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ی ها روش از یریاستان بوشهر با بهره گ تعادل بخشیدر  بندر دیلمنقش  یررسب

 و تحلیل شبکه اجتماعی ضریب کشش پذیری
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 یمطرح م یموثر در برابر عدم ت ادل منطقه ا یکوچک به عنوان راهبرد یو توسعع ه رععهرها تیامروزه تقو چکیده:

 یبخش عمده ا زین رانیدهد. در ا یو خدمات را کاهش م تیف ال ت،یتمرکز جم  ریبزرگ نظ یرود و مشکالت رهرها
رهرها تیف ال ت،یاز جم  رده اند و عدم توازن و ت ادل را در منطقه و  یو خدمات در  شور  ایبزرگ متمرکز  سطح ک

انات خدمات و امک نهیبه عیو عدم ت ادل در توز ینقاط کشور با نابرابر ریمانند سا زیبه وجود آورده اند. استان بورهر ن
س سیا رهر )مرکز  رهر بو ست و بخش اعظم جم یت و امکانات در  سا یادار-یروبرو ا ستان( قرار دارد و  رهرها  ریا

سب با جم  رند. ا یم تیفاقد امکانات و خدمات متنا سبب مهاجرت ها نیبا سو یامر  سترده به  بزرگ  یرهرها یگ
ستان و  شهرها ایا سله مراتب یکشور م یکالن سل سکونتگاه یگردد و نظم  ند. ز یکشور را بر هم م ایمنطقه و  ینظام 
ضر پژوهش ست تا نقش بندر د حا رهره یکی ،لمیبر آن ا رهر یااز  ستان بو ش ،کوچک ا رمال به  یرا در ت ادل بخ

 .دینما یبررس یربکه اجتماع لیروش تحل مدل ضریب کشش پذیری و استان با استفاده از
ست که جم  یپژوهش حاک جینتا  ست و افتهیکاهش  (5831-5831) ریدر دهه اخ لمیبندر د یریپذ تیاز آن ا  نیا ا

س یعملکرد یها انیجر انیرهر از م صن تی و نهیتنها در زم ،یمورد برر سکونتگاه ها ی می تواندادیص های   یبه 
ستگ ها نهیزم نیکند و در ا یخدمات رسان یرامونیپ سا یواب رتر خدمات ب افتیدر یبرا لیو .سکونتگاه ها ندارد ریبه 

 یعل لمیکند. در مجموع بندر د یمراج ه م ی کوچکانیبندر گناوه به عنوان رهر م هب ،یعملکرد یها نهیزم ریدر سا
منظور  به هاییشنهادیپ ان،یکند. در پا یم فایرمال استان ا ی بهرا در ت ادل بخش ینقش کم ار،یبس یها تیرغم قابل

 به عنوان رهر کوچک ارائه رده است. لمیو بهبود نقش بندر د تیتقو

   ی.شبکه اجتماع لیتحل ی،ریکشش پذ بیضر لم،یبندر د ،بخشیشهر کوچک، تعادل واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -5

است که بر تحرک و  یمفهوم یتوسعه منطقه ا

 هیتحرک سرما ،یاقتصاد یها تیفعالبه  یتنوع بخش

به منظور  یو دولت یخصوص یدر بخش ها یگذار
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مناطق  نیب یاقتصاد -یکاهش اختالفات اجتماع

و ارائه  یزندگ یبهبود استانداردها نیمختلف و همچن

به شهروندان تمرکز دارد.  تیفیخدمات با ک

(Apostolache,2014: 35در د .)نییتب یها دگاهی 

موضوع توازن در توسعه  ،یتوسعه منطقه ا ندیکننده فرا

 یخاص تیها در فضا، از اهم تیمتعادل فعال شیو آرا

 ی،و محمدپور جابر یزیرون انیبرخوردار است )اکبر

2931).  

 بزرگ   یشهرها عیبا رشد سر ریاخ یسال ها در

در حال توسعه، ظهور مسائل مربوط به  یکشورها

 ،یکاریب زانیبودن م زیادو  یمسکون یکمبود واحدها

 یها یزیکرده اند برنامه ر شنهادیاز محققان پ یعده ا

 هیهکوچک ت یشهرها ییایبر پو دیتوسعه بر اساس تأک

 جادیکوچک با ا یرهاشه رایز (.2939 یی،شود )شکو

 ازین دمات موردو ارائه خ یرزراعیغ یشغل یفرصت ها

 یبه شهرها انییساکنان، در کاهش مهاجرت روستا

متعادل  عیتوز نهیکنند و زم یم فایا یبزرگتر نقش موثر

آورند )رضوانی  یرا فراهم م هیامکانات و سرما ت،یجمع

 (.2933و همکاران، 

در حال توسعه با  ینیز مانند سایر کشورها ایران

 یمسائلی همچون تمرکزگرایی در کالنشهرها و شهرها

و  زیاصفهان، تبر راز،یتهران، مشهد، کرج، ش ریبزرگ نظ

امر توزیع فضایی نامناسب و عدم  نی... مواجه است و ا

 را به وجود آورده است.  یمنطقه ا یتعادل ها

جنوب غربی  یبوشهر یکی از استان ها استان

ه در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. این ایران است ک

مربع،  لومتریک 64/19232استان با مساحتی حدود 

بوده  2931نفر در سال  2249611جمعیتی برابر  یدارا

درصد در نقاط  31/22است که از این تعداد جمعیت 

درصد در نقاط روستایی ساکن هستند  33/12و  یشهر

 .(2931 ران،ی)مرکز آمار ا

 یاز مناطق کشور دارا ینند بسیاراستان هما نیا

عدم تعادل هایی از لحاظ جمعیتی و خدماتی است. به 

که بخش اعظم جمعیت و امکانات در شهر  طوری

قرار دارد. با این  ،استان یادار -مرکز سیاسی ،بوشهر

 یروند به تدریج از جمعیت نقاط روستایی و شهرها

الزم هستند کاسته  دماتکوچک که فاقد امکانات و خ

 11کوچک ) یتوجه به بعد جمعیتی شهرها با می شود.

سه شهر  یهزار نفر(، استان بوشهر دارا 11هزار تا 

و جم می باشد.  لمیخورموج، بندر د یکوچک به نام ها

 11291با جمعیت  لمیدر پژوهش حاضر، نقش بندر د

شمال به  ینفر به عنوان شهر کوچک در تعادل بخش

 . دشوهر بررسی می استان بوش

 پرسش نیبه ا ییپژوهش به دنبال پاسخگو نیا

 می تواند نقش لمیآیا شهر کوچک بندر د"باشد که  یم

 یراب ."ایفا نمایند؟ یدر توسعه و تعادل منطقه ا یموثر

مدل ضریب کشش پذیری  پرسش از نیبه ا ییپاسخگو

 استفاده شده است.  یشبکه اجتماع لیروش تحل و

 وهشپژپیشینه  -2

و تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران  مطالعات

 یکوچک در توسعه منطقه ا یدر ارتباط با نقش شهرها

 باشد: یم ریبه شرح ز

در مقاله  2933و همکاران در سال  یکیکانیم -

 داریکوچک و توسعه پا یتحت عنوان شهرها یا

 انی)مورد: شهرخوسف(، ب یرامونیپ یسکونتگاه ها

 ینقش واسطه ا یتواند دارا یکردند که شهر خوسف م

خود باشد  یینفوذ روستا یدر ارائه خدمات به حوزه ها

شهر خوسف  یوارائه خدمات و امکانات از س نیو همچن

ن آ یرامونیپ ییروستا ینواح تیجمع یباعث ماندگار

 (.2933، و همکاران یکیکانیمبشود)

را  یا مقاله 2932برزگر و همکاران در سال  -

 در یکالبد یداریپا یشاخص ها لیتحل"تحت عنوان 

کوچک  ی: شهرهایکوچک )مطالعه مورد یشهرها

با هدف شناخت و تبیین روند  "استان مازندران(

 شهرهای رساختییزتحوالت توسعه در ساختار کالبدی

 دهدهای تحقیق نشان می  افتهیکوچک انجام دادند. 

در شهرهای کوچک کارکردی  کپارچگییکه تنها مولفه 

متوسط قرار داشته و  دارییپا طیمورد مطالعه در شرا



 

  استان بوشهر یدر تعادل بخش لمینقش بندر د یبررس، و همکاران بد نیآر

 

مولفه های کیفیت مکان و امکانات مکان از سطح 

شان ن جیضعیفی برخوردارند و به طور کلی نتا دارییپا

کالبدی شهرهای کوچک مورد مطالعه  دارییدهنده ناپا

 .(2932 ، برزگر و همکاران) است

تحلیل روابط "له ، قنبری مقا2931در سال  -

فضایی شهرهای کوچک و روستاهای پیرامونی )مطالعه 

را انجام داده  "موردی: شهر گهواره در استان کرمانشاه(

کند  انواع روابط شهر گهواره  یم انیآن ب جیاست که نتا

متوسط و  یاز نظر عملکرد یرامونیپ یبا روستاها

ته شهر نتوانس نیا گرید یارتباشند. به عب یم فیضع

 یرامونیپ یبا روستاها یمناسب ییارتباطات و روابط فضا

 یخود برقرار کند. از مجموع روابط شهر با روستاها

و  یاقتصاد ،یآموزش ،یروابط خدمات ،یرامونیپ

 ،یفرهنگ ،یکیمتوسط و روابط تکنولوژ یاداریاسیس

 .(2931 )قنبری،  بوده اند فیضع یتیو جمع یاجتماع

با  یجمعه پور در مقاله ا 2931در سال  -

سطح توسعه منطقه ای و عدم تعادل  لیتحل"عنوان 

بر نقش شهرهای کوچک  دیدر استان تهران با تاک ینواح

کند که توسعه در سطح استان نه  یم انیب "یانیو م

تنها نامتعادل است، بلکه روند عدم تعادل در جهت 

کند و تنها توجه به شهرهای  یعمل م شترینابرابری ب

روند را متوقف سازد و به  نیتواند ا یو کوچک م یانیم

بهبود برابری و تعادل توسعه در سطح مناطق کمک 

 زییر برنامه ازمندین زیمهم ن نیبه ا یابیکه دست د،ینما

منطقه ای و عمل در چارچوب آن است )جمعه پور، 

2931.) 

 2932سرشت و همکاران در سال  کین -

 یکارکرد شهرها یابیو ارز لیتحل"با عنوان  یپژوهش

: ی)نمونه مورد یرامونیپ یکوچک در توسعه روستاها

انجام داده  "چرداول( روان،یشهر سرابله، شهرستان ش

ه شهر سرابل که از آن است یحاک قیهای تحق افتهیاند. 

و موجب  داشتهتوسعه روستاها  یبر رو یمیاثر مستق

 دیو ام یماندگار زهیانگ ،یدرآمد، مشارکت جمع شیافزا

 ینشان م زیدر روستاها شده است. مدل ها ن یبه زندگ

نقش غالب را در ارائه خدمات  ت،یدهند که مرکز

 نیرت افتهیکه توسعه  یکند به طور یم فایا ییروستا

سرشت و  کی)ن هستندروستاها مراکز دهستان ها 

 (. 2932 ،همکاران

با  یمقاله ا یو باقر ییروستا ،2933در سال  -

کوچک در توسعه  یعملکرد شهرها یبررس"عنوان 

شهرستان  ی: بخش مرکزی)مطالعه مورد یمنطقه ا

 یعل دهد ینشان م قیهای تحق افتهی. نوشتند "رزن(

 یتوسعه شهر یشهر رزن از نظر شاخص ها نکهیرغم ا

و موجب  است افتهیتوسعه  یشهر یو تنوع کارکردها

 و دیروابط جد جادیتوسعه به کل منطقه، ا نیتراوش ا

 ییافض یمنطقه و سازمانده یسکونتگاه ها نیب داریپا

 ییمطالعه شده است، با نقصان و تنگناها منطقه مورد

ه ک )وضعیمطلوب  تیبه وضع دنیرس تاروبرو است و 

از تراوشات تساوی منطقه به  ینقاط سکونتگاه همه

 نیدارد. در ا  یادیز فاصله (توسعه شهر بهره مند شوند

شهر  یبه نقش منطقه ا دیبا یراستا عالوه بر نقش محل

توجه گردد تا شهر بتواند عالوه بر ارائه خدمات و  زین

و سطوح  یمنطقه ا اسیامکانات به ساکنان خود در مق

 یشهر تارساخ ثیح نی. از ادیموفق عمل نما زیباالتر ن

 ابدی توسعه متوازن یستمیبه صورت س دیبا یو منطقه ا

تا شهر رزن در ارائه مطلوب خدمات و امکانات به حوزه 

هتر ب ،یبه توسعه منطقه ا دنیرس تینفود خود و در نها

 (.2933 ،یو باقر یی)روستا دیعمل نما

 مبانی نظری -8

 عیدر توزاست  رییتغ جادیتوسعه منطقه ای، ا

 لیاز قب) یهای اقتصادی و اجتماع دهیپد ییفضا

انواع کاال و  دیدولت، تول شهروندان و درآمد ت،یجمع

های  رساختیز ریحمل و نقل و سا التیخدمات، تسه

 با( 92 :2932 ،ی)صائب یاسیقدرت س یو حت یاجتماع

بهبود باثبات  یمناسب برا یهدف خلق چهارچوب

 نانیو روستانش نشینانشهر یزندگ یاستانداردها

 .(2936و همکاران،  این ی)توکل

منطقه ای از دو جنبه حائز اهمیت است:  توسعه
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نخست، اهمیت اقتصادی مناطق )در سطحی پایین تر 

از مقیاس ملی( که شامل برقراری روابط اقتصادی و به 

جریان انداختن فرایندهای توسعه زا در منطقه است و 

دیگر، حفظ و ارتقای فرهنگ ملی و بومی کشور در برابر 

صادی و اجتماعی، از اقت هتعرض فرایندهای جهانی شد

طریق احیای فرهنگ های بومی مناطق مختلف. تنوع 

قومی و فرهنگی در مناطق مختلف به ویژه در مناطق 

همجوار مرزهای سیاسی کشور موجب ارج و منزلت 

فراوان مسائل توسعه منطقه ای با هدف حفظ سنت های 

پویا و غنی فرهنگی شده است. ارکان اصلی توسعه 

منابع طبیعی و پایه ای بودن فعالیت  منطقه ای، وجود

 ،ی و همکارانباشد )قنبر یهای مرتبط با آن منابع م

2931.) 

 نیب یتعادل منطق جادیدر سطح منطقه، ا نیبنابرا

 یاز آرمان ها یکی ستیز طیمردم، اشتغال و مح

 که مناطق ستین یبدان معن نیباشد. ا یم دهیپسند

تا  ندیرشد نما افتهیتندتر از مناطق توسعه  رتریفق

 ،یمتعادل شود. گذشته از تعادل درآمد یسطوح درآمد

 ،یاجتماع ،یتصاداق یها تیدر موقع یبرابر جادیا

ام تم یریو به کارگ تیجمع ستیز وضعیتو  یطیمح

 به تعادل زین یزندگ تیفیها و باال بردن ک تیظرف

، 2931 ،یاشکور یکند )معصوم یکمک م یمنطقه ا

و  یبه تعادل منطقه ا یابیدست یرو برا نی(. از ا11

توسعه از باال به  یکردهاینامطلوب رو جیپاسخ به نتا

له تر سلس نییبه سطوح پا یتوجه یبه علت ب نییپا

ز ا شیب یانیکوچک و م یشهرها ،یمراتب سکونتگاه

 (.Owusu, 2005) مورد توجه قرار گرفت شیپ

 و میمفاهدیگر از  یمانند برخ زین "کوچک شهر"

است چرا که به درجه  ینسب یواژه ها، مفهوم

 یو ساختار اقتصاد یافتگیسطح توسعه  ،ینیشهرنش

 زیکشور ن کیدارد و به تبع آن در داخل  یکشور بستگ

 ،یمتفاوت است )فن گریبه منطقه د یاز منطقه ا

از صاحب  ری. این اتفاق نظر وجود دارد که بسیا(2931

را به عنوان عامل  نظران معیار اندازه نسبی جمعیت

اصلی در تعیین اندازه شهر می دانند. اندازه جمعیتی 

شهرها و طبقه بندی آنها در کشورهای مختلف متفاوت 

است. هر کشوری با توجه به عوامل جغرافیایی و اندازه 

ریزی خود به  امهبزرگترین شهر و روشهای متفاوت برن

 ی وتعیین اندازه شهرها مبادرت می نمایند )ضراب

 (.2933 ،یموسو

 یارائه شده توسط سازمان ملل برا یارهایمع

 ،یشهر یکوچک از بقیه گروه ها یتشخیص شهرها

 فیهزار نفر سکنه و کمتر از آن است. تعار کصدیرقم 

جهان  یشهرها یرا سازمان ملل متحد در بررس ریز

 یبدون در نظر گرفتن فعالیت تولید و خدمات شهر

 کند:  یفرض م

هزار نفر(، شهر کوچک  11 ری)ز روستا شهر -

 211تا  11هزار نفر(، شهر متوسط کوچک ) 11تا  11)

هزار نفر(، شهر  111تا  211هزار نفر(، شهر متوسط )

هزار نفر(، شهر بزرگ  111تا  111متوسط بزرگ )

 کیبزرگ ) یلینفر(، شهر خ ونیلیم کیهزار تا  111)

 (2936 ن،همکاراو  ی)ملک نفر به باال( ونیلیم

ز ا تیبه تبع یمل یدر طرح کالبد زین رانیا در

 ریز یسازمان ملل شهرها یارائه شده از سو یارهایمع

. است دهیهزار نفر به عنوان شهر کوچک قلمداد گرد 11

)مرحله اول( در  نیسرزم شیآما هیمطالعات طرح پا

به  تیکشور را بر اساس عامل جمع ی، شهرها2946

شود،  یشامل م زینکوچک را  یپنج طبقه، که شهرها

 نموده است: میتقس ریبه شرح ز

 هزار نفر(؛ 11کوچک )کمتر از  یشهرها 

 211هزار تا  11متوسط کوچک ) یشهرها 

 هزار نفر(؛

 111هزار تا  211متوسط بزرگ ) یشهرها 

 هزار نفر(؛

 111هزار تا  111) یانیبزرگ م یشهرها 

 هزار نفر(؛

 هزار تا  111بزرگ ) اریبزرگ و بس یشهرها

 .نفر( ونیلیم 1
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 ،یدر نظام سکونتگاه گاهیجا اریلحاظ مع از

و در  یسلسله مراتب شهر نییکوچک در پا یشهرها

 یمراکز شهر گریبا د یمجموعه وابسته روابط افق کی

 رهیزنج وندیپ یکوچک در انتها یقرار گرفته اند. شهرها

 یژگی(. و21 :2939 ،یمیکر ی وقرار دارند )سجاد یادار

 عبارتند از: هرهادسته از ش نیا یاصل یها

 کی یشبکه شهر یتیسطح جمع نیدر آخر -

 ؛کشور قرار دارد

 شتریعمده شهر کوچک ب تیعملکرد و فعال -

 ژهیبه و ،و خدمات یکشاورز یدر ارتباط با بخش ها

 و یلیتبد عیبخش صنا یها تیاست و فعال ،خدمات

 ؛در مرتبه بعد قرار دارند اسیکوچک مق

  ییقلمرو و حوزه نفوذ روستا کی یدارا -

بخش  یبرا یمشخص و اغلب با کارکرد سازمان

 تیجمع ریسه تفس ن،یبنابراآن است. یکشاورز

 نییتع یرا برا یکالبد -ییو فضا یاقتصاد ،یشناخت

شهر، از جمله شهر  یو کاربرد یو محدوده نظر فیتعر

 :2931 ،ی)فن به کار گرفتتوان ارائه کرد و  یکوچک، م

21. ) 

 تیاز اهم ییکوچک جنبه ها یطرفداران شهرها

 یسکونتگاه ها را به عنوان مراکز خدمات منطقه ا نیا

له سلس جادیکنند و بر ا یمطرح م ییدر توسعه روستا

رخنه  و عیتوز راتیتأث زیو ن یمراتب منسجم سکونتگاه

 یشهرها طیدارند. به نظر آنها شرا دیتأک نییبه پا

 توسعه شتازیپ ینهاد تارو ساخ دیکوچک از نظر تول

 شیاز تمرکز ب یریجلوگ یبرا یاست و عامل یمنطقه ا

بزرگ است.  یدر شهرها تیو فعال تیاز حد جمع

 (31، 2933 ،یو موسو یکاظم فی)شر

پردازان و  هینظر یمجموع مطالعه و بررس در

کوچک به  یدهد که شهرها ینشان م شمندانیاند

 یکه در تعادل بخش یواسطه نقش و کارکرد مهم و موثر

از مراکز  یکیتوانند  یدارند م یو توسعه منطقه ا

از  ی، خالصه ا2. جدول شماره باشندموفق  یسکونتگاه

و توسعه  یتعادل بخش یه هایها و نظر دگاهیاهم د

 دهد. یکوچک را نشان م یمرتبط با شهرها یمنطقه ا

 

س یده مأخذ: عبداله و ) . اهم نظریه های ت ادل بخشی و توس ه منطقه ای مرتبط با رهرهای کوچک5جدول

 (5831، زرآبادی

 خالصه نظریه نظریه پرداز نظریه

  آگروپلیتن

 شهری( -)روستا

 و فریدمن جان

  داگالس مایک

(2321) 

 «پیرامون-مرکز» مباحث زمینة در فریدمن های اندیشه از برآمده  -

 پیوند توسعه روستایی با توسعه شهری در سطح محلی -

 ناحیه ایتاکید بر توسعه خودگردان و مستقل در سطوح کوچک  -

 شهری عملکرد

 توسعه در

 روستایی

UFRD)) 

راندینلی 

(2324) 

 مردم از زیادی تعداد برای امکانات و عملکردها از وسیعی دامنه به دسترسی -

توجه به وابستگی ها بین حوزه های روستایی، شهرهای کوچک، و شهرهای کوچک  -

 با شهرهای بزرگ 
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  داگالس مایک ای منطقه شبکه

(2333) 

 آگروپلیتن توسعه با ارتباط در فریدمن های اندیشه متأثر از -

 و اقتصادی صرفاً های نگرش از دوری با ای منطقه یکپارچة توسعة تأکید بر -

 رشد  قطب بر مبتنی رویکردهای

  یروستای نقاط سرمایه به ورود ازطریق روستایی و شهری توسعة ادغام تأکید بر -

  شهری -روستایی پیوندهای از لحاظ محلی های توجه به تفاوت -

 ملی و ای منطقه توسعة با همگرایی و پیوند در محلی اقتصادهای تقویت -

 اهمیت مراکز شهری کوچک به لحاظ اقتصادی - طرفداران شهرهای کوچک

 جدا نبودن توسعه صنعتی و کشاورزی از یکدیگر -

 موفق بودن شهرهای کوچک در توسعه پایدار -

 

 روش تحقیق -4

 تحقیقات جزء هدف، نوع نظر از حاضر پژوهش

 .دباش می تحلیلی -توصیفی آن روش و است کاربردی

استان بوشهر شهرهای کوچک پژوهش،  یجامعه آمار

 بندر دیلم می باشد.آن،  یاست و نمونه آمار

 بررسی و ای کتابخانه صورت به اطالعات و ها داده

است و با استفاده  شده گردآوری فرادست اسناد و متون

از مدل ضریب کشش پذیری و روش تحلیل شبکه 

  مورد ارزیابی قرار گرفتند. 2(SNAاجتماعی )

سنجش  یبرا ی،ریکشش پذ بیضرمدل از 

شهرها در جذب و تثبیت جمعیت در منطقه  ییتوانا

است که به وسیله  یمدل شاخص نیا .شود یاستفاده م

درصد جمعیت شهرنشین را در مقابل  توانی آن م

 (.2936 ،و همکاران یجمعیت کل برآورد نمود )ملک

 (: 2931 ی،)فن است ریبه شرح ز بیضر نیفرمول ا

 

𝐸(𝑡,𝑡+10) =  
𝑟𝑢(𝑡, 𝑡 + 10)

𝑟(𝑡, 𝑡 + 10)
 

 یدر فاصله زمان یریکشش پذ بی: ضرEدر آن  که

t  وt+10  ؛ru و  یشهر تیساالنه جمع: نرخ رشدr :

 باشد. یکل م تینرخ رشد ساالنه جمع

 ساختارهای مطالعه برای رویکردی این روش

  یکل قاعده. است گرافها تئوری از استفاده با اجتماعی
                                                           

2. Social Network Analysis 

 

 یویژگ باید ابتدا در که است این ای شبکه رهیافت در

 ،واحدها خود ویژگی نه ،واحدها درون و میان روابط های

 ای هشبک تحلیل کلی طور به. گیرند قرار بررسی مورد

 .کمی تحلیل و آمار با تا دارد کار و سر ریاضیات با بیشتر

 برج و گرافها تئوری شامل روش این در ریاضیات کاربرد

 و ها داده ثبت برای که صورت این به. است ماتریسها

 داده و اطالعات نمایش برای و ها ماتریس از اطالعات،

 استفاده ها گراف از ارتباطی، الگوهای به مربوط های

 . (11 :2931 مهرگان، و زاده حسین) شود می

 یکی ازتحلیل شبکه اجتماعی در مجموع، 

ه رابط و تحلیل داده های نمایش برای های قدرتمندابزار

برای  راهبردی و (Butts, 2008: 37) ای می باشد

 Otte and) بررسی ساختارهای اجتماعی است

Rousseau, 2002: 441). 

 پهنه اجتماعی در شبکه تحلیل روش انجام مراحل

 باشد. می 2نمودار شماره  شرح به مورد مطالعه

 اجتماعی ربکه تحلیل روش انجام . مراحل5نمودار

 

 

تشکیل 
ماتریس

تعیین 
رابطه میان
اه سکونتگ
ها

محاسبه 
درجه 
درونی و 
بیرونی

محاسبه 
مرکزیت 
جامع 
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 محدوده موردمطال ه -1

 ولط به عنوان مرکز شهرستان دیلم، در دیلم بندر

 91 جغرافیایی عرض و دقیقه 3 و درجه 11 جغرافیایی

 قرار دریا سطح از متری 21 ارتفاع و دقیقه 9 و درجه

 بندر غربی شمال کیلومتری 191 در بندر این .دارد

 استان در) بهبهان جنوب کیلومتری 21 در و بوشهر

  واقع شده است.( خوزستان

 نقاط بین در دیلم بنام شهری 2921 سال تا

 برای این سال این در. است نداشته وجود کشور شهری

 شده نفرگزارش 24622 بر بالغ شهری جمعیتی نقطه

 2931 -2921 دوره در دیلم شهر جمعیت است. رشد

 است کمتر دوره همین کشور در شهری جمعیت رشد از

 مهاجرپذیر شهری را آن توان می متوسط طور به ولی

)مهندسین مشاور محیط اندیش پایدار،  آورد حساب به

2933.)  

نفوس و مسکن سال بر اساس سرشماری عمومی 

نفر می باشد که با  11291جمعیت شهر دیلم ، 2931

 توجه به بعد جمعیتی شهر کوچک نیز از شهرهای

شماره جدول کوچک استان بوشهر محسوب می شود. 

تا  2941 یسال ها یط بندر دیلم تیجمع بیانگر 1

 جغرافیایی موقعیت ،2نقشه شماره  .می باشد 2931

 .دهد می نشان بندر دیلم را

. جم یت رهرهای کوچک استان بورهر طی 2جدول

 )نفر( 5811-31سالهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سال     

 شهر   
2941 2921 2931 2931 

بندر    

 دیلم
26362 24622 23343 11291 

 . موق یت جغرافیایی بندر دیلم در استان بورهر5نقشه
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 یافته های پژوهش -1

 یریکشش پذ بیمدل ضرابتدا با استفاده از در 

 کشش زانیو م بندر دیلم تیجمع تیوضع یبررسبه 

 .شده استآن پرداخته  یتیجمع یریپذ

ان استو  لمیدبندر  تینرخ رشد جمع در این راستا

بر  و دیمحاسبه گرد 2941 -31 یسال ها یبوشهر ط

 تیجمع یریکشش پذ بیبه محاسبه ضراساس آن 

 (.9)جدول  شد بندر دیلم اقدام

 بندر دیلمضریب کشش پذیری جم یتی  .8جدول 

 5811-31طی سالهای 
 ضریب کشش پذیری میزان رشد جمعیت 

21 دوره
-

41
 

31
-

21
 

31
-

31
 

21
-

41
 

31
-

21
 

31
-

31
 

 بندر

 دیلم
1939 2933 1912 1963 2922 1939 

استان 

 بوشهر
2931 2923 1924 - - - 

 

با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی  سپس

به بررسی روابط و جریانات موجود در بخش های 

 معدن، خدمات و صیادی، صنعت و کشاورزی، دامپروری

درمانی در میان سکونتگاه -بهداشتی خدمات آموزشی و

پرداخته شده است. بدین های شهری پهنه مورد مطالعه 

سالنامه های آماری استان  منظور از آمار و اطالعات

 بوشهر، استانداری بوشهر، وزارت جهاد کشاورزی، اداره

 و معدن صنعت، سازمانبوشهر،  استان شیالت کل

بوشهر استفاده شده است و بر این اساس،  استان تجارت

در  .دماتریس ها تکمیل و گراف ها نیز ترسیم گردیده ان

سکونتگاه ادامه هر یک از جریان های مذکور در میان 

 ها بررسی شده است.

 جریان کشاورزی 

، درجه درونی نشان می دهد 6شماره  در جدول

شهرهای امام حسن و بندر دیلم به علت محدودیت 

مناسبی برای نابع آب و اراضی و شوری آب شرایط م

 گناوه و بندرکشاورزی ندارند. بنابراین از نقاط شهری 

و  6شماره  ریگ خدمات کشاورزی می گیرند. جدول

پهنه مورد  در کشاورزی را ، جریان2شماره  شکل

 مطالعه نشان می دهند.

 . جریان کشاورزی در پهنه مورد مطال ه4جدول

ی
درجه بیرون

 

گ
بندر ری

بندر گناوه 
ن 

امام حس
 

بندر دیلم
  

 بندر دیلم - 1 2 2 1

 امام حسن 1 - 2 2 1

 بندر گناوه 1 1 - 2 2

 بندر ریگ 1 1 2 - 2

 درجه درونی 1 1 9 9 4

 

 

 

  جریان دامپروری و صیادی 

بر اساس آمار و اطالعات اخذ شده، نقاط شهری 

این پهنه مطالعاتی فاقد دامپروری می باشند و برای 

بهره مندی از خدمات دامپروری از سایر نقاط شهری و 

روستایی استان خدمات دریافت می کنند. نقاط شهری 

بندر دیلم، بندر گناوه و بندر ریگ دارای بنادر صیادی 

. از این رو می هستندو میگو  و استخرهای پرورش ماهی

، استتوانند به شهر امام حسن که فاقد خدمات صیادی 

 1و شکل شماره  1شماره  خدمات ارائه دهند. جدول

 بیانگر این امر می باشند.

 . دیاگراف جریان کشاورزی5رکل



 

  استان بوشهر یدر تعادل بخش لمینقش بندر د یبررس، و همکاران بد نیآر

 

. جریان دامپروری و صیادی در پهنه مورد 1جدول

 مطال ه

ی
درجه بیرون

 

گ
بندر ری

بندر گناوه 
ن 

امام حس
 

بندر دیلم
  

 بندر دیلم - 1 1 1 1

 امام حسن 2 - 2 2 9

 بندر گناوه 1 1 - 1 1

 بندر ریگ 1 1 1 - 1

 درجه درونی 2 1 2 2 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جریان صن ت و م دن 

در این پهنه مطالعاتی شهرهای دیلم و بندر ریگ 

دارای شهرک صنعتی هستند. همچنین از میان 

شهرهای مورد مطالعه فقط شهر گناوه دارای معدن می 

نشان می  4درونی جدول شماره باشد. درجه بیرونی و 

دهد که شهر دیلم و بندر ریگ از نظر معدن به شهر 

آن ها نیز وابسته گناوه و شهر گناوه از نظر صنعت به 

می باشد. شهر امام حسن به علت نداشتن شهرک 

صنعتی و معدن به نقاط شهری ذکر شده وابسته است. 

 نشان می دهند. این امر را 9شکل شماره 

 . جریان صن ت و م دن در پهنه مورد مطال ه1جدول

ی
درجه بیرون

 

گ
بندر ری

بندر گناوه 
ن 

امام حس
 

بندر دیلم
 

 

 دیلمبندر  - 1 2 2 1

 امام حسن 2 - 2 2 9

 بندر گناوه 2 1 - 2 1

 بندر ریگ 2 1 2 - 1

3 9 9 1 9 
درجه 

 درونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جریان خدمات آموزری •

با توجه به اینکه شهر امام حسن فاقد دانشگاه 

، مجوز احداث دانشگاه 2931است و بندر ریگ در سال 

اسالمی را اخذ کرده است و دارای رشته های آزاد 

محدودی می باشد، در حال حاضر ساکنین شهرهای 

مذکور برای تحصیالت دانشگاهی به بندر دیلم و بندر 

 گناوه مراجعه می کنند.

بنابراین طبق درجه درونی و بیرونی جدول شماره  

، آموزش عالی شهرهای بندر ریگ و امام حسن به بندر 4

دیلم به عنوان شهر کوچک و بندر گناوه به عنوان شهر 

میانی کوچک به سبب وجود رشته های متنوع 

 دانشگاهی وابسته می باشد. 

همچنین بندر دیلم و بندر گناوه دارای کمترین 

یرونی و بیشترین درجه درونی هستند. بنابراین درجه ب

وابستگی آموزشی کمتری را به شهرهای پیرامون خود 

دارند و می توانند به نقاط شهری اطراف خود خدمات 

و شکل شماره  2آموزش عالی ارائه نمایند. جدول شماره 

، روابط آموزشی میان شهرهای پهنه مورد مطالعه را 6

 . دیاگراف جریان دامپروری و صیادی2رکل  

 . دیاگراف جریان صن ت و م دن8رکل
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 نشان می دهد.

یان خدمات آموزری )دانشگاه و مراکز . جر7جدول

 آموزش عالی( در پهنه مورد مطال ه

ی
درجه بیرون

 

گ
بندر ری

بندر گناوه 
ن 

امام حس
 

بندر دیلم
  

 بندر دیلم - 1 2 1 2

 امام حسن 2 - 2 1 1

 بندر گناوه 2 1 - 1 2

 بندر ریگ 2 1 2 - 1

 درجه درونی 9 1 9 1 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درمانی-جریان خدمات بهدارتی 

نشان  3همانطور که درجه درونی جدول شماره       

می دهد نقاط شهری امام حسن و بندر ریگ بیشترین 

وابستگی را به بندر گناوه و دیلم دارند. همچنین درجه 

بیرونی ماتریس بیانگر آن است که ساکنین بندر دیلم 

درمانی نیز به  -خدمات بهداشتیبرای بهره مندی از 

بندر گناوه به دلیل برتری تجهیزات و خدمات مراجعه 

 ، جریان1و شکل شماره  3می کنند. جدول شماره 

مورد مطالعه نشان  پهنه در درمانی را -بهداشتی خدمات

 .می دهند

درمانی در پهنه  -. جریان خدمات بهدارتی3جدول

 مورد مطال ه

ی
درجه بیرون

 

گ
بندر ری

بندر گناوه 
ن 

امام حس
 

بندر دیلم
  

 بندر دیلم - 1 2 1 2

 امام حسن 2 - 2 1 1

 بندر گناوه 1 1 - 1 1

 بندر ریگ 2 1 2 - 1

1 1 9 1 1 
درجه 

 درونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکزیت کلی در پهنه و  محاسبه تراکم

 مورد مطال ه

در این مرحله، میزان تراکم عملکردها در پهنه 

مورد مطالعه بر اساس جریان های کشاورزی، دامپروری 

خدمات و صیادی، صنعت و معدن، خدمات آموزشی و 

طبق جدول  محاسبه شده است. درمانی -بهداشتی

، در پهنه مورد مطالعه کمترین تراکم مربوط 3شماره 

حالی که دامپروری و صیادی می باشد. در  به جریان

  جریان صنعت و معدن بیشترین تراکم را دارند.

 

 میزان تراکم عملکردها  . 3 جدول

 عملکرد
جمع 

 سطرها

تعداد کل 

روابط 

 ممکن

تراکم 

 )درصد(

 11 21 4 کشاورزی

 جریان خدمات آموزری. دیاگراف 4رکل  

 درمانی-. دیاگراف جریان خدمات بهدارتی1رکل
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دامپروری و 

 صیادی
9 11 

 21 3 صنعت و معدن

 11 4 آموزشی

 6294 1 درمانی-بهداشتی

 

در گام بعد، ابتدا مجموع فواصل هر سکونتگاه 

نسبت به سکونتگاه های دیگر محاسبه شده است. سپس 

با توجه به فواصل به دست آمده، مقادیر نزدیکی 

 محاسبه گردیده است. 

گناوه در پهنه مورد  ، بندر21بق جدول شماره ط

 ستاهنزدیکی بیشتری با سایر سکونتگاه مطالعه دارای

 هک و مرکزیت بهتری نسبت به سایرین دارد. در حالی

 بندر دیلم نزدیکی کمتری با سایر سکونتگاه ها دارد.

ها و میزان  سکونتگاه فواصل مجموع ،21شماره جدول 

 به یکدیگر نشان می دهد. نزدیکی آن ها را نسبت

ها و میزان  سکونتگاه فواصل . مجموع51جدول

 به یکدیگر نزدیکی آن ها نسبت

 2نزدیکی

 

مجموع فواصل 

نسبت به سایر 

 سکونتگاه ها

 نقاط شهری

 دیلم 231 1911111

 امام حسن 26499 1911439

 بندر گناوه 26691 1911431

 بندر ریگ 239 1911164

 

 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -7

و  یبه توازن و تعادل منطقه ا یابیامروزه دست

 یزیاز مباحث مهم در برنامه ر یکی کپارچهیتوسعه 

 عیمناسب از توز ییبه الگو یابیاست. دست یمنطقه ا

ادل متع وندیو خدمات سبب پ تیفعال ت،یجمع ییفضا

                                                           
2 Closeness 

ناسب تدر  ییو روستا یشهر یسکونتگاه ها نیب داریو پا

اساس هر  نیشود. بر ا یهر منطقه م یها یبا توانمند

اتب سله مردر نظام سل ینقش مهم یاز نقاط سکونت کی

توسعه  و تیراستا تقو نیکنند. در ا یم فایا یسکونتگاه

 ینظام سلسله مراتب کی جادیکوچک جهت ا یشهرها

 عیتعادل در نظام توز یبرقرار تیمنسجم و در نها

 . است تیخدمات و امکانات حائز اهم

 ینظر یهادگاهیو د هیپا میمفاه یو بررس مطالعه

 یکوچک و توسعه منطقه ا یشهرها نهیمختلف در زم

 یرامونیکوچک و مناطق پ یدهد که شهرها ینشان م

منجر  یکیدارند و توسعه  میارتباط مستق گریکدیبا  هاآن

 یتعادل و توسعه منطقه ا تیو در نها یگریبه توسعه د

 یدر برنامه ها میمفاه نیالزم است ا نیشود. بنابرا یم

مورد  ژهیبه صورت و یو محل یمنطقه ا ،یمل توسعه

 .رندیتوجه قرار گ

 یریکشش پذ بیابتدا با مدل ضر لیبخش تحل در

س با و سپ لمیبندر د یریپذ تیجمع تیوضع یبه بررس

 و یبه بررس یاستفاده از روش تحلیل شبکه اجتماع

مطالعه جریانات و روابط موجود در پهنه مورد  لیتحل

  پرداخته شده است.

 یریپذ تیآن است که جمع انگریب حاصل جینتا

به  ملیاست. بندر د افتهیکاهش  ریدر دهه اخ لمیبندر د

به  یکی، نزدخود یبندر یها تیعلت عدم توجه به قابل

 شتریب نکهیجنوب بهبهان در استان خوزستان و ا

جذب کند، در  یم نیخدمات خود را از بندر گناوه تأم

هم سو توسعه استان  یتعادل بخشجمعیت و در نتیجه 

 ها نیز نشان میبررسی جریانها و نتایج گراف. کمی دارد

 بندر دیلم در زمینه های کشاورزی، دامپروریکه دهد 

های معدنی قادر به ارائه خدمات به نقاط و فعالیت

و خدمات موردنیاز خود را از بندر گناوه  نیستپیرامونی 

دریافت می کند. همچنین بندر دیلم می تواند خدمات 

ی پایه و نسبتاً مناسبی را به درمان-آموزشی و بهداشتی

شهر امام حسن ارائه نماید و در صورت نیاز به خدمات 
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و تجهیزات برتر و تخصصی نیازمند مراجعه به بندرگناوه 

. از نظر صیادی و صنعتی نیز بندر دیلم وضعیت است

مناسبی دارد و پتانسیل ارائه خدمات به نقاط شهری و 

م به ذکر است بندر روستایی پیرامون خود را دارد. الز

ریگ به علت نزدیکی به بندر گناوه، برای تأمین خدمات 

 موردنیاز خود به این شهر مراجعه می کند.

 یارتباط تیبه علت موقع به طور کلی بندر دیلم

 یاستان ها نیواسط ب ینقطه شهر در جایگاهخود 

توسعه  یها تیاز قابل یخوزستان و بوشهر و برخوردار

در  ،یادیو ص یبندر یعملکردها نهیخصوصاً در زم

تواند عالوه بر  یها م رساختیز زیو تجه نیصورت تأم

 یامونریخود، به نقاط پ نیساکن یتخدمانیازهای  نیتأم

شهر امام حسن و روستاها خدمات ارائه کند و  رینظ

باشد و حرکات  ییمهاجران روستا یبرا یمقصد

کوچک )همچون  یانیم یبه سمت شهرها یتیجمع

)مانند برازجان و بوشهر(  یانیم یگناوه( و شهرها بندر

امر سبب کاهش معضالت و  نیرا کاهش دهد که ا

ر و تعادل د یبرابر جادیو ا یسکونتگاه ظاممشکالت ن

 شود. یسطح استان بوشهر م

و  تیانجام شده، به منظور تقو لیتحل با تکیه بر

 ریز هایشنهادیپ ، عمل بهلمیتوسعه شهر کوچک د

 :مفید تواند بود

آالت به روز و  نیاستفاده از ابزار و ماش -

 ؛التیو ش یدامپرور ،یکشاورز عیدر صنا شرفتهیپ

و  لمیمناسب در بندر د طیفراهم کردن شرا -

 و صادرات داتیتول شیافزا برایآن  یادیص یاسکله ها

  ؛گویو م یماه

 مرتبط با یلیتبد عیو گسترش صنا جادیا -

 ؛التیش

آب، موج  یرو ی)اسک یآب یورزش ها توسعه -

 ؛لمیو ...( در بندر د یقرانیقا ،یسوار

 زیو تجه لمیدر بندر د یتوسعه گردشگر -

  ؛یگردشگر التیسواحل آن به تسه

و  یگذار هیو سرما یشغل یفرصت ها جادیا -

 ؛کار یرویجوان به عنوان ن تیاستفاده از جمع

 ،زیرساختهای حمل و نقل تیو تقو زیتجه -

 ؛ییایو در یناوگان حمل و نقل جاده ا ینوساز شامل

 یو تخصص یو امکانات مال التیارائه تسه -

 یو بنگاه ها یمراکز سکونت یو سامانده زیتجه یبرا

  .یاقتصاد

 

 منابع -3

شهرها یابی(. ارز2931م. ) ،یس. و محمدپور جابر ،یزیرون انیاکبر .2  تیدر تعادل جمع یانیم یعملکرد 

صاد منطقه ا سای)نمونه مورد یو اقت شهر ف صلنامه برنامه ر -:  ستان فارس(. ف ، 9دوره  ،یمنطقه ا یزیا

 .69 -11، 3شماره 

در  یکالبد یداریپا یشاااخص ها لی(. تحل2932زاده، ا. ) یز. و صاافرعل ،یا. فن وساااالر،یبرزگر، ص. د .1

شهرهایکوچک )مطالعه مورد یشهرها ضا ی:  صلنامه ف ستان مازندران(. ف دوره  ،ییایجغراف یکوچک ا

 .242-231، 42، شماره 23

توسعه  یها ینابرابر لی(. تحل2936لو، و. ) یسیا. و پاسبان ع ر،یگرمس انیر. خاور ،یج. کانون ا،ین یتوکل .9

ستان اردب یمنطقه ا شت و درمان ا صلنامه لیدر بخش بهدا شماره 1دوره  ،یمنطقه ا یزیبرنامه ر. ف  ،

23 ،26-2. 

سعه منطقه ای و عدم تعادل نواح لی(. تحل2931جمعه پور، م. ) .6 ستان تهران با تاک یسطح تو  بر دیدر ا

 .262 -269، 42، شماره 11دوره  ،ی. فصلنامه علوم اجتماعیانینقش شهرهای کوچک و م

سرچوب روشچا ی(. طراح2931زاده، م. و مهرگان، م. ) نیحس .1 با  اتیدر عمل قیتحق یچندگانه یشنا
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ستفاده از رو صلنامه پژوهش هایاجتماع یهاشبکه لیتحل کردیا صم نینو ی. ف ، 2دوره  ،یریگ میدر ت

 .  2-14، 2شماره 

صوریان، ح. و احمدی، ف. ) .4 ضوانی، م. من شهر و نقش آن در بهبود ک ی(. ارتقا2933ر ستاها به   تیفیرو

لرستان و کردستان(.  یو صاحب در استان ها روزآبادیف ی: شهرهای)مطالعه مورد یساکنان محل یزندگ

 .99-41، 2، شماره 2دوره   ،ییروستا یفصلنامه پژوهش ها

)مطالعه  یکوچک در توسااعه منطقه ا یعملکرد شااهرها ی(. بررساا2933م. ) ،یش. و باقر ،ییروسااتا .2

-12، 6، شماره 1چشم انداز زاگرس، دوره  ییایشهرستان رزن(. فصلنامه جغراف ی: بخش مرکزیمورد

1. 

ها و  هینظر م،ی)مفاه یکوچک و توسااعه منطقه ا ی(. شااهرها2939ب. ) ،یمیس.ف. و کر ،یسااجاد .3

 عملکردها(. تهران: نشر رخ داد نو.

 داریبه توسااعه پا یکوچک در تعادل بخشاا ی(. نقش شااهرها2933م. ) ،یز. و موسااو ،یکاظم فیشاار .3

(. دوفصاالنامه 2931تا  2941: اسااتان البرز از سااال ی)مطالعه مورد یو تحوالت نظام شااهر یمنطقه ا

 .23-216، 2، شماره 22دوره   ن،یسرزم شیآما

 . تهران: انتشارات سمت.یشهر یاینو در جغراف یها دگاهی(. د2939ح. ) ،یشکوئ .21

س2932م.ح. ) ،یصائب .22 صلنامه پژوهش های بوم  یقیتطب ی(. برر ضوی. دوف سان ر توسعه منطقه ای خرا

 .91–11، 2، شماره 9شهری، دوره  یشناس

(. بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه ای 2933ضرابی، ا. و موسوی، م.ن. ) .21

 .2–23، 1، شماره 11)مطالعه موردی: استان یزد(. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره 

بر  دیبا تأک رانیدر ا یو توسعه منطقه ا یتعادل بخش ی(. بررس2934ز. ) ،یزرآباد دهیعبداله، ب. و سع .29

 معاصر، تهران. رانیا یو شهرساز یعمران، معمار یالملل نیکوچک. کنفرانس ب یشهرها

 آذرخش.. تهران: انتشارات یدر توسعه منطقه ا گرید یکردیکوچک رو ی(. شهرها2931ز. ) ،یفن .26

(. تحلیل روابط فضایی شهرهای کوچک و روستاهای پیرامونی )مطالعه موردی: شهر 2931قنبری، ن. ) .21

 .19-92، 9، شماره  3گهواره در استان کرمانشاه(. فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دوره  

س ،یقیح. نوبخت حق ،یقنبر .24 ضع یابی(. ارز2931م. ) ،یخان یش. و مو سعه منطقه ا تیو  انیدر م یتو

 .  39-32، 4، شماره  1. دوره یفرهنگ ی. فصلنامه راهبرد اجتماعیشرق جانیاستان آذربا یشهرستان ها

 نفوس و مسکن.  یعموم یسرشمار یلیتفص جی(. نتا2931. )رانیمرکز آمار ا .22

 .امیرات پ. تهران: انتشایمنطقه ا یزیبرنامه ر ی(. اصول و مبان2931س.ح. ) ،یاشکور یمعصوم .23

اساااتان  یکوچک در نظام شاااهر یکارکرد شاااهرها یابی(. ارز2936م. ) ،یس. مودت، ا. و کرم ،یملک .23

ستفاده از مدل ها ستان با ا صلنامه برنامه ر. L.Qو  TOPSIS ،یریکشش پذ بیضر یلر منطقه  یزیف

 .13 -61، 11، شماره 1دوره  ،یا

س .11 شاور مح نیمهند شهر بندر (. طرح 2933. )داریپا شیاند طیم سعه و عمران )جامع( و حوزه نفوذ  تو

 استان بوشهر. یاداره کل راه و شهرساز ،ی. وزارت راه و شهرسازلمید

 یسااکونتگاه ها داریکوچک و توسااعه پا ی(. شااهرها2933فرد، م. ) ین. و وفائ راهش،یج. پ ،یکیکانیم .12

 .23-13، 2، شماره 2دوره  ،یراشهریپ ی)مورد: شهر خوسف(. فصلنامه توسعه فضاها یرامونیپ
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کارکرد  یابیو ارز لی(. تحل2932نژاد، م. ) یش. و شااوهان ،یف. رسااتم ،یساارشاات، م. دادورخان کین .11

 روان،ی: شااهر ساارابله، شااهرسااتان شاای)نمونه مورد یرامونیپ یکوچک در توسااعه روسااتاها یشااهرها

 .19-46، 2، شماره 1دوره  ،یمنطقه ا یزیچرداول(. فصلنامه برنامه ر
23. Apostolache, M.A. (2014). Regional development in Romania – from regulations to practice, 
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