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 -1دانشجوي دكتري فیزيك دريا ،دانشكده علوم و فنون دريايی ،دانشگاه هرمزگان
 -2دانشجوي دكتري مهندسی عمران ،دانشگاه هرمزگان
 -3دانشیار گروه فیزيك دريا ،دانشكده علوم و فنون دريايی ،دانشگاه هرمزگان
 -4استاديار گروه جغرافیا ،دانشكدهي علوم انسانی ،دانشگاه همزگان

چكیده
در اين مطالعه سعی شده است به تفكیك شهرستانهاي ساحلی كشور با در نظر گرفتن دادههاي جمعیتی ،میزان وسعت و خط ساحلی
هر يك از اين مناطق ،به بررسی تفاوتها و میزان استفاده از ظرفیتهاي موجود ساحلی ،پرداخته شود .بدينجهت؛ از دادههاي سرشماري
نفوس و مسكن سال  1395استفاده شده ،همچنین مساحت و خط ساحلی شهرستانهاي مجاور سه حوزهي درياي ،كاسپین ،عمان و
خلیجفارس با استفاده از تصاوير ماهوارهاي و آنالیز آنها در محیط نرمافزار  ،arcMapمحاسبه شده است .با بررسیهاي صورت گرفته،
میزان رشد جمعیت در يك دوره ده ساله و استفاده از ظرفیتهاي خط ساحلی مناطق مورد بررسی مشخص شده است .بهطوركلی
میتوان بیان كرد؛ شهرستانهاي ساحلی واقع در شمال كشور علیرغم برخورداري از سواحل كمتر داراي تراكم نسبی بهمراتب باالتري
هستند ،از طرفی در طی ده سال گذشته شهرستانهاي جنوبی داراي رشد بیشتري بودهاند اما كماكان از نظر تراكم ساحلی و تراكم نسبی
در سطح پايینی قرار دارند .در اين بین شهرستان ابوموسی و قشم به ترتیب از رشد جمعیتی قابل توجهی به اندازه  93.11و 41.45
درصدي برخوردار بوده است ،البته اين در حالتی است كه از نظر درجه ساحلی نیز اين دو شهرستان به ترتیب با درجهي  0.73و  0.22از
مناطق ساحلی كشور هستند كه بیشترين ساحل را به نسبت وسعت اشغال كرده ،دارند.

واژگان کلیدی :سواحل ایران ،توسعه سواحل ،تراکم جمعیت ،تراکم ساحلی

تاريخ دريافت مقاله 99/05/20 :
تاريخ پذيرش مقاله 99/09/16 :
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شامل كلیه فعالیتهاي صورت گرفته در منطقه ساحلی
است و بنابراين جمع اشتغال ،دستمزد و ستانده داخل
منطقه را در بر میگیرد [ .]8چنانچه اولويتهاي دولتها
به نحوي باشد كه مناطق مورد بحث در اقتصاد سهم
داشته باشند میتوان پیشبینی كرد كه نقش اين مناطق
در توسعه غیرقابل انكار باشد .اگرچه گستره ساحلی-
دريايی كمتر از ده درصد سطح كره زمین را به خود
اختصاص میدهد ،با اين حال به طور مستقیم حداقل سی
درصد از تولیدات عظیم اقیانوسی را به عهده دارد [.]11-9
بهعنوان مثال در آمريكا  81درصد از جمعیت اين كشور
در اياالت ساحلی ساكن هستند و  83درصد از تولید
ناخالص ملی اين كشور توسط اقتصاد اياالت ساحلی
حاصل میشود كه بیانگر پتانسیل باالي مناطق ساحلی در
توسعه اقتصادي و نقش چشمگیر آنها در اقتصاد
كشورهايی است كه از نعمت همجواري با آبهاي آزاد
برخوردارند [ .]12مطالعاتی كه در خصوص نقش اقتصاد
اقیانوس در اقتصاد ملی صورت گرفته اين نتیجه را به
دنبال داشته است كه روند و سیكلهاي منابع دريايی
میتوانند بر روند اقتصاد ملی تأثیرگذار باشند [ .]13از
طرفی تجربه كشورها بیانگر اين است كه صنايع دريايی در
طول زمانهاي ركود ،آسیبپذيري كمتري نسبت به ديگر
صنايع داشته و در دوره رونق نیز موتور رشد و توسعه
مناطق ساحلی بودهاند ،همچنین يكی ديگر از مزاياي
فعالیتهاي دريايی اين است كه فعالیتهاي كاربردي در
آن موجب ايجاد اشتغال میشود [.]7
بیشك نقش پررنگ مناطق ساحلی در توسعه و رشد
يك جامعهي اقتصادي قابلانكار نیست .توان بالقوه باالي
استانهاي ساحلی براي توسعه اقتصادي بر پايه دريا است
و اين استانها میتوانند با بهرهگیري از اين امتیاز
جغرافیايی جايگاه بسیار بااليی از نظر میزان سهم تولیدات
ناخالص داخلی در كشور پیدا كنند [.]7
ظرفیتهاي گردشگري مناطق ساحلی از سرمايههاي ويژه
و خاص هر كشور و منطقه به شمار میرود ،از اين رو
شناسايی ،طبقهبندي و برنامهريزي آن به منظور توسعه و
رونق گردشگري داراي اهمیت بااليی است ،از طرفی؛
امروزه زندگی شهري در حال گسترش و توسعه است به
نحوي كه در كشور ايران در چند دههي اخیر شهرنشینی
رشد باالي داشته كه نسبت اين رشد در مناطق مختلف

مقدمه
منطقه ساحلی ،يك محیط بسیار پويا و پیچیده است كه
پیامدهاي مهم زيست محیطی و قضايی براي دولتها و
مديران ساحلی دارد [ .]1در طول ده دهه گذشته ،رشد
جمعیت و همچنین سرعت توسعه در نزديكی سواحل
نسبت به گذشته قابل مقايسه نیست [ .]2خط ساحلی نیز
به عنوان يكی از مهمترين عارضههاي جغرافیايی تلقی
میگردد .خط ساحلی؛ محل تالقی ناحیه ساحلی و سطح
پهنه آبی است [ .]3اين منطقه يكی از مهمترين
بخشهاي سیستم ساحلی است به نحوي كه كمیته
بینالمللی دادههاي جغرافیايی ،اين ناحیه را به عنوان يكی
از  27پديده مهم سطح كره زمین تعريف كرده است [.]4
نواحی ساحلی يكی از مهمترين عوامل در تعیین محل
شهرها ،شبكه حملونقلی ،فعالیتهاي بازرگانی،
گردشگري ،كشاورزي و توسعه مناطق صنعتی هستند و با
توجه به تراكم جمعیتی در اين نواحی اهمیت شناسايی،
طبقهبندي و مديريت يكپارچه اين مناطق به منظور
استفاده بهینه و اصولیتر از اين محیطها ،بیش از پیش
نمايان میشود [ .]5كشور ايران با دارا بودن ،مرز آبی
گسترده در شمال با درياي كاسپین به میزان 750
كیلومتر و جنوب با درياي عمان و خلیج فارس به میزان
تقريبی  2250كیلومتر و همچنین وجود جزاير و خورها،
بهعنوان كشوري ساحلی تلقی میگردد [ .]6كشورهايی كه
از امتیاز همجواري با آبهاي آزاد برخوردارند ،از نواحی
ساحلی به منظور توسعه اقتصادي بهره میبرند .با توجه به
كاربرد متنوع نواحی دريايی -اقیانوسی ،فعالیتهاي
گوناگونی نیز در اين رابطه شكل گرفته و اهمیت اين
فعالیتها در سالهاي اخیر مورد توجه دولتها قرار
گرفتهاست ،چرا كه در بسیاري از مناطق ساحلی صنايع
دريايی عمالً میتواند موتور رشد اقتصادي محسوب شود
[ .]7توسعه و رشد مناطق ساحلی يكی از ابزارهايی است
كه میتواند يك جامعهي اقتصادي را در مسیر توسعه و
واژهي اقتصاد ساحلی تعريف
پیشرفت قرار دهد ،از اينرو ِ
شده كه مبین نقش اين ناحیه و مناطق ،در اقتصاد يك
كشور است .برنامه ملی اقتصاد اقیانوس آمريكا (،)NOEP
اقتصاد ساحلی را چنین تعريف میكند" :كلیه فعالیتهاي
اقتصادي كه در ساحل و يا نزديك به آن انجام میشود در
زمره اقتصاد ساحلی بهحساب میآيد ".اقتصاد ساحلی
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كشور متفاوت است [ .]7در اين مطالعه سعی شده است با
استفاده از دادههاي در دسترس شامل؛ دادههاي جمعیت
مناطق ساحلی و همچنین میزان وسعت و خط ساحلی در
اختیار اين مناطق ،پتانسیل و نحوهي رشد اين مناطق از
نظر توسعهي جمعیتی مورد بررسی قرار داده شود .از اين
رو با استفاده از تراكم نسبی ،تراكم ساحلی و درجه ساحلی
شهرستانهاي ساحلی كشور به اين موضوع پرداخته شده
است .توزيع جمعیت به معنی چگونگی پراكندگی جمعیت
بر روي زمین است .جمعیت هر كشوري در تمامی سطح
آن به صورتی نامتعادل پخش و توزيع شده است براي
سنجش اين توزيعها ،تفاوتها و تغییرات ناحیهاي آن
موارد متعددي ازجمله میزان تراكم جمعیت بايستی مورد
محاسبه و بررسی قرار گیرد .با استفاده از اين شاخص
میتوان رابطه بین وسعت منطقه و تعداد جمعیت براي
سطوح مختلف را مشخص كرد .پارامترهاي متفاوتی را با
استفاده از اين شاخص میتوان محاسبه كرد كه از آن
جمله میتوان به تراكم نسبی ،تراكم حسابی ،تراكم
زيستی ،تراكم اقتصادي و تراكم شهري اشاره نمود
[.]14،15

مواد و روش کار
به جهت بررسی جمعیت سواحل شمالی و جنوبی كشور
ايران ،اطالعات الزم شهرستانهاي هفت استان ساحلی
جمعآوري شده است .هفت استان ساحلی ايران شامل؛
خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان واقع
در جنوب كشور ،در مجاورت سواحل درياي عمان و خلیج
فارس و گیالن ،مازندران و گستان نیز در شمال در
مجاورت درياي كاسپین میباشند .در جدول  1موقعیت
قرارگیري هفت استان ساحلی همراه با اطالعاتی شامل
میزان خط ساحلی ،مساحت و جمعیت استان بیان شده
است .در شكل  1موقعیت قرارگیري مناطق مورد بررسی
درسطح كشور نشان داده شده است .در اين مطالعه به
منظور بررسی دقیق تراكم جمعیت و توسعه سواحل در
گذر زمان ،شهرستانهاي ساحلی مورد توجه قرارگرفته
است ،از اين رو اطالعات تمامی شهرستانهاي داراي خط
ساحلی در كشور ايران شامل؛ موقعیت تقريبی قرارگیري
هر شهرستان ،میزان خط ساحلی (كیلومتر) ،مساحت
شهرستان (كیلومترمربع) و میزان جمعیت جمعآوري
شده است [.]16

جدول( )1موقعیت قرارگیری هفت استان ساحلی
استان

موقعیت تقریبی مرکز استان

خط ساحلی ()Km

مساحت

()Km2

جمعیت ()1395

خوزستان

31.3273°N 48.6940°E

244.08

64055.00

4710509

بوشهر

28.9184°N 50.8382°E

672.07

22742.74

1163400

هرمزگان

27.1884°N 56.2768°E

1669.93

1972.87

1776415

سیستان و بلوچستان

29.4924°N 60.8669°E

317.85

177931.46

2775014

گیالن

37.2774°N 49.5890°E

270.03

14041.89

2530696

مازندران

36.5656°N 53.0588°E

435.19

23725.30

3283582

گلستان

36.8393°N 54.4444°E

80.92

20321.00

1868819

شكل( )1موقعیت قرارگیری مناطق مورد بررسی نسبت به کشور ایران و جهان
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دسترس نبوده ولذا محاسبات براي آن در نظر گرفته نشده
است .الزم به ذكر هست نتايج حاصل شده فقط با در نظر
گرفتن پارامترهاي مورد بررسی در اين مطالعه است ،لذا به
منظور بررسی دقیقتر و جامعتر نیاز است اينگونه
مطالعات با در نظر گرفتن پارامترهاي ديگر به شكل
همزمان مورد بررسی و مقايسه صورت گیرد.

دادههاي مربوط به خط ساحلی و مساحت هر شهرستان به
كمك شیپفايلهاي استاندارد شهر و بخشهاي ايران
متناسب با آخرين تقسیمات كشوري برآورد شده است.
بدين منظور پلیگنهاي هر شهرستان ابتدا با استفاده از
تصاوير ماهواره لندست  8مقايسه شده و سپس به محیط
نرمافزار  ArcMapاز بسته نرمافزاري  ،ESRIوارد شده
است ،در ادامه با استفاده از امكانات نرمافزاري در دسترس
استان و شهرستانهاي ايران ،بررسی و اصالح گرديد،
سپس خط ساحلی و مساحت هر شهرستان و استان
محاسبه شد .بر اين اساس میزان خط ساحلی ،استانها به
ترتیب بر اساس بیشترين خط ساحلی چنین برآورد شد:
هرمزگان  1669.91كیلومتر ،بوشهر  672.07كیلومتر،
مازندران  435.19كیلومتر ،سیستان و بلوچستان 317.85
كیلومتر ،گیالن  270.03كیلومتر ،خوزستان 244.08
كیلومتر و گلستان  80.93كیلومتر.
دادههاي مربوط به جمعیت از پايگاه داده مركز آمار ،بر
اساس سرشماري نفوس و مسكن از سال  1385تا 1395
تهیه و مورد استفاده قرارگرفت .الزم به ذكر هست كه در
بازه زمانی مورد بررسی مناطق مذكور بعضاً دستخوش
تغییرات تقسیمات كشوري بودهاست ،از اين رو در اين
مطالعه ،مواردي وجود دارد كه به اين دلیل اطالعات آن در

نتایج و بحث
در نمودار شكل  2میزان خط ساحلی كلیه شهرستانهاي
ساحلی كشور به تفكیك هفت استان نشان داده شده
است .در هفت استان مورد مطالعه مجموعاً  49شهرستان
ساحلی وجود دارد كه شهرستانهاي بندر لنگه (413.11
كیلومتر) ،قشم ( 353.20كیلومتر) ،جاسك (340.84
كیلومتر) ،كنارک ( 208.89كیلومتر) و بوشهر (157.19
كیلومتر) تنها شهرستانهايی هستند كه از خط ساحلی
بیش از  150كیلومتر برخوردار هستند .همانطور كه از اين
نمودار مشخص است شهرستانهاي ساحلی واقع در جنوب
كشور از خط ساحلی بیشتري نسبت به شهرستانهاي
شمالی برخوردار هستند.

شكل( )2نمودار میزان خط ساحلی شهرستانهای کشور .در این مطالعه با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری منطقه چالوس با
شهرستان فعلی کالردشت و منطقه میاندرود با ساری در نظر گرفته شده است.

( 8814.18كیلومترمربع) و دشتی (كیلومترمربع
 )4906.08بیشترين مساحت را دارند .به اين ترتیب از
نظر مساحت نیز ،شهرستانهاي جنوبی كشور مساحتی به
مراتب بیشتر از شهرستانهاي شمالی دارند.

میزان مساحت شهرستانها به تفكیك استان در نمودار
شكل  3قابل مشاهده است .از نظر مساحت تخصیصيافته
به شهرستانهاي ساحلی ،به ترتیب شهرستانهاي؛ جاسك
( 10701.24كیلومترمربع) ،بندرعباس (10076
كیلومترمربع) ،چابهار ( 9498.98كیلومترمربع) ،كنارک
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شكل( )3نمودار میزان مساحت اشغال شده توسط شهرستانهای ساحلی کشور

نمودار جمعیت به مراتب باالتر در شهرستانهايی است كه
به عنوان مركز استانهاي ساحلی تلقی میشوند؛ بوشهر،
بندرعباس ،رشت و ساري و میاندرود به وضوح جمعیتی
متفاوت با ساير شهرستانها دارند .الزم به ذكر است كه
سه مركز استان ديگر اصوالً جزء شهرهاي ساحلی نبوده و
لذا در اين تقسیمبندي وارد نشدهاند.

از طرفی مطابق با جدول 1؛ دو استان خوزستان و
مازندران به ترتیب داراي بیشترين جمعیت میباشند .به
منظور بررسی جمعیت شهرستانها نمودار شكل  4مربوط
به جمعیت در سال  1395تهیه شده است .در شكل
میتوان ديد كه شهرستان رشت با جمعیت  956971نفر،
بندرعباس با جمعیت  680366نفر و ساري و میاندرود با
جمعیت  504298نفر ،سه شهرستان پرجمعیت در بین
مناطق ساحلی كشور هستند .نكته قابل توجه در اين

شكل( )4نمودار پراکندگی جمعیت مناطق ساحلی کشور بر اساس آمار سال 1395

گستردگی مساحت اين منطقه ،از تراكم نسبی به مراتب
پايینتري برخوردار است .شهرستان رشت باوجود مساحت
كم به دلیل جمعیت بسیار باال ،پرتراكمترين شهر ساحلی
كشور به حساب میآيد .از لحاظ نسبت جمعیت به خط
ساحلی (شكل  )6نیز بار ديگر در شهرستانهاي شمالی
بیشترين تراكم جمعیت ديده میشود .با مقايسه مقدار
مساحت شهرستانهايی همچون چابهار ،كنارک و جاسك
با تراكم نسبی و يا ساحلی ،به وضوح عدم رشد و توسعه
جمعیتی در اين مناطق نمايان است.
در مقايسه تراكم ساحلی و تراكم نسبی؛ دو نكته قابل
توجه است؛ نخست ،مشخص است شهرستانهاي ساحلی
واقع در جنوب كشور نسبت به شهرستانهاي شمالی از
نظر رشد و توسعه جمعیتی به مراتب در سطح پايینتري
قرار دارند و اين كه علیرغم باالتر بودن میزان خط ساحلی

از آنجا كه تعداد جمعیت مناطق ساحلی خود به تنهايی
معیار مناسبی براي مطالعه پراكندگی جمعیت نیست،
شكل  5و  6تهیه شده است كه به ترتیب نمودار تراكم
نسبی و نمودار تراكم ساحلی مناطق مورد نظر در اين
مطالعه را نشان میدهند .با توجه به گستردگی
شهرستانها و تقسیمات كشوري ،هر يك از شهرستانهاي
ساحلی با آرايش متفاوتی در مجاورت با ساحل قرارگرفته
است .با مقايسه نمودار تراكم نسبی جمعیت (شكل  )5با
نمودار جمعیت (شكل  )4تفاوت شهرستانهاي شمالی و
جنوبی مشخص میگردد ،علیرغم پايین بودن سطح
جمعیت در شهرستانهاي شمالی از جمله استان گلستان
و مازندران ،اين مناطق از تراكم نسبی بااليی برخوردار
هستند .از طرفی شهرستان بندرعباس با اين كه از جمله
شهرهاي ساحلی پرجمعیت به شمار میرود اما با توجه به
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براي مثال شهر ساري از تراكم نسبی متوسطی نسبت به
ديگر شهرهاي ساحلی شمال كشور برخوردار است ،اما
دومین شهر پرتراكم ساحلی كشور پس از رشت است ،اين
موضوع ناشی از میزان خط ساحلی اندک اين منطقه در
مقايسه با ديگر مناطق هست.

و حتی مساحت در اختیار اين استانهاي جنوبی ،در
زمینهي توسعه ،پیشرفت چندانی نداشتهاند ،البته اين
نكته را هم بايد همواره در نظر داشت كه وضعیت آب و
هوايی شمال كشور در مقابل جنوب كشور از مطلوبیت
بیشتري برخوردار است .دومین نكتهي قابل ذكر ،تفاوت
تراكم ساحلی و نسبی در بعضی از شهرهاي شمالی است،

شكل( )5نمودار تراکم نسبی جمعیت مناطق ساحلی کشور بر اساس آمار سال 1395

شكل( )6نمودار تراکم ساحلی جمعیت شهرستانهای ساحلی کشور بر اساس آمار سال 1395

اين بدين معنی است كه اين مناطق نسبت به ديگر
شهرستانها ساحلیتر هستند ،با اين وجود از شكل  4و 5
ديده شد كه اين مناطق هیچكدام داراي تراكم نسبی و يا
تراكم ساحلی قابل توجهی نبودند .شايد بتوان گفت كه
اين مناطق از نظر رشد و توسعه جمعیتی پتانسیل
مناسبی براي پیشرفت در آينده را دارند.

با توجه به تفاوت گسترش بر اساس تقسیمات كشوري از
معیار درجه ساحلی استفاده میشود كه عبارت از نسبت
خط ساحلی به مساحت هر منطقه است .نمودار شكل  7با
در نظر گرفتن معیار درجه ساحلی تهیه شده است .با در
نظر گرفتن اين معیار شهرستانهاي ابوموسی ،قشم،
بندرانزلی و گلوگاه از جمله مناطق كشور میباشند كه
نسبت به مساحت خود داراي خط ساحلی بااليی هستند و
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شكل( )7نمودار درجه ساحلی شهرستانهای ساحلی کشور بر اساس آمار سال 1395

و چابهار كه همگی در جنوب كشور واقع شدهاند داراي
تراكم نسبی و تراكم ساحلی بسیار پايینی هستند .به شكل
خالصه میتوان گفت دو استان هرمزگان و سیستان و
بلوچستان استانهايی هستند كه از پتانسیل به شدت
بااليی براي رشد و توسعه جمعیتی برخوردارند .همچنین
میتوان به اين نكته نیز توجه داشت كه جمعیت بسیار باال
(باتوجه به مساحت و خط ساحلی) در شهرهاي شمالی
ايران به معنی استفاده حداكثري از پتانسیلهاي خط
ساحلی واقع در آن مناطق است.

در شكل  8نقشهي هر هفت استان مورد مطالعه بر اساس
تراكم نسبی ،تراكم ساحلی و درجه ساحلی شهرستانها به
تصوير كشیده شدهاست .در اين تصوير به خوبی تفاوت
شهرستانهاي استانهاي شمالی و جنوبی مشخص است.
به طور كلی اكثر مناطق ساحلی جنوبی علیرغم داشتن
خط ساحلی زياد و برخورداري از درجه ساحلی بیشتر،
داراي تراكم نسبی و ساحلی به مراتب پايینتر نسبت به
مناطق شمالی هستند .به عبارتی میتوان گفت استانهاي
جنوبی پتانسیل بالقوهاي براي رشد و توسعه دارند.
همانطور كه در شكل مشخص است شهرستانهاي؛
هنديجان ،ديلم ،دشتی ،بندرلنگه ،خمیر ،جاسك ،كنارک
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شكل( )8نقشهی میزان تراکم نسبی و تراکم ساحلی مناطق ساحلی بر اساس آمار سرشماری  1395و درجه ساحلی

شهرستان ابوموسی (جزيرهي ابوموسی) در طی اين سالها
رشد جمعیتی بسیار بااليی داشته است كه قابل توجه
است .نكتهي حائز اهمیت در مورد میزان رشد جمعیت
مناطق ساحلی كشور ،اين است كه شهرستانهايی كه از
نظر میزان تراكم نسبی و ساحلی در سطح پايینتري قرار
دارند و داراي خط ساحلی بیشتري هستند ،در طی اين
سالها همواره در حال رشد بودهاند .شهرستانهاي بوشهر،
هرمزگان و سیستان و بلوچستان به ترتیب متناسب با
درجه ساحلی خود در طی اين سالها رشد كردهاند ،اين
موضوع بدين معنی است كه شهرستانهاي داراي خط
ساحلی بیشتر ،بیش از مناطق ديگر با رشد جمعیت همراه
بودهاند؛ اما شهرستانهاي استان خوزستان و مناطق
شمالی نیز متفاوت بودهاند بدين معنی كه مناطق داراي
خط ساحلی كمتر ،با افزايش جمعیت زيادي همراه نبوده
است.

با توجه به بازههاي آماري ده ساله موجود به تفكیك
شهرستانها بین سالهاي  1385و  ،1395مطابق با
مطالعات مشابه [ ]19-17میزان تغییرات تراكم نسبی
(وابسته به تغییرات جمعیت) در اين ده سال در شكل 9
نشان داده شده است .بر اين اساس درصد تغییرات ده
ساله تراكم نسبی هر يك از شهرستانهاي ساحلی كشور
جهت مقايسه رسم شده است .به شكل كلی شهرستانهاي
جنوبی در طی اين ده سال نسبت به شهرستانهاي
شمالی افزايش جمعیت داشتهاند .در اين بین شهرستان
ابوموسی ( ،)%93.11قشم ( ،)%41.45كنارک (،)%38.20
بندرلنگه ( )%37.27پارسیان ( ،)%32.81بوشهر
( ،)32.53%بندرعباس ( )%31.96و چابهار ()%30.70
درصد رشد بیشتري نسبت به ديگر شهرستانهاي ساحلی
كشور داشتهاند ،در صورتی كه هیچ يك از شهرستانهاي
شمالی كشور بیش از  20درصد رشد نداشته است.
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شكل( )9نقشهی درصد تغییرات ده ساله تراکم نسبی شهرستانهای ساحلی کشو ،بین سال  1385و 1395

به نوع سواحل و دسترسی به آبهاي آزاد و از طرفی خط
ساحلی گستردهتر ،میتوان گفت توسعه در مناطق ساحلی
جنوب كشور مقفول مانده كه نیازمند توجه بیش از پیش
است.
 -3در استانهاي شمال مناطقی مشاهده شد كه داراي
خط ساحلی محدود (درجه ساحلی پايین) میباشند ولی از
تراكم ساحلی به شدت بااليی برخوردار هستند ،اما در
استانهاي جنوبی كشور با اينكه پراكندگی سواحل به
مراتب بیشتر است ولی تراكم ساحلی در سطح پايینتري
قرار دارد و اين موضوع نشان دهندهي عدم استفادهي
كافی از پتانسیل سواحل اين مناطق است.
 -4در مناطق ساحلی جنوب كشور شهرستانهاي داراي
خط ساحلی بیشتر ،با رشد جمعیت بیشتري در طی اين
ده سال همراه بودهاند ،اما شهرستانهاي استان خوزستان
از اين امر مستثنی بودند .اين موضوع نیز بیانكنندهي اين
مسئله است كه به شكل طبیعی رشد و توسعه جمعیتی
بیشتر در مناطق داراي پتانسیل بیشتر صورت میگیرد اما
بايد توجه داشت كه در مقايسه با مناطق پرتراكم شمالی،
اين رشد میبايست با سرعت بیشتري همراه شود.
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