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  چكيده

هاي گسترده بخش انرژي در زمينه صنايع باالدستي و  در اين تحقيق سعي شده است تا با توجه به فعاليت
بر در اين استان مورد  پذيري استقرار صنايع انرژي مكانن بوشهر، موضوع ا نفت و گاز در استاتيدس پايين

محيطي در چارچوب  هاي اقتصادي و زيست اي متنوع از شاخص براي اين منظور مجموعه. بررسي قرار گيرد
. سناريوهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته استنام الگوي تاكسونومي ذيل يك الگوي محاسباتي تحت 

ها از  دهد كه استان بوشهر در زمينه ايجاد و توسعه بيشتر فعاليت تحقيق در اغلب سناريوها نشان مينتايج 
نتايج الگو در سطح . ي ساحلي برخوردار استها استاني كشور و همچنين ها استانموقعيتي ممتاز در ميان 

ست، تا حد زيادي منطبق بر بر در سطح استان ا بندي اجرا و توسعه صنايع انرژي سوم كه مربوط به اولويت
بندي، باالترين اولويت را به استقرار  اين رتبه. باشد  ميها آنبري  بندي صنايع بر حسب ميزان انرژي تقسيم

ي صنايع مكانهمچنين نتايج استقرار . دهد ، صنايع فلزي و شيميايي مي)به ويژه سيمان(صنايع كاني غيرفلزي 
هاي غيرفلزي  ها از جمله صنايع شيميايي، كاني كه در برخي گروهدهد  ي استان نشان ميها شهرستاندر 

  . پذير است مكانها در غالب مناطق استان ا و محصوالت چوبي استقرار فعاليت) شيشه(
  

استقرار، شدت انرژي، بندي،  الگوي تاكسونومي، اولويتبر، استان بوشهر،  صنايع انرژي :واژگان كليدي
  . اي قيمت سايه

  
Keywords: Capital Intensive Industries, Bushehr Province, Taxonomy Model, 
Prioritizing, Establishment, Energy Intensity, Shadow Price. 
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   مقدمه-1

است كه به ) پارس جنوبي(ترين ميدان گازي جهان   خشكي به بزرگهاستان بوشهر نزديكترين نقط
، در زمينه توسعه مسألهاين . گيرد برداري قرار مي طور مشترك توسط ايران و قطر مورد بهره

دستي در منـابع گاز، مـوقعيت ممتازي را در كشور بـه اين استان  يـنيهـاي باالدستـي و پا فعاليـت
 استان داراي هاي موجود، اين رغم تمامي مشكالت طبيعي و محدوديت  علي،هذا علي. داده است

هاي كشاورزي در زيربخش نخيالت و تجارت خارجي  هاي مستعدي در جهت توسعه فعاليت زمينه
  .باشد و صنايع نفت و گاز مي

اين  .باشد بر مي هاي متعددي در زمينه استقرار صنايع انرژي داراي مزيتبه طور بالقوه استان بوشهر 
ي و هم از لحاظ موقعيت جغرافيايي استان بستر هاي اقتصاد ها هم از بعد منابع و فعاليت مزيت

 مسألهبراي روشن شدن اين  .مناسبي را براي استقرار چنين صنايعي در استان به وجود آورده است
  :شود هاي استان اشاره مي به اهم مزيت

اين ميدان در منطقه عسلويه  :ترين مخزن يا ميدان گازي جهان در استان بوشهر واقع شدن بزرگ .1
  .اليه جنوب غربي استان و در مجاورت خليج فارس واقع گرديده است تهيدر من

دستي صنعت گاز در ميدان  دستي و پايين هاي گسترده در زمينه صنايع باال گيري فعاليت شكل .2
بر  هاي بخش انرژي و توسعه صنايع انرژي  براي فعاليتمناسبيانداز   چشم،گازي پارس جنوبي

  . زند در كشور و استان رقم مي
  .صدور نفت خام و پتروشيمي، انتقال هاي بخش انرژي در جزيره خارك شامل پااليش، فعاليت .3
  .برق در فاز اول آن هزار مگاوات توليد  اي با ظرفيت يك ساخت و ساز نيروگاه هسته .4

بر در استان از اهميت بااليي  موضوع مطالعه استقرار صنايع انرژي با عنايت به شرايط ذكر شده،
بايست با در نظر   ميبه منظور ارائه داليلي مناسب و نسبتاً قابل قبولدر اين ميان . ر استبرخوردا

گيري از الگويي مناسب به اين كار مبادرت  كننده با بهره ثر و تعيينؤاي از عوامل م گرفتن مجموعه
بر  يع انرژيقابليت استان بوشهر در زمينه استقرار صنابررسي و تبيين  ، مطالعه هدف اصلي اين.نمود
هاي صنعتي از  دسته از صنايعي هستند كه در ميان مجموعه فعاليت بر آن صنايع انرژي .باشد مي

 به عنوان ها آنهاي انرژي به منظور استفاده از  وابستگي به حاملميزان بيشترين داراي لحاظ فني 
  . باشند ميسوخت و انرژي 
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دسته از صنايعي كه  ر خود بخش انرژي يا آنهاي موجود د شايان ذكر است كه در اينجا فعاليت
ته ف در نظر گر)اي نفته گاز يا پااليشگاه ثل توليد برق،م (  حامل انرژي استها آنمحصول 

جهت توليد  به عنوان سوخت هاي انرژي يي هستند كه از حاملها آنصنايع مورد نظر  .شود نمي
هاي گسترده پتروشيمي كه از  كه طرح ه اينعالوه بر اين با عنايت ب .برند محصول خود استفاده مي

 در منطقه پارس جنوبي در حال اجرا ،شوند دستي صنعت گاز محسوب مي هاي پايين جمله فعاليت
  .شوند صنايع پتروشيمي در اين بخش مطالعه وارد نمي است،

  
  بر بندي صنايع انرژي طبقهشناخت و  -2

هاي صنعتي است كه از  دسته از فعاليت اب آنانتخقسمت بندي مورد بحث در اين  منظور از طبقه
دو شاخص مهم تعيين  .گيرند ها در مراتب باالتري قرار مي بري از ميان مجموع فعاليت لحاظ انرژي

شاخص شدت  .اي انرژي شاخص شدت انرژي و شاخص قيمت سايه: عبارتند ازبري  انرژي
زيربخش  )افزوده ارزش( واحد توليد هر ءمصرف انرژي به ميزان مصرف نهايي حامل انرژي به ازا

اي انرژي نيز برابر با ميزان انرژي مورد نياز در اقتصاد ملي به  شاخص قيمت سايه .صنعتي اشاره دارد
 در اين مطالعه به .باشد ميبخش مورد نظر افزوده در زير  افزايش يك واحد محصول يا ارزشءازا

ها بر اساس هر  بندي فعاليت و آمار موجود، طبقهدر اين زمينه پيشين  صورت گرفته كارهاياستناد 
بر در اقتصاد  االمكان تركيب مناسبي از صنايع انرژي شود حتي دو معيار ارائه خواهد شد و سعي مي

  . هاي بعدي گزارش قرار گيرد ايران را انتخاب نمود تا مبناي بررسي در بخش
  
  بر بر اساس شدت انرژي بندي صنايع انرژي  طبقه-2-1

شده به ازاء هر واحد فعاليت اقتصادي كه با  ت انرژي عبارت است از ميزان انرژي مصرفشد
 .شود نشان داده ميافزوده فعاليت   به ارزش) حسب مقادير فيزيكي بر(ميزان مصرف انرژي نسبت 

بري مستقيم فعاليت اقتصادي را مشخص  ميزان انرژي وري انرژي بوده و اين نسبت عكس بهره
بر اين اساس آن دسته از صنايعي . هاي اقتصاد انرژي نقش مهمي دارد و تحليل ر تجزيه كند و د مي

كه داراي باالترين روند يا بيشترين متوسط شدت انرژي در طول دوره مطالعه هستند به عنوان 
 -1381(ي دوره زمان آمار سري با استفاده از منظوربراي اين . شود گرفته ميبر در نظر  صنايع انرژي

گانه محاسبه و در جدول  ي براي صنايع نهزمانشدت كل مصرف انرژي در فواصل مختلف ) 1358
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 يزمانفواصل ها در غالب موارد و   كه مقايسه روند و ميانگينجا آن از .درج شده است) 1(شماره 
نتايج . بندي قرار گرفته است مبناي طبقهانرژي نتيجه يكساني را داده است، شاخص متوسط شدت 

هاي صنعتي به ترتيب، صنايع كاني غيرفلزي، صنايع  دهد كه در ميان گروه دست آمده نشان ميه ب
توليدات اساسي، صنايع غذايي، صنايع چوب و محصوالت چوبي و صنايع شيميايي داراي باالترين 

  .اند مقدار شاخص شدت انرژي در طول دوره مطالعه بوده
  

                    بشكه معادل نفت خام به ميليون ريالانه كشور  گ9دت مصرف انرژي صنايع ش: 1جدول شماره 

  
  متفرقه

39 

آالت  ماشين
  و تجهيزات

38 

توليد 
فلزات 
  اساسي

37 

كاني 
  غيرفلزي

36 

  
  ييشيميا
35 

  
كاغذ 

و 
  چاپ
34 

چوب و 
 محصوالت

  وبيچ 
33 

  
  نساجي

32 

  
  ييغذا

31 

  صنعت
  
 دوره

27/5 27/5 51/7 163 35 33 78/5 22/9 58 63-1358 

33/8 37 71 190 50/70 44 71 29 65 1364-67 

14/7 24/6 58 188 48 40 55 30/7 57 1368-72 

19/6 14/6 92/6 156 56 32 28 22 43 1373-77 

21/8 10/8 103 167 37/8 53 34 35 52 1378-81 

متوسط  52 26 55 36/6 51/9 169/9 80 23/6 29/5
 كل دوره

  و محاسبات محقق) هاي بزرگ صنعتي آمار كارگاه( ستخرج از منابع آماري تحقيقهاي آماري م داده: منبع   

  
  1انرژياي  بر برمبناي شاخص قيمت سايه بندي صنايع انرژي  طبقه-2-2

دهد و به  بري مستقيم و غيرمستقيم محصول توليدي يك بخش را نشان مي اين شاخص، انرژي
اين بدان دليل . هاي كالن برتري دارد ررسيهمين دليل در مقايسه با شاخص شدت انرژي در ب

بري مستقيم پاييني داشته باشد ولي به دليل اثراتي كه بر  است كه يك بخش ممكن است انرژي
بري   انرژيخواهد گذاشت،) پسين و پيشين(ها از طريق پيوندهاي ماقبل و مابعد  ساير بخش

هاي اقتصاد ملي استخراج  ها و ستاده اين شاخص از الگوي داده. ي داشته باشديمستقيم باال غير

________________________________________________________ 
بـر از ديـدگاه بخـش انـرژي، سـال         سنجي توسعه صنايع انـرژي      امكان: وزارت نيرو " منبع   اطالعات مورد استفاده در اين قسمت از       1.

  .ت استخراج شده اس"1379
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اگر ضريب . شود مياي انرژي گفته  شود و به آن ضريب فني مستقيم و غيرمستقيم يا قيمت سايه مي
 نشان دهيم، rij به صورت  راام jدر بخش ) اي انرژي قيمت سايه(بري  مستقيم و غيرمستقيم انرژي

  ).ام، بخش انرژي است iبخش (خواهيم داشت 
  

rij= aij+uij           )1(  

  

ام،    jام به ازاء هر واحد توليد محصول در بخش  iمحصول بخش ( ميزان مصرف انرژي ijaدر اينجا
 است و از  jهاي مرتبط با ميزان انرژي مورد نياز براي توليد يك واحد محصول در ساير بخش uij و

ها از  در اين ميان برخي بخش. شود حاصل مي jافزايش يك واحد محصول توليدي در بخش 
ها نيز به   و محصول برخي بخشكنند  استفاده مياي  به عنوان مواد واسطه j بخشمحصول توليدي

كه براي افزايش يك واحد محصول است بديهي . شود ، استفاده ميjاي بخش  عنوان مواد واسطه
  .يابد افزايش مي تقاضا براي انرژي در هر دو سوي اين رابطه jدر بخش 

بندي صنايع مطابق با  طبقه 1اقتصاد ايران ستانده - جدول دادهآخرين شايان ذكر است در 
هاي عمده در  بندي از جمله فعاليت اما صنايع موجود در اين طبقه.  نشده استانجام  2ISICمعيار

هاي صنعتي  هشوند، بنابراين نتايج حاصله قابل تعميم به گرو گروه صنعتي مربوطه محسوب مي
 ستانده -  شده در آخرين جدول داده انجامبا توجه به محاسبات .  خواهد بودISICموجود در 

اي انرژي   قيمت سايهبري بر مبناي هاي صنعتي از لحاظ ميزان انرژي بندي فعاليت اقتصاد ايران طبقه
  :باشد ب زير ميتيبه تر

نباتي، شيميايي،  ايي و دفع آالتيد شيم، بخش توليد كو)توليد سيمان و شيشه( كاني غيرفلزي
، محصوالت شيميايي )صنايع نساجي(آلومينيوم و ساير محصوالت فلزي، كفش و چرم و پوست 

  . ، صنايع چوب، صنعت كاغذ و چاپ)الستيك و پالستيك(
اي به اين شرح  بندي قيمت سايه بر در طبقه هاي صنعتي انرژي ، گروهISICبا در نظر داشتن معيار 

كود ( ، صنايع شيميايي)هاي عمده آن شامل شيشه و سيمان فعاليت(صنايع كاني غيرفلزي : باشد مي
، صنايع )كفش و چرم و پوست(، صنايع نساجي )نباتي، الستيك و پالستيك شيميايي و دفع آالت

________________________________________________________ 
باشد كه در سايت مركز آمار  مي1376 اين تحقيق مربوط به سال انجام ستانده اقتصاد ايران در زمان –آخرين جدول بزرگ داده  1.

  .است موجود www.amar.sci.org.irايران به نشاني 
2. International Standards of Industrial Classification (ISIC).  
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، صنايع )آلومينيوم، آهن و فوالد و محصوالت فلزي مورد استفاده در ساختمان(فلزات اساسي 
  . صنايع كاغذ و چاپچوب و

  
  بر  بندي نهايي صنايع انرژي  طبقه-3-2

بر از دو شاخص شدت انرژي و  بندي صنايع انرژي  كه در اين تحقيق جهت تشخيص و طبقهآنجااز 
اي  ، بهتر است جهت كاربردهاي بعدي و دستيابي مجموعهشدهاي انرژي استفاده  قيمت سايه

بندي واحدي در اين  تا به طبقهشود بندي با يكديگر مقايسه  مشخص از اين صنايع، اين دو نوع طبقه
 ساير صنايع ،ييشود به جز صنايع نساجي و صنايع غذا گونه كه مالحظه مي همان. زمينه دست يابيم

 ،از اين رو براي اختصار با در نظرگرفتن موارد مشترك. بندي قرار دارند در هر دو شكل طبقه
  :گيريم بر را به صورت زير در نظر مي ي صنايع انرژييبندي نها طبقه

  صنايع كاني غيرفلزي .1
  صنايع شيميايي .2
  صنايع توليد فلزات اساسي  .3
  صنايع چوب و محصوالت چوبي .4
  صنايع كاغذ، مقوا و چاپ .5

اي  در اين تحقيق هر گروه صنعتي بر حسب محصوالت عمده يا نهاده واسطهشايان ذكر است كه 
   :شود ا چند زيرگروه به اين شرح در نظر گرفته ميدر قالب يك يآن مورد استفاده عمده 

  .شوند  تقسيم ميسيمان و شيشهخود به صنايع صنايع كاني غيرفلزي بر حسب محصوالت عمده  .1
به طور ) محصوالت پتروشيمي( ها آناي مشترك و عمده  صنايع شيميايي بر حسب نهاده واسطه .2

الستيك و ، چهار گروه شامل به ها آنجا در يك گروه و بر حسب محصوالت عمده  يك
  .شوند الياف مصنوعي و ساير محصوالت شيميايي تقسيم مي پالستيك،كود شيميايي و سموم،

بندي  صنايع توليد فلزات اساسي بر حسب محصوالت عمده مشتمل بر سه گروه تقسيم .3
ان صنايع توليد محصوالت فلزي مورد استفاده در ساختم صنايع توليد فوالد و آهن،، شوند مي

 .موو صنايع آلوميني
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  )متدولوژي( الگوي تحقيق -3

آناليز تاكسونومي از جمله . روش آناليز تاكسونومي است الگوي مورد استفاده در اين تحقيق
نوع خاص . باشد يافتگي مي بندي مناطق از لحاظ توسعه ر درجههاي مرسوم و مورد استفاده د روش

ها و  هاي بين واحد ها و نزديكي يابي عددي شباهتاين الگو تاكسونومي عددي است كه در ارز
اين روش براي اولين . هاي توسعه كاربرد دارد  از لحاظ قابليتها آنبندي  مناطق مختلف و درجه

بندي و   به عنوان ابزاري جهت طبقه1968 پيشنهاد شد و در سال 1763بار توسط آندرسون در سال 
وسط پروفسور هلوينگ از مدرسه عالي اقتصاد در يافتگي جوامع مختلف ت تعيين درجه توسعه
بندي و مقايسه كشورها يا  بندي، طبقه اين روش اصوالً يك روش عالي درجه. يونسكو مطرح شد

بندي از جهات ديگر  مناطق مختلف با توجه به درجه توسعه يافتگي يا مدرن بودن جوامع و يا طبقه
  .باشد مي
بر مد نظر   و مناطق از لحاظ استقرار صنايع انرژيها استاندي بن  كه در اين تحقيق اولويتآنجااز 

 و يا مناطق در زمينه استقرار صنايع ها استانيافتگي را به ميزان قابليت  توان درجه توسعه است، مي
در اين الگو تكنيك مورد نظر شامل چندين مرحله عملياتي است كه به هر دو . مزبور نسبت داد

  . مپيوتري قابل اجرا استشيوه محاسبه دستي و كا
باشد كه قرار است  هايي مي اولين مرحله در به كارگيري آناليز تاكسونومي، انتخاب مناسب شاخص

. استگيري يا شاخص  در ارزيابي هر موضوعي نياز به معيار اندازه. شوند  ميوارد آناليز تاكسونو
. كند  را فراهم ميا آلترناتيوهاها ي  بين جايگزينمقايسه درستهاي مناسب امكان  انتخاب شاخص

شود و  شود، كار ارزيابي پيچيده مي اما وقتي كه چندين شاخص براي ارزيابي در نظر گرفته مي
هاي  يابد كه معيارهاي چندگانه با هم تضاد داشته و از جنس ي افزايش ميزمانپيچيدگي كار 
 آن انجامده تحليلي كه ذهن قادر به در اين هنگام كار ارزيابي و مقايسه از حالت سا. مختلف باشند

يكي از ابزارهاي توانمند . شود و به يك ابزار تحليل علمي قوي نياز خواهد بود است، خارج مي
در اين مطالعه دو دسته .  است)AHP( يا "فرايند تحليلي سلسله مراتب"هايي  براي چنين وضعيت

ها  اين شاخص.  هستند)LEVEL(هاي موجودي   كه هر دو از نوع شاخصوجود داردشاخص 
ها به حداقل رسيده و امكان استناد به  گي شوند كه پيچيد بندي مي االمكان به صورتي طبقه حتي

  . نتايج الگو را باال ببرد
   : به شرح زير استمراحل استفاده از روش تاكسونومي
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هاي  در ستونت صنعهاي استقرار   در سطر و شاخصها استانها كه در آن نام  تشكيل ماتريس داده
گيري معمول خود در ماتريس  در اين مرحله هر شاخص بر اساس واحد اندازه .گيرد آن قرار مي

  .ناپذير هستند گيري متفاوت جمع و لذا با داشتن واحدهاي اندازه گيرد قرار مي
 در.  تشكيل ماتريس استاندارد وها با استفاده از فرمول نرمال استاندارد يز كردن شاخصنرماال .1

  .نيستندها قابل جمع  اند اما باز هم شاخص همسان شده اين مرحله هرچند اطالعات
 :زيربا استفاده از فرمول  )ها استان (ها ناين فواصل ميان مكيمحاسبه و تع .2
 

∑
=

−=
m

1j
bjajab )Z(Zd 2         )2(  

  

 مقدار نرمال استاندارد ajZها،   تعداد شاخصb ،m از استان a فاصله استان abdكه  طوري به
پس از . باشد ام مي bام در استان  j مقدار نرمال استاندارد شاخص bjZام و  aام در استان  jشاخص 

رسيم و اسم آن را ماتريس فواصل بين   محاسبات در اين مرحله به يك ماتريس متقارن ميانجام
  .گذاريم مي )ها تاناس (ها نامك

دهنده دو مكان است كه  اين عدد نشان .ترين فاصله در هر سطر ماتريس متقارن محاسبه كوتاه .3
مشخص  rd بافاصله اين  .شاخص مورد نظر با يكديگر دارند از نظر ترين فاصله را نزديك

  .شود مي
ي همگن و قابل ها ناشدن مك  جهت مشخص)O−(  پايين و حد)O+(  محاسبه حد باال .4

 :مقايسه با استفاده از فرمول زير
  

drr SDO 2±=          )3 (  
  

 انحراف dSدر ماتريس مرحله سوم، ) ترين فواصل كوتاه(ها  rd ميانگين rDكه  طوري به
 و مقدار )+O(مقدار مثبت آن . داراي دو مقدار مثبت و منفي است rO. ها است rdاستاندارد 
  و)+O(ما بين دو حد )  يكديگربا هاآنفاصله  (هاآن abdيي كه ها نامك . است)-O( منفي آن

)O-( يي كه ها نامك اما .شوند ي همگن ناميده ميها نا مك،گيرد قرار ميabd باالتر از هاآن )O+( 
  .بندي نيستند  باشد غيرهمگن بوده و قابل اولويت)-O( و
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 يها مكانصورت  در اين  در مرحله پنجم در يك گروه همگن قرار نگيرند،ها مكاناگر تمامي  .5
 ها مكانهاي غيرهمگن را بايستي حذف نمود و سپس عمليات را براي بقيه  مشترك در ميان زوج
 همگن ها مكان كه تمامي شوددر اين مرحله مشخص كه  صورتياما در .دكراز مرحله يك شروع 

 مرحله به 6به هر حال با پشت سر گذاشتن اين  .رويم هستند كار را ادامه داده و به مرحله هفتم مي
  .ي همگن داريم و بايستي به مرحله هفتم برويمها مكاناي از  موعهرسيم كه مج جايي مي

ترين عدد هر ستون به عنوان عدد مطلوب در نظر  بزرگ) مرحله دوم(  در ماتريس استاندارد .6
 و به توان دو شدهاين عدد از ساير اعداد ستون مربوطه به طور جداگانه كم ، شود مي گرفته
 و ماتريس جديدي تشكيل شده انجامد ماتريس استاندارد اين كار براي تمامي اعدا .درس مي
ترين مكان از لحاظ  فاصله هر مكان با مناسبمربع دهنده  اعداد داخل ماتريس جديد نشان .شود  مي

در  .ترين مكان صفر است در اين ماتريس عدد مربوط به مناسب .باشد  ميستون مربوطهشاخص 
  .ا هم جمع نمودتوان اعداد هر رديف را ب اين مرحله مي

 .گيريم  را ميها آنرا با هم جمع زده و جذر ) مرحله هفتم در( عناصر هر رديف ماتريس نهايي .7
  به آن سرمشق توسعه مكان گفتهد وآي يك عدد به دست مي) هر مكان(در اينجا به ازاء هر رديف 

ابليت استقرار دهنده حد باالي سرمشق توسعه و ق كوچكترين عدد در اين مجموعه نشان .شود مي
توسعه استقرار و داراي بهترين قابليت در امر ، شود استاني كه اين عدد مربوط به آن مي .باشد مي

دهنده   نشان،هر چقدر عدد منسوب به هر استان كمتر باشد همچنين .باشد ميصنعت مورد مطالعه 
  .باشد ر آن استان ميباالتقابليت 

ترين  ترين به بزرگ  از كوچكها آنير سرمشق توسعه و تنظيم توان با مقايسه مقاد در اين مرحله مي
توان دريافت كه  با اندكي دقت مي . را از لحاظ ميزان قابليت با هم مقايسه نمودها استان مقدار،

مجموع مربعات انحراف از باالترين قابليت ممكنه در  ،ها مكانبندي  ها و اولويت مبناي تعيين قابليت
و بر اين مبنا حد باالي سرمشق توسعه داراي حداقل مجموع مربعات  .باشد يميان تمامي مناطق م

  .باشد ها مي تمامي شاخصبا در نظر داشتن  بهترين وضعيت ممكنه لذا
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  بر  بندي استقرار صنايع انرژي هاي اولويت  شاخص-4

  )ها ستانابندي  رتبه( بر در سطح كشور بندي استقرار صنايع انرژي هاي اولويت  شاخص-4-1

اساس مزيت استقرار صنايع انرژي و تعيين   كشور براي آستانهبندي  هدف اصلي اين تحقيق رتبه
 ها استانبراي اين منظور به عواملي از جمله موقعيت . بندي است موقعيت استان بوشهر در اين رتبه

ابع تأمين از لحاظ دوري و نزديكي به بازارهاي هدف داخلي و خارجي، دوري و نزديكي به من
بر و همچنين موجودي منابع انرژي و مواد  اي اصلي صنايع انرژي هاي انرژي و مواد واسطه حامل
ها عوامل ديگري نيز بر  عالوه بر اين. شود  كشور مراجعه مياي آستانهاي صنايع مزبور در  واسطه

 مورد نظر است عواملي ها استانبندي   كه در گام اول، اولويتجا آنيند استقرار مؤثرند، اما از افر
  . شود  كشور يكسان است وارد تحليل نمياي آستانهكه وضعيت آن ميان 
  : شوند بندي مي هاي استقرار در سطح كشور به چهار گروه دسته در اين تحقيق شاخص

  اي اصلي هر صنعت در استان  موجودي مواد واسطه .1
  در هر استان) هاي اصلي انرژي حامل(موجودي منابع انرژي  .2
  )منابع انرژي، مواد و بازارها(موقعيت استان از لحاظ دسترسي داخلي  .3
  جايگاه استان در تجارت خارجي از لحاظ جغرافيايي  .4

هاي اقتصادي در هر منطقه نقش مهمي را دارا  شده در تعيين مزيت هر چهار نوع شاخص معرفي
هارم نيز به موقعيت هر موجودي مواد و انرژي به وفور نسبي عوامل و شاخص سوم و چ. باشند مي

كننده  ها عامل تعيين استان از لحاظ جغرافيايي اشاره دارد كه در هزينه حمل و نقل و دسترسي
 اختصاص وزن يكسان به چهار شاخص مزبور و ساختن يك شاخص مسألهبا توجه به اين . است

  . تواند به عنوان سناريوي پايه مورد توجه قرار گيرد تركيبي مي
  
  بر در سطح استان بوشهر بندي استقرار صنايع انرژي هاي اقتصادي اولويت  شاخص-4-2

ها و   و بنادر جنوبي كشور در زمينه مزيتها استانبعد از تعيين جايگاه استان بوشهر در ميان 
ها در سطح اين  بندي استقرار اين فعاليت  الزم است به اولويت،بر هاي استقرار صنايع انرژي قابليت
بندي در اين مرحله  واضح است كه معيارهاي اولويت. پرداخته شود) هاي مختلف گاهنتسكو(استان 

ها عمدتاً  اين شاخص. باشد بندي كشوري مي تري نسبت به اولويت هاي جزيي دربرگيرنده شاخص
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ها  اين شاخص. شوند  ستانده استخراج مي-هاي جدول داده جنبه فني داشته و از محاسبات و تحليل
  :عبارتند از

 . استشدهاي انرژي در هر فعاليت صنعتي كه قبالً معرفي  قيمت سايه .1

افزوده در داخل   كل ارزش دهنده ميزان افزايش در ذاتي عوامل توليد، نشان شاخص ارزش  .2
 .كشور ناشي از افزايش يك واحد تقاضا براي محصول توليدي زيربخش است

ي ناشي از افزايش تقاضا براي شاخص قدرت انتشار زيربخش، ميزان افزايش توليد داخل .3
 . دهد ها را نشان مي محصول زيربخش نسبت به ساير زيربخش

دهد كه در صورت افزايش تقاضا براي  ضريب تكاثر فراز اشتغال در زيربخش، نشان مي .4
 .نمايد زيربخش، ميزان اشتغال در مجموع چقدر تغيير مي

 .حصول زيربخشاي اصلي م سهم استان بوشهر در كل موجودي مواد واسطه .5

 .اي اصلي زيربخش فاصله استان تا منبع تأمين نهاده واسطه .6
 
   بر در سطح استان محيطي استقرار صنايع انرژي  ها و ضوابط زيست  شاخص-4-3

هاي اقتصادي مستلزم در نظرگرفتن شرايط و  هاي صنعتي عالوه بر شاخص استقرار مكاني فعاليت
شده اراضي بر مبناي مطالعات  هاي تعيين ها و كاربري ليتمحيطي، جغرافيايي و قاب  ضوابط زيست

بديهي است پيشنهاد هرگونه برنامه استقرار مكاني بدون در نظر داشتن . 1باشد تخصصي مربوطه مي
كردن آن غير ممكن  هاي مورد اشاره از اعتبار الزم برخوردار نبوده و عملياتي ضوابط و طرح

گرفتن عوامل متعدد   استقرار در اين سطح مستلزم در نظربندي بدين لحاظ اولويت. خواهد بود
  . هاي بيشتري برخوردار است محيطي بوده و نسبت به سطح كشوري از پيچيدگي  اقتصادي و زيست

اي از عوامل  اولويت مكاني استقرار در ميان نواحي و مناطق صنعتي مستلزم در نظر گرفتن مجموعه
ها، نزديك بودن به محل  ت زمين و تأسيسات در شهرك به طور مثال، وضعي.باشد مختلف مي

هاي كشاورزي، نقاط مسكوني،   مواد اوليه و سوخت، دوري و نزديكي به قلمرو فعاليتاستقرار
اين عوامل ... ها و  محورهاي ارتباطي، دريا و همچنين عامل مهم عدم تجميع و تمركز فعاليت

________________________________________________________ 
محيطـي     هاي اقتصادي همـراه بـا اسـتناد بـه ضـوابط زيـست              اي مبتني بر شاخص     بندي رتبه    با در نظر گرفتن نتايج اولويت      جا ايندر   1.

 اسـت،   شـده  توسط سازمان مسكن و شهرسازي تهيه        هاي توسعه و عمران نواحي مختلف استان كه         چنين طرح  بندي صنايع و هم     طبقه
 .شود به تعيين چگونگي استقرار صنايع در مناطق و نواحي استان پرداخته مي
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مه استقرار  و فعاليتي به تفكيك در تنظيم برنامحيطي  هاي مختلف زيست حسب گروه بايست بر مي
 در تحقيق حاضر با استناد به نتايج مطالعات آمايش سرزمين استان و با توجه .مورد توجه قرار گيرند

در ادامه . گيرد به ضرورت پراكندگي صنايع و نزديكي به منابع تأمين مواد اوليه مورد توجه قرار مي
ي مناسب ها مكانمحيطي و   هاي زيست ي صنعتي طبق شاخصها بندي فعاليت به معرفي گروه
  . شود ها در استان بوشهر پرداخته مي استقرار فعاليت

  
  محيطي  هاي زيست هاي صنعتي بر اساس شاخص بندي فعاليت  گروه-4-3-1

بندي صنايع بر حسب ميزان و شدت آاليندگي و ساير  محيطي، طبقه  بر اساس معيارهاي زيست
بندي كلي صنايع بر حسب  گروه. شوند بندي مي هاي مختلف تقسيم محيطي به گروه  مسائل زيست
  :محيطي استقرار به صورت زير است ضوابط زيست

باشند تا در مناطق صنعتي يا تجاري داخل محدوده  صنايع اين گروه مجاز مي: "الف"گروه 
  . مصوب شهري استقرار يابند

محيطي شهرها مشروط به   ند تا داخل حريم زيستباش صنايع اين گروه مجاز مي: "ب"گروه 
رعايت حداقل فاصله دويست متر از مراكز مسكوني، درماني و آموزشي و يكصد متري مراكز 

بديهي است رعايت كليه . ها و قنوات داير استقرار يابند نظامي و انتظامي و رعايت حريم رودخانه
  . باشد هاي قانوني الزامي مي حريم
محيطي هر شهر   باشند تا در مناطق صنعتي داخل حريم زيست ايع اين گروه مجاز ميصن: "ج"گروه 

 متر از مراكز مسكوني، آموزشي و 500محيطي و با رعايت حداقل فاصله  يا خارج از حريم زيست
  . درماني و رعايت حريم قانوني جاده استقرار يابند

محيطي هر شهر مشروط به  ز حريم زيستباشند خارج ا صنايع اين گروه مجاز مي: "ه" و"د"گروه 
  .  استقرار يابند)2(رعايت فواصل الزم از مراكز حساس مطابق جدول شماره 

، ها آنمحيطي   محل پيشنهادي جهت استقرار صنايع اين گروه با توجه به اثرات زيست: "و"گروه 
يابي و  حفاظت محيط زيست ارززماناصول كاربري زمين و ظرفيت پذيرش محيط، توسط سا

  . شود اعالم نظر مي
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  متر:     واحد از مراكز حساس"ه"  و"د"حداقل فاصله صنايع گروه : 2 جدول شماره

  مكان  رديف
گروه 
صنايع 

  "د"

گروه 
صنايع 

  "ه"
 5000 3000  محيطي شهر حريم زيست  1

 1500 1000  مراكز مسكوني  2

 1000 500  مراكز درماني و آموزشي  3

 150 150  )فاصله از محور(انزيت بزرگراه و جاده تر  4

 150 150  )فاصله از محور(جاده اصلي   5

6  
 تاالب، درياچه، دريا، منطقه - پارك ملي

، پناهگاه، اثر طبيعي زمانشده با موافقت سا حفاظت
  ملي

1000 1000 

 300 200  رودخانه دائمي و قنات داير  7

  

  
  ستان بوشهري ممكن استقرار صنايع در اها مكان نواحي و -4-3-2

 حوزه و شهرك پيشنهادي است 8 شهرك صنعتي مصوب و 5استان بوشهر در حال حاضر داراي 
هاي  ها، حوزه عالوه بر اين شهرك. باشند كه از پراكندگي مناسبي در سطح استان برخوردار مي

هاي  و همچنين حوزه) از جمله شهر بوشهر(صنعتي موجود در مجاورت برخي شهرهاي استان 
 ضوابط  باهاي صنعتي مطابق  كه شهركآنجااما از . توان در نظر داشت  روستايي را نيز ميصنايع
 در مقايسه با ،هاي صنعتي فعالند  و در امر ايجاد و توسعه زيرساختشدهمحيطي احداث  زيست

  . ساير نقاط در ارجحيت قرار دارند
 طرح پيشنهادي استقرار ،هاي استقرار صنايع و موارد ذكر شده در باال با توجه به شاخص

  :باشد هاي صنعتي در اين تحقيق مبتني بر اصول و شرايط زير مي فعاليت
هاي مورد نظر و رعايت معيارها و نتايج مطالعات طرح  كاربري فعاليتي زمين در نقاط و حوزه .1

  . توسعه و عمران و آمايش سرزمين استان
ي مناطق استان از اثرات سرريز توسعه ها به منظور برخورداري تمام پراكندگي مناسب فعاليت .2

هاي منطقه در زمينه منابع و  ها و پتانسيل گيري از فرصت چنين بهره ها در پارس جنوبي و هم فعاليت
  . بر هاي بخش انرژي و تبديل استان به كانون توسعه صنايع انرژي فعاليت
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 بخش كشاورزي  محيط زيست و ضرورت حفظ و حمايت ازهاي زياننمودن خسارات و  حداقل .3
  . استان در راستاي اهداف توسعه پايدار

 . تأمين مواد اوليه و سوختمسأله .4

  
  )نتايج حاصل از به كارگيري الگو(هاي تحقيق   يافته-5

شده در قسمت سوم در چهار سطح جداگانه و به ترتيب جايگاه موضوع، مورد  الگوي معرفي
  .گيرد ارزيابي قرار مي

  
   سطح اول -5-1

. شوند بندي مي بندي و اولويت بر رتبه  از لحاظ استقرار صنايع انرژيها استان سطح بررسي، در اولين
 كشور تعيين اي آستانهدر اين سطح جايگاه استان بوشهر از لحاظ مزيت استقرار در ميان تمامي 

 به خط آهن سراسري در شبكه حمل و نقل ها استاننظر به اهميت اتصال و دسترسي . شود مي
 جا آنچنين از  هاي صنعتي و هم اي در زمينه استقرار فعاليت هاي منطقه  آن بر مزيتتأثيرو كشور 

گردد، الزم است اين  كه طرح اتصال استان بوشهر به خط آهن سراسري در آينده نزديك اجرا مي
ر د. گيرد  ميانجامكار در قالب دو سناريو   اين. اي مناسب وارد تحليل شود فاكتور مهم به گونه

شوند، متغير  آهن سراسري وصل مي  در آينده به خطوط راهها استانسناريوي اول با فرض اينكه 
سناريوي دوم اين سطح با وارد نمودن . نشده استآهن وارد الگو   به راهها استاندسترسي فعلي 
 دهشآهن سراسري در الگوي مورد استفاده، اعمال    از لحاظ دسترسي به خطها استانوضعيت فعلي 

  .دهد بندي در سطح اول را نشان مي  نتايج اولويت)4( و )3(جداول شماره . است
  
   سطح دوم -5-2

با . باشند  درصد در مجموع مبادالت بازرگاني خارجي مي95بنادر جنوبي داراي سهمي بيش از 
و موقعيت بندري استان بوشهر، بهتر  در تجارت خارجي كشور اين بنادر مهمجايگاه عنايت به 

هاي  شاخص. شوند بندي  بر اولويت است بنادر جنوبي كشور در زمينه استقرار صنايع انرژي
تعداد . باشد هاي كشوري شاخص ظرفيت بنادر نيز مي بندي در اين حالت عالوه بر شاخص اولويت
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در سناريوي اول بدون در نظر گرفتن دسترسي الگو . باشد  مورد مي4سناريوها در اين حالت شامل 
 نظر سناريوي دوم با در. شده استآهن و بدون ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر حل  ر به راهبناد

. شود آهن و بدون متغير ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر در الگو پياده مي گرفتن دسترسي بنادر به راه
ظرفيت آهن و با منظور نمودن  در سناريوي سوم، محاسبات الگو بدون متغير دسترسي بنادر به راه

در سناريوي چهارم نيز با منظور نمودن هر دو متغير .  شده استانجامتخليه و بارگيري بنادر 
نتايج الگو در اين . شود چنين ظرفيت بنادر، الگو حل مي آهن و هم  به راهها استاندسترسي فعلي 

  . آمده است)8( الي )5(سطح بررسي در جداول شماره 
  
   سطح سوم-5-3

 انجامبر به طور خاص در استان بوشهر  رتيب و اولويت استقرار صنايع انرژيدر اين مرحله، ت
بر با در نظر گرفتن   زيربخش از صنايع انرژي10در اين حالت كه صرفاً يك سناريو دارد، . گيرد مي

. شوند بندي مي شده در قسمت قبلي، بر اساس استقرار در استان اولويت  شش شاخص مهم معرفي
  .دده هاي صنعتي در استان بوشهر را نشان مي بندي فعاليت  نتايج اولويت)9(جدول شماره 

  
   سطح چهارم-5-4

و نواحي مختلف استان صورت خواهد استقرار درون استان بوشهر بندي  اولويتاين بخش در 
 انجاماي استقرار صنايع كه در سطوح قبلي  بندي رتبه  به عبارت ديگر پس از اولويت.گرفت

ها در مناطق و نواحي مختلف استان  يد به چگونگي اولويت و ترتيب استقرار فعاليتگرفت، حال با
گرفتن  هاي اقتصادي مستلزم در نظر هاي صنعتي عالوه بر شاخص استقرار مكاني فعاليت. پرداخت

هاي تعيين شده اراضي بر مبناي  ها و كاربري محيطي، جغرافيايي و قابليت  شرايط و ضوابط زيست
عتي در چارچوب طرح پيشنهادي استقرار واحدهاي صن. 1باشد خصصي مربوطه ميمطالعات ت

 هاي صنعتي و بر ي استان بوشهر و حوزهها شهرستانشده در باال به تفكيك   فرضيات و اصول بيان
  .  استشده درج )10(محيطي و فعاليتي در جدول شماره   هاي زيست حسب گروه

________________________________________________________ 
محيطـي    هاي اقتصادي همـراه بـا اسـتناد بـه ضـوابط زيـست       اي مبتني بر شاخص   بندي رتبه    با در نظر گرفتن نتايج اولويت      جا ايندر   1.

، بـه   شـده هاي توسعه و عمران نواحي مختلف استان كه توسط سـازمان مـسكن و شهرسـازي تهيـه                     رحچنين ط  بندي صنايع و هم     طبقه
 .شود تعيين چگونگي استقرار صنايع در مناطق و نواحي استان پرداخته مي
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  گيري بندي و نتيجه  جمع-6

برداري  محيطي در زمينه استخراج، بهره هاي مناسب اقتصادي و زيست هر داراي توانمندياستان بوش
رو ضرورت دارد كه بر پايه   باشد، از اين هاي انرژي به ويژه نفت و گاز مي وري حاملاو فر

محيطي مناسب و قابل دسترس از لحاظ آماري و استفاده از   هاي اقتصادي و زيست شاخص
هاي صنعتي به ويژه صنايع  مي جايگاه اين استان در زمينه ايجاد و توسعه فعاليتالگوهاي مناسب عل

به منظور . باشد هدف اصلي اين مطالعه نيز تعيين همين قابليت مي. بري باال مشخص شود با انرژي
هاي اقتصادي  اي گسترده از شاخص گرفتن مجموعه دستيابي به اين هدف، در اين تحقيق با در نظر

و )  ستانده- ضرايب فني داده(اي و پيوندهاي تكنولوژيك  هاي منطقه ط با توانمنديدر ارتبا
بندي تاكسونومي  محيطي متعارف و مصوب و با استفاده از يك الگوي رتبه  همچنين ضوابط زيست

  .  گرفته استانجاماين كار در چهار سطح مختلف 
 جايگاه استان بوشهر به ترتيب در بندي كشوري است، در سطوح اول و دوم كه مربوط به اولويت

هايي از  براي اين منظور عوامل و شاخص.  و در ميان بنادر جنوبي تعيين شده استها استانميان كل 
 از لحاظ دوري و نزديكي به بازارهاي هدف داخلي و خارجي، دوري و ها استانجمله موقعيت 

بر و همچنين موجودي  اصلي صنايع انرژياي  هاي انرژي و مواد واسطه نزديكي به منابع تأمين حامل
 به شبكه ها استان كشور، چگونگي دسترسي اي آستانهاي صنايع مزبور در  منابع انرژي و مواد واسطه

  . گرفته شده است حمل و نقل و ظرفيت بنادر در نظر
بدين صورت كه در سطح . باشد بندي دروني استان بوشهر مي سطوح سوم و چهارم مربوط به رتبه

هاي صنعتي و در سطح چهارم تركيب استقرار  ها بر حسب گروه سوم ترتيب استقرار فعاليت
ها در اين دو  بررسي.  استشدهمشخص ) ها شهرستان(هاي استان  هاي صنعتي در سكونتگاه گروه

ها و ضوابط   ستانده در اقتصاد ملي و شاخص- هاي مستخرج از روابط داده سطح بر پايه شاخص
براي انتخاب چارچوب مناسب براي مطالعه به عواملي از جمله، .  شده استانجام محيطي  زيست

ها  هاي استان از اثرات سرريز توسعه فعاليت كاربري فعاليتي زمين، ضرورت برخورداري سكونتگاه
 محيط زيست، حمايت از بخش كشاورزي هاي زياندر پارس جنوبي، حداقل نمودن خسارات و 

  .  ف توسعه پايدار، تأمين مواد اوليه و سوخت توجه شده استاستان در راستاي اهدا
سناريوي (آهن  دهد كه در سطح اول و بدون در نظرگرفتن دسترسي به راه نتايج تحقيق نشان مي

استان بوشهر در صنايع شيميايي داراي رتبه اول، در صنايع آلومينيوم رتبه دوم، در صنايع ) اول
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در سناريوي دوم و با در .  و در صنايع چوب رتبه چهارم را داردشيشه و محصوالت فلزي رتبه سوم
اي با حالت قبلي ندارد و تنها رتبه  نظر گرفتن دسترسي به خط آهن، نتايج تفاوت قابل مالحظه
ايج گوياي جايگاه مهم و نتاين . صنايع شيشه و محصوالت فلزي يك درجه كاهش يافته است

باشد تا جايي كه حتي عدم  بر مي در زمينه استقرار صنايع انرژيقابليت نسبتاً باالي استان بوشهر 
بديهي است برنامه توسعه . كند در اين جايگاه ايجاد نمي تغيير چندانيآهن نيز   برخورداري از خط

گردد، به ارتقاء و تحكيم جايگاه استان منجر  آهن در استان كه در آينده نزديك اجرا مي  خط
  . خواهد شد

ح دوم كه مربوط به جايگاه استان بوشهر در ميان چهار استان ساحلي جنوب كشور نتايج در سط
دهنده اهميت عوامل دسترسي  رغم جايگاه نسبتاً خوب استان، نشان باشد در هر چهار سناريو علي مي

ي ساحلي ها استانآهن و ظرفيت فعلي بنادر در تعيين موقعيت و قابليت نسبي استان در ميان  به راه
به عنوان مثال . بندي نسبت به دو عامل يادشده به ويژه ظرفيت بندر حساس است اين رتبه. شدبا مي

گرفتن شاخص ظرفيت بنادر در سه صنعت مهم شيميايي، شيشه و  رتبه استان بدون در نظر
 وارد كردن شاخص ظرفيت  بااما. باشد  اول و در دو مورد دوم و در يك مورد سوم مي،آلومينيوم

يابد كه با توجه به پايين بودن  مقام استان به طور قابل توجهي تنزل مي) سوم و چهارمسناريوي (
دست آمده مورد انتظار ه يجه بظرفيت بندري استان نسبت به دو استان خوزستان و هرمزگان نت

بر در سطح  بندي اجرا و توسعه صنايع انرژي نتايج الگو در سطح سوم كه مربوط به اولويت. است
 ها آنبري  بندي صنايع بر حسب ميزان انرژي وشهر است تا حد زيادي منطبق بر تقسيماستان ب

، صنايع )به ويژه سيمان(بندي باالترين اولويت را به استقرار صنايع كاني غيرفلزي  اين رتبه. باشد مي
 يها شهرستاني صنايع در مكاننتايج الگو در سطح سوم كه به استقرار . دهد فلزي و شيميايي مي

هاي غيرفلزي   در برخي موارد از جمله صنايع شيميايي، كاني كهدهد استان مربوط است، نشان مي
اما . پذير است مكانها در غالب مناطق استان ا مانند شيشه و محصوالت چوبي استقرار فعاليت

و آهن و فوالد و كود شيميايي غالباً در ) به ويژه سيمان(صنايعي از جمله كاني غيرفلزي 
هاي كشاورزي داراي موقعيت نسبتاً پاييني  يي قابليت استقرار دارند كه از لحاظ فعاليتها ستانشهر

را در اين زمينه ) خورموج( و دشتي) اهرم(ي تنگستان ها شهرستانتوان  هستند و به عنوان مثال مي
ي باالي اين ها و آاليندگ از داليل اين امر محدوديت استقرار به داليل كاربري خاص زمين. نام برد

  .برد ها از جمله كشاورزي را باال مي باشد كه هزينه استقرار و توسعه ساير فعاليت صنايع مي
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  بر  از لحاظ استقرار صنايع انرژيها استانبندي  رتبه: 3 جدول شماره
  )آهن بدون در نظر گرفتن دسترسي به راه: سناريوي اول(سطح اول 

  صنعت نام 
  

  
 استان رتبه

  صنايع
 ييشيميا

  صنايع
 سيمان

  صنايع
 شيشه

  صنايع
 آلومينيوم

صنايع 
  فلزات
آهن (اساسي

 )و فوالد

محصوالت فلزي 
مورد استفاده در 

  ساختمان

  صنايع
  چوب

 مازندران اصفهان كرمان تهران اصفهان آذربايجان شرقي بوشهر 1

 گيالن خوزستان مركزي بوشهر چهارمحال بختياري خوزستان خوزستان 2

 خوزستان بوشهر كردستان خوزستان بوشهر ناصفها اصفهان 3

 بوشهر خراسان هرمزگان يزد خوزستان بوشهر هرمزگان 4

 گلستان هرمزگان بوشهر خراسان مركزي تهران مركزي 5

 اصفهان مركزي اصفهان اصفهان فارس هرمزگان ايالم 6

 هرمزگان فارس خوزستان هرمزگان ايالم فارس فارس 7

 مركزي ايالم همدان كهكيلويه و بويراحمد هرمزگان يمركز آذربايجان شرقي 8

 ايالم چهارمحال بختياري سمنان مركزي لرستان خراسان چهارمحال بختياري 9

 آذربايجان شرقي آذربايجان شرقي تهران فارس يزد لرستان لرستان 10

  هاي محقق يافته :منبع
  

  بر ع انرژي از لحاظ استقرار صنايها استانبندي  رتبه: 4 جدول شماره
  )آهن با در نظر گرفتن دسترسي به راه: سناريوي دوم(سطح اول 

  صنعت نام   
  

  

  استان رتبه

  صنايع
 شيميائي

  صنايع
 سيمان

  صنايع
 شيشه

  صنايع
  آلومينيوم

 

صنايع 
فلزات 

آهن (اساسي
 )و فوالد

محصوالت فلزي 
مورد استفاده در 

  ساختمان

  صنايع
  چوب

 مازندران اصفهان كرمان تهران اناصفه آذربايجان شرقي خوزستان 1

 گيالن خوزستان مركزي خوزستان چهار محال بختياري خوزستان بوشهر 2

 خوزستان بوشهر كردستان بوشهر بوشهر اصفهان هرمزگان 3

 بوشهر خراسان هرمزگان خراسان خراساي بوشهر اصفهان 4

 گلستان هرمزگان بوشهر يزد هرمزگان تهران مركزي 5

 اصفهان مركزي خوزستان هرمزگان مركزي مزگانهر ايالم 6

 هرمزگان فارس اصفهان اصفهان ايالم فارس آذربايجان 7

 مركزي چهار محال بختياري سمنان مركزي يزد مركزي فارس 8

 ايالم آذربايجان شرقي همدان گلستان آذربايجان شرقي خراسان چهار محال بختياري 9

 آذربايجان شرقي ايالم تهران و بويراحمدكهكيلويه  لرستان ايالم لرستان 10

  هاي محقق يافته :منبع
  

  بر بندي بنادر جنوب در زمينه استقرار صنايع انرژي رتبه: 5جدول شماره
  )آهن و بدون ظرفيت بنادر بدون راه: سناريوي اول(سطح دوم 

  صنعت نام 
  

  

 استان رتبه

  صنايع
 يايشيمي

  صنايع
 سيمان

  صنايع
 شيشه

  صنايع
  مآلومينيو

 

صنايع فلزات 
آهن و (اساسي

 )فوالد

صنايع محصوالت 
فلزي مورد 
استفاده در 
  ساختمان

  صنايع
  چوب

 بوشهر خوزستان هرمزگان بوشهر بوشهر خوزستان بوشهر 1

 خوزستان بوشهر بوشهر خوزستان خوزستان هرمزگان خوزستان 2

 هرمزگان هرمزگان خوزستان هرمزگان هرمزگان بوشهر هرمزگان 3

 سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان تان و بلوچستانسيس 4

  هاي محقق يافته :منبع
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  بر بندي بنادر جنوب در زمينه استقرار صنايع انرژي رتبه: 6جدول شماره 
  )ت بنادرآهن و بدون ظرفي با راه: سناريوي اول(سطح دوم 

  صنعت نام 
  
  

 استان رتبه

 يايصنايع شيمي
  صنايع
 سيمان

  صنايع
 شيشه

صنايع 
  آلومينيوم

 

صنايع فلزات 
آهن و (اساسي

 )فوالد

صنايع محصوالت 
فلزي مورد 
استفاده در 
  ساختمان

  صنايع
  چوب

 خوزستان خوزستان هرمزگان بوشهر بوشهر خوزستان بوشهر 1

 بوشهر بوشهر بوشهر نخوزستا خوزستان هرمزگان خوزستان 2

 هرمزگان هرمزگان هرمزگان هرمزگان هرمزگان بوشهر هرمزگان 3

 سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان 4

  هاي محقق يافته :منبع
  

  بر در جنوب در زمينه استقرار صنايع انرژيبندي بنا رتبه: 7جدول شماره 
  )آهن و با ظرفيت بنادر بدون راه: سناريوي سوم(سطح دوم 

  صنعت نام 
  

  

 استان رتبه

 ييصنايع شيميا
  صنايع
 سيمان

  صنايع
 شيشه

صنايع 
  آلومينيوم

 

صنايع فلزات 
آهن و (اساسي

 )فوالد

صنايع محصوالت 
فلزي مورد 
استفاده در 
  ساختمان

  صنايع
  چوب

 خوزستان خوزستان هرمزگان خوزستان خوزستان خوزستان خوزستان 1

 بوشهر هرمزگان بوشهر بوشهر بوشهر هرمزگان بوشهر 2

 هرمزگان بوشهر خوزستان هرمزگان رمزگان بوشهر هرمزگان 3

 سيستان و بلوچستان تان و بلوچستانسيس سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان 4

  هاي محقق يافته :منبع
  

  بر بندي بنادر جنوب در زمينه استقرار صنايع انرژي رتبه: 8جدول شماره 
  )آهن و با ظرفيت بنادر با راه: سناريوي چهارم(سطح دوم 

  صنعت نام  
  
   

 استان رتبه

  صنايع
 ييشيميا

  صنايع
 سيمان

  صنايع
 شيشه

 صنايع آلومينيوم
ايع فلزات صن

آهن و (اساسي
 )فوالد

صنايع  
محصوالت فلزي 
مورد استفاده در 

  ساختمان

  صنايع چوب

 خوزستان خوزستان هرمزگان خوزستان خوزستان خوزستان خوزستان 1

 بوشهر هرمزگان خوزستان هرمزگان هرمزگان هرمزگان بوشهر 2

 هرمزگان بوشهر بوشهر بوشهر بوشهر بوشهر هرمزگان 3

 سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان و بلوچستانسيستان  4

  هاي محقق يافته :منبع
  

  بر در استان بوشهرسطح سوم بندي استقرار صنايع انرژي اولويت: 9جدول شماره 
  صنعت   

 رتبه
 ينام صنعت اصل نام زيربخش صنعتي

 صنايع كاني غيرفلزي سيمان 1

 صنايع فلزي محصوالت فلزي مورد استفاده در ساختمان 2

 صنايع شيميائي ي و سموميكود شيميا 3

 صنايع چوب و محصوالت چوبي محصوالت چوبي 4
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  صنعت   
 رتبه

 ينام صنعت اصل نام زيربخش صنعتي

 صنايع كاني غيرفلزي شيشه 5

 صتايع فلزي آلومينيوم 6

 صنايع كاغذ كاغذ و چاپ 7

 ييشيمياصنايع  الياف مصنوعي 8

  صنايع شيميايي  الستيك و پالستيك  9
 ييصنايع شيميا ييساير محصوالت شيميا  10

 صنايع فلزي آهن و فوالد  11

  هاي محقق يافته :منبع          

  
  هاي  حسب گروهبر بر چگونگي تمركز و توزيع مكاني صنايع انرژي: 10جدول شماره 

  ي استقرارها مكانمحيطي و   زيست
  رديف  نام صنعت م. گروه ز  تعداد  پيشنهادي براي استقرارنقاط صنعتي 

 ج 1  خورموج–اهرم 

 و 1  خورموج–اهرم 
  1  سيمان

 ب 2  برازجان-بوشهر 

 ج 4  برازجان-بوشهر 

 د 3  برازجان-بوشهر 

محصوالت فلزي مورد استفاده در 
 ساختمان

2  

  3 ي و سموميكود شيميا و 2 )يسموم دفع آفات نبات( بردخون –) ييكود شيميا(خورموج 

 الف و ب 10  دلوار- ديلم– گناوه - ريگ- برازجان–بوشهر 

 ج 6  ديلم– گناوه - ريگ- برازجان–بوشهر 

 د 3  ديلم– گناوه - ريگ- برازجان–بوشهر 

 ه 1  اهرم-گناوه 

 و 1 )مجتمع توليد محصوالت چوب و كاغذ(برازجان

  4 محصوالت چوبي

 الف 2  ديلم– ريگ –بوشهر 

 ج 2  ريگ- برازجان–بوشهر 

 د 7  گناوه-برازجان

 ه 1 گناوه-برازجان

  5 اي شيشه و محصوالت شيشه

 الف و ب 3 گناوه-برازجان-بوشهر

 ج 2 گناوه-برازجان-بوشهر

 د 3 گناوه-برازجان-بوشهر

  6 آلومينيوم

 الف و ب 5  برازجان–بوشهر 

 د 1 ربوشه

 ه 2 بوشهر

  7 كاغذ و چاپ

 ب 1 حوزه صنعتي كنگان و دير

 ج 5  چغادك– بوشهر –حوزة صنعتي كنگان و دير 

 د 5  گناوه- بوشهر –حوزة صنعتي كنگان و دير 

 ه 2   حوزة صنعتي كنگان و دير-ساحلي كنگان

 و 4  گناوه-  حوزة صنعتي كنگان و دير-ساحلي كنگان

  8 الياف مصنوعي

 الف و ب 16  دلوار- برازجان –ر بوشه

 ج 24  دلوار- برازجان –بوشهر 

 د 8  برازجان–بوشهر 

 ه 1 گناوه- برازجان -بوشهر

  9 الستيك و پالستيك
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  رديف  نام صنعت م. گروه ز  تعداد  پيشنهادي براي استقرارنقاط صنعتي 
 و 2 گناوه

 الف و ب 30  بردخون- حوزة صنعتي كنگان و دير - خورموج-اهرم- دلوار-بوشهر

 ج 30  بردخون- حوزة صنعتي كنگان و دير - خورموج-ماهر- دلوار-بوشهر

 د 63  بردخون حوزة صنعتي كنگان و دير- بوشهر- خورموج-اهرم

 ه 30  بوشهر- حوزةصنعتي كنگان و دير -ساحلي كنگان

 و 28  حوزةصنعتي كنگان و دير-ساحلي كنگان

  10 ييساير مواد شيميا

 د 4  گناوه- اهرم-بوشهر

 –) تجهيزات نفت و گاز(  حوزة ساحلي كنگان–) سازي و تجهيزات كشتي( دلوار
 )ذوب فلزات اساسي( حوزة صنعتي كنگان و دير

 و 3
  11 )آهن و فوالد(فلزات اساسي
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  منابع و مĤخذ

  منابع و مĤخذ فارسي: الف

؛  سيد غالمحسين تاش و اميرعباس صديقي. بهبود راندمان انرژيهاي گذاري سياست). 1376 (نسآندر .1
  .نشرسمرتهران، مركز 

، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني اي ريزي ناحيه برنامه). 1380(زاده دلير، كريم  حسين .2
  .ها دانشگاه

، رساله دكتري، برآورد و تجزيه و تحليل كارايي انرژي در اقتصاد ايران). 1382(حيدري، ابراهيم  .3
  .دانشكده اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس

، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب )ها تئوري و مدل(اقتصاد منطقه اي ). 1380(يد صباغ كرماني، مج .4
  .ها علوم انساني دانشگاه

مركز : كورس صديقي؛ تهران، وزارت برنامه و بودجه.  ستانده–اقتصاد داده ). 1365(لئونتيف، واسيلي  .5
 . اجتماعي و انتشارات-مدارك اقتصادي

طرح بررسي جايگاه استان بوشهر در ). 1381(ريزي  يت و برنامهمؤسسه عالي آموزش پژوهش مدير .6
  .تجارت خارجي كشور

دورنماي توسعه بخش انرژي در جمهوري ). 1373(ريزي و توسعه  مؤسسه عالي پژوهش در برنامه .7
  . اسالمي ايران

  ir.org.sci.www                                    مركز آمار ايران    .8
  1360-81: هاي بزرگ صنعتي ار كارگاهمركز آمار ايران، آم .9

  1358-81 : سالنامه آماري كشور،مركز آمار ايران .10
طرح توسعه و عمران ). 1377(وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مسكن و شهرسازي استان بوشهر  .11

  .و برنامه مهندسين مشاور شهر. نواحي استان بوشهر
طرح جامع شهرستان ). 1377(ن بوشهر وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مسكن و شهرسازي استا .12

  .و برنامه مهندسين مشاور شهر. بوشهر
  1372-80 :ترازنامه انرژي كشور، وزارت نيرو .13
بر از  سنجي توسعه صنايع انرژي امكان). 1379(ريزي انرژي  وزارت نيرو، معاونت امور انرژي، دفتر برنامه .14

 . ديدگاه بخش انرژي

  
  



  بر در استان بوشهر بندي و استقرار صنايع انرژي اولويت

 

83

  منابع و مĤخذ التين: ب

1. Boyd, G. A. and Pang, J. X. (2000). "Estimating the Linkage Between 
Energy Efficiency and Productivity". Energy Policy 28(5): 289-96. 

2. Howarth, R. B. and Sanstad, A. H. (1995). "Discount Rates and Energy 
Efficiency". Contemporary Economic Policy 13(3): 101-9. 

3. Kao, C. Chen, L. Wang, T. Kuo, S. and Horng, S. (1995). "Productirity 
Improvement: Efficiency Approach vs Efficiency Approach". Omega 
23(2): 197-204. 

4. Lebel, P. G. (1982). Energy Economics and Technology, Baltimor and 
London, the Johns Hopkins University Press. 

5. Mahmud, S. F. (2001). "The Energy Demand in the Manufacturing 
Sector of Pakistan: Some Further Results". Energy Economics 20: 641-
648. 

6. Paterson, M. G. (1996). "What Is Energy Efficiency". Energy policy 
24(5): 377-90 


