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با  یصنعت ۀو توسع یرشد شهر سازیینهبه یک،توان اکولوژ یابیارز

 What if ? یاریچندمع گیرییمتصم یبانپشت یستماستفاده از س

 : شهرستان گنبدکاووس، استان گلستان(یمورد ۀ)مطالع 

 

 4یریدل؛ حسن 3ینیسلمان ماه؛ عبدالرسول 2یزیتبر یکائیلیم؛ علیرضا 1یحسن محمد

 یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یست،ز یطو مح یالتدانشکده ش یست،ز یطوه محگر ،دانشجوی دکتری -1

 ، گرگان، ایرانگرگان

، گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یست،ز یطو مح یالتدانشکده ش یست،ز یطگروه مح دانشیار -2

 گرگان، ایران

، گرگان یعیو منابع طب یاه علوم کشاورزدانشگ یست،ز یطو مح یالتدانشکده ش یست،ز یطگروه مح استاد -3

 گرگان، ایران

 ، دانشگاه گلستان، گلستان، ایرانیدانشکده علوم انساناستادیار گروه اقتصاد،  -4

 (22/50/55تاریخ پذیرش -22/22/99)تاریخ دریافت  

 

 :چکیده

نشدنی آنها وسازهای بدون برنامه و گسترش مهارساختبه  ممکن استو مهاجرت قرار دارند که  جمعیت تحت تأثیر رشدعمده، پیوسته مناطق شهری 

 های مختلف و در نتیجه تسریع روند رشد شهرهاست ویتفعالبر تمرکز جمعیت و  مؤثری هابخشین ترمهمصنعتی از منجر شود. در این میان، مناطق 

شکل نامناسب که مناطق صنعتی اغلب به شودیمی سبب امنطقهی فضایی زیربرنامهتوجهی به بی آورد.یمتغییرات زیادی در سیمای سرزمین به وجود 

ی ریگمیتصمو در کنش متقابل با شهرها ناپایداری بیشتری به محیط تحمیل کنند. در این تحقیق، از ابزار پشتیبان  شوندی پخش امنطقهدر فضای 

What if?  ،0721گنبدکاووس در استان گلستان تا سال  شهرستانتی در ی رشد و گسترش شهری و صنعسازنهیبهبرای ارزیابی توان اکولوژیکی 

هفت نقشۀ ترکیبی حاصل از روش ارزیابی  کاررفته در این پژوهش شامل نقشۀ کاربری اراضی،معیارهای به ی مختلف استفاده شد.وهایسنارتحت 

اجتماعی  -گوی رشد و عوامل اکولوژیکی، اقتصادیو ال رساختیزی هانقشه، و نقشۀ تراکم جمعیت( Multi Criteria Evaluationچندمعیاری )

 6/3262به طبقه تناسب خوب در کاربری توسعۀ شهری و  تواندیمهکتار  27014نتایج تحقیق نشان داد از کل مساحت شهرستان گنبدکاووس، . بودند

ن داد که منابع آب، کاربری و شکل زمین و نتایج تحقیق نشاهکتار به طبقه تناسب خوب برای کاربری توسعۀ صنعتی اختصاص یابد. همچنین، 

اند. بیشترین تغییر کاربری اراضی در تبدیل اراضی کشاورزی به مناطق شهری و ی شهرها و صنایعابیمکاناز عوامل مؤثر در مخاطرات طبیعی و انسانی 

بیشترین توان را در توسعۀ شهری و صنعتی گنبدکاووس،  ماراما در شهرستانآباد و باغلیی فجر، آقهادهستانصنعتی رخ داده است. براساس نتایج، 

و مناطق مسکونی از عوامل مهم در  هاجادهی موجود، یعنی نزدیکی به هارساختیزدر این مناطق، توانمندی اکولوژیکی منطقه و همچنین  دارند.

 .اندتوسعه

 

 What if? ،یو صنعت یشهر ۀتوسع سازی،ینهبه یک،توان اکولوژ یابیارز واژگان:کلید 
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 مقدمه .1

درصد جمعیت جهان در مناطق  31امروزه بیش از 

 0931کنند؛ این نسبت در دهۀ یمشهری زندگی 

بینی کرده یشپدرصد بود. سازمان ملل  21برابر با 

است که جمعیت شهرنشین جهان تا پایان دهۀ 

درصد افزایش پیدا خواهد کرد  42به  2131

(United Nations, 2012). د رو به رشد این رون

ی پیش هادههحاکی از آن است که رشد شهرها در 

کاسته نخواهد شد، بلکه در صورت کنترل  تنهانهرو، 

نکردن توسعۀ افقی شهرها، موجب تخریب و اختالل 

در عملکرد کلی محیط زیست خواهد شد و تأثیرات 

 یست وارد خواهد کردزشدیدتری بر محیط 

(Mirkatouli et al., 2012 .)ۀ مهم در این نکت

زمینه، نحوۀ تقسیم و تخصیص مکان بهینه برای 

نحوی که ی متنوع در سرزمین است، بههایکاربر

عمدۀ محیط  نفعانیذکمترین ناسازگاری را بین 

یی با قابلیت هاعرصهزیست در پی داشته باشد و نیز 

)برپایۀ معیارهای سیمای سرزمین( در  مؤثرمدیریت 

 یدارپا ۀاستفاد بتوان به کهی ورطهب اختیار قرار دهد،

تحلیل تناسب کاربری زمین تا منابع دست یافت. از 

ی بسیار متفاوتی از جمله رویکرد هانهیزمکنون در 

یستی و ز یطمحاکولوژیکی، کشاورزی، ارزیابی آثار 

ی استفاده شده است. تنوع امنطقهی زیربرنامه

ی هامطالعهاستفاده از تحلیل تناسب زمین در 

وناگون به تعاریف متفاوت از مفهوم کاربری زمین و گ

ی متفاوت آن در زمینۀ علوم متفاوت هایکاربر

آمایش (. Malczewski, 2003) شودیممربوط 

اختصاص سرزمین به به سرزمین در این پژوهش 

ی سازمدلشود که در محیط یمکاربری اطالق 

انجام خواهد گرفت. چنین  ?What ifافزار نرم

به  0گیرییمتصمسامانۀ پشتیبان  عنوانبهیی هامدل

های ینهگزاجازۀ بررسی شرایط و  سازمدلکاربر و 

دهند تا با مقایسۀ نتایج مدیریتی مختلف را می

حاصل از هر گزینه، راهبردهای مدیریتی پایدار و 

با متناسب با شرایط محلی منطقه شناسایی شود. 

ی هابحث ی اصلی درهابخشتوجه به اینکه یکی از 

مدیریتی، اصالح کاربری اراضی و استفاده صحیح از 

ی مختلف در این هاروشزمین است، تحقیقاتی با 

و  Kazemزمینه انجام گرفته است، مانند پژوهش 

و همکاران  Mohammadi(، 2103همکاران )

(2106 ،) Ruiz( 2102و همکاران ،) Sun و همکاران

 (.2109و همکاران ) Dadashpour ( و2106)

و همکاران  Asgariهای مشابه مانند پژوهش یقتحق

به بررسی  ?What ifافزار (، با استفاده از نرم2114)

بینی روند توسعۀ شهر یشپمدیریت توسعۀ پایدار و 

دلیل شهر دورود به پرداختند. 2120دورود تا سال 

قرار گرفتن بین اراضی کشاورزی و مناطق پرشیب با 

عه مواجه است. بیشتر مناطق هایی در توسیتمحدود

پذیر، مناطقی با ارزش کشاورزی زیاد هستند. توسعه

Jafarzadeh ( تحقیقی در زمینۀ 2108و همکاران ،)

 کردیتغییرات ساختار شهری با رو یسازمدل

مارکوف برای  ۀزنجیر با استفاده از فضایی یزیربرنامه

 0712سال  رسیدن به توسعۀ پایدار شهری در افق

 ۀدر کل دوربراساس نتایج  .دادندئمشهر انجام در قا

، بایر، باغ یهانیجاده، زم یهای، کاربربررسی تحت

سبز،  آبی، پارک و فضای نۀآموزشی، مذهبی، په

روند افزایشی داشته  یصنعتی، ورزشی و مسکون

هکتار و  724اما کاربری کشاورزی با کاهش  ،است

اند. هکتار مواجه بوده 9کاهش  پوشش درختی با

Adnan ( در تحقیق خود به 2107و همکاران ،)

                                                 
1 Decision support system 
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 Penangبررسی تغییرات کاربری اراضی منطقۀ 

پرداختند.  2101و  2117ی هاسالمالزی در طی 

 What افزار همچنین با استفاده از نرم آنها

if?یری کارگبهی و ریگمیتصم بانیپشتعنوان ابزار به

رشد  یی شامل جاده، رودخانه و الگویهانقشه

عنوان فاکتورهای تناسب، پتانسیل توسعۀ منطقه را به

ی کردند. در سازهیشبتحت سه سناریو  2121تا سال 

ی تناسب، الگوی رشد دارای بیشترین فاکتورهامیان 

و   Wang.ین اهمیت بودکمتراهمیت، و جاده دارای 

 -ی خودکارهاسلولیری کارگبه(، با 2121همکاران )

ی سازمدلخت رگرسیون به زنجیرۀ مارکوف و در

  Hotan Oasisتغییرات کاربری اراضی در منطقۀ

 براساسپرداختند.  2123و  2123ی هاسالچین در 

، 2123و  2123ی هاسالنتایج حاصل از نقشۀ 

ی کشاورزی، مناطق شهری و منابع آبی روند هانیزم

. درحالی که مناطق دهندیمافزایشی را نشان 

ی بدون استفاده روند هانیزمو  چمنزارهاجنگلی، 

استفاده از  هدف این پژوهش،کاهشی خواهند داشت. 

 در راستایی فضایی سازنهیبهسناریونویسی و 

 رشد و گسترش شهری و ینی مکانیگزبهشناسایی و 

 توسعۀ صنعتی در مقیاس سیمای سرزمین است.

 مواد و روش ها .2

 . منطقۀ پژوهش2-1

ل توسعه است که ی در حاهااستاناستان گلستان از 

ی صنعتی، جزو هاشاخصاز نظر توزیع فضایی 

 Taghdisi and)ی بسیار محروم کشور هااستان

Hajjarian, 2014)  شاخص تمرکزو از نظر 

ی دارای مزیت کم هااستان، از صنعتی -جغرافیایی

 Poorabadullah Koich) رودیشمار م بهصادراتی 

and Hemmati, 2015مراه رشد ه(. این مسائل به

برنامه و ناکارامد بی یهایبرداربهرهجمعیت، موجب 

از منابع طبیعی استان شده است. این مسئله 

ی توسعۀ هابرنامهکنندۀ ضرورت تدوین منعکس

ی هاارزشپایدار برای حفاظت از محیط زیست و 

 شهرستان گنبدکاووسی این استان است. شناختبوم

 24° 04ʹو  طول جغرافیایی 33° 08ʹ در موقعیت

در قسمت شمالی و مرکزی استان  عرض جغرافیایی

 کیلومتر 3140 با وسعته و از نظر گلستان واقع شد

 باجمعیت  و از نظر شهرستان ینتربزرگمربع 

 استدومین شهرستان استان گلستان  ،نفر 278143

(Golestan Province Governorate, 2016 a; 

Statistical Center of Iran, 2016).  با توجه به

گنبدکاووس در زمرۀ  شهرستانشاخص اشتغال، 

استان قرار دارد  برخوردارنسبت ی بههاشهرستان

(Nazmfar et al., 2016 و از نظر مساحت )

درصد از کل  038/1ی صنعتی، با دارا بودن هاشهرک

ی صنعتی استان گلستان جایگاه هاشهرکمساحت 

 Golestan Province Management)دوم را دارد 

and Planning Organization, 2016) با توجه .

ی صنعتی، هاشهرکبه وسعت، جمعیت و مساحت 

در نظر گرفته  پژوهش منطقۀ گنبدکاووسشهرستان 

 (.0 شکل) شد

در توسعۀ شهری و توسعۀ  مؤثر. معیارهای 2-2

 صنعتی

رفته در رکابه 2MCE یهادر این پژوهش از نقشه

 ۀصنعتی مطالعات برنامتوسعۀ شهری و توسعۀ 

 Golestan Province) آمایش استان گلستان

Governorate, 2016 b ها از دانشگاه یهال( )همۀ

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه شدند(، 

ی هاسالنامهی و اکتابخانههمراه دیگر اطالعات به

                                                 
2Multi Criteria Evaluation 
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 اننقشۀ منطقۀ پژوهش، شهرستان گنبدکاووس در استان گلست -1شکل 

 

 ی توسعۀ شهری و توسعۀ مناطق صنعتیابیمکاننقشۀ معیارهای ورودی در  -2شکل 

 

آماری بهره گرفته شد. در این زمینه از یک الیۀ 

 ۀنقششامل هفت  کاربری اراضی، هشت الیۀ معیار

شناسی، خاک، اقلیم، ینزممرتع و پوشش گیاهی، 

 منابع آب، کاربری و شکل زمین و مخاطرات طبیعی و

شایان  انسانی و یک نقشۀ تراکم جمعیت استفاده شد.

های معیار از یهالذکر است که هر کدام از این 

 دستبهی متفاوت هاوزنضرب زیرمعیارهایی با حاصل

آمده است. برای مثال، معیار مرتع و پوشش گیاهی از 

زیرمعیارهای تیپ مرتع، وضعیت مرتع، درصد خاک 

د قابل برداشت مرتع و لخت مرتع، گرایش مرتع، تولی

تراکم پوشش گیاهی ساخته شده است. معیار 

شناسی و شناسی شامل زیرمعیارهای زمینزمین
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معیارهای بافت زیرشامل ژئومورفولوژی؛ معیار خاک 

ی هیدرولوژیک خاک، اسیدیتۀ خاک، هاگروهخاک، 

ظرفیت تبادل کاتیونی خاک، درصد رس خاک، مادۀ 

دایت الکتریکی خاک، آلی خاک، درصد شن خاک، ه

حاصلخیزی خاک، عمق خاک و حساسیت به 

زیرمعیارهای تبخیر شامل فرسایش؛ معیار هواشناسی 

و تعرق، دما، بارندگی، رطوبت، تعداد روزهای 

های آفتابی و سرعت باد؛ معیار منابع یخبندان، ساعت

زیرمعیارهای فاصله تا چشمه، فاصله تا شامل آب 

فاصله تا چاه، فاصله تا سد،  قنات، فاصله تا آبراهه،

ی زیرزمینی، هاآب ECی زیرزمینی، هاآبعمق 

ی زیرزمینی برای شرب و فاصله تا هاآبکیفیت 

شامل کوهپایه و کوه؛ معیار کاربری و شکل زمین 

زیرمعیارهای کاربری اراضی، ارتفاع، شیب، جهت، 

فاصله تا مناطق مسکونی، فاصله تا جادۀ اصلی، فاصله 

فرعی، فاصله تا مناطق صنعتی و فاصله تا تا جادۀ 

معادن؛ و معیار مخاطرات طبیعی و انسانی شامل 

زیرمعیارهای احتمال سیل، احتمال زلزله، آلودگی 

ها و حساسیت به لغزش و رانش یدروکربنهخاک و 

 Golestan Province Governorate, 2016است )

b .)و زمان مصورت هی بهاستانداردسازی و گذارارزش

برمبنای ارزش عضویت در مجموعۀ فازی در دامنۀ 

در نظر گرفته شد. سپس هر یک از  233صفر تا 

های معیار براساس درجۀ ارزش مطلوبیت یهال

طوری که برای مثال مناطقی با ی شدند، بهبندطبقه

به طبقۀ عالی برای توسعه  211 -233ارزش 

(. همچنین در این 2اختصاص داده شد )شکل 

ز یک الیۀ محدودیت کاربری اراضی شامل پژوهش ا

ناپذیر )مانند پذیر و مناطق توسعهمناطق توسعه

شهرهای موجود( و تغییرناپذیر )مانند اراضی شور، 

)فاصله از  2کاربری زمین کنترلمنابع آب(، دو الیۀ 

مرکز شهر گنبدکاووس و فاصله از شهرهایی با اندازۀ 

( و یک متوسط از نظر مساحت در سطح شهرستان

ی هاجاده)شامل  7هاییرساختز کنترلالیۀ خطی 

در توسعه بهره گرفته مؤثر موجود و در حال توسعه( 

(. در این پژوهش در بخش توسعۀ 2شد )شکل 

 Hasaniصنعتی، صنایعی که براساس نتایج پژوهش 

ی صنعتی در هاخوشهعنوان ( به2120و همکاران )

 و کاغذ ولیداستان گلستان شناسایی شدند )صنایع ت

 جزبه چوبی محصوالت و کاغذی، چوب محصوالت

آشامیدنی( برای  و غذایی مواد مبل و صنایع

انتخاب شدند. همچنین  3ی توسعۀ صنعتیسازمدل

در قالب پرسشنامه، به  کارشناسـیبا استفاده از نظر 

در رشد و گسترش  مؤثرفاکتورهای  وزنمحاسبۀ 

میانگین  شهری و توسعۀ صنعتی از طریق گرفتن

آمده برای هر فاکتور با توجه به دستی بههاوزن

آمده و دستی بههاوزنتعداد کم فاکتورها و مقایسۀ 

 (. 0بندی فاکتورها پرداخته شد )جدول یتاولو

بینی روند تحوالت اشتغال و جمعیت یشپ. 2-3

ی هادورهبرپایۀ  1331-1331ی هاسالبراساس 

 سالهپنج

الت جمعیت، با توجه به در بررسی روند تحو

اینکه نرخ خالص مهاجرت برای کل استان گلستان 

روند  0291-0293ی هاسالبراساس سرشماری 

 Countryنفر داشت ) -04846کاهشی برابر با 

Planning and Budget Organization, 2017 

                                                 
3 Land Use Controls 
4 Infrastructure Controls 

ی علت نزدیک بودن نتایج وزن معیارهابهشایان ذکر است که 3 
 لۀدر مقا ذکرشده صنعتی یهاخوشهبرای  حاصل از نظر کارشناسی

عنوان کلی توسعۀ صنعتی  جای بیان نام هر خوشه ازهحاضر ب
 .استاستفاده شده 
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صنعتی در منطقۀ پژوهش  توسعۀشهری و  های توسعۀیکاربرشده در تعیین فهرست وزن فاکتورهای استفاده -1جدول 

  کاربری توسعۀ شهری  کاربری توسعۀ صنعتی

 فاکتور وزن رتبه  وزن رتبه

 مراتع و پوشش گیاهی 18/1 3  02/1 7

 شناسیینزم 12/1 4  14/1 4

 خاک 18/1 3  14/1 4

 اقلیم 17/1 6  18/1 6

 منابع آب 24/1 0  22/1 0

 کاربری و شکل زمین 22/1 2  04/1 2

 مخاطرات طبیعی و انسانی 03/1 2  03/1 2

 تراکم جمعیت 02/1 7  01/1 3

 مجموع 0  0 

 

Statistical Center of Iran, 2016; برای ،)

ی تحت هاشهرستانبینی روند جمعیت در یشپ

مطالعه فقط از نرخ رشد جمعیت بهره گرفته شد. بر 

بینی تغییرات جمعیت با توجه به یشپاین اساس، 

نرخ رشد خ رشد موجود جمعیت در استان گلستان )نر

ساله محاسبه ی پنجهادورهبرای  0721( تا سال 9/0

ی هاخوشهبینی اشتغال براساس اشتغال یشپشد. 

کارگیری ضریب با به 0291-0293صنعتی طی دورۀ 

ساله با استفاده ی پنجهادورهعامل رشد اشتغال برای 

anian and Zam) 6از نرخ رشد مرکب ساالنه

Malekpour Asl, 2008 محاسبه 0721( تا سال 

شد. متوسط نرخ رشد مرکب ساالنه و ضریب عامل 

در زیر  2و  0ی هافرمولترتیب طبق رشد اشتغال به

 شود.یممحاسبه 

  گذشته( ضریب رشد اشتغال 1)

5
5 1t

t

p

p
  

 

tpاشتغال سال پایه : 

t+5p اشتغال سال :t+5 

 ( ضریب عامل رشد2)

                                                 
6 Compound Annual Growth Rate 

= ( *5)+1  

چندمعیاری  گیرییمپشتیبان تصم یستمس. 2-4
What if? 

از ابزارهای  ،?What ifی زیرسیستم پشتیبانی برنامه

ی چندمعیاری مکانی در ریگمیتصمپشتیبان 

توسط  خستنی، امنطقهی شهری و زیربرنامه

شد  ایجاد Richard Klosterman (0999)پروفسور 

 و همکاران Pettit ین توسطعنوان منبع آنالو بعداً به

ی شد و در دسترس قرار ( کدگذار2102، 2103)

بینی دقیق برای پیش ?What ifافزار گرفت. نرم

نوعی ابزار  ?What ifوضعیت آینده نیست. 

که اگر روش  دهدیمیزی است و نشان ربرنامه

سیاست خاصی برای مدیریت زمین در یک منطقه در 

های مربوط به آینده نیز یهفرضنظر گرفته شود و 

همگی صحیح باشد، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. 

What if?  الگوهای کاربری زمین در آینده را از

طریق تعادل عرضه و تقاضای زمین مناسب برای 
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 اکولوژیک توسعۀ شهری و توسعۀ صنعتی در شهرستان گنبدکاووسنقشۀ ارزیابی توان  -3شکل 
 

از مزایای این  کند.یمبینی یشپهای مختلف یکاربر

یت، اشتغال، توجه به روندهای آتی جمعافزار نرم

افزار این نرمی توسعۀ نواحی است. نیبشیپو  هاتراکم

ی مناسبی برای تعریف و اجرای ریپذانعطاف

سناریوهای مختلف مدیریت سرزمین دارد و کاربر 

اثرهای احتمالی راهبردهای مختلف بر منابع  دتوانیم

در مرحلۀ  ی سرزمین را بسنجد.هایکاربرطبیعی و 

براساس  ?What ifافزار لۀ نرمیوسبهسناریوسازی 

رویکردهای وابسته به مسیر و با تمرکز بر ادامۀ روند 

ی هاکنترلیری کارگبهموجود و مستقل از مسیر و 

ی امجموعهی کاربری اراضی، زیربرنامهو  هارساختیز

از سناریوهای رشد شهری و توسعۀ صنعتی ساخته 

رشد  :0سناریو »شد. بر این اساس سه سناریو شامل 

: 2سناریو »، «مستقل از مسیر و ادامۀ روند موجود

ی کنترلی رشد و تمرکز بر هاهیالکارگیری رشد با به

: رشد با استفاده 2سناریو »و « رشد شهر گنبدکاووس

ی کنترلی رشد و تمرکز بر رشد شهرهایی با هاهیالاز 

در شهرستان گنبدکاووس ساخته « اندازۀ متوسط

 .شدند

 نتایج .3

زیابی توان اکولوژیک توسعۀ شهری و . ار3-1

 توسعۀ صنعتی در شهرستان گنبدکاووس

 1221گنبدکاووس در سناریوهای مختلف در سال  ی سیمای سرزمین در شهرستانهاکیپارامترو  تناسب. تحلیل میانگین 2جدول 

 

 سناریو

 (MCEتناسب )تحلیل میانگین  ی سیمای سرزمین )میانگین(هاکیپارامتر

NP AREA PARA COHESION AI یتعداررم توسعه کشاورزی م توریس 

گسترد

 ه

1سناریو   020 48/30 11/86 44/36 96/70 82/99 9/062 29/70 37/23 

2سناریو   017 27/62 67/88 71/60 32/76 79/94 72/064 29/23 44/03 

3سناریو   002 90/34 84/84 26/38 20/72 17/94 09/067 83/77 21/23 

 Patch Cohesion Index(COHESION) :شاخص اتصال لکه  ؛ Number of Patches  (NP):تعداد لکه

 Aggregation Index (AI) :یافتگیشاخص تجمع؛  AREA   :مساحت

  Perimeter-Area Ratio (PARA) :به مساحت یطمح شاخص
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 (1)سناریو  رساختیزبدون کنترل  -رشد با روند موجود -2شکل 

 

 (2تمرکز رشد به اراضی اطراف شهر گنبدکاووس )سناریو  -کنترل زیرساخت -رشد با روند موجود -5شکل 

 

صنعتی  ( در تناسب توسعۀ2براساس نتایج )شکل 

بیشترین تناسب در دهستان فجر قرار دارد. در 

تناسب توسعۀ شهری بیشترین تناسب در 

ماراما قرار دارد یباغلی سلطانعلی، فجر و هادهستان

در توسعۀ شهری و توسعۀ صنعتی اراضی  (.2)شکل 

و  0/24200ترتیب و تغییرناپذیر به ناپذیرتوسعه

توسعۀ حالی که برای رهکتار است. د 0/01419

هکتار و توان  6/728266شهری مناطق نامناسب 

هکتار است. این مقادیر در کالس  3/6229متوسط 

هکتار است. در توسعۀ صنعتی  27014تناسب خوب، 

 ترتیبمناطق نامناسب و توان متوسط برای توسعه به

هکتار است. این مقادیر در کالس  8و  6/762272

 (.2هکتار است )شکل  6/3262تناسب خوب، 

ی توسعۀ شهری و توسعۀ صنعتی سازمدل. 3-2

 1421تا سال 

ی توسعۀ شهری و توسعۀ سازمدلنتایج حاصل از 

صنعتی تحت سناریوهای مختلف در شهرستان 

 گنبدکاووس در 

در این  نشان داده شده است. 6و  3 ،7ی هاشکل
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راف شهرها با اندازۀ متوسط در شهرستان گنبدکاووس تمرکز رشد به اراضی اط -کنترل زیرساخت -رشد با روند موجود -6شکل 

 (3)سناریو 
 

شهرستان بیشترین اراضی مصرفی برای توسعه تا 

اراضی کشاورزی رخ داده است. نتایج ر د 0721سال 

مشخص کرد که در سناریوهای مختلف، مساحتی 

های کشاورزی به ینزمهکتار از  2111بر بالغ 

با  یدا خواهند کرد.ی شهری و صنعتی تغییر پهالکه

 اینکه مساحت این شهرستان زیاد است، تنها در

و مناطق شهری  هاجادهقسمت جنوبی آن که تراکم 

بیشتر است، تناسب اراضی برای توسعه مشاهده 

 شود.می

ی سیمای سرزمین، سناریو هاسنجهبا در نظر گرفتن 

ۀ شهری و در مجموع از امتیاز بیشتری در توسع 2

طوری که (. به2است )جدول  بودهصنعتی برخوردار 

لکه کمترین تعداد و با  017از لحاظ تعداد لکه با 

ی هالکههکتار بیشترین مساحت را  27/62مساحت 

ی محیط به هاشاخصشده دارد. از لحاظ شناسایی

یافتگی نیز و شاخص تجمع هالکهمساحت، اتصال 

از عملکرد  32/76و  71/60، 27/62ترتیب با اعداد به

(. در بررسی 2بهتری برخوردار بوده است )جدول 

های کشاورزی، توسعه، یکاربرتناسب سرزمین در 

مرتعداری و توریسم گسترده نیز مشخص شد که 

(. 2از رتبۀ بیشتری برخوردار است )جدول  2سناریو 

ین تناسب کمترهایی با ینزمدر این سناریو، 

توریسم گسترده و بیشترین  کشاورزی، مرتعداری و

. در اندشدهتناسب توسعه در روند توسعه مصرف 

کارگیری رشد با به: 2سناریو برگزیده )سناریو 

های کنترلی رشد و تمرکز بر رشد شهر یهال

(، توسعۀ شهری و صنعتی در اطراف و گنبدکاووس

خصوص اراضی واقع در شرق شهر گنبدکاووس به

این مناطق، نزدیکی به انتخاب  درشود. دیده می

اند و مناطق مسکونی از عوامل مهم در توسعه هاجاده

ی هادوره، طی 2. روند تغییرات در سناریو (4)شکل 

 4در شکل  0721سال تا  0711ساله از سال پنج

 نشان داده شده است.

ی اراضی در کاربر. بررسی تغییرات 3-3

ی شهرستان هادهستانسناریوهای مختلف در 

 اووسگنبدک

در بررسی نتایج سناریوهای مختلف توسعه در سطح 

ی شهرستان گنبدکاووس مشخص شد که هادهستان

ی هاطرحی زیرساخت و هاکنترلدر صورت نبود 
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 2در صورت برقراری شرایط سناریو  1221تا  1211ی هاسالروند توسعۀ شهر گنبدکاووس طی  -7شکل 
 

 ی شهرستان گنبدکاووسهادهستانسناریوهای مختلف در سطح در  هایکاربربررسی تغییرات  -3جدول 

 دهستان

 )مساحت/هکتار( 1221کاربری اراضی سال 

 3سناریو   2سناریو   1سناریو 

 صنعت شهر کشاورزی صنعت شهر کشاورزی صنعت شهر کشاورزی

 آبادآق

0721-0293 

21/26496 40/862 00/062 21/26264 02/926 00/062 07/23119 29/2087 00/062 

72/324- 72/324+ 11/11  87/389- 87/389+ 11/11  0878- 0878+ 11/11 

 ماراماباغلی

0721-0293 

22/26128 0843 12/224  26/24662 43/341 23/06  92/24006 61/998 42/027 

12/0623- 23/0217+ 49/221+  11/11 11/11 11/11  22/376- 83/724+ 78/008+ 

 فجر

0721-0293 

12/04294 37/0046 73/64  70/06627 80/0398 98/714  01/04929 92/721 98/281 

62/473- 62/473+ 11/11  72/0318- 89/0064+ 32/271+  32/202- 11/11 32/202+ 

 کرند

0721-0293 

62/20164 19/262 11/11  62/20164 19/262 11/11  62/20164 19/262 11/11 

11/11 11/11 11/11  11/11 11/11 11/11  11/11 11/11 11/11 

 سلطانعلی

0721-0293 

92/71720 43/2327 69/91  04/29607 79/2232 69/91  23/71021 20/2876 69/91 

43/060- 43/060+ 11/11  31/949- 31/949+ 11/11  22/742- 22/742+ 11/11 

 اترک

0721- 0293 

79/27027 24/784 74/71  79/27027 24/784 74/71  79/27027 24/784 74/71 

11/11 11/11 11/11  11/11 11/11 11/11  11/11 11/11 11/11 

ماراما بیشترین (، در دهستان باغلی0توسعه )سناریو 

ترتیب با توسعۀ شهری و صنعتی به تغییرات در

هکتار رخ خواهد داد.  49/221و  23/0217افزایش 

ی بعدی هاگاهیجادر  آباد نیزی فجر و آقهادهستان

صورتی که در در افزایش توسعۀ شهری هستند. در

ی کنترلی هاهیالکارگیری رشد با به)سناریو  2سناریو 

(، دهستان رشد و تمرکز بر رشد شهر گنبدکاووس

فجر بیشترین تغییرات را در توسعۀ شهری 

هکتار(  32/271هکتار( و توسعۀ صنعتی ) 89/0064)

آباد ی سلطانعلی و آقهاستاندهتجربه کرده است. 

ی بعدی در توسعۀ شهری قرار دارند. در هارتبهنیز در 

ی کنترلی رشد و هاهیالرشد با استفاده از ) 2سناریو 

تمرکز بر رشد شهرهایی با اندازۀ متوسط در سطح 

آباد با (، نیز دهستان آقشهرستان گنبدکاووس

 هکتار بیشترین تغییر را در توسعۀ 0878مساحت 

هکتار بیشترین  32/202شهری و دهستان فجر با 
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طور تغییر را در توسعۀ صنعتی تجربه کرده است. به

 توانیمکلی با توجه به نتایج سناریوهای مختلف 

ترتیب ماراما بهو باغلی آبادآقی فجر، هادهستانگفت 

بیشترین توان را در توسعۀ شهری و صنعتی دارند. در 

و کرند کمترین توان را  ی اترکهادهستانمقابل 

)جدول  دهندیمبرای توسعۀ شهری و صنعتی نشان 

2.) 

 گیریبحث و نتیجه .4
های اصلی در کشورهای در حال توسعه، یکی از هدف

ی است. برای امنطقهرسیدن به توسعۀ ملی و 

یابی به توسعۀ متوازن و پایدار باید با بازبینی و دست

یروی انسانی و ی توان اکولوژیکی، نهامؤلفهبررسی 

ی و امنطقهمنابع مالی سرزمین در رویکردی ملی، 

 حداکثریزی برای به ربرنامهیزی شود. ربرنامهمحلی 

اهمیت زیادی دارد. فرایند این کارایی در  رساندن

گیری دربارۀ مکان و لزوم یمتصمیابی بر مکان

 استفادۀ بهتر از منابع طبیعی و انسانی داللت دارد.

 یهاطرح اصلیبخش یابی، فرایند مکانبدین لحاظ 

به شمار  در رسیدن به توسعۀ پایدار آمایش سرزمین

از رشد  متأثررود. توسعۀ روزافزون جامعۀ شهری، یم

سازهای بدون وجمعیت و مهاجرت، به ساخت

یزی و گسترش مهارنشدنی شهرها منجر شده ربرنامه

که این مسئله روند تخریب اراضی را تشدید کرده 

(. Karam and Mohammadi, 2009است )

عواملی است که  ینتربخش صنعت از مهمهمچنین 

 هاییتجمعیت و فعال در تمرکز دیتأثیر و توان زیا

داشته و مختلف و در نتیجه تسریع روند رشد 

تغییرات زیادی در سیمای سرزمین به وجود آورده 

ها )تغییر یستماکوستغییرات شدید ساختار است. 

سرزمین( با تحوالت معنادار عملکردهای آنان  کاربری

های کشاورزی و ینزمافزایش  رای مثال،بهمراه است. 

طرف موجب تغییرات یک از ساختانسانسطوح 

شود و از طرف دیگر عرضۀ یمبنیادین کاربری اراضی 

دهد یمخدمات اکوسیستمی را تحت تأثیر قرار 

خاک، کاهش تولید آب، کاهش  نگهداشت)کاهش 

 Sakieh etیستی( )تنوع زترسیب کربن و کاهش 

al., 2017 .)یهاا در نظر گرفتن مؤلفهرو، باز این 

در  باید (منابع طبیعی و محیطی )آب، خـاک

و  یاپایدار منطقه ع به توسعۀایصن یابی شهرها ومکان

. پژوهش توجه جدی مبذول شود آینده یهانیاز نسل

سازی ینهبهیک و حاضر با هدف ارزیابی توان اکولوژ

توسعۀ شهری و صنعتی براساس آمار و اطالعات 

ی تناسب و زیرساخت هانقشهاجتماعی و  -یاقتصاد

در شهرستان گنبدکاووس انجام گرفت. نتایج نشان 

 27014داد از کل مساحت شهرستان گنبدکاووس، 

توان به طبقۀ تناسب خوب در کاربری یمهکتار را 

را به طبقۀ تناسب  هکتار 6/3262توسعۀ شهری و 

خوب برای کاربری توسعۀ صنعتی اختصاص داد. این 

ی هادهستانمناطق در بخش جنوبی شهرستان و در 

نتایج برپایۀ  .اندشدهواقع ماراما باغلی آباد وفجر، آق

این تحقیق، عوامل منابع آب، کاربری و شکل زمین، و 

از عوامل مؤثر در مخاطرات طبیعی و انسانی 

اند. از عوامل مهم و مناطق شهری و صنعتی یابیمکان

و  جادهنزدیکی به  توانیمدیگر  رگذاریتأثبسیار 

و  Kazemمناطق مسکونی را نام برد که با پژوهش 

و همکاران  Mohammadi(، 2103همکاران )

 ( مطابقت دارد.2102و همکاران ) Ruiz ( و2106)

در افزار نرمی حاصل از اجرای هانقشهدر بررسی 

سناریوهای مختلف، مشخص شد که در منطقۀ 

ی و اجادهیر شبکۀ تأثپژوهش، اراضی کشاورزی تحت 

مناطق مسکونی، اولویت زیادی برای توسعه دارند. 

و همکاران  Asgariآمده با پژوهش دستبهنتایج 
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(2114،) Jafarzadeh ( 2108و همکاران ،)Sun  و

و همکاران  Dadashpourو ( 2106همکاران )

با در نظر گرفتن نتایج بررسی  همسوست.( 2109)

 تناسب میانگین تحلیل ی سیمای سرزمین وهاسنجه

در سناریوهای مختلف، مشخص شد سناریویی که 

تمرکز رشد بر شهر گنبدکاووس و اراضی اطراف آن 

( بر سناریوهای دیگر برتری 2وجود داشت )سناریو 

هر دارد. در سناریو برگزیده اراضی واقع در شرق ش

گنبدکاووس در توسعۀ صنعتی اولویت بیشتری دارند. 

در انتخاب این مناطق، اثر جاده اهمیت زیادی دارد. 

براساس بررسی روند رشد و گسترش  همچنین

مناطق شهری در طی دورۀ مطالعاتی شهرستان، 

اراضی واقع در شرق شهر گنبدکاووس نیز نسبت به 

ی شدۀ مستعد توسعۀ شهردیگر مناطق شناسایی

واسطۀ نزدیکی به مناطق توسعۀ صنعتی از اولویت به

(. تفاوت رویکرد پژوهش 4رشد برخوردارند )شکل 

حاضر تحت سناریوهای مختلف با دیگر تحقیقات 

گذشته در استان گلستان، توجه به پتانسیل منطقه از 

لحاظ اکولوژیکی )توان سرزمین(، اقتصادی 

اعی ی صنعتی موجود در منطقه(، اجتمهاخوشه)

 -)رشد جمعیت( و تفاوت در سطح مطالعه )شهرستان

طوری که با توجه به توان دهستان( است، به

اکولوژیکی و اقتصادی منطقه توسعۀ مناطق شهری 

کنندۀ نیروی انسانی مناطق صنعتی، و ینتأمعنوان به

کنندۀ اشتغال برای ینتأمعنوان مناطق صنعتی به

رسیدن به عنوان مکمل هم در مناطق شهری به

ی مورد توجه قرار خواهد گرفت امنطقهتوسعۀ پایدار 

به  شهرستانو در جلوگیری از روند مهاجرت از این 

با خواهد بود.  مؤثری دیگر هااستانمرکز استان و 

توجه به سرعت روزافزون تخریب و کاهش منابع 

ی که فرایند انوآورانهیاز به ابزارهای نطبیعی، امروزه 

 یشبصحت و سرعت مناسب هدایت کنند آمایش را با 

شود و کاربردهای تلفیقی یمیش احساس از پ

و رویکردهای سناریونویسی   ?What ifیهامدل

یران که گیمتصمتواند به یمتبیین شده در این تحقیق 

کنند یمطور معمول راهبردهای مدیریتی را تعیین به

کمک شایانی کند. همچنین، این رویکرد تلفیقی به 

سازی و مقایسۀ تأثیرات احتمالی شکارسازی، کمّیآ

گیران آمایشی های مختلف تصمیمناشی از تصمیم

کند. به این یمتحت سناریوهای متفاوت مکانی کمک 

شکلی ها در مسیرهای توسعه بهیریگمشکل، تصمی

زیستی منطقه  یطمحهدایت خواهند شد که پایداری 

رو به افزایش  به نیازهای جمعیت حالیندر عحفظ و 

 پاسخ داده شود.
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