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 چکیده                  

 در آنهررا، نابرابریهررای ت مختلرر  نرروا ی تیژگیهررای شررنا   مترروازن، ت یکپارچرره توسرر ه ضرررتر 

 شناسرایی  ه منظرور بر پرژتهش  بردین ههر  ایرن    مری شرود     محسرو   کرار  اسرا   ریزی، برنامه هر

ت توسر ه   هرای  شرا    از اریبر رورد  ازنظرر  اسرتان بوشرهر   هرای  شهرسرتان الگروی ضارایی توسر ه    

اسرتان بوشرهر دارای    هرای  شهرسرتان ضارایی توسر ه    شخشرای پکره آیرا    سراا   ایرن یاضتن پاسخ  نیز

شهرسرتان اسرتان بوشرهر     9 ایرن پرژتهش   آمراری  هام ره  .اسر   شرده  مطرر  الگویی یکسانی اسر   

ی کرره باخررشررا   انت 12بررا اسررت اده از  ت  1331اداری سررا   -اسررا  تیسرریسا  سیاسرری   بررر

اهتسرراعی  -اقتصررادی ت گررزار ت مسررکن  ن ررو  عسررومی سرشررساریاز هررا شررا   ررا   هررای هداد

ت برا اسرت اده از تکنیرا تاکسرونومی      شرده  اسرتخرا  بوشرهر  اسرتان   یاسرتاندار  ریرزی  برنامهم اتن  

اسررتان محاسررره گردیررد. نتررای     هررای شهرسررتان ی توسرر هدرهرره   Excelت نررر  اضررزار  عررددی 

ت شهرسررتان بر ررورداری سررط  تان بوشررهر دارای بررانترین شهرسررکرره آن اسرر   گویررای اصرر  

. از انررد دادهصررا  توسرر ه برره  ررود ا ت هررای شررا   ازنظررررا سررط  بر ررورداری  ترررین پرراییندیررر 

 3گنررراته، دیلرررت ت دشتسرررتان میررران بر ررروردار ت  شهرسرررتان 3اسرررتان  شهرسرررتان 9مجسرررو  

بررا ایررن ضرضرریه پررژتهش تیرر  بودنررد ت برردین تر بر رروردار نرراشهرسررتان دشررتی، تنگسررتان ت دیررر 

اسررتان بوشررهر دارای الگرروی یکسررانی    هررای شهرسررتان  ی توسرر هضاررایی  پخشررایشعنرروان کرره  

 .شود میتأیید  نیس 

 .عددی ونومیستاک بوشهر،سط  بر ورداری،  ،های توس هشا  کلیدی:  های واژه        
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 مقدمه-1

 مسئلهطرح -1-1

 ایرن اسر  کره    ایرران  ازهسلره اهتسراعی کشرورهای در  را  رشرد      - صوصریا  سرا   اقتصرادی    تررین  اصلییکی از 

لرر ا  تایجرراد درآمررد ت تولیررد ملرری   ی درزمینرره دارای مسررلولی  اصررلیکشررور  ی نا یررهیررا یررا دت منطیرره ت یررا چنررد  

 م صررومی اشررکوری،) شرررض  اقتصررادی بیشررتری بر وردارنررد. ت از توسرر ه ت پی باشررند مرریبر رروردار از  رردما  عسررومی 

 درآمردی ضرا ش   هرای  نرابرابری  ت ایجراد ت تشردید   سرر  گسرتر  رشرد ت توسر ه در بر ری منرا         ین امرر ( ا33 :1333

سرراعی ضررراتان دارد ت اسرررا    اهت –اقتصررادی  ت عرروارس سررو   گررردد مرریگونرراگون  ت رضرراه اهتسرراعی بررین منررا    

 ر اسررا  ایجرراد(. نگررر  برره توسرر ه اقتصررادی در کشررور مررا برر  34هسرران،) دارد مرری را ضررراهت رتیرره برری هررای مهرراهر 

برین   یهسگوننرا  نروعی  بره منجرر   سرو  یرا از ملری  ابرزار رشرد اقتصرادی     عنروان  بره رشد در مراکرز شرهری برزر      های قط 

( کشررور ای منطیرره) ای نا یررهت کارکردهررا در نظررا   ضررراتان هررای ض الیرر یرر ، ت کوچررا در توزیررع هس نرروا ی بررزر  

 یبخشر  ریرزی  برنامره   رع بره ن  ت بخشری هسرواره  ( ای منطیره ) ای نا یره  ریرزی  برنامره گرر ت رارس میران    گردید ت از سویی دی

بسرنده کررده   رشرد   هرای  قطر  ترأییرا  اقتصراد سیاسری بره توسر ه       تررع  بره ( ای منطیره ) ای نا یره  ریزی برنامهت  شده تسا 

 ازپرریش برریشمنررا  ( ایررران در برقررراری از امکانررا  ت  رردما   ) نرروا یمیرران  دادن قرررارعررد  ت رراد  ت  کرره  رروری برره

 (3: 1331ت هسکاران، زاده ابراهیت ازموسوی به نی  ) گردیدتر شبی

 اهمیت و ضرورت-1-2

، ریرزی  برنامره ، در هرر  هرا  آن هرای  نرابرابری ت نروا ی مختلر     هرای  تیژگری ضرتر  توس ه یکپارچره ت متروازن، شرنا       

ت  ای منطیرره ه توسرر م یارهررای بسرریار مترردات ، در ازهسلرره ( 4:1331،هسررالی ت هسکرراران) شررود مرری اسررا  کررار محسررو 

 هرای  شرا   برر اسرا  میرزان بر رورداری از     کشرور   هرای  شهرسرتان یرا   ینروا   بنردی  سرط  یرا   بنردی   ریره  ،ای نا یره یا 

سرر  کرره بررا شررنا   آن ا بنرردی سررط اهسیرر  ایررن  اسرر . کالررردی ت بهداشررتی ،ضرهنگرری ،اهتسرراعی مختلرر  اقتصررادی،

  روبی  بره سرط  زنردگی مررد  یرا منطیره یرا نا یره را         تروان  مری ، نروا ی  تت سرط  توسر ه منرا       هرا  قابلیر  تنگناها ت 

را  ریررزی برنامرره مسررلونن ،هررا آنتوسرر ه ت ترکیرر   هررای شررا  بررا اسررت اده از  ت ( 13:1331،زیرراری ت هیلیرران) دادنشرران 

در ههرر  ت رراد   هررا آنکسررا کرررده تررا اقررداما  ب رردی    گیررری تصررسیتهریرران  ههرر  درب بهتررر تضرر ی  منررا   ت 

، دیگررر عررار   بره   (11:1397ت هسکرراران، آبرادی  زنگری ) سرازد ت عردال  اهتسرراعی را در برین منرا   برقرررار     بروده  ای منطیره 

اقتصرادی را در هسره زتایرا بره هسرراه عردال         هرای  ض الیر  ( بایرد کرارایی ت برازدهی    ای منطیره ) ای نا یره  هرای  نظرا  تحلی  

 کنرد صرادی ت اهتسراعی عسر     اقت هرای  ض الیر  رب باشرد ت بره شرک  عامر  محر      اهتساعی در توزیرع امکانرا  اضرزایش داده   

کرره آیررا پخشررایش ضاررایی  شررود مرریایررن سرراا  مطررر   مسررللهبررا رتشررن شرردن زتایررای  (.4: 1333هسررالی ت هسکرراران،)

 استان بوشهر دارای الگوی یکسانی اس ؟ های شهرستانتوس ه در سط  

 اهداف-3-1

ایجراد دگرگرونی کامر  ت اساسری در کلیره       ،وسر ه منرا    عسرران ت  تروان  مری را  ای منطیره  ریرزی  برنامره ف اهرد ا ازهسله

ت درتن  ای منطیره  هرای  نرابرابری نیرتهرای مرادی ت م نروی ت  ری ری منطیره، کراهش        کرارگیری  بره شلونا  زنردگی مررد  ت   

 .(31:1333،، زیاری) نسودت ... ذکر  ای منطیه

مترروازن ت  ای توسرر هبرره  یررابی دسرر  منظررور برره ای منطیرره ریررزی برنامررهاهررداف کلرری نظررا  نیرر  برره  ررا  در راسررتای 

اسرتان بوشرهر    هرای  شهرسرتان وسر ه  شناسرایی الگروی ضارایی ت    باهردف پرژتهش  اضرر    موردمطال ره  ی محردتده در  مت اد 
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نررابع توسرر ه برره منررا   ههرر  ا تصررا  م متصرردیانآگرراه نسررودن ود ت بررا موهرر هررای نررابرابری شررنا   برراتررا  گرضترره انجررا 

 گردد. عسلی اس عدال  اهتساعی  برقراری ت ها ت اد که هسانا رضع عد  س ه هدف اساسی تودستیابی به  مختل 

 

 پیشینه پژوهش-4-1

، هررا اسررتان) تا رردهای هاراضیررایی کشررور   یرراضتگی توسرر هت یررین سررط    درزمینرره یتحیییررا  زیررادی   ترراکنون

 تکنیررا، ای  وشرره  تاکسررونومی عررددی، تحلیرر  عرراملی، تحلیرر   هررای رت ...( بررا اسررت اده از  ت هررا بخررش، هررا شهرسررتان
TOPSIS  ت مررد AHP  تHDI رت   ررولی ت نهیرر  ت پرتبیرر  هررای تکنیرراا   ترکیررری توسرر ه انسررانی(،   )شرر ، 

بره مطال را  زیراری ت     تروان  مری  گرضتره  انجرا  ترکیرری صرور  گرضتره اسر . در برین تحیییرا         هرای  شرا   عرضی ایرزارد،  

رتنرد   ی میایسره ی ت شرا   ترکیرری توسر ه انسرانی، بره بررسر       هیلیان اشاره کرد که برا اسرت اده از مرد  تحلیر  عراملی ت     

نتررای   .انررد نسرروده، مرررادر  11،31،11 ی دترهاسررتان ضررار   رری سرره   هررای شهرسررتان هررای نررابرابریسررطو  توسرر ه ت 

، 33/7 ترتیرر ، برره 1311،1331،1311 ی دتره رری سرره  هررا شهرسررتاندر  هررا نررابرابری رراکی از آن اسرر  میررزان  هررا یاضترره

. ایرن نرابرابری بازترا  ت    هاسر   آن، درصد بروده اسر  کره بیرانگر عرد  توسر ه هساهنرا بره نیازهرای هس یتری           44/7، 19/7

. نتررای  اسرر  نظررا  برنامرره ریررزی ت قطرر  رشررد شررهر شرریراز   هررای نارسرراییی، سیاسرری، اقتصرراد ، ری رری امرر برآینررد عو

ت هسکراران نیرز برا اسرت اده از      مسر ود  اسر . پیرامرون   _مرکرز  صرور   بره ضارایی اسرتان ضرار      ی توس هبیانگر  آمده دس  به

ران بیردگ  بره   ت آ انرد  پردا تره اسرتان اصر هان    هرای  شهرسرتان  نیراضتگی  توسر ه سونومی عددی بره ت یرین درهره    تکنیا تاک

 ترررین نیاضترره توسرر ه شررهر ضریرردتن ت شهرسررتان هررا شهرسررتان ترررین یاضترره توسرر ه 1331ت  1311 هررای سررا ترتیرر  در 

در تحییرر   ررود بررا اسررت اده از  (.هسچنررین اسرردی1339مسرر ود ت هسکرراران،) اسرر برروده  هررا ا سررشهرسررتان در  رری ایررن 

اسرتان کرمران    هرای  شهرسرتان  نیراضتگی  توسر ه تگی بره بررسری ت ت یرین درهره     تحلیر  عراملی ت مراتریم هسرسر     های رت 

 هررای شهرسررتانبرین  اقتصررادی ت اهتسرراعی  ی توسر ه  ازنظرررپردا تره کرره نتیجرره پرژتهش تهررود ناهسرراهنگی ت عرد  ت رراد     

شهرسرتان  بر روردارترین   عنروان  بره  139/97 یراضتگی  توسر ه هرسرتان کرمران برا درهره     ، هسچنرین ش کنرد  مری استان را تأیید 

مختلر   ررر از تهرود شرکاف عظریت توسر ه برین         هرای  شهرسرتان  یراضتگی  توسر ه درهرا    یمیایسره ت  شرده  شنا تهاستان 

 ،ر سرراره %( )اسرردی،3/13) انرد  محرررت اسرتان   هررای شهرسرتان اکثررر  کره  نایررت نهایترا    دهررد مری ایرن اسررتان   هررای شهرسرتان 

 استان کرمان(. های شهرستان یاضتگی توس هت ت یین درهه  بررسی

 یرراضتگی توسرر ه ی درهرره، شررده اسررت اده AHP ت Topsis هررای تکنیررات هسکرراران کرره از  آبررادی زنگرریدر پررژتهش 

شهرسرتان ترریرز برا     آمرده  دسر   بره اسر   برر  رر  نترای       رارگرضتره قشررقی مرورد تحلیر      استان آذربایجان های شهرستان

 قرارگرضتررهانی در مرتررره ات  درمرر -بهداشررتی هررای شررا   ازلحررا  اسرر  سیاسرری اسررتان -توهرره برره اینکرره مرکررز اداری

درمرانی در   -بهداشرتی  هرای  شرا   آ رر را کسر  کررد کره برا توهره بره        رترره   بندی سط ت شهرستان ملکان در این  اس 

اسر .در تحییر  دیگرر کره توسرط ضررابی ت ترریرزی         قرارگرضتره اسرتان   هرای  شهرسرتان نامناسری نسرر  بره سرایر     شرایط

 موردبررسرریمازنرردران  اسررتان هررای شهرسررتان یرراضتگی توسرر هاز رتیکرررد تحلیرر  عرراملی سررط  صررور  گرضترره بررا اسررت اده 

مت راد    اسرتان مازنردران   هرای  شهرسرتان میرزان توسر ه در سرط      دهرد  مری ایرن پرژتهش نشران     های یاضته  گرضته اس قرار

 .اند گرضتهمحرت  استان های تا  یاضته توس ه ، شهرستان در سطو 1،4،3،1،3 ترتی نروده ت به 

اسررتان سیسررتان ت  هررای شهرسررتان یرراضتگی توسرر ه ی درهررهن نیررز برررای شناسررایی ت ت یررین  قائررد ر سترری ت دیگرررا 

شهرسررتان ایررن  17،  رردما  رضرراهی ت زیربنررایی،  درمررانی -شرر آموزشرری، بهدا هررای شررا   بلوچسررتان بررا اسررت اده از 

بر ری نترای   اصر  از     .اسر   شرده  ارزیرابی از مرد  تاکسرونومی    گیرری  بهرره نترای  آن برا    قررار داده ت  موردمطال هاستان را 
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نسرترن   مطال را   در.اسر  اسرتان   هرای  شهرسرتان عرد  توزیرع هساهنرا امکانرا  ت  ردما  در       دهنرده  نشران  این پرژتهش 

گرضترره اسرر . رارق موردبررسرری یرراضتگی توسرر ه هررای شررا   ازنظرر اسررتان گلسررتان  هررای شهرسررتان بنرردی سررط ضترا ی،  ت 

امتیرراز  بنرردی رترررهاز رت   گیررری بهرررهبررا  ازآن پررمتحلیرر  عرراملی ت   در ایررن تحییرر  ابترردا بررا اسررت اده از تکنیررا   

 آمررده دسرر  بررهت نتررای   انررد شررده نرردیب رتررره یرراضتگی توسرر ه ازلحررا اسررتان گلسررتان  هررای شهرسررتان استانداردشررده

 .اس این استان  های شهرستانعد  توزیع هساهنا امکانا  ت  دما  در  دهنده نشان

در ایررران از رت   ای منطیرره -شررهری نیرراضتگی توسرر هتریررین الگرروی ضاررایی توسرر ه ت   ت دیگررران در  زاده ابررراهیت

توسر ه   بنردی  سرط  اده از رهیاضر  شرا   ترکیرری بره مطال ره      هسکرار برا اسرت    .عرردا... زاده ت  اند بررده تحلی  عاملی بهرره  

اسر  تحلیرر    گرضتره  انجررا . در پژتهشری دیگررر کره توسرط هسررالی، پورمحسردی ت قنررری      انرد  پردا تررهدر ایرران   ای منطیره 

 موردبررسرریرت  تحلیرر  عرراملی  از  گیررری بهررره (1331-1331) ایررران هررای اسررتانرتنررد نررابرابری در نیررا  شررهری   

یراضتگی   -نهیر  ت پرتبیر  بره ارزیرابی تضر ی  توسر ه       هرای  تکنیرا دیگرران نیرز برا اسرت اده از      س .سررایی ت ا قرارگرضته

 .اند پردا تهکشور  های استان

 تحقیق ی فرضیه-5-1

پخشرایش ضارایی توسر ه     ازنظرر اسرتان بوشرهر    هرای  شهرسرتان   راکی از آن اسر  کره    در ایرن تحییر    کاررضتره  بره ضرضیه 

 .باشند ینسدارای الگوی یکسانی 

 روش انجام پژوهش-2

. اسرر  گرضترره انجررا رسررسی کشررور  هررای دادهبررر پایرره  ت ای کتابخانررهرت   برره تتحلیلرری  -صرری ینررو  تو از  اضرررهش پررژت 

تشررکی   1331اداری ت سیاسرری سررا   اسررتان بوشررهر بررر اسررا  تیسرریسا     هررای شهرسررتانقلسرررت مکررانی پررژتهش را  

عسررومی ن ررو  ت مسررکن سررا   سرشررساریا   انتخررابی اسرر  ت از شرر 13ام  ، شررموردمطال رره هررای شررا  . دهررد مرری

برررای ت یررین سررطو     .ا رر  گردیررد اسررتانداری بوشررهر   ریررزی برنامررهاهتسرراعی م اتنرر   -اقتصررادی گررزار  ت 1331

اسرر   بنرردی سررط رایرر   هررای رت از تکنیررا تاکسررونومی عررددی کرره یکرری از    موردمطال ررهمحرردتده  یرراضتگی توسرر ه

 .شود میاست اده 

 موردمطالعهو موارد  ها صشاخ-2-1

شررا    13اسرتان بوشرهر برر پایره      هرای  شهرسرتان  یرراضتگی توسر ه تضر ی    تتحلیر   تجزیره در پرژتهش  اضرر بررسری ت     

 از: اند عرار  ها شا  اس . این  قرارگرضتهرزیابی انتخابی مورد ا

رتسررتایی، ضررری  تل ررن  هررای راهرتسررتایی آسرر الته از کرر   هررای راه سررهت زیربنررایی: تررراکت کرر  راه، هررای شررا  الرر ( 

 منصوبه، نیا  رتستایی دارای ارترا  تل نی.

 ماسسرا  تخر    ت رداد  درمرانی بره ازای هرر صرد هرزار ن رر،       -بهداشرتی درمرانی: سررانه مرکرز     -بهداشرتی  هرای  شا   ( 

 پزشا برای هر ده هزار ن ر. ت داد درمانی ض ا  به ازای هر ده ن ر،
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در کری    آمروز  دانرش ترراکت   ،نررب باسروادی هس یر  رتسرتایی     هس یر  شرهری،   آموزشری: نررب باسروادی    های شا   ( 

 در کی  متوسطه. آموز دانشتراکت  ابتدایی،

 .سا  ت بانتر 17د( شا   اقتصادی: درصد شاغین به هس ی  

 موردمطالعه محدودهشناخت -2-2

 37دقییرره تررا  14درهرره ت  21 اصررلهضت در ایررران در هنررو  غررر   کیلومترمربررع 131/23131ن بوشررهر بررا برریش از اسررتا

  هاراضیررایی تاقررع دقییرره  ررو 13ت  12دقییرره تررا  3هرره ت در 17 ی ضاصررلهدقییرره عرررس هاراضیررایی ت در   13ت درهرره 

 رو  ت دتر از دریرا گرر  ت  شرا     اسرتان از نرو  گرر  صرحرایی کره در مجراتر  دریرا گرر  ت مر         تهروای  آ  گردیده اس .

نامرره آمرراری سررا  )اسرر شهرسررتان برروده  9 دارای 1331ومی ن ررو  ت مسررکن اسررتان بوشررهر در سرشررساری عسرراسرر . 

 .(1ضص  ،1331استان بوشهر

 

 (مأخذ: سازمان هواشناسی استان بوشهر )تقسیمات شهرستانی استان بوشهر نقشه: 1شکل

 

 معرفی تکنیک تاکسونومی عددی-2-3
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آنرالیز تاکسرونومی اسر      هرا  رت منرا  ، یکری از    یراضتگی  توسر ه ت یرین درهره    بررای  :منرا    یراضتگی  توس هت یین درهه 

بررین تا رردهای  هررا نزدیکررییرر ، ارزیررابی عررددی شررراه  ت  کرره نررو   ررا  آن تاکسررونومی عررددی اسرر  ت بنررا برره ت ر  

« آندرسرون » توسرط . ایرن رت  بررای اتلرین برار     اسر  تاکسرونومیا   هرای  گررته آن عناصرر بره    بنردی  درهره اکسونومیا ت ت

یرراضتگی بررین ملرر   توسرر ه بنرردی ت درهرره ای برررای  ریرره عنرروان تسرریله برره 1933سررا   در تپیشررنهاد شررد 1133 ر سررا د

عنروان یرا رت  عرالی     بره  ایرن رت   از مدرسره عرالی اقتصراد در یونسرکو مطرر  شرد.      « هلوینرا »مختل  توسط پرتضسور 

هرا اسر  ت    دن آنتوسر ه ت مردرن برو    بندی ت میایسره کشرورها یرا منرا   مختلر  برا توهره بره درهره ت          بندی،  ریه درهه

قررو    تبریش هسگرن تیسریت کررده ت یرا مییرا  قابر         هرای کرت   هسچنین رتشی اس  که یا مجسوعره را بره زیرمجسوعره   

 دهد. ریزان قرار می یاضتگی نوا ی در ا تیار برنامه برای بررسی میزان توس ه

 پژوهش های یافته-2-4

رامررورد بررسرری قرررار مرری  توسرر ه هررای شررا  ری از بر رروردا ازنظرررمرا رر  شناسررایی منررا    پررژتهشدر ایررن قسررس  از 

 گیرد که در ذی  به بیان آن پردا ته می شود.

 .(91:1333: )زیاری،( ت محاسره میانگین ت انحراف م یارx) ها دادهماتریم  تشکی حله اول: رم-2-4-1

                                                          =                                                                            (1)         

(2)                             Si=                               

 انحراف م یار می باشد. Si ت داد داده ها ت Nمجسوعه داده ها می باشد   Xiکه در آن 

 

(نگارندگان محاسبات وی استانداری زیر برنامهاز معاونت  شده ارائه: آمار و اطالعات مأخذ)ها دادهتشکیل ماتریس  :1جدول  

 شا   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 شهرستان

 بوشهر 1.81 93.22 86.11 9.50 98.83 44.93 95.23 22.95 20.55 11.09 15.17 7.32 38.78

 تنگستان 0.76 85.67 80.53 8.92 87.22 37.16 91.04 16.17 19.16 12.55 0 3.45 31.39

 دشتستان 0.79 86.67 79.41 5.75 70.8 31.94 79.78 19.43 21.27 10.13 10 3.92 30.29

 دشتی 0.77 86.03 76.79 4.35 65.11 43.19 65.24 18.62 24.88 9.34 8.01 4.13 31.15

 دیر 1.47 84.99 81.61 8.27 31.26 39.85 63.44 18.14 20.6 8.22 0 2.05 32.3

 کنگان 6.04 84.5 90.56 23.74 33.71 46.21 77.77 21.85 19.89 9.43 8.39 4.4 56.1

 گناته 1.43 87.21 81.23 6.37 70.46 39.49 86.56 18.95 22.61 14.38 12.1 5.87 34.09

 دیلت 1.61 88.05 81.15 9.18 72.56 36.43 80.48 17.62 18.43 23.76 0 3.73 34.83

 هت 3.87 91.31 84.42 4.04 51.72 62.93 67.79 17.7 21.24 15.55 7.51 2.59 37.27

 میانگین 2.06 86.80375 82.42 8.90 64.63 42.45889 78.59222 19.05 20.95889 12.71667 6.797778 4.162222 36.24444

انحراف  1.771069 2.155504 4.060323 5.93 22.50387 8.87744 11.32176 2.132462 1.915297 4.802843 5.608065 1.605917 7.975738

 م یار
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( 1 ( تررراکت کرر  راه،4 ( نرررب باسرروادی هس یرر  رتسررتایی،3 ( نرررب باسرروادی هس یرر  شررهری،2 ( نرررب رشررد هس یرر 1

( نیررا  رتسررتایی دارای 1 ( ضررری  ن رروذ تل ررن منصرروبه، 3 رتسررتایی، هررای راهرتسررتایی آسرر الته از کرر    هررای راهسررهت 

مراکررز  ی سرررانه( 17 در کرری  متوسررطه آمرروز دانررش( تررراکت 9 در کرری  ابترردایی، آمرروز دانررش( تررراکت 3 ارترررا  تل نرری،

( 12 درمررانی ض ررا  برره ازای هررر ده هررزار ن ررر، ماسسررا ( ت ررداد تخرر  11 بهداشررتی درمررانی برره ازای هررر صررد هررزار ن ررر،

 ت بانتر. ساله ده( درصد شاغین نسر  به هس ی  13 ر،ت داد پزشا به ازای هر ده هزار ن 

(1333هسان،) : تشکی  ماتریم استاندارد هه    ف تا دهای مختل  ت هایگزینی مییا  تا د:مرحله دوم-2-4-2  

Zscore=ماتریس استاندارد =                                               (3)                     

 

نگارندگان( محاسبات وی استانداری زیر برنامهاز معاونت  شده ارائه: آمار و اطالعات مأخذ)تشکیل ماتریس استاندارد :2جدول

 

  :دیآ یم دس  به ها شهرستان  بین در این مر له  ر  ضرمو  زیر ضواص  مرکمرحله سوم: -2-4-3

       (4)                                        Dab=
 

مشخ   هر ردی عدد  نیتر کوتاهضاصله: در این مر له با توهه به ماتریم ضواص   نیتر کوتاهت یین  مرحله چهارم:-2-4-4

(93هسان،) شود یم  

. 

 

 شا       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 شهرستان

 بوشهر 0.14- 1.94 0.9 0.1 1.52 0.27 1.46 1.83 0.2- 0.33- 1.49 0.31 0.31

 تنگستان 0.73- 1.62- 0.46- 0.003 1 0.59- 1.09 1.34- 0.93- 0.03- 1.21- 0.06- 0.06-

-0.74 -0.74 0.57 -0.53 0.16 0.18 0.1 -1.18 0.27 -0.53 -0.74 -0.28 -0.71 
 دشتستان

 دشتی 0.72- 0.5- 1.38- 0.76- 0.02 0.08 1.17- 0.19- 2.05 0.7- 0.21 0.63- 0.63-

-0.49 -0.49 -1.21 -0.93 -0.18 -0.42 -1.33 -0.29 -1.48 -0.1 -0.19 -0.86 -0.33 
 دیر

 کنگان 2.24 1.02- 2 2.5 1.37- 0.42 0.07- 1.27 0.55- 0.68- 0.28 2.49 2.49

-0.26 -0.26 0.94 0.34 0.86 -0.04 0.7 -0.33 0.25 -0.42 -0.29 -0.1 -0.35 
 گناته

-0.17 -0.17 -1.21 2.3 -1.31 -0.66 0.16 -0.67 0.35 0.4 -0.31 0.18 -0.25 
 دیلت

 هت 1.02 1.29 0.49 0.81- 0.57- 2.3 0.95- 0.62- 0.15- 0.59 0.12- 0.12 0.12
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 نگارندگانی استانداری و محاسبات زیر برنامهاز معاونت  شده ارائه:آمار و اطالعات مأخذ: تشکیل ماتریس فواصل مرکب)3جدول

(A )،بوشهر(B)،تنگستان(C)،دشتستان(D)،دشتی(E)،دیر( F)،کنگان(G)،گناوه(H)،دیلمI)جم)

Dab 
 

 

  شا    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 شهرستان

5.86 0.82 5.8 7.29 0.09 0.53 10.04 0.13 0.73 0.27 0.009 1.84 6.55 0.34 A از   B 

4.8 1.1 4.49 0.84 0.04 0.12 2.72 1.84 2.1 1.56 0.39 2.68 4.92 0.32 A  C از 

6.09 0.88 3.92 1.63 0.13 5.06 4.08 6.91 0.03 2.25 0.73 5.19 5.95 0.33 A  D از 

7.09 0.64 10.75 7.29 0.36 0.0004 5.06 7.78 0.31 9 0.04 1.18 7.84 0.03 A  E از 

6.49 4.75 3.31 1.46 0.12 0.12 0.31 2.34 0.02 8.35 5.76 1.21 8.76 5.66 A  F از 

3.86 0.32 0.82 0.3 0.44 1.12 3.49 0.57 0.36 1.61 0.27 1.41 4.16 0.04 A  G از 

5.94 0.23 4.97 7.29 6.91 1.23 6.2 1.69 0.88 1.36 0.003 1.46 3.09 0.01 A از   H 

5.18 0.03 0.98 1.87 0.84 0.12 6 5.8 4.12 4.36 0.82 0.16 0.42 1.35 A  I از 

3.04 0.01 0.08 3.16 0.25 1.18 2.31 0.98 0.34 0.53 0.28 0.07 0.11 0.0004 B  C از 

4.55 0.0009 0.18 2.01 0.44 8.88 1.32 5.1 0.44 0.96 0.58 0.84 0.01 0.0001 B  D از 

3.91 0.01 0.75 0 0.81 0.56 0.84 5.85 0.09 6.15 0.01 0.07 0.05 0.16 B  E از 

6.97 9.54 0.34 2.22 0.42 0.14 6.81 1.34 1.02 5.61 6.23 6.05 0.16 8.82 B  F از 

3.65 0.11 2.25 4.62 0.13 3.2 1.69 0.15 0.06 0.56 0.17 0.02 0.27 0.14 B  G از 

2.92 0.18 0.03 0 5.42 0.14 0.46 0.86 0.006 0.42 0.001 0.15 0.64 0.23 B  h از 

5.49 0.51 2.01 1.76 0.38 1.16 0.51 4.16 8.35 2.46 0.66 0.9 3.64 3.72 B  I از 

2.75 0.01 0.01 0.12 0.02 3.57 0.13 1.61 1.58 0.06 0.05 0.4 0.04 0.001 C  D از 

3.46 0.06 1.34 3.16 0.16 0.11 0.36 2.04 0.79 3.06 0.18 0.3 0.33 0.14 C  E از 

6.59 10.43 0.09 0.08 0.02 0.5 1.18 0.02 2.56 2.68 9.18 7.5 0.54 8.7 C  F از 

2.1 0.23 1.46 0.13 0.75 0.49 0.04 0.36 0.72 0.0004 0.01 0.2 0.03 0.12 C از   G 

3.94 0.32 0.01 3.16 8 2.16 0.7 0.003 0.26 0.006 0.32 0.18 0.21 0.21 C از   h 

5.06 0.73 1.27 0.2 1.25 0.0001 0.64 1.1 12.11 0.7 0.07 1.51 2.46 3.64 C  I از 

3.64 0.01 1.69 2.01 0.05 4.97 0.05 0.02 0.13 2.25 0.43 1.41 0.12 0.15 D  E از 

7.27 9.73 0.02 0.004 0.0004 6.76 2.13 1.21 0.11 1.93 10.62 11.42 0.27 8.76 D  F از 

3.09 0.13 1.14 0.53 1.08 1.41 0.02 3.49 0.16 0.05 0.11 1.18 0.16 0.13 D  G از 

5.25 0.21 0.06 2.01 9 11.28 0.22 1.76 0.56 0.1 0.64 1.14 0.46 0.22 D  H از 

4.76 0.56 0.98 0.008 1.66 3.61 0.18 0.04 4.92 0.34 0.002 3.49 3.2 3.68 D  I زا 

6.27 8.88 2.13 2.22 0.06 0.13 2.85 1.58 0.5 0.01 6.76 4.79 0.02 6.6 E  F از 

4.57 0.05 5.61 4.62 1.61 1.08 0.14 4.12 0.001 2.99 0.1 0.01 0.57 0.0004 E  G از 

4.44 0.1 1.1 0 10.43 1.27 0.05 2.22 0.14 3.34 0.01 0.01 1.08 0.006 E  H از 

5.03 0.37 5.24 1.76 2.31 0.1 0.04 0.14 6.7 0.82 0.5 0.46 4.62 2.34 E  I از 

6.21 7.56 0.82 0.43 1.04 1.98 1.71 0.59 0.56 2.62 8.52 5.24 0.84 6.7 F  G از 

6.76 7.07 0.16 2.22 8.88 0.57 3.72 0.05 1.18 2.95 6.05 5.33 1.44 6.2 F  H از 

6.04 5.61 0.68 0.02 1.61 0.49 3.57 0.77 3.53 0.64 10.95 2.28 5.33 1.08 F  I از 

3.99 0.008 1.74 4.62 3.84 4.7 0.38 0.29 0.11 0.01 0.21 0.0004 0.07 0.01 G  H از 

4.13 0.14 0.006 0.67 0.06 0.5 0.33 2.72 6.91 0.67 0.15 0.6 1.93 2.4 G  I از 

4.9 0.08 1.53 1.76 2.92 2.13 0.001 1.23 8.82 0.84 0.72 0.64 1.23 2.1 H  I از 
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 ت( d) بانضواص   د  هسگن را پیدا کنیت یها شهرستانآنکه  یبراهسگن:  های کردن شهرستان دایپ مرحله پنجم:-2-4-5

 .گرددیمرا  ر  ضرمو  محاسره  (d) نییپا د 

  (1)  

 

 اس . شده نوشتهضاصله که در هدت  ماتریم ضواص   نیتر کوتاهیانگین م dکه 

(3        ) =3.36                                                    → == 

  (.99هسان، ) .شود یم  که از ضرمو  زیر محاسره انحراف م یار این ستون اس sd ت

(1 )                                                           1.12  =Sd= 

ت  هسگن ریغ تر نییپاکه بانتر یا  ییها آندر غیر این صور   ،دت  د باشند هسگن نیب( mind) ها دادهبر این اسا  چنانچه 

  .آغاز کرد مد ( را مجددا ) محاسرهباید   ف شوند ت ضرایند 

 

(نگارندگان محاسبات وی استانداری زیر برنامهاز معاونت  شده ارائه: آمار و اطالعات مأخذ)محاسبه فواصل همگن :4جدول

 

 توس ه سرمش  محاسره: ششم مرحله-2-4-6

                                                       Cio=                                                      (3)  

mind بوشهر تنگستان دشتستان دشتی دیر کنگان گناوه دیلم جم 
 شاخص 

 شهرستان

 بوشهر 0 5.86 4.8 6.09 7.09 6.49 3.86 5.94 5.18 3.86

 تنگستان 5.86 0 3.04 4.55 3.91 6.97 3.65 2.92 5.49 2.92

 دشتستان 4.8 3.04 0 2.75 3.46 6.59 2.1 3.94 5.06 2.1

 دشتی 6.09 4.55 2.75 0 3.64 7.27 3.09 5.25 4.76 2.75

 دیر 7.09 3.91 3.46 3.64 0 6.04 4.57 4.44 5.03 3.46

 کنگان 6.49 6.97 6.59 7.27 5.27 0 6.21 6.76 6.04 5.27

 گناوه 3.86 3.65 2.1 3.09 4.57 6.21 0 3.99 4.13 2.1

 دیلم 5.94 2.92 3.94 5.25 4.44 6.76 3.99 0 4.9 2.92

 جم 5.18 5.49 5.06 4.76 5.03 6.04 4.13 4.9 0 4.9

3.36 
         

 dمیانگین 

1.12 
         

sd  انحراف 

 معیار
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 اعداد ایده آ  هر ستون Doت  استاندارداعدادموهوددرماتریم  Di توس ه  سرمش  cio که

 توس ه عد  بر دلی  باشد شتریب cio چیدرهر ت اس  شهرستان هر یاضتگی توس ه بر  یکوچکترباشددل cio زانیم هرچیدر 

 (.171هسان،) بود  واهد i شهرستان

 تیده یم نشان fi با را ها شهرستان یاضتگی توس ه درهه مر له نیا در :ها شهرستان هوس ت درهه محاسره :هفتم مرحله-2-4-7

 :دیآ یم دس  به زیر ضرمو  از آن میدار که

                                                          =  (9)  

                          

 نیز از ضرمو  زیر اس : Co انتخا ت  رز  تیا کردهدر مر له قرلی  سا   را Cio که

  Co=cio+2sd          (01)  

 (171هسان، ) شود یممحاسره  آن نیز نیانگیم اریم ماتریم قرلی اس . پم انحراف  Cioمیانگین ستون  Cio که

(11 )                                          

 
 آن را در ضرمو  زیر قرار می دهیت . Coب د از  سا  کردن . تیده یمرا در ضرمو  زیر قرار  So ت Cio سپم

(12) 

 

به  هرقدرت  تر اضتهی توس هباشد شهرستان  تر اینزدهرقدر به ص ر  ، ت  اس بین ص ر ت یا  یاضتگی توس هه دره

 .(171)هسان،  اس باشد، دلی  عد  توس ه شهرستان  تر اینزدیا 
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 (نگارندگان محاسبات وی استانداری زیر برنامهاز معاونت  شده ارائه: آمار و اطالعات مأخذ)توسعهسرمشق  محاسبه :5جدول

 

 لیوتحل هیتجز-5

 13 شران  توسر ه بره لحرا  سرط      هرا  آن یبنرد   ریره ت اسرتان بوشرهر    یهرا  شهرسرتان بر رورداری   ت یرین سرط    منظور به 

 اس . شده محاسرهت ، ت ری  1331درمانی برای سا   -دی، اقتصادی، بهداشتیشا   کالر

در سررا   1 شررسارههرردت  توهرره برره  بررا :شررا   13برره کسررا  1331اسررتان بوشررهردر سررا   یهررا شهرسررتان یبنررد رتررره

ترین ت غیررر بر رروردار عنرروان برره 92/7ت  14/7بوشررهر ت دیررر برره ترتیرر  بررا   یهررا شهرسررتانشهرسررتان،  9ین از برر 1331

اسررتیرار مراکررز سیاسرری ت     شهرسررتان بوشررهر برره دلیررانررد شررده شررنا تهاسررتان بوشررهر  یهررا شهرسررتانبر رروردارترین 

از مرکررز اسررتان  ب ررد 33/7ت  32/7بررا کنگرران ت هررت برره ترتیرر   یهررا شهرسررتان ب رردازآنت کسرر  کرررده رتررره ات  را اداری 

اسرتیرار   تروان  یمر آن را  یعسرده کره دلیر     انرد  دادهبر روردار ایرن عنروان را بره  رود ا تصرا         یهرا  شهرسرتان  عنروان  به

بره ترتیر     یهرا  رترره یرز برا ا ر     نگنراته، دیلرت ت دشتسرتان     یهرا  شهرسرتان به ن   ت گاز دانسر  هسچنرین   صنایع تابسته 

دشررتی ت  یهررا شهرسررتان. انررد شررده مشررخ  بر رروردارنیسرره  یهررا شهرسررتان عنرروان برره( 31/7، 13/7، 39/7) 3 ت 1ت  4

کرره درشررک  زیررر .ندشررنا ته شررد هررا شهرسررتانبر رروردارترین  کررت 92/7، 7،31/7/ 33تنگسررتان ت دیررر نیررز برره ترتیرر  بررا 

 سط  بر ورداری استان را براسا  شا   های توس ه نشان می دهد.

 

R Fi cio 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    شا  

 

 شهرستان

 بوشهر 5.66 0 1.21 5.76 0 4.12 0 0 5.06 6.91 0 0 4.75 5.78 0.54 1

 تنگستان 8.82 6.55 6.05 6.23 0.27 8.35 0.13 10.04 8.88 5.42 7.29 5.8 9.54 9.13 0.85 8

 دشتستان 8.7 4.92 7.5 9.18 1.56 12.11 1.84 2.72 3.57 8 0.84 4.49 10.43 8.7 0.81 6

 دشتی 8.76 5.95 11.42 10.62 2.25 4.92 6.91 4.08 0 9 1.63 3.92 9.73 8.89 0.83 7

 دیر 6.6 7.84 4.79 6.76 9 6.7 7.78 5.06 4.97 10.43 7.29 10.75 8.88 9.84 0.92 9

 کنگان 0 8.76 0 0 8.35 3.53 2.34 0.31 6.76 8.88 1.46 3.31 0 6.61 0.62 2

 گناته 6.7 4.16 5.24 8.52 1.61 6.91 0.57 3.49 1.41 6.96 0.3 0.82 7.56 1.36 0.69 4

 دیلت 6.2 3.09 5.33 5.33 1.36 8.82 1.69 6.2 11.28 0 7.29 4.97 7.07 8.32 0.78 5

 هت 1.48 0.42 2.28 2.28 4.36 0 5.8 6 3.61 2.92 1.87 0.98 5.61 6.8 0.63 3
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 1335در سالهای استان بوشهررخورداری شهرستاننقشه سطح ب :2شکل

 

 یریگ جهینت -2-6

سررت اده از امنررا   ت نرروا ی  یبر رروردار نررابر ررورداری ت ی  نررهیدرزم  مسررائ  برررای  رر هررا رت  نیتررر مناسرر یکرری از 

 13از اسررتان بوشررهر بررا اسررت اده   یهررا شهرسررتان یبنررد سررط یررن پررژتهش ههرر  . در ااسرر رت  تاکسررونومی عررددی 

 ه توسرر یبنررد رترررهدرمررانی( ت بررا اسررت اده از تکنیررا مرر کور  -، بهداشررتییانتخررابی )زیربنررایی، اقتصررادی، آموزشرر   شررا

مشررخ  شررد کرره  1در هرردت  شررساره  یاضتگیرر توسرر همیایسرره درهرره  بررا آمررد. دسرر  بررهاسررتان بوشررهر  یهررا شهرسررتان

تهرود ناهسراهنگی ت عرد  ت راد       ت سر  ینان بوشرهر دارای الگروی یکسرانی    اسرت  یهرا  شهرسرتان پخشایش ضارایی توسر ه   

برا   .گرردد  یمر  دییر تأبنرابراین ضرضریه تحییر     مشرهود اسر    اسرتان   یهرا  شهرسرتان اقتصادی ت اهتساعی برین   توس ه ازنظر

در  کسرودهررات  هررا یینارسرراشررنا    منظررور بررهنز  اسرر  مطال ررا  اساسرری ت م یرردی   آمررده دسرر  بررهتوهرره برره نتررای  

 انجا  شود. ها یناهساهنگپیگیرانه ت هدی در رضع  یها تی رد ت استان صور  گیمختل   یها شهرستان

 

 منابع و مأخذ

 .2،1331-23 ص ، 11هاراضیا ت توس ه، شساره  .  ، نژاد  یاسساع.، اسکندری یانی،  .، ،  زاده تیابراه .1

(، 1331-1331) رانیررا یهررا اسررتانابرابری در نیررا  شررهری بررر رتنررد نرر  یلرریتحل .الرر قنرررری،  .،.ر،  یپورمحسررد.،  ، فیهسررال .2

 .1،1333-23 ص  ،91  هاراضیایی، تحیییا  ضصلنامه 
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زنجران(، ضصرلنامه هاراضیرا ت     اسرتان  یهرا  شهرسرتان نسونره مروردی   )ی توسر ه  هرا  شرا   تحلیلی بر تاییرر ت تحرون     . فی، لی ل .3

 .13،1339-ص  34 ،1339بهار  -3شساره  -سا  ات  -مطال ا  محیطی

هاراضیرا ت توسرر ه،   ،1311-1311توسرر ه  یهرا  شرا   اسررتان ضرار  برر اسررا     یهرا  شهرسرتان میایسرره  .، اانیر هیل ،ب.ا.،یاریر ز .4

 .11،1331-93 ، ص 11  

 ی، انتشارا  دانشگاه تهرانا منطیه(. اصو  برنامه ریزی 1333...،)آی، کرام  اریز .1

آذربایجران شررقی برا اسرت اده از      یهرا  شهرسرتان  یاضتگیر  توسر ه  هره یلری برر در  تحل  .، ا سردیان،  . اده،  علری ز .،  آبرادی،    یزنگ .3

-34 صرر سررا  چهررار ، شررساره ات ،  -انینررو در هاراضیررای انسرر یهررا نگررر .، ضصررلنامه علسرری پژتهشرری AHP ت Topsisتکنیکک  

39،1397. 

 (mpo-bs.ir) ،1331 بوشهرنامه آماری استانداری بوشهر، سال یزیر برنامهاستان بوشهر، م اتن   یرسان ا ی   یسا .1

 (www.ncc.org.ir) کشوری بردار نیشهسای  سازمان . 3

 . اداره ک  هواشناسی استان بوشهر9

ی کشررور بررا اسررت اده از هررا اسررتانی اضتگیرر توسرر هارزیررابی تضرر ی   ..، مهینرری زاده،  .، بیرانونررد،   ، بکسررا  سرررب، . .یی،  سرررا .17

تابسرتان   -شرساره سرو   -سرا  سرو    -ی نرو در هاراضیرای انسرانی   هرا  نگرر  ی نهی  ت پرتهیر ، ضصرلنامه علسری پژتهشری     ها ایتکن

 .19،1397-92، ص  97

-14رتیکرررد تحلیرر  عرراملی، صرر    -ن مازنرردرانی اسررتاهررا شهرسررتانی اضتگیرر توسرر هت یررین سررط  . ن، ترریررزی، .ای، ضررراب .11

2،1339. 

مطال ررا   مجلرره ی در ایررران )کرراربرد ت رهیاضرر  شررا   ترکیررری(،ا منطیرره ی توسرر هبنررد سررط . ، ازاده  یشررر، . .... زاده، غعررردا .12

 .41،1397-32، ص  1391ی، سا  چهار ، شساره سیزدهت، تابستان ا منطیهی شهری ت ها پژتهشت 

ی اسررتان سیسررتان ت هررا شهرسررتانی اضتگیرر توسرر هتحلیلرری بررر درهرره  . ی ضرررد، محسررد .،ا ،  رراد  الحسررینی،. ترری،  ر س ئرردقا .13

 .1،1339-11 ص بلوچستان، 

 .(mpo-bs.ir) ،1331 بوشهراقتصادی ت اهتساعی استان  گزار  .14

 .(mpo-bs.ir) ،1331 بوشهراقتصادی ت اهتساعی استان  گزار  .11

 ی یررا اسررت اده ازاضتگیرر توسرر هی هررا شررا   ازنظررری اسررتان گلسررتان هررا شهرسررتانی بنررد سررط ، . . ، ضتررا ی،  ،  نسررترن .13

 .17،1333-32 ص ی تحلی  عاملی، هاراضیا ت مطال ا  محیطی، ها رت 

 .(mpo-bs.ir) ،1331اری ن و  ت مسکن استان بوشهر سرشس  ینتا .11

 .1333،ی، انتشارا  پیا ا منطیهی زیر برنامهی ها رت اصو  ت  . ی اشکوری،  م صوم .13

اسررتان اصرر هان بررا تکنیررا  یهررا شهرسررتان یاضتگیررن توسرر هت یررین درهرره ، ..ن ، شررریری، . .ا، مهر هررران، م ررززی .،  مسرر ود .19

 39-14 صرر  ،97 بهررارهشررتت،  شررساره ت ،دسررا   ،یا منطیررهشررهری ت  یهررا پررژتهشطال ررا  ت تاکسررونومی عررددی، مجلرره م 
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