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 چكيده
 توسعهدرحال كشورهاي در مهم موضوعات از عنوان يكيبه نابرابري كاهش و اد توسعهايج باهدف ايمنطقه ريزيبرنامه

 . كاهشاست توسعه ازلحاظ يكديگر به نسبت مناطق جايگاه شناسايي اي،منطقه ريزيي برنامهالزمه شود.مي محسوب

هدف از اين آيد. مي شمار به توسعه ارهايمعي ترينمهم از يكي جامعه امكانات و منابع، دستاوردها از منديبهره در نابرابري

نوع تحقيق بر اساس هدف . باشدمينواحي ساحلي شمال كشور  يافتگيتوسعهسطوح تعيين فضايي و  هاينابرابريتحليل مقاله، 

ر اين دباشد. اي و اسنادي ميآوري اطالعات كتابخانهروش جمعباشد. ميتحليلي  -توصيفيكاربردي و بر اساس ماهيت و روش 

نشان داد كه است. نتايج  شدهاستفاده ARC GISافزار نرم و (,SAW TOPSISچند معياره ) گيريتصميم هايمدلاز پژوهش 

كنار، چالوس، بابلسر و هاي تنكابن، سياهكل، سوادكوه، رشت، گرگان، ساري، بندرگز، رودبار، گنبدكاووس، فريدونشهرستان

هاي بابل، كردكوي، بندر انزلي، جويبار، لنگرود، الهيجان، هاي كامالً برخوردار و شهرستانني شهرستاشهرستان رامسر در رده

توان از آزادشهر، محمودآباد، مينودشت، آمل، رودسر و بهشهر در سطح برخوردار قرار دارند. در سطح نسبتاً برخوردار هم مي

همچنين سرا، نكا و آستانه نام برد. معهتپه، صوفومن، راميان، مراوهآباد، قال، تركمن، عليهاي نور، كالله، ماسال، آقشهرستان

آباد، املش، شفت، آستارا، تالش، گاليكش، نوشهر، رضوانشهر و مياندورود، در شهر، عباسهاي گميشان، گلوگاه، قائمشهرستان

كامالً محروم ازلحاظ  الً برخوردار وكام مابين مناطق تفاوت كهازآنجايي هاي كامالً محروم قرار گرفتند.ي شهرستانرده

 مدتكوتاه و ضربتي هايبرنامه حل استفاده ازبهترين راه مناطق محروم براي شودمياست، پيشنهاد  بسيار زياد يافتگيتوسعه

 .است مشكالت از خروج براي

 
 نواحی ساحلی، ایناحیه توسعه، یافتگیتوسعهسطوح ، فضایی هاینابرابری  :يديكلواژگان 
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 مقدمه
 آن پیامد که گردیده ایناحیه هایناهماهنگی و تعادل عدم بروز سبب سوم جهان کشورهای در ویژهبه رشد تراکم و توسعه تورم

 در .(9:8119 ،معصومی و همکاران)است  ایناحیه هاینابرابری و دیگر نقاط ماندگیعقب شهری، روستا هایمهاجرت عظیم سیل

 خدماتی، صنعتی هاییابیمکان در غیراصولی گذشته هایسیاست اثر در امکانات بهینه توزیع در عادلت فقدان و نابرابری ایران

 محلی و ایناحیه ،ایمنطقه ملی، سطوح بین فضایی عدم تعادل ؛ایناحیه مسلط شهرهای در تمرکزگرایی روند و رشد هایقطب

 این .است آمده پدید سیاسی و اجتماعی اقتصادی، ساختارهای بر حاکم هایمکانیسم تأثیر تحت که است مهمی مسائل از یکی

 بیشتر هاریزیبرنامه و افزوده آن گرایی بخش و تمرکز ماهیت به توجه با اقتصاد دولت در نقش افزایش با تعادل عدم و ناهنجاری

 دیده یکپارچه کلیت یک در وچکک و بزرگ نواحی و شد کاسته مردم مشارکت از ارتباطدراین .است قرارگرفته دولت اختیار در

 شکاف افزایش نواحی، هایبرابری بردن بین از ثروت، و رفاه امکانات، بهینه توزیع عدم آن ینتیجه .(1:8172موحد،) است نشده

 نطراحا و ریزان برنامه است ضروری ،روازاین. است بوده ایناحیه دوگانگی و اقتصادی و اجتماعی عدالت رفتن بین از توسعه و
 نقاط از آگاهی امروزه .دهند قرار موردتوجه معضل این از رهایی برای را ایناحیه دوگانگی وجودی علت بینانهواقع دیدی با توسعه

 هایشاخص از استفاده که ایگونهبه است، ضروری گذاریسیاست و هابرنامه ،هاطرح یارائه جهت نواحی، ضعف و قوت

 و مشکالت رفع جهت در مهم و عاملی نواحی جایگاه تعیین برای مناسب معیاری تواندمی... و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،
 در بارز هایمشخصه از یکی .(1:8112و همکاران، قنبری) باشد اجتماعی عدالت و توسعه به رسیدن درراه موجود هاینارسایی

و  هانارسایی به پاسخی تواندمی میان، این در ایاحیهن ریزیبرنامه .است ایناحیه هاینابرابری ایران، وجود فضایی توسعه
 توانندنمی ،ریزیبرنامهبه  هاآن نگرش نوع دلیل به ریزیبرنامه محلی و سطوح ملی .باشد جغرافیایی مختلف سطوح در هاکاستی

در  ،ایناحیه ریزیبرنامه با وانتمی را محلی و منافع ملی پیوند بنابراین، باشند، داشته سیستمی صورتبه ناحیه به جامع نگرش
 ریزیبرنامهاولین گام در  روازاین(. 2:8179زالی،) .آورد وجود به محلی هایبرنامهبه  سیستمی نگرش با و ملی هایبرنامه قالب

 هاآند ها و شناسایی وضع موجوتوسعه و علت نایرایری ازنظر، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر ایناحیهو  ایمنطقه
. برای تخصیص باشدمیفرهنگی و ...  مختلف اقتصادی، اجتماعی، هایبخش وتحلیلتجزیهکه این شناسایی مستلزم  باشدمی

سطوح برخورداری از مواهب  بندیرتبهاعتبارات و منابع میان مناطق مختلف، شناسایی جایگاه آن در منطقه در بخش مربوطه و 
توزیع منابع  ازآنجاکهبوده است،  ناپذیراجتنابامری  ایمنطقه هایتفاوتوجود  ایمنطقه یسعهتوتوسعه ضروری است. در مباحث 

 تواننمی ،باشدنمیکسان ( یهااینشامل منابع مالی، منابع انسانی، دسترسی به مواد اولیه تولید، شبکه ارتباطی و مانند توسعه )
 (.1:8112)متوسلی،« برابر باشد صورتبهتان فضای یک منطقه یا اسانتظار داشت رشد و توسعه میان تمام اجزای ساختار 

 بشر امروز، تا گرفته کهن هایتمدن پیدایش از .اندبوده انسان برای هاسکونتگاه تریناصلی همواره تاریخ، درگذر نواحی سواحل
 قرن هایسال آغازین این در که ایگونههب .است داده قرار مورداستفاده سکونت برای پرجاذبهمناطقی  عنوانبه را ساحلی مناطق

 ساحلی منطقه .کنندمی زندگی دریا از کیلومتری 22 حاشیه در نفر میلیارد 7/1معادل  رقمی جهان یعنی مردم دوسوم حدود ،81

 تحت که است متنوع و متغیر پویا، محیطی محیط، این .است دریا و یعنی خشکی مستقل جغرافیایی قلمرو دو از اشتراکی فضایی

 امتیاز یک همواره کشورها برای دریا به ژئوپلوتیک دسترسی بعد از حال. درعیندارد قرار انسانی و دریایی اقلیمی، تأثیر فرآیندهای

 کشورهای برای فرصت اقتصادی یک که ساحلی شهرهای و بنادر وجود بر عالوه نیز اقتصادی بعد . ازشودمی محسوب مهم

 فراوان آب به دسترسی و نموده گاز و نفت صنایع خاستگاه را ساحلی، سواحل هایآب فسیلی منابع ،یندآمی شمار به ساحل دارای

 اهمیت بر توریسم صنعت و صادرات یا واردات سهولت همچنین .است ساخته برآورده را صنایع و هاکارخانه دیگر از برخی نیاز

 از برداریبهره برای زیاد است، تقاضای محدود مناطق این ضایف ازآنجاکه همهبااین .افزایندمی ساحلی اقتصادی مناطق

 (.1: 8191)سازمان بنادر و دریانوردی ایران،  شودمی تضاد منجر گاه و رقابت به ناگزیر ساحلی هایسرزمین
 توسعه امکانات و پراکنش توزیع چگونگی موقعیت، شناختپی در ایناحیه متعادل یتوسعه به دستیابی منظوربه حاضر یمطالعه

نواحی ساحلی دارای اهمیت با توجه به اینکه  است. شدهانجامنواحی ساحلی شمال کشور  هایشهرستان انتخابی هایشاخص در
 ریزیبرنامه هایسیاستدر روند معمول  کهازآنجاییپایدار و رشد و پیشرفت اقتصادی کشور هستند و  یتوسعهبسیار زیادی برای 
در این  .شودنمیتوجه کافی به این مناطق  ریزیبرنامه هایسیاستدر و است مرکزی  هایاستانعه و رشد کشور مبنی بر توس
بر این اساس به  تا بتوان است شدهپرداختهنواحی ساحلی شمال کشور  هایشهرستانفضایی  هاینابرابریپژوهش به تحلیل 



 18               و همكاران حسيني -...در ايران ايناحيهفضايي توسعه  هاينابرابريتحليلي بر  

 پس مهم این به نیل برای. اقتصادی این مناطق پرداخت یتوسعهو  پیشرفتو  هانابرابریبرای رفع  درست وصحیح  ریزیبرنامه

 هایروش ازجملههای فضایی تحلیل نابرابری متداول هایروش و هاتکنیک از گیریبهره با موضوع مفهومی بیان چارچوب از
نواحی ساحلی  هایرستانشه یافتگیتوسعهو تعیین سطوح  فضایی هاینابرابریبه تحلیل و تعیین چند معیاره  گیریتصمیم
 است. شدهپرداخته

 

 مباني نظري
 به توجه باهدف که هاآن ترینمهم از برخی ذکر به اینجا در .است شدهمطرح مختلفی هاینظریه تاکنون توسعه مباحث درزمینه

 یا نئوکینزی طرفداران نظریه .است شدهپرداخته ،اندگشته مطرح یافتگیتوسعه و رشد مسیر در ایمنطقه و ایناحیه هاینابرابری

 و رشد موتور اینان .کنندمیتقسیم  پایه غیر و (صادراتی) پایه بخش دو به را منطقه اقتصادی هایفعالیت نظریه اقتصادی، پایه
 هنظری این اساس بر بنابراین، .(827:8112کرمانی، )صباغ دانندمی صادرات بخش از ناشی درآمد را منطقه اقتصاد محرك نیروی

 کنندهتعیین متغیرها دیگر با قیاس در مقدار آن که متغیری تنها عنوانبه صادرات .است وابسته صادرات به ناحیه توسعه و رشد

 .(829:8179)صرافی، است شدهشناخته به رسمیت ،آیدمی شمار به ایناحیه اقتصاد رشد محرك تنها و است ناحیه توسعه و رشد
 به که است اشتغال ایجاد آن، هاینابرابری کاهش منظوربه ایناحیه اقتصاد سیاست هدف ترینمهم که است معتقد نیز هال پیتر

 (hall, 1392: 9).تداش خواهد دنبال به را آن توسعه رشد و و کندمی کمک ناحیه در فرستی مهاجر و بیکاری کاهش

(. 27:8178،هلند از DHVمشاور مهندسان ) نامدمی رشد قطب را آن پرو که هستند عناصری شامل میردال و هیرشمن هاینظریه
 نوکالسیک، اینظریه ایستایی هایتحلیل با مقایسه در کارایی این اما است، کارایی اقتصادی به متمایل اساساً رشد قطب نظریه

 کاهش، تجمع هایفهصر به دستیابی طریق از را توسعه توانمی که است استدالل این بر قطب رشد نظریه .دارد بیشتری پویایی

داد  افزایش ،اندداخلی قطبی فضای با قیاس در ولی شوندمی محسوب خارجی بنگاه، با مقایسه در که عواملی از ناشی هایهزینه
 این در .است کرده تبعیت رشد قطب نظریه از کشور توسعه گذشته سیاست هایسال (. در128:8111،و همکاران پاپلی یزدی)

 شهرها و شود روستاها اقتصادی اجتماعی توسعه موجب شهرها اقتصادی توسعه اجتماعی تا شودمی داده اولویت شهرها به راهبرد

سیاست  اجرای با که اندآن از حاکی شواهد. بخشند تحرك را خود مجاور نواحی کشاورزی به گسترش تولید مرسوم سازوکار طی
 ساختار درك برای (.82:8122حمصی،شوند ) روستایی نقاط حرکت موجب و دهند ارائه را الزم خدمات نتوانستند قطب رشد شهرها

 نظام هر گویدمی فریدمن. داردمی را عرضه پیرامون مرکز الگوی فریدمن توسعه، روند تحوالت و تغییر بینیپیش و مناطق فضایی

 را آن توانمی که پیرامون دیگری و است پویایی نظام و پیشتاز قلب که مرکز یکی: است فضایی نظام زیر دو شامل جغرافیایی

 مرکز رابطه (.17: 8172 ،هیلهورستدارد ) قرار به مرکز نسبت پذیریسلطه یا وابستگی حالت در و آورد حساببه نظام بقیه

 از تولید اصلی عوامل برخی جاییجابه با شده، قطبی ساختاری بروز دانست. معموالً استعماری ایرابطه توانمی اصوالً را پیرامون

 (.122:8111،و همکاران یزدی )پاپلی است همراه مرکز به حاشیه
، در مطلوب وضعموجود به وضع مطلوب، پیشرفت و آبادانی است. بدیهی است برای رسـیدن بـه  وضعیت، تبدیل ریزیبرنامههدف 

 همآنجغرافیا  ـا از طریـق علـماز وضع موجـود داشـت؛ چنـین شـناختی تنه ایجانبههمهگام نخست، باید شناخت دقیق و 
توسعه، روشی بندی سطح(. 19، 8191و قهاری،  خواهد بود )مـؤمنی پذیرامکاندینامیک و بر اساس نگرش سیستمی  صورتبه

 وضعیتو  دهدمیمناطق است که اختالف مکانی، فضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی منـاطق رانشان  یتوسعهبرای سنجش 
 مشخصقطبی مناطق  یگیری توسعهشکل. با این روش، روند کندمی مشخصسطح توسعه  ازنظرنسبت به یکدیگر مناطق را 

 شودمیاز نابرابری مناطق جلوگیری  تعیین و یافتهتوسعهمناطق، مناطق نیازمند و کمتر  یتوسعه ریزیبرنامهو درنهایت، در  شودمی
تا نسبت به میزان  شدهبندیطبقه "برخورداری" ازنظرزم است که نواحی کشور (. بنابراین، ال81، 8111، )جدیدی میاندشتی

 (.818، 8119، زاده دلیر شود )حسین ریزیبرنامهیا عدم برخورداری، برخورداری 
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 پژوهش پيشينه

 سطوح و ایقهمنط هایلحاظ تفاوت به اخیر هایدهه در تنها اما است، وجود داشته همواره بشر تاریخ طول در توسعه مباحث

 .شودیماشاره  هاآناست که به چند مورد از  شده آن به تریتوجهات جدی برخورداری،
استان کشور چین با استفاده از شاخص ترکیبی توسعه  12ی در امنطقهی هاینابرابری به سنجش امطالعه(، در 1289) 8بین

بعد اصلی تقسیم شد. نتایج نشان از وجود  9ی به موردبررسی هاشاخصپرداخت. در این شاخص ترکیبی، زیر ( CIRD1) یامنطقه
ی نسبت ترعیسری توسعهمناطق ساحل شرقی چین، از رشد و  کهینحوبهمطالعه دادند ی موردمحدودهی در امنطقهی هاینابرابر

 (.81: 1289به سایر مناطق برخوردار بودند )بین، 

ی فضایی در میان مناطق آفریقای جنوبی با استفاده از هاینابرابررسی و سنجش در پژوهشی به بر (،1282) 1هاکیزمانا و جیر
ی )ضریب جینی، نسبت کوزنتس، شاخص نابرابری تیل و شاخص اتکینسون( پرداختند. نتایج حاصله چندبعدی ترکیبی هاشاخص

است و نتایج متفاوتی از هریک از  اقتصادیاز تمامی عوامل اجتماعی و  متأثرنشان دادند که انتخاب اقتصادی و سکونتگاهی مردم، 
 (.7: 1282)هاکیزمانا و جیر،  شودیمحاصل  هاشاخص
ها ابتدا با رویکرد چندمتغیره ای در کشور یونان پرداختند. آنهای منطقه(، در پژوهشی به سنجش توسعه و نابرابری1288) 2گولتس

های اقتصادی و ی شناسایی مناطق با پروفایلبرامتغیره را بندی چندیک شاخص ترکیبی ایجاد کردند و سپس روش خوشه
را نشان نداد  8999-1227ی بر همگرایی کامل مناطق یونان در دوره مبنها شواهد قوی اجتماعی به کار گرفتند. نتایج پژوهش آن

 (872: 1288)گولتس و همکاران، 
در (، 2SCIW) ی تانزانیا با استفاده از شاخص ترکیبی رفاهاطقهمنی هاینابرابر(، در پژوهشی به بررسی 1288) همکارانو  9کریا

شاخص ترکیبی رفاه  .ی فضایی در شهرهای این کشور داشتهاینابرابرشهر این کشور پرداختند. نتایج نشان از وجود  121سطح 
: 1288)کریا و همکاران،  ی زندگی بودهیپای اقتصادی، جمعیتی، آموزشی، بهداشتی و نیازهای هاشاخص ریزپیشنهادی شامل 

822.) 

 از استفاده با یافتگی توسعه سطوح تطبیقی بررسی و بندی سطح  »(، در پژوهشی تحت عنوان 8192ویسی ناب و همکاران )

های استان کرمانشاه به مطالعه شهرستان HDI ی موریس، آزمون پیرسون وهامدل با استفاده از«  ریزی برنامه های تکنیک
در سطح  برند و ینم در وضعیت مناسبی به سری افتگیبه لحاظ توسعه کرمانشاه استان یهاشهرستانپرداختند. نتایج  نشان داد که 

 .(788: 8192نگرفتند )ویسی ناب و همکاران، قرار  (البسیار باال و با) یافتگیاستان هیچ شهرستانی در خوشه اول و دوم توسعه
 «همدان استان یهاشهرستان یبندرتبه و برخورداری سطوح تحلیل»(، در پژوهشی تحت عنوان 8192و همکاران ) زادهلیاسماع

تان همدان پرداختند. ی اسهاشهرستانبه بررسی و مقایسه سطوح توسعه در  1و کپراس 7معیاره تاپسیس چند یهامدلاز  استفاده با
یی مانند همدان هاشهرستانو  شدهانجامناعادالنه  صورتبههمدان  استان یهاشهرستان بین در خدمات توزیع نتایج نشان داد که

و همکاران،  زادهلیاسماع) رندیگیمی اسدآباد و فامنین در سطح بسیار محروم توسعه قرار هاشهرستانو مالیر در سطح برخوردار و 
8192 :89.) 

ی ایران با استفاده از تحلیل هااستانی امنطقهتعیین سطح نابرابری »(، در پژوهشی تحت عنوان 8192موغاری و براتی ) کریمی
ی ایران پرداختند. نتایج نشان داد که استان تهران، هااستانی در امنطقهی هاینابرابر، به تحلیل «یچندبعدی ترکیبی هاشاخص

ارای باالترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان در رتبه انتهایی توسعه قرار دارد )کریمی موغاری و براتی، یزد و سمنان د
8192 :29.) 

                                                           
1 Bin 
2 Composite Index of Regional Development 
3 Hakizimana and Geyer 
4 Goletsis 
5 kriaa 
6 Spatial Composite Index of Welfare 

7 TOPSIS 

8 KOPRAS 
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بر  یداستان کهگیلویه و بویراحمد با تأک یهاشهرستان یافتگیتوسعه یبندسطح»(، در پژوهشی با عنوان 8192سرایی و همکاران )
ی استان هاشهرستانفاده از روش وزن دهی دلفی و مدل الکتره به بررسی سطوح توسعه فرهنگی در با است« فرهنگی یهامؤلفه

صورت استان کهگیلویه و بویراحمد به یهافرهنگی در شهرستان یهاکه شاخص کهگیلویه و بویراحمد پرداختند. نتایج نشان داد
ی که بر اساس نتایج مدل اگونه. بهشودیات فرهنگی مالحظه مها ازنظر خدممتوازن توزیع نشده و اختالف فاحشی بین شهرستان

ئی، کهکیلویه و شهرستان بویراحمد به ترتیب در باالترین سطح توسعه فرهنگی قرار گرفتند و شهرستان بهمی هاشهرستانالکتره 
 (.89: 8192ترین سطح توسعه قرار گرفت )سرایی و همکاران، یینپاگچساران نیز در 

ی ابعاد بپردازیم؛ در این پژوهش همهباید به مطالعه  هاآنی دارند و در بررسی و تحلیل چندبعدوجه  هاینابرابراینکه  با توجه به
 –زیربنایی، اقتصادی و بهداشتی  –اجتماعی، آموزشی، کالبدی  -سعی شده است تا به بررسی این موضوع در پنج بعد فرهنگی

در ایران، چنین نگاهی به این موضوع وجود نداشته و  هاینابرابر موردسنجششته در درمانی پرداخته شود که در مطالعات گذ
 هاینابرابری و افتگیتوسعهاز یک یا دو تا از ابعاد جهت تعیین سطوح  معموالًاست و  شدهاستفاده باهماز پنج بعد  ندرتبه

، بر اندکردهی در سنجش سطح توسعه مناطق استفاده از شاخص ترکیب درگذشتهاست. آن دسته از مطالعاتی هم که  شدهاستفاده
ی فضایی به هاینابرابرولی در این پژوهش به بررسی و سنجش ابعاد  اندنداشتهدر ابعاد مختلف توسعه توجه  هاشاخصتفکیک 
ی کشور اهیحاشو  ساحلیی هااستان در هاینابرابراست. نوآوری دیگر این پژوهش بررسی و تحلیل  شدهپرداخته هاشاخصتفکیک 

ی هاپژوهش؛ این در حالی است که بیشتر مطالعات و باشدمی یافتگیتوسعهمختلف  هایگروهدر  هاآن هایشهرستان بندیخوشهو 
ی و اهیحاشی هااستانو خیلی کم به مطالعه مناطق و  شدهانجامی مرکزی و بزرگ کشور هااستانی قبلی در مورد شدهانجام

 است. شدهپرداختهبرای کشور( پایدار و رونق اقتصاد  یتوسعهدر  مناطقاین اهمیت بسیار زیاد  غمریعل) ساحلی

 

 پژوهشروش 
و  ایکتابخانهاطالعات  آوریجمعروش  .باشدمی تحلیلی - توصیفیماهیت و روش  ازنظرنوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی و 

ماری سال سالنامه آ اساس بر هاآنکه تعداد  باشدمی نواحی ساحلی شمال کشور هایشهرستانآماری  . جامعهباشدمیاسنادی 
، انواع متنوعی از یافتگیتوسعهسنجش  ٔ  درزمینه. گرددمیمقایسه و بررسی  که در ارتباط با یکدیگرشهرستان بوده  29، 8199
و  دهیسازمانای برنامه ریزان بر هایمهارتترس و وجود دارد، بسته به هدف و مقدار اعتبار و اطالعات در دس هاتکنیکو  هاروش

 (،TOPSIS, SAW)چند معیاره مدل  گیریتصمیم هایمدلپژوهش از  این در روازاین. گیرندمیقرار  مورداستفاده هادادهارزیابی 
وزن دهی  برایهمچنین  .است شدهاستفاده نواحی ساحلی شمال کشور هایشهرستان فضایی هاینابرابریتحلیل ی برا

 است. شدهاستفاده شانون 8از روش آنتروپی پژوهشدر این  موردمطالعه هایشاخص

 

 موردمطالعه محدوده
. باشندیممساحت  لومترمربعیک 91827دارای  که بودهاستان مازندران، گیالن و استان گلستان  1ساحلی شمال کشور شامل  منطقه

 12 ،درجه 21 واز استوا  شمالی ثانیه عرض 22و  دقیقه 29درجه،  19 تا ثانیه 29 و دقیقه 12 درجه، 11در  موردمطالعهمنطقه 
بر اساس سالنامه آماری  .است قرارگرفته گرینویچ النهاراز نصف شرقی ثانیه طول 21و  دقیقه 81 و درجه 92 تا هیثان 88دقیقه و 

 مرکز آمار ایران،) شهرستان بوده است 91آن  یهاشهرستاننفر و تعداد  7211297میزان جمعیت این منطقه برابر با  8199سال 
8199.) 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Entropy 
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 در پژوهش مورداستفاده هايشاخصمتغيرها و  .8جدول 

 اجتماعي -فرهنگي نفر 82222تعاونی کشاورزی به  هایشرکتنسبت شاغلین 

 نفر 82222به  نسبت کتابخانه نفر 82222تعاونی کشاورزی به  هایشرکتنسبت 

 نفر 82222نسبت اعضا کتابخانه به  درماني -بهداشتي

 نفر 82222موجود کتابخانه عمومی به  هایکتابنسبت  نفر 82222فعال به  هایبیمارستاننسبت 

 نغر 82222نسبت سینما به  نسبت تخت ثابت بیمارستان به ده هزار نفر

 نفر 82222نسبت سالن نمایش به  زار نفردرمانی روستایی به ده ه -نسبت مراکز بهداشتی

 نفر 82222نسبت چاپخانه به  درمانی شهری به ده هزار نفر -نسبت مراکز بهداشتی

 آموزشي نفر 82222بهداشت به  هایخانهنسبت 

 نرخ باسوادی در نقاط شهری نفر جمعیت 82222نسبت آزمایشگاه به 

 دی در نقاط روستایینرخ باسوا نفر جمعیت 82222نسبت داروخانه به 

 كالبدي و زيربنايي نفر 82222به  ایهستهدرمانی _نسبت موسسه تشخیصی
 روستاهای شهرستان کلبهنسبت روستاهای گازرسانی شده  نفر 82222به  بخشیتواننسبت مراکز 

 هرستانروستاهای ش کلبهنسبت روستاهای دارای ارتباط تلفنی  نفر 82222اورژانس به  هایپایگاهنسبت 

 نفر 82222به  بنزینپمپنسبت جایگاه  نفر 82222نسبت تخت فعال به 

 نفر 82222به  cng گاهیجانسبت  نفر 82222نسبت پزشکان به 

 اقتصادي نفر 82222نسبت پزشک عمومی به 

 نفر 82222نسبت شاغلین بخش صنعت به  نفر 82222به  پزشکدنداننسبت 

 نفر 82222تعاونی صنعتی به  هایشرکتبت نس نفر 82222نسبت داروساز به 

 نفر 82222صنعتی به  هایشرکتنسبت شاغلین  نفر 82222به  آزمایشگاهینسبت دکترای علوم 

 نفر 82222تعاونی معدنی به  هایشرکتنسبت  نفر 82222نسبت پزشک متخصص به 

 نفر 82222به  تعاونی معدنی هایشرکتنسبت شاغلین  نفر 82222نسبت پزشک فوق تخصص به 

 8199، ، معاونت آمار و اطالعاتوبودجهبرنامهسازمان منبع: 

 

 
 نواحي ساحلي شمال كشور  هايشهرستانموقعيت  .8شكل 
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 بحث  و هايافته
 گیری چند معیاره، ابتدا بههای تصمیمهای نواحی ساحلی شمال کشور بر اساس مدلفضایی شهرستان هاینابرابریبرای تحلیل 

است و سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون به  شدهپرداختهدر این پژوهش  مورداستفادهشاخص  17بی مقیاس سازی مقادیر 
 یمحدوده بندیرتبهبه  TOPSIS و SAWبا استفاده از دو مدل  درنهایتگرفته است. ها وزنی تعلقهرکدام از شاخص

 است. شدهپرداخته موردمطالعه

 SAWمدل نواحي ساحلي شمال بر اساس  هايشهرستانفضايي  هايينابرابرتحليل 

در جدول  SAWنواحی ساحلی شمال کشور بر اساس مدل  هایشهرستانفضایی  هاینابرابریحاصل از بررسی و تحلیل  نتایج
 است. شدهدادهنمایش  1شماره 

 
 SAW نواحي ساحلي شمال كشور بر اساس مدل هايشهرستان بنديرتبه. 8جدول 

 هاشهرستان SAWمدل  يبندرتبه هاشهرستان SAWمدل  يبندرتبه هاشهرستان SAWمدل  يبندرتبه

12 8219/2 8111/2 81 سراصومعه  2992/2 8 محمودآباد   تنکابن 

19 8289/2 8899/2 89 نکا  9112/2 1 آزادشهر   سیاهکل 

12 2999/2 2788/2 12 آستانه  8292/2 1 آمل   سوادکوه 

17 2918/2 8821/2 18 شهرقائم  8222/2 2 الهیجان   گرگان 

11 2919/2 8898/2 11 گمیشان  8999/2 9 لنگرود   رشت 

19 2911/2 8811/2 11 آبادعباس  8298/2 2 بهشهر   بندرگز 

22 2981/2 8817/2 12 گلوگاه  8212/2 7 رودسر   ساری 

28 2197/2 8829/2 19 تپهمراوه  8282/2 1 مینودشت   رودبار 

21 2172/2 8821/2 12 املش  8111/2 9 نور   گنبدکاووس 

21 2172/2 8219/2 17 شفت  8191/2 82 قالآق   بابلسر 

22 2171/2 8272/2 11 آستارا  8192/2 88 ماسال   کناردونیفر 

29 2118/2 8229/2 19 تالش  8111/2 81 آبادیعل   چالوس 

22 2729/2 7829/2 12 گالیکش  8121/2 81 ترکمن   کردکوی 

27 2721/2 8291/2 18 نوشهر  8191/2 82 کالله   رامسر 

21 2718/2 8222/2 11 میاندورود  8192/2 89 فومن   جویبار 

29 2292/2 8222/2 11 رضوانشهر  8129/2 82 رامیان   بندر انزلی 

   
   87 8122/2  بابل 

 

بیان کرد که وجود نابرابری بین نواحی و  توانمی 1در جدول شماره  SAW بندیرتبهاز مدل  آمدهدستبهبر اساس مقادیر 
 هایشاخص ازلحاظ موردمطالعه هایشهرستانمشهود است. برخی از  کامالًدر این پژوهش  موردمطالعهمختلف  هایشهرستان

 SAW در سطح بسیار پایین توسعه قرار دارند. بر اساس مدل هم هاشهرستانو بعضی از  اندیافتهتوسعهتوسعه بسیار برخوردار و 
، چالوس و کنارفریدون، بابلسر، گنبدکاووستنکابن، سیاهکل، سوادکوه، گرگان، رشت، بندر گز، ساری، رودبار،  هایشهرستان

ساحلی کشور هستند. همچنین نواحی  هایشهرستان ترینیافتهتوسعه درواقعو  گیرندمیبرخوردار قرار  کامالًکردکوی در سطح 
رامسر، جویبار، بندر انزلی، بابل، محمودآباد، آزادشهر، آمل، الهیجان، لنگرود، بهشهر، رودسر و مینودشت در سطح  هایشهرستان

فومن، ، ترکمن، کالله، آبادعلی، ماسال، قالآقنور،  هایشهرستاناز  توانمیبرخوردار  نسبتاً. در سطح گیرندمیبرخوردار قرار 
وضعیت  ازلحاظمحروم نواحی ساحلی شمال کشور که  هایشهرستاننام برد.  شهرقائم، نکا، آستانه و شهرستان سراصومعهرامیان، 

، املش، شفت، تپهمراوه، گلوگاه، آبادعباساز: گمیشان،  اندعبارت موردنظربر اساس مدل  اندقرارگرفتهتوسعه در جایگاه بسیار بدی 
به تصویر کشیده شده  1شماره  شکلبر روی  SAW، گالیکش، نوشهر، میاندورود و رضوانشهر. نتایج حاصل از مدل آستارا، تالش

 است.
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  SAW نواحي ساحلي شمال كشور بر اساس مدل هايشهرستان بنديرتبه .8شكل 

 
 مانندبهبیان کرد که  توانمیاین مدل  بندیرتبهاز  شدهحاصل 1 شماره شکلو  SAW از مدل آمدهدستبه هایداده اساس بر

بسیار نامتعادل و نابرابر نواحی ساحلی شمال کشور هم  هایشهرستاندر  یافتگیتوسعهبسیاری از نواحی کشور ایران، وضعیت 
، این در حالی است که گیرندمیار مناطق قر ترینیافتهتوسعه یردهاین نواحی در های شهرستانصورت گرفته است. بسیاری از 

 بسیاری از مناطق دیگر این نواحی در وضعیت بسیار بد توسعه قرار دارند و از بسیاری از امکانات و منابع محروم هستند.
 

 

 TOPSISمدل نواحي ساحلي شمال كشور بر اساس  هايشهرستانفضايي  هاينابرابريتحليل 

 است. شدهدادهنشان  1 نواحی ساحلی شمال کشور بر اساس مدل تاپسیس در جدول شماره هایشهرستان بندیرتبهنتایج حاصل از 
 

 TOPSIS نواحي ساحلي شمال كشور بر اساس مدل هايشهرستان بنديرتبه. 9جدول 
 هاشهرستان TOPSISمدل  يبندرتبه هاشهرستان TOPSISمدل  يبندرتبه هاشهرستان TOPSISمدل  يبندرتبه

 تنکابن 2818/2 8 کالله 8189/2 81 نکا 2117/2 12

 سیاهکل 9822/2 1 چالوس 8871/2 89 رامیان 2118/2 19

 سوادکوه 8979/2 1 کناردونیفر 8829/2 12 گمیشان 2119/2 12

 رشت 8919/2 2 آزادشهر 8819/2 18 قالآق 2181/2 17

 تپهمراوه 8729/2 9 بندر انزلی 8222/2 11 سراصومعه 2129/2 11

 لنگرود 8218/2 2 بابلسر 8219/2 11 آبادیعل 2122/2 19

 رودبار 8911/2 7 کردکوی 8281/2 12 آستانه 2721/2 22

 الهیجان 8912/2 1 بهشهر 8281/2 19 املش 2721/2 28

 گرگان 8912/2 9 جویبار 8222/2 12 آستارا 2711/2 21

 ساری 8219/2 82 آمل 8228/2 17 آبادعباس 2712/2 21

 مینودشت 8211/2 88 محمودآباد 2922/2 11 شفت 2719/2 22

 گنبدکاووس 8187/2 81 ترکمن 2992/2 19 شهرقائم 2781/2 29
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 بندرگز 8122/2 81 ماسال 2919/2 12 تالش 2218/2 22

 رامسر 8191/2 82 نور 2117/2 18 نوشهر 2298/2 27

 رودسر 8192/2 89 گلوگاه 2121/2 11 میاندورود 2212/2 21

 بابل 8129/2 82 فومن 2128/2 11 گالیکش 2289/2 29

 رضوانشهر 8122/2 87      

 

وجود  SAW بندیرتبهبیان کرد که همانند مدل  توانمی 1از مدل تاپسیس در جدول شماره  آمدهدستبه هایدادهبر اساس 
مختلف توسعه در این مناطق وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از  هایشاخص از مندیبهرهفضایی و تفاوت در سطح  هاینابرابری

، لنگرود، رودبار، الهیجان، گرگان، ساری، مینودشت، تپهمراوهتنکابن، سیاهکل، سوادکوه، رشت،  هایشهرستاناز  توانمیاین مدل 
توسعه نام برد. در سطح  هایشاخص ازنظررخوردار ب کامالًیا مناطق  هاشهرستانبرخوردارترین  عنوانبهگنبدکاووس و بندرگز 

، آزادشهر، بندرانزلی، بابلسر، کنارفریدونکالله، چالوس،  مانند رامسر، رودسر، بابل، رضوانشهر، هاییشهرستانبه  توانمیبرخوردار 
، گلوگاه، فومن، نکا، رامیان، جویبار، آمل، محمودآباد، ترکمن، ماسال، نور هایشهرستاناشاره کرد.  کردکوی و شهرستان بهشهر

مدل  بندیرتبهمحروم نواحی ساحلی شمال ایران بر اساس  هایشهرستانبرخوردار هستند.  نسبتاً هایشهرستان قالآقگمیشان و 
و گالیکش. ، تالش، نوشهر، میاندورود شهرقائم، شفت، آبادعباس، آستانه، آملش، آستارا، آبادعلی، سراصومعهاز:  اندعبارتتاپسیس 

نواحی ساحلی شمال کشور بر  هایشهرستانفضایی حاصل از مدل تاپسیس بر روی  هاینابرابرینتایج حاصل از بررسی و تحلیل 
 است. شدهدادهنشان  1شماره  شکلروی 

 

 
  TOPSIS نواحي ساحلي شمال كشور بر اساس مدل هايشهرستان بنديرتبه .9شكل 

 
 یافتگیتوسعه ازلحاظنواحی ساحلی شمال کشور  هایشهرستانوجود نابرابری در  شودمیمشاهده  1شماره  شکلکه در  طورهمان
 .شودمی تائید

(، وجود TOPSISو  SAWچند معیاره ) هایمدلنواحی ساحلی شمال کشور بر اساس  هایشهرستان بندیرتبهنتایج حاصل از 
است که  . نکته حائز اهمیت تفاوت ناچیزیکنندمی تائیددر مناطق مختلف نواحی ساحلی شمال کشور را عدم تعادل و نابرابری 

تغییر کرده  مورداستفاده هایمدل بندیرتبهدر  هاشهرستانجایگاه بر خی از  خورد.ی حاصل از این دو مدل به چشم میدرنتیجه
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، به این باشد مورداستفاده هایمدلدر  مورداستفادهبی مقیاس سازی  یوهنحناشی از  تواندمیاین تفاوت  یکی از دالیل است که
، بی مقیاس سازی خطی است و در مدل تاپسیس هم از روش بی مقیاس SAW در مدل هادادهسازی  مقیاسصورت که بی 

میزان برخورداری  ازلحاظ لعهموردمطا. برای از بین بردن تفاوت و اختالف جایگاه مناطق مختلف نواحی شودمیسازی نورم استفاده 
نهایی هردو مدل،  ینتیجهاز  گیریمیانگینکه با  ترتیباینبهمختلف توسعه به ترکیب نتایج هر دو مدل پرداختیم،  هایشاخصاز 

 است. شدهمشخصنهایی  بندیرتبه
 

 هارتبهبر اساس روش ميانگين  بندياولويت

نمایش  2جدول شماره در این پژوهش در  مورداستفادهچند معیاره ی  گیریصمیمت هایمدل بندیرتبهنهایی حاصل از  ینتیجه
 است. شدهداده

 TOPSISو  SAW مدل دونواحي ساحلي شمال كشور بر اساس تركيب  هايشهرستان بنديرتبه. 9جدول 

 هاتانشهرس ميانگين يبندرتبه هاشهرستان ميانگين يبندرتبه هاشهرستان ميانگين يبندرتبه

 تنکابن 1922/2 8 لنگرود 2219/2 81 تپهمراوه 2978/2 12

 سیاهکل 1212/2 1 الهیجان 2211/2 89 سراصومعه 2921/2 19

 سوادکوه 2977/2 1 آزادشهر 2271/2 12 نکا 2928/2 12

 رشت 2912/2 2 محمودآباد 2271/2 18 آستانه اشرفیه 2927/2 17

 گرگان 2921/2 9 دشتمینو 2229/2 11 گمیشان 2987/2 11

 ساری 2119/2 2 آمل 2222/2 11 گلوگاه 2981/2 19

 بندرگز 2111/2 7 رودسر 2222/2 12 شهرقائم 2982/2 22

 رودبار 2127/2 1 بهشهر 2217/2 19 آبادعباس 2927/2 28

 گنبدکاووس 2772/2 9 نور 2229/2 12 املش 2212/2 21

 کناردونیفر 2789/2 82 کالله 2229/2 17 شفت 2211/2 21

 چالوس 2789/2 88 ماسال 2992/2 11 آستارا 2211/2 22

 بابلسر 2782/2 81 قالآق 2991/2 19 تالش 2291/2 29

 رامسر 2721/2 81 ترکمن 2911/2 12 گالیکش 2211/2 22

 بابل 2291/2 82 آبادیعل 2919/2 18 نوشهر 2288/2 27

 کردکوی 2299/2 89 فومن 2979/2 11 رضوانشهر 2229/2 21

 بندر انزلی 2292/2 82 رامیان 2971/2 11 میاندورود 2222/2 29

   
 جویبار 2292/2 87   

 

بیان کرد که  توانمی، دهدمیدر این پژوهش را نشان  شدهاستفادهکه نتایج ترکیبی هر دو مدل  2بر اساس جدول شماره 
، چالوس، بابلسر و کنارفریدون، سوادکوه، رشت، گرگان، ساری، بندرگز، رودبار، گنبدکاووس، تنکابن، سیاهکل هایشهرستان

بابل، کردکوی، بندر انزلی، جویبار،  هایشهرستان. همچنین گیرندمیبرخوردار قرار  کامالً هایشهرستان یردهشهرستان رامسر در 
برخوردار هم  نسبتاًدر سطح برخوردار قرار دارند. در سطح  بهشهرودسر و لنگرود، الهیجان، آزادشهر، محمودآباد، مینودشت، آمل، ر

، نکا و آستانه نام برد. سراصومعه، تپهمراوه، فومن، رامیان، آبادعلی، ترکمن، قالآقنور، کالله، ماسال،  هایشهرستاناز  توانمی
، املش، شفت، آستارا، آبادعباس، شهرقائمشان، گلوگاه، از: گمی اندعبارتکشور  محروم نواحی ساحلی شمال کامالً هایشهرستان

فضایی حاصل از ترکیب  هاینابرابریو تحلیل  بندیرتبهحاصل از  نتایجتالش، گالیکش، نوشهر، رضوانشهر و شهرستان میاندورود. 
 است. شدهدادهنمایش  2شماره  شکلبر روی  TOPSIS و SAWدو مدل 
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 مدل احی ساحلی شمال کشور بر اساس ترکیب دو نو هایستانشهر بندیرتبه. 2شکل 

 
چند معیاره نشان داد که  گیریتصمیم هایمدلبر اساس نواحی ساحلی شمال کشور  هایشهرستانفضایی  هاینابرابریتحلیل 

در مناطق ساحلی شمال کشور هم بسیار نامناسب  زیریو برنامه یافتگیتوسعهبسیاری از مناطق و نواحی کشور، وضعیت  مانندبه
 کهدرحالی، گیرندمیمناطق کشور قرار  ترینیافتهتوسعه یردهو مناطق نواحی ساحلی شمال کشور در  هاشهرستاناست. بسیاری از 

 2شماره  شکل رویکه بر  گیرندمیمناطق قرار  ترینمحرومو به عبارتی  ترینتوسعهکم  یردهبسیاری دیگر از مناطق در 
 .اندشدهمشخص

 

 گيرينتيجه
 ایمنطقه ریزیبرنامه در فرهنگ اخیر هایسال طی که است موضوعاتی از شهرها یا مناطق و میان در توسعه نابرابری بحث
 مصادیق از که هانابرابری این تعدیل است. برای بوده همراه علمی محافل در زیادی استقبال با حال حاضر در و است شدهمطرح

شناخت  ریزی،برنامه نوع این در گام اولین که ای پرداختمنطقه ریزیبرنامه به باید رود،می به شمار توسعه پایدار و توسعه بارز
ای بیان ریزی فضایی و منطقهمتأسفانه کاربرد نظریات مختلفی که در سطح جهانی در مورد برنامه .باشدمی مناطق بین هانابرابری

تنها نیافته ازجمله ایران نهظریات قطب رشد و مرکز پیرامون و بسیاری از نظریات دیگر در کشورهای جهان سوم و توسعهشد مثل ن
ها شده است. ای موفق نبوده بلکه در بسیاری از موارد هم باعث تشدید این نابرابریای و منطقههای ناحیهدر کاهش و رفع نابرابری

ریزی خود به دنبال رفع های برنامهها در سیاستکارگیری این نظریهتوسعه با بهز کشورهای درحالکشور ایران هم مثل بسیاری ا
که متأسفانه این نظریات در کشور ما هم مثل  ی خدمات و امکانات در مناطق مختلف کشور بوده استها و توزیع عادالنهنابرابری

ها شده ینجامیده بلکه در بسیاری از مناطق کشور هم باعث تشدید این نابرابریها نتنها به رفع نابرابریخیلی از کشورهای دیگر نه
های مرکزی و بزرگ ایران مثل تهران، مشهد، فارس، ها و نظریات باعث شد تا استاناست. در کشور ما به کار بردن این سیاست

های مرزی کشور برسند. حتی در همین استان مخصوصاً های کوچک وای چند برابر استاناصفهان و تبریز و... به رشد و توسعه
اند و های مرکزی هم فقط چند شهر اصلی به رشد و توسعه رسیدند و بیشتر امکانات و خدمات در همین شهرها تجمیع یافتهاستان

مسئله متأسفانه  که این دهندها با امکانات و خدمات بسیار محدودی به حیات خود ادامه میی شهرها و روستاهای این استانبقیه
شده است. ها از شهرهای کوچک و متوسط به شهرهای بزرگدر کشور ما باعث به وجود آمدن سیل عظیم و بسیار شدید مهاجرت
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ها و مسائل و مشکالت بسیار فراوانی در شهرهای بزرگ ازجمله بروز نظمیها باعث به وجود آمدن بسیاری از بیاین مهاجرت
ی یک منطقه شود که کالً فرایند توسعهمشکالت بهداشتی، امنیتی، اقتصادی و بسیاری مشکالت دیگر می نشینی وی حاشیهپدیده

 به دستیابی منظوربه حاضر یمطالعهکند. با توجه به اهمیت موضوع نظمی میی پایدار آن را دچار خدشه و بیرا مخصوصاً توسعه
 هایشهرستان انتخابی هایشاخص در توسعه امکانات و پراکنش توزیع ونگیچگ موقعیت، شناختپی در ایناحیه متعادل یتوسعه

رشد و پایدار و  یتوسعهنواحی ساحلی دارای اهمیت بسیار زیادی برای با توجه به اینکه  است. شدهانجامنواحی ساحلی شمال کشور 
نواحی ساحلی شمال کشور  هایتانشهرسفضایی  هاینابرابریدر این پژوهش به تحلیل ، پیشرفت اقتصادی کشور هستند

اقتصادی این  یتوسعهپیشرفت و و  هانابرابریبرای رفع  درست وصحیح  ریزیبرنامهبر این اساس به  تا بتوان است شدهپرداخته
 متداول هایروش و هاتکنیک از گیریبهره با موضوع مفهومی بیان چارچوب از پس مهم این به نیل برایمناطق پرداخت. 

فضایی و تعیین سطوح  هاینابرابریچند معیاره به تحلیل و تعیین  گیریتصمیم هایروش ازجمله یافتگیتوسعه حوسط شسنج
در این پژوهش نشان داد که  شدهاستفادهنتایج ترکیبی هر دو مدل  است. شدهپرداختهنواحی ساحلی  هایشهرستان یافتگیتوسعه

، چالوس، بابلسر و کنارفریدونرشت، گرگان، ساری، بندرگز، رودبار، گنبدکاووس،  تنکابن، سیاهکل، سوادکوه، هایشهرستان
بابل، کردکوی، بندر انزلی، جویبار، لنگرود، الهیجان،  هایشهرستانو برخوردار  کامالً هایشهرستان یردهشهرستان رامسر در 

برخوردار  نسبتاًدر سطح همچنین . گیرندمیرار در سطح برخوردار ق بهشهرآزادشهر، محمودآباد، مینودشت، آمل، رودسر و 
و  .گیرندمیقرار ، نکا و آستانه سراصومعه، تپهمراوه، فومن، رامیان، آبادعلی، ترکمن، قالآقنور، کالله، ماسال، مانند  هاییشهرستان
، املش، شفت، آستارا، تالش، گالیکش، ادآبعباس، شهرقائمگمیشان، گلوگاه، مانند  هاییشهرستاناز  توانمیمحروم  کامالًدر سطح 

هایی برای از بین ها و سیاستلزوم توجه به برنامه هانابرابریوجود این  با توجه بهر، رضوانشهر و شهرستان میاندورود نام برد. نوشه
ازپیش بیش نواحی برای اینی مطلوب و عدالت فضایی ای و رسیدن به سطح توسعههای منطقهها و ایجاد تعادلبردن محرومیت

توان می نواحی ساحلی شمال کشوربا توجه به مشخص شدن میزان تفاوت در سطوح توسعه هرکدام از مناطق  .شودنمایان می
 بیان نمود.نواحی ای در این ها و ایجاد تعادل منطقهریزیراهکارهای زیر را برای بهبود وضعیت برنامه

 ایجاد  طریق از نواحی ارتباطی و فضایی سازمان در تعادل بخشی توسعه؛ هگلوگا عنوانبه ارتباطی هایراه گسترش
 .مستعد نواحی در هازیرساخت

 تناسب رعایت برای دیگر اقتصادی هایبخش با صنایع شدن همگام وصنعت گردشگری  خصوصبه صنایع نقش افزایش 

 .اقتصادی هایفعالیت

 احیای و روستاییان توانمندسازی استان، محروم و مختلف در نقاط ایدارپ اشتغال ایجاد و استان فعال جمعیت کارایی بهبود 

 .دستیصنایع

 مناطق محروم در تحصیلی پوشش ضریب بردن و باال آموزش و سواد وضعیت کیفی و کمی هایشاخص ارتقاء. 

 ناکامی و شکست دالیل علمی بررسی و مادر و کوچک صنایع درزمینه پژوهش و تحقیق و کارشناسی مسائل به ویژه توجه 

 .صنایع و هاپروژه از بعضی

 نواحی ساحلی شمال کشور هایشهرستان در امکانات تناسب و مختلف و تسهیالت تأسیسات توزیع در نسبی تعادل ایجاد. 
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