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 چکيده
استان بوشهر با توجه موقعیت مرزی خود در خلیج فارس و وجود مراكز حیاتي اقتصادی دارای بار امنیتيي   

طرفي به علت عدم توزیع عادالنه امکانات و خدمات در  از دارای موقعیت حساس برای امنیت ملي كشور است.

پیچیده فضایي در آینده نزدیك در این استان وجود  و مشکالتهای اجتماعي وع بحرانهای وقزمینه سطح استان 

حاد امنیتي را هم برای استان و هم بيرای كشيور بيه     مسائل دارد كه با توجه به حساسیت این استان برای كشور 

-توصيیيي  آن ررسيب و روش ایتوسعه -كاربردی تحقیق نوعدنبال خواهد داشت؛ بنابراین توجه به این مسائل  

محاسيبه و سي،   بيا اسيتياده از      FUZZYروش هيا بيه   صورت كه ابتدا اوزان شياخ   نه ایب .است تحلیلي

شهرسيتان   دهيد يمي ها نشيان  لیتحل بندی شده است.های محدوده مطالعاتي اولویتشهرستان   TOPSISمدل

رتبيه بعيدی شهرسيتان     در شيود. وب ميی استان محسهاشهرستانمركز استان از برخوردارترین  عنوانبهبوشهر 

قيرار  نیز در بيدترین وعيعیت برخيورداری     و گناوهشهرستان تنگستان  و س،  كنگان عسلویه و جم قرار دارند

 هيا آنهای با نقش صنعتي بیشتر از ظرفیت و توان در شهرستان هاتیفعالكه روشن است بسیاری از  آنچه .دارند

ي ایجاد نموده و ساختار نظام سيکونتگاهي را  طیمحستیزو آثار مخرب  هايودگآلی كه اگونهبهبارگذاری شده؛ 

  فقر پیامدهایي نظیر بیکاری  جادشدهیای هاتعادلی اساسي روبرو خواهد كرد. همچنین عدم دهایتهدبا چالش و 

تان را بيا چيالش   را به وجود خواهد آورد كه امنیت اسي ها ناپایداری سازمان فضایي سکونتگاهناامني در مرزها و 

ی آميایش در ایجياد   زیي ربرناميه در قالي    بلندميدت ی زیربرنامهالزم است با یك  رو نیا از روبرو خواهد كرد.

 ساختار فضایي متعادل منطقه گام برداشته شود.
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 . مقدمه1

رزمین یيا منطقيه از ميوارد بسيیار رایيج و طبیعيي از دیيدگاه        وجود نابرابری در یك س

هيای  توانيد ناشيي از تيوان   رود. این نابرابری در بسیاری ميوارد ميي  مي به شمارریزان برنامه

یيك كنشيگر و    عنيوان بيه اميا آنجيا كيه انسيان     ؛ طبیعي باشد كه انسان در آن دخالتي ندارد

ز وظيای  ميدیریتي وی برقيراری تيوازن و     شود  یکي اكننده توسعه وارد عرصه ميهدایت

ریيزی بخشيي و   های فضایي كشور یا یك منطقه است. تجربه برناميه تعادل نسبي در تعادل

كمتير  زدایي به شيیوه كنيوني كيه نيابرابری و عيدم تعيادل بيین منياطق         سیاست محرومیت

هيای  م تعيادل گیری عدیافته را به دنبال داشته است  باعث شکلو مناطق توسعه افتهیتوسعه

هيا  گیری این نيابرابری آن شکل تبعبهای در بین مناطق مختل  و ای و نابرابری منطقهمنطقه

تمركيز امکانيات توسيعه در     درواقع. (33: 13۳1زاده  كالنتری و عبداهلل)است در درون مناطق شده 

و انسياني   شود كلیه منابع ميالي چند نقطه از یك كشور یا چند مکان از یك منطقه باعث مي

و خدماتي در این نقاط محدود متمركز شيده و بقیيه فضياها از نعميت پیشيرفت و توسيعه       

های متداول كنوني كه . دستیابي به توسعه متعادل با روش(32: 13۳۱)معصومي اشکوری   بازبمانند

بینانيه  كشد  اگر غیرمحتمل نباشد  در حاليت خيوش  دولت بار اصلي توسعه را به دوش مي

 چراكيه ؛ (13۳1زاده  )كالنتيری و عبيداهلل  بر خواهد بود ایش سرزمین امری طوالني و زمانبدون آم

بندی مناطق به لحاظ برخيورداری از امکانيات   حيظ تعادل و كاهش عدم تعادل و اولویت

تيوان گييت رسيالت    ميي  درواقعو خدمات یکي از اهداف اساسي آمایش سرزمین است. 

های فضایي جمعیيت و فعالیيت  تيالش    تحلیل نابرابریبنیادی آمایش سرزمین عالوه بر 

ای و محليي  در سيطو  مليي  منطقيه    هيا آنبخشي و آرایش فضایي مطليوب  برای تعادل

در ایين میيان مطالعيات آميایش سيرزمین بيه دلیيل ماهیيت          .(60: 13۳1)رهنما و آقاجاني  است

توانيد جایگياه   رزمین  ميي نگر و داشتن نگاه راهبردی به سي نگر(  درونجامعنگر )جانبههمه

 یابي به پارادایم توسعه سرزمیني مبتني بر عدالت فضایي را دارا باشد.ای در دستویژه

هيا و  ای و محرومیيت فضيایي  دوليت   هيای منطقيه  از سيوی دیگير شناسيایي نيابرابری    

و سازد تا مناطق محروم و فقیر را شناسایي نموده های دولتي و غیردولتي را قادر ميسازمان
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را در نظير   مانيده عقي  ای برای كاهش شکاف و نابرابری و توجه به مناطق های ویژهبرنامه

های فضایي  ثبيات سیاسيي و اجتمياعي جامعيه را تضيعی       تشدید نابرابری چراكهبگیرند؛ 

خواهد كرد كه این امر پیامدهای نامطلوب اقتصادی  اجتمياعي و سیاسيي گونياگوني را در    

ای  برقيراری  ا هم باید مدنظر قرار داد كه هدف مطالعات نابرابری منطقهپي دارد. این نکته ر

هيای  ها و فضاهای جغرافیایي نیست؛ بلکه كاهش نابرابری و شيکاف كامل عدالت بین مکان

بنيابراین   است؛ میان این مناطق در جهت دستیابي به توازن و تعادل نسبي  تربزرگ شدتبه

ریيزی بخشيي    نگيرش برناميه   ریتأثي مختل  كشور تحت ها و نواحروند توسعه در استان

و به حاشیه رفتن برخي مناطق و نواحي مسيتعدتر و   قط  رشدگیری چندین منجر به شکل

در نهایت باعث تمركز جمعیت و فعالیت به شکلي نامتوازن شده اسيت. ایين الگيو نیيز در     

زن این استان ایجاد كرده درون استان بوشهر چالشي جدی بر سر راه توسعه یک،ارچه و متوا

 است.  

ای  پیاميدهای نيامطلوب اقتصيادی  اجتمياعي و     منطقيه تعادل و نابرابری  همچنین  عدم

هيای توسيعه در یيك یيا چنيد منطقيه       سیاسي گوناگوني را در پي دارد. تمركز زیرسياخت 

منياطق  های استياده ماندن ظرفیتموج  استياده بیش از ظرفیت از امکانات آن منطقه و بال

با وجود آنکه برقراری تعادل میان مناطق مختل  كشور  كياهش نيابرابری و    شود.دیگر مي

سيند  قيانون اساسيي     ازجمليه اسيناد فرادسيتي كشيور     دیي تأكرفع محرومیت همواره مورد 

های توسعه كشور بوده  اما تجربه پنج های كلي آمایش سرزمین و برنامه  سیاستاندازچشم

هيای  ی بيرای جليوگیری از شيکاف   ميثثر مان نشان داده كه هنوز اقيدام  قرن اخیر در كشور

   ای صورت نگرفته است.ای و درون منطقهمنطقه

هيای  ای و عيدم تعيادل  های منطقههای كشور از نابرابریاستان بوشهر مانند اغل  استان

ه فضایي رنج برده و از ابعاد مختل  اقتصادی  اجتماعي و فرهنگي در محرومیيت نسيبي بي   

شدن در  بخشي از نظام تقسیمات كشوری و به  دلیل واقع عنوانبهبرد. استان بوشهر سر مي

های بالقوه و باليعيل محیطيي و   ها و پتانسیلرغم برخورداری از توانبه بخش مرزی كشور 

واقعي خود در توسيعه دسيت پیيدا كنيد. عيدم توزیيع        اقتصادی تاكنون نتوانسته به جایگاه
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هيای  ات و خدمات در سطح اسيتان بيا توجيه موقعیيت ميرزی آن بيه بحيران       عادالنه امکان

ی ميرز و توسيعه در منياطق    تیي امن اجتماعي و مشکالت پیچیده فضایي خواهيد انجامیيد.  

ی كه هر اقدامي در اگونهبه؛ باشنديمدر استان بوشهر دارای رابطه مستقیم و دوسویه  ژهیوبه

مستقیمي بير فراینيد تحقيق امنیيت آن منطقيه و       راتیتأثفرایند تحقق توسعه و رفاه ساكنان 

سویي دیگر عدم توسعه یک،ارچه سرزمیني پیامدهایي چيون   دارد ازآن در امنیت ملي  تبعبه

ی قومي و هاتنشی ریگشکل  جرائماجتماعي و   یآس شیافزا افزایش نارعایتي اجتماعي 

ي خواهد شد؛ بنابراین توجيه  افزایش واگرایي سیاسي و در نتیجه سب  شکنندگي امنیت مل

ی در پایيداری و امنیيت   اكننيده نییتعتواند نقش ریزی كشور ميبه این استان در نظام برنامه

بيرداری  پایدار این منطقه داشته باشد. از این رو برخورد یک،ارچه و آمایشي در راستای بهره

توسيعه بيه    قیي تزرتواند به ينیافته این استان مهای نواحي توسعهها و توانمعقول از قابلیت

بنيابراین توجيه بيه مقوليه     ؛ مانيدگي منجير شيود   از انزوا و واپ  هاآناین نواحي و خروج 

عيروری   مسئلهها میان نواحي این استان و ارائه راهکارهایي جهت بهبود نابرابری و تياوت

 رسد.  به نظر مي

ای و اثرات آن های منطقهاساس پژوهش حاعر به دنبال تحلیل وععیت نابرابری بر این

طبیعيي  آب   ی باال در حیطه منيابع  هایيتوانااین استان با وجود  .استبر امنیت ملي كشور 

 فيرد منحصيربه هيای متنيوع و گياه    نظیر سنگ  حیطيه خاک  ذخایر نيتي  ذخایر عظیم و كم

 افتيه ینتوسيعه گردشگری  موقعیت ویژه سرزمیني  سرمایه انساني و... از نيواحي محيروم و   

پیامد این امر باعث رشد نامتوازن و افزایش شکاف و نابرابری بین این نيواحي  . استكشور 

زیسيت   برداری نامطلوب از منابع طبیعي  تخریي  محيی   آن منجر به بهره تبعبهشود كه مي

یافتيه از یکسيو و از   نشیني در نواحي نسبتاً توسيعه رشد شتابان شهری و بروز پدیده حاشیه

از روستا به شيهر  تخلیيه روسيتاها  بالاسيتياده مانيدن       رویهدیگر باعث مهاجرت بيسوی 

شود. در این مقاله نگارندگان نیافته ميتولیدی و كاهش امنیت در نواحي توسعههای ظرفیت

هيای  ی اساسي هستند كه نخست  آیا بيین شهرسيتان  هاپرسشدر تالش برای پاسخ به این 

های برخيورداری تيياوت معنياداری وجيود داردد و دوم چيه      استان بوشهر از نظر شاخ 
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ی در استان بوشهر و برقراری امنیت در این استان وجود داردد امنطقه تتعادالی بین ارابطه

بر چیيدمان   دیتأكبنا به دالیل فوق  شناخت ابعاد توسعه و نابرابری در این منطقه با  درواقع

ای باشد و بيه  ها و تعادل درون منطقهای نابرابریتواند راهگشفضایي جمعیت و فعالیت مي

 بهبود امنیت در این استان مرزی بینجامد.

 

 شناسي  . مباني نظری و پيشينه2

 . پیشینه پژوهش1-4

متغیيره آمياری    هيای چنيد  (  در پژوهشي با استياده از روش2443همکاران )اولیویرا و 

اجتمياعي كشيور    -توسيعه اقتصيادی   یبنيد سيطح ای به نظیر تحلیل عاملي و تحلیل خوشه

های گوناگون جمعیتي  اقتصادی  بهداشيتي   شاخ  را در زمینه 33اند. آنان پرتغال پرداخته

آوری نموده و با اسيتياده از تحلیيل عياملي ایين     آموزشي  اشتغال  فرهنگي و محیطي جمع

ای  كل كشور را بيه  با استياده از تحلیل خوشه اند س، دادهها را به نُه عامل تقلیل شاخ 

از: منياطق   انيد عبيارت انيد كيه   یيافتگي تقسيیم نميوده   چهار منطقه با درجه متياوت توسيعه 

دو یافته  مناطق شهری ساحلي و خوشيه    مناطق روستایي توسعهافتهیكمتر توسعهروستایي 

ي اند كه میان مناطق سياحلي و منياطق دروني   اصلي. آنان در نهایت به این نتیجه رسیده شهر

نتیجه این پژوهش این است كه این روش نسيبت   نیترمهمعدم تعادل شدیدی وجود دارد. 

تير  ریزی پرتغال را همگن دیده  دقیيق به رویکرد و روش اتحادیه اروپا كه پنج منطقه برنامه

 .(.Oliveira Soares et al 121 :2003)كند ها را آشکار ميبوده و نابرابری

ای در هيای منطقيه  ر پژوهشي به ارزیيابي و تحلیيل نيابرابری   (  د2411فان و همکاران )

ومیير كودكيان و   های اقتصادی )نير  ميرگ  اند. آنان با در نظر گرفتن شاخ چین پرداخته

هيای درآميدی و   های عری  جیني  آنتروپي  تایيل و...  نيابرابری  نر  باسوادی( و با روش

روستایي و شهری  بيین زن و ميرد در   اجتماعي را بین مناطق داخلي و ساحلي  بین مناطق 

هيای عمیيق از دهيه    نيابرابری اند. نتایج  حاكي از وجود گیری نمودههای مختل  اندازهسال

ریزی اقتصيادی  . دلیل این امر این است كه در عصر برنامهاستمیالدی  244۱تا سال  1۳۱4
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محيور    محور و شهر راتهای اخیر طي راهبرد صادمحور و در دهه به دلیل رویکردهای صنعتي

همچنيین  دلیيل    و گذاری در منياطق داخليي و روسيتاها را فراميوش كيرده بيود      دولت  سرمایه

های صينعتي  آمیز از مدل تولید خوشهیک،ارچگي توسعه در مناطق ساحلي چین  استياده موفقیت

 ارای روسيتایي در ایين منياطق  روی كي    سازی خوشيه های اساسي صنعتياست. یکي از ویژگي

  (Fan et al.,2011:47)..استها ویژه دولت شهرستانآمدن دولت محلي به

و تحلیيل سيطح برخيورداری     بررسي»ای با عنوان (  در مقاله13۳2) یپادروندفر و نظم

هيای توسيعه بيا اسيتياده از ميدل      های استان چهارمحيال و بختیياری از شياخ    شهرستان

 ۱4مختلي  توسيعه در قالي      مثلييه از یيازده   در این پژوهش بيا اسيتياده   «تاپسی  فازی

های كمي های اقتصادی  اجتماعي و كالبدی( با استياده از مدلشاخ  )با تأكید بر شاخ 

و  TOPSISآل گیری چنيد معیياره شيباهت بيه گزینيه ایيده      مدل تصمیم ازجملهریزی برنامه

موجييود در هييای بنييدی و میييزان نييابرابری  سييطحAHP كیييبييا تکنهييا دهييي شيياخ وزن

دهد كه ليزوم توجيه بيه    های این پژوهش نشان ميهای استان بررسي گردید. یافتهشهرستان

نیيل بيه توسيعه و پیشيرفت      منظيور بيه منابع و محدودیت  بر اساسریزی غیرمتمركز برنامه

 است. ریناپذاجتنابای  عرورتي متعادل و یک،ارچه منطقه

سيينجش میييزان » بييا عنييوانارشييد خييود نامييه كارشناسييي (  در پایييان13۳2) يمردانيي

هيای درون  كاهش نيابرابری  منظوربهریزی های استان كرمان و برنامهیافتگي شهرستانتوسعه

هيا از نظير   هيای واعيحي میيان شهرسيتان    به این نتیجه رسیده است كه نيابرابری  «ایمنطقه

 شيمال غيرب  و  در شمال عمدتاًهای دارای اقتصاد صنعتي كه توسعه وجود دارد. شهرستان

های دارای اقتصاد یافتگي برخوردار بوده و شهرستاناند  از بیشترین میزان توسعهاستان واقع

اند  كمترین میيزان توسيعه را   ي آن واقعجنوب شرقدر جنوب و  عمدتاًكشاورزی سنتي كه 

هيای  تگیيری از ظرفیي  نقل  ایجاد اقتصاد پایدار با بهيره وباشند. ارتقای سیستم حملدارا مي

ای در نيواحي جنيوبي اسيتان     سازی كشاورزی و مدیریت یک،ارچيه منطقيه  موجود  صنعتي

ای هيای درون منطقيه  كاهش نابرابری منظوربهای های توسعه منطقهراهبرد نیترمهم ازجمله

 شوند.در این استان مطر  مي
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 . ادبیات و مباني نظری4-4
 . امنيت و توسعه1-2-2

است. از حیث لغوی به معنيای نداشيتن    Securusشه التین آن واژه ری Securityامنیت یا 

 سيثال   اميا ایين   استدلهره و دغدغه  رهایي از تشویش  اعطراب  نااطمیناني و مخاطرات 

ي ميدنظر اسيتد كيه در پاسيخ آن     مشغولدلكه رهایي از كدامین دغدغه یا  گردديممطر  

تميامي شيئونات    رندهیدربرگو به عبارتي  ددگريمعمده بر نبود هر نوع تهدید اشاره  طوربه

 ( 24: 13۳3و افراخته  ۳۱:  13۳۱نیا حافظ)انساني است.

ی نیروهيای  ریكيارگ بيه با تکیيه بير قيدرت نظيامي و      منحصراًامنیت خود  نیتأمامروزه 

اجتماعي سهم  -نخواهد بود و ابعادی همچون اقتصاد و توسعه اقتصادی ریپذامکانانتظامي 

برقراری امنیت و نیل به توسعه در سطح مناطق  درواقعآن دارند؛  تداومبرپایي و بسزایي در 

. بدین سيان از  شوديمسرزمین و حصول توسعه یک،ارچه كالن ملي  جانبههمهسب  امنیت 

ی فضيایي  زیربرنامهمیالدی به بعد  اكثر كشورهای در حال توسعه با مطالعات و  1۳64دهه 

 .(22: 13۳۳)سحاب اندیشه  باشنديمكاهش شکاف توسعه بین مناطق توسعه متعادل و  دنبالبه 

دو ميهوم توسيعه و امنیيت در ارتبياط بيا یکيدیگر قيرار دارنيد و         گرید عبارت به 

مقدميه تحيوالت اساسيي و گيردش در سياختار نظيام        تيوان يمي محی  امين را   درواقع

 تيوان يمي عبارتي  اقتصادی  سیاسي  نظامي و فرهنگي جهت تحقق توسعه دانست و به

یي توسعه محور در نظير  هاكنشلزوم وجود فضای مبتني بر امنیت را مقدم بر برنامه و 

 .(03: 13۳4)افتخاری و دیگران داشت 
 

 ی حاکم در رابطه با توسعه و امنيتهانگرش. 2-2-2

و  هيا دگاهیي دبا توجه به نتایج حاصيل از مطالعيه و تحلیيل تجربیيات جهياني و ميرور       

ی هيا نگيرش كليي   طوربهتوان ی توسعه  امنیت و دفاع در آمایش مناطق مرزی  ميهاهینظر

حاكم را بر اساس نوع ساختارهای نظام سیاسي  اقتصادی و... به چهار گيروه تقسيیم نميود    

ی چهارگانيه اسيتنباطي فيوق    بنيد میتقسبه چگونگي رابطه توسعه و امنیت و  اختصار بهكه 

 :شوديمپرداخته 
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به انجام توسيعه در بسيتر    قائلاین نگرش  به تقدم امنیت بر توسعه: ائلقالف( نگرش 

 ردیگيماست كه توسعه در بستر امنیت شکل  قائلامنیت در مناطق مرزی است. این نگرش 

وجيود نيدارد. نمونيه بيارزی از      جانبيه همهو تا زماني كه امنیت شکل نگیرد  امکان توسعه 

نيتي و سيوابق   منابعداشتن تراكم جمعیتي و تمركز . این كشور با استچنین تيکری عراق 

مرز شرقي خود اولویت نخست را به امنیيت منياطق    وحوشحولدر  هاتمدنتاریخي ستیز 

و  هيا تیي فعالاسيتقرار   سياز نيه یزم. در چنین حالتي امنیيت  (1۳2: 13۳4 )عندلی   دهديممرزی 

ی هاطر و  ساتیتأسیني صنایع  . مکان گزستا هاآنبا توجه به مزیت مکاني  هاسکونتگاه

 .(۱6:13۳1نیا  )حافظ ی امن داردهامکانو  فضاهاتوسعه نیاز به 

به ایين اسيت كيه هرگونيه      قائلاین نگرش  به تقدم توسعه بر امنیت: قائلب( نگرش 

ي مناطق است. این افتگیتوسعهایجاد امنیت در مناطق مرزی منوط به بهبود شرای  توسعه و 

ي عامل اصلي ناامني است. بر ایين اسياس   افتگینتوسعهن عقیده استوار است كه دیدگاه بر ای

. (2: 13۳4)عزتيي  امنیت در مرزها ابتدا باید بر روی توسيعه ایين منياطق تمركيز نميود       تحقق

از:  اندعبارتهای خاصي دارند كه های سیاسي معتقد به این دیدگاه  ویژگيكشورها و نظام

ها بياالتر  التری نسبت به كشور همسایه داشته و سطح درآمد در آنیافتگي بای توسعهدرجه

 افتيه ینتوسيعه ها در مجاورت كشورهای كه مناطق مرزی آن آنجا. از استاز كشور همسایه 

جوار وارد كشورشان ي به همراه ناامني از طریق مرز كشور همافتگینتوسعهقرار دارند  نتایج 

جوار برای ایجياد یيك   سترش توسعه به داخل كشور همشود و دارا بودن توان بس  و گمي

. اسيت هيا  امنیتي برای كشور و مردم از خصوصیات دیگير ایين دوليت   -ایی توسعهحاشیه

هيای برشيمرده   ی بارز چنین موردی مرز بین آمریکا و مکزیك است كه تمام ویژگيي نمونه

عيری    نکيه یامجبوریم برای . از طرف دیگر ما (1۳2-1۳3: 13۳4)عندلی   ردیگيبرمفوق را در 

ی آمایشيي  هيا تیي فعالافزایش دهیم  به انجيام یکسيری    مرزهاامنیت را در حاشیه كشور و 

ی توسعه ملي در آن مناطق دست بزنیم؛ برای مثال از شيرق كشيور   هابخشمربوط به سایر 

بایيد سياختار فضيایي     نی؛ بنيابرا میكني يمي  اآلنوليي   میكيرد ينمدر گذشته احساس تهدید 

ی آن را متحول كنیم و الگوی توزیع جمعیت و فعالیت را تغییر دهیم. آمایش هاگاهونتسک
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ی جدید را در منطقه تعبیيه  هافرصتو  هاتیقابلسرزمین باید برای این امر فکری بنماید و 

ی آمایشي هابرنامهبنابراین دولت ناگزیر است در ؛ نماید تا مکمل امنیت در این مناطق باشد

جمعیتي و ارتقای سطح معیشتي سياكنان آن   شده یتضعیا  شدههیتخلی هاهیحاشبه تجهیز 

 .(۱6 :13۳1نیا  )حافظمناطق ب،ردازد 

ی غالي  بير آن   دهیي عقدر ایين نگيرش     به درک متقابل توسعه و امنیتت:  قائلج( نگرش 

و امنیيت  سنگ توسعه و هم عرضهم  بلکه ارتباط اندمقدمنیست كه امنیت و توسعه بر یکدیگر 

 تیي اهم بيا اهمیت است. اهمیت امنیت در كشورهایي كه به این دیيدگاه معتقدنيد    حائزبرای آن 

كشورها درک متقيابلي از   نیدر اسنگ و در ارتباط با یکدیگر است. به عبارت  دیگر توسعه  هم

ی هيا يژگي یو نیترمهمدانند. از را الزم و ملزوم یکدیگر مي هاآنو  شوديمتوسعه و امنیت دیده 

   عبارت است از:شوديمرایج است و به آن عمل  هاآنكشورهایي كه چنین اعتقادی در 

 . داشتن محدودیت سرزمیني )كوچك بودن مساحت كشور(.1

اسيت كيه در مجميوع یيك كيل       تربزرگئي از مجموعه و نظام )سیستم( جز. كشور  2

 .دهنديمواحد و منسجمي تشکیل 

 بسیار فعال است. جوارهمی . ارتباط مرزی با كشورها3

 . حیات اقتصادی  سیاسي و اجتماعي كشور با آن طرف مرزها گره خورده است.0

ی باال  كشيورهای اروپيای غربيي عضيو اتحادیيه      هايژگیو. نمونه بارز كشورهایي با ۱

آن  ارتبياط   تبيع بيه اروپایي است. در میان این كشورها  ارتبياط فضيایي بسيیار گسيترده و     

 .(1۳3-1۳0)همان  سیاسي  اجتماعي و فرهنگي نیز بسیار قوی است  اقتصادی 

در این دیدگاه ارتبياط بيین    به تفکیک توسعه و امنیت در عرصه عمل: قائلد( نگرش 

كاران توسيعه و امنیيت   اندرتوسعه و امنیت نادیده گرفته شده و درک متقابلي از سوی دست

امنیت در مناطق مرزی بدون هماهنگي  هر نسبت به یکدیگر برقرار نشده است و توسعه و 

جداگانيه در هير دو میيدان     طيور بيه این  بحث اولویت نیيز  برپیماید. بنایك راه خود را مي

ویژگيي   نیتير مهيم . ردیگيممطر  و مورد توجه قرار  هاآنتوسعه و امنیت توس  مسئولین 

 از:اندعبارتحاكم است  هاآنكشورهایي كه چنین نگرشي در 
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 ی فضایي بین مناطق مختل  كشور.وندهایپستردگي پهنه سرزمیني و عع  گ. 1

 به دلیل گستردگي سرزمیني كشور. جوارهمعع  پیوستگي فضایي با كشورهای . 2

در رابطيه بيا    ژهیي وبيه ی اداری دولتيي  عع  پیوستگي بین اجزای دسيتگاه گسيترده  . 3

 گیری.ریزی و تصمیمبرنامه

 .هاآنبودن  ناامني به همراه افتگینتوسعهرزی و ای بودن مناطق محاشیه. 0

 عدم وابستگي كشور به منابع واقع در مناطق مرزی.. ۱

ی مليي و محليي در اسيتياده از منيابع     های تابعهعدم توانایي دولت مركزی و دستگاه. 6

 مناطق مرزی.

 شور.ای بین مناطق داخلي كهای منطقهگسستگي فضایي از كل منطقه و عدم تعادل. 2

ي و خيواه یيجيدا ریيزی   از این رو  در این كشورها گرایش غال  در ارتباط بيا برناميه  

. در چنین كشورهایي  استدر امر توسعه و امنیت  ازجملههای مختل  و روی در زمینهتك

ریزی و اداری كشور  اولویت را در اقيدامات خيود   های برنامههمسئولین هر بخش از دستگا

اصيولي در ميورد ارتبياط     طيور بيه دانند و ها ميای از اقدامات دیگر بخشدیده و آن را جد

ی عميل متمایيل   ی اندیشيه و نيه در صيحنه   های فعالیت بيا یکيدیگر  نيه در عرصيه    بخش

ی ایيران   ی بارز این كشورها جمهوری اسالمي ایران است. گستردگي پهنهشوند. نمونهنمي

كشيور همسيایه  تنيوع شيدید منياطق       پانزدها داشتن مرز طوالني )هشت هزار كیلومتری( ب

ای بيودن منياطق   ای در كنار حاشيیه مرزی از كوهستاني  كویری  دریایي تا دشت و كوه،ایه

هيای عمليي  عيدم تعيادل فضيایي در      ها و برناميه های برشمرده در سیاستمرزی و ویژگي

 .(1۳0-1۳۱)همان  جوار را موج  شده است داخل و گسستگي فضایي با كشورهای هم
 

 . آمایش سرزمين3-2-2

 هيای بنیيان  بيا  متناسي   فعالیت جمعیت بهینه توزیع برای بلندمدت ریزیبرنامه نوعيبه

 سيرزمین  آميایش  جامعيه را و توسعه  رفاه افزایش منظورسرزمین به هایقابلیت جغرافیایي 

 از اسيتياده   نيواحي  بین توسعه تعادل ایجاد پي در سرزمین آمایش. (121: 13۳2سرور ) گویندمي

 توسيعه  بير  تأكیيد  و مختلي   نواحي بین هافعالیت و عادالنه درآمد توزیع  توسعه برای منابع
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 رشيد اسيت.   مراكز و توسعه هاقط  هماهنگ توسعه و ایحاشیه و افتادهعق  نواحي و منابع

 نيگ هماه نظيام  قالي   در را روسيتایي  و شيهری  مناطق متعادل توسعه  سرزمین آمایش عمناً

 بيا  متناسي   اقتصيادی  و اجتمياعي  تسهیالت و خدمات  زیربناها هماهنگ توسعه و یک،ارچه

گیرد. برای درک بهتر حدود و ثغور اصيطال   در برمي را انساني و طبیعي محی  ها ونیازمندی

انيد.  گونيه تعریي  نميوده   آمایش سرزمین  مهندسین مشاور ستیران آميایش سيرزمین را ایين   

 محيل  و هيا انسيان  سيکونت  محل تعیین و فضا اشغال نحوه دادن  سازمان حوهن و ریزیبرنامه

به نظر این گروه  آميایش   .اقتصادی اجتماعي هاینظام گوناگون هایكنش همچنین  هافعالیت

هيایي  لکه بیان جغرافیایي و ترجمان نیات هدفتواند هدف باشد؛ بخود نميخودیسرزمین به

 .  (23: 13۳1)سرور آن تعیین كرده است به شمار آید كه سیاست دولت در
 

 امنيتي -. آمایش دفاعي4-2-2

یکي از موعوعات راهبردی برای هير كشيوری  هميواره     عنوانبهامنیتي -آمایش دفاعي

-. آميایش دفياعي  استل  جهان گیران مختو تصمیم نظرانصاح مورد توجه كارشناسان  

ی اجتمياعي  سیاسيي  اقتصيادی و    هيا تیي ظرفی بهینه از وربهرهامنیتي را مهندسي ترتیبات 

ي محيی   دهي سيازمان »امنیتي آميده اسيت:    -. در تعری  آمایش دفاعياندكردهطبیعي تعبیر 

دات جغرافیایي )فضای كشور( و توزیع معقول  منطقي و مناس  امکانات با توجه بيه تهدیي  

ایجياد ثبيات  بازدارنيدگي و مقابليه بيا       منظيور بيه ی محیطيي  هيا تیي قابلو استياده بهینه از 

تليیقيي از چهيار عنصير عليم      عنوانبهامنیتي -به این ترتی  مقوله آمایش دفاعي«. تهدیدات

توسعه  درازمدتتبیین دیدگاه  عنوانبهامنیتي -ي و علوم دفاعيشناسجامعهاقتصاد  جغرافیا  

 . (13۳2كامران و همکاران )است ي سرزمین

آمایش سرزمین در پي ایجاد تعادل توسعه بین نيواحي اسيتياده از منيابع بيرای توسيعه       

بير توسيعه منيابع و نيواحي      دیي تأكبین نيواحي مختلي      هاتیفعالتوزیع عادالنه درآمد و 

مطالعيه  ی توسعه و مراكز رشيد اسيت..با   هاقط ی و توسعه هماهنگ اهیحاشو  ماندهعق 

كيه انسيان  سيرزمین و فعالیيت  رابطيه       میبير يمي تعاری  مختل  از آمایش سرزمین پيي  

. اسيت ی آميایش  هيا برناميه معقوالنه  كاربری بهینه تدبیر و تعادل فضيایي تيکيرات اصيلي    
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تواند از یك روستای كوچك تا ناحیه بزرگ و حتي تا سطح یك مقیاس آمایش سرزمین مي

 .(122-12۳: 13۳۳یگران  )میركتولي و دكشور باشد 

 
 نیسرزم شيو آما يدفاع شيآما مراتبي(: رابطه سلسله1شکل )

 

 . روش تحقيق3

 . محيدوده اسيت  تحلیليي  -توصیيي آن بررسي روش و ایتوسعه -كاربردی تحقیق نوع

 یهيا روشاز  پيژوهش  این نیاز ی موردهاداده .است استان بوشهر پژوهش جغرافیایي مورد

است. در ایين   شده با استياده از ابزار پرسشنامه( اخذمیداني ) و اسنادی ای كتابخانه مختل 

زیرمعیار  با توزیع  ۱2و « ي  اقتصادی  اجتماعي و آموزشيطیمحستیز»پژوهش چهار بُعد 

ی پرسشنامه مورد مطالعه قيرار گرفتيه اسيت. بيه ایين صيورت كيه ابتيدا اوزان         آورو جمع

هيای  شهرسيتان  «تاپسی »مدل  و س،   با استياده از  محاسبه« Fuzzy»روش ها به شاخ 

 بندی شده است.محدوده مطالعه اولویت

ای از مسييائل ای بييا گونييه ریييزی منطقييه كييه در اكثيير مطالعييات برنامييه  از آنجييایي 

هيای  مواجه هستیم كيه در اكثير ميوارد بیشيتر از نيوع روش      1های چند معیارهگیریتصمیم

MADM جای استياده از یك معیار سنجش بهینگي از چندین گیری بهدر این تصمیم .هستند

                                        
1.MCDM .  
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منظيور سينجش   معیار سنجش ممکن است استياده گردد. به همین دلیل در ایين بخيش بيه   

 های منطق فيازی مثلثياتي  های استان بوشهر از روشای شهرستانهای منطقهمیزان نابرابری

 شده است.بندی استياده و سطح بندیبرای رتبه 1کوریوها و تکنیك دهي شاخ برای وزن

 

 . منطق فازی مثلثاتي  1-1

ای در سينجش میيزان نيابرابری منطقيه     ميثثر هيای  شياخ   كیي برای تعیین وزن هير  

ای و آميایش  ریزی منطقهو در اختیار كارشناسان و خبرگان برنامه شدهي طراحای پرسشنامه

های هير  ي زیاد  پاسخدگیچیپاز جهت پرهیز  پرسشنامه. در طراحي این گرفته قرارسرزمین 

العاده مهم  ب( خیليي  ی شامل ال ( فوقانهیگز هيتپیوستار  صورتبهاز پرسشنامه  سثال

  تعیيین  تیاهميبو ز(  تیاهمكمو( خیلي   تیاهمكم  د( اهمیت متوس   ه( ( مهممهم  ج

د قطعيي از  شد. س،  با استياده از عملگرهای منطق فازی و تبيدیل اعيداد فيازی بيه اعيدا     

   2ي.نکووسکیمفرمول 

ی مزبور به اعداد قطعي تبدیل شد كه در جدول زیر نشان عددعدد   0  

 .(Sanayei,2010) داده شده است
 (: تبديل اعداد مثلثي به اعداد قطعي1جدول )

 عدد فازی مثلثي قطعي شده عدد فازی مثلثي يفيعدد ک گزینه

 ۳2۱/4 (1  1/4  4) العاده مهمفوق ال 

 ۳۱/4 (۳۱/4  1۱/4  1۱/4) خیلي مهم ب

 6۱/4 (6۱/4  1۱/4  1۱/4) مهم ج

 ۱/4 (۱/4  2/4  2/4) اهمیت متوس  د

 3۱/4 (3۱/4  1۱/4  1۱/4) تیاهمكم ه

 1۱/4 (1۱/4  1۱/4  1۱/4) تیاهمكمخیلي  و

 42۱/4 (4  44  1/4) تیاهميب ز

 (Phua, 2005)    منبع: 

                                        
1.Vicor.  

2.Minkowesky. 
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هيای  منظور تحلیل نابرابریاز روش منطق فازی مثلثاتي به آمدهدستبهوزان اجدول زیر 

 دهد:ای استان بوشهر را نشان ميمنطقه
  

 روش فازی مثلثاتي از آمدهدستبه(:  اوزان 4جدول )
 معيار زیر معيار وزن

 ده هزار نير تعداد مراكز آموزش عالي به ازای 0.018541

 آموزشي

 شدهاختراعات ثبت تعداد ها ازستانسهم شهر 0.020067

 دارای تحصیالت عالي یهانینر  رشد متوس  ساالنه تکنس 0.017347

 آموختگان دانشگاهيرشد متوس  ساالنه دانش نر  0.016783

 نر  رشد متوس  ساالنه شاغلین با تحصیالت عالي 0.016916

 ایهوحرفسهم شهرستان از تعداد كارآموزان فني 0.017579

 مهندسي و فنيی هارشته دانشجویان از شهرستان سهم 0.017646

 آموختگان دانشگاهي به ازای هزار نيرتعداد دانش 0.01675

 نير دانشگاهي به ازای هزار تعداد دانشجویان 0.014262

 نير 1444عمومي به ازای هر  یهاتعداد كتابخانه 0.013035

 نير 1444عمومي به ازای هر  یهاهتعداد كت  كتابخان 0.014793

 نير 1444عمومي به ازای هر  یهاتعداد مراجعین به كتابخانه 0.0135

 نر  باسوادی زنان 0.02282

 نر  باسوادی مردان 0.022588

 نینسبت شاغلین با تحصیالت عالي كل شاغل 0.013931

 نير 1444تعداد خودروی حمل زباله به ازای هر  0.020697

 ستیز

 يطیمح

 سرانه تولید زباله 0.020399

 نير 1444عمیق و نیمه عمیق به ازای هر  یهانسبت چاه 0.020664

 از منابع آب زیرزمیني یبردارسرانه میزان بهره 0.01884

 نيتي یهاسرانه مصرف فرآورده 0.019072

 سرانه میزان كود شیمیایي توزیعي 0.020432

 اهای سبز شهریسرانه فض 0.016286

 عمومي یهاسرانه پارک 0.01685

 نير جمعیت 14444تعداد مراكز بهداشت به ازای هر  0.024114
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 معيار زیر معيار وزن

 نير جمعیت 14444تعداد داروخانه به ازای هر  0.023052

 يعاجتما

 نير جمعیت 14444تعداد آزمایشگاه به ازای هر  0.022555

 نير جمعیت 14444پزشك به ازای هر تعداد دندان 0.02146

 نير جمعیت 14444تعداد پزشك متخص  به ازای هر  0.019835

 نير جمعیت 14444تعداد پزشك عمومي به ازای هر  0.02345

 میزان رعایتمندی مردم از عملکرد ادارات و نهادها 0.016286

 اجتماعي در پنج سال اخیر یهایمیزان افزایش هنجارها و نابهنجار 0.01549

 اجتماعي در پنج سال اخیر یهایمیزان افزایش هنجارها و نابهنجار 0.017613

 اصناف و افراد میزان اعتماد مردم به 0.016186

 و حساسیت مردم نسبت به عمران و آبادی كشور يدوستح  وطن 0.019138

 های مختل  زندگي فردی و اجتماعياز جنبه یندمتیمیزان رعا 0.017878

 سهم افراد شاغل بخش صنعت 0.022621

 اقتصادی

 سهم افراد شاغل بخش خدمات 0.023052

 سهم افراد شاغل بخش كشاورزی 0.012836

 جمعیت فعال 0.024644

 جمعیت شاغل 0.023318

 تعداد واحدهای بانکي 0.021095

 بانکي )میلیون ریال( یهامبلغ س،رده 0.019536

 فوق توزیع هر مشترک سرانه خطوط انتقال و 0.021958

 تلين ثابت نيوذ عری  0.019437

 تلين همراهنيوذ عری   0.016717

 نير 14444تعداد دفاتر پستي به ازای  0.014395

 عری  توزیع بزرگراه 0.024843

 عری  توزیع واحدهای تولیدی 0.025872

 واحدها یگذارهیعری  توزیع سرما 0.025838

 صنعتي یهازیع طر عری  تو 0.023019

 عری  توزیع اراعي زراعي 0.017115

 عری  توزیع اراعي باغداری 0.01685
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 . مدل تاپسیس4-1

كه گزینه انتخابي  باید كمتيرین فاصيله را    اساس این تکنیك  بر این ميهوم استوار است

منييي   لآهدیي ا حيل راهآل مثبت )بهترین حالت ممکن( و بیشترین فاصله را با ایده حلراهبا 

 طيور بيه )بدترین حالت ممکن( داشته باشد. فرض بر این است كه مطلوبیت هير شياخ     

گيام زیير    شيش با این روش مسيتلزم طيي    مسئلهیکنواخت افزایشي یا كاهشي است. حل 

 است:

 (N) میتصمسازی ماتری  مقیاس. كمي كردن و بي1

 (V)ن مقیاس موزو. به دست آوردن ماتری  بي2

 آل منييحل ایدهو راه مثبتآل حل ایدهن راه. تعیی3

 مثبت و منيي آلیدها. به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا 0

 آلحل ایدهیك گزینه به راه CL. تعیین نزدیکي نسبي ۱

   باشد  بهتر است. تربزرگآن  (CL)ای كه ها: هر گزینهبندی گزینهرتبه
 

 ی نهاييبندهرتب و CL (: محاسبه مقدار 1جدول )
 شهرستان CL رتبه

 بوشهر 0.54 1

 كنگان 0.298004 2

 جم 0.20764 3

 دیلم 0.149404 4

 دشتستان 0.11584 5

 دیر 0.10526 6

 دشتي 0.101513 7

 گناوه 0.068275 8

 تنگستان 0.019019 9
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 های تحقيق  و یافته هادادهوتحليل یهتجز. 4

 هادادهوتحلیل يهتجز. 1-0

اخيتالف زیياد    دهنيده نشيان از تركی  دو روش فازی و تاپسيی    شدهانجامی سازلمد

. سه شهرستان بوشهر  كنگان و جم به ترتی  بیشترین استهای استان توسعه بین شهرستان

ی صينعتي در ایين محيدوده اسيتان     هاتیفعالی بارگذار. انددادهامتیاز را به خود اختصاص 

ا به سمت خود كشیده و اختالف فاحشي با سایر منياطق  سب  شده است كه اكثر خدمات ر

ي طي یمحسيت یزی مختل  اقتصادی  اجتماعي  هاحوزهاستان ایجاد نمایند. پیامدهای آن در 

 تبعات امنیتي نمود پیدا خواهد كرد.   صورتبههمواره 

كه بین نر  بیکياری  قاچياق كياال  مهياجرت و      دهديمگرفته نشان ی صورتهايبررس

مثال شهرستان  طوربهي مناطق رابطه وجود دارد. افتگیتوسعهپیامدهای امنیتي با سطح دیگر 

. شيود يمي سطح توسعه قرار دارد  باالترین نر  بیکاری را شيامل   نیترنییپاتنگستان كه در 

همچنین خور بین گناوه و دیلم مکان مناسبي را جهت پهليوگیری شيناورها و قاچياق كياال     

های تنگسيتان  دشيتي  دشتسيتان و دیير     هاجر فرستي كه در شهرستانفراهم نموده است. م

كه همواره پیامدهای  است هاشهرستانوجود دارد  ناشي از عدم وجود زمینه اشتغال در این 

 امنیتي بروز خواهد نمود. صورتبهآن 

حركيت جمعیيت در پیيدایش تمركزهيای      نيه یزم دري دهسازمان و نبودموج مهاجرت 

ی كه زمینه تنوع قومي را فراهم نميوده  طوربهه بزهکاری شهری نقش دارد؛ جمعیتي و اشاع

سب  كاهش امنیيت در منطقيه    تبعبهدر نتیجه كاهش انسجام و توافق اجتماعي در استان و 

در اسيتان هميواره شيکاف و     هيا تیي فعالگيت عدم توزیع فضایي  توانيم درواقع. شوديم

ی آميایش سيرزمیني    هااصلزیاد نموده است و یکي از های استان را نابرابری بین شهرستان

ی صينعتي در سيه   هيا تیي فعالبه فراموشي س،رده شده اسيت. تمركيز    استیي گراتعادلكه 

شهرستان بوشهر  كنگان و جم عالوه بر اینکه گسست فضایي ایجياد نميوده اسيت  سيب      

 شده است. هاشهرستاني و امنیتي برای خود این طیمحستیزمشکالت 
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 های تحقیق  . يافته4-0

ی متنيوع و زیيادی   ها یآسی جغرافیایي و توسعه ناموزون در یك منطقه هايعدالتيبوجود 

آن  كشيور نمایيد.    تبيع بيه ی مختل  شامل حال یك آن منطقيه و  هاحوزهدر ابعاد و  توانديمرا 

از  عنيوان مركيز اسيتان    مالحظيه شيد  شهرسيتان بوشيهر بيه      كيه در مباحيث فيوق    طيور همان

شود. در رتبه بعدی شهرستان كنگان عسيلویه و  های استان محسوب ميبرخوردارترین شهرستان

از  هرچنيد . انيد شيده صنایع پارس جنوبي از رشد باالیي برخوردار  ریتأثجم قرار دارند كه تحت 

 ژهیي وبيه ی صنعتي هاتیفعالی زیاد ارذبارگ؛ اما است ترمناس نظر اقتصادی وععیت این مناطق 

گذاشته و امنیت سياكنین محيدوده را    جابهي منيي طیمحستیزر منطقه عسلویه همواره تبعات د

نیيز در بيدترین وعيعیت از نظير      و گنياوه با مشکالتي روبرو نموده است. شهرسيتان تنگسيتان   

فراهم نميوده   رمجازیغی هاتیفعالبرخورداری قرار دارند كه همواره زمینه را برای قاچاق كاال و 

 هيا ینيابرابر گسيترش   را با چالش روبرو نموده است. هاشهرستانره امنیت اقتصادی این و هموا

ی از روابي  عليت و معليولي  زمینيه بيروز      اسلسلهدر جامعه ناشي از توزیع ناعادالنه  بر اساس 

   نماید.ی اجتماعي را فراهم ميها یو آس هاينابسامانمسائل و 

عسيلویه سيطح شيکنندگي و     ژهیي وبيه تان بوشيهر  تراكم بیش از حد فعالیت در جنيوب اسي  

ي ناشيي  طي یمحستیزی این منطقه را با تهدید و چالش روبرو نموده است. مشکالت ریپذ یآس

و خطيرات ناشيي از    هيا یميار یبی زیاد فعالیت  همواره سياكنین منطقيه را بيه انيواع     ارذبارگاز 

هيای  موزوني در توسعه شهرسيتان ي مواجه كرده است. عالوه بر این  ناطیمحستیزی هايآلودگ

 توانيد يمعسلویه  -ی اقتصادی در دو شهرستان بوشهر و كنگان هاتیفعالاستان بوشهر و تمركز 

ی خياص در ایين منياطق    هابحرانی ریگشکلهنگام  ژهیوبهباعث ناپایداری و شکنندگي اقتصاد 

یامدهای امنیتي مهمي را بيرای  با توجه به وجود مراكز حیاتي مانند نیروگاه اتمي بوشهر پ وگردد 

 كشور به وجود آورد.

توانيد امنیيت انسياني درون آن را از یيك طيرف و      ميعدم تعادل فضایي در یك منطقه 

ق نياط در خصيوص م  ژهیي وامنیت ملي را از طرف دیگر با چالش مواجه كند. این مسئله بيه 

وسعه عقي  بماننيد و   از ت یاهیو مرزی اثری مضاع  دارد؛ چون اگر مناطق حاش یاهیحاش
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و مسائل مردمان حاشیه را حل نکنند  ناگزیر مهاجرت از حاشیه بيه   التسیاستمداران مشک

را بيا   افتيه ینمناطق حاشيیه و توسيعه   الت و معضالتمركز ر  خواهد داد و مهاجران مشک

 نوین خواهند آفریيد  یاهیبه مركز  حاش تركینزد یاو در فاصله ه مركز خواهند آوردخود ب

الوه بر این  خيالي  مرات  بیشتر از نوع قبل خواهد بود. عبه هاهیاین حاش رات امنیتيكه خط

ت مرزهيا و در نتیجيه امنیي    یریپيذ  ی  آسمعیتكشور از ج یاهیو حاش شدن مناطق مرزی

   ملي كشور را در این ناحیه به مخاطره خواهد انداخت.

بيه گسيترش فقير و شيکاف اجتمياعي و       اتنهنهتوزیع ناعادالنه منابع و امکانات  درواقع

ی اجتمياعي را در  هيا  یآسي و  هيا ينابسيامان های افزایش   بلکه زمینهزنديماقتصادی دامن 

یيك تهدیيد جيدی محسيوب شيود.       عنيوان بهتواند از این منظر مي كه كنداستان فراهم مي

اجرتي رو همچنین سب  خواهد ساختار نظام سکونتگاهي دچار تغییراتي گردد و رونيد مهي  

 ریتيأث افزایش دهد. آنچه كه واعيح اسيت سيطح توسيعه و برخيورداری شهرسيتان تحيت        

ی كه دو قط  رشد طوربهبخش صنعت قرار گرفته است؛  خصوصبهی اقتصادی هاتیفعال

ی صنعتي  ساختار فضيایي منطقيه را بيه یيك سياختار      هاتیفعالبوشهر و عسلویه با جذب 

 ریتيأث  هيا شهرسيتان گيت نقش صينعتي ایين    توانيماین رو نامتعادل تبدیل نموده است. از 

 نسبت به سایر مناطق داشته است. هاآنبسزایي در برخورداری 

 
 استان بوشهر یهاشهرستان يافتگي(: سطح توسعه1نقشه )
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 هايشنهادپگيری و ارائه يجهنت. 5

 یریگجهینت. 1-0

كه دولت بار اصيلي توسيعه را بيه    های متداول كنوني دستیابي به توسعه متعادل با روش

بيدون آميایش سيرزمین اميری      نانهیبخوشكشد  اگر غیرمحتمل نباشد  در حالت دوش مي

زدایي به شيیوه  ریزی بخشي و سیاست محرومیتبر خواهد بود. تجربه برنامهطوالني و زمان

و  هافتي یتوسيعه های موجود و گسترش شکاف روزافزون میيان منياطق   كنوني كه عدم تعادل

 كشور را به دنبال داشته است. افتهیتوسعهكمتر 

هيای اسيتان   های فضيایي بيین شهرسيتان   دهنده نابرابری و عدم تعادلنتایج تحقیق نشان

از منطق فازی و عری  تاپسی  بهره گرفته  هاینابرابرمنظور بررسي میزان به بوشهر است.

هيای  ه نسبت به سایر شهرسيتان اختالف دو قط  رشد بوشهر و عسلوی دهندهنشانشده كه 

مركيز اسيتان     عنيوان بيه شهرسيتان بوشيهر   دهد ها نشان ميتحلیل درواقعاستان بوده است. 

در رتبه بعدی شهرستان كنگان عسيلویه و   شوديمبرخوردارترین شهرستان استان محسوب 

. داني بيوده صينایع پيارس جنيوبي از رشيد بياالیي برخيوردار        ریتأثجم قرار دارند كه تحت 

 نیبنيابرا  شهرستان تنگستان و گناوه نیز در بدترین وععیت از نظر برخورداری قرار دارنيد؛ 

هيای اسيتان از نظير برخيورداری تيياوت      كيه بيین شهرسيتان    شدهمطر  سثالدر پاسخ به 

روی اقتصيادی  عنيوان بخيش پيیش   گييت بخيش صينعت بيه     توانيم معناداری وجود دارد

ی داشيته اسيت؛   امنطقيه ی هيا تعيادل سزایي در ایجياد عيدم   ب ریتأثهای برخوردار  شهرستان

 .  اندبودههای با نقش صنعتي از سطح توسعه باالتری نیز برخوردار ی كه شهرستاناگونهبه

ی در استان بوشهر امنطقه تتعادالی بین ارابطهدوم تحقیق  اینکه چه  سثالدر پاسخ به 

اسيت كيه: بسيیاری از     شيده  حاصلن نتیجه و برقراری امنیت در این استان وجود داردد ای

بارگيذاری شيده     هيا آنهای با نقش صنعتي  بیشتر از ظرفیت و توان در شهرستان هاتیفعال

ي ایجياد نميوده و سياختار نظيام     طي یمحسيت یزهيا  و آثيار مخيرب    ی كه آليودگي اگونهبه

آن امنیت  تبعبه سکونتگاهي را با چالش و تهدیدهای اساسي روبرو كرده كه امنیت منطقه و

ی صنعتي در جنيوب اسيتان سيب  شيده     هاتیفعالبارگذاری  .كنديمملي را همواره تهدید 
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است كه اكثر خدمات را به سمت خود كشیده و اختالف فاحشيي بيا سيایر منياطق اسيتان      

ي طي یمحستیزی مختل  اقتصادی  اجتماعي  هاحوزهایجاد نموده است و پیامدهای آن در 

 تبعات امنیتي نمود پیدا خواهد كرد.   تصوربههمواره 

كه بین نر  بیکياری  قاچياق كياال  مهياجرت و      دهديمگرفته نشان ی صورتهايبررس

مثال شهرستان  طوربهي مناطق رابطه وجود دارد. افتگیتوسعهدیگر پیامدهای امنیتي با سطح 

. شيود يمي کاری را شيامل  سطح توسعه قرار دارد  باالترین نر  بی نیترنییپاتنگستان كه در 

همچنین خور بین گناوه و دیلم  مکان مناسبي را جهت پهلوگیری شيناورها و قاچياق كياال    

های تنگستان  دشيتي  دشسيتان و   ی گسترده كه از شهرستانهامهاجرتفراهم نموده است. 

ه ك است هاشهرستاندیر به سایر مناطق وجود دارد  ناشي از عدم وجود زمینه كاری در این 

امنیتيي بيروز خواهيد نميود. ایين ميوج مهياجرت و نبيود          صيورت بههمواره پیامدهای آن 

ي در زمینه حركت جمعیت  در پیدایش تمركزهای جمعیتيي و اشياعه بزهکياری    دهسازمان

ی كه زمینه تنوع قومي را فراهم نموده در نتیجه كياهش انسيجام و   طوربهشهری نقش دارد؛ 

همچنيین عيدم   . شيود يمي سب  كاهش امنیيت در منطقيه    تبعبهتوافق اجتماعي در استان و 

ناپایيداری سيازمان   پیامدهایي نظیر بیکاری  فقر  نياامني در مرزهيا و     جادشدهیای هاتعادل

ریيزی  از ایين رو الزم اسيت بيا یيك برناميه     را به وجود خواهد آورد. ها فضایي سکونتگاه

اختار فضيایي متعيادل منطقيه گيام     ی آمایشيي  در ایجياد سي   زیي ربرنامهبلندمدت  در قال  

 برداشت.  

 

 هاشنهادیپ. 4-0

بخشيي اسيتياده گيردد؛    ی اسيتان در راسيتای تعيادل   هيا تیظرفاز تمام  شوديمپیشنهاد 

ی كه شمال محدوده از ظرفیت و پتانسیل باالیي در زمینه گردشگری برخوردار است طوربه

عادل فضایي در استان كميك شيایاني   در ایجاد ساختار مت توانديمگیری كه در صورت بهره

 :استنیز به شر  زیر  هاشنهادیپنماید. سایر 
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دورنگر  -نگر(جامعجانبه )ریزی آمایش سرزمین به دلیل ماهیت همه. جایگزیني برنامه1

 ریزی كشور.ی رویکرد بخشي در نظام برنامهجابه

 های اكوتوریسم و ژئوتوریسم در نواحي محروم.. گسترش فعالیت2

بيرداری از  های اكتشافي جهت شناسایي تيصیلي ذخایر كاني و بهيره . گسترش فعالیت3

 ها و توسعه صنایع معدني در نواحي محروم.آن

 های فعالیت در نواحي محروم.ها و ظرفیت.  استقرار صنایع متناس  با قابلیت0

نيتي و گيازی  در  های باال در حیطه منابع طبیعي  آب  خاک  ذخایر .  توجه به توانایي۱

 محروم. نواحي

. افزایش راندمان تولید در بخيش كشياورزی  گسيترش خيدمات كشياورزی  توسيعه       6

صنایع تبدیلي كشاورزی در جهت تيرویج هير چيه بیشيتر كشياورزی تجياری در نيواحي        

 محروم.  
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 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي

   جمهيوری اسيالمي    اندازچشمامات امنیتي سند (  بازخواني الز13۳4همکاران ) اصغر وافتخاری

 .۱3-۳4ص  فصلنامه راهبرد،    چندجانبه: رویکردی 1040ایران در افق 

 ی ميرزی در راسيتای شيناخت    هيا سکونتگاه(  آمایش 13۳2محمد )پور  افراخته  حسن و حجي

دانشيگاه   ،فصلنامه اقتصاد فضای تهدید امنیت مورد: روستاهای استان خراسان جنيوبي   هاكانون

 خوارزمي.

 مجموعيه مقياالت    رابطه متقابل امنیت و دفاع با آمايش سرزمین،(  13۳1محمدرعا )نیا  حافظ

 ع(.) نیحسهمایش آمایش و دفاع سرزمیني  تهران  انتشارات دانشگاه امام 

   هيای فضيایي در اسيتان خراسيان     (  تحلیل نابرابری13۳1) نیحسو آقاجاني   میمحمدرحرهنما

 .63-۳۳  ص  ۱  شماره ريزی و آمايش فضامجله برنامهرعوی  

   تهران ایناحیه عمران توسعه هایطرح در اراضي کاربری ريزیبرنامه(  13۳2) میرحسرور   

 .گنج هنر

 (  نقش و جایگاه آمایش مناطق مرزی 13۳4ناصر )پور  اسيندیار و اقبالي  عزتي  نصراهلل؛ حیدری

ی نتو در جررافیتای   هتا نگترش مجله ه موردی: مناطق مرزی ایران  ی  مطالعزیربرنامهدر نظام 

 .12  شانساني

    تهيران  انتشيارات   نظريه پايه و اصول آمايش منتاطق مترزی ج.ا.ا   ( 13۳4) رعایعلعندلی  

 دافوس آجا.

 ( 13۳2كامران  حسن؛ حسیني امیني حسن و شهریاری  مهدی  )    آمتايش دفتاعي سترزمین )از

 .1تهران  انتشارات آثار معاصر  چ(، رعاملیغمنظر پدافند 

 تهران  ريزی فضايي و آمايش سرزمینبرنامه(  13۳1) نیغالمحسزاده  كالنتری  خلیل و عبداهلل  

 فرهنگ صبا.

   تهران  انتشارات پیام.ایريزی منطقهاصول و مباني برنامه(  13۳۱) نیحس دیسمعصومي اشکوری   

 گرگيان  دانشيگاه    1 چ  فضتا  اقتصتاد  به درآمدی  (13۳۳)میركتولي  جعير و رعا آذر  منافي 

 گلستان.

 هيای اسيتان   بررسي و تحلیل سيطح برخيورداری شهرسيتان     (13۳2ب )   و پادروندی  فر نظم

 صي    ريتزی شتهری  پژوهش و برنامته فصلنامه های توسعه  وبختیاری از شاخ چهارمحال

122- 143. 
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