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بررسی نقش بندر دیلم در تعادل بخشی استان بوشهر با بهره گیری از روش های
ضریب کشش پذیری و تحلیل شبکه اجتماعی
بهسا آرین بد*

کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای ،گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

رضا احمدیان

استادیار ،گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،مدعو واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی،

تهران ،ایران.
بهار آرین بد

دکتری تخصصی شهرسازی ،گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده :امروزه تقویت و توسع ش رععهر ای کوچک بش عنوان را بردی موثر در برابر عدم ت ادل منطقش ای مطرح می
رود و مشکالت رهر ای بزرگ نظیر تمرکز جم یت ،ف الیت و خدمات را کا ش می د د .در ایران نیز بخش عمده ای
از جم یت ،ف الیت و خدمات در رهر ای بزرگ متمرکز رده اند و عدم توازن و ت ادل را در منطقش و یا سطح ک شور
بش وجود آورده اند .استان بورهر نیز مانند سایر نقاط کشور با نابرابری و عدم ت ادل در توزیع بهینش خدمات و امکانات
روبرو ا ست و بخش اعظم جم یت و امکانات در رهر بو رهر (مرکز سیا سی-اداری ا ستان) قرار دارد و سایر رهر ا
فاقد امکانات و خدمات متنا سب با جم یت می با رند .این امر سبب مهاجرت ای گ سترده بش سوی رهر ای بزرگ
ا ستان و یا کالن شهر ای ک شور می گردد و نظم سل سلش مراتبی نظام سکونتگا ی منطقش و یا ک شور را بر م می زند.
پژو ش حا ضر بر آن ا ست تا نقش بندر دیلم ،یکی از رهر ای کوچک ا ستان بو رهر ،را در ت ادل بخ شی بش رمال
استان با استفاده از مدل ضریب کشش پذیری و روش تحلیل ربکش اجتماعی بررسی نماید.
نتایج پژو ش حاکی از آن ا ست کش جم یت پذیری بندر دیلم در د ش اخیر ( )5831-5831کا ش یافتش ا ست و این
رهر از میان جریان ای عملکردی مورد برر سی ،تنها در زمینش ای صن تی و صیادی می تواند بش سکونتگاه ای
پیرامونی خدمات ر سانی کند و در این زمینش ا واب ستگی بش سایر سکونتگاه ا ندارد .ولی برای دریافت خدمات برتر
در سایر زمینش ای عملکردی ،بش بندر گناوه بش عنوان رهر میانی کوچک مراج ش می کند .در مجموع بندر دیلم علی
رغم قابلیت ای بسیار ،نقش کمی را در ت ادل بخشی بش رمال استان ایفا می کند .در پایان ،پی شنهاد ایی بش منظور
تقویت و بهبود نقش بندر دیلم بش عنوان رهر کوچک ارائش رده است.

واژگان کلیدی :شهر کوچک ،تعادل بخشی ،بندر دیلم ،ضریب کشش پذیری ،تحلیل شبکه اجتماعی.
*مسئول مکاتباتBehsa.Abd1991@gmail.com :

 -5مقدمش
فلسفهورزیهای فیلسوف فرانسوی ،ژیل دلوز(1

توسعه منطقه ای مفهومی است که بر تحرک و تنوع
بخشی به فعالیت های اقتصادی ،تحرک سرمایه گذاری
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در بخش های خصوصی و دولتی به منظور کاهش
اختالفات اجتماعی -اقتصادی بین مناطق مختلف و
همچنین بهبود استانداردهای زندگی و ارائه خدمات با
دارد.
تمرکز
شهروندان
به
کیف یت
( .)Apostolache,2014: 35در دیدگاه های تبیین
کننده فرایند توسعه منطقه ای ،موضوع توازن در توسعه
و آرایش متعادل فعالیت ها در فضا ،از اهمیت خاصی
برخوردار است (اکبریان رونیزی و محمدپور جابری،
.)1931
در سال های اخیر با رشد سریع شهرهای بزرگ
کشورهای در حال توسعه ،ظهور مسائل مربوط به
کمبود واحدهای مسکونی و زیاد بودن میزان بیکاری،
عده ای از محققان پیشنهاد کرده اند برنامه ریزی های
توسعه بر اساس تأکید بر پویایی شهرهای کوچک تهیه
شود (شکویی .)1939 ،زیرا شهرهای کوچک با ایجاد
فرصت های شغلی غیرزراعی و ارائه خدمات مورد نیاز
ساکنان ،در کاهش مهاجرت روستاییان به شهرهای
بزرگتر نقش موثری ایفا می کنند و زمینه توزیع متعادل
جمعیت ،امکانات و سرمایه را فراهم می آورند (رضوانی
و همکاران.)1933 ،
ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه با
مسائلی همچون تمرکزگرایی در کالنشهرها و شهرهای
بزرگ نظیر تهران ،مشهد ،کرج ،شیراز ،اصفهان ،تبریز و
 ...مواجه است و این امر توزیع فضایی نامناسب و عدم
تعادل های منطقه ای را به وجود آورده است.
استان بوشهر یکی از استان های جنوب غربی
ایران است که در حاشیه خلیج فارس قرار دارد .این
استان با مساحتی حدود  19132/64کیلومتر مربع،
دارای جمعیتی برابر  1149611نفر در سال  1931بوده
است که از این تعداد جمعیت  21/31درصد در نقاط
شهری و  12/33درصد در نقاط روستایی ساکن هستند
(مرکز آمار ایران.)1931 ،
این استان همانند بسیاری از مناطق کشور دارای
عدم تعادل هایی از لحاظ جمعیتی و خدماتی است .به

طوری که بخش اعظم جمعیت و امکانات در شهر
بوشهر ،مرکز سیاسی -اداری استان ،قرار دارد .با این
روند به تدریج از جمعیت نقاط روستایی و شهرهای
کوچک که فاقد امکانات و خدمات الزم هستند کاسته
می شود .با توجه به بعد جمعیتی شهرهای کوچک (11
هزار تا  11هزار نفر) ،استان بوشهر دارای سه شهر
کوچک به نام های خورموج ،بندر دیلم و جم می باشد.
در پژوهش حاضر ،نقش بندر دیلم با جمعیت 11291
نفر به عنوان شهر کوچک در تعادل بخشی به شمال
استان بوشهر بررسی می شود.
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش
می باشد که "آیا شهر کوچک بندر دیلم می تواند نقش
موثری در توسعه و تعادل منطقه ای ایفا نمایند؟" .برای
پاسخگویی به این پرسش از مدل ضریب کشش پذیری
و روش تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شده است.
 -2پیشینش پژو ش
مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران
در ارتباط با نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای
به شرح زیر می باشد:
 میکانیکی و همکاران در سال  1933در مقالهای تحت عنوان شهرهای کوچک و توسعه پایدار
سکونتگاه های پیرامونی (مورد :شهرخوسف) ،بیان
کردند که شهر خوسف می تواند دارای نقش واسطه ای
در ارائه خدمات به حوزه های نفوذ روستایی خود باشد
و همچنین ارائه خدمات و امکانات از سوی شهر خوسف
باعث ماندگاری جمعیت نواحی روستایی پیرامونی آن
بشود(میکانیکی و همکاران.)1933 ،
 برزگر و همکاران در سال  1932مقاله ای راتحت عنوان "تحلیل شاخص های پایداری کالبدی در
شهرهای کوچک (مطالعه موردی :شهرهای کوچک
استان مازندران)" با هدف شناخت و تبیین روند
تحوالت توسعه در ساختار کالبدیزیرساختی شهرهای
کوچک انجام دادند .یافته های تحقیق نشان می دهد
که تنها مولفه یکپارچگی کارکردی در شهرهای کوچک

آرین بد و همکاران ،بررسی نقش بندر دیلم در تعادل بخشی استان بوشهر

مورد مطالعه در شرایط پایداری متوسط قرار داشته و
مولفه های کیفیت مکان و امکانات مکان از سطح
پایداری ضعیفی برخوردارند و به طور کلی نتایج نشان
دهنده ناپایداری کالبدی شهرهای کوچک مورد مطالعه
است (برزگر و همکاران.)1932 ،
 در سال  ،1931قنبری مقاله "تحلیل روابطفضایی شهرهای کوچک و روستاهای پیرامونی (مطالعه
موردی :شهر گهواره در استان کرمانشاه)" را انجام داده
است که نتایج آن بیان می کند انواع روابط شهر گهواره
با روستاهای پیرامونی از نظر عملکردی متوسط و
ضعیف می باشند .به عبارتی دیگر این شهر نتوانسته
ارتباطات و روابط فضایی مناسبی با روستاهای پیرامونی
خود برقرار کند .از مجموع روابط شهر با روستاهای
پیرامونی ،روابط خدماتی ،آموزشی ،اقتصادی و
سیاسیاداری متوسط و روابط تکنولوژیکی ،فرهنگی،
اجتماعی و جمعیتی ضعیف بوده اند (قنبری.)1931 ،
 در سال  1931جمعه پور در مقاله ای باعنوان "تحلیل سطح توسعه منطقه ای و عدم تعادل
نواحی در استان تهران با تاکید بر نقش شهرهای کوچک
و میانی" بیان می کند که توسعه در سطح استان نه
تنها نامتعادل است ،بلکه روند عدم تعادل در جهت
نابرابری بیشتر عمل می کند و تنها توجه به شهرهای
میانی و کوچک می تواند این روند را متوقف سازد و به
بهبود برابری و تعادل توسعه در سطح مناطق کمک
نماید ،که دستیابی به این مهم نیز نیازمند برنامه ریزی
منطقه ای و عمل در چارچوب آن است (جمعه پور،
.)1931
 نیک سرشت و همکاران در سال 1931پژوهشی با عنوان "تحلیل و ارزیابی کارکرد شهرهای
کوچک در توسعه روستاهای پیرامونی (نمونه موردی:
شهر سرابله ،شهرستان شیروان ،چرداول)" انجام داده
اند .یافته های تحقیق حاکی از آن است که شهر سرابله
اثر مستقیمی بر روی توسعه روستاها داشته و موجب
افزایش درآمد ،مشارکت جمعی ،انگیزه ماندگاری و امید

به زندگی در روستاها شده است .مدل ها نیز نشان می
دهند که مرکزیت ،نقش غالب را در ارائه خدمات
روستایی ایفا می کند به طوری که توسعه یافته ترین
روستاها مراکز دهستان ها هستند (نیک سرشت و
همکاران.)1931 ،
 در سال  ،1933روستایی و باقری مقاله ای باعنوان "بررسی عملکرد شهرهای کوچک در توسعه
منطقه ای (مطالعه موردی :بخش مرکزی شهرستان
رزن)" نوشتند .یافته های تحقیق نشان می دهد علی
رغم اینکه شهر رزن از نظر شاخص های توسعه شهری
و تنوع کارکردهای شهری توسعه یافته است و موجب
تراوش این توسعه به کل منطقه ،ایجاد روابط جدید و
پایدار بین سکونتگاه های منطقه و سازماندهی فضایی
منطقه مورد مطالعه شده است ،با نقصان و تنگناهایی
روبرو است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب (وضعی که
همه نقاط سکونتگاهی منطقه به تساوی از تراوشات
توسعه شهر بهره مند شوند) فاصله زیادی دارد .در این
راستا عالوه بر نقش محلی باید به نقش منطقه ای شهر
نیز توجه گردد تا شهر بتواند عالوه بر ارائه خدمات و
امکانات به ساکنان خود در مقیاس منطقه ای و سطوح
باالتر نیز موفق عمل نماید .از این حیث ساختار شهری
و منطقه ای باید به صورت سیستمی متوازن توسعه یابد
تا شهر رزن در ارائه مطلوب خدمات و امکانات به حوزه
نفود خود و در نهایت رسیدن به توسعه منطقه ای ،بهتر
عمل نماید (روستایی و باقری.)1933 ،
 -8مبانی نظری
توسعه منطقه ای ،ایجاد تغییر است در توزیع
فضایی پدیده های اقتصادی و اجتماعی (از قبیل
جمعیت ،درآمد شهروندان و دولت ،تولید انواع کاال و
خدمات ،تسهیالت حمل و نقل و سایر زیرساخت های
اجتماعی و حتی قدرت سیاسی (صائبی )92 :1931 ،با
هدف خلق چهارچوبی مناسب برای بهبود باثبات
استانداردهای زندگی شهرنشینان و روستانشینان
(توکلی نیا و همکاران.)1936 ،
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توسعه منطقه ای از دو جنبه حائز اهمیت است:
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
تعرض فرایندهای جهانی شده اقتصادی و اجتماعی ،از
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
منطقه ای ،وجود منابع طبیعی و پایه ای بودن فعالیت
های مرتبط با آن منابع می باشد (قنبری و همکاران،
.)1931
بنابراین در سطح منطقه ،ایجاد تعادل منطقی بین
مردم ،اشتغال و محیط زیست یکی از آرمان های
پسندیده می باشد .این بدان معنی نیست که مناطق
فقیرتر تندتر از مناطق توسعه یافته رشد نمایند تا
سطوح درآمدی متعادل شود .گذشته از تعادل درآمدی،
ایجاد برابری در موقعیت های اقتصادی ،اجتماعی،
محیطی و وضعیت زیست جمعیت و به کارگیری تمام
ظرفیت ها و باال بردن کیفیت زندگی نیز به تعادل
منطقه ای کمک می کند (معصومی اشکوری،1931 ،
 .)11از این رو برای دستیابی به تعادل منطقه ای و
پاسخ به نتایج نامطلوب رویکردهای توسعه از باال به
پایین به علت بی توجهی به سطوح پایین تر سلسله
مراتب سکونتگاهی ،شهرهای کوچک و میانی بیش از
پیش مورد توجه قرار گرفت (.)Owusu, 2005
"شهر کوچک" نیز مانند برخی دیگر از مفاهیم و
واژه ها ،مفهومی نسبی است چرا که به درجه
شهرنشینی ،سطح توسعه یافتگی و ساختار اقتصادی
کشور بستگی دارد و به تبع آن در داخل یک کشور نیز
از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است (فنی،
 .)1931این اتفاق نظر وجود دارد که بسیاری از صاحب

نظران معیار اندازه نسبی جمعیت را به عنوان عامل
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
بزرگترین شهر و روشهای متفاوت برنامه ریزی خود به
تعیین اندازه شهرها مبادرت می نمایند (ضرابی و
موسوی.)1933 ،
معیارهای ارائه شده توسط سازمان ملل برای
تشخیص شهرهای کوچک از بقیه گروه های شهری،
رقم یکصد هزار نفر سکنه و کمتر از آن است .تعاریف
زیر را سازمان ملل متحد در بررسی شهرهای جهان
بدون در نظر گرفتن فعالیت تولید و خدمات شهری
فرض می کند:
 روستا شهر (زیر  11هزار نفر) ،شهر کوچک( 11تا  11هزار نفر) ،شهر متوسط کوچک ( 11تا 111
هزار نفر) ،شهر متوسط ( 111تا  111هزار نفر) ،شهر
متوسط بزرگ ( 111تا  111هزار نفر) ،شهر بزرگ
( 111هزار تا یک میلیون نفر) ،شهر خیلی بزرگ (یک
میلیون نفر به باال) (ملکی و همکاران)1936 ،
در ایران نیز در طرح کالبدی ملی به تبعیت از
معیارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل شهرهای زیر
 11هزار نفر به عنوان شهر کوچک قلمداد گردیده است.
مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین (مرحله اول) در
 ،1946شهرهای کشور را بر اساس عامل جمعیت به
پنج طبقه ،که شهرهای کوچک را نیز شامل می شود،
به شرح زیر تقسیم نموده است:
 −شهرهای کوچک (کمتر از  11هزار نفر)؛

 −شهرهای متوسط کوچک ( 11هزار تا 111
هزار نفر)؛
 −شهرهای متوسط بزرگ ( 111هزار تا 111
هزار نفر)؛
 −شهرهای بزرگ میانی ( 111هزار تا 111
هزار نفر)؛
 −شهرهای بزرگ و بسیار بزرگ ( 111هزار تا
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 1میلیون نفر).
از لحاظ معیار جایگاه در نظام سکونتگاهی،
شهرهای کوچک در پایین سلسله مراتب شهری و در
یک مجموعه وابسته روابط افقی با دیگر مراکز شهری
قرار گرفته اند .شهرهای کوچک در انتهای پیوند زنجیره
اداری قرار دارند (سجادی و کریمی .)11 :1939 ،ویژگی
های اصلی این دسته از شهرها عبارتند از:
 در آخرین سطح جمعیتی شبکه شهری یککشور قرار دارد؛
 عملکرد و فعالیت عمده شهر کوچک بیشتردر ارتباط با بخش های کشاورزی و خدمات ،به ویژه
خدمات ،است و فعالیت های بخش صنایع تبدیلی و
کوچک مقیاس در مرتبه بعد قرار دارند؛
 -دارای یک قلمرو و حوزه نفوذ روستایی

مشخص و اغلب با کارکرد سازمانی برای بخش
کشاورزی آن است.بنابراین ،سه تفسیر جمعیت
شناختی ،اقتصادی و فضایی -کالبدی را برای تعیین
تعریف و محدوده نظری و کاربردی شهر ،از جمله شهر
کوچک ،می توان ارائه کرد و به کار گرفت (فنی:1931 ،
. )11
طرفداران شهرهای کوچک جنبه هایی از اهمیت
این سکونتگاه ها را به عنوان مراکز خدمات منطقه ای
در توسعه روستایی مطرح می کنند و بر ایجاد سلسله
مراتب منسجم سکونتگاهی و نیز تأثیرات توزیع و رخنه
به پایین تأکید دارند .به نظر آنها شرایط شهرهای
کوچک از نظر تولید و ساختار نهادی پیشتاز توسعه
منطقه ای است و عاملی برای جلوگیری از تمرکز بیش
از حد جمعیت و فعالیت در شهرهای بزرگ است.
(شریف کاظمی و موسوی)31 ،1933 ،
در مجموع مطالعه و بررسی نظریه پردازان و
اندیشمندان نشان می دهد که شهرهای کوچک به
واسطه نقش و کارکرد مهم و موثری که در تعادل بخشی
و توسعه منطقه ای دارند می توانند یکی از مراکز
سکونتگاهی موفق باشند .جدول شماره  ،1خالصه ای از
اهم دیدگاه ها و نظریه های تعادل بخشی و توسعه
منطقه ای مرتبط با شهرهای کوچک را نشان می دهد.

جدول .5ا م نظریش ای ت ادل بخشی و توس ش منطقش ای مرتبط با رهر ای کوچک (مأخذ :عبدالش و س یده
زرآبادی)5831 ،
نظریش

نظریش پرداز

آگروپلیتن
(روستا -شهری)

جان فریدمن و
مایک داگالس
()1321

عملکرد شهری
در توسعه
روستایی
))UFRD

راندینلی
()1324

خالصش نظریش
 برآمده از اندیشه های فریدمن در زمینة مباحث «مرکز-پیرامون» پیوند توسعه روستایی با توسعه شهری در سطح محلی تاکید بر توسعه خودگردان و مستقل در سطوح کوچک ناحیه ای دسترسی به دامنه وسیعی از عملکردها و امکانات برای تعداد زیادی از مردم توجه به وابستگی ها بین حوزه های روستایی ،شهرهای کوچک ،و شهرهای کوچکبا شهرهای بزرگ
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شبکه منطقه ای

مایک داگالس
()1333

-

طرفداران شهرهای کوچک

متأثر از اندیشه های فریدمن در ارتباط با توسعه آگروپلیتن
تأکید بر توسعة یکپارچة منطقه ای با دوری از نگرش های صرفاً اقتصادی و
رویکردهای مبتنی بر قطب رشد
تأکید بر ادغام توسعة شهری و روستایی ازطریق ورود سرمایه به نقاط روستایی
توجه به تفاوت های محلی از لحاظ پیوندهای روستایی -شهری
تقویت اقتصادهای محلی در پیوند و همگرایی با توسعة منطقه ای و ملی

 اهمیت مراکز شهری کوچک به لحاظ اقتصادی جدا نبودن توسعه صنعتی و کشاورزی از یکدیگر -موفق بودن شهرهای کوچک در توسعه پایدار

 -4روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر نوع هدف ،جزء تحقیقات
کاربردی است و روش آن توصیفی -تحلیلی می باشد.
جامعه آماری پژوهش ،شهرهای کوچک استان بوشهر
است و نمونه آماری آن ،بندر دیلم می باشد.
داده ها و اطالعات به صورت کتابخانه ای و بررسی
متون و اسناد فرادست گردآوری شده است و با استفاده
از مدل ضریب کشش پذیری و روش تحلیل شبکه
اجتماعی ( 1)SNAمورد ارزیابی قرار گرفتند.
از مدل ضریب کشش پذیری ،برای سنجش
توانایی شهرها در جذب و تثبیت جمعیت در منطقه
استفاده می شود .این مدل شاخصی است که به وسیله
آن می توان درصد جمعیت شهرنشین را در مقابل
جمعیت کل برآورد نمود (ملکی و همکاران.)1936 ،
فرمول این ضریب به شرح زیر است (فنی:)1931 ،
)𝑟𝑢 (𝑡, 𝑡 + 10
)𝑟(𝑡, 𝑡 + 10
که در آن  :Eضریب کشش پذیری در فاصله زمانی
 tو t+10؛  :ruنرخ رشد ساالنه جمعیت شهری و :r
نرخ رشد ساالنه جمعیت کل می باشد.
این روش رویکردی برای مطالعه ساختارهای
اجتماعی با استفاده از تئوری گرافها است .قاعده کلی

= )𝐸(𝑡,𝑡+10

1

. Social Network Analysis

در رهیافت شبکه ای این است که در ابتدا باید ویژگی
های روابط میان و درون واحدها ،نه ویژگی خود واحدها،
مورد بررسی قرار گیرند .به طور کلی تحلیل شبکه ای
بیشتر با ریاضیات سر و کار دارد تا با آمار و تحلیل کمی.
کاربرد ریاضیات در این روش شامل تئوری گرافها و جبر
ماتریسها است .به این صورت که برای ثبت داده ها و
اطالعات ،از ماتریس ها و برای نمایش اطالعات و داده
های مربوط به الگوهای ارتباطی ،از گراف ها استفاده
می شود (حسین زاده و مهرگان.)11 :1931 ،
در مجموع ،تحلیل شبکه اجتماعی یکی از
ابزارهای قدرتمند برای نمایش و تحلیل داده های رابطه
ای می باشد ( )Butts, 2008: 37و راهبردی برای
بررسی ساختارهای اجتماعی است ( Otte and
.)Rousseau, 2002: 441
مراحل انجام روش تحلیل شبکه اجتماعی در پهنه
مورد مطالعه به شرح نمودار شماره  1می باشد.
نمودار .5مراحل انجام روش تحلیل ربکش اجتماعی
محاسبه
مرکزیت
جامع

محاسبه
درجه
درونی و
بیرونی

تعیین
رابطه میان
سکونتگاه
ها

تشکیل
ماتریس
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 -1محدوده موردمطال ش
بندر دیلم به عنوان مرکز شهرستان دیلم ،در طول
جغرافیایی  11درجه و  3دقیقه و عرض جغرافیایی 91
درجه و  9دقیقه و ارتفاع  11متری از سطح دریا قرار
دارد .این بندر در  191کیلومتری شمال غربی بندر
بوشهر و در  21کیلومتری جنوب بهبهان (در استان
خوزستان) واقع شده است.
تا سال  1921شهری بنام دیلم در بین نقاط
شهری کشور وجود نداشته است .در این سال برای این
نقطه شهری جمعیتی بالغ بر  14611نفرگزارش شده
است .رشد جمعیت شهر دیلم در دوره 1931 -1921
از رشد جمعیت شهری کشور در همین دوره کمتر است
ولی به طور متوسط می توان آن را شهری مهاجرپذیر
به حساب آورد (مهندسین مشاور محیط اندیش پایدار،
.)1933

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
 ،1931جمعیت شهر دیلم  11291نفر می باشد که با
توجه به بعد جمعیتی شهر کوچک نیز از شهرهای
کوچک استان بوشهر محسوب می شود .جدول شماره
 1بیانگر جمعیت بندر دیلم طی سال های  1941تا
 1931می باشد .نقشه شماره  ،1موقعیت جغرافیایی
بندر دیلم را نشان می دهد.
جدول .2جم یت رهر ای کوچک استان بورهر طی
سالهای ( 5811-31نفر)
سال
شهر

1941

1921

1931

1931

بندر
دیلم

16362

14611

13343

11291

نقشش .5موق یت جغرافیایی بندر دیلم در استان بورهر
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21-31

31-31

41-21

21-31

41-21

بندر
دیلم

31-31

دوره

درجه بیرونی

میزان رشد جمعیت

ضریب کشش پذیری

بندر ریگ

طی سالهای 5811-31

بندر گناوه

جدول  .8ضریب کشش پذیری جم یتی بندر دیلم

جدول .4جریان کشاورزی در پهنش مورد مطال ش
امام حسن

در ابتدا با استفاده از مدل ضریب کشش پذیری
به بررسی وضعیت جمعیت بندر دیلم و میزان کشش
پذیری جمعیتی آن پرداخته شده است.
در این راستا نرخ رشد جمعیت بندر دیلم و استان
بوشهر طی سال های  1941 -31محاسبه گردید و بر
اساس آن به محاسبه ضریب کشش پذیری جمعیت
بندر دیلم اقدام شد (جدول .)9

بندر دیلم

 -1یافتش ای پژو ش

منابع آب و اراضی و شوری آب شرایط مناسبی برای
کشاورزی ندارند .بنابراین از نقاط شهری گناوه و بندر
ریگ خدمات کشاورزی می گیرند .جدول شماره  6و
شکل شماره  ،1جریان کشاورزی را در پهنه مورد
مطالعه نشان می دهند.

1

1

1

1

-

1

1

1

-

1

امام حسن

1

1

-

1

1

بندر گناوه

1

-

1

1

1

بندر ریگ

4

9

9

1

1

درجه درونی

بندر دیلم

1939 1911 1963 1912 1933 1939

استان
بوشهر

1924 1923 1931

-

-

-

سپس با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی
به بررسی روابط و جریانات موجود در بخش های
کشاورزی ،دامپروری و صیادی ،صنعت و معدن ،خدمات
آموزشی و خدمات بهداشتی-درمانی در میان سکونتگاه
های شهری پهنه مورد مطالعه پرداخته شده است .بدین
منظور از آمار و اطالعات سالنامه های آماری استان
بوشهر ،استانداری بوشهر ،وزارت جهاد کشاورزی ،اداره
کل شیالت استان بوشهر ،سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان بوشهر استفاده شده است و بر این اساس،
ماتریس ها تکمیل و گراف ها نیز ترسیم گردیده اند .در
ادامه هر یک از جریان های مذکور در میان سکونتگاه
ها بررسی شده است.
•

جریان کشاورزی

در جدول شماره  ،6درجه درونی نشان می دهد
شهرهای امام حسن و بندر دیلم به علت محدودیت

رکل .5دیاگراف جریان کشاورزی
•

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
و استخرهای پرورش ماهی و میگو هستند .از این رو می
توانند به شهر امام حسن که فاقد خدمات صیادی است،
خدمات ارائه دهند .جدول شماره  1و شکل شماره 1
بیانگر این امر می باشند.
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درجه بیرونی

3

9

9

1

9

درجه
درونی

بندر ریگ

1

-

1

1

1

بندر ریگ

بندر گناوه

1

1

-

1

1

بندر گناوه

امام حسن

مطال ش

9

1

1

-

1

امام حسن

بندر دیلم

جدول .1جریان دامپروری و صیادی در پهنش مورد

1

1

1

1

-

بندر دیلم

1

1

1

1

-

بندر دیلم

9

1

1

-

1

امام حسن

1

1

-

1

1

بندر گناوه

1

-

1

1

1

بندر ریگ

9

1

1

1

1

درجه درونی

رکل .8دیاگراف جریان صن ت و م دن

•
رکل .2دیاگراف جریان دامپروری و صیادی
•

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
باشد .درجه بیرونی و درونی جدول شماره  4نشان می
دهد که شهر دیلم و بندر ریگ از نظر معدن به شهر
گناوه و شهر گناوه از نظر صنعت به آن ها نیز وابسته
می باشد .شهر امام حسن به علت نداشتن شهرک
صنعتی و معدن به نقاط شهری ذکر شده وابسته است.
شکل شماره  9این امر را نشان می دهند.
درجه بیرونی

بندر ریگ

بندر گناوه

امام حسن

بندر دیلم

جدول .1جریان صن ت و م دن در پهنش مورد مطال ش

جریان خدمات آموزری

با توجه به اینکه شهر امام حسن فاقد دانشگاه
است و بندر ریگ در سال  ،1931مجوز احداث دانشگاه
آزاد اسالمی را اخذ کرده است و دارای رشته های
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
 ،4آموزش عالی شهرهای بندر ریگ و امام حسن به بندر
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
درجه بیرونی و بیشترین درجه درونی هستند .بنابراین
وابستگی آموزشی کمتری را به شهرهای پیرامون خود
دارند و می توانند به نقاط شهری اطراف خود خدمات
آموزش عالی ارائه نمایند .جدول شماره  2و شکل شماره
 ،6روابط آموزشی میان شهرهای پهنه مورد مطالعه را

درجه بیرونی

بندر ریگ

بندر گناوه

امام حسن

بندر دیلم

1

1

1

-

1

امام حسن

1

1

-

1

1

بندر گناوه

1

-

1

1

1

بندر ریگ

4

1

9

1

9

درجه درونی

درجه بیرونی

1

1

1

1

-

بندر دیلم

بندر ریگ

آموزش عالی) در پهنش مورد مطال ش

بندر گناوه

جدول .7جریان خدمات آموزری (دانشگاه و مراکز

امام حسن

نشان می دهد.

بندر دیلم
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1

1

1

1

-

بندر دیلم

1

1

1

-

1

امام حسن

1

1

-

1

1

بندر گناوه

1

-

1

1

1

بندر ریگ

1

1

9

1

1

درجه
درونی

رکل .1دیاگراف جریان خدمات بهدارتی-درمانی
•
رکل .4دیاگراف جریان خدمات آموزری
•

جریان خدمات بهدارتی-درمانی

همانطور که درجه درونی جدول شماره  3نشان
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
برای بهره مندی از خدمات بهداشتی -درمانی نیز به
بندر گناوه به دلیل برتری تجهیزات و خدمات مراجعه
می کنند .جدول شماره  3و شکل شماره  ،1جریان
خدمات بهداشتی -درمانی را در پهنه مورد مطالعه نشان
می دهند.
جدول .3جریان خدمات بهدارتی -درمانی در پهنش

محاسبش تراکم و مرکزیت کلی در پهنش
مورد مطال ش

در این مرحله ،میزان تراکم عملکردها در پهنه
مورد مطالعه بر اساس جریان های کشاورزی ،دامپروری
و صیادی ،صنعت و معدن ،خدمات آموزشی و خدمات
بهداشتی -درمانی محاسبه شده است .طبق جدول
شماره  ،3در پهنه مورد مطالعه کمترین تراکم مربوط
به جریان دامپروری و صیادی می باشد .در حالی که
جریان صنعت و معدن بیشترین تراکم را دارند.
جدول  .3میزان تراکم عملکرد ا
عملکرد

جمع
سطرها

تعداد کل
روابط
ممکن

تراکم
(درصد)

کشاورزی

4

11

11

مورد مطال ش

آرین بد و همکاران ،بررسی نقش بندر دیلم در تعادل بخشی استان بوشهر

دامپروری و
صیادی

9

11

صنعت و معدن

3

21

آموزشی

4

11

بهداشتی-درمانی

1

6194

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.
طبق جدول شماره  ،11بندر گناوه در پهنه مورد
مطالعه دارای نزدیکی بیشتری با سایر سکونتگاههاست
و مرکزیت بهتری نسبت به سایرین دارد .در حالی که
بندر دیلم نزدیکی کمتری با سایر سکونتگاه ها دارد.
جدول شماره  ،11مجموع فواصل سکونتگاه ها و میزان
نزدیکی آن ها را نسبت به یکدیگر نشان می دهد.
جدول .51مجموع فواصل سکونتگاه ا و میزان
نزدیکی آن ا نسبت بش یکدیگر
نزدیکی

1

مجموع فواصل
نسبت به سایر
سکونتگاه ها

نقاط شهری

1911111

131

دیلم

1911439

16499

امام حسن

1911431

16691

بندر گناوه

139

بندر ریگ

1911164

 -7نتیجشگیری و پیشنهاد
امروزه دستیابی به توازن و تعادل منطقه ای و
توسعه یکپارچه یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی
منطقه ای است .دستیابی به الگویی مناسب از توزیع
فضایی جمعیت ،فعالیت و خدمات سبب پیوند متعادل
Closeness 1

و پایدار بین سکونتگاه های شهری و روستایی در تناسب
با توانمندی های هر منطقه می شود .بر این اساس هر
یک از نقاط سکونتی نقش مهمی در نظام سلسله مراتب
سکونتگاهی ایفا می کنند .در این راستا تقویت و توسعه
شهرهای کوچک جهت ایجاد یک نظام سلسله مراتبی
منسجم و در نهایت برقراری تعادل در نظام توزیع
خدمات و امکانات حائز اهمیت است.
مطالعه و بررسی مفاهیم پایه و دیدگاههای نظری
مختلف در زمینه شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای
نشان می دهد که شهرهای کوچک و مناطق پیرامونی
آنها با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و توسعه یکی منجر
به توسعه دیگری و در نهایت تعادل و توسعه منطقه ای
می شود .بنابراین الزم است این مفاهیم در برنامه های
توسعه ملی ،منطقه ای و محلی به صورت ویژه مورد
توجه قرار گیرند.
در بخش تحلیل ابتدا با مدل ضریب کشش پذیری
به بررسی وضعیت جمعیت پذیری بندر دیلم و سپس با
استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی به بررسی و
تحلیل جریانات و روابط موجود در پهنه مورد مطالعه
پرداخته شده است.
نتایج حاصل بیانگر آن است که جمعیت پذیری
بندر دیلم در دهه اخیر کاهش یافته است .بندر دیلم به
علت عدم توجه به قابلیت های بندری خود ،نزدیکی به
جنوب بهبهان در استان خوزستان و اینکه بیشتر
خدمات خود را از بندر گناوه تأمین می کند ،در جذب
جمعیت و در نتیجه تعادل بخشی و توسعه استان سهم
کمی دارد .بررسی جریانها و نتایج گرافها نیز نشان می
دهد که بندر دیلم در زمینه های کشاورزی ،دامپروری
و فعالیتهای معدنی قادر به ارائه خدمات به نقاط
پیرامونی نیست و خدمات موردنیاز خود را از بندر گناوه
دریافت می کند .همچنین بندر دیلم می تواند خدمات
آموزشی و بهداشتی-درمانی پایه و نسبتاً مناسبی را به
شهر امام حسن ارائه نماید و در صورت نیاز به خدمات
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و تجهیزات برتر و تخصصی نیازمند مراجعه به بندرگناوه
است .از نظر صیادی و صنعتی نیز بندر دیلم وضعیت
مناسبی دارد و پتانسیل ارائه خدمات به نقاط شهری و
روستایی پیرامون خود را دارد .الزم به ذکر است بندر
ریگ به علت نزدیکی به بندر گناوه ،برای تأمین خدمات
موردنیاز خود به این شهر مراجعه می کند.
به طور کلی بندر دیلم به علت موقعیت ارتباطی
خود در جایگاه نقطه شهری واسط بین استان های
خوزستان و بوشهر و برخورداری از قابلیت های توسعه
خصوصاً در زمینه عملکردهای بندری و صیادی ،در
صورت تأمین و تجهیز زیرساخت ها می تواند عالوه بر
تأمین نیازهای خدماتی ساکنین خود ،به نقاط پیرامونی
نظیر شهر امام حسن و روستاها خدمات ارائه کند و
مقصدی برای مهاجران روستایی باشد و حرکات
جمعیتی به سمت شهرهای میانی کوچک (همچون
بندر گناوه) و شهرهای میانی (مانند برازجان و بوشهر)
را کاهش دهد که این امر سبب کاهش معضالت و
مشکالت نظام سکونتگاهی و ایجاد برابری و تعادل در
سطح استان بوشهر می شود.
با تکیه بر تحلیل انجام شده ،به منظور تقویت و

توسعه شهر کوچک دیلم ،عمل به پیشنهادهای زیر
مفید تواند بود:
 استفاده از ابزار و ماشین آالت به روز وپیشرفته در صنایع کشاورزی ،دامپروری و شیالت؛
 فراهم کردن شرایط مناسب در بندر دیلم واسکله های صیادی آن برای افزایش تولیدات و صادرات
ماهی و میگو؛
 ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی مرتبط باشیالت؛
 توسعه ورزش های آبی (اسکی روی آب ،موجسواری ،قایقرانی و  )...در بندر دیلم؛
 توسعه گردشگری در بندر دیلم و تجهیزسواحل آن به تسهیالت گردشگری؛
 ایجاد فرصت های شغلی و سرمایه گذاری واستفاده از جمعیت جوان به عنوان نیروی کار؛
 تجهیز و تقویت زیرساختهای حمل و نقل،شامل نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و دریایی؛
 ارائه تسهیالت و امکانات مالی و تخصصیبرای تجهیز و ساماندهی مراکز سکونتی و بنگاه های
اقتصادی.

 -3منابع
.1

.1

.9

.6
.1

اکبریان رونیزی ،س .و محمدپور جابری ،م .)1931( .ارزیابی عملکرد شهرهای میانی در تعادل جمعیت
و اقت صاد منطقه ای (نمونه موردی :شهر ف سا -ا ستان فارس) .ف صلنامه برنامه ریزی منطقه ای ،دوره ،9
شماره .69 -11 ،3
برزگر ،ص .دیوساااالر ،ا .فنی ،ز .و صاافرعلی زاده ،ا .)1932( .تحلیل شاااخص های پایداری کالبدی در
شهرهای کوچک (مطالعه موردی :شهرهای کوچک ا ستان مازندران) .ف صلنامه ف ضای جغرافیایی ،دوره
 ،13شماره .141-131 ،41
توکلی نیا ،ج .کانونی ،ر .خاوریان گرمسیر ،ا .و پاسبان عیسی لو ،و .)1936( .تحلیل نابرابری های توسعه
منطقه ای در بخش بهدا شت و درمان ا ستان اردبیل .ف صلنامه برنامه ریزی منطقه ای ،دوره  ،1شماره
.1-16 ،13
جمعه پور ،م .)1931( .تحلیل سطح تو سعه منطقه ای و عدم تعادل نواحی در ا ستان تهران با تاکید بر
نقش شهرهای کوچک و میانی .فصلنامه علوم اجتماعی ،دوره  ،11شماره .161 -169 ،41
ح سین زاده ،م .و مهرگان ،م .)1931( .طراحی چارچوب روش شنا سی چندگانهی تحقیق در عملیات با

شهرسازی ایران ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،5پاییزو زمستان 1333

.4

.2

.3
.3

.11
.11
.11
.19
.16
.11
.14
.12
.13
.13

.11
.11

ا ستفاده از رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی .ف صلنامه پژوهش های نوین در ت صمیم گیری ،دوره ،1
شماره .1-14 ،1
ر ضوانی ،م .من صوریان ،ح .و احمدی ،ف .)1933( .ارتقای رو ستاها به شهر و نقش آن در بهبود کیفیت
زندگی ساکنان محلی (مطالعه موردی :شهرهای فیروزآباد و صاحب در استان های لرستان و کردستان).
فصلنامه پژوهش های روستایی ،دوره  ،1شماره .99-41 ،1
روسااتایی ،ش .و باقری ،م .)1933( .بررساای عملکرد شااهرهای کوچک در توسااعه منطقه ای (مطالعه
موردی :بخش مرکزی شهرستان رزن) .فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس ،دوره  ،1شماره -11 ،6
.1
سااجادی ،س.ف .و کریمی ،ب .)1939( .شااهرهای کوچک و توسااعه منطقه ای (مفاهیم ،نظریه ها و
عملکردها) .تهران :نشر رخ داد نو.
شااریف کاظمی ،ز .و موسااوی ،م .)1933( .نقش شااهرهای کوچک در تعادل بخش ای به توسااعه پایدار
منطقه ای و تحوالت نظام شااهری (مطالعه موردی :اسااتان البرز از سااال  1941تا  .)1931دوفصاالنامه
آمایش سرزمین ،دوره  ،11شماره .23-116 ،1
شکوئی ،ح .)1939( .دیدگاه های نو در جغرافیای شهری .تهران :انتشارات سمت.
صائبی ،م.ح .)1931( .برر سی تطبیقی تو سعه منطقه ای خرا سان ر ضوی .دوف صلنامه پژوهش های بوم
شناسی شهری ،دوره  ،9شماره .91–11 ،1
ضرابی ،ا .و موسوی ،م.ن .)1933( .بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه ای
(مطالعه موردی :استان یزد) .فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ،دوره  ،11شماره .1–13 ،1
عبداله ،ب .و سعیده زرآبادی ،ز .)1934( .بررسی تعادل بخشی و توسعه منطقه ای در ایران با تأکید بر
شهرهای کوچک .کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و شهرسازی ایران معاصر ،تهران.
فنی ،ز .)1931( .شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطقه ای .تهران :انتشارات آذرخش.
قنبری ،ن .)1931( .تحلیل روابط فضایی شهرهای کوچک و روستاهای پیرامونی (مطالعه موردی :شهر
گهواره در استان کرمانشاه) .فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی ،دوره  ،3شماره .19-92 ،9
قنبری ،ح .نوبخت حقیقی ،ش .و مو سی خانی ،م .)1931( .ارزیابی و ضعیت تو سعه منطقه ای در میان
شهرستان های استان آذربایجان شرقی .فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی .دوره  ، 1شماره .39-32 ،4
مرکز آمار ایران .)1931( .نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
معصومی اشکوری ،س.ح .)1931( .اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای .تهران :انتشارات پیام.
ملکی ،س .مودت ،ا .و کرمی ،م .)1936( .ارزیابی کارکرد شاااهرهای کوچک در نظام شاااهری اساااتان
لر ستان با ا ستفاده از مدل های ضریب ک شش پذیری TOPSIS ،و  .L.Qف صلنامه برنامه ریزی منطقه
ای ،دوره  ،1شماره .13 -61 ،11
مهند سین م شاور محیط اندیش پایدار .)1933( .طرح تو سعه و عمران (جامع) و حوزه نفوذ شهر بندر
دیلم .وزارت راه و شهرسازی ،اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر.
میکانیکی ،ج .پیراهش ،ن .و وفائی فرد ،م .)1933( .شااهرهای کوچک و توسااعه پایدار سااکونتگاه های
پیرامونی (مورد :شهر خوسف) .فصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری ،دوره  ،1شماره .13-13 ،1

 بررسی نقش بندر دیلم در تعادل بخشی استان بوشهر،آرین بد و همکاران

 تحلیل و ارزیابی کارکرد.)1931( . م، و شااوهانی نژاد. ش، رسااتمی. ف، دادورخانی. م، نیک ساارشاات.11
، شااهرسااتان شایروان، شااهر ساارابله:شااهرهای کوچک در توسااعه روسااتاهای پیرامونی (نمونه موردی
.19-46 ،2  شماره،1  دوره، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای.)چرداول

23. Apostolache, M.A. (2014). Regional development in Romania – from regulations to practice,
Procedia Economics and finance, Vol.8, 35-41.
24. Butts, C.T. (2008). Social network analysis: A methodological introduction. Asian Journal of
Social Psychology, Vol. 11, Issue 1, 13-41.
25. Otte, E. And Rousseau, R. (2002). Social network analysis: a powerful strategy, also for the
information sciences. Journal of information science, Vol. 28, Issue 6, 441-453.
26. Owusu, G. (2005). The Role of District Capitals in Regional Development: Linking Small
Towns, Rural-Urban Linkages and Decentralisation in Ghana. PhD.-thesis, Department of
Geography, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Norwegian University of
Science and Technology.

:نحوۀ ارجاع بش این مقالش
 بررسی نقش بندر دیلم در تعادل بخشی استان.)1933( . بهار، آرین بد. رضا، احمدیان. بهسا،آرین بد
،)1( 9 ، شهرسازی ایران،بوشهر با بهره گیری از روش های ضریب کشش پذیری و تحلیل شبکه اجتماعی
.39-21
COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted to the Iranian
Urbanism Journal. This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
URL: https://www.shahrsaziiran.com/1399-3-5-article5/

