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 هاي مناطق خشک مورد: استان بوشهرتحلیل الگوي توزیع و تمركز اشتغال در استان
 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یشهر یزیرو برنامه ایجغراف گروهاستادیار  محمود قدیری،

 ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه1نیاحسن حکمت
 ایرانریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، فاطمه خجسته، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه

 چکیده
ای ایفا منطقه سطح در نابرابری گیریشکل گرایی وتمرکز در ار مهمی نقش اشتغال پدیده

 تمرکزهای آن به تبع ها وگذاریسرمایه تمرکزها، بیشتر منشأ اینکه به توجه بالذا  کند.می
الگوهای توزیع و تمرکز اشتغال در استان بوشهر طی  تحلیل ،هدف این پژوهش ؛است شغلی
در چارچوب روش از این رو  باشد.میبا تمرکز بر شهرستان بوشهر  1631تا  1631های سال

های ضریب معرف از طریق روش 3تحلیلی، مفهوم توزیع و تمرکز اشتغال در قالب -توصیفی
روش رگرسیون خطی تعریف  مکانی، ضریب توزیع و سطح تمرکز، روش پیوستگی مکانی و

 طینتایج نشان داد در کنار اینکه ضریب مکانی فعالیت صنعت شهرستان بوشهر  و تحلیل شد.
در وضعیت پایه یا نزدیک به آن قرار دارد، همواره ضریب مکانی فعالیت  31تا  31 هایسال

تمرکز هدیم بطوریکه شاباشد. صنعت دو یا سه شهرستان دیگر از شهرستان بوشهر باالتر می
از شهرستان بوشهر بیشتر و از افزایش قابل  31و  51های اشتغال در شهرستان کنگان طی سال

 تمرکززداییهایی به سمت گیری گرایشبیانگر شکل آنچه که توجهی برخوردار شده است.
صنعت با سایر  سطح پیوستگی فعالیت، با توجه به اینکه پیوستگی مکانی روش مطابق باشد.می

های حمل و نقل و ساختمان . همچنین با توجه به اینکه رشته فعالیتهای فعالیت باالسترشته
های شغلی، تبعیت بیشتری از بخش از نظر ایجاد فرصتمطابق روش رگرسیون خطی نیز 

های شغلی صنعتی، ها و فرصتگذاریتر سرمایهصنعت دارند؛ توجه جدی به توزیع مناسب
و فراگیرتر  های تمرکززدایی موجودتقویت گرایش تواند موجبمی، و نقل و ساختمان حمل

 شدن آن گردد.
  .اشتغال، تحلیل تمرکز، الگوی توزیع، استان بوشهر: كلیدي كلمات
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 مقدمه

رویه شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، عامل ظهور رشد سریع و بی زهامرو

: 1331، 1ی)پ شهرها شده است هویتیبسیاری از مسائل و مشکالت شهری از جمله بی

های در حال توسعه، هرچند نیروی عظیم کار به بخش کشاورزی در کشور (.653

تواند برای جمعیت اضافی، شوند، بر اثر افزایش جمعیت، این بخش نمیجذب می

ها به های شغلی فراهم سازد و در نتیجه آن، نیروی انسانی اضافی و بیکار روستافرصت

کنند )شکوئی، های در حال توسعه مهاجرت میهای بزرگ کشورویژه شهرها به شهر

ای باعث شد که ها را به گونهدر واقع، انقالب صنعتی رشد شتابان شهر (.601: 1651

بسیاری از مراکز شهری نتوانستند خود را با هجوم ناگهانی مهاجران تطبیق دهند و در 

: 1653توسعه نمودند )ذاکریان و همکاران، ها به طور ناموزون شروع به نتیجه، شهر

و در نتیجه جمعیت در شهرهای  های شغلیفرصت ،بطوریکه تمرکز اشتغال (.36

 ای گردیده است.های شهری و منطقه، منجر به عدم تعادلبزرگ

به دنبال افزایش مسائل ناشی از رشد شهرگرایی و تمرکز نامطلوب در  در ادامه،

ها به نفع شهرهای میانی و کوچک تغییر یافت )باقری، امهشهرهای بزرگ، روند برن

ای ازجمله نظریة یوفرد با های توسعه منطقهتعدادی از نظریه بطوریکه (.60-63: 1631

ای با اصالت دادن به نظام استقرار سکونتگاهها در فرآیند توسعه، میانه و دیدگاه فضایی

تمرکززدایی با »ه و تجمیع غیرمتمرکز یا از دو حد تمرکزگرایی و تمرکززدایی را برگزید

ی اخیر مفهوم طی چند دههدر واقع، (. 1651را پیشنهاد کردند )استعالجی، « تجمیع

 ی غربی خارج شده است و برهای رشد اقتصادی و انگارهتوسعه از انحصار دیدگاه

این در . (30: 1633)صرافی، قرار گرفته است  نگرینگری و کلسویهی همهپایه

ها و به مطالعه اندازه جمعیت شهرها در قالب نظریه نیز گرایش خاصی چارچوب،

در  (.63: 1631زاده دلیر، )حسین است های بوجود آمداستراتژیهای توسعه ملی و منطقه

ای در در سطوح شهری و ناحیهاین ارتباط، تحلیل الگوهای توزیع جمعیت و اشتغال 

                                                           
1 Pugh 
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)یعنی  نشان دهندة میزان تداوم رویکردهای قبلیتواند های زمانی مختلف میطی دوره

مرکززدایی در عمل و های تسیاستگیری تغییراتی به سمت یا شکلو  تمرکزگرایی(

به اهم که در ادامه  صورت پذیرفته ی نیزمتعدد یهاژوهشپواقعیت باشد. در این زمینه 

 . موارد آن اشاره شده است

بر  11-31 یهاسال یط دهد کهنشان می( 1653) لویشب یمانیو سل یاریزپژوهش 

 مطابق پژوهش .و تهران افزوده شده است زیتبر یهامادرشهر یدرجه تمرکز شغل

های آنها در محدودیتی در توسعة نواحی مطابق ظرفیتنیز اگر  (1635مقدم ) صالحی

دست خواهند  توان واقعی خودای بیش از تر به توسعهنظر گرفته نشود، نواحی پرجاذبه

 یصنعت یهاتوسعه خوشهگیرد که نیز در پژوهش خود نتیجه می( 1655) رکیز یافت.

مطابق  قرار نگرفته است. یریگیو پ تیمورد حما یراهبرد کردیرو کیصورت به 

 یدارا بیو تهران به ترت نی( سه استان سمنان، قزو1631) یموریو ت مهرگانپژوهش 

سه عامل  نی. همچنباشندیممختلف در خود  یهاتیفعال ییایتمرکز جغراف نیشتریب

 نیشتریب بیبه حمل و نقل و بازار مصرف به ترت یدسترس ،یانسان هیسرما یجودمو

پژوهش  ها دارند.استان نیدر ب عیصنا ییایتمرکز جغراف زانیدار را بر م یمعن ریتاث

صنعتی در چند استان و های تمرکز فعالیت( نیز بیانگر 1633)رودینی و  تاششهیکی

( نیز 1633پور و ساسانی )هاشم مطابق باشد.می ها در پهنه سرزمینتوزیع نامتوازن آن

ای در چارچوب تخصصی شدن منطقهمتوسط تمرکز در کشور  1633-1630در دورة 

 درصد افزایش یافته است. 61

هایی نیز با پژوهشالذکر، فوقهای پژوهشدر از باال به پایین  عمدتا در کنار نگاه

تشویق »، 1(6003)الکور و پوسانت،  «خالقیت در شهرهای کوچک»تاکید بر 

 ،6(6011)پوسانت و الکور،  «در شهرهای میانی های خالقانه و با مهارت باالفعالیت

                                                           
1 Lacour & Puissant 

2 Puissant & Lacour 
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رقابت محلی، » ،1(6011سالتی، -)کواتک «در شهرهای کوچک ابتکار مقامات محلی»

ارتباط بین تولید، همجواری جغرافیایی »و  ،6(1: 6016)روی،  نوآوری و سرریز دانش

با نگاه  6(1: 6010ر، و؛ د گروت و د و311: 6013)بروفی و همکاران،  «و صنایع محلی

 تمرکززدایی هستند.یا بدنبال تقویت شهرهای کوچک و میانی و  محلی

ای به سمت توسعة های توسعة منطقهگیری نظریهبا توجه به جهت در مجموع،

مراتبی، تحلیل ای در قالب رویکردهای تمرکز غیرمتمرکز و توزیع سلسلهمتعادل منطقه

موجود و  هایتواند شناخت الزم را از عدم تعادلالگوهای توزیع و تمرکز اشتغال می

قابل توجه و نیازمند بررسی  نیز بوشهر اناستدر این ارتباط،  های آن ارائه دهد.زمینه

 طی استان کل جمعیت به نسبت شهر اصلی منطقه یعنی بوشهر . چرا که جمعیتاست

 و 1661 سال در درصد 65/3بطوریکه از  .است داشته زیادی افزایش گذشته سال 30

)سرشماری  است رسیده 1631درصد در سال  33/61 به، 1611 سال در درصد 33/13

و  شهری نخست پیدایش و گیریشاهد شکل نتیجه در .(1661-1631نفوس و مسکن، 

 .هستیم استان سطح در سری بزرگ پدیده

 شغلی تمرکزهای ها،تراکم و تمرکزها بیشتر منشأ اینکه به توجه با در این ارتباط، 

تغییرات بوشهر و  شهرستان شغلی عمده هایگروه بررسی بدنبال حاضر پژوهش است،

دین های تحقیق ببر این اساس سوال .باشدمی استان هایشهرستان سایر با ارتباط در آن

 سایر با مقایسه در بوشهر شهرستان در پایه اشتغال ضعیت( و1: شدشرح تعریف 

 است؟ چگونه 1631 تا 1631 سال از فعالیت مختلف هایرشته در استان هایشهرستان

 به نسبت فعالیت هایرشته مجموع نظر از بوشهر شهرستان در اشتغال تمرکز سطح( 6

 پیوستگی سطح به توجه با( 6 است؟ چگونه 1631 تا 1631 سال از هاشهرستان سایر

 هایشهرستان در صنعتی تمرکز آیا فعالیت؛ هایرشته سایر با صنعت فعالیت رشته

                                                           
1 Kwiatek-Soltys 

2 Roy 

3 Barufi; De Groot & De Vor 
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 میزان( 3 است؟ شده فعالیت هایبخش سایر تمرکز و جذب موجب بوشهر استان

 بوشهر استان هایشهرستان در صنعتی اشتغال از شده ایجاد شغلی هایفرصت تبعیت

این پژوهش از آن جهت که شناخت الزم را از الگوهای در مجموع،  است؟ چقدر

توسعة  ساززمینهتواند میدهد و توزیع و تمرکز اشتغال در استان بوشهر ارائه می

 است.، ضروری گرددتر استان متعادل

 هاها و روشداده

 نیزجامعه آماری باشد. و از نوع مطالعه موردی می تحلیلی -روش تحقیق توصیفی

استان باشد. می 1631-1631های استان بوشهر طی دوره انهای شغلی شهرستگروه

 واقع گردیده استکیلومترمربع مساحت در جنوب غرب ایران  66133بوشهر با بیش از 

باشد )سالنامه آماری کیلومتر می 361و دارای مرز آبی با خلیج فارس بطول  (1)شکل 

 (. 1633استان بوشهر، 
 

 
 نقشه موقعیت و تقسیمات سیاسی استان بوشهر .8شکل 

 

های عمومی ای و با استفاده از نتایج سرشماریهای مورد نیاز از روش کتابخانهداده

گردآوری های جهت تحلیل داده وری شد.آهای آماری جمعنفوس و مسکن و سالنامه
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روش پیوستگی مکانی  ضریب مکانی، ضریب توزیع، سطح تمرکز،های شده، از مدل

از روش  نیز های شغلی ایجاد شدهو فرصت بینی کاهش تمرکزبرای پیشاستفاده شد. 

 رگرسیون خطی استفاده گردید.
 

 بحث اصلی

 36تا  26هاي طی سالها شهرستان بوشهر با سایر شهرستانتحلیل تطبیقی اشتغال پایه 

مطابق  31تا  31های طی سالهای استان بوشهر شهرستانتحلیل تطبیقی اشتغال پایة 

که ضریب مکانی فعالیت صنعت شهرستان  دهدمی(، نشان 6( و شکل )1) جدول

های دیگر از در وضعیت پایه قرار داشته است و در سال 51و  31های بوشهر در سال

ضریب مکانی فعالیت صنعت دو همواره عالوه ه حد پایه تا حدودی کمتر بوده است. ب

 شهرستان بوشهر باالتر بوده است.یا سه شهرستان از 

شهرستان کنگان و جم از وضعیت پایین ضریب مکانی به دو  31تا  31های در سال 

اند. همچنین نتایج تحلیل های اول و دوم و باالتر از شهرستان بوشهر دست یافتهرتبه

( نشان داد ضریب مکانی فعالیت ساختمان شهرستان 6( و شکل )6مطابق جدول )

ها باالتر است. تاندر وضعیت پایه قرار داشته و از سایر شهرس 31در سال بوشهر تنها 

و شهرستان کنگان از وضعیت پایین ضریب مکانی به رتبة اول  31تا  31های در سال

 ها دست یافته است.باالتر از سایر شهرستان

 استخراج معادن، صنعت و تأمین آبفعالیت كشاورزي،  L.Qشاخص  .8جدول 
 برق و گاز تأمین آب و صنعت استخراج معادن ماهیگیری کشاورزی، جنگلداری 

 31 31 51 31 31 31 51 31 31 31 51 31 31 31 51 31 
 /.333 1 /.313 /.616 /.365 011/1 /.356 1 /.633 /.333 61/1 0 /.136 /.133 /.163 /.361 بوشهر

 /.361 /.533 /.313 365/3 /.333 /.533 /.333 /.361 /.155 /.130 /.61 1/6 31/1 113/1 163/1 /.61 تنگستان
 35/6 165/3 - - 355/1 /.336 - - 160/6 313/3 - - /.531 /.516 - - جم

 /.331 1 056/1 /.130 /.331 036/1 056/1 663/1 /.661 /.651 /.5 161/1 501/1 336/1 536/1 /.516 دشتستان
 /.310 /.366 666/1 161/1 /.533 1 /.566 /.536 /.633 /.665 /.6 /.161 331/6 133/6 331/1 363/3 دشتی

 613/1 /.336 /.1 /.616 /.313 /.316 /.51 /.333 /.135 /.033 /.1 61/3 330/6 063/6 513/1 /.531 دیر
 /.610 /.311 61/1 - /.111 /.333 /.11 - /.356 /.303 3/6 - 061/1 /.363 /.151 - دیلم
 611/1 /.331 666/1 /.511 633/1 631/1 613/1 /.363 131/6 666/6 /.3 0 /.61 /.611 /.503 136/1 کنگان
 /.333 /.533 /.31 /.163 /.363 /.363 61/1 063/1 /.333 /.303 61/6 0 /.361 /.113 /.336 /.153 گناوه
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 «ساختمان»تغییرات ضریب مکانی . 9شکل         «  صنعت». تغییرات ضریب مکانی 0شکل 

 

( نشان داد که ضریب مکانی 1( و )3( و شکل )3( و )6نتایج مطابق جدول )

 31ها به جز سال های آموزش و خدمات عمومی شهرستان بوشهر در همة سالفعالیت

در وضعیت پایه قرار داشته و روندی صعودی نیز طی نموده است. بعالوه ضریب 

های مختلف و دوم را در سال های اولمکانی شهرستان بوشهر در این دو فعالیت رتبه

 داشته است. 

 گريرستوران، حمل و نقل و واسطه ساختمان، عمده فروشی، L.Qشاخص  .0جدول 

 ساختمان 
 فروشی،عمده فروشی، خرده

 رستوران و هتلداری 

 حمل و نقل و انبارداری

 و ارتباطات 
 های مالیگریواسطه

 سال

شهرستا
 ن

31 31 51 31 31 31 51 31 31 31 51 31 31 31 51 31 

 بوشهر
361/

1 
166./ 303./ 165./ 036/1 363./ 163/1 133/1 363/1 313./ 313./ 611/1 - 1/1 351/1 06/6 

 /.31 تنگستان
611/

1 
530./ 331./ 111./ 113./ 313./ 536./ 316./ 111/1 636/1 366/1 - 566./ 351./ 053/1 

 - - جم
633/

1 
333./ - - 561./ 333./ - - 563./ 113./ - - 365./ 336./ 

 /.531 دشتستان
100/

1 
533./ 330./ 101/1 633/1 361/1 133/1 313./ 313./ 363./ 313./ - 566./ 365./ 315./ 

 /.161 دشتی
306/

1 

030/

1 
513./ 535./ 533./ 053/1 333./ 633./ 331./ 333./ 503./ - 566./ 365./ 513./ 

 /.365 /.313 /.333 - 031/1 /.313 /.536 153/1 053/1 /.353 /.531 /.365 /.366 /.335 /.553 /.531 دیر

 /.366 /.336 /.566 - 301/1 033/6 633/6 - 305/1 561/1 131/1 - /.511 /.306 /.336 - دیلم
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 /.531 کنگان
011/

6 

361/

1 

313/

1 
365./ 533./ 335./ 366./ 153/1 663/1 133/1 133./ - 333./ 613./ 660./ 

 /.353 /.513 /.566 - 513/1 550/1 613/6 136/1 631/6 061/6 131/1 033/1 /.301 /.363 /.503 /.531 گناوه

 

 

 

 

 داره امور عمومی، آموزش و بهداشتخدمات مالی، مستغالت، ا L.Qشاخص  .9جدول 

 
 مستغالت، اجاره و

 های کار و کسبفعالیت
 اداره امور عمومی

 و دفاع و تأمین اجتماعی
 بهداشت و مددکاری اجتماعی آموزش

 سال

 شهرستان
31 31 51 31 31 31 51 31 31 31 51 31 31 31 51 31 

 333/1 161/1 /.316 - 33/1 133/1 /.333 - 61/6 163/6 363/1 - 03/6 061/1 163/6 - بوشهر
 111/1 /.315 136/1 - 611/1 1 /.355 - 631/1 /.335 /.313 - /.31 /.136 /.556 - تنگستان

 651/1 666/1 - - 613/1 /.361 - - /.156 /.631 - - /.31 536/1 - - جم
 613/1 605/1 136/1 - 601/1 666/1 663/1 - 011/1 /.536 /.315 - /.51 /.353 /.311 - دشتستان
 631/1 031/1 136/1 - 331/1 133/1 113/1 - /.311 /.333 /.363 - /.351 /.335 /.113 - دشتی
 /.361 /.315 /.313 - 111/1 033/1 /.333 - /.331 /.106 /.106 - /.15 /.363 /.133 - دیر
 633/1 /.566 /.333 - 011/1 /.550 /.331 - /.135 /.655 /.603 - /.33 /.1 /.133 - دیلم
 /.636 /.315 /.503 - /.661 /.616 /.156 - /.666 /.666 /.333 - /.31 6 /.661 - کنگان
 666/1 161/1 666/1 - 136/1 103/1 033/1 - /.151 /.655 /.303 - 1 /.136 /.133 - گناوه

 

    
 «آموزش». تغییرات ضریب مکانی 6شکل     «    خرده/عمده فروشی». ضریب مکانی 2شکل  

 

 36تا  26هاي تحلیل تطبیقی تمركز اشتغال طی سال

های اینکه آیا تمرکز اشتغال در شهرستان بوشهر از نظر مجموع رشته بررسیبرای 

ها از سطح و رتبة باالتری برخوردار است و از سال فعالیت نسبت به سایر شهرستان
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رشته  60به سمت کاهش تمرکز اتفاق افتاده است یا نه از تغییری  1631تا  1631

نشان  5تا  3های و شکل 3تا  3ول افعالیت مختلف استفاده شد. نتایج تحلیل مطابق جد

های مختلف وضعیت متفاوتی را داد که توزیع و تمزکز اشتغال استان بوشهر در سال

ها و افزایش داشته است. نکته قابل توجه تغییر وضعیت شهرستان کنگان در اغلب زمینه

همة باشد. شهرستان بوشهر تنها در زمینة فعالیت آموزش در تمرکز اشتغال در آن می

اما از نظر مجموع ها برخوردار است. ها از تمرکز باالتری نسبت به سایر شهرستاندوره

های مختلف های فعالیت، شاهد تمرکز باالتری در شهرستان بوشهر در سالرشته

که شهرستان کنگان از تمرکز باالتری  31و  51های هستیم. البته به استثنای سال

 باشد.برخوردار می
 

 ضریب توزیع كشاورزي، ماهیگیري، استخراج معادن، صنعت و آب و برق  .2جدول 
کشاورزی، جنگلداری،  

 ماهیگیری
 صنعت استخراج معادن

 آب و برق و گاز

 31 51 31 31 31 51 31 31 31 51 31 31 31 51 31 31 سال

 /.633 /.660 /.153 /.135 611/1 311/1 /.311 33/1 /.133 /.663 /.310 0 /.333 /.133 /.663 /.136 بوشهر

 /.633 /.163 /.161 660/3 /.506 063/1 /.353 /.566 /.036 /.011 /.031 /.065 611/6 113/1 001/6 /.011 تنگستان

 113/1 /.303 - - 163/1 /.556 - - 1 151/1 - - 161/1 /.516 - - جم

 /.031 /.033 /.035 /.063 /.613 /.650 /.663 /.161 /.033 /.063 /.013 /.006 /.313 336/1 /.353 /.010 دشتستان

 /.163 /.015 /.035 /.661 /.633 /.311 /.666 /.333 /.033 /.063 /.060 /.003 633/1 133/6 665/1 /.663 دشتی

 /.630 /.033 /.031 /.116 /.551 /.331 /.116 /.500 /.663 /.060 /.065 /.036 163/6 063/6 533/6 /.111 دیر

 /.163 /.113 /.613 - /.363 /.336 /.313 - /.616 /.633 /.330 - 333/1 /.363 153/1 - دیلم

 036/1 /.601 /.136 /.631 633/6 065/3 /.366 /.331 313/6 356/1 /.163 0 /.315 /.611 016/1 /.613 کنگان

 /.611 /.136 /.161 /.033 /.311 /.355 066/1 /.313 /.663 /.611 /.136 0 663/1 /.113 /.530 /.066 گناوه

 

 ضریب توزیع ساختمان، عمده فروشی، رستوران، حمل و نقل و واسطه گري  .6جدول 
 

 ساختمان
فروشی، عمده فروشی، خرده

 رستوران و هتلداری

حمل و نقل و انبارداری و 

 ارتباطات

 های مالیگریواسطه

 31 51 31 31 31 51 31 31 31 51 31 *31 31 51 31 31 سال

 /.331 /.303 /.6 - 331/1 133/1 335/1 03/1 31/1 336/1 313/1 61/5 333/1 301/1 /.363 /.616 بوشهر

 /.133 /.166 /.166 - 310/1 135/6 615/6 /.663 /.331 106/1 /.313 135/6 /.331 535/1 363/1 /.050 تنگستان

 /.031 /.056 - - /.335 666/1 - - /.531 /.335 - - 361/1 563/6 - - جم

 /.036 /.033 /.063 - /.661 /.630 /.653 /.033 /.653 /.333 /.336 303/1 /.363 /.135 /.363 /.063 دشتستان



 

  

 

 8931 زمستان و هاي جغرافیایی مناطق بیابانی، سال هفتم، شماره دوم، پاییزكاوش                          011

 /.013 /.031 /.035 - /.635 /.311 /.656 /.031 /.336 /.350 /.633 531/1 /.133 /.530 /.303 /.005 دشتی

 /.163 /.116 /.036 - 161/1 663/1 116/1 /.353 036/1 011/1 /.303 331/3 613/1 633/1 033/1 /.056 دیر

 /.133 /.166 /.133 - 353/6 333/6 351/6 - 636/6 656/6 136/1 - 530/1 113/6 /.315 - دیلم

 /.116 /.136 /.031 - 331/1 350/3 665/1 /.313 133/1 601/6 /.365 336/6 333/3 355/3 303/1 /.013 کنگان

 /.150 /.113 /.163 - 601/6 153/6 353/6 /.613 331/6 333/6 331/1 316/6 633/1 136/1 116/1 /.033 گناوه

 

مطابق  31تا  31های بررسی روند تغییرات مجموع ضریب توزیع شاغالن طی سال

نشان داد شهرستان بوشهر در کل دوره تغییرچندانی نداشته، ولی شهرستان  5شکل 

شاهد  31و  51کنگان روند افزایشی و تغییر زیادی داشته است بطوریکه در سالهای 

 شهرستان حائز رتبة اول است.  تمرکز باالیی در شهرستان کنگان هستیم و این

 ضریب توزیع خدمات مالی، مستغالت، اداره امور عمومی، آموزش و بهداشت  .2جدول 
 مستغالت، اجاره و 

 های کار و کسبفعالیت
 اداره امور عمومی

 و دفاع و تأمین اجتماعی
بهداشت و مددکاری  آموزش

 سال اجتماعی
شهر
 ستان

3
1 

31 51 31 3
1 

31 51 31 3
1 

31 51 31 3
1 

31 51 31 

33 - بوشهر
3./ 

163
./ 

11
1./ 

- 613
/3 

331
/3 

133
/3 

- 616
/1 

630
/1 

666
/1 

- 66
3./ 

33
5./ 

13
تنگس /.1

 تان
- 15

1./ 
663
./ 

10
5./ 

- 533
/1 

365
/1 

306
/1 

- 003
/1 

503
./ 

356
./ 

- 63
3./ 

63
3./ 

61
311 - - جم /.6

./ 
06
5./ 

- - 315
./ 

356
./ 

- - 331
./ 

335
./ 

- - 65
3./ 

63
دشت /.0

 ستان
- 06

3./ 
056
./ 

05
3./ 

- 331
./ 

365
./ 

361
./ 

- 633
./ 

635
./ 

636
./ 

- 05
5./ 

10
3./ 

03
01 - دشتی /.3

6./ 
031
./ 

01
3./ 

- 136
./ 

366
./ 

316
./ 

- 365
./ 

631
./ 

616
./ 

- 11
3./ 

11
3./ 

16
06 - دیر /.6

6./ 
113
./ 

01
3./ 

- 111
/1 

313
./ 

566
./ 

- 365
./ 

350
./ 

363
./ 

- 13
3./ 

16
1./ 

13
03 - دیلم /.1

6./ 
663
./ 

01
6./ 

- 533
./ 

335
./ 

553
./ 

- 531
./ 

516
./ 

363
./ 

- 13
5./ 

65
1./ 

31
06 - کنگان /.3

3./ 
305

/1 
06
3./ 

- 530
./ 

363
./ 

506
./ 

- 313
./ 

333
./ 

635
./ 

- 13
1./ 

66
3./ 

66
03 - گناوه /.0

0./ 
633
./ 

06
3./ 

- 015
/1 

351
./ 

566
./ 

- 160
/1 

331
./ 

531
./ 

- 63
0./ 

63
1./ 

63
3./  

  
 « ساختمان»تغییرات تمركز اشتغال  .7شکل           «صنعت»تغییرات تمركز اشتغال  .2شکل    
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 تغییرات مجموع ضریب توزیع شاغالن  .3شکل      « آموزش»تغییرات تمركز اشتغال  .1شکل     

 هاصنعت با سایر فعالیت تحلیل سطح پیوستگی فعالیت

صنعت شهرستان بوشهر با سایر  سطح پیوستگی رشته فعالیت بررسیبرای 

( 3رشته فعالیت مختلف استفاده شد. نتایج مطابق جدول ) 60از  ،های فعالیترشته

های فعالیت با سایر رشته شهرستان بوشهر صنعت نشان داد که سطح پیوستگی فعالیت

 ر این شهرستان شده است. های فعالیت دباالست لذا موجب جذب و تمرکز سایر بخش

 هاي اقتصادي میزان پیوستگی مکانی بین گروه شغلی صنعت با سایر فعالیت .7جدول 
 1631 1631 1651 1631 

 51/13 03/11 03/36 13/31 کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری
 - 35/36 33/36 - ماهیگیری

 31/33 33/36 33/33 031/36 استخراج معادن
 66/30 03/51 31/30 111/66 تامین آب، برق و گاز

 65/51 33/53 33/50 033/51 ساختمان
 61/33 13/56 03/36 36/36 عمده فروشی، خرده فروشی، رستوران و هتلداری

 05/33 63/51 56/51 - هتل و رستوران
 63/33 50/35 13/35 36/36 حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات

 55/30 35/33 36/56 - مالیهای واسطه گری
 - - - 31/33 خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری

 33/31 31/51 13/16 - های کار و کسبمستغالت، اجاره و فعالیت
 61/33 35/33 5/33 - اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری

 11/36 06/56 13/30 - آموزش
 63/51 13/53 33/36 - بهداشت و مددکاری اجتماعی

 63/56 15/55 66/53 33/53 های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصیفعالیت
 - 35/36 5/63 - های معمولی دارای مستخدمخانوار

 31/36 33/65 11/10 - های برون مرزیسازمانها و هیئت
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 - 10 36/56 - دفاتر مرکزی
 01/56 13/53 61/53 66/33 های نا مشخص و اظهار نشدهفعالیت

 

 هاي شغلی ایجاد شده از اشتغال صنعتی تحلیل میزان تبعیت فرصت

رشته فعالیت  60از  ی،های شغلی از اشتغال صنعتمیزان تبعیت فرصت بررسیبرای 

ال های شغلی ایجاد شده از اشتغجهت تحلیل میزان تبعیت فرصتمختلف استفاده شد. 

با اشتغال های مختلف داری همبستگی اشتغال بخشصنعتی در ابتدا الزم بود معنا

های ( نشان داد که تنها اشتغال رشته فعالیت5نتایج مطابق جدول )صنعتی بررسی شود. 

ها سازمان»، «حمل و نقل»، «رستوران، هتلداری»، «ساختمان»، «برق، گاز و آب»، «معدن»

با اشتغال صنعتی همبستگی  «های نامشخصفعالیت» و «های برون مرزیو هیئت

  .دارندمعناداری 
  

 36هاي مختلف با اشتغال صنعتی در سال معناداري رابطه اشتغال رشته فعالیت .1جدول 

 معدن   
برق، 
 گاز..

 ساختمان
رستوران. 
 هتلداری

 حمل و نقل
سازمانهای.. برون 

 مرزی
های فعالیت

 نامشخص...

ت
صنع

 

همبستگی 

 پیرسون

0/530*

* 

0/361** 0/361** 0/303* 0/301* 0/511** 0/333** 

معناداری 

 )دوطرفه(

600/0  000/0  000/0  106/0  360/0  100/0  000/0  

 3 3 3 3 3 3 3 تعداد

معنادار است  10/0در سطح  ی. همبستگ*                            معنادار است )دوطرفه(. 01/0. همبستگی در سطح **  

 .)دوطرفه(

      

ها نسبت به های شغلی ایجاد شده در شهرستانبرآورد میزان فرصتنتایج در ادامه، 

بیشترین ارتباط بخش صنعت مربوط به بخش نشان داد  3مطابق جدول  بخش صنعت

استان های فرصت شغلی در شهرستان 6000باشد که به ازای ایجاد هر و نقل می حمل

شود. در شغل در بخش حمل و نقل ایجاد می 63/6533بوشهر در بخش صنعت، 

نفر  6000های نامشخص به ازای ایجاد هر مراتب بعدی، در بخش ساختمان و فعالیت

 شود.فرصت شغلی ایجاد می 61/6131و  6331شغل در بخش صنعت به ترتیب 
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 (8936)ها نسبت به بخش صنعت هاي شغلی ایجاد شده در شهرستانبرآورد فرصت .3جدول 

 
ضریب 

 تعیین

ضریب شیب و 

 رگرسیون

 (aنسبت به صنعت ) 

عرض از مبدا 

(b) 
 بینیمعادله پیش

 فرصت شغلی ایجاد شده 

شغل  6000به ازای هر 

 صنعت

/.y = 336 /.363 -3/361 /.336 معدن x – 

3/361  

6/116 
/.y = 163 /.631 31/163 /.533 برق، گاز x   +  

31/631  

31/311 
y = 333/6 333/6 -6361 /.536 ساختمان x - 1636  6331 

یرستوران. هتلدار  333./ 61/161 016./ y = 601./ x + 

61/116  

61/663 
/.y = 313 /.133 63/1333 /.333 حمل و نقل x + 

63/1333  

63/6533 
سازمانهای برون 

 مرزی

335./ 033./- 0006./ y = 0006./ x – 

303./  

1./ 
های فعالیت

 نامشخص

555./ 31/113- 615/1 y = 561/1 x – 

31/311  

61/6131 
 

 گیري نتیجه

هایی دهد هم زمینهنشان میتحلیل الگوهای توزیع و تمرکز اشتغال در استان بوشهر 

گرفته  هایی به سوی آن شکلنسبتا مناسب برای تمرکززدایی وجود دارد و هم گرایش

ضریب مکانی فعالیت صنعت شهرستان دهد هر چند های تحقیق نشان میاست. یافته

در کنار آن مختلف در وضعیت پایه یا نزدیک به آن قرار دارد اما های بوشهر در سال

ضریب مکانی فعالیت صنعت دو یا سه شهرستان از شهرستان بوشهر باالتر بوده همواره 

یی در این استان تمرکززدا ینسبتا مناسب برا ییهانهیزمآنچه که بیانگر وجود  است.

شهرستان کنگان از وضعیت  31تا  31های در سالدر این ارتباط شاهدیم که باشد. می

اهمیت ها دست یافته است. سایر شهرستانپایین ضریب مکانی به رتبة اول و باالتر از 

های فعالیت صنعت با سایر رشته این موضوع از آنجاست که سطح پیوستگی فعالیت

ی با تمرکززدایی نسبتواند گذاری و اشتغال صنعتی میزدایی از سرمایهتمرکزباالست لذا 

 ها و در نتیجه تمرکززدایی اشتغال و جمعیت همراه گردد.در سایر فعالیت

ها و افزایش تمرکز تغییر وضعیت شهرستان کنگان در اغلب زمینهدر این ارتباط، 

هایی به سمت گیری گرایشدهندة شکل نشان به بعد 1631از سال اشتغال در آن 

های فعالیت نیز شهرستان کنگان در سالهای از نظر مجموع رشته .باشدمیتمرکززدایی 

روند تغییرات مجموع ضریب همچنین  باشد.از تمرکز باالتری برخوردار می 31و  51
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در  ترتمرکز باالو  روند افزایشیدهندة نیز نشان 31تا  31های توزیع شاغالن طی سال

تمرکز  بطوریکه .باشدمی 31و  51در سالهای  و کسب رتبة اول شهرستان کنگان

از شهرستان بوشهر بیشتر و از  31و  51های اشتغال در شهرستان کنگان طی سال

تواند در کاهش سطح تمرکز و آنچه که می افزایش قابل توجهی برخوردار است.

چه بسا که عالرغم افزایش میزان تمرکز اشتغال در استان  تمرکززدایی تاثیرگذار باشد.

از شدت استان این تمرکز در  میزان(، اما 16)شکل  31تا  31های بوشهر طی سال

دهد بطوریکه محاسبات نشان می هایی نظیر یزد برخوردار است.کمتری نسبت به استان

 13/31باشد در حالی که در استان یزد می 31/36که میزان تمرکز در استان بوشهر 

های کالن فراملی، ملی و گذاریسرمایهبدلیل تا حدود زیادی این امر البته باشد. می

در جهت استفاده از منابع و  میدان گازی پارس جنوبی ةای توسعهپروژهدر ای منطقه

 باشد. میدر استان بوشهر موجود 
 

 
 36تا  26هاي میزان تمركز اشتغال در استان بوشهر طی سال .80شکل 

باید توجه داشت که هر چند اشتغال شهرستان کنگان از لحاظ ساختمان،  البته

بوده است ولی به خاطر شرایط اقلیمی که  هااز سایر شهرشتان صنعت و معدن باالتر

باشد های خیلی گرم همراه با رطوبت حاصل از مجاورت با دریا میدارای تابستان

گیرد که نیازمند توجه و قرار  تواند تحت تاثیراقامت دائم در این شهرستان می

 گذاری الزم است.سیاست
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، توجه به این امر که های تمرکززداییو در جهت تقویت گرایش در این ارتباط

چراکه  .ضروری است های فعالیت باالستصنعت با سایر رشته سطح پیوستگی فعالیت

سایر بیشتر در موجب جذب و تمرکز  ها و اشتغال صنعتی،فعالیت باالترتمرکز 

های صنعتی گذاریسرمایه در شده است. بنابراین ضروری است کههای فعالیت بخش

بعالوه همانطور که نتایج  های تمرکززدایی و اثرات آن داشت.توجه بیشتری به سیاست

های نظر ایجاد فرصتهای حمل و نقل و ساختمان از تحقیق نشان داد رشته فعالیت

های فعالیت نیز در کنار از بخش صنعت دارند لذا این بخشبیشتری  تبعیتشغلی، 

ها و گذاریتر سرمایهتوزیع مناسببخش صنعت نیازمند توجه بیشتری هستند چراکه 

های توانند در تقویت گرایشو نقل و ساختمان می های شغلی صنعتی، حملفرصت

سایر بیشتر در  یتمرکززدایموجب تمرکززدایی موجود تاثیرگذار باشند و در نهایت 

  شوند.های فعالیت بخش
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Abstract 

The employment phenomenon plays an important role in creating 

tendencies for centralization and shaping inequalities at the regional 

level. Considering the fact that the main source of concentration and 

density is occupational centralization, the aim of this study is to 

investigate the distribution patterns and employment focus in Bushehr 

Province during the years 1365 to 1390 with a focus on Bushehr 

County. So, four questionnaires were used to explore the patterns 

of distribution and concentration of employment in the province. 

Based on a literature review and the theoretical background, 

four hypotheses were formed. Those hypotheses were tested through a 

descriptive-analytical research method. Concentration and distribution 

of employment were analyzed by the Location Quotient technique 

of distribution, concentration Quotient, locational association 

technique, and linear regression. The results of the tests on the level of 

concentration and distribution showed a higher concentration in 

Bushehr County than in the other counties during different 

years. However, Kangan County had higher concentration in 2006 and 

2011. The findings of the locational association analysis showed that a 

high level of industrial activity has caused absorption and 

concentration in every business area in this county. The results of 

regression analysis showed that the adherence of transportation job 

was in first rank, and building activity was in second rank. 

Keywords: Employment, Concentration analysis, Distribution 

patterns, Bushehr Province. 
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