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Abstract 
 

Bushehr province has many capabilities and potentials in the field of environment and 
economy. In terms of development, it faces spatial imbalances and social challenges in relation to the 
unfair distribution of facilities and services along the border. The development of the province in the 
planning system can play a decisive role in the stability and sustainable security of the southern region 
of Iran. The purpose of the research is practical and its methodology is descriptive and analytical. First, 
the weight of the indicators is calculated by FUZZY method and then the provinces cities are prioritized 
by using VIKOR model. According to the analysis, Bushehr province is the most prosperous county of 
the province and the next rank includes Assaluyeh, Kangan and Jam counties. Dashtestan township has 
occupied the least prosperous level. Industry, as a sector of economic progress, has played the greatest 
role in determining the level of development of counties as well as creating imbalances. Overloading of 
industrial capacity in some township will cause pollution and destructive environmental effects and 
will provide major challenges and threats to the structure of the residential system. Imbalances will 
also have consequences such as unemployment, poverty, insecurity and instability in settlements. 
Planning in the framework of territorial spatial arrangement is considered necessary in creation of a 
balanced spatial structure of the region. One of the most important research suggestions is to use all the 
capacities of the province in order to balance, because the north of the province has a large capacity in 
the field of tourism, If from which exploitation will be done, it can play a significant role in 
improvement and the balance of the region. 
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 چکیده

-ی توسعه با توزیع ناعادالنهاستان بوشهر با برخورداری از توان  بالقوه و بالفعل محیطی و اقتصادی، در زمینه     

ی استتان در  رو استت. توستعه  های اجتماعی روبهی امکانات و خدمات در کنار موقعیت مرزی با عدم تعادل فضایی و چالش

ی جنتو  داشتته باشتد. هتدا گت اری      ای در پایداری و امنیت پایتدار منطقته  کنندهتواند نقش تعیینریزی مینظام برنامه

محاستهه و   FUZZYهتا بته روش   پژوهش از نوع کاربردی و روش شناسی آن توصیفی و تحلیلی است. ابتدا اوزان شاخص

ختوردارترین  ها، شهرستان بوشهر بربندی شده است. مطابق تحلیلها اولویتشهرستان  VIKOR سپس با استفاده از مدل

تترین  های عسلویه، کنگان و جم قرار دارند. شهرستان دشتستتان نیتز پتایین   ی بعدی شهرستانشهرستان استان و در رتهه

-ی شهرستانسطح برخورداری را دارد. صنعت به عنوان بخش پیشروی اقتصادی بیش ترین نقش را در تعیین سطح توسعه

هتا   ها موجب بروز آلتودگی ده است. بارگ اری بیش از ظرفیت صنعت در شهرستانها ایفا کرچنین ایجاد عدم تعادلها و هم

چنتین  رو خواهد کرد هتم محیطی شده و ساختار نظام سکونتگاهی را با چالش و تهدیدهای اساسی روبهو آثار مخر  زیست

ریتزی  را به وجود خواهد آورد. برنامها هناپایداری سکونتگاههای ایجاد شده پیامدهایی نظیر بیکاری، فقر، ناامنی و عدم تعادل

تترین پیشتنهادهای    شود. از مهمدر قالب آمایش سرزمین در ایجاد ساختار فضایی متعادل منطقه ضروری تشخیص داده می

های استان در راستای تعادل بخشی اشاره کرد به طوری که شمال محدوده از گیری از تمام ظرفیتتوان به بهرهپژوهش می

تواند نقش بسزایی در بههود و گیری از آن میی گردشگری برخوردار است که در صورت بهرهتوان باالیی در زمینه ظرفیت و

 تعادل بخشی منطقه داشته باشد.  
 

 

 ای، آمایش سرزمین، شاخص ویکور، بوشهر.عدم تعادل منطقهکلید واژه ها: 
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 مقدمه و بیان مسأله
-ای و دیگری برون ناحیهجغرافیایی ناشی از دو دسته عوامل، یکی درون ناحیهی عدم تعادل و توازن در هر ناحیه

ای مانند شترای  طهیعتی و جغرافیتایی حتاکم بتر ناحیته، آ ، ختا ،        (. عوامل درون ناحیه31: 1311)مومنی، باشدای می

(. 1: 1311د داشت)سترور، ای برتری محسوسی خواهژئومورفولوژی و اقلیم که هر جا این شرای  مناسب باشد، چنین ناحیه

-ای نیز در پیشرفت یا عدم پیشرفت نواحی تأثیر بسزایی خواهند داشتت، ایتن عوامتل ناشتی از سیاستت     عوامل برون ناحیه

ای و همکتاران،  ی اوّل تتاکنون ادامته داشتته )میتره     با شروع برنامته  1321ها و نوع استراتژی رشد قطهی که از سال گ اری

شهرها و شهرهای بزرگ، تمامی ابزارهای مادی، فکتری، رشتد و    ها در کالنگیریه تمرکز تصمیم( باعث شده ک111: 1331

تمرکز سرمایه و امکانات در شهرهای بتزرگ، رشتد    در مجموع(. 153: 1331گونه شهرها جمع شوند )طالشی،توسعه در این

( که عوامل فتو  باعتث   113: 1331اشته)طالشی،ها در نواحی را به دنهال دداری پیرامونی و کمهود زیرساخترواب  سرمایه

(. 011: 1331ای گرایش یابد)فرید،ی شهری ایران به سوی بافت زنجیرهشده در طی نیم قرن گ شته بافت کهکشانی شهکه

 ای، شهری و روستایی شده است. ای، ناحیهنهایتاً نتیجه چنین فرآیندی عدم تعادل و توازن در سطوح کشوری، منطقه

رود.  ریتزان بشتمار متی    جود نابرابری در یک سرزمین یا منطقه از موارد بسیار رایج و طهیعی از دیدگاه برنامهو     

جا که انسان بته  های طهیعی باشد که انسان در آن دخالتی ندارد. اما آن تواند ناشی از توان این نابرابری در بسیاری موارد می

شود یکی از وظایف مدیریتی وی برقراری توازن و تعتادل نستهی در    عرصه می کننده توسعه واردعنوان یک کنشگر و هدایت

ی کنونی کته  زدایی به شیوهریزی بخشی و سیاست محرومیتی برنامههای فضایی کشور و یا یک منطقه است. تجربه تعادل

گیتری عتدم   ته استت باعتث شتکل   دنهال داشت یافته را بهیافته و مناطق توسعهتوسعهنابرابری و عدم تعادل بین مناطق کمتر

هتا در درون منتاطق    گیری ایتن نتابرابری  ای در بین مناطق مختلف و به تهع آن شکل ای و نابرابری منطقه های منطقهتعادل

(. در واقع تمرکز امکانات توسعه در چند نقطه از یک کشتور یتا چنتد مکتان از     33: 1331زاده،شده است )کالنتری و عهداله

شود کلیه منابع مالی، انسانی و خدماتی در این نقتا  محتدود متمرکتز شتده و بقیته فضتاها از نعمتت         مییک منطقه باعث 

 (.32: 1315پیشرفت و توسعه باز بمانند)معصومی اشکوری،

کشتد اگتر    های متداول کنونی که دولت بتار اصتلی توستعه را بته دوش متی      ی متعادل با روشدستیابی به توسعه

و بتتر خواهتتد بتتود)کالنتری بینانتته بتتدون آمتتایش ستترزمین امتتری طتتوالنی و زمتتان  ت ختتوشغیرمحتمتتل نهاشتتد در حالتت

بندی منتاطق بته لحتار برختورداری از امکانتات و      (؛ چرا که حفظ تعادل و کاهش عدم تعادل و اولویت15: 1331،همکاران

یش سرزمین عالوه بر تحلیتل  توان گفت رسالت بنیادی آما خدمات یکی از اهداا اساسی آمایش سرزمین است، در واقع می

ای و  ها در سطوح ملی، منطقته های فضایی جمعیت و فعالیت، تالش برای تعادل بخشی و آرایش فضایی مطلو  آن نابرابری

 (.10: 1331باشد)رهنما، آقاجانی، محلی می

تژیک بته سترزمین،   نگر(، درونگر و داشتن نگتاه استترا  نگر)جامعجانههمطالعات آمایش سرزمین با ماهیت همه     

ی سرزمینی مهتنی بر عدالت فضایی را دارد. این نکته را باید مد نظر قرار داد یابی به پارادایم توسعه ای در دستجایگاه ویژه

تتر میتان منتاطق در جهتت دستتیابی بته       های به شدت بزرگ ای،کاهش نابرابری و شکاا که هدا مطالعات نابرابری منطقه

 ست.توازن و تعادل نسهی ا

گیری چندین ریزی بخشی، منجر به شکلها و نواحی مختلف کشور تحت تأثیر نگرش برنامه روند توسعه در استان

رشد و به حاشیه رفتن برخی مناطق و نواحی مستعدتر و در نهایت باعث تمرکز جمعیت و فعالیت به شکلی نتامتوازن  قطب 

ی یکپارچه و متوزان این استتان ایجتاد کترده    جدی بر سر راه توسعهشده است. این الگو نیز در درون استان بوشهر چالشی 

هتای   هتای بتالقوه و بالفعتل محیطتی و اقتصتادی از نتابرابری      هتا و پتانستیل  است. استان بوشهر علیرغم برخورداری از توان
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ومیتت نستهی بته ستر     های فضایی رنج برده و از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگتی در محر  ای و عدم تعادل منطقه

هتای اجتمتاعی و   ی امکانات و خدمات در سطح استان با توجه به موقعیتت مترزی آن بته بحتران    برد. عدم توزیع عادالنه می

ها و  برداری معقول از قابلیتی فضایی خواهد انجامید. از این رو برخورد یکپارچه و آمایشی در راستای بهرهمشکالت پیچیده

ماندگی منجر شود. در این ها از انزوا و واپستواند به ترزیق توسعه به این نواحی و خروج آن نیافته میهای نواحی توسعهتوان

هتای   رسد. پژوهش حاضر به دنهال تحلیتل وضتعیت نتابرابری    ی راهکارهایی جهت بههود مسأله ضروری به نظر میباره، ارائه

 ای در این استان است. منطقه

 

 ی پژوهش سؤال و فرضیه
باشد و در ایتن راستتا   های استان بوشهر میپژوهش حاضر هدا اصلی تحلیل نابرابرهای موجود بین شهرستان در

 است از: اساسی و فرضیه پژوهش که در راستای پیشهرد آن متناسب با اهداا ترسیم شده، عهارت الؤس

 شود؟  یافتگی چگونه ارزیابی می های استان بوشهر از نظر توسعهوضعیت شهرستان

 های استان بوشهر بر اساس وضعیت استقرار صنایع متفاوت است.ی شهرستان سطح توسعه

 

 ی نظری پژوهش  پیشینه
-های کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتتایج سیاستت  تمرکز شدید و عدم تعادل از جمله ویژگی

دی از مناطق، نقش کلیدی داشته و ستایر منتاطق بته    آید. در نتیجه این سیاست، تعداد محدوهای رشد قطهی به شمار می

شتود،  ی انفجتاری نامیتده متی   (. در این حالت که آن را توسعه03: 1311کنند )نسترن، فتاحی، ای عمل میصورت حاشیه

بته  چنتین تعتادل میتان منتاطق آن     باشد، اما متأسفانه عدالت در این نوع توسعه و همای با آمار درخشان میهرچند توسعه

کند که ی جدید را احساس میخورد. بنابراین، اقتصاد از یک سو و جغرافیا از سوی دیگر ضرورت ایجاد یک مقولهچشم نمی

 (.111: 1331آن را آمایش سرزمین یا اقتصاد سرزمین نام دارد )صنیعی،

تا و شتود)پور آمایش سرزمین اصطالحی است که امروزه برای متدیریت سترزمین در ابعتاد مختلتف استتفاده متی      

 . 1 (05: 1332همکاران، 

ای استت کته در آن کتار جغرافیتدان،     رشتته ی میتان آمایش سرزمین بخشی از جغرافیای کاربردی و یتک شتاخه  

نگتری صتورت   ها و نظایر آن با همدیگر گره خورده و در آن یتک آینتده  شناسان، اکولوژیستریزان، جامعهاقتصاددان، برنامه

طالح آمتایش  (. بترای در  بهتتر حتدود و ثغتور اصت     11: 1331،اکهری مجدر، علیجانپور، معتمدی، )شیدای کرکجگیردمی

 ینحتوه  دادن، ستازمان  ینحتوه  و ریتزی  اند. برنامه گونه تعریف نموده سرزمین مهندسان مشاور ستیران آمایش سرزمین این

 اجتمتاعی  هتای  نظتام  گونتاگون  هتای  همچنتین کتنش   ،هتا  فعالیتت  محتل  و هتا  انستان  ستکونت  محتل  تعیین و فضا اشغال

های سطوح مختلف، حاکی از جایگاه باالی آمایش بته عنتوان    ریزی(. اهداا تعیین شده در برنامه23: 1331اقتصادی)سرور،

های  وری از منابع و ظرفیتریزی است. بهره ی بلندمدت کشور و در واقع راهنمای تدوین سایر سطوح برنامهچارچو  توسعه

ی خترد و کتالن را   عی و محیطی سرزمین، هدا اصلی آمایش سرزمین است که سایر اهداا سطوح توسعهاقتصادی، اجتما

های پنج  ساله مستلزم رسیدن به اهداا برنامهگیرد. در واقع رسیدن به هدا آمایش در یک افق بلندمدت یست نیز دربر می

هتا در راستتای اهتداا آمتایش صتورت       مته گیتری ایتن برنا  ای استت و ضروریستت جهتت    ساله، ستاالنه، بخشتی و منطقته   

ی پیامدهای فضایی هر کدام از سطوح فو  در تهیین بهتر (. از طرا دیگر مطالعه301: 1331بگیرد)کالنتری و عهداله زاده،

ریزی، کمک شایانی خواهد کترد. ستازماندهی مناستب فعالیتت و     ریزی و در بین سطوح برنامه جایگاه آمایش در نظام برنامه

                                                           
1
. Porta  et al, 2013 
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یتابی جهتت   ها در سطوح مختلف است. اگر چه در سطح خترد، مکتان   ریزی در پهنه سرزمین، غایت اصلی تمام برنامهانسان 

ریزی استت، ولتی ایتن جانمتایی در     ها پیامد فضایی این نوع برنامه حداکثر کردن سود بنگاه و در واقع جانمایی بهتر فعالیت

: 1331کنتد )کالنتتری و همکتاران،    در پهنه سرزمین، ایفای نقش متی ها  راستای هدفی باالتر یعنی چیدمان منطقی فعالیت

302.) 

 ای های منطقه بررسی نابرابری منظور  بههای توسعه  . نظریه1جدول 
 ها وپیشنهادها ویژگی پرداز یهنظر نظریه

الن
د ک

عا
اب

 

جوامع  صورت و به، خواهند گ ارند داده رخدر غر   را کههای  یدگرگونتمام جوامع سنتی  روستو مکتب نوسازی

 یافتگی را عاملی درونی دانسته است.ن توسعهمدرن در خواهند آمد. 

 رائول پربیش، پل باران، مکتب وابستگی

 آندره گوندر فرانک

یافتگی  ناشی از مسائل بیرونی و نتیجه تاریخی ارتها  اقتصادی میان کشورهای ن توسعه

 باشد. یافته )متروپل یا مرکز شهر( می توسعهیافته )اقمار یا پیرامون( و کشورهای ن توسعه

داری جهانی جهان  یهسرمانظام  یکیافته نظریه وابستگی اعتقاد به وجود  تکاملشکل  ایمانوئول والراشتاین مکتب نظام جهانی

مراتهی شامل کشورهای مرکز، پیرامون مرکز، و پیرامون،  مراتب سلسهدارای یک ساختار 

 پیرامون است.

رد
 خ

اد
ابع

 

 های اجتماعی باالسری های متعدد مکمل،طرح گ اری وسیع و همزمان در بخش یهسرما روزن اشتاین رودن فشار بزرگ 

ای،  های منطقه های مالی و فیزیکی عامل نابرابری های تولیدی نظیر زمین و سرمایه ثروت لوئیس نورکس دور و تسلسل فقر

یاز در شهرهای کوچک و روستاها موردنهای شغلی و خدمات  ین امکانات، فرصتتأم

 گ اری گسترده و همزمان در دامنه وسیعی از صنایع مختلف یهسرما،

و سپس آثار  ظاهرشدهها  شود؛ابتدا در قطب ظاهر نمی جا همههمزمان در  طور بهرشد  فرانسوا پرو قطب رشد

 سازد. را در کل اقتصاد نمایان می خود یینها

 .مانده واپسعدم تعادل در قدرت سیاسی، اقتصادی فرهنگی میان هسته و مناطق  جان فریدمن مرکز پیرامون

ین نیازهای تأم

 اساسی

، اهمیت به درآمد کمفقیر و  طهقاتین نیازهای مصرفی تأمتوزیع مجدد درآمد و ثروت،  دیوید هاروی

 درآمد اولویت با روستاهای فقیر. اشتغال طهقه فقیر و کم

کمهود درآمد ، قابلیت به  فق  و نههای اساسی  محرومیت از قابلیت عنوان بهتعریف فقر  آمارتیاسن فقر –قابلیت 

کلی با  تشابهین حمایتی؛ تأمیت و شفافینت تضمهای اجتماعی،  معنای اقتصادی، فرصت

 دیدگاه کیفت زندگی

های مرته ،  های نسهی،فعالیت تمرکز جغرافیایی صنایع کوچک و متوس  دارای مزیت پورتر های صنعتی خوشه

 مکمل و رقیب

توسعه فضایی 

 پایدار

ین معیشت پایدار، مقابله با فقر، ارائه خدمات تأمزیست،  ی مححفاظت پایدار از محی  از  نیجکمپ، اپچر

 ی پایدار شهری و روستاییهای پایدار، توسعه یرساختزو 

(، 1310(،  شکویی)1313(؛ هاروی)1311(، صهاغ کرمانی)1313(، پاپلی یزدی و رجهی)1311(، پورمحمدی، زالی)1310مأخ : عهدالهی، ساعی)

 (.     1312(، سن)1331(، صرافی)2111)PLPD team(، 1313زیاری)

                   

هتای  جا مفهومی جغرافیایی و تولیدی اجتماعی است که در فرجام کنش بازیگران اجتمتاعی بتا مکتان   فضا در این

های حیات انسانی اعم از ی تمام عرصهگیرد و از این منظر دربرگیرندهمختلف جغرافیایی و در قلمرو حیات جمعی شکل می

(. مفهوم عتدالت مناقشته برانگیتز بتوده و تعریتف آن      111: 1311باشد )سالمی،سیاست، فرهنگ، هویت و غیره میاقتصاد، 

 .1(3: 2006)آشوری، وابسته به زمان، مکان و ساختارهای سیاسی و اجتماعی جامعه است

ای از اصتول( در   عدالت به عنوان اصل )یا مجموعته  »آورد:  در تعریف عدالت و عدالت اجتماعی چنین می هاروی 

شود که برای حل و فصل دعاوی متضاد به وجود آمده است. عدالت اجتماعی نیز در واقع، کاربرد ختا  ایتن    می  نظر گرفته

                                                           
1
 . Ashori 
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 (. 31؛ 1311هاروی، «)همکاری اجتماعی برای پیشرفت افراد است یهاصول برای غلهه بر تعارضاتی است که الزم

غایت ذهنی و سیال است؛ به طوری کته مضتمونی عینتی،     یج، مفهومی بهمفهوم عدالت اجتماعی برخالا تصور را

نمایتد نیتاز بته مفهتوم      چه در این بین، مهم می (. آن13؛ 1313نژاد،  شود)غنی مشخص و قابل قهول برای همگان تصور نمی

 یهدهنتد  فضایی ارتها به زبان ساده، عدالت . 1(3؛ 1313ت)سوجا، عدالت فضایی به صورت نمود عینی عدالت اجتماعی اس

هتای اجتمتاعی و    عتدالتی  کنش بین فضا و اجتماع در فهتم بتی   عدالت اجتماعی و فضا است؛ از این رو تجزیه و تحلیل برهم

 . 2(2؛ 1311)دیوفاوکس،  ها ضروری است هایی برای کاهش یا حل آن تنظیم سیاست یهشیو

انتد. بترای برختی، عتدالت فضتایی، فقت        ی نستهت داده محققان مفهوم و ابعاد عدالت فضایی را به علتوم اجتمتاع  

ی معتین ماننتد دسترستی بته مدرسته، امکانتات بهداشتتی یتا         دسترسی مساوی به تسهیالت عمومی اساسی در یک فاصله

تری داشته باشد. برای مثتال  تواند معنای وسیعهای عدالت فضایی میهای فرهنگی و غیره است. در برخی از پژوهشفعالیت

 (.  11: 1331های کاری همسان پیشنهاد شده باشد)رهنما و آقاجانی، راد مناطق مختلف، فرصتبه اف

های جامع توستعه ) اقتصتادی، سیاستی، فرهنگتی و غیتره.( در      عدالت فضایی یا جغرافیایی برابری نسهی شاخص

نیتا، قتادری حاجتت،    )حتافظ  های متناظر توسعه در سطح ملی استت ها و فضاهای جغرافیایی )خرد و کالن( با شاخصمکان

-(. این شکل از عدالت جایگزینی برای عدالت اقتصادی، اجتماعی یا دیگتر گونته  35؛ 1333احمدی پور، افتخاری، گوهری، 

 (. 13؛ 1313انداز فضایی انتقادی، در جستجوی عدالت است)سوجا، های عدالت نیست؛ بلکه از چشم

هتای فضتایی یتا جغرافیتایی عتدالت نظتر       عی استت کته بته جنهته    عدالت فضایی نقطه تالقی فضا و عدالت اجتما

(. عدالت فضایی با رویکرد دموکراتیک بته فضتا، در پتی برابتری همته ستاکنان فضتای جغرافیتایی در         0؛ 1311دارد)سوجا، 

در های زیستی و اعتقتادی استت کته از رهگت ر مشتارکت      ها، جدای از ناهمگونیها و زیرساختبرخورداری از منابع، فرصت

 (.    31: 1333نیا و همکاران، آید )حافظها به دست میگیری و اجرای تصمیمتصمیم

)هم محی  اجتماعی  شود، چگونگی وضعیت زندگیها تأکید میدو محور برجسته در عدالت فضایی که بر آن     

زی( استت. برختی عتدالت    هتای اجتمتاعی، فیزیکتی و مجتا    ها )دسترسی به زیرساختو هم محی  فیزیکی( و توزیع فرصت

انتد و معیتار ستنجش عتدالت هتم، میتزان فاصتله از        فضایی را فق  دسترسی برابر به تسهیالت عمومی اساسی تعریف کرده

خدمات بوده است، مثل دسترسی به مدرسه، مراکز بهداشتی و یا رخدادهای فرهنگی. برخی دیگر عدالت فضتایی را برابتری   

انتد. برختی   ی انتخا  کار یا انتخا  نهادهتای آموزشتی قابتل دستترس تعریتف کترده      حوهها، مثل ندر نحوه انتخا  فرصت

های ستاکنین و استتانداردهای   های دیگر هم عدالت فضایی را توزیع یکسان خدمات بر اساس نیازها، سالیق، اولویتپژوهش

 .3(131؛ 1311اند)لیاو، شنگ، وان تسو، رسانی تعریف کردهخدمات

هتا  شوند در حتالی کته مردمتی کته از آن    یابی میتسهیالت و خدمات به صورت واحدهای مجزا مکانجا که از آن

شتوند. بته عهتارت    های مغایر درون شهری را موجب متی کنند به طور فضایی پیوسته هستند، به ناچار دسترسیاستفاده می

ترنتد.  ها نزدیکند که نسهت به دیگران به آنشوند، همیشه افرادی هستیابی میدیگر صرا نظر از جایی که تسهیالت مکان

یابی خدمات و تسهیالت ایجاد شده و نحوه توزیتع  بنابراین برنامه ریزان باید در پی حل این مسأله باشند که در الگوی مکان

ستی بته   اختتالا دستر  .0(5؛ 1311)هوکو، هایی بیشتر محروم شتده انتد  ها، چه میزان نابرابری به وجود آمده و چه گروهآن

» های اجتماعی درون جامعه را افزایش یا کاهش دهد. تالن و انسلین معتقدنتد کته   تواند عملی باشد که نابرابریخدمات می

های مختلتف  ی توزیع مکانی تسهیالت و خدمات عمومی با توزیع مکانی گروهبرای تحلیل عدالت فضایی، بایستی بر مقایسه

                                                           
1
 .Soja,2010 

2
 . Dufaux, 2008 

3
 . Liao, sheng, Wan tsou, 2009 

4
 . Hewko, 2001 
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المنفعته( بته طتور    . خدمات عمومی)یا خدمات عتام 1(531؛ 1311تالن، «)رت پ یرداقتصادی ت اجتماعی تأکید بیشتری صو 

شتود.  های اقتصادی که منفعت عمومی دارند و در ابتکار عمل نهادهای عمتومی هستتند، تعریتف متی    کلی به عنوان فعالیت

نقش تأثیرگت اری دارنتد.   های فیزیکی الزم است و در توزیع خدمات عمومی برای فراهم کردن این خدمات وجود زیرساخت

ای هتای شتهکه  ی زیرستاخت های ثابت چندان وابسته نیست، برخی خدمات هم به وسیلهتوزیع برخی خدمات به زیرساخت

)چو، هتای ستیار نیتاز دارنتد    شتوند امتا بته زیرستاخت    شوند و برخی دیگر از ختدمات در مکتان ثابتت فتراهم متی     فراهم می

 ومی، فراهم کردن خدمات ساکنان و باال بردن کیفیت محی  زندگی است.دو اصل اساسی خدمات عم .2(33؛1312

 

 پیشینه تجربی پژوهش

 
 ایهای منطقههای پیرامون نابرابری. پیشینه پژوهش2جدول 

 نتایج موضوع سال محققان ردیف

ادرا  نابرابر منطقه ای و  2019 3کنفیلیپ مک 1

جغرافیای نارضایتی؛ بینشی 

 از انگلیس

ای در انگلیس مقاله به بررسی وضعیت نابرابری بین منطقهاین 

پرداخته است. بر اساس نتایج انگلستان یکی از کشورهای با 

 ای در جهان صنعتی است.نامتعادل منطقه

فیلیکس هافنگ لیاو و ایهوا  2

 0ویی

ای در چین: نابرابری منطقه 2111

ها و روندها، مقیاس

 سازوکارها

های فشرده هاست که موضوع بحثمدتای نابرابری منطقه

دانشگاهی در چین بوده است. این مقاله خواستار دور جدیدی از 

ای چند مقیاسه، بررسی پویایی و مطالعات در مورد نابرابری منطقه

 ای در چین است.های مختلف مؤثر بر نابرابری منطقهمکانیسم

فان، راوی کانهر و شنگن 3

 5ژیابو ژانگ

و تحلیل ارزیابی  2111

ای در  های منطقه نابرابری

 چین

تا سال  1351های عمیق از دهه  نابرابری نتایج، حاکی از وجود 

ریزی  باشد. دلیل این امر این است که در عصر برنامه می 2115

های اخیر  محور و در دهه اقتصادی به دلیل رویکردهای صنعتی

گ اری در محور، دولت، سرمایه محور و شهر طی استراتژی صادرات

مناطق داخلی و روستاها را فراموش کرده بود. و همچنین، دلیل 

آمیز از  یکپارچگی توسعه در مناطق ساحلی چین، استفاده موفقیت

 های صنعتی است. مدل تولید خوشه

سطح بندی توسعه  2111 1اولیویرا، رودریگیو،کرایگ 0

اجتماعی کشور  -اقتصادی

 پرتغال

اند که میان مناطق ساحلی و  نتیجه رسیدهآنان در نهایت به این 

مناطق درونی عدم تعادل شدیدی وجود دارد. مهمترین نتیجه این 

پژوهش این است که این روش نسهت به رویکرد و روش اتحادیه 

تر  ریزی پرتغال را همگن دیده، دقیق اروپا که پنج منطقه برنامه

 کند ها را آشکار می بوده و نابرابری

انی، هادیان، دهقان شعه 5

 نگهداری

تحلیل رابطه نابرابری  1331

ای و توسعه اقتصادی منطقه

های در ایران؛ رویکرد داده

 تابلویی فضایی

دهد که ارتها  نابرابری نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می

باشد و این امر معکوس می Uای و توسعه اقتصادی به شکل منطقه

دهد، توسعه مناطق را نشان می افزایش نابرابری در مراحل اولیه

سپس به دنهال افزایش روند توسعه در این مناطق، نابرابری کاهش 

 یافته است. 

بر اساس بررسی انجام شده توزیع خدمات شهری، مناسب با های فضایی تحلیل نابرابری 1331 نصیری هنده خاله  6

                                                           
1
 . Talen, 1998 

2
. Cho, 2003 

3
 . Mc Cann, 2019 

4
 . Haifeng Liao, Dennis Wei, 2016 

5
 . Fan, Kanbur, Zhang, 2011 

6
 .  Oliveira, Rodrigues, Craig, 2006 
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توزیع خدمات شهری با 

رویکرد عدالت فضایی با 

 استفاده از مدل ویکور

های توزیع شده نیازهای نواحی شهر مورد مطالعه نموده و کاربری

 در نواحی شهری، مورد استفاده شهروندان نیست

تعیین سطح نابرابری  1331 کریمی و براتی 6

های ایران: ای استانمنطقه

تحلیل شاخص ترکیهی چند 

 بُعدی

های بیانگر این نکته است که وضعیت مناسب شاخصنتایج 

های با سطح توسعه باالتر، اقتصادی و سرمایه انسانی در استان

باشد. همچنین تراکم ای میعامل اصلی نابرابری در توسعه منطقه

جمعیتی باال، امکان ارائه خدمات زیربنایی، بهداشتی و آموزشی را 

شده است. از سوی دیگر، های با توسعه باالتر موجب در استان

گ اری، عامل موثر بر برخورداری از سرریزهای دانش و سرمایه

 باشد. های مجاور تهران میتوسعه استان

تهیین و تحلیل عدم تعادل  1331 میرآبادی، رجوی، مهدوی 7

فضایی و سنجش عوامل 

-موثر بر تمرکز و جدایی

 گزینی

ر مهاباد دارد. همچنین یافتگی مطلو  شهنتایج نشان از عدم توسعه

ساز، قابل توجه و دارای اولویت در ساختار فضایی شهر عامل مسئله

گزینی و تمرکز فضایی و همچنین که موجب ایجاد شکاا، جدایی

ترین اثر بر عدم تعادل فضایی شهر است، عامل کالهدی دارای بیش

 ها تاسیسات خدمات شهری است. و در راس آن

 

 و ابزار پژوهش روش
پژوهش  جغرافیایی مورد یاست. محدوده  تحلیلی -توصیفی آن بررسی روش و ای توسعه -کاربردی پژوهش نوع

 مورد باشد. اطالعاتمی 1333آوری شده در سال بر اساس اطالعات جمع ( و بازه زمانی تحلیل1بوده )شکل  استان بوشهر

 است. شده اخ  میدانی و اسنادی ای، کتابخانه مختلف هایاز روش پژوهش این نیاز

 

 

 
 های آن. موقعیت جغرافیایی استان بوشهر و شهرستان1شکل 
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زیر معیار مورد مطالعه قرار گرفتته   00معیار)زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی( و  0در این پژوهش 

های مشابه استخراج گردید ستپس جهتت بررستی    زیر معیار از پژوهش 51است. روش کار بدین صورت بوده که ابتدا تعداد 

های معمول انجام گرفت. روایی، اصطالحی است که به هدفی کته آزمتون بترای تحقتق     روایی زیرمعیارها با استفاده از روش

چه مورد گیری آنکند. به عهارتی دیگر، آزمونی دارای روایی است که برای اندازهبخشیدن به آن درست شده است اشاره می

 ر است مناسب باشد.  نظ

هتای  های خاصی است کته از روی نمتره  مقصود از روایی آزمون مناسب بودن، با معنا بودن و مفید بودن استنها 

آید. روایی محتوایی  به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون بستگی داشته و تعیین آن بر استاس قضتاوت   آزمون به عمل می

هتا  شود و از آنها گ اشته میی آزمون در اختیار متخصصان یا برخی از آزمودنیذهنی و فردی است. در این روش سؤال ها

هتا کتل   الؤکند یا خیر  و این که آیتا ست  گیری میخواهند که مشخص کنند آیا سؤاالت آزمون صفت مورد نظر را اندازهمی

وایی آزمون توافق وجتود داشتته باشتد،    گیرد یا خیر. در صورتی که بین افراد مختلف در زمینه رمحتوای آزمون را در بر می

نفتر   1( با تعداد متخصصتان  CVRآن آزمون دارای روایی محتوایی است. جهت این امر از شاخص نسهت روایی محتوایی )

 CVR 1815زیرمعیار بتا   00ها و محاسهات اطالعات بدست آمده از شاخص م کور نهایتاً استفاده گردید که پس از بررسی

که در اکثر مطالعتات   جایی مورد تایید قرار گرفت. پس از آن اوزان معیارها و زیرمعیارها به روش فازی محاسهه گردید. از آن

-مواجه هستیم که در اکثر موارد بیش (MCDM)های چند معیاره  گیری ای از مسائل تصمیم ای با گونه ریزی منطقه برنامه

جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار   گیری به در این تصمیم .دهستن  MADMهای  تر از نوع روش

ای  هتا منطقته   منظتور ستنجش میتزان نتابرابری     سنجش ممکن است استفاده گتردد. بته همتین دلیتل در ایتن بختش بته        

نیتک ویکتور   هتا و تک  بترای وزن دهتی شتاخص    (fuzzyهای منطتق فتازی مثلثتاتی )    های استان بوشهر از روش شهرستان

(VIKORبرای رتهه ) شده است. ها استفاده بندی شهرستان بندی و سطح 

و  شتده  یطراحت ای ای پرسشنامه در سنجش میزان نابرابری منطقه مؤثرهای شاخص کبرای تعیین وزن هر ی      

ین پرسشنامه جهت پرهیتز  . در طراحی اقرارگرفتهای و آمایش سرزمین  ریزی منطقه در اختیار کارشناسان و خهرگان برنامه

العاده مهم،  ( خیلی ی شامل الف( فو ا نهیگز هفتپیوست از  صورت بهاز پرسشنامه  سؤالهای هر ی زیاد، پاسخدگیچیپاز 

-، تعیین شد. پس از گردآوری پرسشتنامه تیاهم یب، ز( تیاهم کم، و( خیلی تیاهم کممهم، ج( مهم، د( اهمیت متوس ، ه( 

بود، بترای   شده دیق تیاهم یبمهم تا  العاده فو ای از گزینه هفتاعداد کیفی  صورت بهدر پرسشنامه  ها پاسخ که جاآن ازها 

( تخصتیص  2( و جتدول ) 2عدد مثلثی فازی همانند شکل ) کی ها نهیگزتهدیل این اعداد به اعداد کمّی قطعی به هریک از 

     1و تهدیل اعداد فازی به اعداد قطعی از فرمول مینکووستکی  است. سپس با استفاده از عملگرهای منطق فازی شده  داده

    
   

 
 نشتان داده شتده استت.    3 یاعداد فازی مزبتور بته اعتداد قطعتی تهتدیل شتد کته در جتدول شتماره          

(Sanayei,2010) 
 

 

                                                           
1
 .Minkowesky 
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 . اعداد کمی قطعی فازی سازی2شکل 

 

 . اوزان به دست امده ار روش فازی مثلثاتی3جدول 
 معیار زیر معیار وزن معیار معیار زیر وزن

تعداد داروخانه  45423452

به ازای هر 

نفر  11111

 جمعیت

ی
اع
تم
اج

 

 تعداد مراکز آموزش عالی به ازای  ده هزار نفر 18121501

ی
زش
مو
آ

 

تعداد  45422555

آزمایشگاه به 

ازای هر 

نفر  11111

 جمعیت

 ها ازتعداداختراعات ثهت شدهسهم شهرستان 18121111

تعداد  45421064

دندانپزشک به 

ازای هر 

نفر  11111

 جمعیت

 های دارای تحصیالت عالینرخ رشد متوس  ساالنه تکنسین 18111301

تعداد پزشک  45431735

متخصص به 

ازای هر 

نفر  11111

 جمعیت

 رشد متوس  ساالنه دانش موختگان دانشگاهی_نرخ 18111113

تعداد پزشک  45423054

ازای عمومی به 

نفر  11111هر 

 جمعیت

18121311 

 

 نرخ رشد متوس  ساالنه شاغلین با تحصیالت عالی

میزان افزایش  45415014

هنجارها و 

نابهنجاری های 

اجتماعی در 

 پنج سال اخیر

18111513 

 

 سهم شهرستان ازتعداد کارآموزان فنی وحرفه ای

سهم افراد  45432621

شاغل بخش 

 صنعت

ی
اد
ص
اقت

 

 مهندسی_و_فنی_های_رشته_دانشجویان_از_شهرستان_سهم 18111101

سهم افراد  45423452

شاغل بخش 

 خدمات

 تعداد دانش آموختگان دانشگاهی به ازای هزار نفر 18111151

سهم افراد  45412736

شاغل بخش 

 کشاورزی

 نفر_دانشگاهی به ازای هزار_تعداد دانشجویان 18110212

 نفر 1111تعداد کتابخانه های عمومی به ازای هر  18113135 جمعیت فعال 45425600

 نفر 1111تعداد کتب کتابخانه های عمومی به ازای هر  18110133 جمعیت شاغل 45433317

تعداد واحدهای  45431415

 بانکی

 نفر 1111تعداد مراجعین به کتابخانه های عمومی به ازای هر  18113511

ضریب تلفن  45411036

 ثابت

 نرخ باسوادی زنان 18133111

ضریب تلفن  45426616

 همراه

 نرخ باسوادی مردان 18133311

تعداد دفاتر  45410315

پستی به ازای 

 نفر 11111

 نشاغال نسهت شاغلین با تحصیالت عالی کل 18113331

 نفر 1111تعداد خودروی حمل زباله به ازای هر  18121131 بزرگراه طول 45430703

ی
یط
مح
ت 
یس
ز

 

تعداد کل  45435762

واحدهای 

 11صنعتی با 

نفر کارکن و 

 بیشتر

 سرانه تولید زباله 18125111

-تعداد فرصت 45430544

 های شغلی

 سرانه فضاهای سهز شهری 18111101

تعداد به  45430544

کارگماشته 

 شدگان خانم

 سرانه پار  های عمومی 18113112

ضریب توزیع  45416115

 اراضی زراعی

 فضای سهز در دست کاشت )هکتار( 18121032

ضریب توزیع  45416754

 اراضی باغداری

 انواع کود شیمایی توزیع شده 18111211

 تعداد شهرهای دارای انشعا  فاضال  18111151  

 نفر جمعیت 11111تعداد مراکز بهداشت به ازای هر  18120110  
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 فازی VIKORاجرا، تجزیه و تحلیل الگوریتم 
(. در شترایطی  2113گیری چند معیاره است )چن و وانتگ،  ریزی توافقی مسائل تصمیماین روش مهتنی بر برنامه

تواند های یک مسأله در زمان شروع و طراحی آن نیست. این روش میگیرنده قادر به شناسایی و بیان برتریکه فرد تصمیم

 (.  1313گیری مطرح شود )عطایی، ابزاری مؤثر برای تصمیمبه عنوان 

گزینه وجود داشته باشد، به منظور انتختا  بهتترین    mمعیار و  nگیری چند معیاره، ی تصمیماگر در یک مسأله

 (.  2111های زیر است )آپرویج و تزنگ، سازی فازی ویکور دارای گامگزینه با استفاده از این روش، مراحل الگوریتم پیاده

( استت. در  1ی اول: اولین قدم در ارزیابی چند معیاری، تعریف معیارها و ایجاد ماتریس به صتورت رابطته)  مرحله

ی متورد مطالعته   های خام هریک از معیارهتا در محتدوده  ها، ماتریس دادهها و ترکیب آنآوی دادهاولین مرحله پس از جمع

شهرستتان   11های متا  ها( است. گزینهها )سطرها( و معیارها )ستونگزینه تعریف شد. ماتریس تصمیم گیری که متشکل از

 ها اشاره شد.تر به آنزیرمعیاری هستند که پیش 00معیار و  0باشد و معیارهای ما استان بوشهر می

 

 

 (1ی )رابطه

 

 

گردد. پتس از  تفاده می( اس2ی )باشد که جهت این امر از رابطهی دوم: استانداردسازی ماتریس تصمیم میمرحله

هتای متفتاوتی باشتند،    توانند دارای مقیتاس های مؤثر بر تصمیم میکه شاخصگیری با توجه به اینتشکیل ماتریس تصمیم

گیری انجام گیرد. در مدل ویکور از روش بی مقیاس سازی بنابراین الزم است عملیات بی مقیاس نمودن در ماتریس تصمیم

 شود.استفاده میاقلیدسی 

 (2ی )رابطه

 
 

ی سوم: تعیین بردار وزن معیار است که ما این امر را از طریق منطق فازی انجام نمودیم و در صفحات قهل مرحله

 به آن اشاره شد.  

آل منفی( از میان مقادیر موجتود بترای هتر    آل مثهت( و بدترین مقدار )ایدهی چهارم: تعیین بهترین ) ایدهمرحله

  بهترین مقدار )باشد. معیار می
  ( و بدترین مقدار ) 

 شوند. (محاسهه می3( برای معیارها به ترتیب از رواب ) 

 (3ی )رابطه          

 
 

( و مقدار تأسف یا شتاخص نارضتایتی     ی پنجم: محاسهه مقدار سودمندی یا شاخص حداکثر مطلوبیت )مرحله 

 ( محاسهه می کردند.0با توجه به رواب ) Rو  Sباشد. در این مرحله مقادیر ( می  )

 

 (0ی )رابطه             

 

آل مثهت در هر شاخص بختش بتر   ی آن گزینه تا ایدهآل مثهت یک گزینه، فاصلهی مقدار ایدهبه منظور محاسهه

* max ; mini ij i ij
jj

f f f f 

* *

* *
1
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n

i ij i ij

j i j i
i

i i i i i

f f f f
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نسهت در گردد. مجموع این آل مثهت تا منفی هر شاخص شده و در میزان اهمیت آن شاخص ضر  میی ایدهمقدار فاصله

هتای  ی یک گزینته در شتاخص  آل مثهت برای یک گزینه است. بدیهی است که هرچه فاصلههای مختلف بیانگر ایدهشاخص

 آل مثهت کمتر باشد، عدد حاصل کمتر خواهد شد.  مختلف از ایده

باالتری قرار  یرتههها در آل مثهت محاسهه شده هرچه کمتر باشد، گزینه نسهت به سایر گزینهبنابراین مقدار ایده

هتای استتان بوشتهر را بتر استاس شتاخص       بنتدی شهرستتان  ( رتهته 3)شکلچنین ( و هم0ی )خواهد گرفت. جدول شماره

 دهد.  آل مثهت نشان میمطلوبیت یا ایده

 

 (Sهای استان بوشهر بر اساس شاخص مطلوبیت )بندی شهرستان. رتبه0جدول 
 دیلم دیر تنگستان دشتی دشتستان گناوه جم کنگان عسلویه بوشهر 

شاخص 

 مطلوبیت

18131 18050 18511 18103 18115 18115 18123 18151 18111 18151 

 11 3 1 1 1 5 0 3 2 1 رتبه

 مأخ  : یافته های پژوهش.

 

-ایدهی مقدار شود. جهت محاسهه( نیز محاسهه می  آل منفی )آل مثهت مقدار ایدهدر مدل ویکور عالوه بر ایده

گیرد. این بدان معنا آل مثهت حداکثر این نسهت مهنا قرار میی ایدهآل منفی به جای مجموع نسهت ایجاد شده در محاسهه

آل مثهت داشته باشتد، آن  تری تا ایدهها حداقل در یک شاخص فاصله بیشاست که اگر یک گزینه در مقایسه با سایر گزینه

های استان بوشتهر را  بندی شهرستان( رتهه0چنین شکل )( و هم5ی )گیرد. جدول شمارهتری قرار میگزینه در رتهه پایین

 دهد.  آل منفی نشان میبر اساس شاخص نارضایتی یا ایده

 

 ( Rهای استان بوشهر بر اساس شاخص نارضایتی )بندی شهرستان. رتبه5جدول 
 دشتستان کنگان دیر عسلویه گناوه تنگستان دشتی جم بوشهر دیلم 

شاخص 

 نارضایتی

18131 18133 18131 18131 18131 18101 18101 18102 18101 18131 

 11 3 1 1 1 5 0 3 2 1 رتبه

 مأخ  : یافته های پژوهش.

 

تر استت،  ( که همان امتیاز نهایی هر گزینه و کمتر بودن آن، مطلو Qی شاخص ویکور )ی ششم: محاسههمرحله

(. بتر استاس محاستهات انجتام شتده شهرستتان بوشتهر دارای        Talen, 2006)ی زیر به دست می آیتد  با استفاده از رابطه

بنتدی  ( رتهته 0چنتین شتکل )  ( و هم1ی )ی اول قرار خواهد گرفت. جدول شمارهبوده و در رتهه Qکمترین میزان شاخص 

 دهد.  ( را نشان میQهای استان بوشهر بر اساس شاخص ویکور )شهرستان
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های استان بوشهر بر بندی شهرستان. رتهه3شکل 

 (Sاساس شاخص مطلوبیت )

های استان بوشهر بندی شهرستان. رتهه3شکل

 (Rبر اساس شاخص نارضایتی )

 

 

 (5ی )رابطه

 
 (Qهای استان بوشهر بر اساس شاخص ویکور )بندی شهرستان. رتهه1جدول 

 دشتستان دیر دیلم تنگستان گناوه دشتی جم کنگان عسلویه بوشهر 

شاخص 

 ویکور

18111 18321 18011 18033 18035 18511 18521 18531 18533 18331 

 11 3 1 1 1 5 0 3 2 1 رتبه

 مأخ  : یافته های پژوهش.
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 (Qهای استان بوشهر بر اساس شاخص ویکور )بندی شهرستان. رتهه0شکل 

 

 یافته های پژوهش
تترین  ای است که بته طتور همزمتان، نزدیتک    روش ویکور، بهترین گزینه، گزینهتوان گفت بر اساس در نهایت می

ی متصف به شرای  نامطلو  باشد. از امتیازهای مهتم ایتن روش آن استت    آل و دورترین واحد از نقطهای ایدهواحد به نقطه

 ها و معیارهای عینی و ذهنی استفاده کرد.  توان از شاخصکه به طور همزمان می

کنیتد، شهرستتان بوشتهر بته عنتوان مرکتز استتان،        گونه که مالحظه متی به نتایج به دست آمده و همان با توجه

ی دوم تا چهتارم  ی اول قرار دارد. در رتههدر رتهه 18111شود که با رتهه باالی برخوردارترین شهرستان استان محسو  می

ایع پارس جنوبی از رشد باالیی برخوردار بوده اند. پتس از  های عسلویه، کنگان و جم قرار دارند که تحت تأثیر صنشهرستان

انتد. و در نهایتت شهرستتان    ها پنج شهرستان دشتی، گناوه، تنگستان، دیلم و دیر در وضعیت تقریهاً مشابهی قرار گرفتته آن

 دشتستان در بدترین وضعیت از نظر برخورداری قرار دارد.

ای از رواب  علّتت و معلتولی، زمینته بتروز     ناعادالنه، بر اساس سلسله ها در جامعه ناشی از توزیعگسترش نابرابری

ی منابع و امکانات نه تنها به گستترش  واقع توزیع ناعادالنه در نماید. یب های اجتماعی را فراهم میو آسها مسائل، نابسامانی

های اجتماعی را در استتان فتراهم   آسیبها و های افزایش نابسامانی فقر و شکاا اجتماعی و اقتصادی منجر شده بلکه زمینه

چنتین ستهب خواهتد شتد ستاختار نظتام       عنوان یک تهدید جدی محسو  شتود. هتم   تواند به  نماید که از این منظر می می

 سکونتگاهی دچار تغییراتی گردد و روند مهاجرتی را افزایش دهد.

های اقتصادی به خصتو  بختش   عالیتها تحت تاثیر فآنچه که واضح است سطح توسعه و برخورداری شهرستان 

های صنعتی ساختار فضایی صنعت نفت و گاز قرار گرفته است. به طوری که دو قطب رشد بوشهر و عسلویه با ج   فعالیت

ها تاثیر بسزایی در توان گفت نقش صنعتی این شهرستانمنطقه را به یک ساختار نامتعادل تهدیل نموده است. از این رو می

 ها نسهت به سایر مناطق داشته است. آنبرخورداری 
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 نتیجه گیری و پیشنهادها
کشد اگر غیتر  های متداول کنونی که دولت بار اصلی توسعه را به دوش میی متعادل با روشدستیابی به توسعه  

ریزی بخشی و برنامهی بر خواهد بود. تجربهمحتمل نهاشد، درحالت خوش بینانه بدون آمایش سرزمین امری طوالنی و زمان

های موجود و گسترش شکاا روزافزون میان مناطق توسعه یافتته و  زدایی به شیوه کنونی که عدم تعادلسیاست محرومیت

 کمتر توسعه یافته کشور را به دنهال داشته است.

ستت. بته   هتای استتان بوشتهر ا    های فضایی بین شهرستان دهنده نابرابری و عدم تعادل نتایج پژوهش حاضر نشان

ها از منطق فازی و شاخص ویکور بهره گرفته شد که نشان دهنده اختالا قطب رشد بوشهر و منظور بررسی میزان نابرابری 

دهتد شهرستتان   ها نشان میهای استان بوده است در واقع تحلیلدر پی آن عسلویه، کنگان و جم نسهت به سایر شهرستان

شود در رتهه بعدی شهرستان عسلویه، کنگان و رترین شهرستان استان محسو  میبوشهر به عنوان مرکز استان از برخوردا

چنتین شهرستتان دشتستتان نیتز در     اند. همجم قرار دارند که تحت تاثیر صنایع پارس جنوبی از رشد باالیی برخوردار بوده

 بدترین وضعیت از نظر برخورداری قرار دارند. 

ثیر بسزایی در ایجاد أهای برخوردار ت بخش پیشروی اقتصادی شهرستان عنوان  توان گفت بخش صنعت بهمی     

های با نقش صنعتی از سطح توستعه بتاالتری نیتز برختوردار     ای که شهرستانای داشته است به گونههای منطقهعدم تعادل

هتا  ظرفیتت و تتوان آن  تتر از  های بتا نقتش صتنعتی بتیش    ها در شهرستانچه که روشن است بسیاری از فعالیتاند. آنبوده

محیطی ایجاد نموده که این امر ساختار نظام ستکونتگاهی را بتا   ها و آثار مخر  زیستای که آلودگیبارگ اری شده به گونه

های ایجاد شده پیامدهایی نظیر بیکاری، فقتر، نتاامنی در   چنین عدم تعادلچالش و تهدیدهای اساسی روبرو خواهد کرد. هم

 را به وجود خواهد آورد.ها سازمان فضایی سکونتگاه ناپایداریمرزها و 

ریزی آمتایش در ایجتاد ستاختار فضتایی متعتادل      ریزی بلند مدت در قالب برنامهاز این رو الزم است با یک برنامه

های استان در راستای تعادل بخشی استفاده گردد  بته طتوری کته    شود که از تمام ظرفیتمنطقه گام برداشت پیشنهاد می

توانتد در ایجتاد   گیری میمال محدوده از ظرفیت و پتانسیل باالیی در زمینه گردشگری برخوردار است که در صورت بهرهش

 ساختاری متعادل کمک شایانی نماید. سایر پیشنهادات به شرح ذیل است:

رویکترد بخشتی در   جتای   نگر(، دورنگر به جانهه )جامع ریزی آمایش سرزمین به دلیل ماهیت همه جایگزینی برنامه

 استان بوشهر ریزی کشور و مخصوصاً نظام برنامه

 چنین توسعه صنعت گردشگری ساحلیهای اکوتوریسم و ژئوتوریسم در نواحی محروم و هم گسترش فعالیت

ای، ایجتاد منتاطق آزاد   هتای منطقته  جهت کاهش عدم تعادل احل مرزی طوالنی یکی از پیشنهادهابا توجه به سو

 باشد.ها میشهرهای دیلم، گناوه و ...(، بندرگاه و اسکله)مثال: 

 سازی و ...های کشتیگ اری در پروژهسرمایه

 ی صنعت صید حیوانات دریایی و همچنین صنایع تکمیلی و تهدیلی مرته  با آنتوسعه

ی صتنایع  ههتا و توستع   بترداری از آن  های اکتشافی جهت شناسایی تفصیلی ذخایر کتانی و بهتره   گسترش فعالیت

 معدنی در ناحیه کم برخوردار

 ها در ناحیه نیمه برخوردار ها و پتانسیل استقرار صنایع متناسب باقابلیت

 های باال در حیطه منابع طهیعی، آ ، خا ، ذخایر نفتی و گازی در نواحی محرومتوجه به توانایی

ه صنایع تهدیلی کشاورزی در جهتت  افزایش راندمان تولید در بخش کشاورزی، گسترش خدمات کشاورزی، توسع

 ترویج هر چه بیشتر کشاورزی تجاری در ناحیه محروم نیمه برخوردار و کم برخوردار. 
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