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 استان بوشهر :مورد مطالعه
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 علمی گروه جغرافیاي انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران عضو هیات1
 دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهرانگروه جغرافیاي سیاسی،  علمی عضو هیات2
 دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهرانگروه جغرافیاي سیاسی، علمی  عضو هیات3

  دانشگاه تهرانالمللی کیش، پژوهشگر دکتري پردیس بین4
  11/10/98؛ تاریخ پذیرش: 8/7/98تاریخ دریافت:  

  
  چکیده

 و ايمنطقـه  ناخـالص  تولیـد افـزایش   منجر بـه  و کندمی ایجاد جدیدي شغلی هايفرصتمحور  اقتصاد دریا
مندي است که باعث گردهم آمـدن بـازیگران   هدف شدهنگاري فرآیند سازماندهیآینده .دشومی کار نیروي درآمد

شـود.  اي مـی هاي رسیدن به چنین آینـده ر و راهپذیامکان ايعلم و فناوري براي ترسیم آینده ايهکلیدي عرصه
فیت بسیار بـاالیی در راسـتاي توسـعۀ اقتصـاد     هاي ساحلی کشور داراي ظراستان بوشهر به عنوان یکی از استان

گیري از رویکردهاي ، بهرهپژوهشاین هدف  .هاي مورد تأکید در این پژوهش استخصوص در زمینهدریامحور به
عـد  اشـتغال در سـه ب   ۀ، به بحث در خصوص توسـع این رویکردریزي بر پایه هاي برنامهپژوهی و اتکا به مدل هآیند

 این پـژوهش  است. در استان بوشهر فناوري دریایی)پروري دریایی و زیستتصاد دریا (گردشگري دریایی، آبزياق
آوري گرد. روش استتحلیلی  -توصیفی پژوهیهاي آیندهاز لحاظ هدف کاربردي و از نظر ماهیت بر اساس روش

نگاري با استفاده از نرم افزار آینده هاهاي پردازش دادهو مدلاست دلفی و گروه میدانی ، اطالعات اسنادي ،هاداده
MICMAC هـاي  اشـتغال در بخـش   در ارتباط با توسعۀپژوهی آینده کلیدي هاي در این پژوهش پیشران .است

 گردشـگري،  هـاي دهکـده  و نمونـه  منـاطق  شـهري،  پـذیري . نتـایج نشـان داد کـه رقابـت    ارائه شـد  اشاره شده،
 و مطلـوب  سـاحلی  هـاي زمـین  خصوصـی،  بخش گذاريسرمایه ،گردشگري بخش در محلی مردم گذاري سرمایه

 صـادرات  داخلـی،  تولیـدات  از حمایـت  دریایی، فناوري و علم ویژه منطقۀ وجود و پروريآبزيدر بخش  گسترده
 در اشـتغال  توسعۀ فرآیند بر ثیرگذاريتأ میزان بیشتریندریایی  فناوريزیست بخش فناوري درزیست محصوالت

  .داشت خواهند را بوشهر استان
  

  .بوشهرآبزي پروري دریایی، زیست فناوري دریایی،   نگاري، اقتصاد دریا، گردشگري دریایی،آینده کلیدي: هاي واژه
  

  1مقدمه
به آب و مجاورت  یدسترس لیبه دل یناطق ساحلم
 ةدهنـد ارائـه  یخیتـار  یبه شکل زیحاصلخ يهانیبا زم

 تیـ انـد. جـذب جمع  توسعه بوده يبرا یامکانات مناسب
 گــاه متوقــف نشــده و گســترشچیمنــاطق هــ نیــدر ا

                                                             
   a.hosseini@ut.ac.ir :نویسنده مسئول*

 ارائه و تبیین" عنوان با چهارم نویسنده دکتري رساله از مستخرج مقاله**
 العهـمطـ  ایـران  دریایی اقتصاد طریق از اشتغال و ثروت تولید براي مدل

 .باشد می تهران دانشگاه در "بوشهر استان ساحلی مناطق موردي

 ,.Qiao et al( اسـت  عیسـر  اریدر آن بسـ  ینیشهرنشـ 

2013; 141; Huang et al., 2013: 210 .( ــن ای
 دانشده لــتبدی بشري دنــتم گرانیکاي به هاي	کرانه

ــت( ــاد، و مل ــدود). 25: 1395 ش ــارد 3 ح ــر میلی  -نف
ــاً ــی تقریب ــت از نیم ــان جمعی ــلۀ در - جه  200 فاص

 ،2025 سـال  تا کنند کهمی زندگی سواحل کیلومتري
 صنعت). Creel, 2003: 1شد ( خواهد برابر دو رقم این

 پـردر  و بـه بزرگتـرین   شدن تبدیل حال در گردشگري
 10 که طوري به. جهانی است ابعاد در صنعت آمدترین
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 درصـد  5 اشتغال از درصد 10 ناخالص، تولید از درصد
 را بـه  جهـانی  گـذاري سـرمایه  از درصد 5 و صادرات از

 جهـان  نواحی از بسیاري در و است داده اختصاص خود
از  بیشـتر  حتـی  یـا  برابـر  گردشگري تجارت میزان نیز

اسـت   اتومبیـل  و غـذایی  مـواد  تولیدات نفت، صادرات
 نیا .)13 :1398پارسایی،  و موسوي شاهکوهی(خواجه

بــا رشــد  یدر منــاطق ســاحل تیــجمع شیرونــد افــزا
در  تیجمع يبوده است. تمرکز باال هشدن همرايشهر

 يرهایماننـد مسـ   یفراوانـ  يهـا تیـ مز یمناطق ساحل
و  یافتـه، رشـد صـنعت   یو حمل و نقـل ارتقـا    یارتباط
مـواد   داتیـ و تول گردشـگري منافع حاصـل از   ،يشهر
ساکنان آن منـاطق همـراه داشـته اسـت،      يبرا ییغذا

 تیـ رشد جمع نیاز ا یمقابل، اثرات ناش ۀدر نقط کنیل
ــهر ــع يش ــاد ۀو توس ــاور ياقتص ــتمیاکوس ،يو فن  س
را بـه شـدت شـکننده و در معـرض      یسـاحل  يشهرها

 با مخاطره روبرو شـده اسـت  نها آو  ساخته است دیتهد
)Yu et al., 2010: 1218.(   

پـذیري  آبهـا در زیسـت   کنندةدر کنار نقش تعیین
هاي بـزرگ آبـی در اقتصـاد    کره زمین، نقش این پهنه

 اسـت. دریامحور و تولید ثروت در جهان رو به افـزایش  
پایـدار از منـابع    انک جهانی، اقتصـاد آبـی را اسـتفادة   ب

بهبود معیشت و  ها و دریاها براي رشد اقتصاد،اقیانوس
شغل در حین حفظ سـالمت اکوسیسـتم آبهـا تعریـف     

ــی ــام    م ــوان تم ــه عن ــا آن را ب ــیون اروپ ــد. کمیس کن
هـا، دریاهـا و   هاي اقتصادي مربوط به اقیـانوس  فعالیت

هاي اي از بخشو طیف گسترده کندسواحل تعریف می
مـروزه اقتصـاد   دهـد. ا متداول و نوظهور را پوشش مـی 

محور بخـش مسـتقلی از اقتصـاد جهـانی اسـت و      دریا
ریزي منسـجمی  هاي اقتصادي برنامه کشورها و اتحادیه
شـکوفایی آن در دسـتور کـار دارنـد      را براي توسـعه و 

 یـل اقتصاد دریـا ن  ).27: 1393(پاپلی یزدي و سقایی، 
 مسـتلزم  دریـا  بـر  مبتنـی  پایـدار  و شـکوفا  اقتصـاد  به

 یـاهـ ـآگ تحقیقـات،  گسـترش  قوي، سیاسی پایبندي
 توســعۀ گـذاري، از طرفـی سـرمایه   .اسـت  اجتمـاعی 

 و مهــم عوامــل انســانی، ســرمایه و هــازیرســاخت
زیست فناوري هایی مانند بخش توسعۀ در رـــمؤث

ــایی ــد در دری ــا پیون ــابع ب ــایی من ــی دری ــد م باش

)Thompson et al., 2017: 1120(همچنین برخـی   ؛
ــا ــد از محقق ــتانداردهاي  ق معتقن ــت اس ــه رعای ک

ــه  محیطــی نمــیزیســت ــانع دســتیابی ب ــد م توان
هاي ایـن حـوزه شـود بلکـه موجـب تقویـت        ثروت

 ,Conathan & Mooreبلندمدت آن نیز خواهد شد (

2015: 148.( 
مطالعه و بررسی سوابق پژوهش بیانگر این مطلـب  

 هاي انجام شده در حـوزة است که تحقیقات و پژوهش
اقتصاد دریا از گستردگی و تنوع بسیار باالیی برخوردار 

قیق پرداخته هاي تحاست. در اینجا به برخی از پیشینه
خـود بـا عنـوان     ) در پـژوهش 2017( 1شـود. بـاري  می
تبیـین دیـدگاه و اقـدام بـه منظـور      بـه   »اقتصاد آبی«

هاي تولید  اقتصاد دریا، روش هاي متنوع بررسی فرصت
ــه  ــازدهی بهین ــد و ب ــالش درآم ــیش رو و  و چ ــاي پ ه

. وي بررسی عمیقـی  هاهاي غلبه بر چالشهمچنین راه
ـ بررسی قابلیتاز  القوه و چشـم انـداز توسـعه در    هاي ب

پروري، حمل و نقل و تجـارت  هاي شیالت و آبزيحوزه
سازي کشتی، گردشگري سـاحلی،  دریایی، صنایع اوراق

هاي مبتنی بر دریا و مواد معدنی دریاهاي عمیق انرژي
نشـان داد   انجـام داد. نتـایج وي   کشور بنگالدش دررا 

نیل به اقتصاد شکوفا و پایدار مبتنی بـر دریـا مسـتلزم    
ش تحقیقـات، آگـاهی   پایبندي سیاسـی قـوي، گسـتر   

  .استاجتماعی 
هـــا و بـــه ظرفیـــت) 2015( 2مـــوورکونـــاثون و 

کشور چین و بزرگ اقتصادي  قطباین دو  هاي قابلیت
ـ پردازاقتصاد اقیانوسی مـی  در حوزةایاالت متحده  د و ن
ــی ــه مـ ــگیرنتیجـ ــت نـ ــه رعایـ ــتانداردهاي د کـ اسـ

هـاي  تواند مانع دستیابی بـه ثـروت  محیطی نمی زیست
مـدت آن نیـز   موجب تقویـت بلند این حوزه شود بلکه 

 خواهد شد.
 بـه  ايمطالعـه  ) در2017(و همکارانش  3تامپسون

 ی،ـایـدری فناوريزیست پایدار توسعۀ هايروش بررسی
 آنهـا . پرداختنـد  آن روي پیش هايچالش و هاظرفیت
 ها وزیرساخت توسعۀ گذاري،سرمایه که گرفتند نتیجه

                                                             
1. Bari 
2. Conathan & Moore 
3. Thompson 
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 بخش این توسعۀ در مؤثر و مهم عوامل انسانی، سرمایه
 کنـد کـه  وي عنوان می. است دریایی منابع با پیوند در

 هـا، فنـاوري  و هـا  یافته انتقال و کشف روند در تسریع
 وبـچارچـ  ایـن . نمایـد مـی  ایجاب را مدونی چارچوب
 حمایــت بــاال، کیفیــت بــا و جدیــد دانــش بــر مبتنــی

 ونمند،ــقان کاري و ساز در عمومی و دولتی هاي بخش
 و فراینـدها  محصوالت، و حمایت، مورد انسانی سرمایه

 با موجود سطح از فراتر سطحی در که است خدماتی یا
 کارامــد و مفیــد اقتصــادي هــاي مــدل از گیــريبهــره
  .گردد سازي پیاده

ــی ــاران ( 1والینت ــا )2018و همک ــره ب ــريبه  از گی
ـ  هـاي شـاخص  پایـداري،  يهـا مـدل  و هاشاخص یکم 
 هايبهــجن در پروريآبزي توسعۀ زمینۀ در را جدیدي
 این. نمودند تعریف اقتصادي و اجتماعی زیست، محیط
 بـه  کـه  اسـت  جهانی مقیاس در سازيپیاده قابل روش
 متنـوع  بسـیار  هـاي سیستم با مقایسه امکان خود نوبۀ

 مورد هايونهــــگ دنیا، مختلف مناطق در پروريآبزي
ــرورش ــاوت پـ ــین و متفـ ــایش همچنـ ــابی و پـ  ارزیـ

 را مختلف انیــمک و زمانی هايمقیاس در پروري آبزي
 و درك قابـل  آسـانی  بـه  حـال  عین در و نموده فراهم
 قوت اطـنق بررسی به خود مطالعۀ در آنها. است تفسیر

  .  پرداختند حال به تا گذشته از هاروش این ضعف و
ــوریس  ــویروسـ ــارانش  2ریگـ ) در 2013(و همکـ

 ریو سـ  ییایاقتصاد در یمفهوم تیبه ماهخود  پژوهش
اروپـا و   هیبخش از اقتصاد در اتحاد نیتحوالت و رشد ا

 االتیــمنــاطق جهــان از جملــه ا ریآن بــا ســا سـه یمقا
بـا   سـنده یمقاله نو نیپرداخته است. در ا کایمتحده امر

بـا   سـه یکه در مقا رسدیم جهینت نیبه ا يآمار سهیمقا
 ياز اقتصاد کشـورها  يشتریدرصد ب ،گذشته يهاسال
و  دهدیم لیتشک یانوسیو اق ییایرا اقتصاد در هیاتحاد

تـر شـده   تـر و کـالن  موضوع جامع نیبه ا هینگاه اتحاد
  است.

با تحقیقات میـدانی و بازدیـدهاي    )1394( الصفی
ــا  تخصصــی از صــنایع کشــورهاي مختلــف و گفتگــو ب

هاي وارده به بندر شهید رجایی بـه   هاي کشتیکاپیتان

                                                             
1. Valentia 
2. Surís-Regueiro 

بررسی وضعیت صنایع دریـایی کشـورها و نقـش ایـن     
یـق  صنایع در اقتصاد و تولید ملی آنها پرداخته و از طر

یافته در این بخش وضعیت و عهمقایسه کشورهاي توس
موقعیت این صنعت در کشـور ایـران را مـورد ارزیـابی     

صـنایع دریـایی    رار داده و راهکارهـایی بـراي توسـعۀ   ق
ایران ارائه نموده است. هدف نویسـنده از تـدوین ایـن    
کتاب برجسته نمودن لزوم اهمیت اقتصاد دریـا محـور   
در اقتصاد ملی ایران بـه عنـوان یـک اسـتراتژي کـالن      

  بوده است.
 پژوهش خود در ارتباط بـا در  )1395(ملت و شاد 

بـه  ونقـل دریـایی   محور با محوریـت حمـل  توسعۀ دریا
پرداختنـد.   دستیابی به اقتصاد پایدار جهتی هایرراهکا

 85درصـد واردات و   95کـه   مطلـب با اشـاره بـه ایـن    
درصد صـادرات کشـور از راه دریـا بـه کشـور صـورت       

گیرد، به اهمیت نقش بخش حمل و نقل دریایی در  می
 نویسـندگان مزایـاي توسـعۀ   . انـد اقتصاد ملی پرداختـه 

تجزیه و تحلیل قـرار   ترانزیت کاال را مورد جایگاه شیوة
دریـا محـور در ایـن     ۀاند و در نهایت موانع توسـع داده

ــی   ــوزه بررس ــت   ح ــی جه ــاي اجرای ــده و راهکاره ش
  .مندي از این مهم پیشنهاد شده است بهره

محور و اقتصاد دریـا  )1395(عسکري و همکارانش 
ــاد    ــوي اقتص ــارچوب الگ ــران در چ ــور ای ــواحل کش س

آنهـا  . انـد قـرار داده  مقاومتی را مورد بررسی و کنکاش
فسـیلی   سـوخت  عظیم ذخایر کنند که وجوداظهار می

 نور باد، منابع از استفاده خزر، دریاي و فارس خلیج در
 هايانرژي تولید در دریایی امواج و مد و جزر خورشید،

 ا،ـپیم اقیانوس هايکشتی نگهداري و تعمیر صنعت نو،
 بانکرینـگ  بنادر، توسعۀ مسافر، و بار ونقلحمل صنعت

 شـورزي،  گیاهان کشاورزي حفاري، هايدکل ساخت و
 از قفـس  در مـاهی  پـرورش  و کـن شـیرین  آب صنعت
 است کشور دریایی صنایع اقتصادي هايظرفیت جمله

 صـنایع  ایـن  توسـعۀ  و هـا قابلیـت  این از گیريبهره که
 عـدم  و اشـتغال  ملـی،  تولیـد  اقتصادي، رونق تواندمی

  دارد. پی در را هاتحریم تاثیرپذیري و وابستگی
ناپـذیري اقتصـاد   به مقولۀ جـدایی ) 1386سوري (

پـردازد و  دریایی از زندگی بشري و جوامع انسـانی مـی  
 گیري به لزوم توجه بیشتر مسئوالن و جامعـۀ در نتیجه



  132                                                                                                                                                                             و همکاران حسینی علی

 

ایرانی به اقتصاد دریایی و ارتباطات از طریق دریایی به 
 پردازد.این موضوع می

راي ســه ســاحل ممتــاز در ایــران داطــور کلــی  بــه
ري اسـت و اقتصـادش از   شمال، جنوب و جنـوب خـاو  

بیستم اندکی ساحلی شـده اسـت ولـی     نیمه دوم سدة
اي بـاقی  هنوز به عنوان دولتی با فرهنگ و تمدن قـاره 

وري از هاي ساختاري ایران بـراي بهـره  مانده و ظرفیت
 پـور، اش فراهم نشـده اسـت (کریمـی   هاي دریاییکرانه

ساماندهی یکپارچه  هاي). بر اساس پژوهش22: 1393
 5773ایـران داراي   )ICZM(اي کشـور  سواحل و کرانه

سـتراتژیک تـرین آن در   کیلومتر مرز آبـی اسـت کـه ا   
ــوزة ــارس  ح ــیج ف ــازمان بنــادر و    خل ــرار دارد (س ق

). خلیج فارس محـور ارتبـاطی بـین    1396، نورديدریا
هـاي  قـاره شود و اي محسوب میمناطق دریایی و قاره

اروپا، افریقا، آسیاي جنوبی و جنوب شـرقی را بـه هـم    
 بخش نقش اهمیت). 45: 1386 کند (زارعی،وصل می

ملی غیر قابل انکار است  اقتصاد در دریایی نقل و حمل
 صـادرات  درصـد  85 و واردات درصـد  95کـه  طوريبه

 و گیـرد (ملـت  مـی  صـورت  کشـور  به دریا راه از کشور
منحصر بـه فـرد    در کنار این ویژگی). 37: 1395شاد، 

آبی یکی از مناطق تولیـد ثـروت    ژئوپلیتیکی این پهنۀ
درصد  50شود. قرارگیري حدود در جهان محسوب می

 درصد از منابع گاز جهان در منطقۀ 40از منابع نفت و 
خلیج فارس این منطقه را از نظر ژئواکونومیک منحصر 

). در 14: 1393 ،و همکاران به فرد نموده است (زارعی
، کنار آن منابع عظیم شیالتی و صـنایع وابسـته بـه آن   

 رانی و صنایع دریـایی و بازرگانی و ترانزیت کاال، کشتی
آبــی را بــه  گردشــگري ســاحلی و دریــایی ایــن پهنــۀ

ترین مرکـز تولیـد ثـروت ملـی بـراي کشـورهاي        مهم
کـه ایـران از   حـالی پیرامون خود تبدیل نموده است. در

موقعیت ساحلی از جمله موقعیـت دریـایی و   همه نوع 
 هـزار  شش به و با وجود قریب اقیانوسی برخوردار است

دو درصد از تولیـد ناخـالص    ساحلی، تنها نوار کیلومتر
شـود  داخلی کشور از طریـق اقتصـاد دریـا تولیـد مـی     

). این درحالی اسـت کـه ایـن بخـش از     1394، آرامی(
یی و اقیانوسـی  اقتصاد براي کشورهاي با موقعیت دریـا 

 :Surís-Regueiro et al., 2013(درصد است  5بیش از 

در زمینه اشتغال وضعیت به مراتب بـدتر اسـت و    ).28
هـزار شـغل    178میلیون شغل موجود در کشور  20از 

: 1393 پـور، آن از مشاغل مرتبط به دریا است (کریمی
سـهم  اقتصـاد    1404انـداز  ). بر اساس سند چشم 29

درصـد   5تولید ناخالص داخلی کشور بایـد بـه   دریا در 
انـداز  سال از ابالغ سند چشم 13برسد. پس از گذشت 

می، اقتصادي، سیاسـی و اجتمـاعی   ، علفرهنگی توسعۀ
هـاي  هـاي عملیـاتی و مـدل   دلیل عدم وجود برنامـه  به

  اجرایی، این هدف به نحو مطلوبی محقق نشده است.
ــا وســعت اســت ــع کیلومتر 23,320ان بوشــهر ب مرب

کیلومتر مرز دریایی خلیج فارس را به خود  937حدود 
تولیـد ناخـالص    هـر چنـد سـرانۀ    اختصاص داده است

 4میلیون ریال و حـدود   463داخلی این استان معادل 
برابر میانگین سرانه تولید ناخـالص کشـور اسـت، نـرخ     

میـانگین کشـوري قـرار     درصـد  11 بیکاري آن معادل
هـاي کــالن  شـاخص ). 1396یــران، دارد (مرکـز آمـار ا  

ین موضوع است که هر اقتصادي استان بوشهر نشانگر ا
جغرافیایی این استان سـاحلی تولیـد    چند در محدودة

گیرد، ولـی ایـن تولیـد ثـروت     ثروت باالیی صورت می
ثیر قابـل  هـاي نفـت و گـاز اسـت و تـأ     در بخش عمدتاً

ته غال براي مردم اسـتان نداشـ  اي بر تولید اشتمالحظه
مشکل اشتغال به عنوان یکـی   بنابراین براي رفعاست؛ 

ملی و محلـی بایـد دیگـر     کالن در سطح هايچالشاز 
هاي اقتصادي این استان ساحلی را فعال نمـود.  ظرفیت
سـعۀ اسـتان بوشـهر، مأموریـت     توانـداز  چشـم  در سند

دانش پایه و دریـامحور   اصلی جهت دستیابی به توسعۀ
 تجـارت  هـاي برتـر در حـوزة   تاکید بر کاربرد فنـاوري 

 و انـرژي، شـیالت   گردشـگري،  نقـل،  و وحمل خارجی
در  اسـت.  کشاورزي تخصصی محصوالت و پروريآبزي

ایـن سـند بـه ارتقـا جایگــاه اسـتان بـه عنـوان قطــب        
 ،آفرینی ایـن فعالیـت  پرورش آبزیان و ارزش المللی بین

و دسـتیابی بـه    ت ذخایر زیسـتی دریـایی  حفظ و تقوی
ــین   ــی و ب ــر مل ــاه برت ــش و  جایگ ــن بخ ــی در ای الملل

 توسعۀ سازي محصوالت زیست فناورانه از طریق تجاري
 توسـعۀ محور) و سرانجام مراکز علمی و فناوري (دانایی

و حفـظ  هاي گردشگري ها، خدمات و زیرساختکانون
اي منطقـه میراث و هویت خلیج فارس در مقیاس ملی، 
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اشـاره شـده    گردشـگري دریـایی   المللی از طریقو بین
ریـزي اسـتان بوشـهر،    (سازمان مدیریت و برنامـه  است

بنابراین در این پژوهش بـا توجـه بـه اهمیـت      )؛1388
کیـدات  مسئله در تأمین اشتغال به سه حوزه از ایـن تأ 

و زیسـت   پـروري اشاره شده یعنـی گردشـگري، آبـزي   
با توجه به شکل جغرافیایی و شود. فناوري پرداخته می

شهرستان استان در کنـار   10شهرستان از  8قرارگیري 
متنوع اقتصاد هاي باال و سواحل خلیج فارس و ظرفیت

تواند هاي آینده پژوهانه میریزي با مدلبرنامه دریایی،
ثري در تولید ثروت و ایجاد اشتغال در مناطق نقش مؤ

  ساحلی این استان داشته باشد.
  

  پژوهش و مبانی نظري ادبیاتمرور 
 بشـري  دانش هايشاخه همۀ تاکنوناقتصادي:  توسعۀ

 ارزیابی و سنجش مورد را توسعه عامل نحويهب یک هر
 اـهواقعیت از هاییگوشه اندتوانسته تنها اما ،دادند قرار

 که ومــعل از ايشاخه تنها میان این در. دهند نشان را
 و انسان رابطۀ به وجهــــت با توسعه مفهوم در تواندمی

محمـدي و  (پور ستجغرافیا دانش کند، داوري طبیعت
 همه تعالی و رشد ،آن کلی هدف). 1: 1391 ،همکاران

 تلقـی ). 18: 1390رضوانی،(است  انسانی جوامع جانبۀ
 کـه  اسـت  همه جانبه فرآیندي توسعه، مفهوم از جدید

 معطـوف  جامعه یک مردم ابعاد زندگی تمامی بهبود به
 و همگنی یکنواختی ،رسیدن به تعادل از است. مقصود

 منظـور تنظـیم   بلکه. نیست ايمنطقه توسعۀ در کامل
 کـه باعـث   اسـت  ايعملکردي بهینه – فضایی ساختار

 مختلـف کشـور   مناطق براي مناسب هايفرصت ایجاد
بـه   دسـتیابی  و خـود  هـاي ظرفیـت  از گیـري  بهـره  در

تقـوایی و  شـود (  ملی توسعۀ و رشد امکانات از حداقلی
  ).  128: 1398همکاران، 
رشد  که جنبه از توسعه است اقتصادي یک توسعۀ

به  دنیرس يبرارا جامعه  کی يمستمر اقتصاد یو تعال
و  اینییم(حک کندفراهم می یاعو اجتم يیک رفاه فرد

، در اقتصادي توسعۀ يهاشهیاند .)32: 1390، همکاران
کردن رشد در حال ظهور، علـل و عوامـل،    زهیتئور یپ

 يامــدهایپ یو بررســ ،يو راهبــر تیهــدا يراهکارهــا
عبارت  ياقتصاد ۀتوسع کنداظهار میممکن بود. بالك 

مطلـوب   انیها، نمااز هدف يبه تعداد یابیاست از دست
ــاز ــاز قب يو نوس ــزا لی ــازده شیاف ــتول یب ــادیا د،ی  ج

کسـب معـارف و    - يو اقتصـاد  یاجتمـاع  يهاينابرابر
طور هب یابهبود در رفع نهادها و  د،یجد يهافهم مهارت

و هماهنـگ از   موزون ستمیس کیبه  یابیدست یمنطق
نـامطلوب   طیمختلف که بتواند انبـوه شـرا   يهااستیس
ــر، یمی(ســل را برطــرف ســازد ینظــام اجتمــاع کیــ ف

 اول،: دارد اصــلی هــدف دو اقتصــادي . توســعۀ)1382
 و) رـفق کنی ریشه و( جامعه مردم رفاه و ثروت افزایش

 راسـتاي  در اهداف این دوي هر که اشتغال، ایجاد دوم،
همچنـین  ؛ )252:1366 تودارو،( است اجتماعی عدالت

ــت الزم ــه اس ــارچوب در ک ــت چ ــايسیاس ــعۀ ه  توس
 از اـت شود وجهـــت زــنی ايمنطقه توسعۀ به اقتصادي،

 بــا را کــالن هــايسیاســت بتــوان رهگــذر، نـایــ
ـــابلیــق ـــه تـ ــادي، ايـ ــاعی اقتص ــی و اجتم  فرهنگ

: 1392 همکاران، و شهرکی سردار( کرد سازگار منطقه
22.(  

عوامـل،   یکـه از تمـام   ابدییتحقق م یتوسعه زمان
عمـل   بـه  نـه یبه ةکشور اسـتفاد  دیامکانات و منابع تول

 یانسـان  رويین دي،یمنابع و عوامل تول نیاز ا یکی. دیآ
ثـروت و محـرك    یاصـل  ةدآورنـد یپدعنـوان   است و به

و همکـاران   ینی(جم شود یاقتصاد محسوب م میمستق
 ،جوامـع  ۀفعال در توسع تیجمع تی). اهم79: 1393،

 نیـ افـراد واقـع در ا   هیـ مؤثر خواهد بـود کـه کل   یزمان
هــاي مختلــف در بخــش تیــطبقــه، مشــغول بــه فعال

 یسـ ی(تقد شاغل باشند ،یبه عبارت ایاقتصادي باشند و 
مبحث اشـتغال و در مقابـل    ).158: 1392 و همکاران،

ئلی هستند که براي ایجاد ترین مساآن بیکاري، از مهم
مرفه باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا شـرط   ۀیک جامع

  اي اســـت الزم بـــراي رشـــد و توســـعه هـــر جامعـــه
)Çelik & Tatar, 2011: 1211اثرات مخرب  ). با وجود

ویژه در ابعاد اجتماعی جوامع به ۀبیکاري بر روند توسع
توسعه از جمله فقر، بزهکاري و مهاجرت، اکثر محققان 
 معتقدند که کشورهاي در حال توسعه با مشاغل کاذب

 ,.Kucera et alند (هسـت اي مواجـه  و بیکاري گسترده

اساسـی در ارتبـاط بـا امـر      ۀلئیک مسـ  ).1125 :2012
ــراد در شــغل اشــتغال ا ــن اســت کــه اف ــا ی قی خــود ب
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مانند. در این راستا، مباحث پایداري شغلی مطـرح   نمی
هـا را بـراي   به معناي کاري است که فرصت و گرددمی

ــی   ــراهم م ــد بیشــتر ف ــب درآم ــد پیشــرفت و کس کن
)National Audit Office, 2007: 4-7 ــی از ). برخ

ــرین مهــمامحققــ اشــتغال در  ۀن راهبردهــاي توســعت
 داننـد مـی ستایی را توجه به بخش کشاورزي مناطق رو

دیگــري از  ةعــد. )2: 1389 (افتخــاري و همکــاران، 
اشــتغال، بــر توســعه و  ۀدر راســتاي توســع محققــان،

عنوان یکـی   به یک کشورگسترش کارآفرینی در نواحی 
منشـأ  کـه   کنندراهبردها نواحی تأکید میاین دیگر از 

تجاري  خدماتی،هاي تولیدي، تحوالت بزرگ در زمینه
و نیز موتور محرك توسعه، پیشرفت اقتصـادي، ایجـاد   

 Urbano etشـوند ( شغل و اصالح اجتماع محسوب می

al., 2010: 5( که اقتصـاد کشـورهاي در حـال    تا جایی
بسـیاري از   ةکننـد توانـد برطـرف  کارآفرینی می ۀتوسع

ها از جمله بیکاري، درآمد پایین و فقـدان تنـوع   چالش
  ). Archibong, 2004: 73اشد (اقتصادي ب

از نظــر گروهــی دیگــر از محققــان، گردشــگري از  
 و مسـتقیم  طـور  بهاشتغال ۀترین راهبردهاي توسعمهم

از نظـر  . )143: 1397کـانی،  (نجفـی  است غیرمستقیم
ــاحب  ــته از ص ــن دس ــران ای ــگري   ،نظ ــروزه گردش ام

سـت کـه داراي   نیاترین صنعت در د بزرگترین و سریع
 ,.Liu & Wallناپـذیر و فزآینـده اسـت (   رشدي پایان

2006: 160; Riley et al., 2002( ر همچنـین، از نظـ   ؛
مناطق که از نظر  ۀآنها گردشگري نقش کلید در توسع

 :Yagüe, 2002انـد، دارد ( اقتصادي دچار رکـود شـده  

1101; Pina & Delfa, 2005: 951(.    گردشـگري یـک
ورهاي فعالیـت چندجانبـه اســت و در بسـیاري از کشــ   

هایی بنیادي برخوردار بوده و حتی در جهان از حمایت
بسیاري از موارد توسط بخـش خصوصـی و عمـومی از    

 ).Akça, 2006: 2837( شـود لحاظ مـالی تقویـت مـی   
 استفاده  یا  که براساس زمانی گردشگران، هايفعالیت

ــاحل از ــا و س ــابع ی ــایی، من ــی دری ــه طبیع ــه و چ  چ
ــان ــاخت انس ــوار در س ــاحلی  ن ــده  س ــع ش ــد،واق  باش

د که تنوع اقتصـادي  دهمی شکل را ساحلی گردشگري
 بـه  ملـی  اقتصـاد  رشد تحریک اي براي جوامع و وسیله

 ).148: 1395نـژاد و همکـاران،   آید (رمضانمی حساب

 بالقوه هايقابلیت موارد ذکر شده عالوه بر کهطوري به
 نزدیـک  و دور نقـاط  از را گردشـگران  توانایی جـذب  و

 گردشگري، جهانی سازمان ارقام و آمار بر اساسو دارد 
 گردشـگري  بخـش  بـه  مربوط جهان بیشترین مسافران

  ).2: 1398ذوالفقاري و همکاران، است ( ساحلی
اشــتغال در جوامــع،  ۀاز دیگــر راهبردهــاي توســع

 ایع در نواحی مذکور است که درتوسعه و گسترش صن
م در کشورهاي جهان مورد توجه واقع شده است. اقـدا 

تواند به افزایش رفاه عمـومی و  صنایع می ۀجهت توسع
کاهش فقر و ایجاد اثرات تکاثري در دیگر ابعاد توسعه، 
زمینه ایجاد فضاي زیستی مناسـب در ابعـاد محیطـی،    

ري و اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند (سجاسی قیـدا 
  ).  88: 1393 ،همکاران
ـ   یتحوالت کنـون : دریامحور اقتصاد الملـل  نینظـام ب

بـه   ایـ قـدرت در  یاست که دوران فراموش نیاز ا یحاک
 يکـه روزگـار   یائیـ قـدرت در  يهـا تیسر آمده و اولو

 دیمطرح شده بود، باز تول گرانیتوسط آلفرد ماهان و د
انـد کـه   افتـه یبـزرگ در  يهـا  شده است. امروزه قدرت

 یالمللنیب يآزاد و آبراهها يهاآب ژهیوبه اهایدر ۀعرص
بـاال و   يهـا تیـ از ظرف ،یشـ یالجمتصل به نقاط سـوق 

 ياهـداف راهبـرد   يریـ گیکمتـر در رونـد پ   يهانهیهز
ادوار  یخیاسناد تار گریبرخوردارند. از طرف داقتصادي 

 یسـهم  ایـ دهد کـه در ینشان م خیمختلف تمدن و تار
ثـروت و رفـاه    قلمرو، قدرت، ۀتوسع اقتصاد، در یاساس

  ).  157-156: 1368ی، (عزت آنها داشته است
ـ   فعالیت صـورت مسـتقیم یـا    ههاي اقتصـادي کـه ب

بـه عنـوان داده و یـا مـواد اولیـه       دریاهاغیرمستقیم از 
متکی هسـتند و یـا از نظـر     دریاکنند و به استفاده می

و یا زیر اقیانوس قـرار دارنـد،   دریا جغرافیایی در سطح 
تـابعی   دریاشوند. اقتصاد محسوب می دریاجزو اقتصاد 

همچنـین   ؛)Colgan, 2003: 4( از صنعت و مکان است
نزدیک به هاي اقتصادي که در ساحل و یا کلیه فعالیت
اقتصاد سـاحلی بـه حسـاب     ةشود در زمرآن انجام می

هاي صـورت  ه فعالیتآید. اقتصاد ساحلی شامل کلیمی
ساحلی است و بنابراین جمع اشتغال،  ۀگرفته در منطق

گیـرد. ایـن   ا در بر میداخل منطقه ر دستمزد و ستانده
معنی یکدیگر نیستند و اقتصاد سـاحلی بـه   دو واژه هم
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هاي بیشتري را شامل است، بسـیار  که فعالیتدلیل این
 ,Kildow & Mcllgorm( اسـت  دریابزرگتر از اقتصاد 

 طورکلی امروزه کشورهاي سـاحلی بـه  به). 369 :2010
 در راستاي توسـعۀ  اياقتصاد مبتنی بر دریا توجه ویژه

هـاي  تـرین جنبـه  مهم 1اقتصادي خود دارند. در شکل 
  ذکر شده است.اقتصادي دریا 

ــاد   ــم اقتص ــش مه ــانق ــاحلی در  دری ــاد س و اقتص
هـاي آزاد قـرار   و آب دریاهاکشورهایی که در مجاورت 

دارند، انکارناپذیر است. مطالعاتی که در خصوص نقـش  
ده بـه ایـن نتیجـه    ملی انجام ش در اقتصاد دریااقتصاد 
تواننـد  می دریاییهاي منابعچرخهاند که روند و رسیده

 & Kildow( باشـند مـی ثیرگذار أبر روند اقتصاد ملی ت

Mcllgorm, 2010: 368له اهمیت بررسی و ئ). این مس
پایش اقتصاد اقیانوس و اقتصـاد سـاحلی را دو چنـدان    

بـه   کیـ زددهد کـه ن ) گزارش می2007فائو (کند. می
 نیدرصد پـروتئ  40جهان، دستکم  تیدرصد جمع 60

طـورکلی  . بـه آورنـد یبه دست م ایخود را از در یوانیح
کشورهایی کـه از نعمـت همجـواري بـا      توان گفت:می
از  هاي آزاد برخوردارند، سعی در بیشترین اسـتفاده آب

اقتصـادي نـواحی    ۀایـن پتانسـیل خـدادادي در توسـع    
، دریـا ه بـه کـاربرد متنـوع    ساحلی خود دارند. بـا توجـ  

رابطه شکل گرفتـه و   هاي گوناگونی نیز در اینفعالیت
هاي اخیر به شـدت  هاي دریایی در سالاهمیت فعالیت

زیـرا در بســیاري از   ؛هـا قــرار دارد دولــت مـورد توجـه  
ی موتـور رشـد اقتصـادي    مناطق ساحلی صنایع دریـای 

 اقیانوسـی هـاي  بندي فعالیترتبه خصوص  اند. درشده
هاي دریایی در کل دنیا، بخش گردشگري  فعالیت براي

فـن پروري دریایی و زیست، آبزيو حمل و نقل دریایی
ر بـــین کلیـــه بزرگتـــرین ســـهم را د وري دریـــاییآ

 دارنـد  دریـا و سـاحلی در اقتصـاد    دریـایی هاي  فعالیت
)World Marine Market, 2005: 328.(  

  

  
  هاي اقتصادي اهمیت دریاجنبه :1شکل 

  )202: 1391راد، نیا و کاویانیع: (نگارندگان با اقتباس از حافظمنب
  

تغییــرات در جهــان امــروز ناشــی از : پژوهــیآینــده
آوري است، این تغییـرات در تمـامی   تغییرات علم و فن

محورهاي زندگی ما اثر مستقیم و یا غیرمسـتقیم دارد.  
ــی و     ــاي سیاس ــر در مرزه ــرد، تغیی ــگ س ــان جن پای

تعداد افـراد کشـورها بـه     نیشتریب یابیدست ،ياقتصاد
روزافزون علـم   ریتأث د،یجد یو اطالعات یارتباط لیوسا

مسائل آمدن  دیپد نده،یآ يریتر شکل گ یو فن شناس

 ،ياقتصـاد  ،یبا وجود گونـاگون علمـ   يعدچند ب میعظ
 کیکه تشـر  یو اجتماع یفرهنگ ،یاسیس ،یشناختفن

 يطلبد نقـش محـور  یمرا  يمتعدد يکشورها یمساع
نگـاه   يهـا مشخصه نیتراز مهم یدانش و پژوهش برخ

 ۀتوج گریشده و صدها عامل دادیاست. موارد  ندهیبه آ
(اکرمـی،   دیـ نمایمـ  پژوهیندهیهمگان را معطوف به آ

ـــآین). 75-74  :1392 ـــپ دهـ ــی را ژوهیــ ـــتم  وانـ

جنبه هاي اقتصادي اهمیت دریا 

منابع تفریحی و توریستی دریا

منابع فالت قاره و منابع کف و زیر کف دریاها

منابع غذایی و دریایی

مزیت هاي مکانی براي تاسیس مناطق آزاد 
صنعتی -تجاري 

منابع متفرقه اقتصادي نظیر انرژي،  آبزیان، 
امالح آب دریا
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 اي آینده به دستیابی منظور به تغییر براي ایجاد ابزاري
 سـطوح  در را آن تـوان  مـی  کـه  ابزاري. مطلوب دانست

گرفت (حسینی  کار به فراملی و ملی مختلف سازمانی،
هـا  ملـت ها و ها، سازماندولت). 23: 1398و همکاران، 

چراکـه   ندیدرك نما شتریرا بهتر و ب ندهیو آ رییتغ دیبا
نمـود کـه    میو کار خواه یگزند ياندهیما همگان در آ

ملل به درك درست  یمتفاوت از امروز خواهد بود. وقت
 يبـرا  يشـتر یب يهـا و فرصـت  ابندیدست  راتییاز تغ
  دست خواهد آمد.هب ندهیآ يمثبت بر رو ریو تأث یزندگ

از  یمتعـدد و گونـاگون   فیتعار پژوهیندهیآ فیتعار
و با  یکل ریتعب کی در. دیارائه گرد یشناسندهیمفهوم آ

تـوان  یمـ  يزیبا تجو ینینو يهاروش یاستفاده از برخ
درك  يعبارت اسـت از تـالش بـرا    یشناسندهیگفت آ

 يرو دیـ با ایـ دهـد و   يتوانـد رو یم ندهیآنچه که در آ
 فیـ بنـا بـه تعر   ای ).67-68: 1390(تقوي گیالنی، دهد

 ینـ بیشیاست کـه بـه پـ    يندیفرآ یشناسندهیآ گر،ید
از  یکـ ی پـردازد یمـ  نـده یمحتمـل در آ  دادیرو نیچند
طـور خالصـه شـناخت    را به یشناسندهیپردازان آهینظر

جامعـه   کیممکن و مطلوب  يهاندهیآ ۀبا مطالع ندهیآ
از  گـر ید یبرخ )56: 1377(منصوري،  دینمایم فیتعر

ــم  ــالح چش ــمندان از اص ــدازدانش ــرد ان ــر يراهب  هبه
اساس آینده علت وجود حال و گذشـته  نی. برارندیگ یم

 شیخو ندهیهمگان تا کنترل آ ياست برا یاست و راه
 هیـ هدف تفکر بـر پا  گری. به عبارت درندیرا به دست گ

حـال و گذشـته    يهانشیز، روشن ساختن گزادانمچش
 ).14: 1385  (گـودل، ممکـن اسـت    يهادر پرتو آینده

ارائـه   فیتعـار  ۀهمـ در  زیرغم وجود اختالفات ناچعلی
 یتالش یپژوهندهیبا آ یشناسندهیتوان گفت آیشده م

و  اهـداف  ندهیآ ۀاست جامع در جهت شناخت و مطالع
مطالعــات  يبـرا  ی،شناسـ نــدهیمطالعـات آ  يکاربردهـا 

شـده   انیـ ب یمتنـوع  ياهداف و کاربردها یشناسندهیآ
؛ شـود یاز آنهـا اشـاره مـ    یاست که به اختصار به برخـ 

ــو  حیشــناخت و درك صــح ــور و نح  ةاز مســائل نوظه
 جیاز نتـا  يریشـگ یو پ يزیرانجام برنامه؛ برخورد با آنها

 میو تنظـ  هیـ ته، نشـده  ینـ یبشیپـ  يدادهایرو انباریز
، افتـاد یاتفـاق مـ   نـده یکـه در آ  یتحـوالت  يواعد بـرا ق

 يریـ گو بهره ندهیدر آ يمطالعه درخصوص رشد فناور

 تیدانـش و هـدا   يبه مرزها یابیاز آنها به منظور دست
 ي وادیــبن هــايپــژوهشدانــش در جهــت انجــام  نیــا

از گـام   زیـ پرهر، و کالن کشو یصلابه اهداف  یابیدست
 تیــتقو، نــدهیآ ۀنهــادن در ســبط پرخطــر و ناشــناخت

؛ تیمســئول رفتنیانتخـاب و انجــام پــذ  يهــا بــرا ملـت 
 يهـا ها و نگـرش ها، ارزشدهیا تیو درك اهم رشیپذ

در جهـان   نـده یآ جادیمثبت گذشته و حال در خلق و ا
برتر و مطلوب که احتمـال وقـوع    ياندهیآ جادیبرتر و ا

 یو منطق کیستماتیآوردن نگرش س دیپدبا  شتریآن ب
دارد  میاثر مستقها انسان یکه در زندگ تیبه تحوالت آ

  . )46: 1384پور و نوروزیان،  مرادي(
ــه ــی ب ــورکلی م ــه ط ــه ب ــت ک ــوان گف ــه  ت مجموع

که با جسـتجو در منـابع، الگوهـا و عوامـل      ییها تالش
بـالقوه و   يهـا نـده یثابـت بـا هـدف تجسـم آ     ای ریمتغ

ــه ــر برنام ــ   يزی ــورت م ــا ص ــا آنه ــگیمتناســب ب  رد،ی
بـا   ودشـ یدانش تالش م نی. در اندیگویم یپژوه ندهیآ

تصـور سـاده    يبـه جـا   یعلمـ  يهااز روش يریگبهره
ـ به گمانه نده،یآ بـر دانـش در مـورد     یمبتنـ  يهـا یزن

ــد ــدهیآ نیچنـ ــود؛ ز نـ ــه شـ ــپرداختـ ــناخت  رایـ شـ
گذشـته، متـأثر از    يهـا در زمـان  ندهیآ ۀهوشمندانریغ

آنهــا در  يریکــارگبــه ةو نحــو يزیــربرنامــه يابزارهــا
و  بیآسـ  شیتوانـد بـا افـزا   یمـ  يزیربرنامه يندهایفرا

در  هرگاه .)Myer, 2000: 221(ها همراه باشد خسارت
مهـم توجـه    نیـ بـه ا  دیشود، بایصحبت م ندهیمورد آ

 نـده، یدر آ سـتم یس کیمطلوب  طیکرد که مالك شرا
بـه   دنیبـا احتمـال رسـ    یکنـون  طیآن در شرا يداریپا
 يهاستمیس کردیاست. در رو کینزد ةندیدر آ يداریپا

ــذانطبــاق ــنبــود پا ریپ ــو تغ يداری ــمــداوم  راتیی  کی
کشـد  یرا بـه چـالش مـ    آن يداریـ ثبـات و پا  ستم،یس
)Dixon et al., 2014: 132(پژوهشگران  لیدلنیهم. به
منـد  نظـام  یدانش تالشـ  نیدارند ا دهیعق یپژوهندهیآ

 طیمحـ  ،يورآبلندمـدت علـم، فـن    ةنـد ینگاه به آ يبرا
تـوان در  یاقتصاد و اجتماع است که م است،یس ست،یز

و  افـت یمطالعات هدفمند به آن دست  یچارچوب برخ
 ییهـا يزیـ ربه برنامه ندهیروشن از آ يریبا داشتن تصو

ها پرداخت فرصت شیو افزا دهایاز تهد يریجلوگ يبرا
)Kameoka, 2004: 580(.  در نهایــــت اینکــــه
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عواقــب  و هـا گــريدرون دارد سـعی  پژوهــی آینـده 
و  هـا ارزش تـا  کنـد  مشـخص  را مختلف تصمیمات
 پرسـش  مـورد  یا و دهد ارتقا را مشخصی روندهاي

 ).110: 1399قرار دهد (احدنژاد و نجفی، 
  

  تحقیقروش 
منـابع موجـود در    در این پژوهش از طریق مطالعۀ

ی و پژوهـ  ندهیآ نهیزم دربره ادبیات، مصاحبه با افراد خُ
ــش  ــتفاده از پرس ــه اس ــهنام ــور ب ــواهی از  منظ نظرخ

 ی، تالش شد بـه هـدف تحقیـق   پژوه ندهیآمتخصصین 
بنـابراین بـه لحـاظ هـدف کـاربردي و       پرداخته شـود؛ 

 ،يآمار ۀجامع. استلحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی  به
ریـایی،  ي دگردشـگر  ةخبرگـان حـوز   گروه دلفی یعنی

فنـاوري دریـایی اسـتان    آبزي پروري دریایی و زیسـت 
. از طریق تکنیک گلوله برفـی نخبگـان در   است بوشهر

ــتۀ  ــی و بخــش خصوصــی  ســه دس دانشــگاهی، اجرای
نفر انتخاب گردیـد   15 در مجموعشناسایی گردید که 

و به صورت حضوري و از طریق ظرفیت فضاي مجازي، 
نگاري و عوامل تأثیرگـذار و  مصاحبه براي بررسی آینده

ها حوزه کدام ازهرنجام شد. اشتغال ا پیشران در توسعۀ
هـاي مربـوط بـه مـاتریس     نامهپرسش به طور جداگانه

 توسـط  هـا پیشران اولیه فهرستخود را تکمیل کردند. 
محققان این پژوهش که از پیشـینه و ادبیـات تحقیـق    
 استخراج شده بود، تهیه گردید. سپس جهت تـدقیق از 

خواسته شد نظرات خود را در این زمینه  گروه خبرگان
هایی مورد نظـر خـود را   ارائه کنند و همچنین پیشیران

 متقابــل تــأثیرات گــام بعــد، در. بــه آن اضــافه نماینــد
 کمـک  بـه  و سـاختاري  روش بـا  شـده  نهایی متغیرهاي

 بخـش  در که شدند تحلیل و تجزیه مک، میک افزار نرم
  .شود می پرداخته آن به پژوهش هاي یافته

ــاختاري، در  ــروش س ــین   راب ــط ب ــل رواب ي تحلی
هـاي گسـترده و داراي    در سیستم متغیرها به خصوص

ــ  رود. پتانســیل ایــن روش در  کـار مــی هابعـاد متعــدد ب
ـ   هـاي کیفـی در کنـار داده    استفاده از داده ی، هـاي کم

هـاي   سبب شده که این روش تبدیل بـه یکـی از روش  
پژوهی شود. در این روش متغیرهـاي   پرکاربرد در آینده

قرار گرفته و بـر   N*Nمؤثر بر سیستم در یک ماتریس 

 صفر تـا چهـار  اساس نظرات گروه کارشناسان در قالب 
توانند کمک بسزایی بـه   می نتایجشود.  گذاري می ارزش

یستم و چگـونگی عمـل سیسـتم    درك ابعاد و روابط س
طـورکلی  به ).123: 1390بر، در آینده داشته باشد (قلم

سازي سـاختاري تفسـیري متغیرهـاي    در تکنیک مدل
زیادي وجود دارند که در ادامه به صـورت خالصـه بـه    

  شود.آنها اشاره می
ننده یا تأثیرگذار: ایـن متغیرهـا   کمتغیرهاي تعیین

ــوده و کمتــر  بی ــذار ب ــذیر هســتند؛شــتر تأثیرگ  تأثیرپ
ارد. بنابراین سیستم بیشتر به ایـن متغیرهـا بسـتگی د   

زیرا  ها هستند؛ترین مؤلفهمتغیرهاي تأثیرگذار، بحرانی
ست و میزان کنترل ه تغییرات سیستم وابسته به آنهاک

بر این متغیرها بسیار مهم اسـت. از طـرف دیگـر، ایـن     
ــه سیســتم   ــوان متغیرهــاي ورودي ب ــه عن متغیرهــا، ب

باشند. در میان این دسته متغیرها، اغلب متغیرهاي  یم
ــا  ــا ب ــی ی ــتم   محیط ــر سیس ــدت ب ــه ش ــه ب فتی را ک

توان یافت. این متغیرها توسط سیستم گذارند، میتأثیر
قابل کنترل نیستند زیرا که خارج از سیستم قرار دارند 

 نمایـد مـل مـی  و بیشتر به عنوان عـاملی از اینرسـی ع  
  .)2(شکل 

ت زمان به صوراین متغیرها، هم :وجهیمتغیرهاي دو
نمایند. این پذیر، عمل میبسیار تأثیرگذار و بسیار تأثیر

زیـرا   )3(شـکل   متغیرها با عدم پایداري آمیخته اسـت 
هر عمل و تغییري بر روي آنها، واکـنش و تغییـري بـر    

ــایج و گــر متغیرهــا را بــه دنبــال دارد ایــن دی ــه نت گون
بــه همــراه دارد کــه  بــومرنگی را هــا یــک اثــرواکــنش

یرایـی اثـر و عالمـت اولیـه     نهایت باعث تشدید یـا م در
  ).2شود (شکل  می

ایـن   پذیر یـا متغیرهـاي نتیجـه:   متغیرهاي تأثیر
پــذیري بســیار غیرهـا تأثیرگــذاري پــایین و تــأثیري مت

ه تکامـل متغیرهـاي   بنابراین آنها نسبت ب دارند؛ باالیی
ا متغیرهـاي  آنهند. اوجهی، بسیار حساستأثیرگذار و دو

  ).2خروجی از سیستم هستند (شکل 
ایـن متغیرهـا داراي    متغیرهاي مستقل یا مسـتثنا: 

و گویـا اصـال   ي و تأثیرپذیري پایینی هستند تأثیرگذار
ارتباطی با سیستم ندارند زیرا آنها نه باعث توقـف یـک   
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ــه باعــث تکا  ــل و پیشــرفت آن در متغیــر اصــلی و ن   ).2شوند (شکل سیستم میم

    
  وجهیمتغیرهاي دو  متغیرهاي تأثیرگذار

    
  متغیرهاي مستقل  متغیرهاي تأثیرپذیر

  )216: 1397(موالئی قلیچی، چهار وضعیت  موقعیت متغیرها در: 2شکل 
 

  
  هاپراکنش پیشران محدودة :3شکل 

  
 در بوشـهر  اسـتان  :اسـتان بوشـهر   موردي، مطالعۀ
 04/23072 بـا  برابـر  مسـاحتی  بـا  ایـران  غربی جنوب

 خلیج فـارس  باریک بین نواري صورت به کیلومترمربع

ایـن   ).4ت (شـکل  اس قرارگرفته زاگرس هايپایهکوه و
 مرزهـاي  داشـتن  بـه  توجـه  با سرزمین پهنۀ در استان

 ورودي مبـادي  از یکی عنوان به تجاري بنادر و دریایی
 در مـؤثري  نقـش  توانـد می خدمات و کاالها خروجی و
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 ایفـا  ايمنطقه و ملی سطح در تجاري مناسبات توسعۀ
  ).14: 1391(کنین،  نماید

براساس نتایج سرشماري عمومی نفـوس و مسـکن   
 1163400، جمعیت استان بوشهر در این سـال  1395

شـهر از کـل   نفر بوده است. سـهم جمعیتـی اسـتان بو   
اسـتان   31کـه در بـین    درصد بود 45/1معادل کشور 

ــه ــ 22 کشــور رتب ــر دارا ب ــت دارد. را از نظ ودن جمعی
ــاالنۀ  ــرخ رشــد س ــت در ســال متوســط ن ــاي جمعی   ه

درصد و براي اسـتان   24/1براي کل کشور  95-1390
دست آمده است. بررسی وضـعیت  هدرصد ب 4/2بوشهر 

 85هـاي  وشهر در حد فاصـل دوره مهاجرت در استان ب
میـزان واردشـدگان در اسـتان    دهـد  نشـان مـی   95تا 

بود  نفر 83907برابر با  شدگان بیشتر ونسبت به خارج
). 1395است (مرکز آمـار ایـران،   تراز آن مثبت بوده  و

هـاي بوشـهر و   شهرسـتان ن، شـاغال تعـداد  خصوص در
نفـر بیشـترین میـزان     52124نفر و  80943کنگان با 

بـا   نفـر و دیـر   8788دیلم بـا  هاي و شهرستان شاغالن
ن را در بــین  نفــر کمتــرین میــزان شــاغال    17396

همچنین بررسی وضعیت د؛ نهاي ساحلی دارشهرستان
هـاي  دهـد کـه شهرسـتان   تعداد کل بیکاران نشان می

نفــر  4396و شهرســتان گنــاوه بــا  13243بوشــهر بــا 
 1977هاي دیر بـا  بیشترین میزان بیکاران و شهرستان

نفر کمترین میـزان بیکـاران را در    2248با نفر و دیلم 
(مرکـز آمـار    نـد هاي ساحلی اسـتان دار بین شهرستان

  ).1395ایران، 
اســتان بوشــهر بــه لحــاظ برخــورداري از ســواحل  

هاي مختلف و متنـوع، همسـایگی بـا    طوالنی با لندفرم
پنج کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس، قـرار گیـري در   

کشـور، تـوان    حد فاصل سه قطب گردشـگري جنـوب  
و دارا بـودن   اکولوژیک و آسایش فصلی نسبتا مناسـب 

هـاي  میراث ملموس و نـاملموس غنـی یکـی از کـانون    
گردشـگري سـاحلی در جنـوب     مسـتعد بـراي توسـعۀ   

هاي گردشـگري  شود. از نظر دهکدهکشور محسوب می
ــال  ــتان در س ــطح اس ــداد  96 در س ــده در  4تع دهک

ــتان ــ  شهرس ــنهاد گردی ــاحلی پیش ــاي س ــه در ه ده ک
هکتار در حـال مطالعـه، اجـرا و     747مساحتی بالغ بر 

گردشـگري در   باشند. از نظر منـاطق نمونـۀ   میل میتک

 منطقـه بـه عنـوان منـاطق نمونـۀ      12اد ، تعد96سال 
گردشگري در سطح استان معرفی گردیـده اسـت کـه    

ــط  ــامع     5فق ــرح ج ــاطق داراي ط ــن من ــورد از ای م
همچنـین از نظـر    ؛باشـند  گذار می یهگردشگري و سرما

روستا  9تعداد  96روستاهاي هدف گردشگري در سال 
شناسایی شده اسـت. تعـداد   به عنوان روستاهاي هدف 

گردشگري در استان بوشهر وجود دارد کـه   جاذبۀ 128
 2تـاریخی و  -رد فرهنگـی مـو  80مورد آن طبیعی،  46

در مـورد   89ساخت هستند. از ایـن تعـداد   مورد انسان
  ساحلی استان قرار دارد.هاي شهرستان

 کشــور در وريآفــن تــــــزیس وضــعیت بررســی
 تـزیس رکتــش 60 حدود کشور در که دهدمی نشان

 شرکت  دو اـــتنه تعداد این از که دارد وجود اوريـفن
 رــگـــدی ويــس از. دارند فعالیت بوشهر استان در آن
 علـم  پارك و دانشکده پژوهشکده، 40 حدود کشور در
ــن و ــه وريآف ــه ک ــورت ب ــومی ص ــه عم ــوع ب  موض

کـه در   پردازنـد مـی  دریا بیوتکنولوژي و شناسی زیست
 دریــایی وريآفــن زیســت پژوهشــکدة ایــن اســتان دو

 کــجلب ودرــپ به وريآفن زیست حوزة. دارند فعالیت
 بهداشـتی  آرایشی و خوراکی مصارف براي انسانی گرید

 محدود آنهاست تولید ماه در کیلوگرم 500 تا 200 که
  .است شده

ـ    زي پـروري در اسـتان بوشــهر   بررسـی وضـعیت آب
شهرستان اسـتان   10شهرستان از  8دهد که نشان می

به صورت ساحلی در پیرامون خلیج فارس قـرار دارنـد.   
 کل سـواحل  درصد مساحت 8صیادان استان از حدود 

 و دیکیلومتر مربع جهت صهزار  20یعنی  خلیج فارس
شوند. وجود صیدگاههاي متنوع بـا  میمند صیادي بهره

 ةگونه)، مرز گسـترد  60آبزي (حدود  هاي مختلفگونه
در اختیار  رامناسبی ة ی و بنادر متعدد، امکانات بالقوآب

هکتار اراضی قابل  20500حدود  ایجز در هگذارد. بمی
 14300برداري براي پرورش آبزیان وجود دارد که بهره

ــل بهــره ــار آن قاب ــرداهکت ــه در صــورت ب ري اســت ک
تـوان  مـی  رداريبـ هاي قابل بهـره زیرکشت رفتن زمین

(اداره کـل   برداشت نمودمحصول هزارتن  100بیش از 
  ).1396شیالت استان بوشهر، 
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  هاي استان بوشهرموقعیت شهرستان :4شکل 

  
  اصلی و بحث هایافته

اشـتغال در   توسـعۀ هـاي  شناسایی و تحلیل پیشران
در ایـن  : بخش گردشگري دریایی در اسـتان بوشـهر  

اشتغال در بخش  ۀتوسع يهاشرانیپقسمت به تحلیل 
شـود.  پرداخته مـی  در استان بوشهر ییایدر يگردشگر

مک بهره گرفتـه  پژوهی میک راستا از روش آیندهدراین
 هآینـد  هـاي  روش از استفاده دلیل ترینشده است. مهم

 بـراي  چیزهایی چه کنیم مشخص که است این پژوهی
 حاضـر  حال در اما است، الزم صحیح گیريیک تصمیم

اطالعـات   ایـن  کمـک  به نیست. دست در اطالعات این
 در و شـوند  امتحـان  تا کرد مشخص را هافرض توانمی

یابند (حبیبی و جعفـري مهرآبـادي،    تغییر لزوم صورت
قـاطع از  روش تحلیل اثرات متقابل یا مت ).100: 1389

پژوهـی اسـت. در    هاي پرکـاربرد در آینـده  جمله روش
عالم واقع اکثر رویدادها و مسائل بـه نحـوي، بـا دیگـر     
رویدادها و مسائل مرتبط هستند و تحلیل ایـن روابـط   
متقابـل اهمیــت دارد. در روش تحلیـل اثــرات متقابــل   

ثیر) یک متغیر بـر  تأشود تا تأثیر (یا احتمال تالش می
نگـري شـود و مجمـوع ایـن اثـرات      متغیر دیگـر پـیش  

متقابل محاسبه شـود. بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف،       

تحلیل سـاختاري بـا اسـتفاده از    میشل گوده فرانسوي 
نگاري را به عنوان یکی از اجزاء آینده مکافزار میکنرم

ــرد  ــی ک ). Gorane et al., 2012( اســتراتژیک معرف
در  ییایـ در يگردشـگر در اشتغال  ۀوسعتهاي شاخص

  است. 1، به شرح جدول استان بوشهر
 ۀتوسع بر مؤثر  شرانیپ 27 تمامی پژوهش  در این

 شـده  افزاروارد نرم ییایدر ياشتغال در بخش گردشگر
پس از  د.ش نظر گرفته در 1کوتاه نشانگر  هریک براي و

شناسـایی متغیرهــا، اولـین مرحلــه، تشـکیل مــاتریس    
مـدیران   هاي دلفینشست از مستخرج مقایسات زوجی

 هـر  تـأثیر  نفر) است کـه در آن میـزان   15 مجموع (در
  است. شده سنجیده متغیرها سایر بر متغیرها یک از

دهـد کــه  مـک نشـان مــی  تجزیـه و تحلیـل میــک  
اقداماتی که در ناحیه نفوذ قرار دارند از قدرت نفوذ باال 

عبـارتی  و میزان وابستگی کـم برخـوردار هسـتند. بـه     
توان بیان نمود که این اقـدامات بـر سـایر اقـدامات      می

گذارند ولیکن از اقـدامات دیگـر کمتـر تـأثیر     تأثیر می
 تحلیـل  نوع دو مجموع در مکمیک افزارپذیرند. نرممی

اثـرات   یکـی  دهد، می نشان را تحلیلی گراف و و نمودار

                                                             
1. Short Label 
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اثـرات   تحلیـل  غیرمسـتقیم.  اثـرات  دیگـري  و مستقیم
مـاتریس   هـاي داده  برهمکنش نتیجه واقع در مستقیم

محاسـبۀ   نتیجـه  اثرات غیرمستقیم تحلیل و است اولیه

ایـن   در کـه  است اولیه ماتریس تکرار و باالتر هايتوان
مرتبـه   2افـزار و  نـرم  هاولیـ  پیشـنهاد  اساس بر پژوهش

  .است شده تکرار، انتخاب
  

  در استان بوشهر ییایدر ياشتغال در بخش گردشگر ۀتوسع يهاشرانیپ :1جدول 
گردشگري دریایی يهاشرانیپ نوع  

هاي متعدد در نوار ساحلیوجود بنادر و اسکله مسکونیجزایر مسکونی و غیر   هاي ساحلیهوجود صیدگا   
هاي آبزي و کنار آبزيتنوع گونه فرهنگ تعاملی و مهمان نوازي باال بودن شاخصه هاي امنیتی  

هاي متفاوت ساحلیلندفرم حفظ کاربري گردشگري ورزش هاي ساحلی توسعۀ   
اشتغالزاییحمایت دولت در قالب پرداخت تسهیالت  مراکز اقامتی تعدد شهرها و روستاهاي ساحلی  

گردشگري مراکز آموزشی و پژوهشی در حوزة فرودگاه هاي متعدد  وجود نیروي کار جوان و مستعد 
هاي گردشگري تصویب مناطق نمونه و دهکده

 ساحلی در استان
ها و مراکز آموزشی متعددهوجود دانشگا  برخورداري از غذاها و موسیقی محلی 

 رقابت پذیري منطقه اي همجواري با کشورهاي حاشیه خلیج فارس راههاي مواصالتی بین شهري و روستایی
گذاري مردم محلی در بخش گردشگريسرمایه مراکز خرید در شهرهاي ساحلی پارك ملی دریایی و جنگلی نایبند  

هاها و آبسنگوجود مرجان گردشگري دریایی تبلیغات در حوزة حمایت سازمان بنادر و دریانوردي   
  

  
  یی بوشهرایدر ياشتغال در بخش گردشگر ۀتوسعهاي توزیع پیشران :5شکل 

  
آتـی   هـاي ویژگـی  توانـد مـی  مستقیم اثرات تحلیل

 همه عوامل از گرفته شکل محیط در را عوامل از هریک
 و ترینتحلیل کلیدي منظور به نهایت در و نماید تبیین

 اثـرات  دو تحلیـل  مقایسـۀ  از بایـد  عامـل  اثرگـذارترین 
 2 در جــدول بــرد. بهــره غیرمســتقیم و مســتقیم

 مشـخص  MDI 1 یا مستقیم اثرات ماتریس هاي ویژگی
  است. شده

                                                             
1. Matrix of Direct Influences 

 در متقاطع اثرات محاسبۀ تکرار براین، تعدادعالوه
 است. گرفته صورت مرتبه 2 با برابر نظر ماتریس مورد

پایۀ  پیشنهاد ايمرتبه 2 تکرار که است توضیح الزم به
این  ایداريـــــپ هـــدن بـرسی براي مکمیک افزارنرم
  ).3است (جدول  بوده ریسـمات



  142                                                                                                                                                                             و همکاران حسینی علی

 

  هاي اثرات مستقیمویژگی .2جدول 
اندازه   شاخص

 ماتریس

تعداد 
 تکرار

 بدون تاثیر (صفر)
تاثیر اندك 

 (یک)

تاثیر میانه 
 (دو)

تاثیر زیاد 
 (سه)

 مجموع
 میزان

 پرشدگی

 %63.65 464 114 164 186 265 2 27 مقدار

   گانمأخذ: نگارند
  متقاطع اثرات ماتریس محاسبۀ تکرار تعداد :3جدول 

( I T E R A T I O N ر ا ر ک ( ت  ( I N F Z L U E N C E ر ی ث أ ( ت  ( D E P E N D E N C E ی  گ ت س ب ا ( و  
1 %101 %102 
2 %100 %98 

  مأخذ: نگارندگان
 

 شــیوة توزیــع و پــراکنش متغیرهــا در صــفحۀ    
پراکنـدگی، حــاکی از میـزان پایــداري و یـا ناپایــداري    

 نمودار اگر متقاطع  اثرات تحلیل روش درسیستم است. 
  پایـدار  سیسـتم  دهنـدة نشـان  باشد L صورت به حاضر

 اثرپذیر یا  اثرگذارند یا کلی طور به عوامل که ست، چر
 اگر نمودار اما دارد، قرار اندکیپیچیدة و دوگانه عوامل و

 نمـودار  قطـري  محور حول کشیده بیضی فرم به حاصل
  .)5(شکل  ناپایدار است سیستم دهندةنشان بگیرد، قرار

 محور اطراف در متغیرها  دهد اغلبنتایج نشان می
 محـدود  عامـل  چند از غیر به اند.پراکنده قطري صفحه

 سیسـتم  در باالیی تأثیرگذاري دارايدهندمی  نشان که
نسـبت   مشابهی تقریباً از وضعیت متغیرها بقیه هستند،

متغیرها داراي دو نـوع تأثیرنـد،    .برخوردارند یکدیگر به
تأثیرات مستقیم و تأثیرات غیرمستقیم که در ادامه بـه  

 تحلیـل  بـراي  ادامـه  در شـود. تشریح آن پرداختـه مـی  
 توسـط  روابـط متغیرهـا   از هرکـدام  متغیرهـا،  تـأثیرات 

 متغیرهـاي که  است شده سنجیده  MICMACافزار نرم
 صـفحۀ  در در اسـتان بوشـهر   ییایـ در يگردشگر مؤثر

  ).4 جدول( است  سیستم ناپایداري از پراکندگی، حاکی
  

  
  بندي آنهانحوة توزیع متغیرها براساس طبقه :4جدول 

  متغیر  طبقه بندي

  وجهی دو عوامل
نمونه  مناطقی، ساحل يروستاها شهرها و تعدد، بنادر و اسکله ها وجودي، امنطقه يریپذرقابتي، گردشگر يحفظ کاربر

- هیسرمایی، اشتغالزا التیتسه ،انوردیسازمان بنادر و در تیحما، ساحل يدر شهرها دیخر مراکزي، گردشگر هايو دهکده
  ییایدر يگردشگر ةدر حوز غاتیتبلي، در بخش گردشگر یمردم محل يگذار

  جوان و مستعد کار يرویوجود ن، متعدد يهافرودگاه ی،مواصالت يراهها پارك ملی دریایی و جنگلی، مراکز اقامتی،  تنظیمی عوامل

  تأثیرپذیر عوامل
ی، تیامن يهابودن شاخصه باالی، و پژوهش یآموزش سساتی، مؤمسکون ریو غ یمسکون ریجزا، هاها و آبسنگوجود مرجان

 يهاگونه تنوعی، ساحل يدگاهایص وجود، فارس جیخل هیحاش يبا کشورها يهمجواری، دانشگاهها و مراکز آموزش وجود
  يو کنار آبز يآبز

  یمتفاوت ساحل يهالندفرم ی،ساحل يورزش ها ۀتوسعی، محل یقیغذاها و موسي، نوازو مهمان یفرهنگ تعامل  مستقل عوامل

  
 تـا  بعـد  به دوم هايتوان که شده عنوان نیز ترپیش

 دو مرتبـه   پـژوهش  ایـن  در که ماتریس پایداري درجۀ
 مـک تشـکیل  میـک  افـزار نرم ۀمحاسب در باشدمی تکرار

  بـراین  .)6(شکل  دهدمی را غیرمستقیم اثرات ماتریس
 يتعدد شـهرها و روسـتاها  پذیري شهري، اساس رقابت

ــه و دهکــدهی، ســاحل ي، گردشــگر هــايمنــاطق نمون

و  يدر بخـش گردشـگر   یمـردم محلـ   يگـذار هیسـرما 
 بـر  ثیرگـذاري میزان تأ ، بیشترینهاوجود بنادر و اسکله

 در اسـتان بوشـهر  را  ییایـ درگردشگري  فرآیند توسعۀ
ش مسـتقیم و  عوامل در هر دو رو خواهند داشت. همۀ

  اند.تکرار شدهغیر مستقیم 
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  عوامل بین غیرمستقیم تأثیرات :6شکل 

 

هاي توسـعۀ اشـتغال   شناسایی و تحلیل پیشران
: پروري دریایی در اسـتان بوشـهر  در بخش آبزي

ــران ــؤ پیش ــاي م ــعثر در ه ــش   ۀتوس ــتغال در بخ اش
 5، به شرح جدول در استان بوشهر ییایدر يپرور يآبز

اشتغال ۀتوسع بر مؤثر شرانیپ 20پژوهش  ایندر است.

 بـراي  و شده افزاروارد نرم ییایدر يپروريدر بخش آبز
پـس از  د. شـ  نظـر گرفتـه   کوتـاه در  نشـانگر  هریـک 

شناسـایی متغیرهــا، اولـین مرحلــه، تشـکیل مــاتریس    
 تـأثیر  که در آن میزان است  مستخرج مقایسات زوجی

  است. شده سنجیده متغیرها سایر بر متغیرها یک از هر
  

  در استان بوشهر ییایدر يپرورياشتغال در بخش آبز ۀتوسع يهاشرانیپ: 5جدول 
  دریایی پروري ي آبزيهاشرانیپ نوع

  پروريتوسعۀ آبزينهادسازي جهت   پروريهاي مربوط به آبزياقلیم مناسب براي فعالیت
 ریزي براي تعیین کاربري اراضی در مناطق استانبرنامه پروريساحلی مطلوب  و گسترده براي آبزيهاي زمین
 ا و مراکز آموزشی متعدد هدانشگاه هاي سرزمینی براي گسترش مزارع پرورش ماهیآب

 هاي امنیتی در استانباال بودن شاخصه متراکم پرورش میگو به شیوة
 بازارهاي خارجی براي فروش ماهی و میگو  پروري شور و مناسب براي آبزيهاي زیرزمینی لب آب

 بازارهاي داخلی براي فروش محصوالت آبزي  تجهییزات داخلی در آبزي پروري  توسعۀ
 مین پروتئین دریایی توجه به تأ فروش محصوالت صادراتی در آبزي پروري 

  آبزي پروري در دریا اي توسعۀهگیري تشکلشکل  نیروي کار ارزان و آموزش دیده 
  هاي آبزي قابل پرورش تنوع گونه  تولید محصوالت آبزي اخد مجوز در زمینۀ

  هاي کاربردي براي تولید محصوالت آبزيآموزش  آبزي پروري  گذاري بخش خصوصی در حوزةسرمایه
  

 بـرهمکنش  نتیجـۀ  واقـع  در اثرات مستقیم تحلیل
ــاتریس اولیــه هــايداده ــرات  تحلیــل و اســت م اث

 تکـرار  و بـاالتر  هـاي محاسـبه تـوان   نتیجه غیرمستقیم
 اسـاس  بـر  ایـن پـژوهش   در کـه  اسـت  اولیـه  ماتریس

 شـده  مرتبه تکـرار، انتخـاب   2افزار و نرم اولیۀ پیشنهاد
آتـی   هـاي  یویژگـ  تواندمی مستقیم اثرات تحلیلت. اس

 همه عوامل از گرفته شکل محیط در را عوامل از هریک
 و ترینتحلیل کلیدي منظور به نهایت در و نماید تبیین
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 اثـرات  دو تحلیـل  مقایسـۀ  از بایـد  عامـل  اثرگذارترین

 6 در جــدول بــرد. بهــره غیرمســتقیم و مســتقیم

 مشـخص  MDIیـا   مستقیم اثرات ماتریس هاي ویژگی

  است. شده
  

  هاي اثرات مستقیمویژگی: 6جدول 
اندازه   شاخص

 ماتریس

تعداد 
 تکرار

 بدون تاثیر (صفر)
تاثیر اندك 

 (یک)

تاثیر میانه 
 (دو)

تاثیر زیاد 
 (سه)

 مجموع
میزان 

 پرشدگی

 %61 244 59 87 98 156 2 20 مقدار

  گانمأخذ: نگارند
  

 در متقـاطع  اثرات محاسبۀ تکرار این، تعدادبرعالوه
 اسـت.  گرفته صورت مرتبه 2 با برابر نظر ماتریس مورد

پایـۀ   پیشنهاد ايمرتبه 2 تکرار که است توضیح الزم به
 این ماتریس پایداري رسیدن به براي مکمیک افزارنرم

 دهـد اغلـب  مـی  نشـان نتـایج   .)7(جـدول   اسـت  بوده
 بـه  انـد.  پراکنـده  قطري صفحه محور اطراف در متغیرها

 دهنـد داراي مـی  نشـان  کـه  محـدود  عامل چند از غیر

 از متغیرهـا  بقیـه  هستند، سیستم در باالیی تأثیرگذاري
ـ  یکـدیگر  نسبت به مشابهی تقریباً وضعیت د برخوردارن
 پـراکنش اغلـب   و توزیـع همچنـین شـیوة    ؛)7(شـکل  

 صـفحه  در ییایـ در پـروري در آبـزي  مـؤثر  متغیرهـاي 
اســت،  سیسـتم  ناپایـداري  دهنــدةپراکنـدگی، نشـان  

  نشان داده شده است. 8بندي موارد در جدول  طبقه

  
  متقاطع اثرات ماتریس محاسبۀ تکرار تعداد :7جدول 

(ITERATION ( تکرار  (INFLUENCE ( تأثیر  (DEPENDENCE ( وابستگی   
1 %98 %92 
2 %99 %100 

 مأخذ: نگارندگان
 

  
  یی بوشهرایدر پروريآبزياشتغال در بخش  ۀتوسعهاي توزیع پیشران :7شکل 
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  بندي آنهانحوة توزیع متغیرها بر اساس طبقه :8جدول 
 متغیر طبقه بندي

گیري تشکل هاي ي اراضی، شکلبراي تعیین کاربرریزي برنامه گذاري بخش خصوصی، فروش محصوالت صادراتی،سرمایه   وجهی دو عوامل
  آبزي پروري ۀتوسع

هاي سرزمینی براي مزارع هاي ساحلی مطلوب، ازارهاي خارجی، بازارهاي داخلی، آبها، زمیناقلیم مناسب براي فعالیت  عوامل تأثیرگذار
  پرورش، توجه به تامین پروتئین دریایی

  هاي آبزي قابل پرورش، باال بودن شاخصه هاي امنیتیتنوع گونههاي کاربردي، آموزش تنظیمی عوامل
  پروريپرورش میگو به شیوه متراکم، توسعۀ تجهیزات داخلی در آبزي  تأثیرپذیر عوامل

تولید زان و آموزش دیده، اخد مجوز در زمینه ها و مراکز آموزشی متعدد، نیروي کار ارههاي زیرزمینی لب شور، دانشگاآب  مستقل عوامل
  محصوالت

  
 تـا  بعـد  به دوم هايتوان که شده عنوان نیز ترپیش

 دو مرتبـه  پـژوهش  ایـن  در کـه  ماتریس پایداري درجۀ
 مـک تشـکیل  میـک  افـزار نـرم  محاسـبۀ  دراسـت   تکرار

  بـراین  .)8(شکل  دهدمی را غیرمستقیم اثرات ماتریس
مربـوط بـه    يهـا تیـ فعال يمناسـب بـرا   میاقلـ اساس 

 ةدر حـوز  یبخـش خصوصـ   يگذارهیسرماي، پرور يآبز
مطلـوب  و گسـترده    یسـاحل  يهـا نیزمي، پرور يآبز

ــرا ــز يب ــروريآب ــاي پ ــ يبازاره ــرا یداخل ــروش  يب ف
 یفروش مـاه  يبرا یخارج يبازارها ي ومحصوالت آبز

 فرآینـد توسـعۀ   بر میزان تاثیرگذاري ، بیشترینگویو م
را خواهند داشـت.   در استان بوشهر ییایدر يپروريآبز

ش مسـتقیم و غیـر مسـتقیم    عوامل در هـر دو رو همۀ 
  اند.تکرار شده

  

  
  عوامل بین غیرمستقیم تأثیرات :8شکل 

 

اشـتغال   هاي توسـعۀ شناسایی و تحلیل پیشران
: در بخش زیست فناوري دریایی در استان بوشهر

 سـت یاشـتغال در بخـش ز   ۀتوسعثر در هاي مؤپیشران
 9، بـه شـرح جـدول    در اسـتان بوشـهر   يایدر يفناور
 بـر  مـؤثر  پیشـران  21 پژوهش، از قسمت این در است.

 وارد دریـایی  فنـاوري  زیسـت  بخش در اشتغالتوسعۀ 

 گرفته نظر در کوتاه نشانگر هریک براي و شده افزارنرم
 تشـکیل  مرحلـه،  اولـین  متغیرها، شناسایی از پس .شد

 آن در کـه  اسـت  مسـتخرج  زوجـی  مقایسـات  ماتریس
 متغیرهــا سـایر  بــر متغیرهـا  از یـک  هــر تـأثیر  میـزان 

  .است شده سنجیده
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  در استان بوشهر ییایدر يفناور ستیاشتغال در بخش ز ۀتوسع يهاشرانیپ :9جدول 
  دریایی فناوري زیست هانوع پیشران

حجم باالي گردش مالی محصوالت زیست   ایجاد بازارهاي هدف مطمئن  شرایط محیطی و اقلیمی مناسب
  فناورانه

مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی مرتبط با زیست 
 فناوري

  وجود شرکت هاي دانش بنیان حمایت از تولیدات داخلی

 هاي شیالتیساخت وجود زیر
طرح هاي پژوهشی در زمینه زیست فناوري 

 دریایی
  رقابت با محصوالت وارداتی

 وجود شهرك اختصاصی زیست فناوري دریایی
شور تولید پایدار محصوالت با توجه به منابع آب

 نامحدود
  حمایت ادارات از کسب و کارهاي نوین

  ها و تقویت قوانین مدیریتیدریافت مجوز زیست فناوري محصوالتصادرات  ویژه علم و فناوري دریایی وجود منطقه
-هاي مالی دولتی در مناطق روستاییحمایت

 ساحلی و مرزي
 ایجاد زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی جدید

زیست تخصیص اراضی ساحلی براي توسعۀ 
  فناوري دریایی

 از محصوالت اولیه تنوع تولید محصوالت تبدیلی گرایش بازار به محصوالت زیست فناوري
- مشارکت نیروهاي متخصص درحوزه زیست

  فناوري
  

 بـرهمکنش  نتیجـه  واقـع  در اثرات مستقیم تحلیل
ــاتریس اولیــه هــايداده ــرات  تحلیــل و اســت م اث

 تکـرار  و بـاالتر  هـاي تـوان  محاسـبۀ  نتیجه غیرمستقیم
 اسـاس  بـر  ایـن پـژوهش   در کـه  اسـت  اولیـه  ماتریس
 شـده  مرتبه تکرار، انتخـاب  2نرم افزار و  اولیۀ پیشنهاد

آتـی   هـاي ویژگی تواندمی مستقیم اثرات تحلیل .است

 عواملهمۀ  از گرفته شکل محیط در را عوامل از هریک

 و ترینتحلیل کلیدي منظور به نهایت در و نماید تبیین
 اثـرات  دو تحلیـل  مقایسـۀ  از بایـد  عامـل  اثرگذارترین

-ویژگـی  10ل در جدو برد. بهره غیرمستقیم و مستقیم
 شـده  مشـخص  MDIیـا   مستقیم اثرات ماتریس هاي

  است.
  

  هاي اثرات مستقیمویژگی :10جدول 
اندازه   شاخص

 ماتریس

تعداد 
 تکرار

 بدون تاثیر (صفر)
تاثیر اندك 

 (یک)

تاثیر میانه 
 (دو)

تاثیر زیاد 
 (سه)

 مجموع
میزان 

 پرشدگی

 %90.93 401 159 155 87 40 2 21 مقدار

  مأخذ: نگارندگان
 

 در متقـاطع  اثرات محاسبه تکرار این، تعدادبرعالوه
 اسـت.  گرفته صورت مرتبه 2 با برابر نظر ماتریس مورد

پایـۀ   پیشنهاد ايمرتبه 2 تکرار که است توضیح الزم به
 این ماتریس پایداري رسیدن به براي مکمیک افزارنرم

 دهـد اغلـب  نتـایج نشـان مـی    .)11(جدول  است بوده
 بـه  انـد.  پراکنـده  قطري صفحه محور اطراف در متغیرها

 دهنـد داراي مـی  نشـان  کـه  محـدود  عامـل  چند از غیر
از  متغیرهـا  بقیـه  هستند، سیستم در باالیی تأثیرگذاري

 برخوردارنـد  یکـدیگر  نسبت بـه  مشابهی تقریباً وضعیت
 مؤثر متغیرهاي پراکنش اغلب و توزیع شیوة ).9(شکل 

 صـفحۀ  در در اسـتان بوشـهر   ییایدر در زیست فناوري
 ،اسـت  ناپایـداري  سیستم دهد کهنشان میپراکندگی، 

 و تأثیرپـذیر  عوامـل  تنظیمـی،  وجهی، عوامل دو عوامل
 12 جـدول  در هستند که شناسایی قابل عوامل مستقل

  شده است. تشریح

  
  متقاطع اثرات ماتریس محاسبۀ تکرار تعداد .11جدول 

(ITERATION ( تکرار  (INFLUENCE ( تأثیر  (DEPENDENCE ( وابستگی   
1 %92 %95 
2 %101 %101 

 مأخذ: نگارندگان
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  یی بوشهرایدر زیست فناورياشتغال در بخش ۀتوسعهاي توزیع پیشران :9شکل 

  
  بندي آنهانحوة توزیع متغیرها بر اساس طبقه :12جدول 

 متغیر طبقه بندي

  وجهی دو عوامل

بازار  شیگرای، دولت یمال يهاتیحمایی، ایدر يورآعلم و فن ژهیو ۀمنطق وجودیی، ایدر يورآفن ستیز یوجود شهرك اختصاص
 يورآفنستیز نهیدر زم یپژوهش يهاطرحی، داخل داتیاز تول تیحما، هدف مطمئن يبازارها جادیاي، فناور ستیبه محصوالت ز

گردش  يباال حجم، نینو يادارات از کسب و کارها تیحماي، فناور ستیمحصوالت ز صادرات، محصوالت داریپا دیتولیی، ایدر
  فناورانه ستیمحصوالت ز یمال

  يفناور ستیمرتبط با ز یو دانشگاه یقاتیمراکز تحق ان،یدانش بن يهاوجود شرکت تنظیمی عوامل

 يروهایمشارکت ن ،یساحل یاراض صیتخص ه،یاز محصوالت اول یلیمحصوالت تبد دیتنوع تول ،یرقابت با محصوالت واردات  تأثیرپذیر عوامل
  دیجد یلیتبد عیارزش و صنا رهیزنج جادیاي، فناور ستیز نهیمتخصص در زم

  یالتیش يهاساخت ریوجود ز ،یتیریمد نیقوان تیها و تقومجوز افتیدر، مناسب یمیو اقل یطیمح طیشرا  مستقل عوامل
  

  
  عوامل بین غیرمستقیم تأثیرات :10شکل 

  
 تـا  بعـد  به دوم هايتوان که شده عنوان نیز ترپیش

 دو مرتبـه  پـژوهش  ایـن  در کـه  ماتریس پایداري درجۀ
 مـک تشـکیل  میـک  افـزار نرم محاسبۀ در باشدمی تکرار

 .)10(شـکل   دهـد مـی  را غیرمسـتقیم  اثـرات  مـاتریس 
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وري دریـایی،  آاساس وجود منطقۀ ویژه علم و فناینبر
ــوالت     ــادرات محص ــی، ص ــدات داخل ــت از تولی حمای

فناوري فناوري، گرایش بازار به محصوالت زیست زیست
ورانـه  آباالي گردش مالی محصوالت زیست فنو حجم 

ــزان  بیشــترین ــذاريمی ــر تاثیرگ ــعۀ  ب ــد توس فرآین
خواهنــد را  در اســتان بوشــهر ییایــفنــاوري در زیســت

عوامـل در هـر دو روش مسـتقیم و غیـر      داشت. همـۀ 
  .استمستقیم تکرار شده 

  
  گیرينتیجه

 هـاي شاخص براساس  دنیا شهرهاي بهترین امروزه
 چـون  هـاي شـاخص  گرفتن در نظر با و زندگی کیفیت
 اجتماعی، تأمین و نقل، حمل امنیت، آموزش، اشتغال،

 فراغت، اوقات وهوا، آب درمان، و سالمت سرانه، درآمد
 شـهرهاي  اغلـب  مختلـف  هـاي قـاره  در خرید، توانایی
 نعمـت  از کـه  کشـورهایی . هسـتند  سـاحلی  یا بندري

ــواري ــا همج ــايآب ب ــد، آزاد ه ــعی برخوردارن  در س
 در خــدادادي پتانســیل ایــن از اســتفاده بیشــترین

 توجـه  با. دارند خود ساحلی نواحی اقتصادي ۀـوسعــت
 این در نیز گوناگونی هايفعالیت دریا، متنوع کاربرد به

 در یــدریای ايــهفعالیت اهمیت و گرفته شکل رابطه
 قـرار  اــــ هدولـت  توجه مورد شدت به اخیر ايـهسال
 دریـایی  صنایع ساحلی مناطق از بسیاري در زیرا دارد؛

 اـــــ راست همـین  در. انـد شده اقتصادي رشد وتورـــم
 کشـورها  ملـی  اقتصاد در دریا اقتصاد سهم گیرياندازه
 تـرین مهـم  از یکـی  ه دهـۀ اخیـر بـه   ـــ س حدود براي

  .است شده تبدیل دریا اقتصاد حوزة در مباحث
ــاحلی  شهرســتان هشــت داراي بوشــهر اســتان  س

 زاییاشتغال براي باالیی بسیار ظرفیت داراي و باشد می
 این مــرغعلی. استــــدری اقتصاد محورهاي توسعۀ و

 استان در دریایی گردشگري وضعیت بررسی هاظرفیت
 مواجه کاهش با استان در گردشگري میزان در مقطعی

 دریـایی  آوريفـن  زیست و پروريوضعیت آبزي و شده
در ایـن پـژوهش بـه    . اسـت  مانـده باقی ایستا حالت در

هاي مؤثر بر توسعۀ اشتغال در منظور شناسایی پیشران
پـروري دریـایی و    گردشگري دریـایی، آبـزي  سه بخش 

 مطالعـۀ  بـا فنـاوري دریـایی در اسـتان بوشـهر،     زیست
متغیرهـاي مـرتبط بـا هـر بخـش       هـا،  گزارش مقاالت،

ــدند  ــاب ش ــۀ در. انتخ ــاحبه، از دوم مرحل ــراي مص  ب
 متخصصـان  از یکـدیگر  بـر  متغیرها تأثیرات امتیازدهی

 سـریــمات قالب در متغیرها امتیازدهی به شد خواسته
افـزار   نـرم  بـا  مصـاحبه  این نتایج. پژوهی بپردازندآینده
  . شد تحلیل و تجزیه مکمیک

گردشـگري  در بخـش   این پـژوهش،  نتایج براساس
تعدد شـهرها   ،يشهر يریرقابت پذدریایی، متغیرهاي 

 يهــامنــاطق نمونــه و دهکــده ،یســاحل يو روســتاها
در بخــش  یمــردم محلــ يگــذارهیســرما ،يگردشــگر
 زانیـ م نیشـتر یهـا، ب  و وجود بنادر و اسکله يگردشگر

در  ییایـ در يگردشـگر  ۀتوسع ندیبر فرآرا  يرگذاریثأت
پـروري  . در بخـش آبـزي  استان بوشهر خواهند داشـت 

در  یبخـش خصوصـ   يگـذار هیسرما دریایی متغیرهاي
مطلــوب  و  یســاحل يهــانیزمــ ،يپــروريآبــز ةحــوز

فـروش   يبرا یداخل يبازارها يپروريآبز يگسترده برا
 یفروش مـاه  يبرا یخارج يو بازارها يمحصوالت آبز

 ۀتوسـع  نـد یبر فرآ يرگذاریتاث زانیم نیشتریب گو،یو م
 در استان بوشهر را خواهند داشـت  ییایدر يپروريآبز

وجـود  یی، متغیرهـاي  ایدر يورآفن ستیزو در بخش 
آوري دریایی، حمایت از تولیدات علم و فنمنطقه ویژه 

داخلی، صادرات محصـوالت زیسـت فنـاوري، گـرایش     
بازار به محصوالت زیست فناوري و حجم باالي گردش 

ــه بیشــترین  ــالی محصــوالت زیســت فناوران ــزان  م می
در  ییایـ زیست فناوري درفرآیند توسعه  بر تاثیرگذاري

 متغیرهــا ایــن را خواهنــد داشــت.  اســتان بوشــهر 
 عـدم  یـا  تحقـق  در متغیرهـا  مـؤثرترین  و ترین بحرانی
 و آینـد  می شمار  توسعۀ اشتغال در سه بخش به تحقق

 بنابراین ؛هاست وابسته به آن اشتغال میزان در ییراتتغ
  .  دارد اهمیت یاربس یرهامتغ ینکنترل بر ا یزانم
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