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 .1استاد ،دانشکدة جغرافیا و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة جغرافیا و برنامهریزی شهری ،پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی شاخص پژوه ،اصفهان ،ایران
 .3دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری و منطقهای ،پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی شاخص پژوه،
اصفهان ،ایران

(تاریخ دریافت5030/50/50 :؛ تاریخ پذیرش)5030/50/50 :

چکيده
نابرابری و تفاوتهای منطقهای در بسیاری از کشورها چالش اساسی در مسیر دستیابی به اهداف توسعة متوازن و متعادل استت .بتهویتژه
آن دسته از کشورهایی که مانند ایران قلمرو حاکمیتشان مناطق جغرافیایی وسیعی را شامل میشود .در ایران توسعه و زیرساختهتای آن
در نواحی جغرافیایی کشور در اثر برنامهریزیهای نامطلوب ملی و متمرکز گذشته ،تفاوت شدیدی را در روند توسعه ایجاد کرده استت .در
این پژوهش با بهکارگیری روشهای اسنادی و پیمایشی و با ابزار پرسشنامه و فن دلفی ،دادهها جمعآوری ،و با ترکیبی از مدلهای کمی
و کیفی ،تحلیل موردنظر انجام گرفته است .در مرحلة دوم دلفی ،با کسب نظر استادان ،صاحبنظران و مسئوالن و متولیتان منطقتة متورد
مطالعه ،ماتریس تأثیر متقاطع بررسی میزان تأثیر عوامل بر همدیگر در نابرابریهای منطقهای استان گیالن تکمیل شد .در مرحلة نهتایی
نیز با بهرهگیری از فنون تحلیلی و نرمافزار  ،MICMACعوامل مؤثر در ایجاد نابرابریهای استان گیالن بررسی شد و با تحلیتل میتزان
تأثیر متغیرهای مؤثر در ایجاد عدم تعادلهای منطقهای ،عامتل اصتلی «توستعة تت بعتدی از منظتر فاتایی» شناستایی ،و در نهایتت،
راهکارهای مناسب برای تعادلبخشی به سازمان فاایی استان گیالن مطرح شد.

کليدواژگان
استان گیالن ،تعادلبخشی ،منطقه ،نابرابری.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmghaderi373@gmail.com :
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مقدمه
همانطور كه توسعه مفهومي چندبُعدی است ،عدم تعادل منطقهای نيز پدیدهای چندبعدی است كه
ابعاد و وجوه مختلف اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي دارد .نابرابریهای منطقهای بههمعنهای
عدم تعادل در ساختار فضایي مناطق است و خهود را در رهرایط متفهاو

ننهد ي ،نهابرابریههای

اقتصادی و سهط توسهعهیهافتگي نشهان مهيدههد ) .)Kutscherauer et al., 2010ههد

مطاععها

نابرابریهای منطقهای و منظور ان توسعة عادالنه در كشورهای كمترتوسعهیافته دسترسي به برابهری
كامل در مصر

یا استانداردهای نند ي نيست ،بلکه كاهش رکا های بهرد

بزرگ ميان افهراد

مختلف ،روهها و مناطق است (كلمن و نيکسهون  ، 731 ،ص .)09بهه عقيهدة سهوكو كهيم ،ا هر
نابرابریهای منطقهای نتيجة تخصصيردن فعاعيتها در یک منطقه بارد ،مهيتوانهد مفيهد بارهد و
مثبت تلقي رود

(2008- 2007

 .)Kim,ا ر عدم تعادل و نابرابری در سهط منهاطق مهنعک كننهدة

تبعيض یا بيعداعتي بارد ،تفاو های منطقهای ميتواند عامل تهدیهد محسهو

رهود (

Steward,

 )2002بنابراین ،در نمينة نابرابریهای منطقهای باید این نکته را همواره بهخاطر دارت كهه وجهود
تفاو های منطقهای به تسلط برخي مناطق بر مناطق پيرامون آنها منجر ميرود و موجه

ایجهاد

چاعشهای سياسي و اقتصادی بسياری در كشورهای درحالتوسعه ميرود (.)Kim, 2008
بيان مسئله
ایران بهعنوان یکي ان كشورهای درحالتوسعه با وجود تنوع و دارابودن استعدادها و ظرفيهتههای
طبيعي و محيطي در پهنة سرنمين ،تفاو های قابل مالحظهای بين منهاطق آن وجهود دارد .وجهود
اختالفا

و تفاو های منطقهای در درانمد

ميتواند پيامدهایي ان قبيهل وا رایهي در پيرامهون و

تمركز رایي ردید در مركز و بهخطرانداختن اتحاد ملي را به همراه دارته بارهد .در كشهور ایهران
توسعه و نیرساختهای آن در نواحي جغرافيایي كشور در اثر برنامهریهزیههای نهامطلو

ملهي و

1. Colman & Nikson
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متمركز ذرته تفاو

ردیدی را در روند توسعه ایجاد كرده است .بيش ان دو دههه اسهت كهه در

ایران سياست ذاران ،برنامهریزان و صاح نظران ،به روشهای برنامهریهزی ان قبيهل برنامههریهزی
منطقهای ،فضایي و آمایش سرنمين توجه كرده و تالش ميكننهد بها اسهتفادة عملهي ان روشههای
یادرده ،ضمن تأكيد بر توانها و منابع طبيعي نواحي جغرافيایي ،توسعهای جامع و فرا ير مبتني بر
تعادل منطقه ای در نمينه های طبيعي ،اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي ان طریق استراتژیهای
مطلو

و دروننا برقرار كنند (رمضاني ، 731 ،ص.)5

با رناخت سانمان فضایي یک منطقه و عوامل مؤثر در برون نابرابریههای ناحيههای ،مهيتهوان
قانونمندیهای سانماندادن فضا را دریافت ،تا ان این طریق توسعة ارادی و هدایتردة فضهایي در
استان يالن ممکن رود .همچنين ،ميتوان نتيجه رفت در برنامهریزی فضهایي ،كهدام رونهدها را
باید تقویت یا تضعيف كرد ،یا بهوجود آورد .در حال حاضر وضعيت بار ذاری اسهتان هيالن كهه
طي ساعيان دران بهطور خودجوش انجام رفته است ،موج

پيدایش و رهکل يهری نهوعي ررهد

قطبي در استان يالن با محوریت كالنرهر ررت رده و تداوم این فرایند به قطبهيرهدن توسهعه
منجر رده است .تمركز جمعيت ،تمركز نیرساختها ،استفادة بيشانحد ان توان اكوعوژیکي منطقه
ان جمله مسائلي است كه غاعباً پ
جملگي این عوامل موج

ان توسعة اقتصادی و اجتماعي یک منطقهه اتفهام مهيافتهد كهه

ررد فزاینده نابرابریهای منطقهای ميرود كه این مههم بههوضهو  ،در

استان يالن قابل مشاهده است .مصادیق بارن این ناتواني و در نهایت ،اعوجاج در توسعه به مفهوم
واقعي را ميتوان در آعهود يههای نیسهتمحيطهي ،سهودا ری در بهانار نمهين ،ناكارآمهدی نظهام
برنامهریزی منطقهای ،آرفتگي و ناكارآمدی اقتصادی و تخری

بيرویهه و رهتابنا منهابع طبيعهي

استان بيان كرد.
بيرک ادامة سياستهای آمرانه و بعضاً اجباری برنامهریزی مركز را و بخشي در استان هيالن
مي تواند عالوه بر تشدید فرایندهای مخر

نیسهتمحيطهي موجه

خلهق و رهکل يهری دامنهة

ستردهای ان عدم تعادلها و نابسامانيهای تهدیدنا نهتنها برای این استان ،بلکه بهرای كهل فضهای
ملي رود .عليرغم همة اینها ،استان يالن ،منابع اقتصهادی ارنرهمند دریها و سهواحل توریسهتي و
محصول استخراجي ،و ردرگری را دارد كه بهمنزعة منبع پایانناپذیر محصوال

غذایي با مصر
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منطقهای و فرامنطقهای است .در این پژوهش با مطاععة سانمان فضایي هيالن و بررسهي مطاععها
انجام رفته در این منطقه نسبت به رناسایي قابليتها و تنگناهای منطقه اقدام و سپ  ،با رهناخت
عوامل مؤثر در ایجاد نابرابریها ،برای كاهش آنها پيشنهادهایي مطر رده است.
مبانی نظري و پيشينة تحقيق
عدم توانن منطقهای به مفهوم مهوقعيتي در یهک قلمهرو ملهي اسهت كهه ونها ونيههای مکهاني
مسئله سان و معنادار در سهط رفهاه اقتصهادی ،اسهتاندارد ننهد ي و كيفيهت ننهد ي بهين منهاطق
تشکيل دهندة آن وجود دارد .برای مثال ،عدم توانن بين مناطق مرفه مركز و مناطق درحالكاهش یا
عق افتادة پيرامون جنو
آپاالچيایا ،بين جنو

ررقي و رمال ررقي انگلستان و بهين سهاحل رهرقي آمریکها و ناحيهة

ررقي برنیل و نمينهای پست آمانون است (سهيفاعهدیني .) 717 ،تعهادل

منطقهای بر ررایطي دالعت دارد كه پراكند ي نمينهها و ثمرا
ميل به ثبا
ثمرا

فعاعيتها بهطوری است كه جامعهه

دارد .یکي ان مهمترین ویژ يهای اقتصاد ساعم ،تونیع مناسه

و عادالنهة امکانها

و

توسعه ميان همة جمعيت یک ناحيه ،منطقه یا كشور است (رضواني ، 71 ،ص  .)11انواع

تفاو ها یا نابرابریهای منطقهای عبار اند ان:
اعف) تفاو
) تفاو
ج) تفاو

در راخصهای اقتصادی؛
در خدما

و راخصهای نیربنایي؛

در راخصهای اجتماعي فرهنگي.

برقراری تعادل منطقه ای در سط سرنمين وضعيت مطلوبي است كه در نتيجهة بههكهار يری و
تحقق اصول مصو

آمایش سرنمين در فرایندهای توسعة قلمروهای سرنميني حاصل خواهد رهد

(عربشاهي.) 707 ،
دربارة توسعة منطقه ای كشورهای مختلف تجربههای متفاو

و ویژة خود را دارنهد .رناسهایي
1. Regional imbalance
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نابرابریهای منطقهای اهميت بسزایي دارد و اسناد فرادستي بسياری در سط بيناعمللي آن را مورد
توجه قرار دادهاند .مواد  51و  19معاهدة تأسي

اتحادیة اروپا ،رسيدن بهه انسهجام اقتصهادی و

اجتماعي ان طریق كاهش رکا های منطقهای را بهعنهوان ههد

اساسهي اتحادیهة اروپها معرفهي

ميكنند ( .)Ekins & Medhurst, 2006در كرة جنوبي راهبهرد توسهعة منطقههای ویژ هيههایي دارد
مانند یکجانبهنگری رهری ،فراموشردن مناطق روستایي ،عدم تهوانن رههر و روسهتا ،مههاجر
غيرقابل كنترل به منطقههای رهری ،تمركز منابع در چند حونة محدود ،مسئلهههای ررهد رههری،
فقر پایدار ،ورود رركتهای چندمليتي و استعمار جدید .در كشور چين ،یکپارچگي سهرنميني در
سط خرد ،درجة بيشتر اتکای به خود ،دخاعت بيشتر مردم در فرایند تصميم يهری در سهط ههای
محلي برنامهریزی ،خودمختاری منطقهای بيشتر و ایجاد مشکل در فرایند توسهعه توسهط نيروههای
بيناعمللي مهؤثر در توسهعه ان جملهه خصوصهيتههای توسهعة منطقههای بهوده اسهت (
1981

& Misra

 .)Bhooshan,در كشور چين تفاو های منطقههای ان عحها تفهاو هها در توعيهد ناخهاع

داخلي ،تفاو

در درآمد سرانة خانوارها ،تفاو های رهری و روستایي رامل درآمد سرانة واقعهي

خانوار ميان جمعيت رهری و روستایي ،تفاو ههای فضهایي و دورانههای بانر هاني ،تفهاو
تونیع سرمایه ذاری و باندهي توعيد و تفاو
در ایاال

در

در سرمایههای انساني است (.)Zhao, 2000

متحدة آمریکا برنامهریزی توسعة منطقه ای رکل های مختلف دارهته اسهت .ان سهال

 077تا پایان جنگ جهاني دوم ،بيشتر بر توسعة منابع آ

و تخصي

عادالنة این منهابع و منهابع

دیگر تأكيدكردهاند (برنامة عمران درة تنسي) و رفتهرفته با پيشرفت در ابعاد مختلف اقتصاد رههری
و سترش نفوذ رهرها بر نواحي اطرا  ،توسعة منطقههای بيشهتر جنبهة توسهعة رههری بهه خهود
رفت .در مجموع ،در آمریکا ،توسعة منطقهای بيشتر به منطقههای تحهت فشهار توجهه دارد .ایهن
ناحيهها ،یا ناحيههای رردیافته و صنعتياند یا منطقهای درحالررد یا عق مانده كهه در آن كشهور
كم یافت ميرود .در آمریکا بيشتر نابرابری منطقه ای در درآمد سرانه بهه تفهاو

در نهر ارهتغال

بستگي دارد (توفيق .) 711 ،در كشورهای اسکاندیناوی ،توسعة منطقههای در مقابهل ررهد سهریع
صنعتي چند رهر رکل رفته است و در هلند نيز تفاو های منطقههای بهين رههرهای صهنعتي و
بندرهای معرو

با دیگر منطقهها نمينهسان توسهعة منطقههای اسهت (معصهومي ارهکوری، 711 ،

 44

آمایش سرزمين ،دورة  ،8شمارة  ،1بهار و تابستان 1931

ص .)00- 99مطاععه ای در چين نشان داد ،در برون و رکل يری این پدیدة نیانبهار ،آثهار رهرایط
فيزیکي ،موقعيت جغرافيایي ،مهاجر

نيروی كار ،باناریردن ،جهانيردن ،سرمایه ذاری مستقيم

خارجي ،سرمایة اجتماعي ،عامهل كهل بههرهوری ) (TFPو عوامهل ورودی ،سياسهتههای ملهي و
استراتژیهای توسعة منطقهای عوامل مهمياند كهه (بههطهور مشهتر ) باعه

نهابرابری منطقههای

ميروند ).)Shasha et al., 2015
در ایران نيز ،توسعه در رکل مدرن آن ،بهعحا فضایي ان آغان بهه صهور

فراینهدی نهامونون

آغان رد .بنابراین ،پيشينة نامونونيهای توسعة منطقهای در ایهران را بایهد در تکهوین برنامههههای
توسعة ملي جستوجو كرد .در پي انقال

مشروطيت و تحوالتي كه برانگيخته ان خواسهت مهردم

در جبران فاصلة عق ماند ي ان ملل مترقي جهان بود و همچنين ،بها احسهاخ خطهر ان سهترش
انقال

روسيه به ایران ،نمينة مساعد برای ایجاد حکومتي متمركز و مقتدر بها حمایهت تعهدادی ان

كشورهای خارجي فراهم رهد و بها اسهتقرار دوعهت رهبهنهو رای رضارهاه ،ارهاعه و حمایهت ان
سرمایهداری نوین در كشور فرا ير رد .بنابراین ،قدر
ارتش جدید به سركو

مركزی با بهكار يری دیوانساالری نوین و

قدر های منطقهای و یکپارچگي بانار ملي اهتمهام ورنیهد كهه پيامهد آن

نظام ادارة جدید بر مبنای انتصا

مسهئوالن منهاطق كشهور (اسهتانهها) توسهط مركهز و تکيهه بهر

سانمانهای بخشي بهجای سانمانهای منطقهای بهود .بررسهي توسهعهیهافتگي فضهاهای سياسهي-
اداری كشور طي برنامههای اول تا سوم توسعه بعد ان انقال

اسالمي نشان ميدهد ،رتا

توسهعه

(ميزان تغيير درجة توسعهیافتگي استانهای كشور در سال پایهاني برنامهة توسهعه نسهبت بهه سهال
ابتدایي همان برنامه) ،در همة استانهای ایران مثبت نبوده است .بهطوری كه درجة توسهعهیهافتگي
دو استان (سيستان و بلوچستان و چهارمحهال و بختيهاری) در برنامهة اول 5 ،اسهتان (آذربایجهان
ررقي ،آذربایجان غربي ،ایالم ،تههران ،چهارمحهال و بختيهاری ،خونسهتان ،ننجهان ،سهمنان ،قهم،
كردستان ،كرمان ،كرمانشاه ،كهگيلویه و بویراحمد ،عرستان ،يالن ،هرمز هان و همهدان) در برنامهة
دوم و  3استان (آذربایجان غربي ،اصفهان ،ایالم ،تهران ،خراسان ،خونستان ،ننجان ،سهمنان ،قهم،
كردستان ،كرمان ،كرمانشاه ،كهگيلویه و بویراحمد ،عرستان ،يالن ،هرمز هان و همهدان) در برنامهة
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سوم ،در سال پایان برنامه نسبت به سال آغهان آن وضهعيت بهدتری دارهته اسهت (احمهدیپهور و
همکاران .) 711 ،در برنامة چهارم عمراني ،رکا
نامطلو

فرایند توسعه ميان استانهها و اثرههای سياسهي

آن ،دوعت را وادار كرد به پدیدة توسهعة متعهادل منطقههای توجهه كنهد .ایجهاد نهادههای

غيرمتمركز اجرایي و تصميم يری محلي در استانها و نيز سهرمایه هذاری بهرای ایجهاد و توسهعة
قط های ررد بزرگمقياخ كشاورنی و صنعتي در استانههای توسهعهیافتهه و ناحيههههای دارای
منابع كافي ،ان جملة این سياستها بود .قط های جدید كشاورنی و صنعتي در استانهای مركزی
(رامل تهران ،اصفهان و خراسان رضوی) و در درجة دوم در استانهای يالن و كرمانشهاه مهدنظر
قرار دارت .در برنامة پنجم نيز توجه به تفاو های منطقهای مدنظر بود.
این موضوع بهویژه در ررایط اجتماعي استانها انعکاخ ميیافت و تأكيهد بهر ایجهاد خهدما
اجتماعي و ارتغال ميكهرد .سياسهت جدیهد توسهعة منطقههای توجهه نیهادتری بهه كشهاورنی و
سرمایه ذاری در منطقههای توسعهنيافته مبذول ميكرد .اما باید فت سياستهای رفع تفاو ههای
منطقهای در یک نظام تمركز رای ردید ،كارایي چندان ندارته است (معصهومي ارهکوری، 711 ،
ص .) 15نیرا به استناد مطاععا

متعددی كه ریشههای اقتصادیِ انقال

را رناسایي كردهاند ،تمركز بيش ان انهدانة مواهه
محکمترین و عميقترین ریشههای برون انقهال

اسالمي سال  753ایهران

توسهعه در دهههههای  ، 719 - 759یکهي ان
و برچيهدهرهدن دودمهان سهلطنت  1599سهاالنة

راهنشاهي در ایران بوده است .بنابراین ،وقتي پدیدهای توان و ظرفيت اثر ذاری در چنين سهطحي
را دارته بارد ،دقت در آن و پرهيز ان سادهانگاریهای مخر  ،یکي ان اعزاما
محسو

ميرود (عظيمي .) 705 ،بنابراین ،با توجه به اهميت و ضرور

منطقي و ضهروری

موضوع ،در این تحقيق

عوامل مؤثر در ایجاد نابرابریهای ناحيهای در استان يالن بررسي و تحليل ميرود تا راهکارههای
النم برای كاهش آنها پيشنهاد رود.
روش تحقيق
این تحقيق ان نظر هد  ،كاربردی و توسعهای و ان نظر روش تحقيق تركيبي ان روشهای اسهنادی
و پيمایشي است .برای جمعآوری اطالعها

ابهزار پرسشهنامه و فهن دعفهي بههكهار رفتهه رهد و
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پرسشنامهها صرفاً ان متخصصان توسعه و برنامهریزی كه به مسائل توسعهای احاطهه دارنهد ،در دو
مرحله تکميل رد تا عوامل مؤثر در تحليل نابرابریههای ناحيههای اسهتان هيالن مشهخ
سپ  ،براساخ روش ماتری

رهود.

تأثير متقاطع برای بررسي ميزان تأثير عوامل بر همهدیگر و ان روش

دعفي بهعنوان روري برای اخذ نظرهای تصميم يران و متخصصان در تهدوین و رناسهایي عوامهل
مؤثر در نابرابریهای منطقهای استان يالن استفاده ميرود .نرمافزارهای مناسه

ماننهد نهرمافهزار

 MICMACبرای تحليل و رناسایي عوامل مؤثر و اصلي بهكهار رفتهه رهد .نهرمافهزار

MICMAC

بهمنظور سهوعت انجامدادن تحليل ساختاری طراحي رده اسهت كهه مخفهف فرانسهوی «مهاتری
ضهرای

تحليههل اثهر متقههاطع بهههمنظهور طبقهههبنهدی» اسههت

(2003, p.185

 .)Godet,ان احصههای

خروجيهای نرمافزار و بررسي سان اری ماتری  ،متغيرهای بههدسهتآمهده بها عنهوان مهؤثرترین
عوامل در تحقيق بهعنوان جوا
تصميم يری چندراخصه محسو

بهينة قطعي مسئله و مبنهایي بهرای سهنجش عملکهرد روشههای
ميرود .رایان ذكر است ان خروجي ماتری

عوامل اصلي به رر رکل استخراج ميرود

(.)Godet, 2003, p.22

شکل  .1وضعیت و موقعیت متغیرهای ریسک (اصلی) در تحلیل میک مک

تأثيرا

مسهتقيم
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یافتههاي تحقيق
مطالعة وضعيت موجود

استان يالن با  9/11درصد مساحت ایران ،معادل  7/7درصد جمعيت آن را در سال  709به خهود
اختصاص داده است .تراكم جمعيت در سط استان يالن معادل  30/01نفر در هر كيلومتر مربهع
بوده و یکي ان استانهای پرتراكم كشور است .در استان يالن بهدعيل وجود اعگوی نخسترهری،
نشاندهندة افزایش نسبي حاكميت نخسترهری در ربکة رهرهای اسهتان و هرایش بهه اعگهوی
بزرگسری در چند دهة اخير در استان يالن است .این وضعيت حهاكي ان بهيتعهادعي در تونیهع
فضایي جمعيت ،فرصتهای رغلي و خدما  ،و تمركز سرمایه هذاریههای ملهي و منطقههای در
مركز استان و قطبيردن مجموعة ظرفيتها به نفع ابررهر منطقهای است .در نمينة ارتباطا

نظهام

رهری استان يالن با مناطق دیگر كشور ،ميتوان بيان كرد نزدیکي فاصله و همجهواری منطقهه بها
تهران سب

رده است استان يالن به ميزان قابل توجهي ان عحها بههرهمنهدی ان خهدما

سهط

باالتر رهری ،وابستگي به تهران دارته و ارتباط نزدیکي ميان نقاط رهری واقع در رأخ هرم نظهام
رهری منطقه با تهران وجود دارته بارد (مطاععا
رکل  1و نکا

آمایش استان يالن .) 705 ،با توجه بهه نقشهة

بيانرده در نمينة سانمان فضایي استان يالن نشان ميدههد بسهتر طبيعهي اسهتان

يالن در كنارة دریای مانندران و مجاور

باكوهستان اعبرن اعگوی رکلي خاص و متفهاوتي را بهه

عحا ساختار و سانمان فضایي به این منطقه تحميل كرده است كه ساختاری خهاص در قيهاخ بها
سانمان و ساختار فضایي كشور محسو

ميرود .در نگاهي كلي ،ساختار و سانمان فضایي اسهتان

يالن با عدم تعادل چشمگير و ررایط اكوعوژیک بسيار حساسي مواجه است.
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شکل  .2نقشة سازمان فضایی استان گیالن

موقعيت جغرافيایي منحصربهفرد استان ،یکي ان ویژ يها و قابليتهای ساختاری این استان در
حونة بانر اني داخلي و خارجي است .همجواری (مرنهای خشکي و آبي) با  1كشور خهارجي و
دارابودن  159كيلومتر مرن ساحلي بها دریهای خهزر سهب
قابليتهای فراوان ريالتي ،در نمينة مبادال

رهده اسهت اسهتان هيالن عهالوه بهر

بانر اني با كشورهای آسيای مركهزی ،قفقهان ،اسهالو

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

تجاری ه توریستي كه برخاسته ان ویژ هيههای اقليمهي و رهرایط خهاص منطقههای اسهت،

محوریت توسعهبخش خدما

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

صنعت ،انکارناپذیر ميكند .بهویژه ،قرار رفتن استان هيالن در مسهير كریهدور رهمال  -جنهو ،
بزر راه قزوین ه ررت و بهرهبرداری قری اعوقوع ان خطوط حملونقهل ریلهي قهزوین ه ررهت ه
انزعي ميتواند باع

تقویت این موقعيت ممتان استان رود ( زارش توسعة استان يالن.) 707 ،
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براساخ نتایج بررسي مطاععها

آمهایش اسهتان هيالن و روش دعفهي عوامهل مهؤثر در ایجهاد

نابرابریهای ناحيهای به چند دسته تقسيم ميرود.
عوامل محيطی

بررسي سانمان فضایي موجود استان هيالن در مطاععها

آمهایش اسهتان ،نشهاندهنهدة تمركهز یها

پراكند يهای این اجزا در نواحي مختلف است .سکونتگاههای رههری و روسهتایي اسهتان هيالن
بيشتر در پهنة رماعي و جلگهای استان و در راستای محورهای اصهلي پراكنهده رهدهانهد و برخهي
كانونهای رهری كمجمعيتتر كه بهعنوان مراكز رهرستانهای جدیدتر محسو

ميرهوند ،ماننهد

املش ،سياهکل ،رفت ،ماسال در نواحي داخلي و جنوبي استان و دورتر ان این محورههای اصهلي
ارتباطي استقرار دارند .پهنههایي ان بخش جنوبي استان كه منطبهق بهر نهواحي واقهع در ارتفاعها
ررته كوههای اعبرن و دامنههای آن ميبارند ،تراكم جمعيهت و فعاعيهت كمتهری دارنهد (مطاععها
آمایش استان يالن ، 701 ،ص.)1
یکي ان معضال

مهمي كه در چند دهة اخير در استان يالن پدید آمده است ،موضوع افزایش

جمعيت و افزایش سطو انسانساخت بر محيط طبيعي است .این امر به تخری

بهيرویهة محهيط

نیست و جنگل ،و فشار مضاعف بر توانهای محيطي منجر رده است كه به دور ان تصهور و نيهز
جبراننشدني است (رهنمایي .) 705 ،ان طرفي ،استقرار صهنایع در اسهتان هيالن تونیهع فضهایي
نامتعادل دارد .بررسي تونیع فضایي واحدهای صنعتي بزرگ استان و روند تحوال

آن در نهواحي،

مبين عدم تعادل فضایي است .به طوری كه فقط واحد رهر صنعتي در مركز اسهتان و رههر ررهت
رهرستانهای استان ،صهنایع بهزرگ را در اختيهار ندارنهد .تونیهع نهواحي

واقع رده است و اغل

صنعتي در رهرستانهای استان نيز در برخي ان موارد ،نشاندهندة عدم تعهادل فضهایي درون آنهها
است و در سط رهرستاني یکسان نميبارد .طي چند دهة ذرته ،ررد صهنایع در اسهتان هيالن
كه ناري ان ضرور

تأمين نيانهای اقتصادی و نيان به ارتغال جمعيت روبهررد ،بهویژه در منهاطق

رهری استان است ،باع
رهری استان تأسي

رده است بسياری ان مراكز و واحدهای صنعتي در حارهية كهانونههای

رود .بنابراین ،تسریع روند توسعة صهنایع بها توجهه بهه نيانههای رونافهزون
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جمعيت ،با ایجاد ارتغال برای مهاجران به رهرها ،به آعود يهای منابع آ
سترش مواد سمي در فاضال
مهم در این نمينه است (مطاععا

ناري ان صنایع و ضایعا

توعيدا

و خا كمک كهرده و

صنعتي ان جمله نگرانهيههای

آمایش استان يالن ، 701 ،ص.)11

در يالن اقتصاد معيشتي ،ناپایداری قدر

سياسي ،فقدان امنيت اجتمهاعي در برخهي نهواحي،

نبود ماعکيت خصوصي و نبود محر ههای قهوی خهارجي ،ان جملهه عهواملي هسهتند كهه تمركهز
جمعيت در نواحي مختلف استان را بهرد

محدود كردهاند.

ضعف ربکههای حملونقل جادهای و هوایي ،نبود ربکة ریلي در مسير كریدورهای بيناعملهل
حملونقل ،ضعف تأسيسا

بندری و فرود اهي ،و ربکههای مخابراتي نوین بيناعمللي متناس

نيانهای توسعة استان ،كمبود نیرساختها و ظرفيتههای مناسه
منطقه در توسعة صنعت ردرگری ،كوچکبودن قطعا

با

بهرای اسهتفاده ان قابليهت غنهي

اراضي كشاورنی (راعيزارها) و افهزایش

هزینههای توعيد ناري ان آن ،مقرون به صرفه نبودن كشت و كار در این اراضي و پایينبهودن بهانده
آبياری و سط مکانيزاسيون در اراضي كوچک و جز آن مصادیقي ان متغيرها و پارامترهای مؤثر در
این قسمتند.
عوامل انسانی

بررسي چگونگي استقرار جمعيت درون حونههای اكوعوژیکي (جلگه و كوهستان) رهرسهتانههای
استان ،حاكي ان عدم تعادل فضایي در تونیع جمعيهت آنهان اسهت .در بخهش كوهسهتاني اسهتان،
اعگوی غاع  ،سکونت اههای كوچک و پراكندة روستایي است كه بها وجهود اقهداما
نمينة تثبيت جمعيت در این مناطق ،همواره ان نقاط مهاجرفرست بودهاند (مطاععا

فهراوان در

آمهایش اسهتان

يالن ، 701 ،ص.)15
متوسط جمعيت رهرها در استان يالن همواره پایينتر ان متوسط كشور است .این موضوع بهه
كوچکمقياخبودن اغل

رهرهای استان برمي ردد.

عوامل مدیریتی و برنامهریزي

عوامل مدیریتي و برنامهریزی به رر نیر است:
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 نبود ننجيرههای صنعتي -خدماتي برای تأمين نيانهای صنایع با یکدیگر و صرفهجویيهایدر مقياخ برای موارد همپوراني خدما

فنهي ،اداری و بانر هاني و جهز آن ،ان معضهال

صنعت در استان يالن است.
 پههایينبههودن سههط فنهاوری توعيههد در بيشههتر واحههدهای صههنعتي ،فرسههود ي و اسههتهالمارينآال

و تجهيزا

اكثر واحدهای صنعتي و قابليت كم رقابتپذیری توعيدا

صهنعتي

در عرصة جهاني چاعشي تأثير ذار در استان است.
 تونیع نامتناسحس

فضایي جمعيت ،امکانا

نیرساختي و فعاعيتها در استان يالن ،چهه بهر

نواحي اكوعوژیکي و چه بر حس

نواحي رهرستاني ،موانع و محدودیتهایي را بهه

وجود آورده است كه ان مهمترین موارد قابل توجه در ذیل این عنوان مهيتهوان بهه وجهود
وظایف موانی در دستگاههای مختلف و ناهماهنگي در نظام تهيه ،اجرا و نظار

طر های

توسعه و مدیریت خردمندانه بر سرنمين و نبود دید اهها و برنامههای آمایشي و بيتوجهي
به بيان راهحلهای ان پيش اندیشيدهرده برای سانماندهي سهکونت و فعاعيهت ارهاره كهرد
آمایش استان يالن ، 701 ،ص.)11

(مطاععا

در مجموع ،براساخ مباح

مطر رده در بخهش مبهاني نظهری ،نظریهة پایهة توسهعة اسهتان،

قابليتها و تنگناهای توسعة استان و روش دعفي ،موضوع تحليل نابرابریهای منطقههای در اسهتان
يالن متأثر ان این عواملي رناخته رد كه در  7بخش و  11راخ

به رر جدول تنظيم رهده

است.
جدول  .1تعداد و گروهبندی عوامل مؤثر در ایجاد نابرابریهای منطقهای استان گیالن

گروه شاخصها

ردیف
1
7
منبع :مطاععا

نگارند ان

راخ

های محيطي

راخ

های انساني

تعداد شاخصها
1

نظام برنامهریزی

3

جمع

11
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در مرحلة بعد ،با توجه به متغيرهای جدول  ،1ماتری

متقاطع آنها تشکيل رد و در پانلهها و

نشستهای تخصصي با حضور مسئوالن و كاررناسان آرنا به توسعه و برنامهریزی در استان ،آثهار
متقابل آنها رناسایي و ماتری

متقاطع با نرمافزار ميکمک برای استخراج عوامل اصلي تأثير هذار

بر عدم تعادلهای منطقهای تحليل رد.
جدول  .2عناوین متغیرهای مؤثر و دستهبندی آنها در تعادلبخشی در استان گیالن

نظام برنامهریزی
قط های ررد
نظام تکرهری
(نخسترهری)
نظام تونیع جغرافيایي منابع
توسعة تکبعدی
ان منظر فضایي
رایشهای صنعتي
مزیتهای رقابتي

عوامل محیطی

عوامل انسانی
آثار تراكم جمعيتي

دسترسي مستقيم به دریا

بر منابع سرنمين
ررد رهرنشيني
(ضری

اكوسيستمهای حساخ و باارنش

رهرنشيني)

محدودیت نمين

تنوع قوميتي و فرهنگي

تعامل فضایي

مهاجر
اقتصاد سياسي در تخصي

نواحي جلگه و كوهستان
منابع

همگرایي و وا رایي قومي

تعامل عملکرد اقتصادی
در ورای مناطق پيراموني

قابليتهای محيطي
آعود يهای نیستمحيطي
استفاده ان انرژیهای نو
جاذبههای توریستي
قرار رفتن در مسير كریدورهای بيناعمللي
وجود مناطق و بنادر آناد
تنوع و ونا وني
بستر جغرافيایي (تنوع توپو رافيک)

منبع :مطاععا

نگارند ان

تحليل دادهها با نرمافزار MICMAC

ماتریسي به ابعاد  11*11ان عوامل مندرج در جدول  1برای واردكردن در نرمافزار ميک مک آماده
ميرود .ماتری
تشخي

تحليل آثار و ميزان ارتباط ميان این متغيرها بها حهونة مربوطهه توسهط خبر هان،

داده ميرود .متغيرههای موجهود در سهطرها بهر متغيرههای موجهود در سهتون هها تهأثير

بررسی عوامل مؤثر در تعادلبخشی به عرصة فضایی استان گيالن
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مي ذارند .بدین ترتي  ،متغيرهای سطرها ،تأثير ذار و متغيرهای سهتونهها ،تأثيرپهذیر مهيبارهند.
سپ  ،ميزان ارتباط ،با اعداد بين صفر تا سه سنجيده ميرود .عدد «صفر» بهمنزعة «بيتهأثير» ،عهدد
«یک» بهمنزعة «تأثير ضعيف» ،عدد «دو» بهمنزعة «تأثير متوسط» و در نهایت ،عدد «سه» بهمنزعة «تأثير
نیاد» است.

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

شکل  .4گراف روابط مستقیم بین متغیرها – استان گیالن
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با توجه به رکلهای  7و  ،1ان خروجي نرمافزار ميهکمهک متغيرههای اصهلي مههم در ایجهاد
نابرابریهای ناحيهای مشخ

ميرود.

با توجه به رناسایي سيستم بهعنوان سيستم پایدار ،وجود عوامهل تأثير هذار بها درجهة بهاال در
منتهياعيه نمودار در سمت رمال غربي نیاد خواهد بود .نیرا این محل بيشتر در سيستمهای پایهدار
دارای متغيرهایي است.
عواملي مانند تأثير قط ههای ررهد ،وجهود منهاطق و بنهادر آناد ،اسهتفاده ان انهرژیههای نهو،
جاذبههای توریستي ،قرار يری در مسير كریدورهای بهيناعمللهي و دسترسهي بهه دریها نشهان داده
ميروند كه حاكي ان توان تأثير ذاری كالن آنها بر كل سيستم است.
متغيرهای مخاطره حول خط قطری ناحية رمال رهرقي نمهودار قهرار مهي يرنهد كهه مهاتری
تأثيرا

مستقيم (رکل  )7استان يالن ،چنين متغيری ندارند و صرفاً متغيرهای هد

كهه در نیهر

ناحية قطری رمال ررقي صفحه قرار مي يرند ،دیده ميرود .این متغيرها در واقهع نتهایج تکهاملي
سيستم بوده و نشاندهندة اهدا

ممکن در یک سيستم هستند .با دستكاری و ایجاد تغييهرا

این متغيرها ميتوان به تکامل سيستم مطابق با برنامه و هد
روه عبار

در

خود دسهت یافهت .تنهها متغيهر ایهن

است ان «توسعة تکبعدی ان منظر فضایي».

 .متغيرهای هد

عمدتاً متغيرهای عوامل نظام برنامهریزیاند و باید اذعان كهرد بهرای كهاهش

تعادلهای منطقهای در استان يالن حركت به سمت رفع مشهکال
ميتوان با رناسایي نقاط ضعف ،قو

محيطهي و انسهاني اسهت كهه

و تحليل جایگاه آن در صفحة تأثير ذاری ه تأثيرپذیری بهه

ارتقای كارایي سيستم كمک كرد.
متغيرهای تأثيرپذیر در قسمت جنو

ررقي نمودار قرار دارند و مهيتهوان آنهها را متغيرههای

نتيجه نيز ناميد .این متغيرها تأثيرپذیری بسيار باال ان سيستم و تأثير ذاری بسيار پهایين در سيسهتم
دارند و رامل  1متغير به رر نیرند:
مزیتهای رقابتي ،تنوع قوميتي و فرهنگي ،رایشهای صنعتي ،نظام تهکرههری ،همگرایهي و
وا رایي قومي ،آعود يهای نیستمحيطي ،اقتصاد سياسي در تخصي

منابع ،ررد رهرنشيني.

88 

بررسی عوامل مؤثر در تعادلبخشی به عرصة فضایی استان گيالن

بحث و نتيجه
با توجه به رتبهبندی انجام رفته در جدول  7و بررسي آثار مستقيم و غيرمستقيم بر عوامهل اصهلي
نتيجه رد تأثير قط های ررد ،وجود مناطق و بنادر آناد ،استفاده ان انهرژیههای نهو ،جاذبههههای
توریستي ،قرار يری در مسير كریهدورهای بهيناعمللهي و دسترسهي بهه دریها در اسهتان هيالن ان
راخصههای تأثير ذار در ایجاد نابرابریهای ناحيهای استان هستند.
قط

ررد در كشورهای درحالتوسعه ،با این نگرش ایجاد رد كه سب

تحهر اقتصهادی در

مناطق توسعهنيافته و محروم ،و كمک به ررد و پيشرفت آنها در جنبههای مختلهف رهود  .عهيکن
با توجه به عدم موفقيت این سياست در ایران ،در استان يالن كالنرهر ررت بهعنوان قط
منطقه سب

ررد

كمتوجهي به روند متناس سانی فعاعيتهای صنعتي با روندهای اجتماعي ،اقتصهادی،

سياسي و فرهنگي رهرستانهای دیگر ،باع

ایجاد ررد نهامتوانن در رهرم و غهر

اسهتان رهده

است.
بررسيهای ریشهای در نمينة نابرابری و فقدان تعادل در تونیع بهينهة امکانها

و جمعيهت در

ایران و منطقه نشاندهندة سياستهای غيراصوعي ذرته در مکانیهابيههای صهنعتي و خهدماتي و
قط های ررد و روند تمركز رایي در رهرهای مسلط ناحيهای و عدم تعادل فضایي بهين سهطو
ملي ،منطقهای ،ناحيهای و محلي بوده كه در اثر عوامل ونا ون ،تحت تأثير سانوكارهای حاكم بهر
ساختارهای اقتصادی ،اجتماعي و سياسي پدید آمده است.
تأثير ذاری قرار يری استان در مسير كریدورهای بيناعمللي نشاندهنهدة ایهن مههم اسهت كهه
ضعف ربکههای حملونقل جادهای و هوایي و نبود ربکة ریلي در مسير كریهدورهای بهيناعملهل
حملونقل با توجه به جایگاه استان در كشور ان عوامهل تأثير هذار در عهدم تعهادلههای منطقههای
است.
آعود يهای نیستمحيطي بهعنوان متغير تأثيرپذیر نشان ميدهد كه پيشرفت رهری و صهنعتي
در جامعة رهری استان ،بهدعيل ویژ يهای نیستبومي رهرها ،نشانههای منفي نیسهتمحيطهي ان
خود بر جای نهاده است .همانطور كه توسعة آینده در این رهرها ،با چاعش نیستمحيطي روبهرو
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خواهد رد .در بررسي روند نابودی جنگلها و مراتع نزدیک به  11درصد جنگلهای استان يالن
ان بين رفته است.
جدول  .3رتبهبندی آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرها (ده رتبة اول) در استان گیالن

میزان
تأثیرپذیری
غیرمستقیم

عنوان
متغیر

میزان
تأثیرگذاری

میزان
عنوان

غیرمستقیم

تأثیرپذیری
مستقیم

عنوان
متغیر

میزان
تأثیرگذاری
مستقیم

عنوان
متغیر

رتبه

111

توسعه

351

قطبي

117

توسعه

191

قطبي

171

تنوع

119

آناد

111

تنوع

111

آناد

1

501

همگرایي

511

انرژی

501

همگرایي

517

انرژی

7

557

مهاجر

557

توسعه

557

آعود ي

557

توسعه

1

559

تخصي

155

كریدور

557

مهاجر

111

كریدور

5

511

آعود ي

15

دریا

517

تخصي

110

توریسم

1

511

تکشهر

115

اقتصادی

101

تکرهر

110

اقتصادی

3

131

ررد

170

توریسم

111

ررد

171

دریا

1

159

تراكم

110

تراكم

110

صنعتي

1 0

قابليت

0

175

مزیت

1 3

قابليت

110

مزیت

1 0

تراكم

9

منبع :خروجي نرمافزار ميکمک

در جدول  7نيز ،توسعة تکبعدی ان منظر فضایي كه بهعنوان باالترین متغيهر ههد

در تحليهل

رناخته رد ،در واقع ،نشاندهندة این است كه در استان يالن بر اثر توسعة تهکبعهدی بها تههاجم
تخریبي ردید مواجهيم .به همين دعيل كمتر به نمينهة توسهعة پایهدار ،رونهق ردرهگری ،توسهعة
روستایي ،توسعة كشاورنی و جز آن توجه رده است و نگاهها بيشهتر معطهو
صنعتي بوده است .به بياني دیگر ،این رویکرد باع

رده است عليرغم صر

بهه هرایشههای
منابع دوعتي فهراوان،

اثربخشي النم حاصل نشده و در فقدان یک نظام منسجم ،چندالیه و پویا ،حتي توسعة فيزیکي این
منطقه ان مسير توسعه بان دارته رود .انبارت مسائل برخاسته ان توسعة تکمحور ،و عمدتاً صنعتي
و بيتوجه به منابع آبي و خاكي و محيط نیست منطقه و توجه اند به سایر توانمندیهای منطقهه

بررسی عوامل مؤثر در تعادلبخشی به عرصة فضایی استان گيالن

در نهایت ،باع

بحران وحشتنا

999 

نیستمحيطي در این منطقة حساخ و استراتژیک كشهور رهده

است.
در استان يالن وجوه بارن و انکارنشدني ان مصادیق عدم تعادل وجود دارد كه بههطهور عمهده
بهدعيل فقدان و دوری ان مباني و اصول صحي برنامهریزی منطقهای است .بهعبهار

دیگهر ،نظهام

برنامهریزی اتخاذرده و مورد عمل در استان غاعباً و بهطور عمده نظام برنامهریزی منطقههای نبهوده
است ،وعي با استناد به چارچو های نظری رواهدی ربيه آنچه كه در مناطق و كشهورهای مشهابه
ر داده است ،نگارنده اعتقاد دارد همگرایي با مدل برنامهریزی منطقهای و دارتن دید اه منطقهای
ميتواند عدم تعادلهای سهاختگي و تحميلهي حهاد رهده در اسهتان را كهه بههطهور عمهده تهابع
سياستهای مدیریتي است ،تا حد نیادی كهاهش داد .سهطحيتهرین پيامهد چنهين وضهعيتي را در
ميانمد

ميتوان «ادامة خروج منابع ماعي و سهرمایهههای خهالم ان منهاطق دورمانهده ان ردونهة

توسعه» ،و عميقترین پيامد آن را «تداوم مهاجر » دانست كه خهود ،بهه ناپایهداری توسهعة ملهي،
تمركز فعاعيتهای اقتصادی و افزایش وا رایي منجر خواهد رد.
پيشنهادها
تعادلبخشي به عرصة فضایي استان (تعادل بين مساحت و جمعيت) با فهراهمكهردن فعاعيهتههای
اقتصادی ،نیرساختي و استفادة منطقي ان نمين و فضا ،ان ضرور های برنامههای توسعه است كهه
باید مورد توجه جدی در مطاععا

منطقهای قرار يرد .وعي بيرک ،توسل به ريوههای متعار

و

تجربهردة برنامهریزی كنوني بهمنظور كاهش عدم تعادلهای منطقهای و بهه سهبک و سهيام سهابق
وافي به مقصود نخواهد بود.
بههرای دسههتيابي و برقههراری تعههادل درونمنطقهههای در اسههتان ههيالن كههه طههي آن منههاطق
كمترتوسعهیافته ،خاصه مناطق كوهستاني كه حدود  51درصهد مسهاحت اسهتان را دربر رفتههانهد،
بتوانند ان امکانا

و منافع توسعة ملي و منطقهای به نحو متعادعي بهرهمنهد رهوند ،بایهد همهراه بها

تونیع عادالنه امکانا  ،نوسانی ،بانسانی و بهسهانی فضهاهای محهروم كهه مسهلماً مهيتوانهد در
كاهش نابرابری مؤثر بارد ،رویکرد نویني را مد نظر قرار داد .در ام نخست ،برای برقراری تعهادل
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منطقهای باید عوامل سيختگي فضایي استان را به نحوی صحي و علمي بانرناسایي كرد .سهپ ،
برای رسيدن به برنامهای كه توان تغييری معناداری در وضهعيت تعهادل منطقههای اسهتان را دارهته
بارد ،باید بهطور مشخ

با یک تغيير نگرش و پارادایم تغيير بر «رویة پایينبهبهاال ،منطقهه رایهي،

بلندمد بودن و تکثر عوامل كه به برنامهای حداقلي ،كه ضروریترین اقدام ،تغيير رویة كنهوني بهه
رویه ای «دوطرفه» است ،تکيه كرد و با دوری ان رویکرد سنتي (تفوم برنامهریزی بخشي) بهه ایهن
مسئله پرداخت و با طراحي اعگوی توسعة بومي محلي خاص استان ،ان اعقا و اتکا به این نکتهه كهه
اعگوی واحدی را ميتوان برای همة مناطق بهكار رفت ،اجتنا

كرد .بر ایهن اسهاخ و بههمنظهور

جلو يری ان ایجاد عدم تعادلهای سترده در اسهتان ،بههره يهری و اتکها بهه نظریههههای توسهعة
منطقهای ان جمله نظریة هيلور

و بررسيهای انجام رفتهه بهرای اسهتان هيالن ،راهبهرد آمایشهي

«تثبيت پراكنهده» ،را بههعنهوان راهبهرد بهينهه مهي تهوان توصهيه و پيشهنهاد كهرد .در ایهن راهبهرد
سرمایه ذاری در محلهای نزدیک مركز منطقهای ،سرمایه ذاری در محلهای در طول یهک جهادة
حملونقل داخلي و سرمایه ذاری در محلهای نزدیک به مرن منطقه بهویژه در مناطق محروم ،باید
مورد توجه قرار يرد .به بيان دیگر و در نگاهي كلي ،بهمنظور كاهش آثار نابرابری در هيالن و نيهز
پاالیش كالنرهر ررت مي توان مراكز در طول جهادة حمهلونقهل داخلهي منطقهه ،مراكهز رههری
تجهيزرده واقع در محور آستارا ،انزعي ،ررت ،الهيجهان و رودسهر را كهه عملکهرد فرامنطقههای و
نیرساختهای مناسبي نيز دارند ،بهعنوان مراكز درجة اول و نيز رهرهای الهيجان ،انزعي و عنگرود
را كه مراكز درجة دوم نزدیک به مركز منطقة اصلي نيز ميبارهند ،بهرای برنامههریهزی منطقههای و
اتخاذ رویکردهای راهبردی مد نظر قرار داد.
با توجه به عوامل رناسایيردة مؤثر در ایجاد نهابرابریههای اسهتان هيالن ،پيشهنهادهای نیهر
به.ویژه در مطاععا

آمایش استان بهمنظور تعادلبخشي در استان يالن بيان ميرود:

 تقویت ربکههای حملونقل جادهای و هوایي و نبهود رهبکة ریلهي در مسهير كریهدورهایبيناعمللهي حمهلونقهل ،تأسيسها

بيناعمللي ،متناس

بنهدری و فرود هاهي ،و رهبکهههای مخهابراتي نهوین

با نيانهای توسعة استان.
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 -اتخاذ سياستهای تمركزندایي ان جمعيت و فعاعيتهای اقتصادی و خدما

برتر اجتماعي

و فني و مهندسي در رهر ررت.
 توجه به توسعة پایدار استان و جلو يری ان آعود يهای رهری و صنعتي در محهدودهههاینیستمحيطي و رودخانهها ،به عحا محدودیت اسکان جمعيتي و فعاعيتهای اقتصادی.
 مدیریت كاربری اراضي به منظور جلو يری ان فرسایش ردید منهابع خها  ،سهيل ،رانهشنمين ،تخری

منابع آ

و تخری

سفرههای آ

نیرنميني.

 998
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