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Abstract 

Foresight analysis in land-use planning lets decision makers overcome complexity and 
reduce uncertainty through a focus on key drivers. This study attempts to identify the most 
important drivers of change in land use/cover planning in Gorgan Township with the 
participation of managers and academic experts towards a desired future. The approach is 
normative and the required data were obtained through investigation of scientific literature 
and land-use planning documents of Golestan Province. Interviews and meetings with 
experts also inform the process. Following a literature review, 77 effective factors on the 
future of land use/cover in the Province were identified. Among these, 22 representative 
factors were selected according to expert opinions. Two groups, totaling 70 people, 
consisting of managers of organizations in Golestan Province with links to land use 
planning and academic experts were asked to answer an online or in-person questionnaire 
of the effective factors. The structural analysis and cross-impact matrix were applied to the 
data. According to the result, the factors “Imperative policies”, “Technology”, 
“Governmental Services” and “Transportation and energy infrastructure” are the key 
drivers of change in land use/cover and affect the implementation of land-use planning in 
Gorgan Township. Both groups approved the "Imperative policies" as the most significant 
key driver which can affect other factors.  
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براساس  ایمنطقهآمایش  ی کلیدیهاپیشران و تحلیل شناسایی

 شهرستان گرگان در پژوهیآینده
 5برایان فث ،4حسن دلیری 3، سیدحامد میرکریمی،2، عبدالرسول سلمان ماهینی1الهام صدیقی

 زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانشیالت و محیطدانشکدۀ دانشجوی دکتری،  .1
 زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانشیالت و محیطدۀ دانشکاستاد،  .2
 زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانشیالت و محیطدانشکدۀ دانشیار،  .3

 ان، ایرانعلوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگدانشکدۀ ت و اقتصاد، یاستادیار، گروه مدیر .4
 مریکاآ ۀمتحد ایاالتعلوم زیستی، دانشگاه تاوسون، ایالت مریلند،  ۀ. استاد، دانشکد5

 (03/33/8031تاریخ پذیرش:  ؛03/30/8031)تاریخ دریافت:

 چکیده
زیااد و داد     هاای گیری در مسائلی باا پیییادگی  تصمیم فراینددهد در گیران اجازه میمین، به تصمیمسرز آمایشفرایند در پژوهی آینده

تاشش داده اسات تاا باا       در پژوهش حاضار به حل مسائل مبهم و دیریاب فایق آیند. های کلیدی های باال، با تمرکز بر پیشرانقطعیت
آمایش سرزمین دهرستان گرگاان دناساایی   زمینۀ های تغییر در ترین پیشران مهم ،مشارکت مدیران استان گلستان و خبرگان دانشگاهی

های ماورد نیااز باا بررسای     داده واست  پیمایشی این پژوهش تحلیلی .کردترسیم  مطلوبآیندۀ  سوی بهمسیر درستی  ،آنۀ پایتا بر دود 
 و تجزیاه و تحلیال   آوریهای تخصصی جماع منابع دلمی و اسناد توسعه و آمایش استان گلستان و همینین از طریق مصاحبه و نشست

دامل نمایناده   00 تعداد دامل، 77 ددند. از میان فهرستای سرزمین هبر تغییر کاربریمؤثر دامل  77 ،با بررسی منابع دلمیدده است. 
در  آماایش سارزمین   فرایناد مارتب  باا    یهانفر، دامل مدیران سازمان 73در مجموع  از دو گروه و .ددندتخصصی انتخاب  طی نشست

گذار صاور   تأثیرزوجی میان دوامل  ۀدرخواست دد مقایس آنشین حضوری وۀ نام و متخصصان دانشگاهی طی پرسش دهرستان گرگان
 دامال،  00از میاان  داد نتایج نشان  .ددندترین دوامل بررسی و سنجش  مهم 0متقاطع اثرا  و ماتریس 8با کاربرد تحلیل ساختاری پذیرد.
هاای  پیشران« ونقل انرژی حملهای زیرساخت»و « چهارگانههای  بخشخدما  دولتی در »، «فناوری»، «های دستوریسیاست»دوامل 
مورد توافق هر دو گروه متخصصان دانشاگاهی و  « دستوری هایسیاست»متغیر  تغییر در اجرای آمایش دهرستان گرگان هستند.کلیدی 

 بر سایر متغیرها اثرگذار بادد.  ،یشران کلیدیپدنوان  بهتواند می ود راول اهمیت قرار دادرجۀ در  ،مدیران دهرستان است

 کلیدی ژگانوا

 .مک، مشارکت متخصصان، میککاربریگیران، تصمیمنگاری، آینده 

                                                      
  :نویسندۀ مسئول، رایانامه rassoulmahiny@gmail.com 
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 مسئلهبیان 

اند  کده از   های شهرستان گرگان در طول پنجاه سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی بودهکاربری

تبد یل جنگدل و کشداورزی بده     و  ها به کشاورزی و مرتعد اری توان به تب یل جنگلآن جمله می

هدای زمدیو و مد یرین آن بدر     . تغییدر کداربری  (Mirkatouli, et al., 2015: 7)کرد شاره شهرسازی ا

 :Ghorbani, et al., 2015: 1025; Ayoubi, et al., 2011) شناختی نظیر خاکهای گوناگون بومفراین 

: ۷۹۳۱ سیمای سرزمیو )مهری و همکداران، (، Khaledian, et al., 2012: 798) آب و رواناب(، 727

اقتصادی و  و (;Chen et al., 2019: 2; Joorabian Shooshtari, et al., 2017: 2655) (، تغییر اقلیم۳۹

بده  توجده   آشدکار و ملمدود دارد. بندابرایو، بدا    تدثییرات   (Abuya, et al., 2019: 158) اجتمدایی 

جدامع در سدحوم مختلد     ریزی  برنامهمح ودین منابع طبیعی و اقتصادی و اجتمایی نیاز به یک 

 برای استفاده از سرزمیو ب یهی اسن.

تنظدیم رابحده    ازیبدارت اسددن  ریزی برای سرزمیو، برنامه فراین ینوان بخشی از  بهو آمایش سرزمی

پایدد ار، از   و بددرداری درخددور  منظدور بهددره   بده های انسان در سرزمیو بیو انسان، سدرزمیو و فعالین

جمیع امکانات انسانی و فضایی در جهن بهبدود وضدعین مددادی و معنددوی اجتمدار در طدول زمدان      

آمایش سرزمیو، تشخیص و تعییو مشکالت موجدود   ۀمحالعه ف اصلی و نهایی (. ۷۷: ۷۹۳۹)مخ وم، 

 .های متناسد  بدا آن اسدن   حل راهی و پیشدنهاد و طراحد زیسنمحیطل م یرین ئزن گی انسانی و مسا

. های محلدوب باشد   پیشنهادها و سیاسن ۀارائریزی و برنامه ۀوظیفدتواند  بده دور از ایو محالعات نمدی

انجامدد  کدده در آن نظددم نددوینی از سدازمان هی مندابع        مددی سدن ی  ۀارائبه  محالعات آمایش سرزمیو

 (.۹۳: ۷۹۳۱ )اسکن ری،کند  زمیو را آشکار می ۀپهن های انسانی برطبیعی و فعالین

افت ، ارزیابی تدوان  آنچه به صورت معمول در ایران اتفاق می ،ریزی برای سرزمیوبرنامه فراین در 

(. پیش از ایو، ارزیدابی تدوان   22: ۷۹۳۹هاسن )مخ وم، سرزمیو و سپس آمایش کاربریشناختی  بوم

انجام شد ه  گلستان استان  برای ریزیظر سازمان م یرین و برنامهاکولوژیکی و آمایش سرزمیو  زیر ن

 هید اسدتان گلسدتان ته   یبرا ویسرزم شیماآ ۀش  یابینهیبه ۀنقش، ۷۹۳۱در سال ، حاضردهۀ اسن. در 

 ای نقشده در هالده   وید ش ن ا ییاجرا م تِ بلن م ت و  کوتاه یاتوسعه یهاش ه اسن و با وجود برنامه

 به دسن زمان سپرده ش ه اسن.ها نیها و ی م قحعی گیچی ، پمختل یاز پارامترها
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سدازی یید مان   دستیابی به آمایش سرزمیو نشان داده اسن تنها از طریق بهینده زمینۀ تالش در 

زیسدتی ندویی   توان به تغییرات محلوب م نظر دسن یافن. تصمیمات محیطها نمیمناس  کاربری

سیاسی و از طریق مذاکره بده پدیش رود    فراین   در یک گذاری اسن که بای سیاسن بارۀتصمیم در

ها در سحح زمدیو نیداز   سازی یی مان و تغییرات محلوب کاربری(. درواقع، پیاده2: ۷۹۳۹)هاشمی، 

های اجرایی مرتبط دارد تا پل ارتبداطی  به گفتمان و بررسی نظرات مختل  و هماهنگی بیو دستگاه

 ،خصدو  طبیعدن   ههر موضور و بد  یاتِئجزهمۀ درک کامل  د.ریزی و اجرا برقرار شومیان برنامه

تدر باشد ،   مورد بحث پیچید ه مسئلۀ پیون د و هریه نظام طبیعی یا اسن که به حقیقن نمیرؤیایی 

(. ۹: ۷۹۳۷ماهینی، ها کمتر خواه  بود )سلمان آن ۀدهن  توضیحها و نظریات قحعین فرضیات، م ل

رود. شدنی ن نظدرات   مشاجره پیش مدی  فرضیات و بعضاًائۀ ارگوهای یلمی، و دانش با بحث، گفن

تنها جایگاه  نهکن  تا تر برای هر انسان متفکری باز میدری به سمن بینش یمیق ،متفاوت و مخال 

اطراف خود آگاهی یافتده  جامعۀ بلکه از  ،ارتقا و بهبود بخش  را فکری خود را تشخیص ده  و آن

 آورد.دسن میه های موجود بینو دی  شفاف و درک درستی از واقع

های با تدوان بدارتر   سرزمیو به سمن کاربریتوسعۀ آنچه در ایو میان نیاز به توجه بیشتر برای 

هدای  ریزیتنها برنامه نهآمایش سرزمیو اسن که زمینۀ پل ارتباطی منحقی میان یلم و اجرا در  ،دارد

متخصصدان و   ،ربده و خدرد جمعدی مد یران    بلکده از تج  ،یلمی باشن حوزۀ راهبردی آن برآم ه از 

محلوب سرزمیو در بهتریو شکل استفاده کنن . دستیابی بده الگدوی   آین ۀ نفعان در جهن نیل به  ذی

مناس  وضعین محلوب سرزمیو در آین ه به همراه راهکارهایی برای ارتقا و بهبود آمایش سرزمیو 

گیدران  گیدری را کداهش داده و بده تصدمیم    ها و ابهامات تصمیمتوان  پیچی گیشهرستان گرگان می

 تری از اه اف و یگونگی دستیابی به آن داشته باشن . اجازه ده  دی  شفاف

شدود، بده   آمایش سرزمیو محسوب مدی  فراین پژوهی، که گامی تکمیلی در در ایو خصو  آین ه

یداد و ید م   هدای ز گیدری در مسدائلی بدا پیچید گی    تصدمیم  فرایند  دهد  در  گیران اجازه مدی تصمیم

)موسدوی و   های کلی ی به حل مسائل مبهم و دیریاب فایق آیند  بار، با تمرکز بر پیشرانهای  قحعین

سرزمیو با پرسش از م یران و توسعۀ پژوهی با درنظرگرفتو اه اف یالی . آین ه(8۳: ۷۹۳۱همکاران، 

به اجرای آمایش سدرزمیو   اپذیر،ن بینی پیشعان و با شناسایی سامانه و تسهیل رفتارهای پیچی ه و فن ی ذ
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بده  پژوهدی   آیند ه بینی آین ه نیسدن. در فدو   پژوهی پیشکن .بای  متذکر ش  که آین هکمک شایانی می

پژوهی بدر   آین هیراکه ؛ به دنبال ساختو آین ه هستیم ،افت بینی اتفاق میجای کش  آین ه که در پیش

جبدری   یامدر  و الزاماًگیرد  میهای کنونی شکل و گام هااساد خواسته کی  دارد که آین ه برثایو امر ت

ریدزی  پژوهی یکی از مفی تریو راهکارهای برنامه آین ه(. Amer, et al., 2013: 30نیسن ) ناپذیرو تغییر

 . (Adegbile, et al., 2017: 3)رودبلن م ت در هر سامانه به شمار می

آن مسدیر    ۀهای کلی ی اسن تا بتوان بر پایشران، تعییو پیگامتریو  پژوهی، اولیو و مهمدر آین ه

ها مشابه فرمانی هسدتن  کده بدا    ایو پیشراندرستی پیمود.  بهتغییرات را در جهن رسی ن به اه اف 

توان جهن حرکن اتومبیل را تغییر داد. اگریه یوامل بسیار زیدادی در حرکدن   تغییر  جهن آن می

توان  تمامی دیگر اجدزا را، کده   پیش  رو میجادۀ مسیر   یک اتومبیل نقش دارن ، رهاکردن فرمان در

های کلی ی در یک سامانه نیدز بدا توجده بده     گرفتو پیشران نادی هکنن ، از بیو ببرد. خوبی کار می به

مورد م یرین داشته باش . بنابرایو، لدزوم  سامانۀ باری بر کل توان  آیار زیانها می نقش و اهمین آن

 ه به ایو یوامل امری ضروری و در ییو حال مفی  اسن.شناسایی و توجه ویژ

 پژوهشهای  پرسشاهداف و 

زمیندۀ  هدای تغییدر در   تریو پیشدران  مهم تحلیل و شناساییبرای یاریوبی ارائۀ ه ف از پژوهش حاضر 

نفعدان   خبرگدان دانشدگاهی و ذی   ،آمایش سرزمیو در شهرستان گرگان با مشارکن م یران استان گلستان

تدوان بده   مدی  ،کنند  ها ایفا مییگیریواملی که نقش بسیار مهمی در تصمیم تعییوو ترتی ، با ب یاسن. 

های کلید ی  . با تمرکز بر پیشرانیافندسن ها  م یرین آننحوۀ شرایط حاضر و سپس درک درستی از 

نتدرل و  تحدن ک  ،هدا هسدتن   ایو پیشدران  تحن تثییر یواملی کهتوان سایر های سرزمیو میتغییر کاربری

 ،. ضمو ایو هد ف ریزی کرد برنامهپای ار در سرزمیو توسعۀ م یرین قرار داد و در جهن نیل به اه اف 

بدیو   ،کلید ی شهرسدتان گرگدان   هدای   پیشدران که آیا در شناسدایی   به ایو پرسش پاسخ داده خواه  ش 

و در صورت وجدود   نظر وجود دارد یا خیر؟ اختالفدی گاه م یران استان گلستان و خبرگان دانشگاهی 

 اسن؟هنظر از ک ام جنبه اختالفپاسخ مثبن، ایو 
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 نظری پژوهشپیشینۀ 
اولدیو بدار در    ،ریزی برای توسعه در ایرانبرنامهحوزۀ در  های کلی یو تعییو پیشران پژوهیآین ه

)هاشدمی،   کدار رفتده اسدن   ه بد  ۷۳۱۳کشور با افق  ۀسال بیسن ان ازبا تنظیم سن  یشم ۷۹۳۳ سال

فرهنگی، یلمدی، اقتصدادی،   مختل   هایزمینهکشور در توسعۀ محورهای  ،. در ایو سن (۹: ۷۹۳۹

های بالقوه در جهن اه اف اساد توانایی طراحی و ت ویو ش ه و هر استان برسیاسی و اجتمایی 

 ای اسن.ریزی و اجرای آمایش سرزمیو منحقهدار برنامهیه ه ،ایو سن 

گدودرزی و  ( در آمدایش اسدتان خراسدان رضدوی و     ۷۹۳۱ران )موسوی و همکا، زمینهدر ایو 

بدزاززداه و  همچندیو   اند . پژوهی استفاده کدرده  آین هاستان یزد از توسعۀ در سن  ( ۷۹۳۹) همکاران

ای اسدتان  منحقده توسدعۀ  نگداری  به آیند ه مؤلفه  ۷۹کلی ی از  پیشران ۹با تعییو  (۷۹۳۹)همکاران 

ای اسدتان  منحقده توسدعۀ  از روش مدذکور بدرای    (۷۹۳۱)و زالی  بهشتی آذربایجان غربی پرداختن .

یندوان   بهیامل  ۷۹ ،ش ه شناسایییامل  ۱8از میان  ،آذربایجان شرقی بهره بردن  که در ایو پژوهش

 .استان انتخاب ش ن توسعۀ ای با نظر متخصصان منحقهتوسعۀ یوامل کلی ی در 

 ،هدای کلید ی  و شناسدایی پیشدران   LIPSORکداربرد روش  با ( 2۱۷۱و همکاران ) ۷استراتجیا

سه گروه افدراد   از ،. در پژوهش ایشانکردن ریزی یونان را برنامه 2یکاستلدر  اینگاری منحقهآین ه

هدای  جمله تعییو پیشران ازنفعان و کارشناسان محلی برای مراحل مختل  کار  شامل تیم کاری، ذی

یندوان یوامدل    به ،داشتن  سامانهبر را گذاری تثییربیشتریو  یامل که ۳ . تع ادکلی ی نظرسنجی ش 

 شناسایی ش ن . یامل 8۹از میان  کلی ی

ن برای مد یرین  های گوناگودر زمینه های کلی یو تعییو پیشران پژوهیاز آین ه ،یالوه بر ایو

زمیندۀ  در  (۷۹۳۱)یلدی بیگدی و همکداران    ینوان مثال،  بهاسن. کار گرفته ش ه ه مناطق و صنایع ب

و  ۳یلیدزاده ، صدنعن خدودرو ایدران   توسدعۀ  برای ارزیدابی  ( 2۱۷2و همکاران ) ۹لحیفی انتقال آب،

 8مد ینا  ،صنعن شیالت ر( د2۱۷۷و همکاران ) ۹آرانا-ویوانکو ،صنعن انرژیدر  (2۱۷8همکاران )

                                                      
1. Stratigea 

2. Kastelli 

3. Latifi 

4. Alizade 

5. Vivanco-Arana 

6. Medina 
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در پاید اری  ( 2۱۷۳و همکداران )  ۷جیاند   و اندرژی خورشدی ی  فنداوری  در ( 2۱۷۹و همکداران ) 

 .ان پژوهی در پژوهش خود بهره بردهاز آین هونیکی روستایی تجارت الکتر

هدای  زایی فعالیناشتغال در( ۷۹۳۱ینابستانی و کهنوج )های کلی ی در محالعات همچنیو پیشران

اکبدری و  یلی(، ۷۹۳8)امیو فرجی و همکاران ، کشن و صنعن در مناطق روستایی شهرستان جیرفن

 (۷۹۳۳فدرد ) زاده سیالبی و احم یدده(، ۷۹۳۱)ریی و همکاران مو(، ۷۹۳۳)نصر (، ۷۹۳۱)همکاران 

دهی الگوی آمایش فضاهای روسدتایی  ( شکل۷۹۳۳آباد و همکاران )امی ی شاه، گردشگریتوسعۀ در 

زاده و ملدک ، ۷۳۷۳نفدن خدام در افدق    آیند ۀ  ( ۷۹۳۱پور طباطبدایی ) امیری و نیلی، در استان لرستان

ونقدل   توسدعۀ حمدل  ( ۷۹۳۹زالدی و منصدوری بیرجند ی )   ، در کرج شهریتوسعۀ ( ۷۹۳۹همکاران )

ارومیه با رویکرد دریایۀ ش ن  خشکای ( ایرات منحقه۷۹۳۱فرجی و همکاران )، ۷۳۱۳پای ار در افق 

و همکداران   2نیدری امیو ،شهری قلعه آبکوه در مشه منحقۀ  ی( احیا۷۹۳۳) رهنما و همکاران، سیاسی

را  الگوی پوشش زمیو در مناطق روسدتایی ( 2۱۷۱و همکاران ) ۹تالشی ای ومنحقهتوسعۀ در  (2۱۷۱)

 .کردن مک تعییو با استفاده از روش تحلیل ایرات متقاطع و میک
 )محالعدات  های ایو پژوهش با بررسی منابع یلمی و اسناد توسعه و آمایش استان گلسدتان داده

هدای تخصصدی   حبه و نشسدن و همچندیو از طریدق مصدا    (۷۹۳۳ آمدایش اسدتان گلسدتان،   برنامۀ 

در ایو راستا، ابت ا تمدام یوامدل تثییرگدذار بدر سدامانه بدا بررسدی مندابع و          آوری ش ه اسن. جمع

صدورت خالصده و    بهبن ی ش ه و های تخصصی تعییو ش ه اسن. پس از آن، یوامل دستهنشسن

ارکن مد یران  شهرستان گرگان از طریق مشد توسعۀ های کلی ی جامع درآم ه و در نهاین، پیشران

 . اهمین و ی م قحعین مشخص گردی ه اسندرجۀ شهرستان بر اساد تحلیل ساختاری براساد 

 محدوده و قلمرو مورد مطالعه

شدمالی  دقیقۀ  2۳درجه و  ۹۳ واقع در (۷۹۳۹، )مرکز آمار ایران ۳۳۱۹۳۷جمعین شهرستان گرگان با 

موجدود در شهرسدتان   یمد ۀ   هدای بریکدار  .مرکز استان گلستان اسن شرقیدقیقۀ  ۳۳درجه و  ۹8و 

متراکم، مرتع و کشاورزی، منابع آب، اراضی شور، منداطق   نیمهمناطق مسکونی، جنگل متراکم و  شامل
                                                      
1. Jinag 

2. Amin Nayeri 

3. Taleshi 
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محالعات آمایش سدرزمیو بدرای اسدتان گلسدتان در سدال       .هستن پروری و تفرج صنعتی، جاده، آبزی

   قه فراهم گردی ه اسن.آمایش سرزمیو برای ایو منحنقشۀ  روزرسانی ش ه و به ۷۹۳۹

 
نهای کنونی شهرستان گرگا. کاربری۱تصویر   

اجدرای طدرم آمدایش     پدیش روی  مشدکالت  ،پژوهی با بررسی یوامدل کلید ی  محالعات آین ه

هدای  بده مد یران دسدتگاه    ،هدای موجدود  کن  و با رفع ابهامات و پیچی گیمیسرزمیو را شناسایی 

در واقدع، در   گیری بپردازن .تصمیمبه وضع موجود  دربارۀ یتربا دی  شفافده   میاجرایی اجازه 

در اسدتان اری اسدتان    ۷۹۳۹های شهرستان گرگان که پیش از ایو در سال ایو مسیر آمایش کاربری

بدر  پس از بده توافدق رسدی ن     ،محلوب در نظر گرفته ش ه اسنآین ۀ ینوان  بهو گلستان ارائه ش ه 

بدرای   تخصصدی اجدرا نیدز نیداز بده محالعدات      مرحلدۀ   ه، در گیرند تصمیمهای  دستگاهدر  روی آن

هدای کندونی   مدورد محالعده و کداربری   محد ودۀ   ،۷تصدویر   .ریزی دقیق در جهن اجرا دارد برنامه

               .ده  میشهرستان گرگان را نشان 
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 روش و ابزار تحقیق

هدای کیفدی   کاربرد روش که با اسن( 2اکتشافی ۀ)هنجاری مقابل واژ ۷هنجاری ایو پژوهش تحلیلی

برگرفتده از روش فرانسدوی   رفته  کار بهپردازد. روش پژوهی به حل مسائل با پیچی گی بار می آین ه

با بررسی منابع  مورد نیازهای داده اسن. LIPSOR(Godet and Durance, 2011: 22)پژوهی یا  آین ه

تخصصدی  هدای   نشسدن ه و و از طریدق مصداحب    اسناد توسدعه و آمدایش اسدتان گلسدتان     ،یلمی

 ده .نمودار جریانی پژوهش را نشان می ،۷شکل  اسن.  هشآوری  جمع

 
 نمودار جریانی اجرای پژوهش .۱شکل 

مدورد  سدامانۀ  هدای  میان متغیرهای کلی ی و محابقن ویژگدی وابستۀ بررسی ایرات و روابط زمینۀ در 

برخدی از   در مقایسده بدا   .شد ه اسدن  اده اسدتف  ۹از تحلیل ساختاری ،های محیط بیرونیمحالعه و ویژگی

روش دلفی که در آن متغیرها به صورت منزوی و بد ون رابحده بدا     های بررسی خرد جمعی مانن روش

و تمامی متغیرهدا دو بده    افت میتقابل میان متغیرها اتفاق  ،دیگر متغیرها هستن ، در تحلیل ماتریس متقابل

میدزان   انتخداب متغیرهدا بدر اسداد     .(Medina, et al., 2015: 38)شدون   به یک یگر سنجی ه می نسبندو 

 متغیرهدای بدا بررسدی   های تغییر اسدن. تحلیدل سداختاری    ینوان پیشران  به ها آنو ی م قحعین اهمین 

 مشدارکتی زمیندۀ  در یدک   فراین ایو ده . را نشان می سامانهآین ۀ های وضعین درونی و بیرونی، پیشران

   (Stratigea, 2013: 146). شود( انجام میاننفع یذو  )گروهی از کارشناسان
                                                      
1. Normative 

2. Explorative 

3. Structural analysis 
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 هاتحلیل داده و تجزیه

 پژوهدی  آیند ه  توسط گدروه  ماتریس ایرات متقابل کمیحاسبات با ه ف انجام م ۷مکمیک افزارنرم

بده   نسدبن اهمین متغیرها  ،در ایو ماتریس .(Godet, 1994: 64) اسنش ه  طراحی مکت  فرانسوی

 Pزیداد( و   تدثییر متوسدط(، سده )   تدثییر ان ک(، دو ) تثییر(، یک )تثییر)ب ون فر صیک یگر با ای اد 

 ان :نور سهها بر ماتریس افزارنرمدر ایو  .(Godet, 1994: 50)شود بالقوه( سنجی ه می تثییر)

و  تدثییر بیدانگر اهمیدن    کده متغیرها و نمودارهای مربدو   همراه  بهماتریس ایرات مستقیم  .۷

 ۷۱یعنی کمتدر از   ،م ت کوتاهگر روابط کنونی و و ت ایی سامانهیر بر کل وابستگی یک متغ

 اسن. سال

 ،مد ت  میانروابط دهن ۀ نشانکه  ها یم بیو متغیرها و نمودارهای آنماتریس روابط غیرمستق .2

 اسن. سال آین ه ۷۹تا  ۷۱ یعنی

روابدط  دهن ۀ شانن مستقیم بیو متغیرها کهمستقیم و غیربالقوۀ ارهای روابط ماتریس و نمود .۹

 سال اسن.  ۷۹م ت یا بیشتر از  بلن 

هایی سامانهزوجی بر اساد روش تحلیل ساختاری برای بررسی روابط بیو متغیرها در مقایسۀ 

بر اساد تمام  سامانهبا ابعاد ین گانه و پیچی ه کاربرد دارد. تحلیل ساختاری روشی برای توصی  

سازی روابط پیچی ه برای شناسایی متغیرهای کلید ی  ادهس ،اجزای آن اسن و ه ف از ایو مقایسه

 (Stratigea, 2013: 151). اسن سامانهو پیشران در تغییر 

هدای سدرزمیو در شهرسدتان گرگدان و دیگدر      آمدایش کداربری   ۀبررسی منابع یلمدی در زمیند  با 

بررسی روابدط   یبراهای سرزمیو شناسایی ش ن . بر تغییر کاربریمؤیر یامل  ۱۱ ،ایرانهای  شهرستان

ای کار رفته اسن. بدرای یندیو مقایسده   ه ب N*Nصورت  بهزوجی میان متغیرها ماتریس روابط متقابل 

سلول برای سنجش روابدط   ۹۳2۳به معنای  ۱۱در  ۱۱ماتریس  ،گیردصورت زوجی صورت می بهکه 

 .م  نخواهد  بدود  ارآک ین ان بودن کنن ه خستهبر و اسن و پرکردن ینیو ماتریسی به دریلی نظیر زمان

بدا نظدر پدن      ،سدایر یوامدل هسدتن     ۀیامل که گزی ه و نمایند   22 یامل، ۱۱ ، از میان دلیله همیو ب

سدن. ایدو یوامدل بدر     آورده شد ه ا  ۷جد ول   که در تخصصی انتخاب ش ن  متخصص طی نشسن

                                                      
1. Micmac 
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تی و )سیاسدی، اقتصدادی، اجتمدایی، تکنولدوژی، محدیط زیسد       PESTEL دبن ی استان اراساد طبقه

بند ی  شد ن  و در تقسدیم   ابت ا به شش گروه تقسیم (Oxford College of Marketing, 2018)قانونی( 

 .  ان های راهبردی ارائه ش هیاملبخش سیاسی با بخش قانونی ادغام و تحن ینوان  ،نهایی

ان گرگانهای تغییر کاربری و پوشش اراضی شهرست. پیشران۱جدول   

طبقۀ 
 یامل

 یر بر تغییر کاربری اراضیؤم یامل ردی 

وم
ب

تی
اخ
شن

 

۷ 
و  زادهمیرزایدی ؛ ۹: ۷۹۳8، و خداکپور  )صامیان شامل اقلیم، ارتفار، شی  زمیو، جهن جغرافیایی، خاک و غیره ؛شناختیبومان تو
 (۷2۷: ۷۹۳۹احم پور و یلوی، ؛ ۳۹: ۷۹۳۹، نژادنیک

 (۷: ۷۹۳8، و خاکپور )صامیان ححی و زیرزمینیهای سبع آبمنامیزان  2

۹ 
و  میرزایدی زاده ) و غیدره  زمیو ۀش ن کر گرمزیسن و های محیطآلودگیهای طبیعی، اکوسیستمشامل تخری   ؛اکوسیستمزوال 
 (۳۹: ۷۹۳۹، نژادنیک

 (۳۹ :۷۹۳۹، نژادو نیک زاده)میرزاییسوزی بالیای طبیعی نظیر سیل، زلزله و آتش ۳

دی
صا
اقت

 

 Farajollahi, et al., 2017: 1685)؛8۹: ۷۹۳۳)رهنما و همکاران،  زن گیهزینۀ ناشی از میزان درآم  مردم و  ؛ق رت خری  ۹

8 
پدور  جمدالی ;Farajollahi, et al., 2017: 1685; Allahyari, et al., 2013: 744) های گوناگوننسبن قیمن زمیو در کاربری

 (8۹ :۷۹۳۳؛ رهنما و همکاران، ۳۹۳ :۷۹۳۳سجادی قی اری و ص رالسادات،  ؛۳۳ :۷۹۳2امیرنژاد،  ؛ ۷۱۳: ۷۹۳۹و همکاران، 

۱ 
 Samimi ؛۳۳: ۷۹۳2امیرندژاد،  ) هدای یهارگانده )کشداورزی، صدنعن، خد مات و گردشدگری(      بخدش  ی درخد مات دولتد  

Sharami, et al., 2014: 493) 
 (22۹ :۷۹۳۱)سع ی و یواطفی اکمل،  کارو    محیط کس  ۳

دی
هبر
را

 

۳ 
و  میرزایدی زاده ؛ ۳۳8: ۷۹۳۹کشوردوسدن،  ) شدود( های دستوری )مصالح حکومتی که استان موظ  به اجرای آن مدی سیاسن
 (;۳۳Allahyari, et al., 2013: 744; Menconi, et al., 2015: 3: ۷۹۳۹ ،نژادنیک

 ان از توسعه( آمایش سرزمیو و سن  یشممیزان تبعین از اسناد باردستی م یرین سرزمینی )نظیر سن   ۷۱
 (Kalali Moghaddam, 2015: 35; Allahyari, et al., 2013: 749) تناس  منافع واردکنن گان و تولی کنن گان ۷۷
 (۳۱: ۷۹۳8)ص یقی و همکاران،  حماین دولن از صادرات ۷2

۷۹ 
 Ahmadpour and;) رق بده منداطق گونداگون اسدن(    گداز و بد  توسدعۀ  ونقل و انرژی )منظور از انرژی  های حملزیرساخن

Alavi, 2014: 109; Xiong, et al.,  2018: 1 ۹۹ :۷۹۳8زاده،  اسماییلزاده و  اسماییل) 

یی
تما
اج

 

 (Allahyari, et al., 2013: 749 ؛۱8: ۷۹۳۹متوسلی و همکاران، ) ینجمعان ازۀ  ۷۳
 (Farajollahi, et al., 2017: 1685)بیکاری اشتغال و  ۷۹
 (۷۱۱: ۷۹۳۹پور و همکاران، )جمالیتجربه و  میزان دانش، مهارت ۷8
 (۳۹: ۷۹۳8)دورودیان و دورودیان، زن گی  سبکر یتغی ۷۱
 (۳۳۱ :۷۹۳۳و ص رالسادات،  )سجادی قی اری مهاجرت ۷۳
 (Samimi Sharami, et al., 2014: 493؛ ۷ :۷۹۳۳مزریه فراهانی، ) نظام مالکین اراضی )خرده مالکی و تقسیم اراضی( ۷۳
 (Allahyari, et al., 2013: 749) نشینی حاشیه 2۱
 (۳۱۷ :۷۹۳۹؛ کشوردوسن، 2۷۷: ۷۹۳۱)سع ی و یواطفی اکمل،  گردش و شفافین اطالیات 2۷

ری
ناو
ف

 

 (Allahyari, et al., 2013: 749های سنتی( )های نو یا دانش بومی و فناوری)انرژی ناوریف 22
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در  های مد یریتی شهرسدتان گرگدان   م یران متخصص در سازمان نفر از ۱۱شامل گروه،  از دو

آنالیدو   ۀنامد  طدی پرسدش   تخصصدان دانشدگاهی  یر بر آمدایش سدرزمیو و م  ؤم گوناگون های  حوزه

نفدر از   ۷8 ،. در ایدو میدان  را انجدام دهند   گذار تثییرزوجی میان یوامل مقایسۀ درخواسن ش  که 

 ایدرات  ماتریس ۀکنن  تکمیلها که فر از متخصصان منابع طبیعی به پرسشن ۷8م یران متخصص و 

 پاسخ دادن .   ( بود،22*22) یواملمتقابل 

 های پژوهشیافته

مندابع طبیعدی و مد یران متخصدص در     زمیندۀ  ها به دو گروه افراد متخصدص دانشدگاهی در   پاسخ

به یک پاسدخ واحد     ۷نما فاده ازبا استهای هر گروه پاسخمجمویۀ بن ی و شهرستان گرگان تقسیم

 2آن در ج ول جزئیات کل افراد هم بررسی ش ه اسن که مجمویۀ های همچنیو پاسخ تب یل ش .

 نشان داده ش ه اسن.

ها ها در سه گروه متخصصان منابع طبیعی، مدیران و مجموع آنپاسخیات یجز .2جدول   

 شاخص
متخصصان 

 دانشگاهی

مدیران متخصص 

 شهرستان گرگان

- جموع دو گروه پاسخم

 دهندگان

 22 22 22 ماتریسان ازۀ 

 ۷2۱ 2۹۹ ۷۳2 (تثییرتع اد صفرها )ب ون 

 ۷۱۱ 8۷ ۷۷۹ ان ک( تثییرها )با تع اد یک

 ۷۳۱ ۷2۱ ۷۹۱ متوسط( تثییر)با  تع اد دوها

 ۳8 ۹۷ ۱۷ زیاد( تثییرها )با تع اد سه

 2۷ ۷۱ ۳ بالقوه( تثییرها )با Pتع اد 

 ۹8۳ 2۳۳ ۹۳2 یر صفرهاغ تع اد کل

 %2۱۱/۱۹ %۳۳8/۹۷ %88۷/۱۱ نرخ پُرش گی

 

( Pو  ۷،2،۹هدای  هایی بدا ارزش های پرش ه غیر از صفر )سلولکه درص  سلول 2نرخ پرش گی

یه نرخ هر. ده را نشان می سامانهمیزان پیچی گی روابط در  ( اسن،22×22=۳۳۳ها )به کل سلول

                                                      
1. Mode 

2. Fillrate 
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 گی روابط مستقیم بیو متغیرها بیشدتر بدوده و در ایدو شدرایط     پیچی ،پرش گی ماتریس بیشتر باش 

 قحعین بیشتری همراه خواه  بود. تمرکز بر روابط غیرمستقیم و بالقوه با ی م

هدای متخصصدان دانشدگاهی(    اول )پاسدخ مجمویدۀ  ده  نرخ پرشد گی در  نشان می 2ج ول 

درصد  و   ۳۹/۹۷گرگدان(  های م یران متخصص شهرسدتان  دوم )پاسخمجمویۀ در  ،درص  88/۱۱

 ،درص  اسدن. محدابق نتدای  ایدو مداتریس      2۷/۱۹ش ه(  دریافنهای پاسخهمۀ سوم )مجمویۀ در 

میدزان ناپاید اری و    ،و روی هدم رفتده  ان  تر از م یران دی همتخصصان دانشگاهی روابط را پیچی ه

 بسیار زیاد اسن. سامانهی م قحعین در 

 .دهد  مستقیم متغیرها بر یک یگر را نشان مدی  تثییراتریس نتای  حاصل از م ۳و  ۹ ،2 های شکل

هدا محاسدبه   دادهمجمویدۀ  جمع هر ستون و هر ردی  ماتریس در سده   ،ایرات مستقیم در ماتریس

بر سایر متغیرها و مجمدور   iهای هر ردی  بیانگر میزان ایرگذاری متغیر ش ه اسن. مجمور ارزش

 اسن.  jاز سایر متغیرهای  iذیری متغیر پتثییرهر ستون بیانگر میزان های  ارزش

روابط مستقیم میان متغیرها بر اساد پاسخ متخصصدان دانشدگاهی اسدن.     ۀدهن نشان 2شکل 

میزان تثییرگذاری یک متغیر و محور افقی میزان تثییرپذیری یا وابستگی یک متغیدر   ،محور یمودی

 توان به پن  گروه تقسیم کرد. یرها را میمتغ ،ده . محابق ایو نموداراز سایر متغیرها را نشان می

کده بسدیار تثییرگدذار بدر     « فنداوری »و « های دسدتوری سیاسن»: متغیرهای کی گروه یرهایمتغ

ر بر سایزیاد تثییرگذاری دلیل ایو گروه از متغیرها به  ها ان ک اسن. سامانه هستن  و تثییرپذیری آن

 مورد اهمین هستن . طبیعتاً ،متغیرها

و  «وکدار  محدیط کسد   »، «اشدتغال و بیکداری  »، «جمعینان ازۀ »: متغیرهای دو گروه یرهایمتغ

که در زون دو هستن . ایو متغیرها هم متغیرهدای تثییرگدذار و هدم تثییرپدذیر     « تغییر سبک زن گی»

تواند   هدا مدی   شون  که هر تغییری بر آنمتغیرهای بسیار ناپای ار محسوب میدلیل هستن ، به همیو 

دلیدل  یندوان متغیرهدای کلید ی سدامانه هسدتن  کده بده         بهر بقیه داشته باشن . ایو متغیرها تثییری ب

ها زیاد اسن و گاهی ممکو اسن در بیو ایدو متغیرهدا، تابوهدایی     نظر بر سر آن اختالفناپای اری، 

 آی ، اما بسیار بااهمین هستن .وجود داشته باش  که اگریه صحبتی از آن به میان نمی
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، «تناسد  واردکنند گان و تولی کنند گان   »، «زوال اکوسیسدتم »: متغیرهدای  سده  گروه یرهایمتغ

متغیرهدای وابسدته و   « هدای گونداگون  قیمن نسبی زمیو در کداربری »و « نشینی حاشیه»، «مهاجرت»

 تحن تثییر متغیرهای گروه یک و دو هستن .  

 ،  که بر اساد نظرسدنجی هستن «بالیای طبیعی»و  «نظام مالکین اراضی»: یهار گروه یرهایمتغ

 کنن .پذیرن . ایو متغیرها مستقل یمل مینه تثییری بر متغیرهای دیگر دارن  و نه تثییری می

میدزان داندش، مهدارت و    »، «های سححی و زیرزمیندی منابع آب»: متغیرهای پن  گروه یرهایمتغ

هدای  ی در بخدش خد مات دولتد  »و « قد رت خرید   »، «میزان تبعیدن از اسدناد باردسدتی   »، «تجربه

ها نظر داد و بسدته بده تغییدر     آن ۀتوان دربارپیشاپیش نمی ومتغیرهای بینابینی هستن  که « یهارگانه

 ها متفاوت خواه  بود. شرایط، جایگاه آن

 

نمودار روابط مستقیم میان متغیرها بر اساس پاسخ متخصصان دانشگاهی .2شکل   

فناور سیاست دستوری
 ی

 اطالعات

 جمعیت

 اشتغال

 زیرساخت

 خدمات دولتی

 قدرت خرید

 محیط کسب و کار

 سبک زندگی

 منابع آبی

 بالیای طبیعی

 نظام مالکیت

 صادرات

 تبعیت از اسناد

 قیمت زمین

نشینیحاشیه  

 مهاجرت

 واردات

 زوال اکوسیستم

ی
 تأثیرگذار

 تأثیرپذیری

 دانش و مهارت 
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یر بر آمایش شهرسدتان گرگدان بدر اسداد     ؤتثییرگذاری و تثییرپذیری یوامل م مودارن ،۹شکل 

هدای  سیاسدن »متغیدر   ،های اجرایی شهرستان گرگدان اسدن. در ایدو نمدودار    پاسخ م یران دستگاه

« ق رت خرید  »بیشتریو تثییرگذاری و متغیر « های یهارگانهخ مات دولتی در بخش»و « دستوری

اشدتغال و  »، «زوال اکوسیسدتم »تثییرگدذاری و تثییرپدذیری و متغیدر     بیشتریو «وکار کس محیط »و 

 بیشتریو تثییرپذیری را دارن .« های سححی و زیرزمینیمنابع آب»و « بیکاری

 

های اجرایی شهرستان گرگاننمودار روابط مستقیم میان متغیرها بر اساس پاسخ مدیران دستگاه .۳شکل   

« نشدینی حاشیه»متغیر  مؤیرتریو،« های دستوریسیاسن»و « فناوری»متغیرهای  ،۳شکل  محابق

تغییر سبک » و «جمعین»، «وکار کس محیط »، «اشتغال و بیکاری»بیشتریو تثییرپذیری و متغیرهای 

 .دارن های دو گروه بیشتریو تثییرگذاری و تثییرپذیری محابق مجمور پاسخ« زن گی

 سیاست دستوری

 اطالعات

 فناوری

 زیرساخت 

 اشتغال

 دانش و مهارت

 قدرت خرید تبعیت از اسناد
 محیط کسب و کار

 سبک زندگی

 منابع آبی

 خدمات دولتی

 نظام مالکیت

 صادرات

 توان اکولوژیکی

 جمعیت

نشینیحاشیه  

 بالیای طبیعی

 واردات

 زوال اکوسیستم

ی
 تأثیرگذار

 تأثیرپذیری

 قیمت زمین

 مهاجرت
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متخصصان دانشگاهی و مدیرانمجموعۀ نمودار روابط مستقیم میان متغیرها بر اساس پاسخ دو  .۴شکل   

ماتریس روابط غیرمستقیم از طریق ضرب متوالی ماتریس روابط مستقیم  بیو متغیرها به دسدن  

غیرمسدتقیم بدیو   تا جایی که نسبن روابط به یک یگر یابن باقی بمان . بدا بررسدی روابدط    آی ؛  می

توان متغیرهای پنهان در سامانه را شناسایی کرد. متغیرهای پنهان متغیرهایی هسدتن  کده   متغیرها می

مد ت و وابسدته بده متغیرهدای دیگدر       میدان امدا در   ،لوین اهمین نباشدن  وم ت در ا کوتاهشای  در 

پرشد ه   در مداتریس   Pهدای  همچندیو بدا بررسدی ارزش    نقش مهمی در سامانه ایفا کنن .توانن   می

توان  قابدل تغییدر   می Pارزش بیو متغیرها پی برد.  بالقوهتوان به روابط میشون گان  مصاحبهتوسط 

ارزش  ،توان ارزش یک، دو یا سه را برای آن لحاظ کرد. در پژوهش حاضدر باش . ب یو معنا که می

 رفته ش ه اسن.متوسط )ارزش دو( در نظر گ تثییر( برابر با میزان Pبالقوه ) تثییر

سیاست 
 دستوری

 فناوری

طالعاتا  

 جمعیت
 اشتغال

 زیرساخت

 خدمات دولتی
قدرت 
 خرید

 محیط کسب و کار

 سبک زندگی

 منابع آبی

بالیای 
 طبیعی

 نظام مالکیت

 صادرات

 قیمت زمین تبعیت از اسناد

نشینیحاشیه  

 مهاجرت

 واردات

زوال 
 اکوسیستم

ی
 تأثیرگذار

 تأثیرپذیری

 دانش و مهارت 

 توان اکولوژیکی
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سده مجمویده    نتای  حاصل از سه ماتریس روابدط مسدتقیم، غیرمسدتقیم و بدالقوه در     ۹ج ول 

 .کند   مدی  هنشان داده ش ه اسدن، خالصد   ۳و  ۹ ،2های را که پیش از ایو در نموداردهن گان  پاسخ

 ن  کده در  به سایریو تعیدیو شد   نسبنتغیرهای با اولوین بارتر مینوان  بهمتغیرهایی در ایو ج ول 

 ، . بندابرایو به دیگر متغیرها حالدن بیشدینه دارند    نسبنان  و  گرفتهگروه اول یا دوم در نمودار قرار 

 ۹انتخاب ش ه و در جد ول   ۷یا ی م قحعینتثییرگذاری ابینی بر اساد میزان صورت بین بهمتغیرها 

 نشان داده ش ه اسن.

مجموعه  های سهدر پاسخ اثرگذارهای متغیرمقایسۀ  .5جدول   
هامجموعه کل پاسخ مدیران دانشگاهیان  

 روابط مستقیم
روابط 

 غیرمستقیم
 روابط مستقیم روابط بالقوه

روابط 

 غیرمستقیم
 روابط مستقیم روابط بالقوه

روابط 

 غیرمستقیم
 روابط بالقوه

های  سیاست

 دستوری
 فناوری

های  سیاست

 دستوری

های سیاست

 دستوری
 فناوری

های سیاست

 دستوری
ناوریف  

های زیرساخت

ونقل و  حمل

 انرژی

خ مات دولتی 

های در بخش

 یهارگانه

جمعیتاندازۀ   
های سیاست

 دستوری
جمعیتاندازۀ   

محیط 

وکار کسب  
 قدرت خرید

محیط 

وکار کسب  

های  سیاست

 دستوری

تبعیت از اسناد 

 باالدستی

های سیاسن

 دستوری

 فناوری
 ۀانداز

 جمعیت
 فناوری

خدمات دولتی 

ی هادر بخش

 چهارگانه

توان 

شناختی بوم  

خدمات دولتی 

های در بخش

 چهارگانه

جمعیت ۀانداز  

قیمت نسبی 

زمین در 

های کاربری

 گوناگون

محیط 

کار و کس   

اشتغال و 

 بیکاری

اشتغال و 

 بیکاری

اشتغال و 

 بیکاری
 قدرت خرید

تغییر سبک 

 زندگی

میزان تبعیت از 

 اسناد باالدستی

محیط 

وکار کسب  

گردش و 

 شفافیت

 اطالعات

 فناوری

کند.اهمیت متغیرهای کلیدی را تعیین می ،بندی مستقیم، غیرمستقیم و بالقوهنتایج طبقه ۀمقایس  

 یر محابق روش زیر محاسبه ش ه اسن:اهمین هر متغ ،در ایو پژوهش

 لوین اهمین متغیرو( = امتغیررتبۀ ارزش  × تع اد تکرار در آن رتبه)

 بار: ۀدر معادل

  یعنی بدارتریو تثییرگدذاری باشد     ،در ردی  اول ۹تغیر: اگر متغیر در ج ول مرتبۀ ارزش، 

ارزش سه، در سحر سوم ارزش دو  ،یعنی سحر دوم باش  ،ارزش یهار، اگر در سحح بع ی

 گیرد.و در سحح یهارم ارزش یک می

                                                      
1. Uncertainty 
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 متغیر در سحح م نظر اسن.  آن  ۀش  تکرار: به معنی تع اد دفعات تع اد تکرار 

در سه ستون مربو  به روابط مستقیم، ایدو متغیدر دو    «های دستوریسیاسن»متغیر  بارۀرمثالً د

 بار در بارتریو سحح )ارزش یهار(  و یک بار در سحح دو )ارزش سه( تکرار ش ه اسن. بنابرایو:

 ۷۷( =۹۷(+)۳2) 

 8ل در جد و صدورت خالصده    بده اهمین سایر متغیرها محاسبه و نتای  آن درجۀ  ،ب یو ترتی 

 نشان داده ش ه اسن.

شده مصاحبه ۀهای سه مجموعهای تغییر در ترکیب پاسخپیشران. 6 جدول  

 روابط بالقوه روابط غیرمستقیم روابط مستقیم رتبه

 یکم
دستوری هایسیاسن  

۷۷(=۷*۹(+)۳*2)  

 فناوری

۳(=2*۳)  

های دستوریسیاسن  

۷۷(=۷*۹(+)2*۳)  

 دوم
 فناوری

8(=۳*۷(+)2*۷)  

ونقل  حملهای زیرساخن

 انرژی

۳(=۷*۳)  

های خ مات دولتی در بخش

 یهارگانه

8(=۷*2(+)۷*۳)  

 سوم
جمعین ۀزاان   

۹(=2*۷(+)۹*۷)  

های دستوریسیاسن  

۹(=۷*۹)  

وکار کس محیط   

۹(=۷*2(+)۷*۹)  

 یهارم
کار و کس محیط   

۳(=۹*۷(+)۷*۷)  

 ق رت خری 

۹(=۷*۹)  

 فناوری

۹(=۷*۷(+)۷*2)  

 پنجم

ی هاخ مات دولتی در بخش

 یهارگانه

2(=۷*2)  

 تبعین از اسناد باردستی

۹(=۷*۹)  

جمعینان ازۀ   

۹(=۷*۹)  

 اهپیشنهادارائۀ و  گیرینتیجه
 مورد بحث قرار داد:  جنبهتوان از دو نتای  را می

دهن گان با یک یگر های متفاوت دو گروه پاسخپاسخنتای  روابط مستقیم بیو مقایسۀ  :جنبۀ اول

 .هاکل پاسخیۀ مجموآن با مقایسۀ و 

مدورد توافدق هدر دو گدروه متخصصدان      « دسدتوری  هدای سیاسدن »متغیدر   ،۹ج ول نتای   براساد

ینوان پیشران کلید ی   بهتوان  می اول اهمین قرار داد که ۀاسن و در درجدانشگاهی و م یران شهرستان 
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دو پاسدخ متفداوت    ۀوید در مجملوین دوم، سوم و یهدارم  ومتغیرهای با ا بر سایر متغیرها ایرگذار باش .

به اسدتثنای  م ه اسن. به یبارت دیگر، ها آکل پاسخمجمویۀ ولی در گروه متغیرهای با اهمین در  ؛اسن

بن ی پاسدخ  لوینوبیو اسایر متغیرها  بارۀدر اتفاق نظر دارن ،که دو گروه  «دستوری هایمتغیر سیاسن»

تفداوت دید گاه بدیو     ش از ایدو نیدز  پدی  .متخصصان دانشگاهی و م یران متخصص تفاوت وجدود دارد 

 (Choi, et al., 2005: 632؛ King, 2016: 1511) دیگدر هدای  م یران متخصص و دانشگاهیان در پدژوهش 

مد یران و نخبگدان دانشدگاهی در بررسدی مسدائل متفداوت اهد اف،         مورد بحث و اهمین بوده اسدن. 

بده  ( و هدر رویکدرد   Choi, et al., 2005: 632بینند  ) ا، ادراک و مسیرهای متفاوتی از یک یگر میه گرایش

هدا  گیدری شود م یران در تصمیم. بنابرایو، پیشنهاد می(Rosen, 2018: 671) یر اسنؤدر پیشرفن منویی 

گردهمدایی  هدای اجرایدی بدا    خبگان دانشگاهی را نیز لحاظ کنن . تعامل میان دانشگاه و دسدتگاه نظرات ن

 .باش  و ایربخش ها بسیار سودمن گیریتوان  در تصمیمنظرات هر دو گروه می

 تر در روابط مستقیم، غیرمستقیم و بالقوه. یشمتغیرهای با ارزش اهمین ب ۀمقایس ،دومجنبۀ 

سده   ءجدز  «دسدتوری  هدای سیاسن»متغیر  ،در هر سه گروه روابط مستقیم، غیرمستقیم و بالقوه

 هدای سیاسدن  بده یبدارت دیگدر،    .در مقدام دوم قدرار دارد   «فنداوری »متغیر مهم اول اسن و متغیر 

تثییرگدذار  بدر سدایر متغیرهدا    تواند   م ت و بلن م ت مدی  میانم ت و هم در دستوری هم در کوتاه

پدس  توجه اسن.  کانونبلن م ت  بیش از ،م ت میانم ت و  کوتاهاما نقش فناوری در روابط ؛ باش 

و  «جمعیدن  ۀاند از »سدوم و  ۀ رتبد در « های یهارگانده خ مات دولتی در بخش»های پیشران ،از آن

 گیرن .یهارم قرار میرتبۀ در  «وکار محیط کس »

آمایش سرزمیو در شهرستان گرگان تدا   ۀهای مرتبط با اجرای برنامگیریتصمیم ،براساد نتای 

شود و ناگزیر به انجدام آن  ها ابالغ می ح  زیادی متثیر از اسناد باردستی و حکومتی اسن که به آن

 از نظدر مد یران و خبرگدان     ،تدوان یندیو تفسدیر کدرد کده در حدال حاضدر        اقل مدی هستن  یا ح

گدذارد و  های دستوری تثییر بسزایی در اجرای اه اف آمایش سرزمیو مدی سیاسن ،شون ه مصاحبه

 تریو تغییرات در سامانه رخ خواه  داد.یم ه ،با تغییر در ایو بخش

 یید مان بدا   اسدن و تحلیدل اجر  سدنتی  هدای رویکرددستوری )بار به پاییو( یکدی از   سیاسن

از اختیدارات و   بخشدی هدای اجرایدی   سدازمان  ،. در ایدو دید گاه  شدود سیاسن در ص ر آغداز مدی  
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های بررسی سیاسن .(۹۹: ۷۹۳2راد و همکاران، )فرجی ، اما بای  کنترل شون را دارن صالح ی ها 

های کالن م یریتی کشور و سداختار  سیاسناسن نشان داده  ایو پیش ازای در ایران منحقهتوسعۀ 

؛ ۷۹۹: ۷۹۳۱رهنمدا و همکداران،   ) ای اسدن منحقده  ۀتوسدع  اصدلی گیدری پیشدران    تصمیممتمرکز 

 .(۳۱8: ۷۹۳۹کشوردوسن و همکاران، ؛ ۹۷: ۷۹۳2راد و همکاران،  فرجی

هدای اجرایدی و   اسدن کده مد یران دسدتگاه     نکات درخور توجه در پژوهش حاضر ایدو  یکی از

رند  دانسدته و دولدن و حکومدن     های آمایش سدرزمیو کدم  خود را در اجرای برنامه خبرگان نقش

پدیش بدرای   دهدۀ  هایی که از یند   رغم تالش به یعنی دانن .مرکزی را مسئول اصلی برای تغییرات می

توسدعۀ  شد ه بدرای    بدومی سرزمیو وجود داشته اسن، همچنان راهبردی سدازگار و   ۀجانب توسعۀ همه

پیشدنهاد   بنابرایو، های موجود در ایو سحح کامل نیسن.ها و قابلینجستو از پتانسیل بهرهو ای  منحقه

ای شدکل بگیدرد و   هدای منحقده  هدا و طدرم  ای متناس  با برنامهمنحقهتوسعۀ گذاری شود سیاسنمی

ایدو   گیری برای مناطق خود ایفای نقش کنند . در تصمیمزمینۀ ها بتوانن  با اختیارات نسبی در سازمان

هدای  جسدتو از ظرفیدن   بهدره یوامل محلدی و  مشارکن و همکاری  ،های اصلییکی از یرصه ،راستا

 توسعه دخالن داده شود. فراین در  ،هاسن تا ظرفین و دانشی که در سحح منحقه اسن آن

توان  بر تغییدر  های گوناگون میاز راه و دومیو پیشران تغییر در شهرستان گرگان اسن ،فناوری

 شدهری، توسدعۀ  پاید ار، رشد  و   توسعۀ نقش فناوری در  های ایو شهرستان ایرگذار باش .یکاربر

 ناپذیر اجتناب ...کاری، کشاورزی و جنگل های جنگل اری،های دسترسی و تغییر کاربریافزایش راه

 و (۷۹۳۱رهنما و همکاران ) های دیگر نظیرپیش از ایو نیز در پژوهش. (Kongoli, 2016: 1) اسن

 ای شناسایی ش ه اسن.منحقهتوسعۀ ینوان پیشران کلی ی  بهفناوری  (2۱۷۹و همکاران ) ۷للهیاریاا

ینوان  به «ونقل انرژی های حملزیرساخن»و « های یهارگانهخ مات دولتی در بخش»همچنیو 

 بری اراضدی را ریر بدر تغییدرات کدا   ؤسایر متغیرهای مد توان  میای منحقهتوسعۀ پایه و مبنایی برای 

در تب یل کداربری کشداورزی   خ مات دولتی در بخش کشاورزی  ،ییر قرار ده . برای مثالثتحن ت

ونقل انرژی در کاهش  های حمل. زیرساخن(۳۱ :۳2مسکونی بسیار مؤیر اسن )امیرنژاد، منحقۀ به 

 .(Ahmadpour and Alavi, 2014: 109)کن  کشاورزی نقش مهمی ایفا میهای  زمیو

                                                      
1. Allahyari 
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، «فنداوری »، «دسدتوری  هدای سیاسدن » هدای با تمرکز بدر پیشدران   شودنهاد میپیش طور کلی، به

یدواملی  یندوان   به «ونقل و انرژی حمل یهازیرساخن»و « یهارگانه یهاخ مات دولتی در بخش»

از شدرایط حاضدر و سدپس    تدری  کنن ، دی  شدفاف ها ایفا مییگیرکه نقش بسیار مهمی در تصمیم

تحن کنتدرل و   ،ها هستن از ایو پیشرانمتثیر یوامل را که د و سایر دسن آوره م یرین آن بنحوۀ 

 ریزی صحیح انجام داد.پای ار در سرزمیو برنامهتوسعۀ م یرین قرار داد و در جهن نیل به اه اف 
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 منابع
های مؤیر در تغییر کداربری اراضدی   (. شناسایی و تحلیل مؤلفه۷۹۳۹احم پور، امیر و یلوی، اسماییل )

، سدال  ریزی روستاییپژوهش و برنامهمجلۀ موردی: شهرستان ساری(، محالعۀ ی روستایی )کشاورز

 .۷۱۳-۷2۷، ۹شمارۀ سوم، 

 . ، جل  اول، بوستان حمی ریاملیغ پ افن  منظر از ویسرزم شیآما(. ۷۹۳۱اسکن ری، حمی  )

ار و تثییرپدذیر  هدای تثییرگدذ  (. شناسدایی مؤلفده  ۷۹۳8زاده، یعقدوب ) زاده، حسدو و اسدماییل  اسماییل

پژوهشدی  -یلمدی فصدلنامۀ  مدوردی: بند ر انزلدی(،    محالعۀ گردشگری پای ار در شهرهای ساحلی )

 .۹۹-۱۱، 8۱شمارۀ، ۷۱، جل  فضای جغرافیایی

(. تحلیل یوامل کلی ی ۷۹۳۳آبادی، امی ؛ ب ری، سی یلی؛ رضوانی، محم رضا و زالی، نادر )امی ی شاه

نگداری )مدورد محالعده: اسدتان     اهای روستایی با رویکرد آین هدهی الگوی آمایش فضیر بر شکلؤم

 .۳۹-۷۷۹ ،۷ ۀ، شمار۷۱ ۀهای روستایی، دورپژوهشفصلنامۀ لرستان(، 

(. بررسی یوامل مؤیر بر تمایل کشاورزان جهن تغییر کاربری اراضدی در اسدتان   ۷۹۳2امیرنژاد، حمی  )

 .۳۱-۷۱8، ۳رۀ شما، ۹، جل  تحقیقات اقتصاد کشاورزیمجلۀ مازن ران، 

نفدن  آیند ۀ  یر بر ؤهای کلی ی م(. شناسایی پیشران۷۹۳۳طباطبایی، سی اکبر ) پورامیری، ه این و نیلی

شدمارۀ  ، وکدار  م یرین کسد   ۀفصلنامبا استفاده از روش تحلیل ایرات متقاطع،  ۷۳۷۳خام در افق 

۳۹ ،۳۱۳-۹۳۳. 

بدر  مدؤیر  . بررسی و تحلیل یوامل کلید ی  (۷۹۳۹پور، هاشم و محوف، شری  )بزاززاده، مه ی؛ داداش

، (موردی: استان آذربایجدان غربدی، ایدران   )محالعۀ ای نگاری منحقهای با رویکرد آین همنحقهتوسعۀ 

 .۱۳-۷۱۳،  2 ۀ، سال یهارم، شمارریزی فضایی )جغرافیا(پژوهشی برنامه-یلمیمجلۀ 

ای بدا رویکدرد   منحقده  ۀید ی توسدع  شناسدایی یوامدل کل  (. ۷۹۳۱بهشتی، محمد  بداقر و زالدی، ندادر )    

انسدانی،  مد رد یلدوم    ،(اسدتان آذربایجدان شدرقی    :مدوردی  ۀمحالعد )سدناریو  پایۀ بر ریزی   برنامه
 .۳۷-8۹، ۷شمارۀ ، ۷۹دورۀ ، و آمایش فضاریزی  برنامه

گیدری تغییدر   (. یوامل مؤیر بدر شدکل  ۷۹۳۹پور، محسو؛ شاهپوری، احم رضا و قربانی، محم  )جمالی

توسدعۀ  اقتصداد و  نشدریۀ  مدوردی: شهرسدتان تنکدابو(،    محالعۀ اراضی در استان مازن ران )کاربری 

 .۷۱۱-۷۷۹، 2شمارۀ ، 2۳ جل کشاورزی، 



662  ،1931، پاییز و زمستان 2 ، شمارة11دورة  آمایش سرزمین 

 

 ۀیر بدر توسدع  ؤهدای کلید ی مد   (. تعیدیو پیشدران  ۷۹۳۳فرد، ندرگس ) زاده سیالبی، پرویو و احم یدده

جغرافیدا و  سدتان مازند ران(،   هدای ا مدوردی: شهرسدتان  محالعۀ پژوهی )گردشگری با رویکرد آین ه

 .۱۹-۳۳، ۹۱ ۀ، شمارپای اری محیط

رویدۀ  بدی شدناختی تغییدر   (. پیام های اجتمایی و بدوم ۷۹۳8دورودیان، حمی رضا و دورودیان، یاطفه )

 . ۳۷-۳۱، 2شمارۀ ، ۹دورۀ ترویجی م یرین اراضی،  -یلمینشریۀ کاربری اراضی کشاورزی، 

توسدعۀ  های مدؤیر بدر   (. شناسایی و تحلیل پیشران۷۹۳۱یباسی، حام  ) رهنما، محم رحیم؛ شاکرمی، کیان و

 .۷۹۳-۷88، ۷شمارۀ ، ۷۱دورۀ ، آمایش سرزمیومبنا، سناریوی ای استان البرز با رویکرد منحقه

منحقدۀ  (. تحلیل سناریوهای احیدا  ۷۹۳۳اللهی، سمانه )رهنما، محم رحیم؛ شکوهی، محم اجزا و لح 

 .8۹-۱۹، ۹۳شمارۀ  ریزی شهری،پژوهش و برنامهفصلنامۀ شهر مشه ،  نآبکوه در کالقلعۀ شهری 

ونقدل پاید ار    حملتوسعۀ یر بر ؤ(. تحلیل یوامل کلی ی م۷۹۳۳زالی، نادر و منصوری بیرجن ی، سارا )

، ۷۳دورۀ ، ریدزی و آمدایش فضدا   برنامده شهر تهران )روش تحلیدل سداختاری(،   کالن ۷۳۱۳در افق 

 .۷-۹۷ ،2شمارۀ 

بدر تغییدرات کداربری    مدؤیر  (. شناسدایی یوامدل   ۷۹۳۳قی اری، حم اهلل و ص رالسادات، آیده )  سجادی

 .۳۹۷-۳۹8، ۳ ۀ، شمار8ۀ ، دورهای روستاییپژوهششهر مشه ، اراضی روستاهای پیراشهری کالن

(. یوامل مؤیر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۷۹۳۱اهلل و یواطفی اکمل، فرشته )سع ی، حشمن

 .2۷۷-228، 2۳ ۀ، شمار۱دورۀ ، روستایی ۀاقتصاد و توسع ۀفصلنامتاهای شهرستان هم ان، روس

 نگار.. یاپ دوم، نشر دیسنیزطیمح حفاظن ۀشالود(. ۷۹۳۷ماهینی، یب الرسول )سلمان

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و یوامل مدؤیر بدر تخرید      .(۷۹۳8صامیان، نرگس و خاکپور، صبریه )

 ریزی و م یرین محیط زیسن.المللی برنامهاستفاده از سنجش از دور، یهارمیو کنفرانس بیوجنگل با 

(. بررسدی یوامدل کالبد ی و    ۷۹۳8ص یقی، صدابر؛ دربدان آسدتانه، یلیرضدا و رضدوانی، محم رضدا )      

پژوهشدی  -یلمدی فصدلنامۀ  حقدوقی تغییدرات کداربری اراضدی در شهرسدتان محمودآبداد،         سیاسی

 .۹۳-۹۳، 2شمارۀ ، ۱دورۀ . ی )جغرافیا(فضایریزی  برنامه

یر بدر  ؤهدای مد  (. شناسدایی پیشدران  ۷۹۳۱آبدادی، لدیال )  اکبری، اسماییل؛ پوراحم ، احم  و جاللیلی

 پژوهشدی -یلمدی فصدلنامۀ  پژوهدی،  گردشگری پای ار شهر کرمان با رویکدرد آیند ه  آین ۀ وضعین 
 .۷۳۱-۷۹8، ۷ ۀسال هفتم، شمار، گردشگری و توسعه
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(. شناسایی یوامل کلی ی ۷۹۳۱زاده، حسیو )گی، جواد؛ جاللیان، حمی ؛ یزیزپور، فرهاد و مه یبییلی

گرمسدیری( بدر تحدورت    سامانۀ سیروان )طرم رودخانۀ پژوهی ایرات اجرای طرم انتقال آب آین ه

 ۷۳دورۀ ، تحقیقات مندابع آب ایدران  استان ایالم(،  -موردی: شهرستان مهرانمحالعۀ فضایی ) مکانی

 .۷۷۳-۷۹2، ۹شمارۀ 

زایدی  یر بر اشتغالؤهای کلی ی م(. تحلیل پیشران۷۹۳۱اکبر و حسینی کهنوج، سی رضا )ینابستانی، یلی

توسدعۀ  اقتصداد و  فصدلنامۀ  های کشن و صنعن در منداطق روسدتایی شهرسدتان جیرفدن،     فعالین

 .۹۱-۹۳ ،28شمارۀ ، ۱دورۀ ، روستایی
دریایدۀ  شد ن   خشدک ای نگدری ایدرات منحقده   (. آین ه۷۹۳۱امیر )فرجی، امیو؛ یلیان، مه ی و فتحی، 

 .۹۱-۹۳، 2۱شمارۀ ، جغرافیا و آمایش شهریارومیه با رویکرد سیاسی، 

توسدعۀ  (. تحلیل سیستمی ایدرات مثبدن و منفدی    ۷۹۳8پور، محم  و یشریه، امی  )فرجی، امیو؛ نعمن

، سدال پدنجم،   ت اجتمدایی گردشدگری  محالعدا  ۀدوفصلنامپژوهی، گردشگری ایران با رویکرد آین ه

   .۷۳۳-۷۹۷، ۳شمارۀ 

-شناسدی سیاسدن  (. آسی ۷۹۳2ال یو افتخاری، یب الرضا )رضا و رکوراد، خ ر؛ کاظمیان، غالمفرجی

شمارۀ ، 28دورۀ ، م یرین و توسعه فراین ، ای در ایران از دی گاه رویکرد نهادیمنحقهتوسعۀ های 

2 ،۹۳-2۱. 

حدوزۀ  پدنجم توسدعه در ایدران در    برنامدۀ  (. بررسی یوامل مؤیر بر اجرای ۷2۳۹کشوردوسن، سمانه )

، سیاسدن فصدلنامۀ  گدذاری یمدومی،    فرهن  و به اشن با تثکی  بر نقش اجراپژوهشی در سیاسن

 .۳۱۷-۳۱۳، ۳2شمارۀ 

یداریوب  ارائدۀ  (. ۷۹۳۹گودرزی، غالمرضا؛ آذر، یدادل؛ یزیدزی، فیدروزه و بابدایی میبد ی، حمید  )      

توسدعۀ  سدن   : مدورد محالعده  ) ایرشدته  میدان پژوهشی حوزۀ مثابه  بهای نگاری منحقهآین ه پیشنهادی

شمارۀ ، ۱دورۀ ، ای در یلوم انسانیرشته میانپژوهشی محالعات -یلمیفصلنامۀ ، (آمایش استان یزد

2 ،۷۹۹-۷۹۹. 

(. بررسدی یوامدل و   ۷۹۳۹زاده، یلیرضا و زاریشاهی، حسیو )متوسلی، بهنام؛ قربانیان، یلیرضا؛ نادریان

، ۷۹۳۳-۷۹۳2هدای  های هادی روستاهای شهرسدتان تفدن طدی سدال    دریل تغییر کاربری در طرم

 .۱۱-۳2، ۷۹۹شمارۀ ، مسکو و محیط روستا
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 انتشارات دانشگاه تهران.تهران: ، یاپ هفتم، ویسرزم شیآما ۀشالود(. ۷۹۳۹مخ وم، مجی  )

یر در تغییدر  ؤیوامدل مد  محالعدۀ  (. ۷۹۳۳یذری، محمد  ) مزریه فراهانی، امی ؛ حسینی، سی  محمود و ی

بر نواحی ساحلی، سومیو همایش سراسدری کشداورزی و   تثکی  کاربری اراضی کشاورزی ایران با 

 منابع طبیعی پای ار.

 www.amar.org.irمرکز آمار ایران :

 ریزی استان گلستان.(. سازمان م یرین و برنامه۷۹۳۳آمایش استان گلستان )برنامۀ محالعات 

بدر  مدؤیر  (. شناسایی و تحلیل یوامدل کلید ی   ۷۹۳۹زاده، ن ا؛ بزاززاده، مه ی و رفیعیان، مجتبی )ملک

توسدعۀ  جغرافیدا و  مجلدۀ  شدهر کدرج(،   موردی: کالنۀ محالعنگاری )شهری با رویکرد آین هتوسعۀ 

 .۹۹-۹2، 2شمارۀ ، فضای شهری

(. تد ویو سدناریوهای   ۷۹۳۱و کهکی، فاطمه سدادات )  اکبر ییلمیرنج ؛ قادری، رضا؛ تقیلو، موسوی، 

، ۷۱دورۀ ، آمدایش سدرزمیو  موردی: استان خراسان رضوی(، محالعۀ پذیری آمایش سرزمیو )تحقق

 .8۹-۳۷، ۷شمارۀ 

ی کلید ی  ها(. شناسایی و سنجش پیشران۷۹۳۱موریی، احم رضا؛ صنایعی، یلی و انصاری، آذرنوش )

و ریدزی   مجلۀ برنامده ، (موردی: شهر اصفهان ۀمحالع)یر در تعییو حس مکان مقاص  گردشگری ؤم

 .۹2-8۱، 28شمارۀ ، ۱دورۀ ، گردشگری ۀتوسع

ماهینی، یب الرسول؛ میکاییلی تبریزی، یلیرضا؛ میرکریمی، سی حام  و سدع ال یو،  مهری، آزاده؛ سلمان

حوضدۀ رودخاندۀ   ناختی تغییر کاربری سرزمیو بر ساختار طبیعی ش بوم(. ارزیابی ایرات ۷۹۳۱امیر )

 .۳۹-۷۷8، ۷شمارۀ ، ۷۱دورۀ . آمایش سرزمیو، سوقره

(. شناسایی یوامل مؤیر بر کاهش پوشش جنگلی با استفاده ۷۹۳۹نژاد، مریم )زاده، وحی  و نیک میرزایی

نشدریۀ  رسدتان ملکشداهی(،   شه -جنگلدی بیدوره  منحقۀ موردی: محالعۀ لن سن )ماهوارۀ از تصاویر 
 .۳۷-۷۱۳، 2شمارۀ ، 2دورۀ ، برداری از منابع طبیعیحفاظن و بهره

-شهر شیراز با رویکدرد آیند ه   یر بر گردشگری در کالنؤ(. شناسایی یوامل کلی ی م۷۹۳۳نصر، طاهره )

 .۹۹-88، ۹۱شمارۀ ، ۷۱دورۀ ، ریزی شهریپژوهش و برنامهفصلنامۀ پژوهی، 

پژوهدی، همدایش آمدایش    ان ازسازی آمایش سرزمیو با نگاه آیند ه (. یشم۷۹۳۹هاشمی، سی مصحفی )

 گیالن. توسعۀ ان از  یشمسرزمیو، جایگاه خزر و 

http://www.amar.org.ir/
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