي از اس تان نس بت ب ه مي انگين
استاني افزایش خواهد یافت و این موضو ميتواند به نوبه خود زمينههاي شکلگيري دامنه گس تردهاي
از تهدیداتي باشد كه دستيابي به سطحي مناسب از توسعه و پایداري منطقه را با تهدید مواجه سازد.

 .2-5تأثیرات مخرب صنایع نفت و گاز پارس جنوبی
 2-5-1تأثیرات زیستمحیطی

با توجه به جایگاهي كه صنایع پتروشيمي در جهان امروز پيدا كرده است ،نبای د از ص دمات آن ب ه
انسان و محيط زیست غافل بود و باید به دنبال راهحلهایي براي ك اهش ای ن آس يبه ا باش يم .ام روزه
پاالیشگاهها ميليونها آالینده در هوا منتشر ميكنند كه خطري جدي براي سالمتي انسان و محيطزیست
به شمار ميآید و كيفيت زندگي افراد مجاور جوامع صنعتي را با آسيبه اي ج دي روب هرو م يكنن د
(دوبرادران و محمدزاده .)1 :1393 ،صنایع گاز و پتروشيمي مستقر در عسلویه عليرغم رونق اقتص ادي
 .1روند تحوال نرخ بیکاری در استان بوشهر و شهرستانهای آن در دو سال  1385و  1390بررسی شده است .نرخ
بیکاری در استان بوشهر از  9.03درصد در سال  1385به  10.80درصد در سال  1390افزایش یافته است که نشان
دهنده تغییر  1.77درصدی است.
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براي كشور ،آثار بهداشتي و زیستمحيطي براي مردم منطق ه ایج اد نم وده اس ت (مرزب ان و دیگ ران،
 .)1 :1397در ساليان اخير بهرهبرداري از منابع نف ت و گ از كش ور در منطق ه عس لویه و توس عه ص نایع
جانبي آثار عميقي بر محيط زیست منطقه در خشکي و سواحل شمالي خل يع ف ارس ب ه ج اي گذاش ته
است (صادقپور و جعفري .)1 :1388 ،صنایع واقع در منطقه عسلویه بر كيفيت هوا ،آب دریا ،رس وبات
و همچنين درختان بومي آثار منفي و بارزي به جاي گذاشته است .پایشهاي بيولوژیکي زیستمحيطي
با ابزارهایي مانند درختان و درختچههاي بومي ،گردههاي درخت حرا و ص دفه اي دو كف هاي تأیي د
مينماید كه آلودگي به فلزات سنگين BTEX ،و تركيبات هيدروكربني پل يس يکلي

آروماتي

در

منطقه عسلویه اتفاق ميافتد .بررسي متون علمي مرتبط با عسلویه نشان داده كه آلودگي ناشي از ص نایع
گاز و پتروشيمي بر محيط زیست و سالمت افراد ساكنان منطقه بسيار ج دي اس ت (مرزب ان و دیگ ران،
.)17 :1397
 2-5-2تأثیرات فرهنگی اجتماعی

یکي از مسائل تاثيرگذار در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي بح

مهاجرت نيروهاي كار به دلي ل

شرایط اقتصادي و كاري جنوب استان بوشهر است .حض ور حج م ب االیي از نيروه اي ك ار غي ر ب ومي
باع

بروز مشکالتي در استان شده است .با گشایش اقتصادي و حضور گروههاي اجتماعي مختل ف از

دیگر مناطق كشور به جنوب استان بوشهر باع

بروز «احساس محروميت نسبي» رشد و رش د ت دریجي

سطح نابرابري ميشود و در آینده شاهد فرآیند تشدید آن خواهيم ب ود .ن ابرابري اجتم اعي و احس اس
محروميت نسبي نيز زمينۀ وفاق اجتماعي را كاهش و در تشدید انحراف ات اجتم اعي نق ش ایف ا خواه د
كرد .از عواملي كه از حضور نيروهاي كار غيربومي در این حوزه و خصوصاً ب ر امني ت اجتم اعي ت اثير
ميگذارد ميتوان به  .1الگوي كار شيفتي ( 22روز كار  8،روز مرخصي)  .2دوري از خ انواده و ب روز
آسيبهاي عاطفي و جنسي  .3خانههاي كارگري اشتراكي  .4فقدان برنامه اوق ات فراغ ت مناس ب و ...
اشاره كرد (برنامه آمایش استان بوشهر.)136 :
 .2-6عدم وجود توازن و تعادل بین شمال و جنوب استان از نظر توسعهیافتگی
توسعه ،تغيير بنيادي در متغيرهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي هر جامعه محسوب ميشود و تحقق
آن ،مستلزم ایجاد هماهنگي بين ابعاد گوناگون جامعه است .استان بوشهر ی

اس تان طوی ل اس ت ك ه

داراي تنوعات انساني– طبيعي است و این تنوعات به عدم تعادل فضایي منجر شده است .به عنوان نمونه
وجود گاز و نفت در برخي مناطق سبب رشد بيشتر آنها نسبت به مناطق دیگ ر ش ده اس ت .عل يرغ م
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محروميت كلي كه در سطح استان مشاهده ميشود ،با این حال سطح برخورداري شهرستانهاي مختلف
این استان متعادل و متوازن نيست و تف اوت نس بتاً محسوس ي در ب ين شهرس تانه اي ای ن اس تان از نظ ر
توسعهیافتگي مشاهده ميشود (زنگيآباد و دیگران .)8-9 :1392 ،چهار شهرستان دیلم ،گناوه ،بوشهر و
دشتي در سطح فرابرخوردار ،شهرستان تنگستان در سطح برخوردار ،شهرستانه اي ج م و دشتس تان در
سطح ميانبرخوردار و شهرستانهاي دیر و كنگان در سطح فروبرخوردار قرار دارند (اذان ي و دیگ ران،
.)1 :1393
 .2-7محدودیت منابع آب شیرین
كمبود و توزیع نامناسب منابع آب ،افزایش بيرویه مصرف توزیع غيریکسان بارندگي و عدم وجود
جایگزین مناسب براي منابع آب سبب ایجاد تنشها و بحرانهاي سياسي در برخي از من اطق دني ا ش ده
است .تأمين منابع آب كافي در مناطق مرزنشين و شهرهاي مرزي ،تأثير بس يار زی ادي در ت أمين امني ت
مناطق مرزي دارد كه باید بهطور جد مورد توجه مسئوالن و دولتمردان قرار گيرد.
در استان بوشهر ،كيفيت آب زیرزميني بهخصوص در مناطق ساحلي به دليل فعاليته اي ص نعتي و
ت راكم جمعيت ي از اهمي ت بس ياري برخ وردار اس ت .ش وري آب زیرزمين ي دش ت عس لویه از س مت
ارتفاعات به سمت خليع فارس افزایش یافته و در برخي نقاط س احل حت ي ب راي مص ارف كش اورزي
غيرقابل استفاده ميشود (سجادي ميانآب .)1 :1391 ،طبق آمار سال  ،1395استان بوشهر از نظر پوشش
شبکه آب شهري در بين سي و ی

استان ،با تحت پوش ش ق رار دادن  95/73درص د از ك ل جمعي ت

شهري جایگاه آخر را دارد (سازمان برنامه و بودجه كشور .)59 :1398 ،همچنين بوشهر از نظ ر پوش ش
روستاهاي باالي  20خانوار در ب ين س ي و ی

اس تان ،ب ا تح ت پوش ش ق رار دادن  83/76درص د از

جمعيت روستایي ،در جایگاه هفدهم قرار دارد (سازمان برنامه و بودجه كشور.)62 :1398 ،
 2-8مشکالت کشاورزي
امروزه امنيت غذایي به یکي از مهمترین اولویتهاي امنيتي كشورها تبدیل شده است .كاهش منابع
آبي ،كمبود مواد غذایي و لزوم تأمين آن براي كشورهاي جهان مسائلي هستند كه ظرفيت بالقوه تبدیل
به بحرانهاي امنيتي را دارند.توجه به اهميت كشاورزي در ت أمين م واد غ ذایي از گذش ته م ورد توج ه
انسان بوده است .همگام با پيشرفت دانش ،دستگاههایي اخترا شدند كه حركت از كشاورزي سنتي ب ه
كشاورزي مدرن را امکانپذیر نمودند.در استان بوشهر با وجود استعدادهاي مناسبي كه ب راي تولي د در
زیربخشهاي مختلف كشاورزي از جمله آبزيپروري ،نخيالت ،گوجه فرنگي و گياهان دارویي وجود
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دارد ،بروز پدیده خشکسالي و محدودیت منابع آبي طي ساليان اخير ب ر فعالي ته اي ای ن بخ ش ت أثير
فراوان داشته اس ت (س ازمان م دیریت و برنام هری زي اس تان بوش هر .)177 :1397 ،از مش کالت دیگ ر
كشاورزي در استان بوشهر سنتي بودن شيوههاي كشاورزي است .كشاورزي سنتي آن ن و كش اورزي
است كه براساس استفاده كش اورزان از نهاده اي تولي دي رای ع در نس له اي گذش ته بن ا ش ده اس ت.
كشاورزي مدرن نيز آن نو كشاورزي است كه بر بهرهجویي از روشهاي علمي فناوري پيشرفته براي
توليد و بر اصل پایداري ،بهرهبرداري بدون تخریب از منابع و روش تجربه بومي استوار است (رضایي و
صادق زاده.)1 :1395 ،
الگوي خود همبستگي مکاني موران براي براي مشکالت كشاورزي اس تان بوش هر مق دار ش اخص
ضریب موران برابر  0/640158و مقدار شاخص انتظار  – 0/001770و مق دار  13/299562 Z-Scoreو
مقدار  P – Valueبرابر  0درصد است .همچن ين پ راكنش الگ وي خودهمبس تگي مک اني ب ه ص ورت
الگوي خوشهاي توزیع یافته و این پراكندگي و توزی عی افتگي مک اني مش کالت كش اورزي در اس تان
بوشهر بيشتر بر كشاورزي سنتي منطبق است .الگوي پراكندگي مش کالت كش اورزي براس اس الگ وي
خودهمبستگي مکاني موران در شکل ( )8نشان داده شده است.

شکل  .8پراكنش مکانی مشکالت كشاورزي

 2-9ضعف زیرساختهاي حمل و نقل
با وجود اینکه استان بوشهر داراي موقعيت جغرافيایي و ترانزیت ي بس يار مطل وبي اس ت ،ام ا ض عف
زیرساختهاي حمل و نقلي مانع از بهرهمندي استان از موقعيت مناسب خود شده اس ت .ای ن ی
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بدیهي و آشکار است كه توسعه زیرساختهاي ترانزیتي موجبات توسعه اقتص ادي و سياس ي را ف راهم
ميآورد .بوشهر با كوتاه كردن فاصلهها ،افزایش مسيرها و بهب ود كيفي ت زیرس اخته اي ترانس پورتي
ميتواند سرعت آمد و شدها و حمل و نقلها را افزایش داده و از رقبا پيشي گي رد و كش ورها و من اطق
مختلف را براي برقراري روابط تجاري و ترانزیتي جذب كند.

نتیجهگیري
مناطق مرزي به علت حساسيت باالیي كه دارند باید بيشتر مورد توجه قرار گيرند .نگاه امنيتي صرف
به مرز باع ميشود كه نه توسعه پایدار و نه امنيت پایدار اتفاق بيفتد .امنيت موضوعي چندوجهي است
و تنها مسئله نظامي آن مورد نظر نيست .بدیهي است كه رشد و پيش رفت اقتص ادي و خصوص اً ك اهش
بيکاري از عوامل مهم در ایجاد و توسعه امنيت پایدار است .ازآنجاك ه ای ران كش وري در ح ال توس عه
است ،بين مناطق آن شاهد رشد نابرابر هستيم؛ چراكه سرمایهها و منابع این كشور به شکل یکسان توزیع
نشده است .همچنين این كشور از نظر پخش ق درت فض ایي و س اختاري در ردی ف كش ورهاي بس يط
متمركز است كه نشانگر تصميمگيري پایتخت و مسئوالن غيربومي و ناآشنا به استانها و س اكنان آنه ا
است .استان بوشهر از استانهاي مرزي كشور است كه به دالیل ذكرشده مورد بيمه ري ق رار گرفت ه و
حتي بسياري از ساكنان آن با مشکل آب آشاميدني روبهرو هستند .همچنين درح اليك ه بوش هر داراي
ميدان گازي پارس جنوبي یعني بزرگترین منبع گازي جهان است ،بسياري از مردم استان از فقدان گاز
هستند.

پیشنهادها
 .1با توجه به بستر فعاليتي استان به ویژه در حوزه تأسيسات نفت و گاز (منطقه ویژه پارس جن وبي
و ش مالي) ض رورت انج ام مالحظ ات زیس تمحيط ي ( )EIS ،EIAاز اولوی ت ب االیي
برخورداراست .این ضرورت بهویژه در عملکردهاي آتي ،ی

امر بسيار مهم تلقي ميشود.

 .2بررس ي و مطالع ه دقي ق آث ار و پ يشبين ي و برنام هری زي در جه ت جل وگيري از ایج اد
سکونتگاه هاي انساني در مح دوده ه اي حف اظتي و همچن ين ،اف زایش ایمن ي س کونتگاه ه اي
موجود در معرض خطر در نزدیکي تاسيسات حياتي
 .3ایجاد فرصتهاي مناس ب اش تغالزایي در من اطق خ الي از جمعي ت و ب ه دلي ل توزی ع مت وازن
جمعيت

61

نشریه علمی مدیریت و پژوهشهاي دفاعي ،سال بیستم ،شماره  ،92تابستان 1400

. 4باال بردن و افزایش ارتقاي امنيت حوزه جغرافياي استان از طریق توسعه مناطق كمبرخوردار
 .5مکانیابي دقيق زیرساختها در راستاي تقویت توانایيهاي دفاعي و امنيتي
 .6مشاركت دادن مردم در امور توسعه درون استاني
 .7جانمایي مناسب زیرساختها در مناطق ناهموار در جهت افزایش توانمندي دفاعي
 .8ارتقاي سطح امنيتي استان بوشهر و تدوین آمایش دفاعي استان با تاكيد بر پدافند غيرعامل
 .9جلوگيري از قاچاق و تجارت غيرقانوني در بنادر
 .10توسعه زیرساختهاي شبکههاي حملونقلي (جادهاي ،ریلي ،بندري و دریایي)
 .11تشویق و ترغيب بخش خصوص ي و كش ورهاي خ ارجي ب ه س رمایهگ ذاري در بخ شه اي
ترانزیتي ،تجاري و گردشگري استان.
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