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تاريخ پذيرش1044/46/44 :

چکيده
استان بوشهر با توجه موقعیت مرزی خود در خلیج فارس و وجود مراكز حیاتي اقتصادی دارای بار امنیتيي
دارای موقعیت حساس برای امنیت ملي كشور است .از طرفي به علت عدم توزیع عادالنه امکانات و خدمات در
سطح استان زمینههای وقوع بحرانهای اجتماعي و مشکالت پیچیده فضایي در آینده نزدیك در این استان وجود
دارد كه با توجه به حساسیت این استان برای كشور مسائل حاد امنیتي را هم برای استان و هم بيرای كشيور بيه
دنبال خواهد داشت؛ بنابراین توجه به این مسائل نوع تحقیق كاربردی -توسعهای و روش بررسي آن توصيیيي-
تحلیلي است .به این صورت كه ابتدا اوزان شياخ

هيا بيه روش  FUZZYمحاسيبه و سي،

بيا اسيتياده از

مدل  TOPSISشهرستانهای محدوده مطالعاتي اولویتبندی شده است .تحلیلها نشيان مييدهيد شهرسيتان
بوشهر بهعنوان مركز استان از برخوردارترین شهرستانهای استان محسوب ميشيود .در رتبيه بعيدی شهرسيتان
كنگان عسلویه و جم قرار دارند و س،

شهرستان تنگستان و گناوه نیز در بيدترین وعيعیت برخيورداری قيرار

دارند .آنچه كه روشن است بسیاری از فعالیتها در شهرستان های با نقش صنعتي بیشتر از ظرفیت و توان آنهيا
بارگذاری شده؛ بهگونهای كه آلودگيها و آثار مخرب زیستمحیطي ایجاد نموده و ساختار نظام سيکونتگاهي را
با چالش و تهدیدهای اساسي روبرو خواهد كرد .همچنین عدم تعادلهای ایجادشده پیامدهایي نظیر بیکاری فقر
ناامني در مرزها و ناپایداری سازمان فضایي سکونتگاهها را به وجود خواهد آورد كه امنیت اسيتان را بيا چيالش
روبرو خواهد كرد .از این رو الزم است با یك برنامهریزی بلندميدت در قالي

برناميهریيزی آميایش در ایجياد

ساختار فضایي متعادل منطقه گام برداشته شود.

 .1دكتری جغرافیای سیاسي گرایش سازماندهي سیاسي فضا (نویسنده مسئول) ha4140009@yahoo.com
 .2دكتری جغرافیا و برنامهریزی شهری.
 .3كارشناس ارشد برنامهریزی آمایش سرزمین.
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کليدواژهها:

عدم تعادل فضايي ،آمايش سرزمین ،امنیت ملي ،استان بوشهر.
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 .1مقدمه
وجود نابرابری در یك س رزمین یيا منطقيه از ميوارد بسيیار رایيج و طبیعيي از دیيدگاه
برنامهریزان به شمار ميرود .این نابرابری در بسیاری ميوارد مييتوانيد ناشيي از تيوانهيای
طبیعي باشد كه انسان در آن دخالتي ندارد؛ اميا آنجيا كيه انسيان بيهعنيوان یيك كنشيگر و
هدایتكننده توسعه وارد عرصه ميشود یکي از وظيای

ميدیریتي وی برقيراری تيوازن و

تعادل نسبي در تعادل های فضایي كشور یا یك منطقه است .تجربه برناميهریيزی بخشيي و
سیاست محرومیت زدایي به شيیوه كنيوني كيه نيابرابری و عيدم تعيادل بيین منياطق كمتير
توسعهیافته و مناطق توسعهیافته را به دنبال داشته است باعث شکلگیری عدم تعيادلهيای
منطقهای و نابرابری منطقهای در بین مناطق مختل
در درون مناطق شده است

(كالنتری و عبداهللزاده

و بهتبع آن شکلگیری این نيابرابریهيا

 .)33 :13۳1درواقع تمركيز امکانيات توسيعه در

چند نقطه از یك كشور یا چند مکان از یك منطقه باعث ميشود كلیه منابع ميالي و انسياني
و خدماتي در این نقاط محدود متمركز شيده و بقیيه فضياها از نعميت پیشيرفت و توسيعه
بازبمانند

(معصومي اشکوری

 .)32 :13۳۱دستیابي به توسعه متعادل با روشهای متداول كنوني كه

دولت بار اصلي توسعه را به دوش ميكشد اگر غیرمحتمل نباشد در حاليت خيوشبینانيه
بدون آمایش سرزمین امری طوالني و زمانبر خواهد بود

(كالنتيری و عبيداهللزاده

)13۳1؛ چراكيه

حيظ تعادل و كاهش عدم تعادل و اولویت بندی مناطق به لحاظ برخيورداری از امکانيات
و خدمات یکي از اهداف اساسي آمایش سرزمین است .درواقع ميي تيوان گييت رسيالت
بنیادی آمایش سرزمین عالوه بر تحلیل نابرابری های فضایي جمعیيت و فعالیيت تيالش
برای تعادل بخشي و آرایش فضایي مطليوب آن هيا در سيطو مليي منطقيه ای و محليي
است(رهنما و آقاجاني

 .)60 :13۳1در ایين میيان مطالعيات آميایش سيرزمین بيه دلیيل ماهیيت

همهجانبهنگر (جامعنگر) دروننگر و داشتن نگاه راهبردی به سيرزمین مييتوانيد جایگياه
ویژهای در دستیابي به پارادایم توسعه سرزمیني مبتني بر عدالت فضایي را دارا باشد.
از سيوی دیگير شناسيایي نيابرابریهيای منطقيهای و محرومیيت فضيایي دوليتهيا و
سازمان های دولتي و غیردولتي را قادر ميسازد تا مناطق محروم و فقیر را شناسایي نموده و
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برنامههای ویژه ای برای كاهش شکاف و نابرابری و توجه به مناطق عقي مانيده را در نظير
بگیرند؛ چراكه تشدید نابرابریهای فضایي ثبيات سیاسيي و اجتمياعي جامعيه را تضيعی
خواهد كرد كه این امر پیامدهای نامطلوب اقتصادی اجتمياعي و سیاسيي گونياگوني را در
پي دارد .این نکته را هم باید مدنظر قرار داد كه هدف مطالعات نابرابری منطقهای برقيراری
كامل عدالت بین مکانها و فضاهای جغرافیایي نیست؛ بلکه كاهش نابرابری و شيکافهيای
بهشدت بزرگتر میان این مناطق در جهت دستیابي به توازن و تعادل نسبي است؛ بنيابراین
روند توسعه در استانها و نواحي مختل
منجر به شکلگیری چندین قط

كشور تحت تأثیر نگيرش برناميهریيزی بخشيي

رشد و به حاشیه رفتن برخي مناطق و نواحي مسيتعدتر و

در نهایت باعث تمركز جمعیت و فعالیت به شکلي نامتوازن شده اسيت .ایين الگيو نیيز در
درون استان بوشهر چالشي جدی بر سر راه توسعه یک،ارچه و متوازن این استان ایجاد كرده
است.
همچنین عدم تعادل و نابرابری منطقيهای پیاميدهای نيامطلوب اقتصيادی اجتمياعي و
سیاسي گوناگوني را در پي دارد .تمركز زیرسياختهيای توسيعه در یيك یيا چنيد منطقيه
موج

استياده بیش از ظرفیت از امکانات آن منطقه و بالاستياده ماندن ظرفیتهای منياطق

دیگر ميشود .با وجود آنکه برقراری تعادل میان مناطق مختل

كشور كياهش نيابرابری و

رفع محرومیت همواره مورد تأكیيد اسيناد فرادسيتي كشيور ازجمليه قيانون اساسيي سيند
چشمانداز سیاستهای كلي آمایش سرزمین و برنامههای توسعه كشور بوده اما تجربه پنج
قرن اخیر در كشورمان نشان داده كه هنوز اقيدام ميثثری بيرای جليوگیری از شيکافهيای
منطقهای و درون منطقهای صورت نگرفته است.
استان بوشهر مانند اغل

استانهای كشور از نابرابریهای منطقهای و عيدم تعيادلهيای

فضایي رنج برده و از ابعاد مختل

اقتصادی اجتماعي و فرهنگي در محرومیيت نسيبي بيه

سر ميبرد .استان بوشهر بهعنوان بخشي از نظام تقسیمات كشوری و به دلیل واقع شدن در
بخش مرزی كشور بهرغم برخورداری از توانها و پتانسیلهای بالقوه و باليعيل محیطيي و
اقتصادی تاكنون نتوانسته به جایگاه واقعي خود در توسيعه دسيت پیيدا كنيد .عيدم توزیيع
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عادالنه امکان ات و خدمات در سطح اسيتان بيا توجيه موقعیيت ميرزی آن بيه بحيرانهيای
اجتماعي و مشکالت پیچیده فضایي خواهيد انجامیيد .امنیيت و توسيعه در منياطق ميرزی
بهویژه در استان بوشهر دارای رابطه مستقیم و دوسویه ميباشند؛ بهگونهای كه هر اقدامي در
فرایند تحقق توسعه و رفاه ساكنان تأثیرات مستقیمي بير فراینيد تحقيق امنیيت آن منطقيه و
بهتبع آن در امنیت ملي دارد از سویي دیگر عدم توسعه یک،ارچه سرزمیني پیامدهایي چيون
افزایش نارعایتي اجتماعي افزایش آسی

اجتماعي و جرائم شکلگیری تنشهای قومي و

افزایش واگرایي سیاسي و در نتیجه سب

شکنندگي امنیت ملي خواهد شد؛ بنابراین توجيه

به این استان در نظام برنامهریزی كشور ميتواند نقش تعیینكننيدهای در پایيداری و امنیيت
پایدار این منطقه داشته باشد .از این رو برخورد یک،ارچه و آمایشي در راستای بهرهبيرداری
معقول از قابلیتها و توانهای نواحي توسعهنیافته این استان ميتواند به تزریيق توسيعه بيه
این نواحي و خروج آنها از انزوا و واپ مانيدگي منجير شيود؛ بنيابراین توجيه بيه مقوليه
نابرابری و تياوت ها میان نواحي این استان و ارائه راهکارهایي جهت بهبود مسئله عيروری
به نظر ميرسد.
بر این اساس پژوهش حاعر به دنبال تحلیل وععیت نابرابریهای منطقهای و اثرات آن
بر امنیت ملي كشور است .این استان با وجود توانایيهای باال در حیطه منيابع طبیعيي آب
خاک ذخایر نيتي ذخایر عظیم و كمنظیر سنگ حیطيههيای متنيوع و گياه منحصيربهفيرد
گردشگری موقعیت ویژه سرزمیني سرمایه انساني و ...از نيواحي محيروم و توسيعهنیافتيه
كشور است .پیامد این امر باعث رشد نامتوازن و افزایش شکاف و نابرابری بین این نيواحي
ميشود كه بهتبع آن منجر به بهرهبرداری نامطلوب از منابع طبیعي تخریي

محيی زیسيت

رشد شتابان شهری و بروز پدیده حاشیهنشیني در نواحي نسبتاً توسيعهیافتيه از یکسيو و از
سوی دیگر باعث مهاجرت بيرویه از روستا به شيهر تخلیيه روسيتاها بالاسيتياده مانيدن
ظرفیتهای تولیدی و كاهش امنیت در نواحي توسعهنیافته ميشود .در این مقاله نگارندگان
در تالش برای پاسخ به این پرسشهای اساسي هستند كه نخست آیا بيین شهرسيتانهيای
استان بوشهر از نظر شاخ

های برخيورداری تيياوت معنياداری وجيود داردد و دوم چيه
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رابطهای بین تعادالت منطقهای در استان بوشهر و برقراری امنیت در این استان وجود داردد
درواقع بنا به دالیل فوق شناخت ابعاد توسعه و نابرابری در این منطقه با تأكید بر چیيدمان
فضایي جمعیت و فعالیت ميتواند راهگشای نابرابریها و تعادل درون منطقهای باشد و بيه
بهبود امنیت در این استان مرزی بینجامد.
 .2مباني نظری و پيشينهشناسي
 .4-1پیشینه پژوهش
اولیویرا و همکاران ( )2443در پژوهشي با استياده از روشهيای چنيد متغیيره آمياری
نظیر تحلیل عاملي و تحلیل خوشهای به سيطحبنيدی توسيعه اقتصيادی -اجتمياعي كشيور
پرتغال پرداختهاند .آنان  33شاخ

را در زمینههای گوناگون جمعیتي اقتصادی بهداشيتي

آموزشي اشتغال فرهنگي و محیطي جمعآوری نموده و با اسيتياده از تحلیيل عياملي ایين
شاخ

ها را به نُه عامل تقلیل دادهاند س،

با استياده از تحلیل خوشهای كل كشور را بيه

چهار منطقه با درجه متياوت توسيعهیيافتگي تقسيیم نميودهانيد كيه عبيارتانيد از :منياطق
روستایي كمتر توسعهیافته مناطق روستایي توسعهیافته مناطق شهری ساحلي و خوشيه دو
شهر اصلي .آنان در نهایت به این نتیجه رسیدهاند كه میان مناطق سياحلي و منياطق درونيي
عدم تعادل شدیدی وجود دارد .مهمترین نتیجه این پژوهش این است كه این روش نسيبت
به رویکرد و روش اتحادیه اروپا كه پنج منطقه برنامهریزی پرتغال را همگن دیده دقیيقتير
بوده و نابرابریها را آشکار ميكند (.)Oliveira Soares et al. 2003: 121
فان و همکاران ( )2411در پژوهشي به ارزیيابي و تحلیيل نيابرابریهيای منطقيهای در
چین پرداخته اند .آنان با در نظر گرفتن شاخ
نر باسوادی) و با روش های عری

های اقتصادی (نير ميرگومیير كودكيان و

جیني آنتروپي تایيل و ...نيابرابریهيای درآميدی و

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

اندازهگیری نمودهاند .نتایج حاكي از وجود نيابرابریهيای عمیيق از دهيه

 1۳۱4تا سال  244۱میالدی است .دلیل این امر این است كه در عصر برنامهریزی اقتصيادی
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به دلیل رویکردهای صنعتي محور و در دهههای اخیر طي راهبرد صادرات محور و شهر محيور
دولت سرمایهگذاری در منياطق داخليي و روسيتاها را فراميوش كيرده بيود و همچنيین دلیيل
یک،ارچگي توسعه در مناطق ساحلي چین استياده موفقیتآمیز از مدل تولید خوشههای صينعتي
است .یکي از ویژگيهای اساسي صنعتيسازی خوشيهای روسيتایي در ایين منياطق روی كيار
آمدن دولت محلي بهویژه دولت شهرستانها است.

).(Fan et al.,2011:47

نظمفر و پادروندی ( )13۳2در مقالهای با عنوان «بررسي و تحلیيل سيطح برخيورداری
شهرستان های استان چهارمحيال و بختیياری از شياخ
تاپسی
شاخ

هيای توسيعه بيا اسيتياده از ميدل

فازی» در این پژوهش بيا اسيتياده از یيازده مثلييه مختلي
(با تأكید بر شاخ

توسيعه در قالي

۱4

های اقتصادی اجتماعي و كالبدی) با استياده از مدلهای كمي

برنامهریزی ازجمله مدل تصمیمگیری چنيد معیياره شيباهت بيه گزینيه ایيدهآل  TOPSISو
وزندهييي شيياخ

هييا بييا تکنیيك

AHP

سييطحبنييدی و میييزان نييابرابریهييای موجييود در

شهرستانهای استان بررسي گردید .یافتههای این پژوهش نشان ميدهد كه ليزوم توجيه بيه
برنامهریزی غیرمتمركز بر اساس منابع و محدودیت بيهمنظيور نیيل بيه توسيعه و پیشيرفت
متعادل و یک،ارچه منطقهای عرورتي اجتنابناپذیر است.
مردان يي ( )13۳2در پایيياننامييه كارشناسييي ارشييد خييود بييا عنييوان «سيينجش میييزان
توسعهیافتگي شهرستانهای استان كرمان و برنامهریزی بهمنظور كاهش نيابرابریهيای درون
منطقهای» به این نتیجه رسیده است كه نيابرابریهيای واعيحي میيان شهرسيتانهيا از نظير
توسعه وجود دارد .شهرستانهای دارای اقتصاد صنعتي كه عمدتاً در شمال و شيمال غيرب
استان واقعاند از بیشترین میزان توسعهیافتگي برخوردار بوده و شهرستانهای دارای اقتصاد
كشاورزی سنتي كه عمدتاً در جنوب و جنوب شرقي آن واقعاند كمترین میيزان توسيعه را
دارا ميباشند .ارتقای سیستم حملونقل ایجاد اقتصاد پایدار با بهيرهگیيری از ظرفیيتهيای
موجود صنعتيسازی كشاورزی و مدیریت یک،ارچيه منطقيهای در نيواحي جنيوبي اسيتان
ازجمله مهمترین راهبردهای توسعه منطقهای بهمنظور كاهش نابرابریهيای درون منطقيهای
در این استان مطر ميشوند.
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 .4-4ادبیات و مباني نظری
 .2-2-1امنيت و توسعه

امنیت یا  Securityریشه التین آن واژه  Securusاست .از حیث لغوی به معنيای نداشيتن
دلهره و دغدغه رهایي از تشویش اعطراب نااطمیناني و مخاطرات است اميا ایين سيثال
مطر ميگردد كه رهایي از كدامین دغدغه یا دلمشغولي ميدنظر اسيتد كيه در پاسيخ آن
بهطور عمده بر نبود هر نوع تهدید اشاره ميگردد و به عبارتي دربرگیرنده تميامي شيئونات
انساني

است(.حافظنیا  ۳۱ :13۳۱و افراخته )24 :13۳3

امروزه تأمین امنیت خود منحصراً با تکیيه بير قيدرت نظيامي و بيهكيارگیری نیروهيای
انتظامي امکانپذیر نخواهد بود و ابعادی همچون اقتصاد و توسعه اقتصادی -اجتماعي سهم
بسزایي در برپایي و تداوم آن دارند؛ درواقع برقراری امنیت و نیل به توسعه در سطح مناطق
سب

امنیت همهجانبه سرزمین و حصول توسعه یک،ارچه كالن ملي ميشود .بدین سيان از

دهه  1۳64میالدی به بعد اكثر كشورهای در حال توسعه با مطالعات و برنامهریزی فضيایي
به دنبال توسعه متعادل و كاهش شکاف توسعه بین مناطق ميباشند (سحاب اندیشه .)22 :13۳۳
به عبارت دیگر دو ميهوم توسيعه و امنیيت در ارتبياط بيا یکيدیگر قيرار دارنيد و
درواقع محی امين را مييتيوان مقدميه تحيوالت اساسيي و گيردش در سياختار نظيام
اقتصادی سیاسي نظامي و فرهنگي جهت تحقق توسعه دانست و به عبارتي مييتيوان
لزوم وجود فضای مبتني بر امنیت را مقدم بر برنامه و كنش ها یي توسعه محور در نظير
داشت (افتخاری و دیگران .)03 :13۳4
 .2-2-2نگرشهای حاکم در رابطه با توسعه و امنيت

با توجه به نتایج حاصيل از مطالعيه و تحلیيل تجربیيات جهياني و ميرور دیيدگاههيا و
نظریههای توسعه امنیت و دفاع در آمایش مناطق مرزی ميتوان بهطور كليي نگيرشهيای
حاكم را بر اساس نوع ساختارهای نظام سیاسي اقتصادی و ...به چهار گيروه تقسيیم نميود
كه به اختصار به چگونگي رابطه توسعه و امنیت و تقسیمبنيدی چهارگانيه اسيتنباطي فيوق
پرداخته ميشود:
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الف) نگرش قائل به تقدم امنیت بر توسعه :این نگرش قائل به انجام توسيعه در بسيتر
امنیت در مناطق مرزی است .این نگرش قائل است كه توسعه در بستر امنیت شکل ميگیرد
و تا زماني كه امنیت شکل نگیرد امکان توسعه همهجانبيه وجيود نيدارد .نمونيه بيارزی از
چنین تيکری عراق است .این كشور با داشتن تراكم جمعیتي و تمركز منابع نيتي و سيوابق
تاریخي ستیز تمدنها در حولوحوش مرز شرقي خود اولویت نخست را به امنیيت منياطق
مرزی ميدهد

(عندلی

 .)1۳2 :13۳4در چنین حالتي امنیيت زمینيهسياز اسيتقرار فعالیيتهيا و

سکونتگاهها با توجه به مزیت مکاني آنها است .مکان گزیني صنایع تأسیسات و طر های
توسعه نیاز به فضاها و مکانهای امن

دارد (حافظنیا

.)۱6:13۳1

ب) نگرش قائل به تقدم توسعه بر امنیت :این نگرش قائل به ایين اسيت كيه هرگونيه
ایجاد امنیت در مناطق مرزی منوط به بهبود شرای توسعه و توسعهیافتگي مناطق است .این
دیدگاه بر این عقیده استوار است كه توسعهنیافتگي عامل اصلي ناامني است .بر ایين اسياس
تحقق امنیت در مرزها ابتدا باید بر روی توسيعه ایين منياطق تمركيز نميود (عزتيي .)2 :13۳4
كشورها و نظام های سیاسي معتقد به این دیدگاه ویژگيهای خاصي دارند كه عبارتاند از:
درجهی توسعهیافتگي باالتری نسبت به كشور همسایه داشته و سطح درآمد در آنها بياالتر
از كشور همسایه است .از آنجا كه مناطق مرزی آنها در مجاورت كشورهای توسيعهنیافتيه
قرار دارند نتایج توسعهنیافتگي به همراه ناامني از طریق مرز كشور همجوار وارد كشورشان
مي شود و دارا بودن توان بس و گسترش توسعه به داخل كشور همجوار برای ایجياد یيك
حاشیهی توسعهای-امنیتي برای كشور و مردم از خصوصیات دیگير ایين دوليتهيا اسيت.
نمونه ی بارز چنین موردی مرز بین آمریکا و مکزیك است كه تمام ویژگييهيای برشيمرده
فوق را در برميگیرد

(عندلی

 .)1۳2-1۳3 :13۳4از طرف دیگر ما مجبوریم برای اینکيه عيری

امنیت را در حاشیه كشور و مرزها افزایش دهیم به انجيام یکسيری فعالیيتهيای آمایشيي
مربوط به سایر بخشهای توسعه ملي در آن مناطق دست بزنیم؛ برای مثال از شيرق كشيور
در گذشته احساس تهدید نميكيردیم وليي اآلن مييكنيیم؛ بنيابراین بایيد سياختار فضيایي
سکونتگاههای آن را متحول كنیم و الگوی توزیع جمعیت و فعالیت را تغییر دهیم .آمایش
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سرزمین باید برای این امر فکری بنماید و قابلیتها و فرصتهای جدید را در منطقه تعبیيه
نماید تا مکمل امنیت در این مناطق باشد؛ بنابراین دولت ناگزیر است در برنامههای آمایشي
به تجهیز حاشیههای تخلیهشده یا تضعی شده جمعیتي و ارتقای سطح معیشتي سياكنان آن
مناطق ب،ردازد

(حافظنیا

.)۱6 :13۳1

ج) نگرش قائل به درک متقابل توسعه و امنیتت :در ایين نگيرش عقیيدهی غالي

بير آن

نیست كه امنیت و توسعه بر یکدیگر مقدماند بلکه ارتباط همعرض و همسنگ توسعه و امنیيت
برای آن حائز اهمیت است .اهمیت امنیت در كشورهایي كه به این دیيدگاه معتقدنيد بيا اهمیيت
توسعه همسنگ و در ارتباط با یکدیگر است .به عبارت دیگر در این كشورها درک متقيابلي از
توسعه و امنیت دیده ميشود و آنها را الزم و ملزوم یکدیگر ميدانند .از مهمترین ویژگييهيای
كشورهایي كه چنین اعتقادی در آنها رایج است و به آن عمل ميشود عبارت است از:
 .1داشتن محدودیت سرزمیني (كوچك بودن مساحت كشور).
 .2كشور جزئي از مجموعه و نظام (سیستم) بزرگتر اسيت كيه در مجميوع یيك كيل
واحد و منسجمي تشکیل ميدهند.
 .3ارتباط مرزی با كشورهای همجوار بسیار فعال است.
 . 0حیات اقتصادی سیاسي و اجتماعي كشور با آن طرف مرزها گره خورده است.
 .۱نمونه بارز كشورهایي با ویژگيهای باال كشيورهای اروپيای غربيي عضيو اتحادیيه
اروپایي است .در میان این كشورها ارتبياط فضيایي بسيیار گسيترده و بيهتبيع آن ارتبياط
اقتصادی سیاسي اجتماعي و فرهنگي نیز بسیار قوی است

(همان

.)1۳3-1۳0

د) نگرش قائل به تفکیک توسعه و امنیت در عرصه عمل :در این دیدگاه ارتبياط بيین
توسعه و امنیت نادیده گرفته شده و درک متقابلي از سوی دستاندركاران توسيعه و امنیيت
نسبت به یکدیگر برقرار نشده است و توسعه و امنیت در مناطق مرزی بدون هماهنگي هر
یك راه خود را ميپیماید .بنابراین بحث اولویت نیيز بيهطيور جداگانيه در هير دو میيدان
توسعه و امنیت توس مسئولین آنها مطر و مورد توجه قرار ميگیرد .مهيمتيرین ویژگيي
كشورهایي كه چنین نگرشي در آنها حاكم است عبارتانداز:
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 .1گستردگي پهنه سرزمیني و عع

پیوندهای فضایي بین مناطق مختل

كشور.

 .2عع

پیوستگي فضایي با كشورهای همجوار به دلیل گستردگي سرزمیني كشور.

 .3عع

پیوستگي بین اجزای دسيتگاه گسيتردهی اداری دولتيي بيهویيژه در رابطيه بيا

برنامهریزی و تصمیمگیری.
 .0حاشیهای بودن مناطق مرزی و توسعهنیافتگي به همراه ناامن بودن آنها.
 .۱عدم وابستگي كشور به منابع واقع در مناطق مرزی.
 .6عدم توانایي دولت مركزی و دستگاههای تابعهی مليي و محليي در اسيتياده از منيابع
مناطق مرزی.
 .2گسستگي فضایي از كل منطقه و عدم تعادلهای منطقهای بین مناطق داخلي كشور.
از این رو در این كشورها گرایش غال
تكروی در زمینههای مختل

در ارتباط بيا برناميهریيزی جيدایيخيواهي و

و ازجمله در امر توسعه و امنیت است .در چنین كشورهایي

مسئولین هر بخش از دستگاههای برنامه ریزی و اداری كشور اولویت را در اقيدامات خيود
دیده و آن را جدای از اقدامات دیگر بخشها ميدانند و بيهطيور اصيولي در ميورد ارتبياط
بخشهای فعالیت بيا یکيدیگر نيه در عرصيهی اندیشيه و نيه در صيحنهی عميل متمایيل
نميشوند .نمونه ی بارز این كشورها جمهوری اسالمي ایران است .گستردگي پهنهی ایيران
داشتن مرز طوالني (هشت هزار كیلومتری) با پانزده كشيور همسيایه تنيوع شيدید منياطق
مرزی از كوهستاني كویری دریایي تا دشت و كوه،ایهای در كنار حاشيیهای بيودن منياطق
مرزی و ویژگيهای برشمرده در سیاستها و برناميههيای عمليي عيدم تعيادل فضيایي در
داخل و گسستگي فضایي با كشورهای همجوار را موج

شده است

(همان

.)1۳0-1۳۱

 .2-2-3آمایش سرزمين

به نوعي برنامه ریزی بلندمدت برای توزیع بهینه جمعیت فعالیت متناسي

بيا بنیيان هيای

جغرافیایي قابلیت های سرزمین به منظور افزایش رفاه و توسعه جامعيه را آميایش سيرزمین
مي گویند (سرور  .)121 :13۳2آمایش سرزمین در پي ایجاد تعادل توسعه بین نيواحي اسيتياده از
منابع برای توسعه توزیع عادالنه درآمد و فعالیت ها بین نواحي مختلي

و تأكیيد بير توسيعه
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منابع و نواحي عق افتاده و حاشیهای و توسعه هماهنگ قط ها توسعه و مراكز رشيد اسيت.
عمناً آمایش سرزمین توسعه متعادل مناطق شيهری و روسيتایي را در قالي

نظيام هماهنيگ

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

بيا

نیازمندیها و محی طبیعي و انساني را در برميگیرد .برای درک بهتر حدود و ثغور اصيطال
آمایش سرزمین مهندسین مشاور ستیران آميایش سيرزمین را ایينگونيه تعریي

نميودهانيد.

برنامهریزی و نحوه سازمان دادن نحوه اشغال فضا و تعیین محل سيکونت انسيانهيا و محيل
فعالیتها همچنین كنشهای گوناگون نظامهای اجتماعي اقتصادی .به نظر این گروه آميایش
سرزمین بهخودیخود نميتواند هدف باشد؛ بلکه بیان جغرافیایي و ترجمان نیات هدفهيایي
به شمار آید كه سیاست دولت در آن تعیین كرده است(سرور .)23 :13۳1
 .2-2-4آمایش دفاعي -امنيتي

آمایش دفاعي-امنیتي بهعنوان یکي از موعوعات راهبردی برای هير كشيوری هميواره
مورد توجه كارشناسان صاح نظران و تصمیمگیران مختل

جهان است .آميایش دفياعي-

امنیتي را مهندسي ترتیبات بهرهوری بهینه از ظرفیيتهيای اجتمياعي سیاسيي اقتصيادی و
طبیعي تعبیر كردهاند .در تعری

آمایش دفاعي -امنیتي آميده اسيت« :سيازماندهيي محيی

جغرافیایي (فضای كشور) و توزیع معقول منطقي و مناس

امکانات با توجه بيه تهدیيدات

و استياده بهینه از قابلیيتهيای محیطيي بيهمنظيور ایجياد ثبيات بازدارنيدگي و مقابليه بيا
تهدیدات» .به این ترتی

مقوله آمایش دفاعي-امنیتي بهعنوان تليیقيي از چهيار عنصير عليم

اقتصاد جغرافیا جامعهشناسي و علوم دفاعي-امنیتي بهعنوان تبیین دیدگاه درازمدت توسعه
سرزمیني است (كامران و همکاران .)13۳2
آمایش سرزمین در پي ایجاد تعادل توسعه بین نيواحي اسيتياده از منيابع بيرای توسيعه
توزیع عادالنه درآمد و فعالیتها بین نيواحي مختلي

تأكیيد بير توسيعه منيابع و نيواحي

عق مانده و حاشیهای و توسعه هماهنگ قط های توسعه و مراكز رشيد اسيت..با مطالعيه
تعاری

مختل

از آمایش سرزمین پيي مييبيریم كيه انسيان سيرزمین و فعالیيت رابطيه

معقوالنه كاربری بهینه تدبیر و تعادل فضيایي تيکيرات اصيلي برناميههيای آميایش اسيت.
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مقیاس آمایش سرزمین ميتواند از یك روستای كوچك تا ناحیه بزرگ و حتي تا سطح یك
كشور باشد

(میركتولي و دیگران

.)122-12۳ :13۳۳

شکل ( :)1رابطه سلسلهمراتبي آمايش دفاعي و آمايش سرزمین

 .3روش تحقيق
نوع تحقیق كاربردی -توسعهای و روش بررسي آن توصیيي -تحلیليي اسيت .محيدوده
جغرافیایي مورد پژوهش استان بوشهر است .دادههای مورد نیاز این پيژوهش از روشهيای
مختل

كتابخانهای اسنادی و میداني (با استياده از ابزار پرسشنامه) اخذ شده است .در ایين

پژوهش چهار بُعد «زیستمحیطي اقتصادی اجتماعي و آموزشي» و  ۱2زیرمعیار با توزیع
و جمعآور ی پرسشنامه مورد مطالعه قيرار گرفتيه اسيت .بيه ایين صيورت كيه ابتيدا اوزان
شاخ

ها به روش « »Fuzzyمحاسبه و س،

با استياده از مدل «تاپسی » شهرسيتانهيای

محدوده مطالعه اولویتبندی شده است.
از آنجييایي كييه در اكثيير مطالعييات برنامييهریييزی منطقييهای بييا گونييهای از مسييائل
تصمیمگیریهای چند معیاره 1مواجه هستیم كيه در اكثير ميوارد بیشيتر از نيوع روشهيای
 MADMهستند .در این تصمیمگیری بهجای استياده از یك معیار سنجش بهینگي از چندین
1.MCDM .
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معیار سنجش ممکن است استياده گردد .به همین دلیل در ایين بخيش بيهمنظيور سينجش
میزان نابرابریهای منطقهای شهرستانهای استان بوشهر از روشهای منطق فيازی مثلثياتي
ها و تکنیك ویکور 1برای رتبهبندی و سطحبندی استياده شده است.

برای وزندهي شاخ

 .1-1منطق فازی مثلثاتي
برای تعیین وزن هير یيك شياخ

هيای ميثثر در سينجش میيزان نيابرابری منطقيهای

پرسشنامهای طراحي شده و در اختیار كارشناسان و خبرگان برنامهریزی منطقهای و آميایش
سرزمین قرار گرفته .در طراحي این پرسشنامه جهت پرهیز از پیچیدگي زیاد پاسخهای هير
سثال از پرسشنامه بهصورت پیوستار هيت گزینهای شامل ال ) فوقالعاده مهم ب) خیليي
مهم ج) مهم د) اهمیت متوس
شد .س،

ه) كماهمیت و) خیلي كماهمیت و ز) بياهمیت تعیيین

با استياده از عملگرهای منطق فازی و تبيدیل اعيداد فيازی بيه اعيداد قطعيي از

فرمول مینکووسکي.

2

 0عدد عددی مزبور به اعداد قطعي تبدیل شد كه در جدول زیر نشان
داده شده است (.)Sanayei,2010
جدول ( :)1تبديل اعداد مثلثي به اعداد قطعي
عدد کيفي

عدد فازی مثلثي

عدد فازی مثلثي قطعي شده

گزینه

فوقالعاده مهم

()1 4/1 4

4/۳2۱

ب

خیلي مهم

()4/۳۱ 4/1۱ 4/1۱

4/۳۱

ج

مهم

()4/6۱ 4/1۱ 4/1۱

4/6۱

()4/۱ 4/2 4/2

4/۱
4/3۱

ال

د

اهمیت متوس

ه

كماهمیت

()4/3۱ 4/1۱ 4/1۱

و

خیلي كماهمیت

()4/1۱ 4/1۱ 4/1۱

4/1۱

ز

بياهمیت

()4 44 4/1

4/42۱

منبع(Phua, 2005) :

1.Vicor.
2.Minkowesky.
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جدول زیر اوزان بهدستآمده از روش منطق فازی مثلثاتي بهمنظور تحلیل نابرابریهيای
منطقهای استان بوشهر را نشان ميدهد:
جدول ( :)4اوزان بهدستآمده از روش فازی مثلثاتي
معيار

آموزشي

زیر معيار
تعداد مراكز آموزش عالي به ازای ده هزار نير

0.018541

سهم شهرستانها از تعداد اختراعات ثبتشده

0.020067

نر رشد متوس ساالنه تکنسینهای دارای تحصیالت عالي

0.017347

نر رشد متوس ساالنه دانشآموختگان دانشگاهي

0.016783

نر رشد متوس ساالنه شاغلین با تحصیالت عالي

0.016916

سهم شهرستان از تعداد كارآموزان فنيوحرفهای

0.017579

سهم شهرستان از دانشجویان رشتههای فني و مهندسي

0.017646

تعداد دانشآموختگان دانشگاهي به ازای هزار نير

0.01675

تعداد دانشجویان دانشگاهي به ازای هزار نير

0.014262

تعداد كتابخانههای عمومي به ازای هر  1444نير

0.013035

تعداد كت

زیست
محیطي

وزن

كتابخانههای عمومي به ازای هر  1444نير

0.014793

تعداد مراجعین به كتابخانههای عمومي به ازای هر  1444نير

0.0135

نر باسوادی زنان

0.02282

نر باسوادی مردان

0.022588

نسبت شاغلین با تحصیالت عالي كل شاغلین

0.013931

تعداد خودروی حمل زباله به ازای هر  1444نير

0.020697

سرانه تولید زباله

0.020399

نسبت چاههای عمیق و نیمه عمیق به ازای هر  1444نير

0.020664

سرانه میزان بهرهبرداری از منابع آب زیرزمیني

0.01884

سرانه مصرف فرآوردههای نيتي

0.019072

سرانه میزان كود شیمیایي توزیعي

0.020432

سرانه فضاهای سبز شهری

0.016286

سرانه پارکهای عمومي

0.01685

تعداد مراكز بهداشت به ازای هر  14444نير جمعیت

0.024114
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معيار

زیر معيار
تعداد داروخانه به ازای هر  14444نير جمعیت

0.023052

تعداد آزمایشگاه به ازای هر  14444نير جمعیت

0.022555

تعداد دندانپزشك به ازای هر  14444نير جمعیت

0.02146

تعداد پزشك متخص
اجتماعي

به ازای هر  14444نير جمعیت

0.019835

تعداد پزشك عمومي به ازای هر  14444نير جمعیت

0.02345

میزان رعایتمندی مردم از عملکرد ادارات و نهادها

0.016286

میزان افزایش هنجارها و نابهنجاریهای اجتماعي در پنج سال اخیر

0.01549

میزان افزایش هنجارها و نابهنجاریهای اجتماعي در پنج سال اخیر

0.017613

میزان اعتماد مردم به اصناف و افراد

0.016186

ح

وطندوستي و حساسیت مردم نسبت به عمران و آبادی كشور

میزان رعایتمندی از جنبههای مختل

اقتصادی

وزن

زندگي فردی و اجتماعي

0.019138
0.017878

سهم افراد شاغل بخش صنعت

0.022621

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

مبلغ س،ردههای بانکي (میلیون ریال)

0.019536

سرانه خطوط انتقال و فوق توزیع هر مشترک

0.021958

عری

نيوذ تلين ثابت

0.019437

عری

نيوذ تلين همراه

0.016717

تعداد دفاتر پستي به ازای  14444نير

0.014395

عری

توزیع بزرگراه

0.024843

عری

توزیع واحدهای تولیدی

0.025872

عری

توزیع سرمایهگذاری واحدها

0.025838

عری

توزیع طر های صنعتي

0.023019

عری

توزیع اراعي زراعي

0.017115

عری

توزیع اراعي باغداری

0.01685
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 .1-4مدل تاپسیس
اساس این تکنیك بر این ميهوم استوار است كه گزینه انتخابي باید كمتيرین فاصيله را
با راهحل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راهحيل ایيدهآل منييي
(بدترین حالت ممکن) داشته باشد .فرض بر این است كه مطلوبیت هير شياخ

بيهطيور

یکنواخت افزایشي یا كاهشي است .حل مسئله با این روش مسيتلزم طيي شيش گيام زیير
است:
 .1كمي كردن و بيمقیاسسازی ماتری
 .2به دست آوردن ماتری

تصمیم ()N

بيمقیاس موزون

()V

 .3تعیین راهحل ایدهآل مثبت و راهحل ایدهآل منيي
 .0به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایدهآل مثبت و منيي
 .۱تعیین نزدیکي نسبي  CLیك گزینه به راهحل ایدهآل
رتبهبندی گزینهها :هر گزینهای كه ( )CLآن بزرگتر باشد بهتر است.
جدول ( :)1محاسبه مقدار  CLو رتبهبندی نهايي
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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 .4تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
 .0-1تجزيهوتحلیل دادهها
مدلسازی انجامشده از تركی

دو روش فازی و تاپسيی

نشياندهنيده اخيتالف زیياد

توسعه بین شهرستانهای استان است .سه شهرستان بوشهر كنگان و جم به ترتی

بیشترین

امتیاز را به خود اختصاص دادهاند .بارگذاری فعالیتهای صينعتي در ایين محيدوده اسيتان
سب

شده است كه اكثر خدمات را به سمت خود كشیده و اختالف فاحشي با سایر منياطق

استان ایجاد نمایند .پیامدهای آن در حوزههای مختل

اقتصادی اجتماعي زیسيتمحیطيي

همواره بهصورت تبعات امنیتي نمود پیدا خواهد كرد.
بررسيهای صورتگرفته نشان ميدهد كه بین نر بیکياری قاچياق كياال مهياجرت و
دیگر پیامدهای امنیتي با سطح توسعهیافتگي مناطق رابطه وجود دارد .بهطور مثال شهرستان
تنگستان كه در پایینترین سطح توسعه قرار دارد باالترین نر بیکاری را شيامل مييشيود.
همچنین خور بین گناوه و دیلم مکان مناسبي را جهت پهليوگیری شيناورها و قاچياق كياال
فراهم نموده است .مهاجر فرستي كه در شهرستان های تنگسيتان دشيتي دشتسيتان و دیير
وجود دارد ناشي از عدم وجود زمینه اشتغال در این شهرستانها است كه همواره پیامدهای
آن بهصورت امنیتي بروز خواهد نمود.
موج مهاجرت و نبود سازمان دهي در زمینيه حركيت جمعیيت در پیيدایش تمركزهيای
جمعیتي و اشاعه بزهکاری شهری نقش دارد؛ بهطوری كه زمینه تنوع قومي را فراهم نميوده
در نتیجه كاهش انسجام و توافق اجتماعي در استان و بهتبع سب

كاهش امنیيت در منطقيه

ميشود .درواقع ميتوان گيت عدم توزیع فضایي فعالیيتهيا در اسيتان هميواره شيکاف و
نابرابری بین شهرستانهای استان را زیاد نموده است و یکي از اصلهای آميایش سيرزمیني
كه تعادلگرایي است به فراموشي س،رده شده اسيت .تمركيز فعالیيتهيای صينعتي در سيه
شهرستان بوشهر كنگان و جم عالوه بر اینکه گسست فضایي ایجياد نميوده اسيت سيب
مشکالت زیستمحیطي و امنیتي برای خود این شهرستانها شده است.
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 .0-4يافتههای تحقیق
وجود بيعدالتيهای جغرافیایي و توسعه ناموزون در یك منطقه آسی های متنيوع و زیيادی
را ميتواند در ابعاد و حوزههای مختل

شامل حال یك آن منطقيه و بيهتبيع آن كشيور نمایيد.

همانطيور كيه در مباحيث فيوق مالحظيه شيد شهرسيتان بوشيهر بيهعنيوان مركيز اسيتان از
برخوردارترین شهرستانهای استان محسوب ميشود .در رتبه بعدی شهرستان كنگان عسيلویه و
جم قرار دارند كه تحت تأثیر صنایع پارس جنوبي از رشد باالیي برخوردار شيدهانيد .هرچنيد از
نظر اقتصادی وععیت این مناطق مناس تر است؛ اما بارگذاری زیاد فعالیتهای صنعتي بيهویيژه
در منطقه عسلویه همواره تبعات زیستمحیطي منيي بهجا گذاشته و امنیت سياكنین محيدوده را
با مشکالتي روبرو نموده است .شهرسيتان تنگسيتان و گنياوه نیيز در بيدترین وعيعیت از نظير
برخورداری قرار دارند كه همواره زمینه را برای قاچاق كاال و فعالیتهای غیرمجاز فراهم نميوده
و همواره امنیت اقتصادی این شهرستانها را با چالش روبرو نموده است .گسيترش نيابرابریهيا
در جامعه ناشي از توزیع ناعادالنه بر اساس سلسلهای از روابي عليت و معليولي زمینيه بيروز
مسائل و نابسامانيها و آسی های اجتماعي را فراهم مينماید.
تراكم بیش از حد فعالیت در جنيوب اسيتان بوشيهر بيهویيژه عسيلویه سيطح شيکنندگي و
آسی پذیری این منطقه را با تهدید و چالش روبرو نموده است .مشکالت زیستمحیطيي ناشيي
از بارگذاری زیاد فعالیت همواره سياكنین منطقيه را بيه انيواع بیمياریهيا و خطيرات ناشيي از
آلودگيهای زیستمحیطي مواجه كرده است .عالوه بر این ناموزوني در توسعه شهرسيتانهيای
استان بوشهر و تمركز فعالیتهای اقتصادی در دو شهرستان بوشهر و كنگان  -عسلویه ميتوانيد
باعث ناپایداری و شکنندگي اقتصاد بهویژه هنگام شکلگیری بحرانهای خياص در ایين منياطق
گردد و با توجه به وجود مراكز حیاتي مانند نیروگاه اتمي بوشهر پیامدهای امنیتي مهمي را بيرای
كشور به وجود آورد.
عدم تعادل فضایي در یك منطقه ميتوانيد امنیيت انسياني درون آن را از یيك طيرف و
امنیت ملي را از طرف دیگر با چالش مواجه كند .این مسئله بيهویيژه در خصيوص منياطق
حاشیهای و مرزی اثری مضاع

دارد؛ چون اگر مناطق حاشیهای از توسعه عقي

بماننيد و
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سیاستمداران مشکالت و مسائل مردمان حاشیه را حل نکنند ناگزیر مهاجرت از حاشیه بيه
مركز ر خواهد داد و مهاجران مشکالت و معضالت مناطق حاشيیه و توسيعهنیافتيه را بيا
خود به مركز خواهند آورد و در فاصلهای نزدیكتر به مركز حاشیهای نوین خواهند آفریيد
كه خطرات امنیتي این حاشیهها بهمرات

بیشتر از نوع قبل خواهد بود .عالوه بر این خيالي

شدن مناطق مرزی و حاشیهای كشور از جمعیت آسی پيذیری مرزهيا و در نتیجيه امنیيت
ملي كشور را در این ناحیه به مخاطره خواهد انداخت.
درواقع توزیع ناعادالنه منابع و امکانات نهتنها بيه گسيترش فقير و شيکاف اجتمياعي و
اقتصادی دامن ميزند بلکه زمینههای افزایش نابسيامانيهيا و آسيی هيای اجتمياعي را در
استان فراهم ميكند كه از این منظر ميتواند بهعنيوان یيك تهدیيد جيدی محسيوب شيود.
همچنین سب

خواهد ساختار نظام سکونتگاهي دچار تغییراتي گردد و رونيد مهياجرتي رو

افزایش دهد .آنچه كه واعيح اسيت سيطح توسيعه و برخيورداری شهرسيتان تحيت تيأثیر
فعالیتهای اقتصادی بهخصوص بخش صنعت قرار گرفته است؛ بهطوری كه دو قط

رشد

بوشهر و عسلویه با جذب فعالیتهای صنعتي ساختار فضيایي منطقيه را بيه یيك سياختار
نامتعادل تبدیل نموده است .از این رو ميتوان گيت نقش صينعتي ایين شهرسيتانهيا تيأثیر
بسزایي در برخورداری آنها نسبت به سایر مناطق داشته است.

نقشه ( :)1سطح توسعهيافتگي شهرستانهای استان بوشهر

ييييييييييييييييييييييييييييييييييي مقاله پژوهشي :پیامدهای امنیتي فقدان نگاه آمایشي در تقسیمبندیهای سرزمیني كشور 2۳1 /

 .5نتيجهگيری و ارائه پيشنهادها
 .0-1نتیجهگیری
دستیابي به توسعه متعادل با روشهای متداول كنوني كه دولت بار اصيلي توسيعه را بيه
دوش مي كشد اگر غیرمحتمل نباشد در حالت خوشبینانه بيدون آميایش سيرزمین اميری
طوالني و زمانبر خواهد بود .تجربه برنامهریزی بخشي و سیاست محرومیتزدایي به شيیوه
كنوني كه عدم تعادلهای موجود و گسترش شکاف روزافزون میيان منياطق توسيعهیافتيه و
كمتر توسعهیافته كشور را به دنبال داشته است.
نتایج تحقیق نشاندهنده نابرابری و عدم تعادلهای فضيایي بيین شهرسيتانهيای اسيتان
بوشهر است .بهمنظور بررسي میزان نابرابریها از منطق فازی و عری
شده كه نشاندهنده اختالف دو قط

تاپسی

بهره گرفته

رشد بوشهر و عسلویه نسبت به سایر شهرسيتانهيای

استان بوده است .درواقع تحلیلها نشان ميدهد شهرسيتان بوشيهر بيهعنيوان مركيز اسيتان
برخوردارترین شهرستان استان محسوب ميشود در رتبه بعدی شهرستان كنگان عسيلویه و
جم قرار دارند كه تحت تأثیر صينایع پيارس جنيوبي از رشيد بياالیي برخيوردار بيودهانيد.
شهرستان تنگستان و گناوه نیز در بدترین وععیت از نظر برخورداری قرار دارنيد؛ بنيابراین
در پاسخ به سثال مطر شده كيه بيین شهرسيتانهيای اسيتان از نظير برخيورداری تيياوت
معناداری وجود دارد ميتوان گييت بخيش صينعت بيهعنيوان بخيش پيیشروی اقتصيادی
شهرستانهای برخوردار تأثیر بسزایي در ایجياد عيدم تعيادلهيای منطقيهای داشيته اسيت؛
بهگونهای كه شهرستانهای با نقش صنعتي از سطح توسعه باالتری نیز برخوردار بودهاند.
در پاسخ به سثال دوم تحقیق اینکه چه رابطهای بین تعادالت منطقهای در استان بوشهر
و برقراری امنیت در این استان وجود داردد این نتیجه حاصل شيده اسيت كيه :بسيیاری از
فعالیتها در شهرستانهای با نقش صنعتي بیشتر از ظرفیت و توان آنهيا بارگيذاری شيده
بهگونهای كه آليودگيهيا و آثيار مخيرب زیسيتمحیطيي ایجياد نميوده و سياختار نظيام
سکونتگاهي را با چالش و تهدیدهای اساسي روبرو كرده كه امنیت منطقه و بهتبع آن امنیت
ملي را همواره تهدید ميكند .بارگذاری فعالیتهای صنعتي در جنيوب اسيتان سيب

شيده
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است كه اكثر خدمات را به سمت خود كشیده و اختالف فاحشيي بيا سيایر منياطق اسيتان
ایجاد نموده است و پیامدهای آن در حوزههای مختل

اقتصادی اجتماعي زیستمحیطيي

همواره بهصورت تبعات امنیتي نمود پیدا خواهد كرد.
بررسيهای صورتگرفته نشان ميدهد كه بین نر بیکياری قاچياق كياال مهياجرت و
دیگر پیامدهای امنیتي با سطح توسعهیافتگي مناطق رابطه وجود دارد .بهطور مثال شهرستان
تنگستان كه در پایینترین سطح توسعه قرار دارد باالترین نر بیکاری را شيامل مييشيود.
همچنین خور بین گناوه و دیلم مکان مناسبي را جهت پهلوگیری شيناورها و قاچياق كياال
فراهم نموده است .مهاجرتهای گسترده كه از شهرستان های تنگستان دشيتي دشسيتان و
دیر به سایر مناطق وجود دارد ناشي از عدم وجود زمینه كاری در این شهرستانها است كه
همواره پیامدهای آن بهصيورت امنیتيي بيروز خواهيد نميود .ایين ميوج مهياجرت و نبيود
سازماندهي در زمینه حركت جمعیت در پیدایش تمركزهای جمعیتيي و اشياعه بزهکياری
شهری نقش دارد؛ بهطوری كه زمینه تنوع قومي را فراهم نموده در نتیجه كياهش انسيجام و
توافق اجتماعي در استان و بهتبع سب

كاهش امنیيت در منطقيه مييشيود .همچنيین عيدم

تعادلهای ایجادشده پیامدهایي نظیر بیکاری فقر نياامني در مرزهيا و ناپایيداری سيازمان
فضایي سکونتگاهها را به وجود خواهد آورد .از ایين رو الزم اسيت بيا یيك برناميهریيزی
بلندمدت در قال

برنامهریيزی آمایشيي در ایجياد سياختار فضيایي متعيادل منطقيه گيام

برداشت.
 .0-4پیشنهادها
پیشنهاد ميشود از تمام ظرفیتهيای اسيتان در راسيتای تعيادلبخشيي اسيتياده گيردد؛
بهطوری كه شمال محدوده از ظرفیت و پتانسیل باالیي در زمینه گردشگری برخوردار است
كه در صورت بهرهگیری ميتواند در ایجاد ساختار متعادل فضایي در استان كميك شيایاني
نماید .سایر پیشنهادها نیز به شر زیر است:
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 .1جایگزیني برنامهریزی آمایش سرزمین به دلیل ماهیت همهجانبه (جامعنگر) -دورنگر
بهجای رویکرد بخشي در نظام برنامهریزی كشور.
 .2گسترش فعالیتهای اكوتوریسم و ژئوتوریسم در نواحي محروم.
 .3گسترش فعالیت های اكتشافي جهت شناسایي تيصیلي ذخایر كاني و بهيرهبيرداری از
آنها و توسعه صنایع معدني در نواحي محروم.
 .0استقرار صنایع متناس

با قابلیتها و ظرفیتهای فعالیت در نواحي محروم.

 .۱توجه به توانایيهای باال در حیطه منابع طبیعي آب خاک ذخایر نيتي و گيازی در
نواحي محروم.
 .6افزایش راندمان تولید در بخيش كشياورزی گسيترش خيدمات كشياورزی توسيعه
صنایع تبدیلي كشاورزی در جهت تيرویج هير چيه بیشيتر كشياورزی تجياری در نيواحي
محروم.
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي



افتخاری اصغر و همکاران ( )13۳4بازخواني الزامات امنیتي سند چشمانداز جمهيوری اسيالمي
ایران در افق  :1040رویکردی چندجانبه فصلنامه راهبرد ،ص

.۱3-۳4

افراخته حسن و حجيپور محمد ( )13۳2آمایش سکونتگاههيای ميرزی در راسيتای شيناخت
كانونهای تهدید امنیت مورد :روستاهای استان خراسان جنيوبي فصلنامه اقتصاد فضا ،دانشيگاه
خوارزمي.



حافظنیا محمدرعا ( )13۳1رابطه متقابل امنیت و دفاع با آمايش سرزمین ،مجموعيه مقياالت
همایش آمایش و دفاع سرزمیني تهران انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).




رهنما محمدرحیم و آقاجاني حسین ( )13۳1تحلیل نابرابریهيای فضيایي در اسيتان خراسيان
رعوی مجله برنامهريزی و آمايش فضا شماره  ۱ص

.63-۳۳

سرور رحیم ( )13۳2برنامهريزی کاربری اراضي در طرحهای توسعه عمران ناحیهای تهران
گنج هنر.



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

در نظام برنامهریزی مطالعه موردی :مناطق مرزی ایران مجله نگترشهتای نتو در جررافیتای


انساني ش.12
عندلی

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

دافوس آجا.



كامران حسن؛ حسیني امیني حسن و شهریاری مهدی ( )13۳2آمتايش دفتاعي سترزمین (از
منظر پدافند غیرعامل) ،تهران انتشارات آثار معاصر چ.1
كالنتری خلیل و عبداهللزاده غالمحسین ( )13۳1برنامهريزی فضايي و آمايش سرزمین تهران
فرهنگ صبا.




معصومي اشکوری سید حسین ( )13۳۱اصول و مباني برنامهريزی منطقهای تهران انتشارات پیام.
منافي آذر رعا و جعير میركتولي ( )13۳۳درآمدی به اقتصتاد فضتا چ  1گرگيان دانشيگاه
گلستان.



نظمفر

و پادروندی ب ( )13۳2بررسي و تحلیل سيطح برخيورداری شهرسيتانهيای اسيتان

چهارمحالوبختیاری از شاخ
.143 -122

های توسعه فصلنامه پژوهش و برنامتهريتزی شتهری صي
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