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  چکیده
 ینـواح نیب ينابرابر زانیمنجر به شناخت م ییاز سو یکم يها با استفاده از روش ینواح يسطوح توسعه و سطح بند یابیارز

استان گلستان  یکیهموژنتوجه به ساختار  با. باشد یموجود م يها يکاهش و رفع نابرابر نهیدر زم یتالش گرید يو از سو گردد یم
در قسـمت از آنجـا کـه  کننده است. نییتع اریبس ، منطقه موجود در يها عدم تعادل کاهش يبرانقش برنامه ریزي  ،آن یهمگن و

، شناسـایی دارد ینیادیـبن منطقه تفاوت فاحش و یانیم و یغرب يها قسمت اثر گذار کالً با يها مولفه ، ساحلی شمالشرق منطقه 
 و النیگـ متفـاوت ازکـه  خـود یعـیساختار طب و تیماه بااساس  درکه استان گلستان  اي ي منطقهها تفاوتروز بُثر در عوامل مؤ

و توسـعه اسـت و  يکـاربرد قیـتحق کیـ نیا .باشد حائز اهمیت است می نیزم يسوداگر نه مقصد و یستیمازندران نه مقصد تور
 یفـیو ک یکمـ يها از مـدل یبیبا استفاده از ترک یلیاست که از لحاظ تحل پیمایشیو  اسنادي يها از روش یبیترک قیروش تحق

و  يزیـبرنامه ر رشناسانتوسط کا ها شد. پرسشنامه يآور جمع یدلف يها کیو تکن ها با استفاده از پرسشنامه ها . دادهشود میانجام 
شده اند.  لیدر استان گلستان، در دو سطح تکم عدم تعادل لیمسائل توسعه به منظور شناخت عوامل موثر در تحل آشنا بهتوسعه، 

 جـادیمرتبط بـا ا يدیعوامل کل MICMACافزار  و استفاده از نرم گریکدیعوامل بر  ریتأث یابیارز يمتقاطع برا سیسپس روش ماتر
 ، منظـر فضـایی عـدي ازتوسـعه تـک بُ شاملعوامل این نتایج این نحقیق نشان داد مورد استفاده قرار گرفت. اي منطقهعدم تعادل 

 يهـا در کـاهش عـدم  تعادل سـبمنا يراهکارهـا یـتدر نها و بـودهو مهـاجرت  محیطی يها قابلیت ، قومی واگرایی و همگرایی
  شد.ارائه  گلستاناستان  اي منطقه

  
   گلستاناستان ، يا منطقه، تعادل ریزي هبرنام، ينابرابر :یديکل يها هواژ

  
  1مقدمه

 يسـطوح توسـعه و سـطح بنـد یابیـارز: مسئلهطرح 
منجـر بـه  ییاز سو یکم يها با استفاده از روش ینواح

 يو از سـو گردد یم ینواح نیب ينابرابر زانیشناخت م
 يهــا يکــاهش و رفــع نابرابر نــهیدر زم یتالشــ گــرید

). 17: 1390 ، یکنعـان ی ورکتـولیم( باشـد یموجود مـ
 در فضـایی تعـادل عـدم و هـا فعالیت و جمعیت تمرکز

ـــورداري ـــات از برخ ـــاعی امکان ــــی اجتم  از کیــــ
 ایــن. اسـت سـوم جهــان کشـورهاي بـارز يهـا ویژگی
 را آن بقایـاي و آثار و انقالب از قبل ایران در را ویژگی

 و یافــتبــه وضــوح  تــوان می انقــالب از بعــدایـران  در
 از اي عمـده بخـش ویژگـی ایـن برطبـق.کـرد همشاهد

                                                             
  mghaderi373@gmail.comنویسنده مسئول: *

 دنیاب می تمرکز نقطه چند یا یک در جمعیت و امکانات
 باعـث و هکرد عمل اي حاشیه به صورت مناطق سایر و

و  پورمحمـدي( شـود می اي منطقـه يهـا نابرابري بروز
 دو از  ايمنطقـه  يها نابرابري اصوالً .)30: 1389 ، زالی
 یـیعـطب شرایط نخست  :گیرند می نشأت اصلی ۀزمین
ــر ــه ه ــایی منطق ــدیران تصــمیمات دوم و جغرافی  و م

ـــابرابري. )204: 1388 اسوري،ـــــی( ریزان برنامـــه  و ن
 از مشخصـــی يها نشـــانه آن مختلـــف ياـــــه جنبه

ــ ــافتگی هوسعـت ــه نی ــرو مــی شــمار ب ـــای از. دن  رو نـ
 ق،ــــمناط نـبی ياــه نابرابري میزان بررسی منظور به

   .شود می مقایسه یکدیگر با ها آن ۀتوسع معیارهاي
 نیـز و محروم مناطق ۀتوسع و فضایی عدالت بحث

 انـدازة در کـه منـاطقی میـان بـارز يهـا تفاوت وجود
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 ادي،ــــــاقتص طبیعـــی، امکانـــات از برخـــورداري
ـــاجتماع ــابع و یــ ــالقو من ــد، تفــاوت هب  همــواره دارن

 اطالعات و آمار از استفاده با تا داشته آن بر را محققین
 تحلیل به مناسب يها تکنیک و ها روش اتخاذ و موجود

 خــود ســهم بــه و هپرداختــ فضــایی تعــادل عــدم ایـن
 حیـث از مناطق بندي  هدرج ،ها تفاوت میزان روشنگر

 ،اـه تفاوت عوامل و علل شناخت نهایت و ها برخورداري
 و حبیبـی( باشـند فضـایی تعـادل عـدم و بندي هدرج

 ۀدرمــورد توســـعبــی شـــک  ).449: 1386 ، لطفــی
 ةیژمتفاوت و و يها مختلف تجربه يکشورها اي منطقه

 پدیده تحلیل به که رویکردهایی کنار درخود را دارند. 
 روند لــلیــتح و زمان طول در اي منطقه يها نابرابري
 ايـمعیاره بر اغلب و پردازند می آن افزایشی و کاهشی

ــادي ــد اقتص ــی تأکی ــد، م ــیاري کنن ــات از بس  مطالع
 میزان و قـــــمناط ۀتوسع سطح برسنجش ربیـــتج

 رهايـــــمتغی و ها شاخص منظر از ها آن بین نابرابري
 و اند شده زـــمتمرک خاص زمانی مقطع یک در متنوع

. پردازنــد مــی منــاطق بــین نــابرابري قیــاس هـبــ
 سـزاییب اهمیتاز  اي منطقه يها نابرابري یــایــشناس

 ،بسـیاري فرادستی اسناد که در طوري به است برخوردار
. انـد داده قـرار هتوجـ مـورد را آن المللـی بین سطح در

 ةمعاهـد وشصـت  یکصد و پنجاه هشت و یکصد ومواد
 و صاديـــاقت انسجام به رسیدن اروپا، اتحادیه تأسیس

 بـه را اي منطقـه يها شـکاف کاهش طریق از اجتماعی
 کنند می رفیـــمع اــاروپ ۀاتحادی اساسی هدف عنوان

)Ekins and Medhurst, 2006.( ــاالتدرا متحــده  ی
 يها شـکل اي منطقـه ۀتوسـع یـزيبرنامـه رنیز  یکاآمر

 یجنگ جهـان یانتا پا1933ازسال مختلف داشته است.
 ۀعادالن یصمنابع آب و تخص ۀبرتوسع یشترتاکیددوم، ب

 هرفتـکـه  )یمنابع داشته (برنامه عمران دره تنسـ ینا
 يابعــاد مختلــف اقتصــاد شــهر در یشــرفتپ بــا هرفتــ

ــواح ــر ن ــهرها ب ــوذ ش ــترش نف ــع، اطراف یوگس  ۀتوس
 . درگرفت به خود يشهر ۀتوسع جنبه یشترب اي منطقه

بـه  هتوجـ یشـترب اي منطقـه ۀتوسـع یکا،مجموع درآمر
 يها یـهناح یا،ها یـهناح یناتحت فشار دارد. يها منطقه

حـال  در اي منطقـه یـاهسـتند و  یصـنعت و هیافترشد
 یمـ یافـت کـم کشـورکـه درآن  همانـد یاعقبرشد و 

در درآمـد  اي منطقـه ينـابرابر یشـترب یکاد.در آمرنشو
، (توفیـق دارد ینرخ اشـتغال بسـتگ به تفاوت در هسران

 اي منطقـه ۀتوسـع ، یناوياسـکاند يدرکشورها. )1384
شـکل گرفـت و  چند شهر یصنعت یعدرمقابل رشد سر

 یصنعت يشهرها ینب اي منطقه يها تفاوت یزدر هلند ن
 ۀساز توسـع ینهزم ها منطقه یگرمعروف با د يو بندرها

-100 :1382اشـکوري،  ید (معصومنباش یم اي منطقه
 شــــجــسن براي اروپا اتحادیه که اي همطالع در. )99

 بررسـی بـه داد انجام پرتغال در اي منطقه يها نابرابري
ــطح ــع س ــادي ۀتوس ــاعی -اقتص ــاطق اجتم ــن من  ای

 اقتصـادي، جمعیتی، زمینه شش و است کشورپرداخته
 هـر براي و تعیین اشتغال و فرهنگ آموزش، بهداشتی،

  .)Soares et al., 2003( شد معین ییها شاخص یک
 سال در رکیهـــــت در دیگران و سالنزا ۀمطالع در
 اقتصـادي -اجتمـاعی شاخص هشت پنجاه و از 2006
 از دنعبارتکه  دگردی تقسیم هطبقده  در و شد هاستفاد

 بهداشــت، آمــوزش، اشــتغال، جمعیتــی، يها شــاخص
 و رساختـــزی مالی، ساز، و ساخت کشاورزي، ، صنعت

مدل مفهومی  ).Ozaslan et al., 2006( ها شاخص سایر
 لهستان در اي منطقه يها نابرابري ةپدید بررسی درکه 
 ایـن بررسـی براي را محور 6 گرفته قرار هاستفاد مورد
: از دـارتنـــــعب هتک است هداد قرار هتوج مورد هپدید

 لـمسائـ طبیعـی، محـیط نـوآوري، اقتصـادي، ساختار
 سـپس. رسیـــــدست و یـــانــانس سرمایه اجتماعی،

 محــور، هــر ذیــل موضــوعات نـگرفتــ رـظـــن در اـبــ
 است شده استخراج ايمنطقه يها نابرابري يها شاخص

)Bak  et al., 2009 .(در دیگران و کوچرائر که عواملی 
 ارـــک به چک جمهوري اي منطقه يها نابرابري بررسی

 بـراي فضـایی و اقتصـادي اجتمـاعی، بُعـد سه اند برده
 تعیـین بـا کـه اسـت هشـد هگرفت نظر در هپدید نــای

 اي منطقه نابرابري يها شاخص بُعد، هر ذیل موضوعات
 .)Kutscher Auer et al., 2010:8( اند هشد استخراج را

 ییشکل مدرن آن به لحاظ فضا در هتوسعنیز ، ایراندر 
 ینبنـابرا ،ناموزون آغـاز شـد ینديصورت فرآ از آغاز به

 یـدبا یراندر ارا  يا منطقه ۀتوسع يها یناموزون ۀیشینپ
وجو کـرد. در  جسـت یملـ ۀتوسع يها برنامه یندر تکو

از  یختــهکـه برانگ یو تحـوالت یتانقـالب مشـروط یپـ
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از ملـل  یمانـدگ عقب اصـلهخواست مردم در جبـران ف
بــا احســاس خطــر از  ینجهــان بــود و همچنــ یمترقــ

 يمسـاعد بـرا ینـهزم یران،به ا یهگسترش انقالب روس
 از يتعـداد یـتحمابا مقتـدر متمرکز و یحکومت یجادا

ۀ و با استقرار دولـت شـب فراهم شد یخارج يکشورها
 یننـو داري یهسرما از یتحما و هرضاشاه، اشاع ينوگرا 

ــرفراگ رکشــودر ــد ی ــابرا ،ش ــز ینبن ــدرت مرک ــا  يق ب
بــه  یــدو ارتــش جد یننــو ســاالري یواند یريکارگ بــه

 یبـازار ملـ یکپـارچگیو  اي منطقه يها سرکوب قدرت
 يبـر مبنـا یدجد هآن نظام ادار یامدکه پ یداهتمام ورز

) توسط مرکز ها انتصاب مسئوالن مناطق کشور (استان
 يها ازمانسـ يبـه جـا یبخشـ يها بر سـازمان یهو تک

 یاسـیس يفضاها یافتگی هتوسع یبود. بررس اي منطقه
بعد از  ۀاول تا سوم توسع يها برنامه یکشور ط يادار -

 یـزان(م هدهد شتاب توسع ینشان م نیز یانقالب اسالم
کشـور در سـال  يها استان یافتگی هدرجه توسع ییرتغ
همـان  یینسـبت بـه سـال ابتـدا هبرنامه توسـع یانیپا

 نبـوده اسـت. بـتمث کشور يها برنامه)، در همه استان
 یسـتان(س دو اسـتان یافتگی هکه درجه توسع يطور به

 برنامـه اول، در )یـاريبخت چهارمحـال و و بلوچستان و
 یالم،ا ی،غرب یجانآذربا ی،شرق یجان(آذربا استان پانزده

 زنجــان، خوزسـتان، یـاري،بخت محــال و تهـران، چهـار
 و یلویـهکرمان، کرمانشـاه، کهگ کردستان، قم، سمنان،

همـدان) در  هرمزگـان و گلستان،احمد، لرستان،  یربو
اصـفهان،  ی،غربـ یجـان(آذربا استانهفده برنامه دوم و 

 قـم، سـمنان، زنجان، تهران، خراسان، خوزستان، یالم،ا
احمـد،  یربـو و یلویـهکهگ کرمانشاه، کرمان، کردستان،

 زگان و همدان) در برنامـه سـوم،لرستان، گلستان، هرم
ت یضـعوبـه سـال آغـاز آن  تبرنامه نسب یانسال پادر

برنامه  در .)1386 و همکاران، پور ي(احمددارد  يبدتر
و  ها اسـتان یـانم ۀتوسـع یندشکاف فرآ،یچهارم عمران

بـه  تـا وادار نمـود دولت را ،نامطلوب آن یاسیس اتاثر
 یجـاد. ایـدتوجـه نما اي منطقـهمتعـادل  ۀتوسع ةیدپد

 در یمحلـ یريگ یمتصم و ییاجرا یرمتمرکزغ ينهادها
 ۀتوسـع و یجـادا يبـرا يگـذار سـرمایه یزن و ها استان
 یصـنعت و يکشـاورز یـاسمق بـزرگ درشـ يها قطب

منــابع  يدارا يها یــهوناح یافتــه هتوســع يها اســتاندر

 یـدجد يهـا قطب بـود. ها یاسـتس ینا ۀجمل از ،یکاف
(شــامل  يمرکــز يها اســتان در یصــنعت و کشــاورزي

ــران، ــفهان و ته ــان اص ــ در و ) خراس  دوم در ۀدرج
 در. گرفـت قـرار کرمانشاه مدنظر گلستان و يها استان
ــ ــنجم ن ۀبرنام ــپ ــز توج ــ هی ــا تفاوت هب ــه يه  اي منطق
 یـدتاک و یافـت یانعکاس م ها استان یاجتماع یطدرشرا

 بـود. نظـر مـورداشـتغال  و یاجتماع یجاد خدماتا بر
بـه  یـادتريتوجـه ز اي منطقـه ۀید توسـعجد یاستس

 یافتـهن ۀق توسـعاطمنـ در يگذار یهسرما و يکشاورز
رفــع  يها یاســتس همتاســفان امــا ،داشــت یمبــذول مــ

 ید،شـد ينظـام تمرکزگـرا یکدر اي منطقه يها تفاوت
ــاکنون  ــارآت ــت ییک ــدان نداش ــت هچن ــومی ( اس معص
 هبر اساس مطالعات انجام شـد .)125 :1382 ، اشکوري

ي کشـور، بـه خصـوص در ها وجود نابرابري بین استان
 طباطبــایی، اســت( تهــران کــامالً مشــهود مقایســه بــا

). از 1375 ، امیراحمــــدي ؛1381 بختیــــاري، ؛1386
ي ها ه موجب بروز نابرابري میان اسـتانعواملی ک هجمل

توان به تمرکزگرایی شدید، نابرابري  د مینکشورمی شو
، ســرمایه فیزیکــی، انســانی و فــوا، رشــد ها در فرصــت

 ر صـنعتی،جمعیت، درجه باز بـودن اقتصـادي، سـاختا
بـه  دسترسی به دریـا و ها ي جغرافیایی استانها ویژگی

 ،نقل و تجـارت اشـاره کـرد عنوان مزیتی براي حمل و
نیـز بـه عنـوان یـک  همچنین فاصله از مرکز (تهـران)

ــذار  ــل اثرگ ــارعام ــل انک ــع غیرقاب ــر توس ــتان ۀب  ها اس
زیــاري و  ؛1391 ، شناســایی شــده اســت (محمــودزاده

  ).1369 اسدي، ؛1389همکاران، 
ي هـا در تحقیق حاضـر بـراي تحلیـل عـدم تعادل

موردي استان گلستان واقع  ۀعنوان مطالعه ب اي منطقه
 شـمال در کـه اي منطقهساحلی شمال یعنی  منطقهدر

 دریـاي شـرق و غرب و جنوب در و البرز يها کوه رشته
 و مازنـدران گـیالن، استان سه از اینک ود دار قرار خزر

 ششصـد هفـت هـزار و زا شیب وه شد تشکیل گلستان
واقـــع درآن در  يها حت اســـتانامســـ لومترمربـــعیک

 .گیـرد می مورد بررسی قرار ،دارد قرار یساحل ةمحدود
ــ ــاحل کران ــورداري از  ۀس ــرغم برخ ــزر علی ــاي خ دری

گردشـگري وکـانون  یی چون منابع کشاورزي،ها مزیت
نیــز  اي ســکونتی داراي مشــکالت عدیــدهجمعیتــی و 
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ایجـــاد وامـــل مـــوثر درع ، ایـــن تحقیـــقدر  .هســت
ي ناحیه اي در استان گلستان مورد بررسـی ها نابرابري

 موضـوعی و عملیـاتی راهکارهاي وو تحلیل قرار گیرد 
  .گردد میبراي کاهش آنها پیشنهاد موضعی 

  
  نظري مبانی و ها دیدگاه مفاهیم

ــد تلقــی ــوم از جدی ــدي ،هتوســع مفه ــ فرآین  ههم
ــه کــه اســت هـبــــجان ـــبهب ب ـــابع تمــامی ودـــ  ادــ

 سـعیدي،( اسـت معطـوف هجامع یک مردم یـــزندگ
ــادل مقصــود از .)1377 ــه رســیدن1تع ــواختی ب  و یکن

 بلکه منظـور .نیست اي منطقه ۀدرتوسع کامل 2همگنی
 کـه اسـت ايهبهینـ عملکردي - فضایی ساختار تنظیم
 لفـــمخت مناطق براي مناسب هايفرصت ایجاد باعث
 به خود و دستیابی يها پتانسیل از گیري هبهر در کشور

 ، شـیخی. (شـود ملـی ۀرشدو توسـع ازامکانات حداقلی
 عـدم معنـاي بـه اي منطقـه يها نابرابري) 183 :1376
 در را خـود و اسـت منـاطق فضـایی ساختار در تعادل
 سـطح و اقتصادي يها نابرابري زندگی، متفاوت شرایط
 ,.Kutscherauer et al( دهد می نشان یافتگی هتوسع

 برخـی تسـلط بـه اي منطقـه يها تفاوت وجود ).2010
 و شــود می منجــر هــا آن پیرامــون منــاطق بــه منــاطق
 بسـیاري اقتصـادي و سیاسـی يها چالش ایجاد موجب

 ).Kim, 2008( گـردد می هتوسع حال در کشورهاي در
 ۀتوسع از منظوردرهمین جا الزم به یادآوري است که 

 کامـل برابري هیافت توسعه کمتر کشورهاي دره عادالن

 کاهش بلکه نیست، زندگی استانداردهاي یا مصرف در

 ها ه گرو مختلف، افراد میان بزرگ شدت به يها شکاف

  ).90 :1378، نیکسون کلمن و( است مختلف  مناطق و
 شناسـان جامعـه و شناسـان جامعـه انان،داقتصـاد

 ۀتوسـع درنـابرابري  وه توسـع عوامـل دربـاره تاریخی
 اند کوشیده و کرده عرضه گوناگونی يها دیدگاه مناطق،

 پیشـرفت در جوامـع از همگـونی برخـی نا علت به که

 يهـا نابرابري و تعادل نبود دالیل 3میردال .یابند دست
 میزان و نوع وچگونگی: شمرد می بر چنین را اي منطقه

 مرکـز، از منطقـههر فاصـله میـزان ،منطقـه هر منابع

                                                             
1. Regional Equilibrium 
2. Equity 
3. Myrdal 

 موقعیت سیاسی، دالیل گیري، مراکز تصمیم به نزدیکی

 4هیلهورسـت .)65 :1375 ، احمـدي امـی( ...و تاریخی
 بـا منـاطق نـابرابري همچـون عـواملی است معتقد نیز

 ةبـالقو اسـتعدادهاي و منـابع فضـایی توزیـع یکـدیگر،
 دیـد از کـه اي ناحیـه نسـبت اندازه ،منطقه در طبیعی

 برخـوردار منطقـه در اسـتعداد بهتـرین از شناختیبوم
ــا ســنجش دراســت   شــمار ،منطقــه فضــاي سراســر ب

 نظـام در منطقـه صادراتی منابع بر مبتنی کارکردهاي
ــی ــر کل ــه و ت ــز درج ــام در ،تمرک ــري تصــمیم نظ  گی

ــــمنط ــأثیر هـق ــذارد  می ت در  ).51: 1389 ویســی،(گ
 ۀیســرما ابعــاد متعــدد خــود، قیــتوســعه از طرضـمن 
 زیــن یاجتمــاع ۀیرا محقــق ســاخته و ســرما یاجتمـاع

(اسماعیل  سازد یم را فراهم داریپا توسعۀ جادیا ۀنیزم
 بــا يامنطقــه تعــادل  ).53 :1394 ، زاده و دیگــران

  : است ریپذ امکان ریز اصول از استفاده
 جهـت در هتوسـع يفضـا ۀمنصـفان/  ۀعادالن عیتوز *

  ی.اجتماع عدالت
 رفـع و یکـارآئ جهـت در هتوسع يفضا یسامانده *

  ی).همپوش و ن،یتبا تداخل،( ها یآشفتگ
ــابع حفاظــت * ــادل جــادیا ســت،یز طیمحــ و من  تع

  .کیاکولوژ
 يقلمروهـا در هتوسع موجد يها هیسرما یکپارچگی *

 بـا تناسـب در و ینسـب يهـا تیمز بـر بنا مشخص
  ).1394 ، (کاظمیان رامونیپ يقلمروها

 
  روش تحقیق

از  و ياه و توسـع ينظرهدف، کاربرداین تحقیق از 
ــی از روش ــق ترکیب ــاي اســنادي و نظــر روش تحقی ه

پیمایشــی اســت. بــراي جمــع آوري اطالعــات از روش 
ــه و تکن پرســش ــ يهــا یکنام شــده و  هاســتفاد یدلف
ریزي  و برنامهمتخصصین توسعه  از فقط ها نامه پرسش

 هاحاطـه دارنـد در دو مرحلـ ياعهکه بـه مسـائل توسـ
ــل  ــده تکمی ــا ش ــاًت ــوثر در تحل دقیق ــل م ــلعوام  ی

د. نـمشخص گرد گلستانناحیه اي استان  يها ينابرابر
ر ثاصلی تحقیق یعنی عوامل مـو پرسش در مرحله اول

ــاد نابرابري ــا در ایج ــهي ه ــتان  اي منطق ــتان گلس اس

                                                             
4. Hillhurst 
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الزم مطرح و براسـاس روش دلفـی اطالعـات  ؟چیست
ه گردید. در مرحله دوم عوامل شناسایی شد آوري جمع

شده از مبـانی نظـري ءدر مرحله اول و نیز عوامل احصا
و اصـلی تـرین عوامـل تحقیق مورد بررسی قرار گرفت 

همـدیگر  عوامل بـر سپس میزان تأثیر .جمع بندي شد
 ه) با استفاداز عدد صفر تا سه (بدون تاثیر تا تاثیر زیاد

پانل تخصصـی  درگیران و متخصصان  ظرات تصمیماز ن
عوامـل مـوثر در ایجــاد  متقــاطعات مـاتریس تـاثیر در

و  وارد گردیـد گلسـتاناسـتان  اي منطقـهي ها نابرابري
 ، ایـن مـاتریس در نـرم افـزارها تحلیل درون داده براي

MICMAC عوامـل مـوثر و  ییجهت تحلیل و شناسـا

بـه منظـور  MICMAC افـزار نـرمشد. استفاده  یديکل
شده اسـت کـه  یساختاري طراح یلسهولت انجام تحل
اثـر متقـاطع  یلتحل یبضرا یسماتر"مخفف فرانسوي 

 از ).Godet, 2003, P185( اسـت "بندي هبقمنظور ط به
 يســازگار یبررســ و نــرم افــزار يهــا یخروج ياحصــا

عوامـل در  ینمـوثرتر ،هبدست آمد یرهايمتغ ،یسماتر
 ییو مبنـا هسـئلم یقطعـ هینـبه پاسخعنوان  به یقتحق
چنـد  یم گیـريتصـم يها سنجش عملکرد روش يبرا

شایان ذکر است از خروجـی  .شود میمحسوب  هشاخص
ماتریس تاثیرات مستقیم عوامل کلیدي بشـرح نمـودار 

.)P22.Godet :2003 ,(گردنـد  استخراج می یکشماره 
  

  
  MICMAC یلدر تحل )ریسک (کلیدي یرهايمتغ یتو موقع یتوضع  :1نمودار 

  
   همورد مطالع همحدود

 مازنـدران اسـتان از 1376 سال در گلستان استان  
 بکـر  و طبیعی اندازهاي چشم از گلستان نام. شد جدا

 هشـد هگرفتـ گلسـتان ملی پارك از همچنین و استان
 کیلـومتر 20430,92 مسـاحت با گلستان استان .است
 بـه ازشـمالکه  هگرفت قرار ایران شرقی شمال در مربع

 از ســمنان، اســتان بــه جنــوب از ترکمنســتان، کشــور
 دریاي به ربـــغ از و شمالی خراسان استان به رقـش

مساحت استان  .شود می محدود مازندران استان و خزر

 هبود کشور کل مساحت از درصد1,3 به قریب گلستان
 بـین در را رتبـه چهـارمین و بیسـت وسـعت نظر ازو 

ــتان ــور يها اس ــه کش ــود ب ــاص خ ــت هداد اختص . اس
 دشت و اي جلگه اراضی را انـــــاست وسعت بیشترین
 بین گلستان استان قلمرو .دنده می تشکیل اي کوهپایه
ــته ــا کوه رش ــرز، يه ــت الب ــوبی يها دش ــور جن  کش

 دریـاي و جنـوبی خراسان استان يها کوه ترکمنستان،
 ، اسـتان گلسـتان ه(گزارش توسـع است شده واقع خزر

1393(.
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  موقعیت استان گلستان و تقسیمات سیاسی آن  :1نقشه 

  

  بحث اصلی
وضـع  سازمان فضایی استان گلستان و شـناخت  

 اسـاس بـرموجود براسـاس مطالعـات فرادسـت:    
 جمعیـت ، 1390 سـال در کشـور جمعیـتسرشماري 

 هـب نسبت که است هبود نفر 1777014 گلستان استان
ــت ــتان جمعی ــماري در اس ــالیانه 1385 سرش  1,9 س

 شهرسـتان تـرینپرجمعیـت. اسـت هداشت رشد درصد
 گنبدکاووس شهرستان ،گرگان شهرستان از بعد استان

طبق  .باشد می بندرگز شهرستان آن ترینجمعیتکم و
 اسـتان ازجمعیت درصد پنجاه ویک هسرشماري یادشد

ــاطق در ــهري من ــه  و ش ــل ون ــدچه ــاطق در درص  من
ــتایی ــاکن روس ــتند س ــبک .هس ـــبــارت يها هش  اطیـ

 و هویـــژ تـوقعیـــــم دلیــل بـــه گلســـتان، انـاستــ
ــ ــایی کـاستراتژی ــواري و جغرافی ــا آن همج ــور ب  کش

 ةرـــزم در خـزر، دریـاي شرقی سواحل و ترکمنستان
. گردند می محسوب کشور ارتباطی يها شبکه مهمترین

 رارگیريــــق دلیـل بـه انـــــاست فراملی و ملی نقش
 نیـز و جنـوب - شـمال المللـی بـین کریـدور مسیر در

 ورـکشـ غربی -شرقی و جنوبی -شمالی يها راه تقاطع
 عـصنایـ وجـود ملی، ریلی شبکه هـب اتصال همچنین و

ــزرگ ـــه پتانسیل و ب ــدنی ياــ ــ و مع ــژ یـصنعت  ،هوی
 ســـهم .اســـت هکننـــد تعیـــین و حســـاس ارـبسیـــ

 رغـم علـی گلسـتان دراستان گردشگري ايـــدرآمده
 هجملــ از گردشـگري فـراوان يها پتانسـیل و ها هجاذبـ

 یکصـد و و خـزر دریـاي در ایرانی هجزیر تنها دارابودن
ــت ــومتر بیس ــوار کیل ــاحلی ن ــیاري و  س ــر بس  از دیگ
ـــ ـــاب يها هجاذب ـــ گردشـــگري، ن ـــدان دلیـــل هب  فق

 پـایین بسـیار کشور کل به الزم، نسبت يها زیرساخت
صورت اجمـالی برخـی از ه ب دوو یک  جداول در. است

ــا همقایســ در گلســتان اســتان يها شــاخص  کشــور ب
  .شود می همشاهد
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  کشوري متوسط با آن همقایس و گلستان استان اقتصادي يها شاخص :1 جدول
 رتبه استان متوسط کشوري مقادیر سال ي اقتصاديها شاخص

 13 37,6 38,6 1392 بیشتر و ساله 10 درجمعیت اقتصادي مشارکت نرخ
 1 10,3  5,8  1392  ساله و بیشتر 10نرخ بیکاري 

 30 66653 39632 1390 (هزار ریال) درآمد سرانه بدون نفت
 26 12446 2944 1390 هزار  ریال)( بخش صنعت و معدن ةسرانه ارزش افزود

 14 6630 8057 1390 هزار  ریال)بخش کشاورزي ( ةسرانه ارزش افزود
 28 49727 28132 1390 هزار  ریال)بخش خدمات ( ةسرانه ارزش افزود

 26 2982 1567 1391 (هزارریال) ها سرانه درآمد کوششی شهرداري
 29 435 76 1390 (هزار ریال) ةارزش افزودسرانه درآمد مالیات بر 

  1394 ، ریزي استان گلستان برنامه ي مختلف و سازمان مدیریت وها آماري سال ۀ: سالنامماخذ
  

  کشوري متوسط با هومقایس گلستان استان زیربنایی يها شاخص :2 جدول

 مقادیر سال ي زیربناییها شاخص
  متوسط
 کشوري

رتبه 
 استان

 19 91,6 93,6 1389 آب آشامیدنی بهداشتی از کل جمعیت  ۀروستایی تحت پوشش شبکنسبت جمعیت 
    13,37  21,77  1393   راه نسبی تراکم

 6  21,4 44,6 1388 مند  از تاسیسات گاز خانگی نسبت جمعیت روستایی بهره
 28  35,1 9,8 1389 نسبت جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب شهري از کل جمعیت شهري

 9 51 66 1391 به کل راه روستایی هراه روستایی آسفالتنسبت 
  1394 ، ریزي استان گلستان ي مختلف و سازمان مدیریت و برنامهها آماري سال ۀماخذ : سالنام

  
اسـناد  از اسـتفاده بـا وه شـد انجام يها بررسی در

بـه متولیـان امـر در اسـتان  ۀفرادست استان و مراجعـ
 استان ۀتوسع تنگناهاي و ها قابلیت ترین گلستان اصلی

  :است هگردید احصا زیر شرحه ب گلستان
  

  استان توسعه يها قابلیت ترین اصلی
ــتقرار  • ــی مســیر در اس ــان و ترانزیت ــی امک  دسترس

ـــب ــدورهاي هـــ ــی بین کری ــل الملل ــل و حم  و نق
  .همیان آسیاي بازارهاي

 و فـرد بـه منحصـر زیستی تنوع و زیستگاهی تنوع  •
 جهــت خــاك و اکولــوژیکی اقلیمــی، تنــوع وجــود
 آن محصوالت تنوع و کشاورزي يها فعالیت ۀتوسع

ــه ، پنبــه ، داروئــی گیاهان، گنــدم هویــژ بــه  يها دان
  . نوغانداري و طیور و دام ، باغی ، روغنی

 يهـا قابلیت و جغرافیـایی طبیعـی، ممتاز موقعیت  •
 ۀتوسـع بـراي جنگلی کوهستانی، نواحی در متنوع

  .اکوتوریسم و گردشگري

 و دائمـــی ســـطحی ياـــــــه آب منـــابع وجــود  •
ــی ــت زیرزمین ــأمین جه ــرب آب ت ــارف و ش  مص
  .صنعتی و کشاورزي

 خلـیج فرد منحصربه يها اکوسیستم از برخورداري  •
ــان، ــا تاالب گرگ ــین يه ــی ب ــارك و الملل ــی پ  مل
  .گلستان

 يهـــا قابلیت و اقلیمـــی ازتنـــوع برخـــورداري  •
 ، گهـجلـ( ريـگردشگ طبیعی متعدد و هــرجستــب

 پـارك نظیر) ...و واحلـــس ، دریا ، کوهستان ، دشت
 نـبی يها االبـــــت ، آشوراده جزیره گلستان، ملی

ــی ــارها ، الملل ــ پارك ، آبش ــی ياـه ــه ، جنگل  منطق
 و سـوارکاري يهـا ورزش مرکزیـت و نمـا انـهـج

  . کشور در کبدي
 آزاد گـسنـ ذغال نظیر معدنی فراوان ذخایر وجود  •

 مارن هــکالل آهک مینودشت،سنگ و رامیان شهر،
  . کالله و گنبد باز رو کوهی صدف و چناران

 زیرزمینـی و دائمـی سـطحی يهـا آب منابع وجود  •
ــأمین جهــت  و کشــاورزي مصــارف و شــرب آب ت
  .صنعتی
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ــات وجــود  •  مناســب ارتبــاطی يهــا ظرفیت و امکان
 نقــاط سـایر بـا هــوایی و دریـایی ریلـی، اي، جـاده

  .اروپا و میانه آسیاي يها جمهوري و ورـکش
 بـزرگ مرکـز دو  از مناسـب فواصل در شدن واقع  •

 و تهـران شـهرهاي یعنی کشور اقتصادي و سیاسی
  .مشهد

ـــا انـــرژي تبـــادل تـــوان  •  آســـیاي کشـــورهاي ب
 جـاده نقـل و حمـل يها ازشبکه ،برخورداريۀمیان

ــی ــایی و اي،ریل ــوایی و دری ــین ه ــاریخی ۀپیش  ت
 مــذاهب و اقــوام بــین گروهــی تعــاون و همکــاري
ــاگون ــاکن گون ــتان س ــدگی و زیســتی هم و اس  زن

  .مذاهب و اقوام آمیز صلح
  

 توسـعه  يهـا  محـدودیت  و تنگناهـا  ترین عمده
  هتوسع اسناد اساس بر استان

ــع  • ــدن واق ــتان ش ــیر در اس ــد مس ــل و کمربن  گس
ــه ــور خیز زلزل ــیل ، کش ــز س ــودن خی ــتان ب  و اس
 در فعالیــت و زیســت مراکــز شــدید پذیري آســیب
 وقـوع ضـریب بودن باال نیز و طبیعی سوانح مقابل

ــاي ــی بالی ــه از طبیع ــیل، جمل ــش س ــین، ران  زم
 و هـا جنگل سـوزي آتـش زلزله، ، دریا آب باالآمدن

    خشکسالی.
 بـه سطحی يها آب از برداري بهره ضریب بودن پایین  •

ــل ــود دلی ــات کمب ــاخت و تأسیس ــار يها زیرس  و مه
  .آب سازي ذخیره

 اســتان، محیطــی زیســت شــرایط بــودن حســاس  •
 عـدم ،)مرتـع جنگـل، آب،(طبیعـی منـابع تخریب
 يها محـدودیت افزایش ، دام و مراتع ظرفیت تعادل

 کمبـود، و شـورقلیایی خاك خشک، اقلیم( طبیعی
 نیمـه نـواحی گسـترش خطر و) آب منابع فزاینده
  .  استان شمالی بخش در ویژه به بیابانی و بیابانی

 اسـتان یافتگی ۀتوسع درسطح وتوازن  تعادل عدم   •
  آن. مختلف نواحی بین عظیم درآمدي شکاف و

  .  گردشگري يها ساخت زیر و تأسیسات کمبود  •
 و دام و کشـاورزي تولیـد سـنتی شیوه بودن غالب  •

  .  استان سطح در طیور

 ۀباتوسـع متناسب يها زیرساخت و زیربناها کمبود  •
 نقـل و حمـل شـبکه يهـا بخش در ةویژ به استان

  ). دریایی و هوایی زمینی،(
 یانیـطرح شـده در ماساس مباحث  بردر مجموع 

و استان  ۀتوسع یهپا یهنظراسناد فرادستی چون  ، ينظر
 نتـایج حاصـله از نیزمطالعات آمایش استان گلستان و 

نظــران و  صــاحب بنــدي نظــرات دلفــی و جمــعروش 
در  يامنطقــه يهــا ينابرابر یــلموضــوع تحل ،خبرگـان

  .عوامل شناخته شد ینمتاثر از ااستان گلستان 
 توزیـع اسـتان گلسـتان آنچـه از در :عوامل محیطی

 شود، می هاهدــمش استان شهري يها  سکونتگاه فضایی
بندي  کنونی استان از شـکل هشهرها در محدود که این

ي هـا و ساختار فضایی متعادلی از نظر پراکندگی کانون
ا از یکـدیگر شهري در سـطح اسـتان و فواصـل شـهره

ــه ــتند، ب ــوردار نیس ــمالی و  طوري برخ ــواحی ش ــه ن ک
شرقی استان کامالً خالی از یک شـهر مهـم و بـا  شمال

ي البـرز و ها اهمیت بوده اما نـواحی سـاحلی، کوهپایـه
ي شـهري ها  نتگاهه گرگان محل استقرار اکثر سکوجلگ

شهرهاي استان گلستان نیـز بـا  ةعمد.مهم استان است
اسـتان از نظـر طبیعـی در منـاطق  توجه بـه موقعیـت

اند و در نواحی کوهستانی منتهی به  اي واقع شده جلگه
 اسـتان انـد. گرفتهشـکل ساحلی مراکـز شـهري  ۀجلگ

 حاصل يها نــــزمی از برخورداري به توجه با گلستان
 کشاورزي بخش در کار نیروي به نیاز و کشاورزي خیز

 از اعم اي مالحظه قابل جمعیت ةبرگیرند در خدمات، و
 یــاهــــنگ در توان می لذا،. باشد می غیربومی و بومی

 اـب مقایسه در استان، جمعیت که نمود ارزیابی لیـــک
 اسـت برخـوردار بیشـتري تـراکم از ها رخی استانـــب
  .)1394 ، آمایش استان گلستان(

اســتان گلســتان وضــعیت  در :عوامــل انســانی 
موجودحکایــت از وضــعیت نامتعــادل شــهري دارد بــه 
طوري که شبکۀ شهري استان فاقد شهر بزرگ و شـهر 

سـتان در ردة میانی کوچک بـوده و عمـدة شـهرهاي ا
شوند.  بندي می شهرها طبقه -شهرهاي کوچک و روستا

به طوري که نسـبت جمعیتـی بـین شـهر اول اسـتان 
یعنی گرگان و شـهر آخـر در سلسـله مراتـب شـهري 
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هفـت  برون بجاي بیسـت و استان گلستان یعنی اینچه 
برابراسـت کـه نشـانۀ عـدم  46/144برابر بودن تقریباً 

ــع فضــایی جمعیــت می ــوازن در توزی شــایان  .باشــد ت
 بـه برون اینچـه شـدن تبـدیل اصلی لتع ذکراست که

 هــازارچـــب ایجاد آن کم بسیار جمعیت وجود با شهر،
 ، (مطالعات آمـایش اسـتان گلسـتان است آن در مرزي
1394(.  

 جغرافیـایی نابرابري :ریزي عوامل مدیریتی و برنامه
 نامتناسـب توزیـع اسـتان، خـدماتی و شـهري نظام در

و  اـهـ فعالیت و سـاختیزیـر  امکانات جمعیت، فضایی

آن نیز از عومل مدیریتی  شدن قطبی سمت به گرایش
ي هــا دادهاســت.  ي منطقــههــا دخیــل در عــدم تعادل

متعادل وضعیت نا موجود دراستان گلستان نیز نشان از
نظر وضعیت شهري شهرهاي  شهري دارد، همچنین، از

استان در سطح دو قـرار داشـته و در سـطح سـه ایـن 
لـذا،  دارد، بندي نیز تنها یک شهر درهررده وجود طبقه

اســتان بــه  الگــوي نخســت شــهري و ماکروســفالی در
در مجموع عوامـل  باشد. گیري می حال شکل سرعت در
شـاخص بـه  چهـار بیسـت وبخش و سه در هاحصا شد

  شده است. یمتنظ چهارو  سهشرح جدول 
  

  گلستاناستان  اي منطقهي ها بندي عوامل موثر در ایجاد نابرابري هتعداد وگرو: 3جدول 
  ردیف ها شاخصبندي  هطبق ي زیرمجموعهها شاخص تعداد

 1 محیطیي ها شاخص 11
 2 انسانیي ها شاخص 6
 3 ریزي برنامهعوامل مدیریتی و  7
 جمع  24

   هنگارند ماخذ:
  

  اي منطقهي ها بندي آنها در تحلیل نابرابري هعناوین متغیرهاي موثر و دست: 4جدول 
  متغیرهاي نهایی موضوع  متغیرهاي نهایی موضوع

  محیطی

 دسترسی مستقیم به دریا

  انسانی

 منابع سرزمین اثرات تراکم جمعیتی بر
 )رشدشهرنشین (ضریب شهرنشینی وباارزشي حساس ها اکوسیستم

 تنوع قومیتی وفرهنگی محدودیت زمین
 مهاجرت کوهستان و جلگه ناحیه فضایی تعامل

 تخصیص منابع سیاسی در اقتصاد ي محیطیها قابلیت
 همگرایی وواگرایی قومی ي زیست محیطیها آلودگی

 ي نوها نرژي استفاده ازا

  نظام
  برنامه ریزي

 ي رشدها قطب
 )نظام تک شهري (نخست شهري ي توریستیها جاذبه

 نظام توزیع جغرافیایی منابع مسیرکریدورهاي بین المللی قرارکرفتن در
 فضایی منظر توسعه تک بعدي از آزاد بنادر مناطق و وجود

  تنوع وگوناگونی بسترجغرافیایی 
 )(تنوع توپوگرافیک

 هاي صنعتی گرایش
 ي رقابتیها مزیت

 وراي مناطق پیرامونی اقتصادي در تعامل عملکرد
  هآوري اطالعات توسط نگارند : جمعماخذ 

  
، 4 جـدول یرهـايبـه متغ هبـا توجـ بعد ۀمرحل در
 و هــا و در پانل یلمتقــاطع آنهــا را تشــک یسمــاتر

با حضور مسئوالن و کارشناسـان  یتخصص يها نشست
در اسـتان اثـرات  یـزير و برنامـه هآشنا بـه امـر توسـع

افـزار  متقـاطع  بـا نرم یسو مـاتر ییمتقابل آنها شناسا
گـذار بـر  میک مک جهت استخراج عوامل اصلی تـأثیر

مورد تحلیـل قـرار گرفتنـد.  اي منطقه يها عدم تعادل

بخـش مختلـف  سـهاست که در 24×24ابعاد ماتریس 
 یـزانو م  اثـرات یـلتحل یساسـت. مـاتر هتنظیم شـد

توسـط  هبوطـمر هبـا حـوز یرهـامتغ یـنا یـانارتباط م
موجـود در  یرهاي. متغشود یم هداد یصخبرگان، تشخ

ــر متغ  ــايســطرها ب ــود در ســتون یره ــا  موج ــاث ه  یرت
ــد یم ــدگذارن ــبترت ین.پس ب ــايمتغ ی ــطرها،   یره س

 .باشـند یم یرپـذیرتاث ،ها سـتون یرهايو متغ یرگذارتاث
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 هیدصفر تا سه سـنج ینارتباط، با اعداد ب یزانسپس م
عـدد  ،»یرتـاث بـدون « هبـه منزلـ» صفر«. عدد شود یم
 هبـه منزلـ» دو«عـدد  ،»یفضع یرتاث« هبه منزل »یک«
 یرتاث«به منزله » سه«عدد  یتنها و در » متوسط یرتاث«
  .  باشند یم »یادز

نشـان داد  MICMACنتایج تحلیل بـا نـرم افـزار 
 انـنش که است درصد 82,46 ماتریس پرشدگی درجه

 بـر اي هپراکند و زیاد تأثیر هشد انتخاب عوامل دهد می
ــدیگر ــت هم ــع در و اند هداش ــتم واق ــعیت از سیس  وض
 طهـــراب 475 مجموع از .است هبود برخوردار ناپایداري

 رـصف عدد طهــراب101 ریس،ــمات این در ارزیابی قابل
 رـأثیــت همدیگر بر عوامل است معنی این به که هودـب
 دادـتع این که اند نپذیرفته تأثیر همدیگر از یا هـداشتـن

 خود به را ماتریس حجم کل درصد 21,26 هـب نزدیک
 اساس بر ریسـمات دیگر رفـط از. است هداد اختصاص

ــا آمــاري ياـــــه شاخص ــار دو ب  از اي داده چــرخش ب
 کـه هبود برخوردار درصد صد شدگی هبهین و مطلوبیت

  .است آن يها پاسخ و پرسشنامه باالي روایی از حاکی
 و پـذیري  تـأثیر  سیستم و ارزیابی محیط تحلیل

خروجـی  متغیرها در استان گلستان: تأثیرگذاري
 بــه توجــه دهــد بــانشــان مــی MICMACنــرم افــزار 

 وجـود ناپایـدار، سیسـتم عنـوان بـه سیستم شناسایی

 در مودارـن الیه  منتهی در باال درجه با تأثیرگذار عوامل
 بیشتر محل این زیرا بود خواهد کم غربی شمال سمت

(شـکل  اسـت متغیرهـایی داراي پایدار يها سیستم در
  یک).
 نشـان منطقه این نزدیکی در عامل یک حال این با

 آنهـا کالن تأثیرگذاري توان از حاکی که شوند می هداد
 يها ژگیـــوی و موقعیت به باتوجه. است سیستم برکل

 جـذاب و زیبا يها جنگل) توریستی يها جاذبه( منطقه
 اـه دره زیباي بسیار اندازهاي چشم و مناظر با گلستان

 ســـارها، چشــمه ،ها رودخانـــه جنگلــی، يهــا کوه و
 يها ابلیتــق فرد، به منحصر هویژ روستایی ايــفضاه
 اسـت گذاشـته نمـایش بـه را جنگلـی -توریستی مهم

ــواري. ــن همج ــی مجموعــه ای ــا جنگل  و ها دشــت ب
 يهـــا گیه ویـــژ مازنـــدران، شـــرقی يها کوهســـتان
 صـورت در کـه هبخشـید آن به نظیري کم جهانگردي
 از میــعظی بخش صحرایی، امکانات ایجاد و دسترسی
 هم ياـه استان فراغت اوقات گذران و تفریحی نیازهاي

ــه ــتان جوارازجمل ــمنان اس ــان و س ــافران و خراس  مس
 ،بفردمنحصـر ویژگی این .گفت خواهد پاسخ را ذريـگ

 تعـادل در تاثیرگـذار عـاملی عنـوان بـه توانـد می قطعاً
 نقـش  اي منطقه يها تعادل عدم وخلق ایجاد یا بخشی

  .  کنند می ایفا را باالیی مراتب به
  

  
  گلستاندر استان تاثیرپذیري  - رمحور تاثیرگذاري دپراکندگی متغیرها و جایگاه آنها ماتریس: 1شکل 

  )هنگارند ، MICMAC: خروجی تحلیل با نرم افزار (ماخذ
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  گلستاناستان  –گراف روابط مستقیم بین متغیرها  :2شکل 

  )هنگارند ، MICMACماخذ : خروجی تحلیل با نرم افزار (
  

در شـکل  MICMACافـزار  ه از خروجی نـرمبا استفاد
 دو را که داراي وجهی دو متغیرهاي می توان  یک شماره 
  االـبـ ريـــتأثیرپذی و باال تأثیرگذاري مشترك ویژگی
در سـمت شـمال  متغیرهـا اینشناسایی کرد.  هستند
 بـه تـوان می را آنهـا دیده می شـوند کـه نمودارشرقی 

 هــدف متغیرهــاي و ریســک متغیرهــاي دودســته
 متغیر،چهــار بیســت و مجمــوع از. کــرد بنــدي  تقســیم
 عمــدتاً کــه دارنــد قــرار هگــرو ایــن در متغیــرهجــده 

 و مـدیریتی و ریـزي برنامه مسائل به مربوط متغیرهاي
 را اقتصـادي و کالبـدي و محیطـی عوامل از مورد چند

  .  گردد می شامل
 خـط حـوش و حـول نمـودار در ریسکمتغیرهاي 

 رفیتــظ و دارند قرار نمودار شرقیشمال ناحیه قطري
 کلیـدي رانـــبازیگ به شدن تبدیل جهت باالیی بسیار

 تـوان می متغیرهـا ایـن هجمل از هستند دارا را سیستم
  -فرهنگـی و قـومیتی تنـوع :کـرد اشـاره زیر موارد هـب

   .فضایی منظر از عديبُ تک ۀتوسع
 شـرقی شـمال قطـري ناحیـه زیرهدف نیز  متغیرهاي -

 نتــایج واقــع در متغیرهــا ایــن دارنــد قــرار صـفحه
 در ممکـن اهـداف نمایـانگر و هبود سیستم تکاملی

ــا. هســتند سیســتم یــک  ایجــاد و کــاري دســت ب
 سیستم تکامل به توان می متغیرها این در تغییرات

 ايـمتغیره. یافت دست خود هدف و برنامه مطابق
 -محیطـی زیسـت يهـا آلودگی :از عبارتند گروه این

  .محیطی يها قابلیت - قومی واگرایی و همگرایی
 شــرقی جنــوب قســمت درتأثیرپــذیر هــم  متغیرهـاي -

 متغیرهــاي را آنهــا تــوان می و دارنــد قــرار نمــودار
ــه ــز نتیج ــد نی ــن.نامی ــا ای ــذیري از متغیره  تأثیرپ

ـــبسی ــاال ارــ ــتم از ب ــذاري و سیس ــیار تأثیرگ  بس
هستند که در نمـودار  برخوردار درسیستم نــپایی

 و مهـاجرتخروجی استان گلستان شامل دو متغیر 
 رهاـــمتغی این از که آنچه. باشد می شهري تک نظام
ــوان می ــت ت ــرد برداش ـــاختص ک ــا اصـــ ــه آنه  ب

 هولــمق دو .است ریزي برنامه و اجتماعی لــمسائ
 میـــان کـــه انـــــــاست اعتنـــاي وقابـــل مهــم

 مشکل یکی خورد می چشم به نتیجه يها شاخص
 در را زیـادي معضـالت کـه است ريـــپذی مهاجر
 ريـــشه تک نظام دیگري و هگردید باعث منطقه

 نخست شهر بین ادلــتع عدم بروز سبب که است
 یـونــناهمگ و هگردید شهرها دیگر و گرگان یعنی

 موجب استان در را منظر این از فضایی و ساختاري
  .است شده

 وتأثیرپــذیري تأثیرگــذاري دارايمســتقل  متغیرهــاي -
ـــائینی ـــتند پ ـــن.هس ـــا ای ـــمت در متغیره  قس



 98و یکم/ بهار   مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                                                        136

ـــغ جنوب ــودار ربیـ ــد نم ــا.قراردارن ــه ب ــه توج  ب
 رســد می نظــر بــه سیســتم، ناپایــداري اهیتـــــم

ــی ــن از بخش ــا ای ـــای در متغیره ـــقسم نـ  از تـ
 هسـتند سیستم یـــخروج ماهیت داراي هـصفح

 روجیـخ رهايـــمتغی را اـآنه نوعی هـب ایدـــب  و
ــتقل ــد مس ــا گرایش .نامی ــنعتی يه ــل - ص  تعام

ـــعمل ــادي کردـ ــونی وراي در اقتص ــایر و پیرام  س
 لـمستق متغیرهاي. اند آمده قسمت این در عوامل

ــوان می را ــه ت ــت دو ب ــاي ۀدس ــتقل متغیره  از مس
 سیســتم نتیجــه لــــمستق متغیرهــاي و سیســتم
ــیم ــرد تقس ـــمتغی. ک ــرو رهايــ ــامل اول هگ  ش

 هـدست ايــرهــمتغی. هستند محیطی واملـــــع
ـــوان می را دوم ــــاکث ت ــــمسائ راًـ ـــی لــ  محیط
 بـه دسترسـی لهـجمـ از الـــشم ناحیه صــمخت
 ...و زمـین محدویت و منطقه يها اکوسیستم و دریا

  دانست

 مرکـز نزدیکـی درتنظیمی هـم  متغیرهاينهایت  در
 حالـت متغیرهـا ایـن واقـع در ،دارنـد قرار نمودار ثقل

 عمـل ثانویـه اهرمـی عنوان هب گاهی و هداشت تنظیمی
 وصــخص در دولت ياــه سیاست به بستگی. کنند می

 رهايـــمتغی به ارتقاء قابل متغیرها این ،هتوسع اهداف
 رهايــــمتغی اـی و کننده تعیین متغیرهاي تأثیرگذار،

 مهمی ايــرهـــمتغی جمله از. هستند ریسک و هدف
 مــتراک اثرات ،دــکنن امیـایف نقش قسمت دراین هـک

 هــک هستند رشد ياــه قطب و عــــمناب بر جمعیتی
با توجـه بـه  .گیرد می قرار متغیرها از هـدست نــای در

روابط ماتریس تاثیرگذاري مسـتقیم در شـکل شـماره 
ار براي شناسایی عوامل کلیـدي در خروجی نرم افز ، دو

که نشانگر تـاثیرات مسـتقیم و  شود میدیده  5جدول 
پـذیر غیر مستقیم روي متغیرهاي تاثیر گـذار و تـاثیر 

گیــري ده عامــل  اسـت کــه بــراي ســهولت در تصــمیم
  آمده است. ي باالتر در جدولها رتبه

  
  استان گلستان  -مستقیم  وغیر مستقیم متغیرها بندي  تاثیرات هرتب: 5جدول 

هرتب  
عنوان 
 متغیر

میزان 
 اثیرگذاريت

 مستقیم

 عنوان
 متغیر

 میزان
 تاثیرپذیري

 مستقیم
 عنوان

 تاثیرگذاري میزان
 غیرمستقیم

 عنوان
 متغیر

 میزان
 تاثیرپذیري
 غیرمستقیم

هتوسع  هتوسع  هتوسع  هتوسع  
تنوع ییهمگرا  تنوع ییهمگرا  
سمیتور  تنوع سمیتور  تنوع 
ییهمگرا  یآلودگ  ییهمگرا  یآلودگ  
یآلودگ  مهاجرت تراکم مهاجرت 
تیقابل  شهر تک  مهاجرت شهر تک  
تراکم تیقابل  یآلودگ  تیقابل  
مهاجرت یقطب  تیقابل  تراکم 
ياقتصاد  تراکم دوریکر  یقطب  
دوریکر  رشد یقطب  یصنعت  

   هنگارند ، MICMACماخذ : خروجی تحلیل با نرم افزار 
  

  گیري   تیجهن
 آن، جــــمنت و زاريــــاف نرم تحلیل از استفاده با

 یـــفضای منظر از عديبُ تک ۀتوسع گلستان استان در
ـــه از ـــایی جمل ـــت متغیره ـــه اس ـــذاري ک  و تاثیرگ
ــیتاث ــاالترین در آن ريـرپذی ــد ب ــرار ممکــن ح  دارد ق

 هـــمنطق ايـــشهره بافـت ناموزون و بعدي رشدتک.
 ، استان مرکز در ها زیرساخت تمرکز ،گلستان استان در

 مشکالت ترین مهم از اجتماعی، گزینی جدایی تشدید

 ۀتوســع واقــع در .رود مــی شــمار بــه گلســتان اســتان
ــامطلوب ــرفاً ن ــدبُ در ص ــدي - فضــایی ع ــبب ،کالب  س

 هـکـ شـده منطقه نــای عديبُ تک و ناموزون ۀوسعــت
    متعددي مشکالت باعث
 در اي هـمنطقـ يها ادلـــــتع عـدم بـروز جمله از

-محیطـی زیسـت يها شـد.آلودگی خواهـد استان این
 محیطـی يهـا قابلیت -ي قـومیها واگرایی و همگرایی

 دـایـــب کـه هستند عواملی هجمل از استان این در نیز
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 جملـه از خـود اهـداف بـه دستیابی براي ریزان هبرنام
 يهـا تعادل عـدم کـاهش و اجتمـاعی عـدالت برقراري
 مهمتـرین بپـذیریم اگر .باشند هداشت مدنظر اي منطقه
 منطقــه در عقالیــی کــنش هویــژ بــه محــوري، هــدف

 یـهمگرای و انسجام ،یکپارچگی ایجاد هدف به معطوف
 از مهم نــای گرفتن رارـق مبنا و است قومی و فرهنگی

 بـه دسـتیابی بـه منجـر قومی يها هگرو و دولت سوي
 ،شـد خواهد تبعیض بدون و فراگیر و متوازن اي هتوسع

 حـاکی منطقـه در تلفیقی يها شاخص به هکوتا نگاهی
 از ییهــا بخش در امرخطیرخاصــه ایــن کــه اســت ازآن

 درسـتی بـه .)..و بنـدرترکمن ،گنبـد( منطقه شهرهاي
 قرارگـرفتن .اسـت نگرفته قرار و توجه نظر مورد امعان

 شهروندي یافتگی، هتوسع کمتر کنار در یافتگی هتوسع
 هـحاشیـ رـبراب در بودگی مرکز وندي، رعیت مقابل در

 شـرق و غـرب قیـاس( شمال منطقه سر دو در سپاري
 بـه و هشـد یاس  و محرومیت احساس موجب )منطقه
 بـا متـوازن، هتوسـع منطقه يها استان در علت  همین

 نظیـر فرهنگـی يها ارزش به معطوف اهداف و معیارها
 نیـز دینـی و مـذهبی زبـانی، هايویژگی گذاري ارزش
 قبول قابل وجهی بروز و ظهور ةاجاز و هشد هدید کمتر
 ومیــق يها اوتــتف رشــــپذی شک بی ،است هنیافت

 چیـزي مختلـف اقـوام يها خواسـته یعقالنـ انتخاب و
 اي هـمنطق انسجام و ملی وحدت راستاي در جزحرکت

 تعـادل ناپذیرعـدم گریـز پیامدهاي اولین. بود نخواهد
 از بـاال هـاينـرخ با غیرطبیعی هايمهاجرت ، اي منطقه

 .هســتند بــزرگ شـهرهاي بــه غیربرخــوردار شـهرهاي
 هویـژ بـه منطقه کل در آن ظهور و حضور که رخدادي

 نتیجـه .اسـت رویـت قابل وضوح به گلستان استان در
 منطقـه چند یا یک در شهرنشینی سریع رشد امر، این

 گسـترش منـاطق، این در نشینی حاشیه پدیده بروز و
 نظـر از عمیق اختالفات بروز و اقتصاد غیررسمی بخش

ــدگی تســهیالت بــه دسترســی و درآمــد ســطح  در زن
 ،اسـت منـاطق سـایر بـا همقایسـ در برخـوردار مناطق

 هشد ایجاد اجتماعی و اقتصادي يها نابرابري همچنین،
 چند یا یک در اقتصادي ياـــــه فعالیت تمرکز اثر در

 تواننــد مــی نشــینی حاشــیه ةپدیــد تشــدید و منطقــه
 بـا مجمـوع در .کننـد ایجـاد جـدي سیاسـی التهابـات

 عــدم ایجــاد در دخیــل مــوثر عوامــل ۀکلیــ شناســایی
 ایـن رفـع به نسبت توان استان گلستان می در ادلـتع

  .نمود توجه راهکارها ۀارائ و ها چالش
  

  هاپیشنهاد
ــاد  ــوثر در ایج ــل م ــایی عوام ــه شناس ــه ب ــا توج ب

ــا نابرابري ــا مطــابق و گلســتاني اســتان ه ــ ب  ۀبرنام
 چنـد اقتصـادي ةکننـد ارائـه ،منطقـه ایـن انداز، چشم

 شـامل عملکـردي تـک اقتصـاد مقابـل عملکـردي در
 يهـا ظرفیت بـر مبتنـی گردشـگري پایـدار، کشاورزي

 خـدمات و زیسـت محـیط دار دوسـت صـنعت محیط،
 عملکردي چند. است استان نسبی يها یتمز بر مبتنی
 فضـایی تعریـف سـاختار لـزوم بـر تصـویر ایـن بـودن

 عملکـرد این با متناسب فعالیتی هايکانون از برخوردار
 عملکردهـا کلیـه فضـایی سـاختار ایـن در. دارد تأکید

 گردشـگري و صـنعت کشـاورزي، يها بخش در هیژو هب
 جانمـایی استان ظرفیت محیطی و باتوان متناسب باید

 .شوند
 مطالعـات دربه خصـوص  هاپیشنهاد ،این اساس بر

 ي موجودها آمایش استان به منظور کاهش عدم تعادل
  گردد : می هارای
 گرگــان  شــهر ،فضــایی اســتان ۀتوســع راهبــرد در

یـک کـانون قـوي  عنوان یـک مرکزناحیـه اي و به
گیـرد  قـرار نفوذکل استان مـدنظر ةحوز با هتوسع

تواندبـه عنـوان یـک قطـب کوچــک  (گرگـان مـی
که نسبت به گنبد و پیرامون  هتوسع ویاکانون قوي

 ۀدرگزینـ توجـه باشـد). هست مـورد تر هیافت رشد
عنوان  هب بایک نوآوري گنبد کاووس راتوان  می،بعد

 بـا و به گرگان معرفی کرد هیک کانون کمک کنند
 با اي که گنبد هگونه ب هنقط بین این دو تقسیم کار

 و ترکمن بـه عنـوان مرکـزتوجه به مرکزیت بنـدر
و خدمات (با توجه به  تولید ةکانون پشتیبان دهند

بـراي شـرق  نزدیکی بـه بـازارمرزي اینچـه بـرون)
گرگان هم کل  و شود هنظرگرفت استان گلستان در

   پوشش دهد. استان را
 اي اســتان در  تقویــت نقــش درون و بــرون منطقــه

سازي  زمینه هتولید و عرضه انرژي در کشور، به ویژ
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بسترهاي الزم براي افـزایش تولیـد نیـروي و ایجاد
 برق (احداث نیروگاه و...)

 بنادر کـاال  توسعه و تقویت بازرگانی استان با ایجاد
اي (بـین سـه  منطقهی رسان و مسافر جهت خدمات

بخش بازرگانی و صـادرات  ۀو توسع استان شمالی)
غیر نفتی بـا توجـه بـه موقعیـت مناسـب اسـتان، 

و قرار گـرفتن  ههمجواري با کشورهاي آسیاي میان
  .المللی حمل و  نقل در مسیر کریدورهاي بین

 ــا ســطح  و هتوســع ــات فرودگــاهی ت تقویــت امکان
اي،  ي ارتباطی جـادهها المللی و گسترش شبکه بین

ــه کشــورهاي  ــراي دسترســی ب ــایی ب ــی و دری ریل
 .ي همجوارها همسایه و استان

 ــاد ــا ،هــا قطب ایج  گردشــگري مراکــز و محوره
اي اســتاندارده حـد در جهـانگردي)هـاي (دهکـده
 منطقهفرا يها هویژه سرمای ع بهتجهیز مناب جهانی با

 صنعت گردشگري در ۀاولویت به توسعخارجی و  و
بـه پشـتوانه  ی)الملل (بین ملی عملکرد فرا استان با

 ارزش تـاریخی، ي بـاهـا بافت ي طبیعی وها جاذبه
ــی، ــه فرهنگ ــاها جاذب ــر و ي زیب ــردو منحص ــه ف  ب

ــــی وها اکوسیســــتم ارزشــــمند ــــاالبی ي آب  ،ت
  پـارك مرتعی، جنگلی و اندازهاي کوهستانی، چشم

   .ملی گلستان
 افزایش ظرفیت  ، سازي آبهاي سطحی همهار و ذخیر

ي هـا آبـی و انتقـال آب و بهبـود روش -تولید برق
محیط زیسـت  ، آبیاري و تأمین آب مورد نیاز شرب

 .و کشاورزي
 ات زیربنـایی و خـدماتیگسترش امکانات و تاسیس 

) در مراکـز اصـلی ، اجتمـاعی و فرهنگـی(زیربنایی
 استان. شرقیفعالیت با تاکید بر نواحی 

 ــا  ســواحل  ســاماندهی ــه و دری ــال و ها رودخان   اعم
ي مناسب ها اختصاص کاربري یکپارچه در مدیریت 

 .استان ۀتوسع
 کارهــاي الزم و حمایــت از افــزایش  و ایجــاد ســاز

 .ي تولیديها يها مشارکت بخش درفعالیت
 ایجـاد یا و موجود اي منطقهفرا کریدورهاي تقویت 

 و ملـی نقـش ارتقـاء منظـوره ب جدید کریدورهاي
 .منطقه فراملی

 در  هتوسـع کـانون یک بر تمرکز از پرهیز اجتناب و

 از براي اجتناب عملکردها و ها زیرساخت تخصیص

  .هقطن یک در جمعیت تمرکز
 منجسـم روابـط ازشبکه متشکل طراحی سیستمی 

 -بخشـی يها زیرسیسـتم از سیسـتم درماتریسـی
 قلمرویی (فضایی).

  خصوصــاً آزاد بســط عملکــردي منــاطق وتقویــت 
 اینچه برون.آزاد  منطقه

 ــابی ــابرابري از جــامع ارزی ــه ن  شــرایط در اي منطق
تـوان آتـی آن بـراي  و منطقـه از فعلی يها ویژگی
 .اي منطقه ایدارپ ۀتوسع
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