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 ه:چکید
های توسعة منااق  ها و فقدان قطعیتای بر یافتن عوامل کیلدی، پیشرانریزی منطقهپژوهی در توسعه و برنامهآینده

ان اهار  کنتار ، باه عنوها باهای با در اختیار داشتن آنریز شهری و منطقهریزی تأکید دارد تا برنامهدر فضای برنامه
پاییری توساعه های تأثیر بار تقق نگاشت و مدیریت آینده مطلوب بپردازد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص

 ازنظارهادف کااربردی و  ازلقاا . این پژوهش هستریزی استان استان مازندران، شناخت متغیرهای کلیدی برنامه
های جدید علم آینده پژوهش، تقلیلای روش بر اساسماهیت،  ازنظرهای اسنادی و پیمایشی و روش ترکیبی از روش
های کمی و کیفی انجا  گرفته است. با توجه ماهیت ایان پاژوهش، از ی ترکیبی از مد ریکارگبهو اکتشافی است که با 

 مک و دلفی بهره گرفته شده است. در این راستا، پس از برگزاری جلسات اولیة بقا  بااروش تقلیل ساختاری میک
 باا مختلا  ساطو  در ریزیبرناماه کارشناساان و علمای هیئات اعضای استان، اجرایی فعا  پانزده نفر از مدیران

 و شاهری یزیربرناماه توساعه، و اقتصااد گارایش یشناسجامعه اجتماعی، یزیربرنامه اقتصادی، علو  هایتخصص
متغیار اولیاه در قالاش شاش  93ماری تققی ، عنوان جامعة آبه بازرگانی و صنعتی مدیریت ،ستیزطیمق ی،امنطقه

شناسایی شاد. در اداماه، متغیرهاای  پسوندهای و طیمقستیزشاخص اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی، سکونتگاهی، 
پراکندگی متغیرهاا  تعری  شد. آنچه از وضعیت صفقة ینگارندهیآافزار اولیه در چارچوب ماتریس اثر متقاقع در نر 

اناد. در نهایات، باا باشد که اکثر متغیرها در اقراف مقور قطری صافقه پراکندهپایداری سیستم میتوان فهمید نامی
ای اساتان منطقاه عامل اصلی کلیدی در آیناده توساعة 81توجه به امتیاز باالی تأثیرگیاری مستقیم و غیرمستقیم، 

منطقاه اسات.، سااختار  کلیادی در توساعةمازندران تأثیرگیارند. از بین این عوامل، مشارکت تأثیرگیارترین عامل 
 .اندقرارگرفتههای بعد فعالیت، اشتغا ، اقتصاد و مهاجرت در رتبه
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 همقدم

 یهعاافع یتوسعهه ره ازمندین ،رییدر جهان پر از تحول و تغ اینطقهو م یشهر یزیربرنامه رانیگمیتصم

بعا  یی،فضعا یهعااسیعمق یدر تمام رانیگمیتصمامروزه . باشندمی ندهیآ یبرا یو آمادگ ینیبشیپ دیجد

 :Randt, 2019هسعتند  مواجعه  یریگمیتصم طیمح یهایدگیچیپ شیافزا ةدربار یدیجد یهاچالش

 حعواد  بتوانعد تعا کنعدی طراحع ییالگو نش،یآفر جهانی مبنابر تا اس  بوده تالش در بشر . همواره(12

 و خلقع  عظمع  لیعدلبعه امعا .کنعد ینعیبشیپ را نعدهیآی دادهایعرو آن، لهیوسعبه و هیتوج را گذشته

 شیخعوی هعاصتخصع و ازهعاین بر اساس تنها بشری متماد یهاسال طول در آن، در موجودی هاظراف 

آن  لیعتحل بعه و کعرده یالگوسعاز یکمع ویفعی ک صعور به را دهیچپی جهان نیا ازی بخش تنها توانسته

 یبعرا دیعجد یهعاافع یبه توسهه ره ازیتفکر بر احساس ن نیا .(13: 1331رمضانی و همکاران، بپردازد  

انجعا  شعده اسع    یعععد  ططه طیدر مح ندهیآ را ییتغ ینیبشیپ یهاشرو و را ییبه تغ وییگپاسخ

Willsteed et al, 2020: 24).) 

هعا و وهیجهع  بهبعود شع ییهعاحعلراه افتنی الیریزی به دنبرنامه یهامتمدن همواره با روش انسان

 یفراوانع  یعاز اهم یریزی شعهرو شعناخ  بلندمعد  آن در برنامعه نعدهیاس . موضوع آ یزندگ  یفیک

گرفته اسع .  رطرا انیدانشگاه ژهیوبه زانیرمورد غفل  برنامه یطوالن یهاله مد أمس نیبرخوردار اس . ا

ریزی برنامعه نعدیهعا در فراآن یریکارگو نحعوه بعه یزیربرنامه یاز ابزارها ندهیعد  شناخ  هوشمندانه آ

کعه بعه  ینعدیفرا نیو همچنع یزیربرنامه یهاواطع ابزارها و روش در(. Darkow,2019: 10متأثر اس   

اسع   زیرو روش و عمعل برنامعه رنحعوه انتخعاا ابعزا ریتأثشد  تح ، بهشودیم یزیرعمل برنامه جهینت

 Nygrén, 2018: 4.) 

 توانعدمعیکه طدر  و توان بشعر ن اس  چنانآن ییایجغراف یفضاها رییروند سرع  تغدیگر  ییسو از

 یهعااز دغدغعه یکعیهمعواره  یاهیو ناح ایمنطقه یهاینابرابر ن ترتیب هموارهبدیکند.  ینیبشیآن را پ

های در همین راستا، عصعر حاضعر کعه بعا خصیصعه. (42: 1331بهشتی و زالی، بوده اس    گذرا اس یس

ای بعه دنبعال فزاینده طوربهای ریزان شهری و منطقهشود، برنامهعد  ططهی ، نوآوری و تغییر شناخته می

ریزی راهبعردی در جهع  پاسعخگویی بعه و برنامعه محعور نعدهیآی اشکال مختلف رویکردهعای ریکارگهب

 های ایجاد شده به واسطة تحوال  مهاصر، دستور کعار توسعهه پایعدار، تحعول حاکمیع  شعهری وچالش

نعه  ریزی سعنتی، رویکردهعای برنامعهدرواطع(. Schwarz et al, 2020: 3هستند  ی و.... شهرنیبرطاب  

شعوند. اووینعم مهتقعد اسع  کعه هعا مواجعه میشناسند و نه با آنهای امروزی را به رسمی  میچالش

محمعدپور هسعتند  مأموری  محور و خیلی کم چعالش محعور  ازحدشیبریزی موجود رویکردهای برنامه

 (.2: 1331جابری و همکاران، 
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 در همعه کشورهاسع . ریناپعذاجتناا یامرتوسهه  یها یریزی توسهه باهدف ارتقا ظرفبرنامه امروزه

بعا  ملعی و همه ابهاد زندگی انسانی رندهیدربرگ جامع یهاریزیسال برنامه 01به  بیدر کشور ما سابقه طر

تمرکزطلبعی توسعهه در   یماه لی به دل مناطق یازهایها و نژگییو  یهدف رشد ملی بدون تههد به رعا

بخشعی، نیبع یهعانبعود همعاهنگی ،یامنطقعه ریعگچشم یهاتهادلعد   وار خود، و اندا میارگان ریمس

 یهعابعه منعابع و عرصعه  یعفشار فراتعر از ظرف گرید یو از سو نیاز سرزم ییهاشدن طسم  یاهیحاش

کشعور و... را موجعب  رساختییز بکهش ی، ناکارآمدتخ یپا یآسارشد غول افته،یمحدود در مناطق توسهه

 یکشعور را بعا مشعکال  جعد ییساختار فضا نده،یدر آ نیموجود در سرزم یاهاس . عد  تهادل دهیگرد

 (.3: 1330انگیزان و نوروزی،  دل مواجه خواهد نمود

بعوده  دیعباالدستی کشور همواره مورد تأک نیدر توسهه همه مناطق در طوان یعدال  محور کهیدرحال

 ییکعارا نیا باهعدف حصعول بعاالترهعا در فضع یعفهال یدهباهعدف سعازمان ییفضعا یزیعربرنامعه. اس 

 نمعودن روابعط انسعان، نهیدر فضا باهدف به ها یفهال یده(، باهدف سازماننیسرزم شیریزی آما برنامه

رشعد و توسعهه  یمنطقه برا یها یها و ظرفییتوانا افتنیباهدف  (یاریزی منطقه و برنامه  یفضا و فهال

هعا براسعاس یایعدر برخعودارمنطقه یهعاتعوازن و تهعادل جعادیععدال  اجتمعاعی بعه ا کردیهمگی با رو

   .ندیمناطق کمم می نما یها یطابل

ها در سطح ملعی انجعا  گرفع . بار توسط ژاپنینامند، اولیننگاری میآنچه را که امروزه فهالی   آینده

و تحع  نعا   بینی تکنولوژی سازماندهی شدهتجربه نمودند با هدف پیش 1301ها در سال آنچه که ژاپنی

بینعی ای از اهداف، به غیعر از پیشمهرفی گردید. این تجربه بهدها به واسطة آنکه به مجموعه 1301دلفی 

 نگاری اطالق گردید.یاف   آیندهدس  می

ساله اس  و آمریکعا و ژاپعن از متقعدمین اسعتفاده از ایعن ابعزار  31نگاری دارای طدمتی حدودا آینده 

نماینعد. تمعامی کشعورهای اخیر تقریبا اغلعب کشعورهای جهعان از آن اسعتفاده میباشند. اما در دهة می

اروپایی حتی ترکیه کشورهای جنوا شرق آسیا از چین و کره و ژاپن گرفته تعا کشعورهای جنعوا آسعیا 

مانند هند و پاکستان کشورهای آمریکعایی ماننعد کانعادا و ایعاال  متحعده و کشعورهای آفریقعایی ماننعد 

 Batrouni et  نعدینمانگاری را به صور  مرتب و هر چند سال یم بار اجعرا معیوبی،  آیندهآفریقای جن

al, 2018: 132.)  مردان ژاپنی به این موضعوع پعی بردنعد کعه روش ، مدیران و دول 1321در اواخر دهه

براین بعا بینعی علعم و تکنولعوژی باشعد. بنعاپیشعنعوان یعم ابعزار بعالقوه مفیعد بعرای تواند بهدلفی، می

، آژانع  1301متخصصین آمریکایی در این زمینه تبادل نظر کرده و بهد از مطالهعا  مقعدماتی در سعال 

سعال  31بینی تکنولوژی در پیش ویژهبهبینی و پیشعلم و تکنولوژی ژاپن، اولین مطالهه دلفی را با هدف 

 انجا  دادند. 1301و تح  عنوان دلفی  2111آینده یهنی تا سال 
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گذاری، مطالها  دلفی بسعیار گسعترده، سیاس ا نمایان شدن فواید ناشی از کاربرد این روش جه  ب 

مطالهه از این دسع  انجعا   1گیرد و تا کنون میساله در ژاپن انجا   31سال یم بار و با افق زمانی  1هر 

 رح نموده اس .پذیرفته که ژاپن را به عنوان با تجربه ترین کشور در زمینه مطالها  دلفی مط

 نگاری عبار  اس  از:آیندههای مختلف انجا  ها در دورهبرخی از اهداف ژاپنی

 های عا  نوظهور جه  حداکثر کردن منافع اجتماعی و اطتصادیتهیین تکنولوژی -1

های علعم و تکنولعوژی در سعطوح گذاریسیاسع فراهم نمودن اطالعا  پایه جهع  اسعتفاده در -2

   تحقیق و توسهه شرک دولتی و مدیری

دلیعل نقعش اساسعی های آینده توسهه تکنولوژی از دید بلندمد  بهگیریمطالهه و بررسی جه  -3

 پیشرف  تکنولوژی در رشد با ثبا  اطتصاد ژاپن.

شاخه نیازهای اجتمعاعی ع اطتصعادی انتخعاا  3شاخه تکنولوژیکی و  14نگاری ژاپن آیندهدر دلفی 

 باشند.اطتصادی جدید، افزایش سن جامهه، امنی  می -اجتماعیشدند که شامل سیستم 

هعای اطالعا  و ارتباطا ، الکترونیم، حمل و نقل و بهداشع  و مراطبع  پزشعکی برخعی از زیرگروه

های نیازهای اجتماعی ع اطتصعادی شعامل اعضعایی از متخصصعین تکنولوژیکی بودند. هر یم از زیرگروه

هر شعاخه تکنولعوژیکی نیعز از اعضعای متخصعص در آن شعاخه تشعکیل  علو  فرهنگی و اجتماعی بود و

 شد.می

گویی به نیازهعای اجتمعاعی ع اطتصعادی آینعده، های نیازها به دنبال بررسی چگونگی پاسخزیر گروه

هعا، راهکعاری بعرای دخیعل نمعودن نیازهعای اهداف تکنولعوژیکی بودنعد. در واطعع ایعن زیرگروهوسیلة به

 آمدند.نگاری تکنولوژی به شمار میآیندهدر  اطتصادی -اجتماعی

گزاره  که نیازهای اجتماعی ع اطتصادی نیز در آنهعا لحعاگ گردیعده بعود( انتخعاا و  1121در نهای  

االتی از طبیعل درجعه ؤجه  نظرخواهی از متخصصان مربوطه، ارسعال گردیعد. و در معورد هعر گعزاره سع

پیشعرو و اطالععاتی از ایعن طبیعل پرسعیده شعد  دفتعر  بینی شده، کشعورهایپیشاهمی ، زمان تحقق 

 (1311های فناوری ریاس  جمهوری،همکاری

تعوان بعه ایعن معوارد اشعاره نمعود: در ایران نیز مطالها  در این زمینه صعور  گرفتعه اسع  کعه می

 ثعرا ا تحلیعل یپژوهنعدهیآ روش پایعة بر ایمنطقه توسهة یزیربرنامه (1411همکارانش  آبادی و زنگی

 .  طراردادند موردمطالههبویراحمد  و کهگیلویه استان ریسا یسیونویسنار و متقاطع

 و نخبگعان از اسعتفاده بر مبتنی استان ندهیتوسهه آ برای سناریو ترینمطلوا داد نشان پژوهش نتایج

ه توسعه زایعی،اشتغال به توجه ریلی، ونقلحملتوسهه  طبیهی، گردشگری رشد استان، داخل متخصصان

 معدیری  درنهایع  و بعاغی، ةمحصعوال توسه امنیع ، و گذاریسرمایه هایمشوق و روستایی زیربناهای

توسعهه  یزیربرنامعه یپژوهنعدهیآ( به مطالهعه 1331  یخالقو  توتاخانه یمجنون .اس  آا پایدار و بهینه
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عامعل  12تهعداد دهد مم نشان میتحلیل ساختاری به روش میمپرداختند.  شهرستان ورزطان ییروستا

شعدند، الگعوی پراکنعدگی شناسی، سیاسی( اسعتخرا  اجتماعی، فناورانه، اطتصادی، بو   هایدر حوزهکه 

توسعهه مشعارک  زنعان در امعور اجتمعاعی، »متغیرهای مؤثر حعاکی از ناپایعداری سیسعتم دارد. عوامعل 

از حعوزه فناورانعه   «ICT توسعهه»از حوزه اجتمعاعی  عامعل « مهاجر ، توسهه سالم  و کیفی  زندگی

هعا، متغیرهعای از حعوزه ارزش« هویع  مکعانی»از حوزه اطتصعادی و عامعل « کارآفرینی روستایی»عامل 

همکعارانش اکبعری و . علیریزی توسعهه روسعتایی شهرسعتان ورزطعان هسعتندتأثیرگذار بر آینده برنامعه

پایعدار شعهر کرمعان بعا رویکعرد های مؤثر بعر وضعهی  آینعدة گردشعگری ( به شناسایی پیشران1330 

عامعل اصعلی کلیعدی در آینعده توسعهة  11دهعد از بعین هعا نشعان میپژوهی پرداختند. نتعایج آنآینده

پذیری تأثیرگذارترین عامل کلیدی در توسهة گردشگری پایدار شهر کرمعان گردشگری پایدار شهر، رطاب 

گردشعگری، تخریعب محعیط در اثعر  اس . حذف موانع سفر، گسترش فضاهای سعاختة شعده معرتبط بعا

های دو  و مشعارک  و همبسعتگی در درجعا  بهعدی اهمیع  طعرار دارنعد. بیش از حد خانه وسازساخ 

پعذیری آمعایش سعرزمین در اسعتان خراسعان به تدوین سناریوهای تحقق (1330موسوی و همکارانش  

پژوهی از جملعه پعویش محیطعی، ههعای آینعدها مبتنی بر تکنیمرضوی پرداختند. تجزیه و تحلیل داده

 22تحلیل ساختاری و تحلیل تأثیر متقابل اس . نتایج تحقیق نشان داد از بین سناریوهای تعدوین شعده، 

روی سعناریوی ناسعازگار، پعیش 1130سناریوی با سازگاری ضعهیف و  2041سناریوی با سازگاری طوی، 

ریزی توسعهه صعنه  گردشعگری برنامعه (1332تقوایی و حسینی خواه   آینده آمایش استان وجود دارد.

حاصل از پعژوهش  مبتنی بر روش آینده پژوهش و سناریویی شهر یاسو  را مورد مطالهه طرار دادند. نتایج

 ،یطرح جامع گردشعگر م،یو اطل ییآا و هوا طیاز جمله  شرا یاتیح شرانیپ 1 ،یدیعامل کل 30 انیاز م

عنعوان عوامعل و را به  یو امن یآداا و رسو ، بخش خصوص ،یرفاه خدما  ها،رسانه ،ییربنایز سا یتأس

 مشخص کرد. اسو یشهر  یگردشگر صنه  توسهه یدیکل یها شرانیپ

رود که تفرق توسهه در سعطح آن در یبه شمار م ییها، استان مازندران از جمله استانرانیکشور ا در

شرق و غعرا  کردیرو یمتماد انیسال یط اس  و همواره صیطابل تشخ یسه حوزه به خوب ایسه سطح و 

 یعران،شعمال ا یسعاحل منطقعهباشد. یمشهود م یها به خوبها و عد  تهادلریزیبرنامه یو مرکز در تمام

 یسعواحل دارا ینکه ا ی. به طورباشندیبرخوردار م یادیز ی خزر از اهم یاریواطع شدن کنار در دلیلبه

 یمهمع یکیو ژئواسعتراتژ یکیژئعوپلت ی،اطتصعاد ی،تجعار ی،دشعگرگر یهعی،طب هاییو توانمند های طابل

انعواع کاالهعا، خعدما  و  یع ترانز یبعرا یعبعور یرمسع یماستراتژ ی موطه یم یدارا ینهستند. همچن

انعد. از آنجعا کعه طعرار گرفته یکه به طور شاخص در کانون توجه جهعان باشندیکشورها م یگرمسافر به د

 یعهبعا بق یممسعتق یو حوزه خعزر بعه گسعترش تجعار  خعارج یمرکز یایآسدر  یتوسهه و رفاه اطتصاد

 یاسعالم یجمهعور یعقاز طر روسعیه، سعنتی مسعیر بر عالوهکشورها  ایندارد،  یجهان بستگ یکشورها
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 یرارتباط بعا سعا یبرا توانندیآزاد م یهاآن به سم  جنوا و آا ی سواحل شمال و ترانز یراز مس یران،ا

 یممکعن بعرا نعدهیآ نیچند یدیمحرک کل یروهاین یبر مبنا قیتحق نیلذا در ا  د.کشورها استفاده کنن

و مطلوا انتخعاا خواهعد  یشدن ندهیآ میبدان  یشده و سپ  مبتن فیعد  تهادل کشف و تهر نیرفع ا

 شد.

 

 نظریمبانی 

 .شودیمه در این گا  از مطالها  به جمال به مهرفی تهاریف عملیاتی متغیرها و واژگان کلیدی پرداخت

 

 ایمنطقه و توسعه منطقه

مختلعف  یهامتفعاو  توسعط کارشناسعان بعا تخصعص هایی گوناگون بعا محعدود یواژه منطقه به مهان

 کننعدیم یعفگوناگون منطقعه را تهر هاییدگاه. کارشناسان هر رشته خاص از علو ، از دشود میاستفاده

و...، هعر کعدا   یزیربرنامه ایهها، کارشناساطتصاددان ها،دانیمتفاو  اس . جغراف یاربس یفتهار ینکه ا

ی امنطقعه یزیرمشعکال  در برنامعه ترینیاز اساس یکی ین،. بنابرادهندیاز آن به دس  م یخاص یفتهر

 یعماسع  کعه از  یعاییجغراف یفضعا یم(. منطقه 1301 یش، آسا باشدیمنطقه و محدوده آن م یفتهر

 یانسعان یطمحع یعدو هم از د یزیکیاز نظر ف همآن،  یاجزا یونددهندهل پمشابه و عوام هاییدهسلسله پد

 یعاییجغراف ی شخصع یعمو از  باشعدیم یصطابل تشعخ یهنگام یامنطقه در جغراف یمبرخوردار باشد. 

آشعکار و طابعل  یآن به خوب یاجزا یونددهندهمناطق برخوردار اس  که عوامل پ یگراز د یزو متما یکپارچه

 (.         1303بر خوردار باشد  مجتهد زاده،  مشابهی هاییژگیکم از ودس  یاباشد  ییشناسا

کعرده و  ییعردر طول زمان همعواره تغ گذارییاس س یزو ن یبه منطقه در ابهاد مختلف مطالهات توجه

 یهاسعال یاس . بحران بزرگ اطتصعاد یافته یدر طول دوران مختلف ابهاد متفاوت یزمسلط ن یکردهایرو

 یعدهعق گیریلبعر شعک یقیطرار داد اثر عم یررا تح  تاث دارییهسرما یکه اکثر کشورها 1332تا  1323

 یعهمطالها  اول یکردگذاش . رو یبه طور خاص از خود باط ییفضا یزیربه طور عا  و برنامه یزیربه برنامه

که تعا امعروز در  اندیییکردهارو ید،جد ییگرامنطقه یکردتا رو یهیگدس و ممفورد در رابطه با مناطق طب

اند، که در طعول زمعان ارائعه شعدهیامنطقه یکردهایو رو یا اند. نظرمطرح شدهیامنطقه یزیرمورد برنامه

 یشعینپ یاصعالح یهعامکمعل و محصعول نگرش ینبوده و بعه نحعو یکدیگرمجزا از  یهاعنوان بخشبه

 و رضعوانیهمراه با ابهاد آن ارائه شده اس   ی امنطقه یزیرمختلف برنامه یهادوره یراند. در جدول زبوده

 (.21 :1332 همکاران،

ی در مقا  یم دانش، هنر پذیرش ططهی نبعودن آینعده و محتمعل دانسعتن پژوهندهیآ ی:پژوهندهیآ

ی مختلفعی هانعدهیآی از پژوهندهیآی خاص اس . اندهیآی جابهی گوناگونی از آینده هاحال امکان وطوع 
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 ی اسع ارمنتظعرهیغکعه هرگعز مطمعنن نیسع  و همیشعه آبسعتن وطعوع رویعدادهای  دهعدیمعخبر 

Bamooeifard, 2020: 1056)منعابع، جسعتجوی با که اس  هاییتالش شامل مجموعه پژوهیینده(. آ 

 پژوهیآینعده. پعردازدمی هاآن برای ریزیبرنامه و بالقوّه هایآینده تجسّم به ثبا ، یا تغییر عوامل و الگوها،

پژوهی برابعر عبعار  آینعده .امروز، اس   از دل تغییر  یا ثبا (  فردا  واطهیّ  زایش چگونگی دهندهبازتاا

گیعری از به این دلیل استفاده شده اس  که بعا بهره Futures جمع اس . واژه «Futures Study» التین

منعد و خردورزانعه، در ای نظا هزنی، بعه گمانعه«تنها یم آینعده»جای تصوّر ها و بهطیف وسیهی از روش

 پژوهیموضعوعا  آینعده .شعودمبعادر  می رمتصعوّچنعدین آینعده  » بلکعه «یعم آینعده مورد نه تنهعا

فر و گعوهریبرای دگرگونی از حعال بعه آینعده هسعتند   دلخواه و محتمل » ممکن هایگونه دربرگیرنده

 (.30: 1334همکاران، 

علعم و  یگذاراسع یگعذاری  و بخصعوص سبسیار مؤثر جه  سیاسع  ابزار عنوان یمبه ینگارندهیآ

و  جهعانی شعدن هعایی همچعوننماید تا در شرایط دنیای امروز بعه چعالشها کمم می( به دول یفنّاور

اخیعععر،  یهادر سعععال .رطابععع  فزاینعععده پاسعععخی مناسعععب ارائعععه و اطعععداماتی معععؤثر انجعععا  دهنعععد

گیری دولتععی، در محععیط سیاسعع  علععم عنوان یععم ابععزار تصععمیمبععه تکنولععوژی و علععم نگاریآینععده

ظاهر شده اس  که در بسیاری از حاال  منجر به پاسخ سؤاال  راهبردی در رابطه بعا علعم و  تکنولوژی و

نگاری تالشعی . آینعده((Signorelli et al, 2020: 565 اس  هدیبلندمد  گرد چشم انداز جامهه در یم

و جامهه هسع   محیط زیس  ، اطتصاد ،یهای دانش، فنّاورمند برای نگاه به آینده بلندمد  در حوزهنظا 

هعا، در آن یگذارهیهایی کعه سعرماو تهیین آن دسته از بخش های نوظهورتکنولوژی که باهدف شناسایی

 (.(Rouindej et al, 2019: 59 شوداحتمال سوددهی اطتصادی و اجتماعی بیشتری دارد، انجا  می

کار بردن منابع موجود به بهتعرین وجعه ممکعن هیهنی آمادگی برای آینده، یهنی ب ینگارندهیدرواطع آ

ابعزار  یعلم و فنّاور ینگارندهیوجود دارد که آ بارهنیها. شناخ  گسترده و روزافزونی درادر راستای ارزش

، چعه در سعطح ملعی و چعه یتحقیقعا  و فنّعاور یگعذاراس یگیری در ارتباط با سمفیدی برای تصمیم

علعم و  ینگارنعدهیبا عنعوان آ ییها یفهال .دهدتر در اختیار ما طرار مییا حتی در سطوح پایین ایمنطقه

توسعهه، در حعال و حتعی کشعورهای درحال افتعهیدر اکثر کشورهای توسهه یاسابقهیبا سرع  ب یفنّاور

 یعرصه علو  و فنّعاور گذاراناس یبرای س یفنّاور ینگارندهیحاصل از انجا  آ پیگیری و اجرا اس . فواید

توانند چگونگی انجا  این فرآیند را نادیده بگیرنعد و حاضعرند بعرای انجعا  چنان ارزشمند اس  که نمیآن

  صعحیح و انجعا .صحیح و مؤثر این فرآیند منابع بسیاری  همچون منابع زمانی، مالی و...( را فراهم نمایند

نیز مسعتلز  اطعالع داشعتن و آگعاهی نسعب  بعه ابهعاد مختلعف یعم پعروژه  ینگارندهیمؤثر یم پروژه آ

معیالدی بعا اسعتقبال  1331نگاری از اوایعل دهعه آینعده .(Omara et al, 2020: 5) اسع . ینگارندهیآ

  أده اسع . بعه جعررو شعدر کشعورهای مختلعف روبعه یعلم و فنّاور گذاراناس یای از جانب سفزاینده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
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، کشعورهای در حعال توسعهه زو بسعیاری ا کشعورهای توسعهه یافتعه اتفاقتوان گف  که اکثر طریب بهمی

، ینگارنعدهیتوانند بعا اسعتفاده از فوایعد بشعمار آاند تا بتدارک دیده ینگارندهیهایی را در خصوص آبرنامه

های موجود و در حعال ظهعور خود ایجاد نموده و از فرص  یعلم و فنّاور یهاهایی برای دستگاهتوانمندی

نمایعد واسطه فرآیندهای تهاملی خود و بدین دلیل که تعالش مینگاری بهبیشترین استفاده را ببرند. آینده

ها در دنیعای هایی که دول یم جامهه را درگیر فرآیند خود سازد، بسیاری از چالش تمامی بازیگران فهال

اثعربخش پاسعخ داده و بحعران شکسع  سیسعتم را برطعرف  یاگونعهباشند را بهها مواجه میکنونی با آن

شعود تعا وفعاق، همعاهنگی و در سعطح سیسعتم ملعی باعع  می ینگارندهیسازد. اجرای فرآیندهای آمی

منعابع مختلعف بعه صعورتی کعارا بعه  جعهیاطداما  آتی، بین بازیگران سیستم برطرارشده و درنت یجهتهم

 (.141: 1330رهنما و همکاران، های دارای اولوی  تخصیص داده شوند  حوزه

 

 
 متغیرها گیریاندازه و بررسی چگونگی شرح و مفهومی مدل -1 شکل

 
 مطالعه مورد مقدوده 

(. 2اس  شعکل  شعده گسترده غرا به شرق از ای کشیده نوارصور   به کشور شمال در مازندران استان

آن اسعتان  یحعد شعرط یالن،آن استان گ یخزر، حد غرب یایآن در یحد شمال یاسیس ی لحاگ موطه به

تهران و سمنان واطع شده اس . مسعاح  اسعتان حعدود  یآن استان ها یگلستان و باالخره در حد جنوب

 اسعاس بعردرصد مساح  کل کشور را تشکیل می دهد.  42/1بع اس  و در حدود کیلومتر مر 3/24131

 111 و بخعش 41 شعهر، 11 شهرسعتان، 11 دارای استان این، 1311 سال در کشوری تقسیما  آخرین

 یع جمه 1331صور  گرفته در سعال  جمهیتی یسرشمار ینبراساس آخر همچنین. باشدیم دهستان

 1223101نفعر معرد و  1214110خانوار و   1114012باشد که شامل ینفر م  3213100استان بالغ بر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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 یلاستان را زنعان تشعک ی از جمه  43.23استان را مردان و  ی درصد از جمه  11.30باشند. ینفر زن م

روسععتا  اکناسععتان سعع یعع درصععد از جمه 43اسععتان سععاکن شععهر و  یعع درصععد جمه 10دهنععد.یمعع

و  یع باشعد کعه نسعب  بعه جمهیمربع مع یلومترنفر در هر ک 131استان  ی جمه یباشند.تراکم نسبیم

اس  که با سه محور هعراز ،  یداده اس . مازندران تنها استان یرا در خود جا یباالئ ی وسه  کشور جمه

آن را بعا  ی، نوشهر و رامسر ارتباط هوائیکندوان و سواد کوه با مرکز کشور مرتبط بوده و سه فرودگاه سار

از رامسعر تعا  یکند. عالوه بعر آن جعاده سعاحلیاز آن عبور م یرار ساخته و راه آهن سراسرنقاط برط یرسا

 گذرد.یم یامتر از کنار در 311 یال 11و با فاصله  یلومترک 221بابلسر به طول 

های البرز در جنعوا استان مازندران به صور  نوار پهن و طوسی شکلی اس  که کوه طبیهی لحاگ به

شعود میران شمال آن را فرا گرفته اس . حوضه آبریز مذکور جزء حوضه رسوبی محسوا و دریای مازنعد

گذاری بوجعود آمعده تعا کعه بهعد از رخعداد زمین ساختی سیمیرین پیشین تشکیل شده و در آن رسوا

های موازی با امتععداد خوردگی با مجموعه چینحرکعا  کعوهزایی اواخعر دوران دو  زمین شناسی، چین

مازندران، مهتدل و مرطوا   مهعروف بعه  یجنعوا خاوری ایجاد کرده اس . آا و هوا -مال بعاختریشع

 یاصعل یعلاز دال یعاهیو پوشعش گ یابه در یکیالبرز در جنوا، نزد یها( اس . امتداد کوه یمهتدل خزر

ر جنعوا، د یکوهستان یمازندران به سه طسم  اصل یهیلحاگ طب ازمنطقه اس .  ینا یآا و هوا یلتهد

آن از غعرا بعه شعرق بعه  یهعاینعاهموار یبشود. شیم یمدر شمال تقس یبند در وسط و جلگه ا یانم

آن  یجنعوب - یکعه درامتعداد شعمال یکوچم و بزرگ یخزر اس . رشته کوه البرز با رودها یایموازا  در

 تان مازندران(.اس یاستاندار ی شده اس  سا یمتقس یو شرط ی، مرکزیغرب هدارند به سه منطق یانجر
 

 
 (1411نگارندگان،  ترسیم: موطهی  منطقه مورد مطالهه  -2شکل 

 

 فرآیند انجا  تققی 

از  یکعمازنعدران، یای اسعتان منطقه ةتوسه ةندیآ  یمؤثر بر وضه یدیکل یهاشرانیپ ییشناسابه منظور 

روش از متخصصعان و  نیعاسع . در ا ینظرا  کارشناسعان روش دلفع یجمع آور یها براروش نیترجیرا
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 هئعموضعوع ارا ة خود را دربار یهاو طضاو  ا یشود که نظرمورد مطالهه درخواس  می ةکارشناسان حوز

عبعار   بعه یعا فکعری، طوفعان روشاطالععا    آوری جمع ( پایه سیستم تشکیل برای اول فاز دردهند. 

 فاز، متغیرهعای این در اس . شده فتهگر کار به زمینه این در اسنادی بررسی و خبرگان، با مصاحبه دیگر،

 ( بودن یستمیفراسفرا استانی  یا) یستمیرسیز(استانی درون به توجه با مازندران، استان توسهة راهبردی

 آینعده و شعگفتی سعازهای استان توسهة بر مؤثر کالن متغیرهای استان، توسهة هایطابلی  دستة سه به

 و وضعهی  تحلیعل ( مطالها مازندران استان آمایش برنامة اول شبخ مرور با متغیرها این اند.شده تقسیم

 (.1 جدولاندهشد آوری جمع خبرگان با مصاحبه و) 1331 مصوا ساختار،
 

 مهرفی متغیرهای پژوهش -1 جدول

 متغیر نوع متغیر ردی 

هدن، شبکه حمل و نقل، خشکسالی، مخاطرا  محیطی، گردشگری، صنه  و م تاثیرگذار 1

 وری نیروی کار و سرمایه، صنایع وابسته به نف  و گازبهره

 سرمایه گذاری، کشاورزی دو وجهی 2

 سیاس  و امنی  ملی ریسم 3

 جمهی  و سرمایه انسانی، منابع آا هدف 4

اشتفال، محیط زیس  و منابع طبیهی، نظا  سکونتگاهی شهری و روستایی،  تاثیرپذیری 1

 ر مهاج

 های نوین، تهامال  طومیطوانین و مقررا ، فناوری مستقل 2

 شیوه مدیری  تنظیمی 0

 انرژی های نو و پاک اهرمی ثانویه 1
 

بعا  مصعاحبه از آمعده دس  به متغیرهای و مازندران استان آمایش از مستخر  که متغیرهایبه طوری

 تشعکیلدادند . برنامعه را افعق در مازنعدران سعتانا راهبردی متغیرهای از پایگاهی و تلفیق، هم با خبرگان

 توسهة متغیرهای راهبردی دربارة خبرگان نظر نهای  در که اندیافته سازمان شکلی به مصاحبه هایسؤال

 بر مؤثر کالن متغیرهای استان مازندران، توسهة هایطابلی  اصلی شاخة سه در افق، برای مازندران استان

 و سیاسعی اجتمعاعی، اطتصعادی، منابع طبیهی، مانند هاییزیرشاخه در و یندهآ شگفتی سازهای و توسهه

 آمعاری جامهعة تهعداد محاسعبة اند. برایبندی شدهطبقه و شناسایی سایر، و امنیتی مالحظا  مدیریتی،

 آمعاری جامهعة نیز، تحقیق این ندارد. در دطیقی وجود رابطة یا فرمول خبره محور، هایروش در خبرگان

 ریزیبرنامه کارشناسان 1و علمی هین  اعضای 0 استان، اجرایی فهال مدیران نفر 11 از متشکل نخبرگا

 و اطتصعاد گعرایش شناسی جامهه اجتماعی، ریزیبرنامه اطتصادی، علو  هایتخصص با مختلف سطوح در

 .اس  بوده بازرگانی و صنهتی مدیری  زیس ، محیط ای،منطقه و شهری ریزیبرنامه توسهه،
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هعای و طابلی  مازنعدران اسعتان توسعهة راهبردی متغیرهای ،)پایه سیستم اجزای لیتحل ( دو  فاز در

 آثعار تحلیعل منظعور روش ایعن بعرای شوند.می تحلیل و بندیگونه برنامه افق در مازندران استان توسهة

 متغیرهعای کعه اسع  گونعه افعزار بعدین نر  این روش اس . شده گرفته کار به افزارنر  با عوامل متقاطع

 مربوطه حوزة با متغیرها این ارتباط و میزان کرده وارد آثار تحلیل ماتری  در را اول فاز در شناسایی شده

صعفر  شود. عددمی سنجیده سه تا صفر با اعداد بین ارتباط، میزان شود.می داده تشخیص خبرگان توسط

یف و ععدد دو بعه منزلعه تعاثیر متوسعط اسع  و در تأثیر اس . عدد یم به منزلة تاثیر ضه به منزله بدون

 مجموع و تأثیرگذاری میزان سطرها، مجموع امتیاز ترتیب، نهای  عدد سه به منزله تاثیر زیاد اس . بدین

 باشعد، n شده شناسایی متغیرهای تهداد دهد. اگرنشان می را متغیرها ی تأثیرپذیر میزان ها، ستون امتیاز

 اس . شده مشخص یکدیگر بر آثار متغیرها آن در که آیدمی دس  به  n × n ماتری  یم
 

 عوامل کلیدی مؤثر بر توسهه استان مازندران -2جدول 

بندیقبقه بندیقبقه نا  متغیر   نا  متغیر 

عوامل 

 اقتصادی

 مزی  رطابتی

عوامل 

یسکونتگاه  

هافهالی  کارکرد  

های استانساختار روستا ارزش افزوده  

 اشتغال
ن های مرکزیمکا  

 ساختار اشتغال

 تولید ناخالص داخلی
هاساختار فهالی   

ال تنوع محصو  

هاتمرکز فهالی   
 ساختار شهرها

وریبهره  

عوامل 

 اجتماعی

یمیزان جمهیت  

زیست عوامل 

 مقیطی

مذهبطو  و  محیط زیس   

 سرمایه اجتماعی

 مهاجر 
 تهادل اکولوژیکی

یمصرف الگو های  

یترکیب جمهیت  
طبیهیخطرا    

 توسهه انسانی

 بهداش  عمومی

هیهای مهدنی و طبیطابلی  مردو و مشارک  مشارک   

 اجتماعی

هاعوامل پیوند زیرساخ  های فناوری اطالعا عوامل  های حمل و نقلپیوند   



 (7 ، )پیاپی0011 زمستان چهارم، شماره، دوم / سال نواحی ساحلی یمطالعات جغرافیای اسالمی، مریم ایالنلو، لیال ابراهیمی و کیا بزرگمهرمحسن   /  02

 

های جمهی پیوند رسانه ها زیربنایی  

طیی ارتباشبکه های خدما دپیون   

های بهداشتی و درمانیشبکه یفرهنگ-های اجتماعیپیوند   

های ملیپیوند زیربناهای روستایی  

ی توزیع انرژیشبکه های فراملیپیوند   

ی حمل و نقلشبکه های اطتصادیپیوند   

 

 پژوهشهای یافته

  ینعوان عوامعل معؤثر بعر وضعهحعوزه بعه ع 2متغیعر در  41اشاره شد،  فوق که در یبر اساس روش دلف

جهع   MICMACبا نر  افزار  یاثرا  متقابل ساختار لیو سپ  با روش تحل ییاستان شناسا یتوسهه

طعرار گرفتنعد. بعر  لیمورد مطالهه مورد تحل یمنطقه  یندهیآ  یگذار بر وضهریتأث یاستخرا  عوامل اصل

شده اس . تهداد تکرارهعا  میی مختلف تنظوزهح 2بود که در  41×41  یابهاد ماتر رهایاساس تهداد متغ

خعوا  بیضعر یدرصد اس  کعه نشعان دهنعده 11.11  یماتر یپرشدگ زانیبار در نظر گرفته شد م 2

ی رابطعه 440ی ععدد صعفر، رابطعه 103  یماتر نیدر ا یابیی طابل ارزرابطه 1421باشد. از مجموع می

بعر اسعاس   یمعاتر گعریدد سه بوده اسع . از طعرف دی عرابطه 232عدد دو و  یرابطه 201 م،یعدد 

درصعد برخعوردار بعوده کعه  111 یشدگ نهیو به  یاز مطلوب ایبار چرخش داده 2با  یهای آمارشاخص

و در  سعتمیس طیمحع یکلع لیآن اس . در ادامه جه  تحل یپرسشنامه و پاسخ ها یباال ییاز روا یحاک

و  رهعایمتغ یریرپذیو تأث یرگذاریپالن تأث یمؤثر به بررس یدیعوامل کل ها،شرانیپ ییجه  شناسا  ینها

 پرداخته شد. رهایمتغ ییو جابجا یبندرتبه یبه بررس نیهمچن
 

 های ماتری  اثرا  متقابلی دادهاولیه لیتحل -3جدول 

 مقدار شاخص

 41 ابهاد ماتری 

 2 ابهاد تکرارها

 103 تهداد صفر ها

 440 تهداد یم

 201 تهداد دو

هداد سهت  232 

 1421 جمع

11/11 درجه ی پرشدگی  

 (1411های تحقیق،  یافته
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 مطلوبی  و بهینه شدگی ماتری  یدرجه -4 جدول

 تاثیرپییری تاثیرگیاری چرخش

1 %111  %111  

2 %111  %111  

 (1411های تحقیق،  یافته

 
 رهایمتغ یریرپییو تأث یرگیاریپالن تأث یابیارز

 سعتمیس یداریعو ناپا یداریعپا زانیعاز م یحعاک ،یی پراکندگدر صفحه رهایمتغ و پراکنش عیتوز ینحوه

در مجمعوع دو نعوع  MICMACتح  نعر  افعزار  یاثرا  متقابل ساختار لیی روش تحلاس . در حوزه

مهعروف هسعتند. در  داریعناپا یهعاسعتمیو س داریعپا یهعاسعتمیکه به نعا  س  شده اس فیپراکنش تهر

بعاال  یرگذاریتأث یدارا رهایمتغ یبرخ یهنیاس   یسیانگل Lبصور   رهایاکنش متغپر داریپا یهاستمیس

سعه دسعته متغیعر طابعل مشعاهده  امجموعع داریهای پاتأثیرپذیری باال هستند. در سیستم یدارا یو برخ

 اس .

 (یدی عوامل کل ستمیبر س رگذاریتأث اریبس یرهایمتغ -الف

 مستقل یرهایمتغ -ا

 (جهینت یرهای متغ ستمیس یخروج یرهایمتغ -  

اسع . در  هیعبه وضوح طابعل ارا زیاز عوامل کامال مشخص و نقش آن ن میهر  گاهیجا ستمیس نیدر ا

در  رهعایمتغ سعتم،یس نیاس . در ا داریهای پاتر از سیستمپیچیده  یوضه داریناپا یهاستمیمقابل در س

از تأثیرگعذاری و  ینینعابیواطعع حالع  بدر اکثعر م رهعایصفحه پراکنده هسعتند و متغ یحول محور ططر

حعال  نیع. با ادینمامشکل می اریرا بس یدیعوامل کل ییو شناسا یابیدهند که ارزتأثیرپذیری را نشان می

 یدیععوامعل کل ییو شناسعا نشیگعز یتواند راهنماشده اس  که می میترس ییهاراه زین ستمیس نیدر ا

و  سعمیر یرهعای متغ یدو وجهع یرهعایمتغ .رگعذاریتأث یهعاریمتغ، زیعن داریعهای ناپاباشد. در سیسعتم

 یمعیتنظ یرهعایمتغو  مسعتقل یرهعایمتغ، سعتمیس یجعهیتأثیرپذیر با نت یرهایمتغ ،هدف( یرهایمتغ

 .(Godet, 2003: 21:  اهرمی ثانویه( طابل مشاهده هستند 

ای اسعتان منطقعهی توسعهه ی ندهیآ  یمؤثر بر وضه یرهایمتغ یی پراکندگصفحه  یآنچه از وضه

صعفحه پراکنعده  یدر اطراف محعور ططعر رهای، متغااس . اکثر ستمیس یداریناپا  یوضه اف یتوان درمی

هسعتند و  سعتمیدر س ییالبعا یرگعذاریتأث یدهنعد دارااز چند عامل محدود که نشان می ریهستند به غ

دو نعوع  یدارا رهعایسعتند. متغبرخعوردار ه گرینسب  به همد یمتشابه بایتقر  یاز وضه رهایمتغ ی هیبق

 شرح داده شده اس . لیبه تفص ریغیرمستقیم که در ز را یو تأث میتأثیر هستند: تأثیرا  مستق
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 متغیرها میمستق یریرپییتأثیرگیاری و تأث یابیارز

توسعط نعر  افعزار  رهعایهعر کعدا  از روابعط متغ رهعایمتغ میتعأثیرا  مسعتق لیعتحل یبخش بعرا نیدر ا

MICMAC را یتعأث یو در جعا زانیعم 2 که ابتدا با توجه بعه جعدول بیترت نیشده اس . بد هدیسنج 

 یرهعایو پعراکنش متغ عیعی توزشیوه نکهیا لیبه دل نیبدس  آمده و همچن گریبر همد رهایمتغ میتقمس

 هشع باشد، لعذا می ستمیس یداریاز ناپا یحاک ،یپراکندگ یاستان در صفحه ایی منطقهمؤثر بر توسهه

 یرهعایمتغ ،یمعیتنظ یرهعایمتغریسم، هدف،  ،یدو وجه یرهایگذار، متغ ریتأث یرهایه متغیر  متغدست

 .هستند یی( طابل شناساو اهرمی ثانویه مستقل یرهایمتغ ،تأثیرپذیر
 تاثیرا  مستقیم متغییرها زانیم -1جدول 

 متغیر
میزان 

 تاثیرگیاری

میزان 

ریتاثیرپیی  
 متغیر

میزان 

ریتأثیرپیی  

میزان 

ریثیرگیاتا  

 تولید ناخالص

 داخلی
112 111 

های بهداشتی و شبکه

 درمانی
03 00 

 21 41 زیربناهای روستایی 31 00 اشتغال

های جمهیرسانه 10 24 ساختار اشتغال  23 40 

 31 02 ارزش افزوده
های فناوری زیرساخ 

 اطالعا 
20 11 

 23 13 محیط زیس  43 22 تنوع محصول

وریبهره اکولوژیکی تهادل 14 11   01 11 

هاتمرکز فهالی   12 11 
های مهدنی و طابلی 

 طبیهی
24 02 

 14 12 مخاطرا  طبیهی 02 03 مزی  رطابتی

 12 43 ساختار شهر ها 01 20 سرمایه اجتماعی

 11 41 ساختار روستاها 01 21 میزان جمهی 

اهای روستا شهرهفهالی  32 21 مهاجر   21 11 

مرکزیمکان های  33 31 مذهب  13 24 

 21 40 فهالی  کارکری 13 03 بهداش  عمومی

یی انسانتوسهه های حمل و نقلپیوند 04 01   01 11 

 01 03 پیوند جمهیتی 20 41 ترکیب جمهی 

های خدماتیپیوند 11 42 الگوهای مصرف  12 13 

مشارک  

 اجتماعی
11 41 

های اجتماعی پیوند

 فرهنگی
02 21 
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ی شبکه

 ارتباطا 
های ملیپیوند 01 00  32 01 

 ی حمل وشبکه

 نقل
های فراملیپیوند 33 02  31 11 

شبکه توزیع 

 انرژی
های اطتصادیپیوند 21 12  32 30 

 1938 1938 کل

 

 رگیاریتأث یرهایمتغ

 نیعشعود و اباالتر هسعتند را شعامل می اریکه درصد تأثیرگذاری آنها نسب  به تأثیرپذیری بس ییرهایمتغ

 ییشناسعا بعهراستا با توجه  نی. در ارندیگتأثیرپذیری طرار می -پالن تأثیرگذاری  یمال غربدر ش رهایمتغ

 یدر منتهع یریعباال و طعرار گ اریبس یگذار با درجه  ریوجود عوامل تأث دار،یناپا ستمیبه عنوان س ستمیس

در  شعتریل بمحع نیعدر ا رهعایوجعود متغ رایعرسعد. زبعه نظعر می دیبه ینمودار در سم  شمال غرب هیال

آنهعا در پعالن تأثیرگعذاری  یریرارگط  یبا توجه به موطه ریز یرهایباشد. متغحاکم می داریهای پاسیستم

 شوند.یم دهینام رگذاریتأث یرهایتأثیرپذیری متغ -
 

 هابندی آننحوه توزیع متغیرهای تاثیرگذار براساس طبقه -2جدول 

بندیقبقه  متغیر 

ف  و گاز(وابسته به ن عیصنا وری نیروی کار و سرمایه،بهرهشتغال  ساختار ا فاکتور اطتصادی  

ی اجتماعی هیجمهی ، سرما زانیمهاجر ، م فاکتور اجتماعی  

تیساختی و مدیریفاکتور زیر طبیهی( مختطرا  خشکسالی،زیرساخ  های فناوری اطالعا      

یفاکتور ساختارسکونتگاه صنه  و مهدن(   یساختار فهال   

 

 یوجه دو یارهیمتغ

متغیرهعا، بعر  نیعا یبر رو یهستند و هر عملیی و تأثیرپذیری باال یرگذاریتأث یدارا یدو وجه یرهایمتغ

در پعالن  رهعایمتغ نیعا یریعطرارگ  یخواهد کرد. موطه جادیرا ا یرییواکنش و تغ زین رهایمتغ ریسا یرو

 ییبعاال اریبسع  یعظرف یدو وجه یرهایطرار دارند. متغ یشمال شرط یهیناح دری ریرپذیتأث -یرگذاریتأث

پژوهش بعه  نیاز آنها در ا یادیرا دارا هستند که تهداد ز ستمیسی دیکل یرهایشدن به متغ لیجه  تبد

 یرهعایمتغ یتعوان بعه دو دسعته را می رهعایمتغ نیا نیهمچن .اندانتخاا شده یدیعنوان متغیرهای کل

 کرد. یسم بندیهدف تق یرهایو متغ سمیر
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این متغیرها در نمودار اثرگذاری و اثرپذیری در اطراف خط ططری و ناحیعه شعمال  :ریسم متغیرهای

 .گیرند و ظرفی  بسیار زیادی برای تبدیل شدن به بازیگران کلیدی سیستم دارندشرطی طرار می

این متغیرها زیر ناحیه ططری شعمال شعرطی در نمعودار تأثیرگعذاری و تأثیرپعذیری  :متغیرهای هدف

کعاری گیرند و در واطع نتایج تکاملی سیستم و نمایانگر اهداف ممکن در سیستم هستند. بعا دسع طرارمی

  یعبعا توجعه بعه موطه ریعز یرهعایمتغ. توان به تکامل سیستم برنامه و هدف دس  یاف این متغیرها می

 شوند:شناخته می یدو وجه یرهایتأثیرپذیری متغ -آنها در پالن تأثیرگذاری  یریطرارگ
 

 هابندی آنی توزیع متغیرهای دو وجهی براساس طبقهنحوه -0ول جد

بندیقبقه  متغیر 

یورهای اطتصادی، اشتغال، ارزش افزوده، بهرهتولید ناخالص داخلی، پیوند فاکتور اطتصادی  

انسانی( هیسرما جمهی ،  یهای بهداشتی درمانشبکه فاکتور اجتماعی  

تییرساختی و مدیریفاکتور ز آا( منابع ، یامن ،اس یس کشاورزی،حمل و نقل   یشبکه   

 (1411های تحقیق،  یافته

 

 تأثیرپییر یرهایمتغ

هعا را تعوان آنتأثیرپعذیری طعرار دارنعد و می –پعالن تأثیرگعذاری  یشعرطدر طسم  جنوا رهایمتغ نیا

در  نییپعا ارییرگذاری بسعو تأث ستمیباال از س اریاز تأثیرپذیری بس رهایمتغ نی. ادینام زین نتیجه یرهایمتغ

 –آنهعا در پعالن تأثیرگعذاری  یریعطرارگ  یعبعا توجعه بعه موطه ریز یرهای. متغتندبرخوردار هس ستمیس

 شوند:یتأثیرپذیر شناخته م یرهایتأثیرپذیری متغ
 

 بندی آن هانحوه توزیع متغیرهای تاثیرپذیر براساس طبقه -1جدول 

بندیقبقه  متغیر 

هاپیوند های حمل و نقلهای ملی، پیوندراملی، پیوندهای فپیوند   

، مهاجر محیط زیس  و منابع طبیهی، نظا  سکونتگاهی شهری و روستایی فاکتور زیرساختی و مدیریتی  

 
 مستقل یرهایمتغ

تأثیرپذیری آنهعا هعم  زانیم نیو همچن نییپا یرگذاریتأث یکه دارا ییرهایمستقل، شامل متغ یرهایمتغ

 یرهعایطرار دارند. متغ یریرپذیتأث –پالن تأثیرگذاری  یدر طسم  جنوا غرب رهایمتغ نیباشد. ایم نییپا

مسعتقل خوانعده  یرهعایمتغ یریرپعذیتأث –آنها در پعالن تأثیرگعذاری  یریطرارگ  یبا توجه به موطه ریز

 شوند.یم
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 بندی آن هاتوزیع متغیرهای مستقل براساس طبقه نحوه -3 جدول

بندیقبقه  متغیر 

تور اطتصادیفاک طوانین و مقررا (ها  تمرکز فهالی    

تهامال  طومی(مصرف، مذهب   یمشارک  اجتماعی، الگو فاکتور اجتماعی  

هااهسکونتگ فاکتور ساختار فناوری های نوین(ساختارشهرها، ساختارروستاها     

 مخاطرا  طبیهی فاکتور طبیهی

 (1411های تحقیق،  یافته

 
 می ثانویه(اهر) یمیتنظ یرهایمتغ

 یتأثیرپذیری طعرار دارنعد و در برخع – یرگذاریپالن تأث ایدر اطراف مرکز ثقل نمودار  یمیتنظ یرهایمتغ

 نیعکننعد. اعمعل می فیضعه سعمیر یرهایو متغ فیهدف ضه یرهای متغ هیثانو یمواطع به عنوان اهرم

( ارتقعاء سعمیهعدف و ر یرهعایغ مت یدو وجه یرهایمتغ ایو  ارگذ ریتأث یرهایتوانند به متغمی رهایمتغ

 یرهعایتأثیرپعذیری متغ – یرگعذاریآنهعا در پعالن تأث یریطرارگ  یبا توجه به موطه ریز یرهای. متغابندی

 :شوندشناخته می یمیتنظ
 

 بندی آن های توزیع متغیرهای تنظیمی براساس طبقهنحوه -11جدول 

 متغیر قبقه بندی

صولمزی  رطابتی، تنوع مح فاکتور اطتصادی  

جمهی  بیی انسانی، بهداش  عمومی، ترکتوسهه فاکتور اجتماعی  

های جمهیهروستایی، رسان یربنایی توزیع انرژی، زی ارتباطا ، شبکهشبکه فاکتور زیربنایی  

هافاکتور ساختارسکونتگاه کارکردی  یمکان مرکزی، فهال   

پاک(انرژی های نو و   س یز طیتهداد اکولوژی، مح فاکتور طبیهی  

هافاکتور پیوند های اجتماعی فرهنگیهای جمهیتی، پیوندپیوند خدماتی، پیوند   

 (1411های تحقیق،  یافته

 

رسد بخشی از این متغیرها در این طسم  از صفحه باتوجه به ماهی  ناپایداری سیستم، به نظر می

 جی مستقل نامید.های خرودارای ماهی  خروجی سیستم هستند و باید به نوعی آن را متغیر
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 ی متغیرها براساس تاثیرا  مستقیم متغیرهاپراکندگ -3شکل 

 
 ارتباط مستقیم بین متغیر ها  تاثیرا  ضهیف تا بسیار طوی( -4شکل 
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 ارتباط مستقیم بین متغیرها  تاثیرا  میانه تا بسیار طوی( -1شکل 

 

 
 ار طوی(ارتباط مستقیم بین متغیر ها  تاثیرا  طوی تا بسی -2شکل 
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 متغیرها میمستقریو تأثیرپییری غ یرگیاریتأث یابیارز

 نیعو... رسانده و بر ا 4، 3، 2به توان  MICMACروش هر کدا  از روابط متغیرها توسط نر  افزار  نیدر ا

غیرمسعتقیم  را یتأث یپراکندگ یصفحه لیشده اس . در تحل دهیسنج رهایاساس اثرا  غیرمستقیم متغ

 را یتعأث یی پراکنعدگاسعتان مازنعدران هماننعد صعفحه ایمنطقعه یتوسهه  یبر وضهمؤثر  یرهایمتغ

 جینتعا ی سعهیآنچه که از مقا. کرد ییاساشن ستمیرا در س رهایدسته از متغ نیتوان امی رهایمتغ میمستق

 بعا سعتمیرا در س رهایپنج دسته از متغ نیاس  که ا نیو غیرمستقیم بدس  آمده ا میاثرا  مستق لیتحل

 یهاند که در جدول شعمارتکرار شده رهایغیرمستقیم متغ را یتأث یابیدر ارز ییو جابجا را ییتغ نیکمتر

 را نشان داده اس . رهایانواع متغ یپراکندگ رهایمستقیم متغرتأثیرا  غی زانی، م11
 

 میزان تاثیرا  غیرمستقیم متغیرها برهمدیگر -11جدول 

 متغیر
میزان 

یتاثیرگیار  

میزان 

رییرپییتاث  
 متغیر

میزان 

 تاثیرگیاری

میزان 

یتاثیرپییر  

 144142 120111 پیوند جمهیتی 123111 433123 زیرساخ  فناوری اطالعا 

 110134 441433 بهداش  عمومی 143411 210312 مذهب و طومی 

 124300 431213 تنوع محصول 224132 121112 ساختار روستاها

های جمهیرسانه 142231 114201 ساختار شهرها  331031 423001 

روستایی زیربناها  123110 4414224 پیوندهای حمل و نقل 111112 111012 

 141120 431302 تهادل اکولوژیکی 14221 141213 ترکیب جمهی 

 410201 403410 شبکه حمل و نقل 123113 234323 فهالی  کارکردی

 143021 413010 ارزش افزوده 412331 111213 شبکه توزیع انرژی

 141222 401101 الگوهای مصرف
های بهداشتی و شبکه

 درمانی
431411 141101 

هاتمرکز فهالی   123401 140302 ساختار اشتغال 121140 413111 

 111101 241011 پیوندهای اطتصادی 401311 241011 مشارک  اجتماعی

وریبهره 1121330 402111 مخاطرا  طبیهی  214134 113412 

روستا شهریفهالی    141011 111101 توسهه انسانی 113340 211123 

های مهدنی و طابلی 
 طبیهی

 شبکه ارتباطا  432341 132312
113202 113011 

 112314 131311 پیوندهای ملی 133432 111123 مکان مرکزی

فرهنگی و اجتماعی  121331 441113 محیط زیس  121112 400410 

های خدماتیپیوند 121034 222212 مهاجر   114111 114141 

 111211 430133 تولید ناخالص داخلی 141332 220213 اشتغال

 433101 333131 پیوندهای فرا ملی 111123 141324 مزی  رطابتی

 3112 3112 کل 121213 114144 سرمایه اجتماعی
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 ی متغیرها براساس تاثیرا  غیرمستقیم متغیرهاپراکندگ -0شکل 

 
 ط غیرمستقیم بین متغیرها  تاثیرا  ضهیف تا بسیار طوی(ارتبا  -1 شکل
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 غیرمستقیم بین متغیرها  تاثیرا  میانه تا بسیار طوی( ارتباط  -3 شکل

 

 
 ارتباط غیرمستقیم بین متغیرها  تاثیرا  طوی تا بسیار طوی(   -11 شکل
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دهعد. و ر را نشعان میهمعدیگ بعر متغیرها غیرمستقیم و مستقیم تاثیرا  میزان بندیرتبه 12 جدول

 دهد.غیرمستقیم را نشان می و مستقیم تاثیرا  در جایی عواملمیزان جابه 11شکل 

 
 رتبه بندی میزان تاثیرا  مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر -12جدول 

تأثیرگیاری  متغیر

 مستقیم

تأثیرگیاری 

 غیرمستقیم

تأثیرگیاری  متغیر

 مستقیم

 غیرمستقیمتأثیرگیاری

 312 314 روستاها 314 310 مشارک 

اشتغالس   211 211 زیربناها 314 314 

 212 212 مخاطرا  311 311 فهالی 

 201 202 تمرکز فهال 310 311 اطتصادی

 202 202 مهاجر  314 314 مهاجر 

 201 223 بهداش  313 314 اشتغال

وریبهره  222 222 طومی  230 311 

422 222 شهرها 234 231 طومی   

 221 222 الگو مصرف 231 231 فهالی  ر ش

 224 222 اشتغال 211 211 زیربناها

 222 222 رطاب  213 211 ارتباطا 

 222 222 ارزش افزود 211 211 اجتماعی

 222 222 ش بهداش  211 211 توسهه

 223 223 جمهی  204 202 پیوندجمهی 

 223 223  پیوندجمهی 221 223 خدماتی

 224 223 توسهه 222 221 جمهی 

 211 221 مکان مرکزی 221 221 طابلی  ها

 221 221 اکولوژیم 224 221 رطاب 

 212 212 فهالی  212 213 روستاها

 212 212 حمل و نقل 210 213 ملی

 212 212 س اشتغال 243 240 شهرها

 212 212  زیسمحیط 244 240 شبکه انرژی

 213 213 زیرساخ  233 241 زیرساخ 

مرکزی مکان  214 213 پیوندها 243 241 

محصولتنوع 230 241 تنوع محصول  213 214 

 243 211 فهالی  ر ش 241 241 اکولوژیم

 212 211 اجتماعی 241 241 تولید داخل

ونقل حمل  211 211 اطتصادی 232 231 

وریبهره 221 221 الگو مصرف  211 211 

 241 240 ملی 223 221 مخاطرا 
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312 221 پیوندها  244 244 ارتباطا  

 243 244 تولید داخل 213 211 تمرکز فهال

 244 241 طابلی  ها 213 211 محیط زیس 

 241 241 خدماتی 214 212 بهداش 

 234 234 شبکه انرژی 214 212 حمل و نقل

 221 221 مشارک  212 212 ش بهداش 

 224 221 رسانه 211 133 ارزش افزود

لش حملونق 133 133 فراملی  222 221 

 213 212 فراملی 133 131 رسانه

 
 
 

 
 جابه جایی عوامل در تاثیرا  مستقیم و غیرمستقیم زانیم  -11 شکل

 

عامل کلید مستقیم و غیرمستقیم بعه دسع  آمعد کعه  11در نهای  با استفاده از نتایج به دس  آمده 

ترین عامعل مسعتقیم ن و کلیدیتریترتیب متغیر مشارک  مهم نیبد نشان داده شده اس . 13در جدول 

 باشد. بهد از آن ساختار اشتغال بیشترین تآثیر را دارد.و غیرمستقیم در توسهه استان مازندران می

 



 11  /  (7 ، )پیاپی0011 زمستان چهارم، شماره، دوم / سال ی نواحی ساحلییمطالعات جغرافیا  ... یدیکل و مؤثر هایپیشران ییشناسا

 

 های کلیدی مستقیم و غیرمستقیمشرانیپ -13جدول 

تأثیرگیاری  متغیر ردی 
 مستقیم

تأثیرگیاری  متغیر
 غیرمستقیم

 314 مشارک  310 مشارک  1
اشتغال ساختار 2 اشتغال ساختار 314   314 
 311 اطتصادی 311 فهالی  3
 310 فهالی  311 اطتصادی 4
 314 اشتغال 314 مهاجر  1
 313 مهاجر  314 اشتغال 2
وریبهره 0 وریبهره 311   230 
 234 طومی  231 طومی  1
شهری روستایی فهالی  3 شهری روستایی فهالی  231   231 
طا ارتبا 211 زیربناها 11  211 
 211 زیربناها 211 ارتباطا  11
 213 اجتماعی 211 اجتماعی 12
 211 توسهه 211 توسهه 3
 204 پیوند جمهی  202 پیوندجمهی  14
 221 خدماتی 223 خدماتی 11
 222 جمهی  221 جمهی  12
هاطابلی  10  224 رطاب  221 
ها طابلی  221 رطاب  11  221 

 

 گیرینتیجه

بعه  یابیدسعت  مسعتلز ایمنطقعهبه توسهة  یابیآن اس  که دست انگریاز این پژوهش، ب صلحا یهایافته 

 یحعال، بعا توجعه بعه اینکعه زنعدگ نیجامع و کارآمد در محتوا و فرایند اس . در ع یریزبرنامه  ظا یم ن

ا چعالش را بع یریعزبا سرع  روزافزون، دانش برنامه یورآو فن  یاطتصاد - یاجتماع را یی، تغحال حاضر

 یریعزینعد برنامعهآو اتخاذ رویکرد مناسب در محتوا و فر یضرور  دگرگون رو، مواجه ساخته اس ، از این

اسعتفاده از   وزسعاالرانه را منسعون نمعوده و لعفن یهاوهیبه ش یریزبرنامه یندآفر یسنت یتوسهه، الگوها

دیعد را روشعن سعاخته اسع . در ج یهعا و ابزارهعاشرو یریکارگ به و یو مشارکت یراهبرد یرویکردها

ی نعیبشیهمچعون پع یهعاییاز ویژگع یبرخوردار یلدل بهی او منطقه ییزان شهرربرنامه ر،یاخ یهاسال

 یریکعارگ و بعه یو شناسعای نفهعانیذ گسعتردة مشعارک  ،یتصویرساز ،یسازمنسجم بلندمد ، شبکه

ر بعه صعمها یهعابه چالش یپاسخگوی جه  را در یراهبرد ینگاررویکرد آینده ،یدیکل لبازیگران و عوام
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توسعهه اسع .  یلصا لعوام یلتحل و یشناسای ،ینگاردر رویکرد آیندهی لصا یها از گا یاند. یککار گرفته

 سعتمیدر س یاویعژه معد  منطقعه از جایگعاه محعرک توسعهة بلنعد یتوسهه به عنعوان موتورهعا لعوام

ی هعاصعهیاز خص یاییعاسع  هعر منطقعة جغراف ید. بعدیهبرخوردارنعمازندران استان  یفضای یریزبرنامه

منطقعه نشعده اسع    شعرف یتوسعهه و پ لبرخوردار اس  که لزوماً عامع یفرد به و گاه منحصر برجسته

 هعایلاز ایعن پتانسع یریعگتوسهه اس  و بهعره یاهیریزهاول در برنام  ، گالاین عوام یشناسای بنابراین،

اسع  کعه  یبعازیگران یهو کل نوذانفیو ذ نفهانیبه کمم ذ یگذارسرمایهتقوی  و  ،یریزبرنامه   مستلز

 .اندمغفول مانده یسنت یریزبرنامه در فرایند

 یکلع لیعبعه تحل ینگارنعدهیاستان در چهارچوا آ یتوسهه  یوضه یپژوهش، ابتدا به بررس نیدر ا

ن یعشعدند. در ا ییاول شناسعا یعوامل در مرحلعه  نیبدس  آمده ا جیپرداخته شد، که طبق نتا ستمیس

 لیعتحل جیانتخعاا شعده اسع . نتعای همؤثر بر توسعه یدیبه عنوان عوامل کلمتغیر  41در ابتدا  ق،یتحق

اسعتان  سعتمیس داریعناپا  یوضعه انگریب ،یریرپذیتأث -یرگذاریمحور تأث یعوامل بر رو یپراکندگ یالگو

منطقعه و  یریگمیتصعم ةکعه در خعار  از حعوز عموما عوامل هستند «رگذاریتأث»مازنداران اس . عوامل 

 ،یزیربرنامععه ةجععینت عمومععا ،«ریرپععذیتأث»بععوده و در مقابععل عوامععل  یالمللععنیو ب یابهععاد ملعع یدارا

ناخعالص  دیعباال شعامل تول یرگذاریتأث یدارا یرهایمتغ هستند. گرید یهایریگمیو تصم یگذاراس یس

  ،یع جمه یدرمعان یبهداشعت یهاشعبکه ،یورافعزوده، بهعره اشتغال، ارزش ،یاطتصاد یهاوندیپ ،یداخل

 رهعایمتغ نیع. اباشعندیمنابع آا( مع  ،ینام اس ،یس ،یحمل و نقل  کشاورز ی( و شبکهیانسان هیسرما

هعا در آن را ییعتغ جعادیدارنعد و بعا ا ستمیس دییکل گرانیشدن به باز لیبرای تبد ادییز اریبس  یظرف

حمعل و  یهاونعدیپ ،یملع یهاونعدیپ ،یفرامل یهاوندیکه پ یتکامل داد.  در حالبرنامه و هدف را  توانیم

 ریتعأث یرهعایمهاجر  جعزء متغ ،ییو روستا یشهر یسکونتگاه ا نظ ،یهیو منابع طب س یز طینقل، مح

بعه  میرمسعتقیو غ میمسعتق دیععامعل کل 11به دسع  آمعده  جیبا استفاده از نتا  ی. در نهاباشندیم ریپذ

در توسعهه اسعتان مازنعدران  میرمسعتقیو غ میعامعل مسعتق نیتعریدیو کل نیترمشارک  مهم کهدس  

کعه  شعوندیکعه شعامل عوامعل مع باشعندیمع میمستق را یثأت ییعوامل در واطع چارک باال نی. اباشدیم

عوامعل  نیعاند. البتعه در انتخعاا ااز آن طرار گرفته ترنییدرصد پا 21عامل اول حداکثر در  ازیبراساس امت

 سعهیبعا هعم مقا 13توجعه کعرد کعه در جعدول  زین میرمستقیغ را یبه تأث م،یمستق را یبرتأثعالوه  دیبا

   اند. شده

 کاربردی پیشنهادات -

 های اطتصادی.کارگیری بخش خصوصی در ایجاد شغل و فهالی به

 .حفاظ  جامع های طرح اساس بر ی بهینه استفاده ریزی برایبرنامه و اکولوژیم منابع از حفاظ 

 .ارتباطا  و ها زیرساخ  تقوی  و گسترش 
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 بععه فهالیعع  مراکععز و هاسععکونتگاه تجهیععز منظععور بععه اسععتان نقععل و حمععل هایتوسععهة زیرسععاخ 

 هایدسترسی

 .استانی برون و درون ارتباطا  گسترش منظور به نقل و حمل شبکة تقوی 

 افعزایش جهع  گعذاری سعرمایه و حمایع  و تاناس در کار و کسب و فهالی  یحوزه پایدار یتوسهه

 .استان ی مطلواتوسهه جه  در داخلی تولیدا  از داخلی ناخالص تولیدا 

 پژوهشی پیشنهادات -

 .نگاریآینده  های روش ارزیابی برای مختلف های جنبه از تحقیق متغیرهای بررسی

 در معؤثر... و تولیعد لعوژی،تکنو و علعم امنیتعی، -سیاسعی هعای زمینعه در مختلف متغیرهای بررسی

 .ی منطقهتوسهه
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