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 مقدمه

است كه  یای چندبعد ای نيز پدیده عدم تعادل منطقه است، یكه توسعه مفهومي چندبُعد طور همان

 یعنها م ای بهه  های منطقه ینابرابر. دارداجتماعي، فرهنگي و سياسي  ،یابعاد و وجوه مختلف اقتصاد

ههای   یرابرنهاب  ،يمتفهاو  ننهد    طیمناطق است و خهود را در رهرا   یيعدم تعادل در ساختار فضا

ههد  مطاععها    (. (Kutscherauer et al., 2010 دههد  نشهان مهي   يافتگیه  و سهط  توسهعه   یاقتصاد

دسترسي به برابهری   افتهی كمترتوسعه یعادالنه در كشورها ةای و منظور ان توسع های منطقه ینابرابر

افهراد   انيمرد  بزرگ  بههای  بلکه كاهش رکا  ،ستين ينند  یاستانداردها ایكامل در مصر  

ا هر   م،يسهوكو كه   ةديه عق بهه . (09، ص731 ،  كلمن و نيکسهون ) ها و مناطق است مختلف،  روه

و  بارهد  ديه توانهد مف  منطقه بارد، مهي  کیها در  تيردن فعاع يتخصص ةجيای نت های منطقه ینابرابر

 ةنهد كن در سهط  منهاطق مهنعک     یا ر عدم تعادل و نابرابر(. Kim, 2008- 2007) رود يمثبت تلق

 ,Steward) محسهو  رهود   دیه عامل تهد ندتوا ای مي های منطقه بارد، تفاو  يعداعت يب ای ضيتبع

دارت كهه وجهود    خاطر هرا همواره ب نکته باید این ای منطقه یها ینابرابر نمينة در ،نیبنابرا (2002

 جهاد یوجه  ا رود و م ها منجر مي آن رامونيمناطق پ رمناطق ب يای به تسلط برخ های منطقه تفاو 

 .(Kim, 2008) رود  توسعه مي حالدر یدر كشورها یاريبس یو اقتصاد ياسيهای س چاعش

  لهئبيان مس

 ههای  ظرفيهت  دارابودن استعدادها و تنوع و وجود توسعه با درحال یكشورها ان يکیعنوان  به رانیا

وجهود  . دارد ودمنهاطق آن وجه   نيای ب های قابل مالحظه تفاو  ،نيسرنم ةپهن در يطيو مح يعيطب

 و رامهون يدر پ یهي وا را ليه قب ان یيامدهايتواند پ درانمد  مي ای در های منطقه تفاو  اختالفا  و

 ایهران  در كشهور  .را به همراه دارته بارهد  يخطرانداختن اتحاد مل و به مركز در دیرد یيكز راتمر

ههای نهامطلو  ملهي و     ریهزی  های آن در نواحي جغرافيایي كشور در اثر برنامه توسعه و نیرساخت

                                                           
1. Colman & Nikson  
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بيش ان دو دههه اسهت كهه در    . است ایجاد كرده ذرته تفاو  ردیدی را در روند توسعه  متمركز

ریهزی   ریهزی ان قبيهل برنامهه    های برنامه روشبه نظران،  ریزان و صاح  اران، برنامهذ  سياست نایرا

ههای   عملهي ان روش  ةفاداسهت  كننهد بها   ميو تالش  توجه كرده ای، فضایي و آمایش سرنمين منطقه

مبتني بر  فرا يرای جامع و  ها و منابع طبيعي نواحي جغرافيایي، توسعه كيد بر توانأضمن ت یادرده،

های   های طبيعي، اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ان طریق استراتژی ای در نمينه تعادل منطقه

 (.5ص ،731 رمضاني، ) كنندنا برقرار  مطلو  و درون

تهوان   ، مهي یا هيه ههای ناح  یمنطقه و عوامل مؤثر در برون نابرابر کی یياخت سانمان فضابا رن

در  يفضهای  ةرد ارادی و هدایت ةتا ان این طریق توسع ،دادن فضا را دریافت نمانهای سا قانونمندی

، كهدام رونهدها را   يریزی فضهای  توان نتيجه  رفت در برنامه مي ،همچنين. ممکن رود  يالن استان

كهه   النيدر حال حاضر وضعيت بار ذاری اسهتان  ه  . وجود آورد به یا ،د تقویت یا تضعيف كردبای

نهوعي ررهد    یريه   لرهک  ، موج  پيدایش واست طور خودجوش انجام  رفته هطي ساعيان دران ب

رهدن توسهعه    رهر ررت رده و تداوم این فرایند به قطبهي  كالن تیبا محور النيقطبي در استان  

منطقه  يکیانحد ان توان اكوعوژ شيب ةها، استفاد رساختی، تمركز نتيتمركز جمع .است ردهمنجر 

افتهد كهه    منطقهه اتفهام مهي    کی ياجتماع و یاقتصاد ةان توسع پ  اًاست كه غاعب يجمله مسائل ان

 در، وضهو   مههم بهه   نیا رود كه يای م های منطقه ینابرابر ندهیفزاررد عوامل موج   نیا يجملگ

توسعه به مفهوم  اعوجاج در در نهایت، و يناتوان نیبارن ا قیمصاد. ابل مشاهده استق النياستان  

نظهام   ی، ناكارآمهد نينمه  ی در بهانار ا رد، سهو يطه يمح سهت یههای ن  يآعهود   توان در را مي يواقع

 يعه يرهتابنا  منهابع طب   و هیه رو يب  یتخر و یاقتصاد یناكارآمد و ي، آرفتگیا منطقه یزیر برنامه

 . كرد انياستان ب

 النيدر استان  ه  يبخش مركز را و یزیر برنامه یهای آمرانه و بعضاً اجبار استيس ةرک ادام بي

 ةدامنه   يهری  رهکل  موجه  خلهق و   يطه يمح سهت یمخر  ن یهافرایند دیتشد تواند عالوه بر مي

 یضها كهل ف  یبلکه بهرا  ،استان نیا یتنها برا نه دنایهای تهد يها و نابسامان عدم تعادل ای ان  سترده

بع اقتصهادی ارنرهمند دریها و سهواحل توریسهتي و      ا، منالني  ، استاننهایا ةهم رغميعل. رود يلم

ناپذیر محصوال  غذایي با مصر   منبع پایان ةمنزع كه به را دارد  ردرگری محصول استخراجي، و
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 ععها  مطا يو بررسه  الني ه  یيسانمان فضا ةوهش با مطاععژپ نیدر ا. ای استای و فرامنطقه منطقه

با رهناخت   ،منطقه اقدام و سپ  یو تنگناها ها تيقابل یيمنطقه نسبت به رناسا نیدر ا  رفته انجام

 . هایي مطر  رده استشنهاديها پ كاهش آن یبرا ،ها ینابرابر جادیعوامل مؤثر در ا

 مبانی نظري و پيشينة تحقيق

ههای مکهاني     ونها وني  اسهت كهه   مهوقعيتي در یهک قلمهرو ملهي    به مفهوم   ای عدم توانن منطقه

سان و معنادار در سهط  رفهاه اقتصهادی، اسهتاندارد ننهد ي و كيفيهت ننهد ي بهين منهاطق           مسئله

 كاهش یا مناطق درحال و عدم توانن بين مناطق مرفه مركز ،برای مثال .وجود دارددهندة آن  تشکيل

 ةناحيه  و آمریکها بهين سهاحل رهرقي     ررقي انگلستان و رمال ررقي و پيرامون جنو  ةافتاد عق 

تعهادل  . (717 اعهدیني،   سهيف ) های پست آمانون است نمين بين جنو  ررقي برنیل و، آپاالچيایا

جامعهه   طوری است كه هها ب يتثمرا  فعاع و ها ينهنم يكه پراكند  دالعت دارد یطيررا ای بر منطقه

 امکانها  و  ةعادالنه    ومناسه  یعتون ساعم، های اقتصاد یژ يو ینتر مهم ان یکي .به ثبا  دارد يلم

انواع (.  11، ص 71  ،يرضوان)یا كشور است ، منطقه يهناح یکت يجمع ةهم يانثمرا  توسعه م

 :انند ا ای عبار  های منطقه ینابرابر یاها   تفاو

  دی؛قتصاهای ا صراخدر  و تفا( عفا

  یي؛یربناهای ن صراخو   خدمادر  و تفا(  

 .فرهنگي جتماعيهای ا  صراخدر  و تفا( ج

 و يریكهار   بهه  يجهة نت است كه در مطلوبي يتوضع ينسط  سرنم ای در تعادل منطقه برقراری

رهد   حاصل خواهد ينيسرنم یقلمروها ةتوسع هایفرایند در ينسرنم یشتحقق اصول مصو  آما

 (.707 ، يعربشاه)

 یيرناسها  .خود را دارنهد  یژةهای متفاو  و و مختلف تجربه یای كشورها منطقه ةتوسعبارة در

                                                           
1. Regional imbalance 
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آن را مورد  ياعملل نيدر سط  ب یاريبس يرادستو اسناد ف دارد یيبسزا تيای اهم های منطقه ینابرابر

و  یبهه انسهجام اقتصهاد    دنياروپا، رس یةاتحاد  يتأس ةمعاهد 19 و  51 مواد . اند دادهتوجه قرار 

 ياروپها معرفه   یهة اتحاد يعنهوان ههد  اساسه    ای را به های منطقه كاهش رکا  قیان طر ياجتماع

 یي داردهها  یژ هي ای و منطقهه  ةراهبهرد توسهع   يجنوب در كرة(. Ekins & Medhurst, 2006)كنند  مي

مههاجر    عدم تهوانن رههر و روسهتا،    ،یيردن مناطق روستا فراموش ،یرهر ینگر جانبه یکمانند 

، یررهد رههر  ههای   لهئدود، مسحم ةمنابع در چند حون تمركز ،یهای رهر كنترل به منطقه يرقابلغ

 در ينيسهرنم  یکپارچگي، ينچكشور  در .ستعمار جدیدو ا يتيهای چندمل ورود رركت یدار،پا فقر

ههای   در سهط   يهری   يمدر فرایند تصم يشتر مردمبه خود، دخاعت ب یاتکا يشترب ةسط  خرد، درج

 روههای يتوسهط ن  هفرایند توسهع  در یجاد مشکلو ا يشترای ب منطقه یخودمختار ،یزیر برنامه يمحل

 & Misra) اسهت  بهوده ای  منطقهه  ةههای توسهع   يتمهؤثر در توسهعه ان جملهه خصوصه     ياعملل ينب

Bhooshan, 1981 .) ناخهاع    يهد توع هها در  ای ان عحها  تفهاو    های منطقهه  تفاو  ينچر كشودر

 يواقعه  ةرامل درآمد سران یيو روستا یهای رهر ، تفاو خانوارها ةسران ، تفاو  در درآمديداخل

، تفهاو  در  يان ه نراههای ب  و دوران یيههای فضها   تفاو  ،یيو روستا یرهر يتجمع يانم خانوار

 .(,Zhao 2000) است يهای انسان یهسرما و تفاو  در يدتوع يو بانده ی ذار یهع سرمایتون

سهال   ان. های مختلف دارهته اسهت   ای رکل منطقه ةتوسع یزیر برنامه یکاآمر ةمتحد یاال ا در

منهابع و منهابع    یناة عادالن ي منابع آ  و تخص ةتوسع بر يشتردوم، ب يجهانجنگ  یانتا پا 077 

 یابعاد مختلف اقتصاد رههر  در يشرفتپ رفته با  رفتهو  (يتنس ةعمران در ةبرنام)اند  كردهتأكيد یگرد

 بهه خهود   یرههر  ةتوسهع  يشهتر جنبهة  ای ب منطقهه  ةاطرا ، توسع ي سترش نفوذ رهرها بر نواح و

 یهن ا. داردتوجهه  های تحهت فشهار    به منطقه يشترای ب منطقه ةتوسع یکا،آمر در ،در مجموع.  رفت

كشهور  آن  مانده كهه در  یا عق ررد  ای درحال منطقه اند یا يصنعت و یافتههای ررد يهناح یاها،  يهناح

نهر  ارهتغال    ای در درآمد سرانه بهه تفهاو  در   منطقه ینابرابر يشترب یکادر آمر .رود مي یافت كم

 یعمقابهل ررهد سهر    ای در منطقهه  ة، توسعیناویاسکاند یكشورها در (.711 توفيق، )دارد  يبستگ

و  يصهنعت  یرههرها  ينای به  های منطقهه  تفاو  يزو در هلند ن ه استرکل  رفت چند رهر يصنعت

، 711 ارهکوری،   يمعصهوم ) اسهت  یا منطقهه  ةسان توسهع  ينهها نم یگر منطقهمعرو  با د یبندرها
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 طیرهرا  آثهار  ،انبهار ین ةدیپد نیا یري  در برون و رکلای در چين نشان داد،  مطاععه (.00-99 ص

 ميمستق ی ذار هیردن، سرما يردن، جهان یكار، بانار یرويمهاجر  ن ،یيايجغراف تي، موقعيکیزيف

و  يههای مله   اسهت يس ،یورود عوامهل و   (TFP)یور كهل بههره  عامهل  ، ياجتماع یةسرما ،يخارج

 یا منطقهه  یباعه  نهابرابر  ( طهور مشهتر    بهه )كهه   اند يای عوامل مهم قهمنط ةهای توسع یاستراتژ

 .((Shasha et al., 2015 روند مي

نهامونون   یان آغان بهه صهور  فراینهد    یيعحا  فضا به ،رکل مدرن آن توسعه درایران نيز،  رد

 یهها  رنامهه ب یندر تکهو  یهد را با یهران در ا یا منطقه ةتوسع های ينامونون يشينةپ ین،بنابرا .آغان رد

ان خواسهت مهردم    يختهكه برانگ يو تحوالت يتانقال  مشروط يدر پ. وجو كرد جست يمل ةتوسع

بها احسهاخ خطهر ان  سهترش      ين،جهان بود و همچن يان ملل مترق يماند  عق  اصلةدر جبران ف

ن ا یتعهداد  یهت متمركز و مقتدر بها حما  يحکومت یجادا یمساعد برا ينةنم یران،به ا يهانقال  روس

ان  یهت رضارهاه، ارهاعه و حما   ینهو را  فراهم رهد و بها اسهتقرار دوعهت رهبه      يخارج یكشورها

و  یننو ساالری یواند يریكار  با به یقدر  مركز ین،بنابرا. رد يرفرا  ردر كشو یننو داری یهسرما

آن  يامهد كهه پ  یهد اهتمهام ورن  يبانار مل یکپارچگيو  یا منطقه یها به سركو  قدر  یدارتش جد

بهر   يهه توسهط مركهز و تک  ( هها  اسهتان )انتصا  مسهئوالن منهاطق كشهور     یبر مبنا یدجد ةم ادارنظا

 -ياسهي س یفضهاها  یهافتگي  توسهعه  يبررسه . بهود  یا منطقه های انمانس یجا به يبخش یها سانمان

رتا  توسهعه   ،دهد نشان مي يهای اول تا سوم توسعه بعد ان انقال  اسالم برنامه يكشور ط یادار

توسهعه نسهبت بهه سهال      ةبرنامه  یهاني های كشور در سال پا استان یافتگي توسعه ةدرج ييرتغ يزانم)

 یهافتگي  توسهعه  ةكه درج یطور به. نبوده است بتمث ایرانهای  استان ة، در هم(همان برنامه یيابتدا

 یجهان آذربا)اسهتان   5 اول،  ةدر برنامه ( يهاری و بلوچستان و چهارمحهال و بخت  يستانس) دو استان

خونسهتان، ننجهان، سهمنان، قهم،      يهاری، تههران، چهارمحهال و بخت   یالم،ا ي،غرب یجانآذربا ي،ررق

 ةدر برنامه ( احمد، عرستان،  يالن، هرمز هان و همهدان  یربو و يلویهكردستان، كرمان، كرمانشاه، كهگ

تهران، خراسان، خونستان، ننجان، سهمنان، قهم،    یالم،اصفهان، ا ي،غرب یجانآذربا)استان  3 دوم و 

 ةدر برنامه ( احمد، عرستان،  يالن، هرمز هان و همهدان  یرو بو يلویهكردستان، كرمان، كرمانشاه، كهگ
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پهور و   یاحمهد )اسهت   دارهته  یبهدتر  يتبه سال آغهان آن وضهع   تبرنامه نسب یانسوم، در سال پا

 ياسهي س یهها و اثرهها   استان يانم توسعه ، رکا  فراینديچهارم عمران ةبرنام در .(711  همکاران،

 ینهادهها  یجهاد ا. كنهد ای توجهه   متعهادل منطقهه   ةتوسهع  یدةبه پد كردنامطلو  آن، دوعت را وادار 

 ةتوسهع  و یجهاد ا یبهرا  ی هذار  يز سهرمایه ها و ن استان در يمحل يری  يمتصم و یياجرا يرمتمركزغ

 یههای دارا  يهه ناح و یافتهه  توسهعه  یهها  در استان يصنعت و یكشاورن ياخمق د بزرگهای رر قط 

 یهای مركز استان در يصنعت و ید كشاورنیهای جد قط . ها بود ياستس ینا ةجمل ، انيمنابع كاف

 كرمانشهاه مهدنظر   و يالنهای   استان دوم در ةدرج در و (رضوی خراسان رامل تهران، اصفهان و)

 .بود ای مدنظر های منطقه به تفاو  يز توجهپنجم ن ةبرنام در .دارت قرار

 یجهاد خهدما   ا بهر  يهد كأت و یافت ها انعکاخ مي استان ياجتماع یطررا در هیژو به این موضوع

 و یبهه كشهاورن   یهادتری ای توجهه ن  منطقهه  یهد توسهعة  جد ياسهت س .كهرد  ميارتغال  و ياجتماع

ههای   رفع تفاو  یها ياستس ید  فتبا اما. كرد مبذول مي يافتهن های توسعه منطقه در ی ذار یهسرما

، 711 معصهومي ارهکوری،   ) چندان ندارته است ایيكار ید،رد یكز رانظام تمر یک ای در منطقه

ایهران   753  انقال  اسالمي سال یِهای اقتصاد كه ریشه یمطاععا  متعدد استناد به راین(. 15 ص

، یکهي ان  719  - 759 ههای   دههه در مواهه  توسهعه    ةاند، تمركز بيش ان انهدان  را رناسایي كرده

 ةسهاالن  1599رهدن دودمهان سهلطنت     های برون انقهال  و برچيهده   شهترین ری ترین و عميق محکم

 در چنين سهطحي  یوان و ظرفيت اثر ذارتای  وقتي پدیده ،بنابراین. است هراهنشاهي در ایران بود

 یهای مخر ، یکي ان اعزاما  منطقي و ضهرور  یانگار ، دقت در آن و پرهيز ان سادهرا دارته بارد

با توجه به اهميت و ضرور  موضوع، در این تحقيق  بنابراین،. (705  ،يميعظ)رود  محسو  مي

رود تا راهکارههای   ای در استان  يالن بررسي و تحليل مي های ناحيه عوامل مؤثر در ایجاد نابرابری

 .ها پيشنهاد رود النم برای كاهش آن

 روش تحقيق

های اسهنادی   يبي ان روشای و ان نظر روش تحقيق ترك و توسعه یهد ، كاربرد این تحقيق ان نظر

و  كهار  رفتهه رهد    بهه  يدعفه فهن  پرسشهنامه و   ابهزار آوری اطالعها    برای جمع. و پيمایشي است
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در دو  ،ای احاطهه دارنهد   ریزی كه به مسائل توسعه ن توسعه و برنامهامتخصص ها صرفاً ان پرسشنامه

.  هيالن مشهخ  رهود    ای اسهتان  ناحيهه ههای   ینابرابر يلتا عوامل مؤثر در تحل ردمرحله تکميل 

بررسي ميزان تأثير عوامل بر همهدیگر و ان روش   برایثير متقاطع أبراساخ روش ماتری  ت ،سپ 

عوامهل   یي يران و متخصصان در تهدوین و رناسها   تصميمرهای اخذ نظ برایعنوان روري  هدعفي ب

 افهزار  نهرم  اسه  ماننهد  من یافزارها نرم. رود استفاده مياستان  يالن ای  های منطقه یدر نابرابر مؤثر

MICMAC افهزار  نهرم  .كهار  رفتهه رهد    اصلي بهعوامل مؤثر و  یيتحليل و رناسا برای MICMAC 

 ی مهاتر »رده اسهت كهه مخفهف فرانسهوی      يساختاری طراح يلتحل دادن منظور سهوعت انجام به

 یان احصهها(. Godet, 2003, p.185) اسههت «بنهدی  منظهور طبقههه  متقههاطع بههه اثهر  يههلتحل ی ضهرا 

 ینآمهده بها عنهوان مهؤثرتر     دسهت  هبه  يرهایمتغ ،ی ماتر یسان ار يافزار و بررس های نرم يخروج

ههای   سهنجش عملکهرد روش   یبهرا  یيله و مبنها ئمس يقطع ينةعنوان جوا  به به يقعوامل در تحق

رایان ذكر است ان خروجي ماتری  تأثيرا  مسهتقيم   .رود چندراخصه محسو  مي  يری يمتصم

 .(Godet, 2003, p.22)رود  استخراج مي  رر  رکل عوامل اصلي به 
 

 
 مک یکم یلدر تحل (اصلی) یسکر یرهایمتغ یتو موقع یتوضع. 1شکل 
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 هاي تحقيق یافته

 مطالعة وضعيت موجود

به خهود   709 درصد جمعيت آن را در سال  7/7درصد مساحت ایران، معادل  11/9استان  يالن با 

نفر در هر كيلومتر مربهع   30 /01يت در سط  استان  يالن معادل تراكم جمع. اختصاص داده است

رهری،  دعيل وجود اعگوی نخست در استان  يالن به. استهای پرتراكم كشور  بوده و یکي ان استان

رهرهای اسهتان و  هرایش بهه اعگهوی      ةرهری در ربک افزایش نسبي حاكميت نخست دهندة شانن

تعهادعي در تونیهع    این وضعيت حهاكي ان بهي  . است يالن  اخير در استان ةسری در چند ده بزرگ

ای در  ههای ملهي و منطقهه     هذاری  و تمركز سرمایه ،های رغلي و خدما  فضایي جمعيت، فرصت

ارتباطا  نظهام   نمينةدر . ای است به نفع ابررهر منطقه ها ة ظرفيتردن مجموع مركز استان و قطبي

نزدیکي فاصله و همجهواری منطقهه بها    بيان كرد توان  با مناطق دیگر كشور، مي  يالن رهری استان

منهدی ان خهدما  سهط      ان عحها  بههره   يه است استان  يالن به ميزان قابل توجهردتهران سب  

خ هرم نظهام  أباالتر رهری، وابستگي به تهران دارته و ارتباط نزدیکي ميان نقاط رهری واقع در ر

 ةبا توجه بهه نقشه   .(705 ، النياستان   شیععا  آمامطا)رهری منطقه با تهران وجود دارته بارد 

اسهتان   يعه يدههد بسهتر طب   نشان مي النياستان   یيمان فضانسا رده در نمينة بيانو نکا   1رکل 

بهه   را يمتفهاوت  خاص و يمانندران و مجاور  باكوهستان اعبرن اعگوی رکل اییدر ةدر كنار الني 

بها   اخيه ق خهاص در  یكرده است كه ساختار ليتحم منطقه نیبه ا یيسانمان فضا و عحا  ساختار

 انساختار و سانمان فضایي اسهت  ي،كل يدر نگاه .رود محسو  مي كشور یيساختار فضا سانمان و

 .حساسي مواجه است بسياربا عدم تعادل چشمگير و ررایط اكوعوژیک  الني 
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 نقشة سازمان فضایی استان گیالن. 2شکل 

های ساختاری این استان در  ها و قابليت فرد استان، یکي ان ویژ ي هجغرافيایي منحصرب موقعيت

كشور خهارجي و   1با ( خشکي و آبي هایمرن)همجواری  .استبانر اني داخلي و خارجي  ةحون

اسهتان  هيالن عهالوه بهر      اسهت  كيلومتر مرن ساحلي بها دریهای خهزر سهب  رهده      159دارابودن 

 اسهالو ، قفقهان  ال  بانر اني با كشورهای آسيای مركهزی، مباد ةهای فراوان ريالتي، در نمين قابليت

آناد بندرانزعي بها عملکهرد    ةمنطق ،همچنين. ررقي و اروپا نيز جایگاه و اهميت خاصي دارته بارد

ای اسهت،   ههای اقليمهي و رهرایط خهاص منطقهه      غاع  تجاری ه توریستي كه برخاسته ان ویژ هي  

كنار دو بخهش موعهد دیگهر، یعنهي كشهاورنی و      بخش خدما  و بانر اني را در  توسعهمحوریت 

جنهو ،   -، قرار رفتن استان  هيالن در مسهير كریهدور رهمال     ویژه هب .كند   صنعت، انکارناپذیر مي

ونقهل ریلهي قهزوین ه ررهت ه        اعوقوع ان خطوط حمل برداری قری  بزر راه قزوین ه ررت و بهره 

 (.707  زارش توسعة استان  يالن، )رود تواند باع  تقویت این موقعيت ممتان استان  انزعي مي
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روش دعفهي عوامهل مهؤثر در ایجهاد     و  يالناسهتان  ه   یشمطاععها  آمها   يبررس براساخ نتایج

 .رود ای به چند دسته تقسيم مي  های ناحيه نابرابری

  يطیمح عوامل

تمركهز یها    دهنهدة  اسهتان، نشهان   یشمها آسانمان فضایي موجود استان  هيالن در مطاععها     بررسي

ی رههری و روسهتایي اسهتان  هيالن     ها سکونتگاه. استهای این اجزا در نواحي مختلف  پراكند ي

انهد و برخهي    ای استان و در راستای محورهای اصهلي پراكنهده رهده    رماعي و جلگه ةبيشتر در پهن

ماننهد  رهوند،   های جدیدتر محسو  مي عنوان مراكز رهرستان تر كه به جمعيت های رهری كم نكانو

سياهکل، رفت، ماسال در نواحي داخلي و جنوبي استان و دورتر ان این محورههای اصهلي    املش،

ان بخش جنوبي استان كه منطبهق بهر نهواحي واقهع در ارتفاعها        يهای پهنه. ارتباطي استقرار دارند

مطاععها   ) دارنهد بارند، تراكم جمعيهت و فعاعيهت كمتهری     های آن مي های اعبرن و دامنه ررته كوه

 .(1، ص701 ، يالناستان   یشآما

، موضوع افزایش است اخير در استان  يالن پدید آمده ةیکي ان معضال  مهمي كه در چند ده

 يطمحه  یهة رو يبه  ی به تخر امر ینا .ساخت بر محيط طبيعي است جمعيت و افزایش سطو  انسان

 يهز ن و صهور ت ان كه به دور منجر رده است يطيهای مح توان مضاعف بر فشار و ،جنگل و یستن

استقرار صهنایع در اسهتان  هيالن تونیهع فضهایي      ان طرفي، (. 705 رهنمایي، )نشدني است  جبران

 نهواحي،  در آن تحوال  روند و استان بزرگ صنعتي واحدهای فضایي تونیع بررسي. داردنامتعادل 

ت صنعتي در مركز اسهتان و رههر رره    رهر واحد كه فقط طوری به. است فضایي تعادل عدم مبين

تونیهع نهواحي   . صهنایع بهزرگ را در اختيهار ندارنهد     ن،های استا و اغل  رهرستان است واقع رده

هها   عدم تعهادل فضهایي درون آن   دهندة شانن های استان نيز در برخي ان موارد، صنعتي در رهرستان

 ذرته، ررد صهنایع در اسهتان  هيالن     ةده طي چند. بارد است و در سط  رهرستاني یکسان نمي

ویژه در منهاطق   ررد، به نيان به ارتغال جمعيت روبه ومين نيانهای اقتصادی أناري ان ضرور  تكه 

ههای   كهانون  ةبسياری ان مراكز و واحدهای صنعتي در حارهي  است رهری استان است، باع  رده

صهنایع بها توجهه بهه نيانههای رونافهزون        ةتسریع روند توسعبنابراین، . سي  رودأرهری استان ت
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و  هكهرد های منابع آ  و خا  كمک  با ایجاد ارتغال برای مهاجران به رهرها، به آعود يجمعيت، 

ههای      سترش مواد سمي در فاضال  ناري ان صنایع و ضایعا  توعيدا  صنعتي ان جمله نگرانهي 

 .(11، ص701 ، يالناستان   یشمطاععا  آما) نمينه استمهم در این 

، ينهواح  يبرخه  قدر  سياسي، فقدان امنيت اجتمهاعي در  اقتصاد معيشتي، ناپایداری در  يالن

ههای قهوی خهارجي، ان جملهه عهواملي هسهتند كهه تمركهز          نبود ماعکيت خصوصي و نبود محر 

 .اند رد  محدود كرده جمعيت در نواحي مختلف استان را به

لهل  اعم ریلي در مسير كریدورهای بين ةنبود ربک ای و هوایي، ونقل جاده های حمل ضعف ربکه

اعمللي متناس  با  های مخابراتي نوین بين و ربکه ،سيسا  بندری و فرود اهيأونقل، ضعف ت حمل

قابليهت غنهي    اسهتفاده ان  بهرای ههای مناسه     ظرفيت ها و كمبود نیرساخت استان، ةنيانهای توسع

و افهزایش  ( راعيزارها)بودن قطعا  اراضي كشاورنی  صنعت  ردرگری، كوچک ةدر توسع همنطق

 بهانده  بهودن  پایين كار در این اراضي و مقرون به صرفه نبودن كشت و های توعيد ناري ان آن، ههزین

 در مؤثر يرها و پارامترهایان متغ یقيمصادجز آن  اراضي كوچک و آبياری و سط  مکانيزاسيون در

 .ندقسمت ینا

  یانسان عوامل

ههای   رهرسهتان ( و كوهستانجلگه )های اكوعوژیکي  بررسي چگونگي استقرار جمعيت درون حونه

در بخهش كوهسهتاني اسهتان،     .استان، حاكي ان عدم تعادل فضایي در تونیع جمعيهت آنهان اسهت   

روستایي است كه بها وجهود اقهداما  فهراوان در      ةهای كوچک و پراكند   اه اعگوی غاع ، سکونت

اسهتان   یشعا  آمها مطاع)اند  همواره ان نقاط مهاجرفرست بوده ،تثبيت جمعيت در این مناطق ةنمين

 .(15، ص701 ، يالن 

این موضوع بهه  . تر ان متوسط كشور است متوسط جمعيت رهرها در استان  يالن همواره پایين

 . ردد بودن اغل  رهرهای استان برمي مقياخ كوچک

 یزير و برنامه یریتیمد عوامل

 :ریزی به رر  نیر است عوامل مدیریتي و برنامه
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های  يیجو مين نيانهای صنایع با یکدیگر و صرفهأخدماتي برای ت -های صنعتي نبود ننجيره -

معضهال    ان جهز آن،  در مقياخ برای موارد همپوراني خدما  فنهي، اداری و بانر هاني و  

 . است  يالن استان صنعت در

وری توعيههد در بيشههتر واحههدهای صههنعتي، فرسههود ي و اسههتهال  ابههودن سههط  فنهه پههایين -

پذیری توعيدا  صهنعتي   واحدهای صنعتي و قابليت كم رقابت آال  و تجهيزا  اكثر مارين

 .است  ذار در استانتأثير يجهاني چاعش ةدر عرص

ها در استان  يالن، چهه بهر    نامتناس  فضایي جمعيت، امکانا  نیرساختي و فعاعيت تونیع -

هایي را بهه   حس  نواحي اكوعوژیکي و چه بر حس  نواحي رهرستاني، موانع و محدودیت

تهوان بهه وجهود     ترین موارد قابل توجه در ذیل این عنوان مهي  كه ان مهم است آوردهوجود 

های  هماهنگي در نظام تهيه، اجرا و نظار  طر ناو  ختلفهای م وظایف موانی در دستگاه

 يتوجه بيهای آمایشي و  ها و برنامه توسعه و مدیریت خردمندانه بر سرنمين و نبود دید اه

كهرد  رده برای سانماندهي سهکونت و فعاعيهت ارهاره     ن پيش اندیشيدههای ا حل بيان راهبه 

 .(11ص ،701 ، يالناستان   یشمطاععا  آما)

اسهتان،   ةتوسهع  یهة پا یهة ، نظرینظهر  يرده در بخهش مبهان   براساخ مباح  مطر در مجموع، 

اسهتان  در ای  های منطقهه  ینابرابر يلموضوع تحل دعفي،استان و روش  ةتوسع یها و تنگناها يتقابل

رهده   يمتنظ  راخ  به رر  جدول  11بخش و  7 كه دري رناخته رد عوامل ینثر ان اأمت يالن 

 .است

 ای استان گیالن های منطقه بندی عوامل مؤثر در ایجاد نابرابری تعداد و گروه. 1جدول 
 ردیف ها گروه شاخص ها تعداد شاخص

   های محيطي راخ    

 1 های انساني راخ  1

 7 ریزی برنامهنظام  3

 جمع 11

 مطاععا  نگارند ان: منبع 
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 هها و  و در پانل يل ردها تشک متقاطع آن ی ، ماتر1 جدول يرهایبا توجه به متغ در مرحلة بعد،

 ، آثهار در استان یزیر با حضور مسئوالن و كاررناسان آرنا به توسعه و برنامه يهای تخصص نشست

استخراج عوامل اصلي تأثير هذار   برایمک  افزار ميک ع با نرممتقاط ی و ماتر یيها رناسا متقابل آن

 .تحليل ردای  های منطقه بر عدم تعادل

 بخشی در استان گیالن ها در تعادل بندی آن عناوین متغیرهای مؤثر و دسته. 2جدول 

 ریزی نظام برنامه عوامل انسانی عوامل محیطی

 دسترسي مستقيم به دریا
 آثار تراكم جمعيتي

 نابع سرنمينبر م
 های ررد قط 

 های حساخ و باارنش  اكوسيستم
 ررد رهرنشيني

 (ضری  رهرنشيني)

 رهری نظام تک
 (رهری نخست)

 نظام تونیع جغرافيایي منابع تنوع قوميتي و فرهنگي محدودیت نمين

 فضایي تعامل
 كوهستان و جلگه نواحي

 مهاجر 
 بعدی توسعة تک

 ان منظر فضایي

 های صنعتي  رایش اقتصاد سياسي در تخصي  منابع يهای محيط  قابليت

 های رقابتي  مزیت همگرایي و وا رایي قومي يطيمح ستینهای   آعود ي

  های نو استفاده ان انرژی
 تعامل عملکرد اقتصادی
 در ورای مناطق پيراموني

   های توریستي  جاذبه
   اعمللي كریدورهای بين قرار رفتن در مسير

   ناطق و بنادر آنادوجود م
 تنوع و  ونا وني

 (تنوع توپو رافيک)بستر جغرافيایي 
  

 مطاععا  نگارند ان : منبع
 

 MICMACافزار  ها با نرم تحليل داده

ميک مک آماده  افزار نرمبرای واردكردن در  1ان عوامل مندرج در جدول  11*11 ي به ابعادماتریس

توسهط خبر هان،    بوطهه مر ةبها حهون   يرهامتغ ینا يانارتباط م يزانو م  آثار يلتحل ی ماتر. رود مي

هها تهأثير     موجهود در سهتون   يرههای سهطرها بهر متغ   موجهود در   يرههای متغ. رود يداده م ي تشخ
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 .بارهند  يمه  پهذیر هها، تأثير  سهتون  يرهایو متغ  ذارسطرها، تأثير  يرهایمتغ ي ،ترت ینبد . ذارند يم

عهدد   ،«تهأثير  بي» ةمنزع به« صفر»عدد . رود يم يدهفر تا سه سنجص ينارتباط، با اعداد ب يزانم ،سپ 

تأثير » ةمنزع به« سه»عدد  یت،نها و در « تأثير متوسط» ةمنزع به« دو»عدد  ،«يفتأثير ضع» ةمنزع به «یک»

  .است «یادن

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در استان گیالن  ها در محور تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری ماتریس پراکندگی متغیرها و جایگاه آن. 3شکل 

 

 
  استان گیالن –گراف روابط مستقیم بین متغیرها . 4شکل 



84                                                                   ،1931، بهار و تابستان 1 ، شمارة8دورة  آمایش سرزمين 
 

مهک متغيرههای اصهلي مههم در ایجهاد       افزار ميهک  ، ان خروجي نرم1و  7های  با توجه به رکل

 .رود ای مشخ  مي های ناحيه نابرابری

بهاال در   ةا درجه عنوان سيستم پایدار، وجود عوامهل تأثير هذار به    با توجه به رناسایي سيستم به

های پایهدار   نیرا این محل بيشتر در سيستم .خواهد بود یاداعيه نمودار در سمت رمال غربي ن منتهي

 .دارای متغيرهایي است

ههای نهو،    یان انهرژ  ادهررهد، وجهود منهاطق و بنهادر آناد، اسهتف      یهها  تأثير قط مانند  يعوامل

نشهان داده   یها بهه در  يو دسترسه  ياعملله  نيبه  یدورهایكر يردر مس يری، قرار یستيهای تور جاذبه

  .ها بر كل سيستم است روند كه حاكي ان توان تأثير ذاری كالن آن مي

 ی كهه مهاتر   يرنهد   قهرار مهي  رهرقي نمهودار    رمال ةحول خط قطری ناحيمخاطره متغيرهای 

نیهر   دراستان  يالن، چنين متغيری ندارند و صرفاً متغيرهای هد  كهه  ( 7رکل ) يممستق ا تأثير

این متغيرها در واقهع نتهایج تکهاملي    . رود  يرند، دیده مي قرار ميقطری رمال ررقي صفحه  ةناحي

 كاری و ایجاد تغييهرا  در  با دست. ممکن در یک سيستم هستند  اهدا دهندة شانسيستم بوده و ن

ایهن   يهر متغتنهها   .برنامه و هد  خود دسهت یافهت   با توان به تکامل سيستم مطابق این متغيرها مي

 .«یيان منظر فضا یبعد تک توسعة» ان است   روه عبار 

كهاهش   یو باید اذعان كهرد بهرا   اند یزیر هد  عمدتاً متغيرهای عوامل نظام برنامه متغيرهای .

اسهت كهه    يو انسهان  يطهي حركت به سمت رفع مشهکال  مح استان  يالن ای در  های منطقه تعادل

بهه   ذیریتأثير ذاری ه تأثيرپ  ةتحليل جایگاه آن در صفحقو  و  ،توان با رناسایي نقاط ضعف مي

 .سيستم كمک كرد یيكارا یارتقا

هها را متغيرههای    تهوان آن  متغيرهای تأثيرپذیر در قسمت جنو  ررقي نمودار قرار دارند و مهي 

 این متغيرها تأثيرپذیری بسيار باال ان سيستم و تأثير ذاری بسيار پهایين در سيسهتم   .نتيجه نيز ناميد

 :ير به رر  نیرندمتغ 1 و رامل دارند

و  یهي همگرا ی،رههر  نظام تهک ي، های صنعت  رایش ي،و فرهنگ يتيتنوع قوم ي،های رقابت مزیت

 .ينيررد رهرنش بع،منا ي در تخص ياسياقتصاد س يطي،مح یستهای ن آعود ي ي،قوم یيوا را



   88                                                                      النياستان گ فضایی ةبخشی به عرص ثر در تعادلؤعوامل م یبررس     

   

 

 بحث و نتيجه

سي آثار مستقيم و غيرمستقيم بر عوامهل اصهلي   و برر 7 رفته در جدول  بندی انجام با توجه به رتبه

ههای   ههای نهو، جاذبهه    یهای ررد، وجود مناطق و بنادر آناد، استفاده ان انهرژ  قط  نتيجه رد تأثير

ان  يالندر اسهتان  ه   یها بهه در  يو دسترسه  ياعملله  ينبه  یهدورهای كر يردر مس يری، قرار یستيتور

 . استان هستندای  يههای ناح ایجاد نابرابری در های تأثير ذار راخصه

رد كه سب  تحهر  اقتصهادی در    یجادنگرش ا ینتوسعه، با ا قط  ررد در كشورهای درحال

 يکنعه . های مختلهف رهود    ا در جنبهه آن يشرفتو كمک به ررد و پ ،محروم و يافتهن مناطق توسعه

وان قط  ررد عن هرهر ررت ب كالن  يالن در استان ،یراندر ا ياستس ینا يتبا توجه به عدم موفق

اقتصهادی،   ي،با روندهای اجتماع يهای صنعت يتسانی فعاع متناس  به روند يتوجه كم  منطقه سب

ررد نهامتوانن در رهرم و غهر  اسهتان رهده       یجاد، باع  ایگرهای د رهرستان يو فرهنگ ياسيس

 . است

و جمعيهت در  امکانها    ةنابرابری و فقدان تعادل در تونیع بهينه  ةای در نمين های ریشه بررسي

 ههای صهنعتي و خهدماتي و    یهابي  های غيراصوعي  ذرته در مکان سياست دهندة نشانمنطقه  ایران و

ای و عدم تعادل فضایي بهين سهطو     های ررد و روند تمركز رایي در رهرهای مسلط ناحيه قط 

حاكم بهر   یسانوكارهاای و محلي بوده كه در اثر عوامل  ونا ون، تحت تأثير  ای، ناحيه طقهملي، من

 . ساختارهای اقتصادی، اجتماعي و سياسي پدید آمده است

مههم اسهت كهه     یهن ادهنهدة   نشان ياعملل ينهای ب یدوركر يراستان در مس يریقرار  ی ذارتأثير

اعملهل   ریلي در مسير كریهدورهای بهين   ةای و هوایي و نبود ربک ونقل جاده های حمل ضعف ربکه

 یا ههای منطقهه   ان در كشور ان عوامهل تأثير هذار در عهدم تعهادل    است یگاهونقل با توجه به جا حمل

  .است

كه پيشرفت رهری و صهنعتي   دهد يمن نشا یرتأثيرپذ يرعنوان متغ به يطيمح یستهای ن آعود ي

محيطهي ان   های منفي نیسهت  بومي رهرها، نشانه های نیست دعيل ویژ ي رهری استان، به ةدر جامع

رو  همحيطي روب آینده در این رهرها، با چاعش نیست ةتوسع طور كه همان. خود بر جای نهاده است
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های استان  يالن  درصد جنگل 11ها و مراتع نزدیک به  روند نابودی جنگل يدر بررس. رد واهدخ

 .ان بين رفته است

 در استان گیالن ( ده رتبة اول)مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بندی آثار  رتبه .3جدول 

 رتبه
عنوان 

 یرمتغ

میزان 

 تأثیرگذاری

 مستقیم

 عنوان

 متغیر

 میزان

 تأثیرپذیری

 مستقیم

 عنوان

 میزان

 تأثیرگذاری

 غیرمستقیم

 عنوان

 متغیر

 میزان

 تأثیرپذیری

 غیرمستقیم

 111 توسعه 351 يقطب 117 توسعه 191 يقطب  

 171 تنوع 119 آناد 111 تنوع 111 آناد 1

 501 يیهمگرا 511 یانرژ 501 یيهمگرا 517 یانرژ 7

 557 مهاجر  557 توسعه 557 يآعود  557 توسعه 1

 559  يتخص 155 دوریكر 557 مهاجر  111 دوریكر 5

 511 يآعود   15 ایدر 517  يتخص 110 سمیتور 1

 511 تکشهر 115 یاقتصاد 101 رهر تک 110 یاقتصاد 3

 131 ررد 170 سمیتور 111 ررد 171 ایدر 1

 159 تراكم 110 متراك 110 يصنعت 0 1 تيقابل 0

 175 تیمز 3 1 تيقابل 110 تیمز 0 1 تراكم 9 

 مک  افزار ميک خروجي نرم: منبع    

 يهل متغيهر ههد  در تحل  باالترین عنوان  هكه ب یيان منظر فضا یبعد تک توسعةنيز،  7در جدول 

ا تههاجم  به  یبعهد  تهک  ةاثر توسع بر يالنكه در استان   ین استا دهندة نشان ،رناخته رد، در واقع

 ةتوسهع  ی،رونهق  ردرهگر   یهدار، پا ةتوسهع  ينهة كمتر به نم يلدع ينبه هم. مواجهيمتخریبي ردید 

ههای   یشمعطهو  بهه  هرا    يشهتر ها ب توجه رده است و نگاهجز آن و  یكشاورن ةتوسع یي،روستا

فهراوان،   يصر  منابع دوعت يرغماست عل رده یکرد باع رو ینا یگر،د يانيبه ب .بوده است يصنعت

 ینا يزیکيف ةتوسع یا، حتيپو و یهنظام منسجم، چندال یکو در فقدان  نشدهالنم حاصل  يثربخشا

 يصنعت عمدتاً محور، و تک ةبرخاسته ان توسع ئلانبارت مسا. دارته رود انب ير توسعهمنطقه ان مس

نطقهه  های م یر توانمندیتوجه اند  به سا منطقه و یستن يطو مح يو خاك يتوجه به منابع آب يو ب
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رهده   كشهور  یکاستراتژ حساخ و ةمنطقین ا در يطيمح یستباع  بحران وحشتنا  ن یت،نها در

 .است

طهور عمهده    بهه كه  دارد عدم تعادل وجود قیمصاد ان نشدنيانکار و وجوه بارن النيدر استان  

 ظهام ن، گهر یعبهار  د  به .ای است منطقه یزیر برنامه  ياصول صح و يمبان ان یدور فقدان ودعيل  به

ای نبهوده   منطقهه  یزیر عمده نظام برنامه طور هب و عمل در استان غاعباً مورد اتخاذرده و یزیر برنامه

مشهابه   یكشهورها  مناطق و آنچه كه در هيرب یرواهد یهای نظر چارچو  به استنادا ب، وعي است

ای  منطقه د اهین ددارت ای و منطقه یزیر مدل برنامه با یيهمگرا اعتقاد داردگارنده است، ن داده ر 

تهابع   طهور عمهده   بهه را كهه   اسهتان  رهده در   حهاد   يله يتحم و يهای سهاختگ  عدم تعادل دتوان يم

 تهرین پيامهد چنهين وضهعيتي را در     سهطحي . كهاهش داد  یادیند ح تا ي است،تیریهای مد استيس

 ة ردونه  ههای خهالم ان منهاطق دورمانهده ان     خروج منابع ماعي و سهرمایه  ةادام»توان  مد  مي انيم

ملهي،   ةبهه ناپایهداری توسهع    ،دانست كه خهود « تداوم مهاجر »ترین پيامد آن را  و عميق ،«توسعه

 .خواهد رد منجر های اقتصادی و افزایش وا رایي  تمركز فعاعيت

 پيشنهادها 

ههای   كهردن فعاعيهت   با فهراهم ( تعادل بين مساحت و جمعيت)فضایي استان  ةبخشي به عرص تعادل

است كهه  های توسعه  های برنامه منطقي ان نمين و فضا، ان ضرور  ةساختي و استفاداقتصادی، نیر

های متعار  و  به ريوه توسل ،رک يب وعي. ردي  ای قرار مورد توجه جدی در مطاععا  منطقه باید

سهابق   اميسه  بهه سهبک و   ای و های منطقه كاهش عدم تعادل منظور هب يكنون یزیر برنامه ةرد تجربه

 .قصود نخواهد بودوافي به م

كههه طههي آن منههاطق   النياسههتان  هه  ای در منطقههه و برقههراری تعههادل درون  يابيدسههت یبههرا

انهد،   فتهه ردربر  اسهتان را  مسهاحت  ددرصه  51 كه حدود ي، خاصه مناطق كوهستانافتهی كمترتوسعه

 همهراه بها   یهد با، منهد رهوند    بهره يمتعادع ای به نحو منطقه ملي و ةبتوانند ان امکانا  و منافع توسع

 در توانهد  مهي  محهروم كهه مسهلماً    ینوسانی، بانسانی و بهسهانی فضهاها   تونیع عادالنه امکانا ،

برای برقراری تعهادل   ، ام نخست در .داد قرار نظر مد را ینينو کردیرو، بارد مؤثر یكاهش نابرابر
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 ،سهپ   .كرد بانرناسایي يعلم و  يصح یای باید عوامل  سيختگي فضایي استان را به نحو منطقه

دارهته   ای اسهتان را  در وضهعيت تعهادل منطقهه    یمعنادار یای كه توان تغيير رسيدن به برنامه یبرا

 رایهي،   بهاال، منطقهه   به پایين ةروی» بر تغيير میپارادا و نگرش رييتغ کی طور مشخ  با بارد، باید به

بهه   يكنهون  ةاقدام، تغيير رویترین  یای حداقلي، كه ضرور بودن و تکثر عوامل كه به برنامه بلندمد 

 نیه بهه ا ( بخشي یریز تفوم برنامه) رویکرد سنتي ان یدور و با تکيه كرد ،است «دوطرفه»ای  رویه

نکتهه كهه    نیبه ا اتکا اعقا و ان خاص استان، يمحل يبوم ةتوسع یاعگو يطراح مسئله پرداخت و با

 منظهور  بهه  اسهاخ و  نیه ا بر .كردا  اجتن رفت، كار  مناطق به ةهم یتوان برا مي را یواحد یاعگو

 ةتوسهع  ههای  یهه اتکها بهه نظر   و یريه   اسهتان، بههره   درهای  سترده  عدم تعادل ایجاد ان یريجلو 

 ، راهبهرد آمایشهي  النياسهتان  ه   یبهرا  رفتهه   انجامهای  يبررس و لور يه یةه نظرلجم ای ان منطقه

راهبهرد   نیه ا در .دكهر  شهنهاد يپ و هيتهوان توصه   عنهوان راهبهرد بهينهه مهي     بهه  ، را«تثبيت پراكنهده »

 ةهای در طول یهک جهاد    ذاری در محل ای، سرمایه های نزدیک مركز منطقه  ذاری در محل سرمایه

ید با ،مناطق محروم در ویژه بهه قمنط نهای نزدیک به مر  ذاری در محل سرمایه نقل داخلي وو حمل

 زيه ن و النيدر  ه  ینابرابر آثاركاهش  منظور ، بهيكل هينگا در و گرید انيب به. رديتوجه قرار  مورد

منطقهه، مراكهز رههری     اخلهي ونقهل د  حمهل  ةتوان مراكز در طول جهاد  ررت مي رهر كالن شیپاال

ای و  كهه عملکهرد فرامنطقهه   را  رودسهر و  تجهيزرده واقع در محور آستارا، انزعي، ررت، الهيجهان 

 عنگرود و رهرهای الهيجان، انزعي زياول و ن ةدرج عنوان مراكز بهدارند،  زيهای مناسبي ن نیرساخت

 ای و منطقهه  یزیه ر برنامهه  یبهرا ، بارهند  نيز مي ياصل ةدوم نزدیک به مركز منطق ةكه مراكز درجرا 

 .داد قرار نظر مد یراهبرد یکردهایرو اتخاذ
ههای اسهتان  هيالن، پيشهنهادهای نیهر       ردة مؤثر در ایجاد نهابرابری  با توجه به عوامل رناسایي

 :رود بخشي در استان  يالن بيان مي منظور تعادل در مطاععا  آمایش استان به ویژه. به

كریهدورهای    مسهير   ریلهي در  ة ای و هوایي و نبهود رهبک   نقل جاده و های حمل ربکهتقویت  -

ههای مخهابراتي نهوین     و رهبکه  ،سيسها  بنهدری و فرود هاهي   أونقهل، ت  اعمللهي حمهل   بين

 .استان ةسعاعمللي، متناس  با نيانهای تو بين
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های اقتصادی و خدما  برتر اجتماعي  جمعيت و فعاعيت های تمركزندایي ان اتخاذ سياست -

  .و فني و مهندسي در رهر ررت

ههای   های رهری و صنعتي در محهدوده  آعود يتوجه به توسعة پایدار استان و جلو يری ان  -

 .های اقتصادی تبه عحا  محدودیت اسکان جمعيتي و فعاعي ها، رودخانه ومحيطي  نیست

 خها ، سهيل، رانهش     فرسایش ردید منهابع  به منظور جلو يری ان اراضي مدیریت كاربری -

 .های آ  نیرنميني آ  و تخری  سفره  نمين، تخری  منابع
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