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 6از 2 شماره صفحه: 
 خالصه مديريتي:

تجارت خارجي كشور به منظور تعيين موقعيت اقتصادي بندر بوشهر از نظر استاني،  طرح بررسي جايگاه استان بوشهر در
المللي با توجه به تحوالت سياسي و اقتصادي كشور و همچنين تحوالت اقتصادي جهان و بازرگاني بين ،اي و مليمنطقه

 صورت گرفته است.
جوار هاي همهاي تجارت خارجي ايران و بويژه استانفعاليت ويژه بندر بوشهر از نظر تاريخي سهم بسزايي درهاستان بوشهر و ب

تحميلي ايران و عراق، بوشهر با توجه به موقعيت جغرافيايي خود بخشي از مشكالت ناشي از داشته است. در جريان جنگ 
با پايان جنگ . ولي نمودرا بدوش كشيد و به اقتصاد كشور كمك مؤثري  -بسته شدن يا كاهش فعاليت بندرهاي ديگر -نگ ج

هاي بندر كاهش فعاليت اي كاسته شد.و شروع مجدد فعاليت ساير بنادر از نقش بندر بوشهر در بازرگاني خارجي تا اندازه
هايي را در بين مردم و مسئولين بوجود نگراني ،هاي بازرگاني و صنعتي استان استمنبع اشتغال و فعاليتكه مهمترين  ،بوشهر
تحوالت آن در آينده و پيشنهاد  ،خارجيبا دو هدف شناخت وضع موجود بندر بوشهر از نظر تجارت  طرح حاضر. ه استآورد
اندازهاي آينده هاي اقتصادي در بندر و استان بوشهر با توجه به تحوالت و چشمهاي الزم براي ايجاد و توسعه فعاليتمشيخط

 .ه استجلد سازماندهي شد 12در  ،در طي برنامه سوم و افق بلندمدت
در اين مجلد، موقعيت جغرافيايي استان بوشهر در خليج است.  شده جلد اول موقعيت جغرافيايي و تاريخي بوشهر بررسيدر 

شناسي، منابع آب، منابع خاك، پوشش گياهي، كاربرد اراضي و منابع دريايي به شناسي، زمينوهوايي، اقليمفارس، شرايط آب
ست. در ادامه موقعيت تاريخي بوشهر از نظر جغرافياي تاريخي، قلمرو تاريخي، بازرگاني و تفصيل مورد بررسي قرار گرفته ا

 مورد بررسي قرار گرفته است. ،اوضاع و احوال اجتماعي استان در گذشته و حال
، نيروي ، جمعيت و مهاجرت، اشتغالبه ترتيب گزارشنظر قرار گرفته است. در اين دوم امور اجتماعي استان بوشهر مددر جلد 

در استان بوشهر طي يك  ،ها و خدمات بهداشتي و درمانيوضعيت آموزش و پرورش، آموزش عالي، ويژگي ،انساني و بيكاري
 ) بررسي و تحليل شده است.1365 -75ساله (دوره ده

وضعيت كشاورزي استان در ابعاد ملي و  ،براي اين منظور. گنجانده شده استوضعيت اقتصادي استان بوشهر  ،در جلد سوم
با توجه اهميت شيالت و منابع دريايي در زمينه ايجاد است.  هاي زراعت، باغداري و شيالت توصيف شدهاستاني با زيربخش

در ذيل  اين بخش به صورت تفصيلي بررسي و تحليل شده است. ،هاي بندري استان بوشهراشتغال و ارتباط آن با فعاليت
 .بيان شده استهاي هر بخش اهم امكانات و محدوديت (رزاعت، باغداري و شيالت) مربوطه يهاهركدام از بخشبررسي 

اين مطالعه  زمان انجاماختصاص دارد. با توجه به تحوالتي كه در  ي تحوالت بخش صنعت، معدن و انرژي،بررسجلد چهارم به 
هاي انرژي طرح منطقه گازي پارس جنوبي،پروژه توسعه به بررسي  صورت گرفته است، محققين جلد حاضر رادر استان بوشهر 

بررسي اول به  فصل. شده است تبيين سه فصلاين مجلد در مطالب  .انداختصاص دادهو منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي 
، خصوصيتغال بر حسب شهري و روستايي، بخش عمومي و هاي اشته است. در اين بخش شاخصش صنعت اختصاص يافبخ
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ارائه شده  ،بررسي شده و تحوالت ساختار اشتغال بخش صنعت به تفكيك نوع فعاليت ،به تفكيك جنس و ميزان تحصيالت

دوم تحت عنوان  فصلانداز آن در طي برنامه سوم توسعه بررسي شده است. در در ادامه تحوالت بخش صنعت و چشم است.
و وضعيت بخش معدن در استان بوشهر طي دهه  اشتغال در بخش معدنستان، تحوالت هاي معدني ابخش معدن، پتانسيل

 مورد بررسي قرار گرفته است.و گاز و برق دو بخش نفت در انرژي موضوع  ،سوم فصلدر  بررسي شده است. 1370تا  1360
تدا وضع موجود در اين مجلد ابارائه شده است.  ،در جلد پنجم تصويري از جايگاه اقتصادي بندر بوشهر در توسعه استان

واردات بررسي شده است.  در صادرات وها از بخشهاي مختلف و سهم هركدام صادرات و واردات كشور و تحوالت آن در بخش
 شده است. ارائهدر صادرات و واردات غيرنفتي به تفكيك نوع كاالها و بندر بوشهر سهم بنادر جنوب  ،در ادامه

جلد موقعيت بندر بوشهر در مدر اين اختصاص يافته است.  بندر بوشهر در خليج فارسجلد ششم به بررسي موقعيت و امكانات 
با استفاده از آمارهاي موجود مقاصد كاالهاي  به همين جهت،خليج فارس و امكانات بندري آن مورد بررسي قرار گرفته است. 

در ادامه وضعيت بنادر  تحليل شده است.داخل و خارج شده از اين بندر بررسي و وضعيت ترانزيتي بندر بوشهر تجزيه و 
ري، خارك و ساير عام كوچك استان بوشهر شامل بنادر گناوه، دير، كنگان، ديلم، نخل تقي، عسلويه، ريگ، طاهري (سيراف)،

موقعيت بنادر مهم حوزه خليج فارس و درياي عمان شامل امارات متحده عربي، در پايان  بررسي شده است. بنادر كوچك،
كويت، بندر سالله در عمان، بنادر مهم عربستان صعودي، بنادر قطر، بندر سلمان در بحرين از نظر وضعيت و امكانات بنادر 

 اند.بررسي شده

جمعيت، نيروي انساني و اشتغال مورد  مجلد،در اين . نگري بخش اجتماعي استان بوشهر پرداخته استبه آيندهجلد هفتم 
-و پيش تحوالت آن مدنظر قرار گرفتهوضعيت جمعيت، شهرنشيني و  ،است. در اين بررسيبيني قرار گرفته بررسي و پيش

ها بينياين پيش هايي در مورد بخش آموزش و پرورش، آموزش عالي و بهداشت و درمان در استان بوشهر ارائه شده است.بيني
 آموز در كالس است.شش واقعي و تراكم دانشصيلي و تغييرات پوهاي مختلف تحآموزان در دورهدانشبيني تعداد شامل پيش

شوند؛ سناريوي اول: ادامه روند موجود و ها براساس دو سناريو ارائه مييينبالزم به ذكر است كه در اين گزارش نيز پيش
شده و  بينيدر بخش تغييرات آموزش عالي استان بوشهر ابتدا تعداد دانشجويان پيش سناريوي دوم: تحقق برنامه سوم توسعه.
هاي مخلتف و تعييرات شاخص تعداد دانشجو در هر صدهزار نفر هاي تحصيلي، دورهدر ادامه تركيب دانشجويان در گروه

بيني شده است. در ادامه تغييرات بهداشت و درمان استان تحليل شده جمعيت و تعييرات ضريب اشتغال به تحصيل پيش
هاي روستايي و تعداد پزشكان عداد مراكز بهداشتي و درماني و خانه بهداشتي، تهاي بيمارستانتعداد تخت تحليلاست. در اين 

 مدنظر قرار گرفته است.

، در ابتدا . در اين مجلدمورد مداقه قرار گرفته است هاي در دست اجرا و برنامه توسعه در بندر بوشهرجلد هشتم برنامهدر 
به صورت كلي و بندر بوشهر به صورت صادرات بنادر جنوب  ادامه، بيني شده است. درپيشصادرات و واردات بنادر كشور 

 بيني شده است.پيشخاص 

 .شودميپردازد كه در نتيجه سهم بندر بوشهر در برنامه سوم توسعه نيز معين جلد نهم به تعيين حوزه نفوذ بندر بوشهر مي
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ت مشاهده شده و ديگري براي شرايط ايدآل كه از بر اساس وضعياز دو روش استفاده شده است يكي براي تعيين حوزه نفوذ 

اي خاص قابل محاسبه است. حالت اول كه حالت توصيفي دارد، انعكاس واقعيت جاري است سازي با تعريف ضابطهروش بهينه
در ند. كونقل ارائه ميسازي هزينه حملو حالت دوم كه حالت دستوري يا تجويزي دارد، حالت بهينه را براساس ضابطه كمينه

ها، از ديد بندر، در شرايط وضع موجود (براساس در حالت اول، از نظر مبادله كاال بين استان بوشهر و ساير استاناين مطالعه، 
ن، خوزستان، هاي: فارس، تهرااستان ر عبارتند ازاستان اول در حوزه نفوذ استان بوشه 5)، 1378تا  1374هاي هاي سالداده

استان اول در حوزه نفوذ بوشهر عبارتند از: بوشهر، فارس، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد  5ديد استان نيز . از اصفهان و بوشهر
ويژه هاي مربوطه و بهريزي رياضي براي تعيين حوزه نفوذ بهينه و فرضهاي برنامهو كردستان. در حالت دوم، با توجه به مدل

ونقل، براي هر دو سازي هزينه حملنفوذ بهينه براساس معيار كمينهشود كه حوزه محدوديت ظرفيت بنادر، مشخص مي
هاي: اردبيل و بوشهر براي سناريوي اول، يعني ادامه روند موجود و دوم، يعني تحقق برنامه سوم توسعه، عبارت است از استان

ان ذكر است كه براي وضع موجود هاي: آذربايجان غربي، بوشهر، كردستان و استان فارس براي واردات. شايصادرات و استان
 شود.ريزي براي تعيين حوزه نفوذ بهينه، مشابه بوده و فقط استان فارس در آن جواب ظاهر نمينيز جواب مدل برنامه

اثرات توسعه بنادر بر توسعه شهري،  ،. در اين بررسيعيت اقتصادي بندر بوشهر در آينده پرداخته استارزيابي موقبه  جلد دهم 
ح جامع توسعه بنادر توسط جايكا، تعيين جايگاه و نقش بندر بوشهر در تجارت خارجي براساس حوزه نفوذ محاسبه نقد طر

شده و نقش جديد بندر بوشهر در توسعه شهري، مسائل و مشكالت ناشي از توسعه اجتماعي با تأكيد بر مسئله اشتغال، 
 است. ارزيابي شده

ونقل درون خشكي مورد بررسي قرار شبكه حمل ،شده است. در اين گزارش تحليل بررسي و ها،شبكه راه ،جلد يازدهمدر 
سپس، عملكرد شبكه براساس  هاي آن توصيف شده است؛ونقل معرفي و ويژگيابتدا شبكه حملبراي اين منظور، گرفته است. 

از انجام اين ده است. هدف انجام ش 1383و سال  1378براي دو مقطع زماني سال زان تردد مربوطه (تسهيالت محرك) مي
ونقل درون خشكي به صورت شبكه حمل و توسعه بندر امكاناست كه عملكرد و تنگناهاي آن مشخص شود تا  مطالعه آن
ونقل و ها و اطالعات سازمان حملاز داده ،گزارش انجام ايندر الزم به ذكر است كه . در هر شرايطي ممكن باشدهماهنگ 

 ده شده است.  هاي كشور استفاپايانه
هاي ه محتويات گزارشدر اين مجلد به صورت خالص ارائه شده است.» گيري و پيشنهاداتخالصه، نتيجه«در جلد دوازدهم 

برخي از نتايج طرح حاضر به صورت مختصر  گانه طرح ارائه شده است و سپس پيشنهادات سياستي الزم ارائه شده است.يازده
 شود.در ذيل ارائه مي

 -75هاي طوري كه نرخ رشد جمعيت استان طي سالكند بهعيت استان بوشهر روندي نزولي را طي ميرشد جم -
درصد بوده كه با ميانگين نرخ رشد جمعيت در كل كشور يكسان است و همچنين جمعيت  96/1معادل  1365

 تر شده است. استان طي اين ده سال مسن

 قرار دارد. 25 -29فشار عرضه نيروي كار به بازار كار استان بوشهر در گروه سني  :در زمينه اشتغال -
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 6از 5 شماره صفحه: 
 69/3، 1377 -68هاي آموزي در استان بوشهر طي سالدر زمينه آموزش و پرورش و آموزش عالي: نرخ رشد دانش -

درصد در  2/30، 1368 -77هاي تحصيل همچنين نرخ رشد دانشجويان استان بوشهر طي سال درصد بوده است.
 سال بوده است.

هاي بوشهر، واحد بيمارستاني در شهرستان 8استان بوشهر داراي  1377در سال  :در زمينه بهداشت و درمان -
 اند.هاي تنگستان، ديلم و دير، فاقد بيمارستان بودهدشتستان، دشتي، كنگان و گناوه بوده است. بنابراين شهرستان

 به ترتيب عبارتند از:  باغداري و شيالت در استان بوشهر زراعت و هايبخش هايمحدوديتبرخي از  -

بارش و شرايط اقليمي گرم و مرطوب تا گرم و خشك هاي كمهاي سطحي و زيرزميني در فصلكمبود منابع آب -1
 و باال بودن ميزان تبخير و تعرق و پايين بودن ميزان بارش در طول سال.

-ضعف تكنولوژي صيد جهت بهره شكن در مناطق شمالي استان،سكله و موجكمبود امكانات زيربنايي، از قبيل ا -2

ها و تأسيسات صيادي برداري اقتصادي از اسكلهمناسب و پايدار از ذخاير آبزيان و نبود نظام مناسب بهره برداري
 و عدم انجام اقدامات حفظ و نگهداري از تأسيسات زيربنايي.

 به ترتيب عبارتند از:  غداري و شيالتزراعت و باهاي مهمترين امكانات بخش -

زيستي نظير خرما و تنباكو و امكان توسعه كشت و توليد باالي محصوالتي سازگار با شرايط اقليمي و محيط -1
 ها به كشورهاي حاشيه خليج فارس.توليد محصوالت خارج از فصل و صدور آن

برخوداري از بيشترين طول ساحل با خليج هاي آبزيان و زيستي مناسب براي انواع گونهوجود شرايط محيط -2
 فارس.

گذاري صنعتي در استان بوشهر به دليل ضعف فرهنگ عدم تمايل بخش خصوصي به انجام سرمايهدر زمينه صنعت:  -
هاي استان در صنعتي و غلبه فرهنگ سوداگري و كمبود منابع مالي و اعتباري در استان و محدود بودن اختيار بانك

 اعطاي تسهيالت.

درصد  74/1به  1378درصد بوده است كه در سال  6/2حدود  1374سهم بندر بوشهر از واردات غيرنفتي در سال  -
 كاهش يافته و طي برنامه دوم به طور كلي روند نزولي داشته است.

طور كلي سهم بندر بوشهر از تردد مسافر دريايي، تركيب واردات و صادرات از نظر نفتي و غيرنفتي، سهم به -
 توان به موارد زير اشاره كرد:تن در واردات كاالي غيرنفتي مي 1000شناورهاي زير 

 ) درصد از كل مسافران  1/1نفر معادل  1300طور ميانگين ساالنه ) به1374 -78در طول برنامه دوم توسعه
 اند.دريايي كشور از طريق بندر بوشهر مسافرت كرده

 درصد بوده  2/6ليه و بارگيري نفتي در بنادر كشور، رقمي معادل سهم عملكرد نفتي بندر بوشهر، در كل تخ
 است.

  هزار تن در طول برنامه دوم توسعه بوده  684ميزان به ساالنه  ،به طور ميانگينعملكرد غيرنفتي بندر بوشهر



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايخالصه مديريتي طرح

 01/11/1393       تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE03.057كد مستند: 

 6از 6 شماره صفحه: 
 هزار تن كاال بوده 240درصد با رقمي معادل  5/34تن، معادل  1000كه در اين ميان، سهم شناورهاي زير 

 است.

درصد كل مبادالت غيرنفتي  8/2درصد صادرات و در مجموع  5/3درصد واردات و  5/2در حال حاضر بندر بوشهر  -
درصد به صادرات  40درصد آن به واردات و نزديك  60گيرد كه بيش از غيركانتينري بنادر جنوب را در بر مي

درصد كل ظرفيت  6/2ند. با اين كه ظرفيت تنها كدرصد ظرفيت خود استفاده مي 62اختصاص دارد و كالً از حدود 
 درصد مبادالت را به خود اختصاص داده است. 8/2بنادر جنوبي كشور است، بوشهر بيشر از سهم ظرفيتي خود، يعني 

دهد كه در مجموع، سهم بندر بوشهر از واردات بنادر جنوبي از بررسي مطالعات انجام شده توسط جايكا نشان مي -
 كاهش خواهد يافت. 2010درصد در افق  4/5به  1988سال  درصد در 4/19

كاهش خواهد  2010درصد در افق  7/2به  1988درصد در سال  8/3سهم بندر بوشهر از صادرات بنادر جنوبي از  -
 يافت.

 


