Abstract
One of the basic needs of human society, which is related to the issue of
development in all its aspects and is now considered as one of the signs of
civilization, is the issue of economic infrastructure. In addition to affecting
development, this infrastructure is also changing. Therefore, in the present
study, the rate of economic infrastructure development in Mazandaran province
has been measured using the model of Analytical Hierarchy Process (AHP),
FUZZY Logic and Geographic Information System (GIS). The research method
is descriptive-analytical and it can be used in the regional planning system.
Accordingly, spatial layers of transportation, energy and information and
communication technology (ICT) were obtained through the statistical
yearbook Mazandaran province in 1398. In the following, three economic
infrastructure development evaluation indicators along with related sub-criteria
were rated by the participants through a questionnaire and they were integrated
in the Geographic Information System (GIS). Finally, the research maps show
that 49.01% of the cities in the province are in a very high category of economic
infrastructure. 27% of cities are in the middle and upper middle level and 23%
suffer from low and very low in economic infrastructure facilities. On the other
hand, 39% of Mazandaran villages are situated in the best zone of infrastructure.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهای اقتصادی ایران---------

ارزیابی میزان توسعهیافتگی استان مازندران مبتنی بر زیرساخت
اقتصادی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی و سیستم
اطالعات مکانی

چکیده
یکی از نیازهای اولیه جامعه انسانی که با مقوله توسعه در تمام جوان

آن ارتباط پیدا کرده اسا و در حال

حاضر یکی از نشانههای تمدن به حساب میآید ،مساله زیرساخا اقتصادی اسا .این زیرساخا عتوه بر
تحا تاثیر قرار دادن توسعه ،خود نیز دچار ترییر و تحول میشود .از همین رو در پژوهش حاضر با استفاده
استان مازندران مورد سنجش قرار گرفته اسا .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و ماهیا آن کاربردی در
نظام برنامهریزی منطقهای اسا .بر این اساس الیههای مکانی و اطتعات توصیفی حملونقل ،انرژی و فناوری
اطتعات و ارتباطات مستخرج از سالنامه آماری سال  1398استان مازندران به عنوان سه معیار ارزیابی توسعه
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همچنین  39درصد از روستاهای مازندران نیز در بهترین پهنه برخورداری از زیرساخاها قرار گرفتهاند.
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 .1مقدمه
زیرساخا به م ابه امکانات اساسی اسا که برای پیشرفا یک کشور الزم میباشد.
زیرساخا اقتصادی 1نیز ترکیبی از امکانات اساسی اسا که در توسعه اقتصادی و مشاغل
مفید اسا .این شامل امکاناتی مانند ارتباط از راه دور ،برق ،حملونقل ،انرژی اسا .از نظر
عملکردی ،زیرساخا اقتصادی به معنای تولید کاال و خدمات و همچنین توزیع محصوالت
نهایی به بازارها اسا د .)Olaseni and Alade ,2012در دسترس بودن خدمات
زیرساختی به طور قابل توجهی بر توسعه منطقهای تاثیر میگذارد .این دلیل آن اسا که
سطچ و کیفیا زیرساخا اقتصادی به طور مستقیم بر بهرهوری و رشد تجارت تاثیر
میگذارند و کمبود سرمایه برای سرمایهگذاری در زیرساخا اقتصادی نابرابری بین مناطق
را ایجاد میکند ،زیرا بدون تامین و توسعه زیرساخاها نمیتوان به هر نوع توسعهای دسا
یافا.
میزان توسعه یک منطقه تابعی از تتش آن منطقه در تامین زیرساخا اقتصادی اسا
د .)Nurre, 2012به همین منظور افزایش توسعه منطقهای ضرورت نیاز به افزایش ارتباطات
میان مناطق را پررنگتر میکند ،زیرا توسعه ،تحرک و دسترسی به نقاط مختلف تنها با ایجاد
زیرساخا اقتصادی حاصل میشود.
یکی از راههای توسعه منطقهای ارتباط میان نقاط دارای پتانسیل توسعه با یکدیگر و
بازخورد اثرات این نواحی رشد در منطقه اسا دسلطانی و منشادی .)1392 ،ناکارآمدی
زیرساخا اقتصادی ،بروز عوارض جدی محیطی همانند آلودگی هوا و پیامدهای منفی
اجتماعی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشا و باعث ناکارآمدی عملکرد آنها میشود
د .)Hutchinson, 2010بنابراین ،با سنجش توان توسعه یک منطقه در این زمینه میتوان از
یک سو ،میزان توسعهمندی منطقه در آینده را برآورد کرد و از سوی دیگر در جها ارائه
راهبردی مناس به این منظور کمک شایانی کرد .عدم پرداختن به این موضوع در یک نظام
برنامهریزی به معنای عدم ساختارسازی و اساس توسعه در یک منطقه و بازماندن از معنای
آن در سایر زمینهها اسا که این امر برختف توسعه از پیش اندیشیده شده به رشد ناموزون
و بیبرنامه منتج میشود .با توجه به این موارد و نظر به ساختار طولی شکل استان مازندران و
تقسیم پهنههای فضایی به جهات شرق و غرب به نظر میرسد که میزان تراکم و پراکنش
1. Economic infrastructure
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زیرساخا اقتصادی در استان مازندران متفاوت اسا؛ به طوری که سطچ دسترسیپذیری
سکونتگاههای استان را نسبا به این زیرساخا با چالشهایی روبهرو کرده اسا .از همین
رو ،هدف از این پژوهش چگونگی گسترش زیرساخا اقتصادی منطقه در وضع موجود،
میزان برخورداری نقاط مختلف استان مازندران از این زیرساخا و چگونگی گسترش
سکونتگاهها نسبا به آن اسا.

 .2مبانی نظری
زیرساخا به عنوان مجموعهای از کاالهای سرمایهای تعریف میشود که به طور مستقیم
مصرف نمیشود ،بلکه خدمات را فقط در ترکی با نیروی کار و سایر منابع ارائه میدهند.
زیرساخا تمرکز جررافیایی منابع اقتصادی را امکانپذیر میکند و بازارهای گستردهتر و
عمیقتری را برای تولید و اشترال فراهم میکند د .)Macdonald, 2009این بازارها ورودی
و خروجی را تحا تاثیر قرار میدهد ،به تعیین الگوهای توسعه فضایی کمک میکند و
شبکه بزرگی را با هزینه کم در اختیار جامعه قرار میدهد.
زیرساخاها را میتوان به عنوان بنیادی که اقتصاد بر آن بنا شده ،درک کرد
د .)Macdonald, 2009پژوهشهای بسیاری ادعا میکنند که راهبردهای مناس
سرمایهگذاری در زیرساخاها ممکن اسا مرایرتهای توسعه منطقهای و شکاف فقیر و
ثروتمند را کاهش دهد د.)Mcgovern & Roberts, 2012; Hooper et al., 2017
از نظر بانک جهانی د )2334زیرساخا برای بسیاری از فعالیاها یک چتر اسا.
زیرساخا را میتوان به طور کلی به عنوان مجموعهای از عناصر ساختاری بهم پیوسته
تعریف کرد که چهارچوبی را برای حمایا از کل ساختار توسعه فراهم میآورد .این تعریف
1
مهمی برای قضاوت درباره توسعه منطقهای اسا د .)Nurre, 2012همانطور که اسکات
د )2313ادعا کرد زیرساخاها تعریف دقیقی ندارند ،اما شورای تحقیقات ملی ایاالت متحده
آمریکا تتش کرد تا شرایط را با استفاده از اصطتح «زیرساخاهای عمومی» با اشاره به
مدهای عملکردی خاص روشن کند.
درک زیرساخاها فراتر از امکانات عمومی در رویههای عملیاتی ،شیوههای مدیریا و
سیاساهای توسعه نهفته اسا که با تقاضای جامعه برای تسهیل حملونقل مردم و کاال،
1. Scott, C.
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تامین آب شرب برای آشامیدن ،تامین انرژی و انتقال اطتعات ارتباط دارد .زیرساخا
اقتصادی به عنوان زیرساختی تعریف میشود که فعالیا اقتصادی را ارتقا میدهد ،مانند
جادهها ،بزرگراهها ،فرودگاهها ،بنادر دریایی ،برق د & Fourie,2006 & Baldwin
.)Dixon, 2008
زیرساخا اقتصادی به زیرساخا سخا نیز معروف اسا که به شبکههای کالبدی عظیم
و ضروری برای عملکرد یک کشور صنعتی مدرن اشاره دارد که برای جابهجایی و انتقال
مردم ،وسایل نقلیه ،مایعات ،انرژی ،اطتعات و یا امواج الکترومرناطیسی استفاده میشود
د .)Salisu, 2016با توجه به تعاریف موسع از زیرساخا اقتصادی در مطالعات پژوهشی و
ارائه زیرسیستمهای مختلف مربوط به آن -که در پژوهشهای متعدد از تقسیمبندیهای
گوناگونی استفاده شد -میتوان به طور کلی آن را در قال عوامل حملونقل ،1انرژی 2و
فناوری اطتعات و ارتباطات 3صورتبندی کرد.
حملونقل زیرساخا ضروری و کاتالیزوری برای فعالسازی و تحریک روند توسعه
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و استراتژیک در هر جامعهای اسا .این بدان معنی اسا که
زیرساخاهای حملونقل باید به طور منطقی توسعه یابد تا اطمینان حاصل شود که جابهجایی
مردم و کاال سریع ،به صرفه ،ایمن ،راحا و به روشی سازگار با محیط زیسا انجام میشود
د.)Sumaila, 2012
با وجود دیدگاهها و نظرات مختلف ،محققان به لحاظ نظری و تجربی ثابا کردهاند که
کیفیا زیرساخاهای حملونقل تاثیر م بتی بر تجارت بین منطقهای و توسعه منطقهای دارد
د Martin & Rogers, 1995; Martin & Ottaviano, 1999 & Melo et al.,
.)2013
سرمایهگذاری در زیرساخاها برای بهبود اتصال هنگامی که محدودیتی در بهرهوری را
از بین ببرد در ارائه رشد دراز مدت بسیار موثر اسا .اثربخشی سرمایهگذاری در تولید رشد
و رفع نابرابری را میتوان براساس روشهای مناس انتخاب پروژه از جمله ارزیابی با کیفیا
باال و روشهای انتخاب شفاف با گزینهها مقایسه کرد .زیرساخاهای حملونقلی میتوانند
از طریق اتصال مناطق روستایی و دورافتاده به مراکز بزرگ تولید و مصرف با ایجاد
1. Transportation
2. Energy
)3. Information and Communication Technology (ICT
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فرصاهای اقتصادی بیشتر برای ساکنان و کاهش مهاجرتهای خارج از کشور ،یک
سیاسا موثر برای رفع عدم تعادل اجتماعی و سرزمینی باشند د .)Salisu, 2016زیرساخا
حملونقل متشکل از تاسیسات ثابا کانالها ،آبراهها ،راههای هوایی ،راهآهن ،جادهها و
پایانهها ،بنادر دریایی ،پایانههای حمل بار ،انبارها ،ایستگاههای اتوبوس ،ایستگاه راه آهن و
فرودگاهها اسا د .)Faruque, 2019با این تفاسیر و با توجه به مطالعات صورت گرفته و
منابع اطتعاتی و الیههای مکانی در دسترس در این پژوهش ،زیرساخا حملونقل به زمینی،
هوایی ،دریایی تقسیمبندی میشود.
دوران انقتب پساصنعتی ،زیرساخاهای انرژی را به پیش شرط اساسی رشد و توسعه
همهجانبه تبدیل کرده اسا د .)Briceño-Garmendia et al., 2004انرژی یک صنعا
اساسی در توسعه ملی اسا و زیرساخاهای انرژی میتوانند از بسیاری جهات بر رشد فراگیر
تاثیر بگذارند .تقویا زیرساخاهای انرژی میتواند هزینههای انتقال منبع انرژی را کاهش
داده و باعث جمع شدن و انتشار عوامل تولیدی در مناطق مختلف شود .با این کار ،فعالیا
اقتصادی متصل در مناطق مختلف تقویا میشود ،زیرا این امر میتواند انرژی ،نیروی کار
و سرمایه را جایگزین کند د .)Li & Lin, 2016مورد دیگر ،سرمایهگذاری در
زیرساخاهای انرژی میتواند رفاه اجتماعی را برای تقاضای اساسی زندگی برخی از منابع
مهم انرژی مانند گاز ،برق و ...بهبود بخشد د .)Li et al, 2018زیرساخاهای انرژی در
اینجا بیانگر داراییهای مربوط به تولید ،حملونقل ،تحول و انتقال انرژی و آنهایی اسا
که این بلوکهای دارایی را به هم پیوند میدهند .داراییهای زیربنایی تولیدکننده انرژی
برای استخراج انرژی اولیه به کار گرفته میشوند و شامل داراییهای طبیعی انرژی اولیه مانند
معادن ،چاههای نفا ،ذخایر گاز و ...هستند د Asif & Muneer, 2007 & Brown,
.)2002
زیرساخا انرژی شامل بسیاری از مولفهها نظیر تولید ،انتقال و توزیع برق ،شبکههای
فیزیکی خطوط لوله نفا و گاز طبیعی ،پاالیشگاههای نفا ،و سایر عناصر مرتبط مانند
خطوط انتقال آب و تاسیسات هستهای و  ...هستند د .)Hyunsoo & Clinton, 2004با
توجه به نبود تاسیسات هستهای در سطچ منطقه مورد پژوهش ،سایر عوامل زیرساختی نظیر
خطوط انتقال آب ،نفا ،گاز و شبکه توزیع برق در این پژوهش به عنوان زیرساخا انرژی
شناخته میشوند.
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درک پیشرفا اجتماعی و نقش توسعه جامعه اطتعاتی در این فرآیند از نظر برنامهریزان،
کلید شناخا این اسا که چرا فناوری اطتعات و ارتباطات باید در برنامهریزی کامت مورد
توجه قرار گیرد .برای بسیاری از بینندگان در این زمینه ،جامعه اطتعاتی عصر اقتصادی
جدیدی را در تاریخ بشر نشان میدهد د .)Castells, 2002این چهارمین عصر پس از
دورههای کشاورزی ،صنعتی و خدمات اسا (.)Molitor, 1999
فناوری اطتعات و ارتباطات این توان بالقوه را دارد که در صورت بهکارگیری مناس ،
نقش با ثباتی در تسریع توسعه و پویایی اجتماعی و اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته ایفا
کند دخواجه شاهکوهی .)1392 ،به عبارت دیگر ،تکنولوژی ارتباطات و اطتعات میتواند
همچون پلی جوامع کمتر توسعه یافته را با دیگر نقاط جهان پیوند بزند و انزوای اجتماعی را
از افراد دور کند و به عنوان ابزاری قدرتمند در امر توسعه به کار گرفته شود دعباسیکسبی
و سلطانی .)1393 ،به بیان دیگر ،تکنولوژی به ویژه اقزایش نفوذ اینترنا به فرآیند توسعه از
جمله رشد تولید و روابط تجاری کمک شایانی میکند دسرخوشسرا و همکاران.)1398 ،
فناوری اطتعات و ارتباطات مجموعه متنوعی از ابزارهای فناوری را برای شناسایی،
جمعآوری ،سازماندهی ،ایجاد و انتشار دادهها و اطتعات تشکیل میدهد .فناوری اطتعات
و ارتباطات طیف گستردهای از فناوریها را شامل میشود .تکنولوژی مخابراتی ،از جمله
تلفن ،کابل ،ماهواره ،تلویزیون و رادیو ،تکنولوژی دیجیتال مانند رایانهها ،شبکههای
اطتعاتی نظیر اینترنا ،شبکه جهانی وب و اینترانا و نرم افزار در زمره فناوری اطتعات و
ارتباطات قرار میگیرد.

 .2پیشینه پژوهش
مطالعاتی توسط پژوهشگران مختلف صورت گرفته اسا که به تاثیر نقش زیرساخا
اقتصادی در توسعه منطقهای اشاره دارند .بانیا 1د )2338زیرساخاها را به عنوان عاملی برای
توسعه و پذیرش نوآوری در بازار مشخص میکند .بالدوین و دیکسون 2د )2338دریافتند
که تامین زیرساخاهای کارا موج رشد اقتصادی شده و کیفیا زندگی را افزایش میدهد
و برای امنیا ملی نیز مهم به شمار میآید.

1. Banyte, J.
2. Baldwin, J. & Dixon, J.

 | 111پژوهشهای اقتصادی ايران | سال  | 12شماره  | 21پايیز 1041

بریستو و نل ورپ 1د )2333تاثیر زیرساخاها را در جنبههای مختلف رقابا منطقهای،
رشد اقتصادی ،نابرابری درآمد ،تولید ،بهرهوری نیروی کار و رفاه یافتند.
ماتون 2د )2334در مطالعه خود نشان داد که ساخا سیستم راهآهن منجر به شکلگیری
برنامههای استاندارد میشود که منافع اقتصادی را فراتر از خود ریلها فراهم میکند.
نیجکم  3د )1986استدالل میکند که زیرساخاها یکی از ابزارهای توسعه منطقه
هستند؛ رقابا منطقهای را تضمین نمیکنند ،اما شرایط الزم را برای دستیابی به اهداف توسعه
منطقهای فراهم میآورند.
اسنیسکا و دراکسایا 4د )2337همچنین استدالل میکنند که رقابا اقتصادی منطقه
توسط مجموعهای از عوامل مختلف تعیین میشود و شاخص زیرساخا یکی از آنها اسا.
اسنیسکا و برونکین 5د )2339زیرساخاها را به عنوان یکی از شاخصهای رقابا
منطقهای در داخل کشور شناسایی میکنند.
مارتینکوس و لوکاسیویوس 6د )2338استدالل میکنند که خدمات زیرساخاها و
زیرساخاهای کالبدی عواملی هستند که بر فضای سرمایهگذاری در سطچ محلی تاثیر
میگذارند و جذابیا آن را افزایش میدهند.
گراندی 7د ،)2338بورینسکین و رودزکین 8د )2339با تجزیه و تحلیل روند اجرای
سیاسا توسعه پایدار ،زیرساخاها را به عنوان یکی از مهمترین ابعاد برنامهریزی راهبردی
برای اطمینان از توسعه پایدار سرزمینی و توسعه اقتصادی -اجتماعی یک منطقه قلمداد
میکنند.
با توجه به جدول د )1و با اشاره به پیشینه پژوهش در سالهای مختلف میتوان دریافا
که سنجش توسعه منطقه مبتنی بر زیرساخا اقتصادی مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار

1. Bristow, A. & Nellthorp, J.
2. Mattoon, R.
3. Nijkamp, P.
4. Snieska, V. & Draksaite, A.
5. Snieska, V. & Bruneckiene, J.
6. Martinkus, B. & Lukasevicius, K.
7. Grundey, D.
8. Burinskiene, M. & Rudzkiene, V.
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نگرفته اسا و در همین راستا پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از مدل سلسله مراتبی
فازی 1و منطق فازی و سیستم اطتعات جررافیایی به این مهم دسا یابد.
جدول  .1پیشینه پژوهش مرتبط با توسعه منطقهای و زیرساخت اقتصادی
مطالعه

یافتهها

اسنیسکا و برونکین

زیرساختها را به عنوان یکی از شاخصهای رقابت منطقهای در داخل کشور شناسایی

()0228
بورینسکین و
رودزکین ()0228
بانیت ()0229
بالدوین و دیکسون
()0229

میکنند.
با تجزیه و تحلیل روند اجرای سیاست توسعه پایدار ،زیرساختها را به عنوان یکی از
مهمترین ابعاد برنامهریزی راهبردی برای اطمینان از توسعه پایدار سرزمینی و توسعه
اقتصادی  -اجتماعی یک منطقه قلمداد میکنند.
زیرساختها را به عنوان عاملی برای توسعه و پذیرش نوآوری در بازار مشخص
میکند.
تامین زیرساختهای کارا موجب رشد اقتصادی شده و کیفیت زندگی را افزایش
میدهد و برای امنیت ملی نیز ،مهم به شمار میآید.
با تجزیه و تحلیل روند اجرای سیاست توسعه پایدار ،زیرساختها را به عنوان یکی از

گراندی ()0229

مهمترین ابعاد برنامهریزی راهبردی برای اطمینان از توسعه پایدار سرزمینی و توسعه
اقتصادی -اجتماعی یک منطقه قلمداد میکنند.

مارتینکوس و
لوکاسیویوس()0229
اسنیسکا و
دراکسایت ()0227
ماتون ()0224
بریستو و نلثورپ
()0222

استدالل میکنند که خدمات زیرساختها و زیرساختهای کالبدی عواملی هستند که
بر فضای سرمایهگذاری در سطح محلی تاثیر میگذارند و جذابیت آن را افزایش
میدهند.
استدالل میکنند که رقابت اقتصادی منطقه توسط مجموعهای از عوامل مختلف تعیین
میشود و شاخص زیرساخت یکی از آنها است.
در مطالعه خود نشان داد که ساخت سیستم راهآهن منجر به شکلگیری برنامههای
استاندارد میشود که منافع اقتصادی را فراتر از خود ریلها فراهم میکند.
تاثیر زیرساختها را در جنبههای مختلف رقابت منطقهای  ،رشد اقتصادی ،نابرابری
درآمد ،تولید ،بهرهوری نیروی کار و رفاه یافتند.
استدالل میکند که زیرساختها یکی از ابزارهای توسعه منطقه هستند .رقابت منطقهای

نیجکمپ ()2895

را تضمین نمیکنند ،اما شرایط الزم را برای دستیابی به اهداف توسعه منطقهای فراهم
میآورند.
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)1. Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP
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 .4منطقه مورد مطالعه
استان مازندران بین  35درجه و  47دقیقه تا  36درجه و  35دقیقه عرض شمالی و  53درجه و
 34دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ ،از شمال به دریای مازندران ،از جنوب به
استانهای تهران و سمنان ،از غرب و جنوب غربی به گیتن و قزوین و از شرق به استان
گلستان محدود اسا .مازندران به دلیل استقرار در حد فاصل دریا در شمال و رشته کوه البرز
در جنوب -به عنوان محدودیاها و قیود توسعه -در امتداد این عوارض توپوگرافیکی توسعه
یافته اسا و از همین رو از ساختار فضایی خطیشکل برخوردار اسا.
با توجه به جدول د ،)2زیرساخا اقتصادی در استان مازندران شامل حملونقل ،انرژی و
فناوری اطتعات و ارتباطات اسا که راههای زمینی ،هوایی ،ریلی و دریایی زمینه ارتباطات
دو سویه ملی و بینالمللی را فراهم کرده و گستره خطوط انتقال و شبکه توزیع نفا ،گاز،
آب و برق به همراه سطچ نفوذ فناوری اطتعات و ارتباطات نظیر تلویزیون ،رادیو و اینترنا،
کریدور غربی-شرقی استان مازندران را تحا پوشش قرار میدهند.
جدول  .2زیرساخت اقتصادی استان مازندران در وضعیت موجود
حملونقل
هوایی

بینالمللی
داخلی

تعداد پرواز (مجموع ورودی و خروجی)



نوشهر



امیرآباد

تعداد شناور با ظرفیت هزار تن و بیشتر



فریدونکنار



و
تجاری



فرعی



اصلی

طول خطوط (کیلومتر)





نکا




راه





فرعی
راه
اصلی
بزرگراه
آزادراه

طول خطوط (کیلومتر)



دریایی

ریلی
صنعتی

زمینی
روستایی
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ادامه جدول .2
انرژی
نفت

تعداد مخازن و جایگاه



شهر

نقاط گازرسانی شده



روستا



انتقال



توزیع

طول خطوط (مترمکعب-کیلومتر)



مخازن

آب




فوق
توزیع

انتقال

طول خطوط (کیلومترمدار)



جایگاه

گاز

برق

فناوری اطالعات و اطالعات
اینترنت

تعداد خطوط و سطح برخورداری

اصلی

ایستگاه

تعداد ایستگاه و فرستنده



تعداد
خانوار



فرستنده





فرستنده
اصلی

ایستگاه

تعداد ایستگاه و فرستنده اصلی



تعداد
خطوط

رادیو


تلویزیون

ماخذ :سالنامه آماری استان مازندران2389 ،

 .0روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیا به صورت
توصیفی -تحلیلی اسا که بخشی از مطالعات آن به صورت اسنادی و کتابخانهای و با مراجعه
به سازمانها و ارگانهای مربوطه انجام شده که طی آن اهمیا و ضرورت توجه به
زیرساخاهای اقتصادی در توسعه منطقهای و چهارچوبهای نظری مرتبط با آن مورد
بررسی قرار گرفته اسا .با توجه به اینکه زیرساخا اقتصادی در سطچ شهر ،ایالا ،منطقه و
جهان به عنوان بخشی از یک سیستم به هم پیوسته دیده میشوند د )Taylor, 2001که
تکامل و موقعیا نسبی آنها منعکسکننده فرآیندهای سطوح مرجع اسا د Tonts et al,
 ،)2013مقیاس و واحد ارزیابی این پژوهش نیز به صورت یک کلیا یکپارچه در
چهارچوب نظام برنامهریزی منطقهای از سطچ شهر تا استان را دربر میگیرد.
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در گام نخسا این پژوهش به بررسی گسترده ادبیات پرداخته شد و براساس مطالعه عمیق
و تحلیل متون مرتبط و با در نظر گرفتن محدودیاهای موجود در دسترسی به اطتعات
مکانی و توصیفی ،مهمترین و موثرترین شاخصها که با پتانسیلهای توسعه منطقهای به طور
عام و زیرساخا اقتصادی به طور خاص همخوانی بیشتری داشا و دارای قابلیا ارزیابی و
سنجش بود ،استخراج شد .تعداد  16شاخص -راهآهن ،بزرگراه ،راه اصلی ،راه فرعی ،بندر
سطچ  2 ،1و  ،3فرودگاه داخلی ،فرودگاه بینالمللی ،خطوط انتقال گاز ،خطوط انتقال نفا،
خطوط توزیع برق ،خطوط توزیع آب ،حوزه نفوذ اینترنا ،حوزه نفوذ رادیو و حوزه نفوذ
تلویزیون -شناسایی شد که در  13دسته معیار -زمینی ،دریایی ،هوایی ،گاز ،نفا ،برق ،آب،
تلویزیون ،اینترنا ،رادیو -و سه بعد -حملونقل ،انرژی و فناوری اطتعات و ارتباطات-
دستهبندی شد.
در حالا کلی سه روش برای ارزیابی توسعه وجود دارد؛  -1روش همپوشانی شاخص
مبنا -2 ،مدل ریاضیاتی فرآیند مبنا و  -3تحلیل آمار استنباطی د.)Sahoo et al, 2016
بنابراین ،در پژوهش حاضر شاخص ارزیابی توسعه زیرساخا اقتصادی از منظر رویکرد اول؛
یعنی روش همپوشانی شاخص مبنا مورد استفاده قرار گرفته اسا.
روشهای مختلف ارزیابی نظیر روش اولویابندی براساس شباها به راهحل ایدهآل،1
تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ،2تجزیه و تحلیل پوششی دادهها ،3روش آزمایشگاه سنجش و
آزمون تصمیمگیری 4در پژوهشهای مختلف گزارش شده اسا .هر چند که این روشها
در راستای ارزیابی پتانسیل توسعه شهری و منطقهای ارتقا یافتهاند ،اما این واقعیا وجود دارد
که نظرات هر یک از متخصصان و ذینفوذان با توجه به نوع تخصص و مهارت و پیشینه
ذهنی به انحای مختلفی از عدمقطعیاها نظیر غیردقیق بودن ،مبهم و ناکامل بودن نظرات به
ارزیابیهای ذهنی و کیفی پژوهش وارد میشود .بنابراین یک نکته مهم در این راستا،
برطرف کردن مشکل عدم قطعیاها در ارزیابی شاخصهای زیرساخا اقتصادی در ظرف
توسعه منطقهای اسا .به همین علا با توجه به محدودیا دسترسی به اطتعات با استفاده از
الیههای مکانی موجود در محیط سیستم اطتعات جررافیایی و با توجه به تعیین ضرای
1. TOPSIS
2. AHP
3. DEA
4. DEMATEL
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اهمیا هر شاخص توسط بهرهوران خبره از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی استفاده
شد که میزان تاثیرگذاری هر کدام از آنها در برخورداری استان مازندران از زیرساخا
اقتصادی موردکاوی و سپس با بیمقیاسسازی فازی در محیط جیآیاس با استفاده از
محاسبهکننده رستری ،الیههای فازیشده ضرب و با دستور همپوشانی فازی الیهها ادغام و
نقشههای مربوط به حملونقل ،انرژی و فناوری اطتعات و ارتباطات و همچنین نقشه نهایی
که همان میزان توسعهیافتگی استان مازندران مبتنی بر زیرساخا اقتصادی بود -تولید شد.شکل  .1فلوچارت متدولوژی پژوهش

ماخذ :یافتههای پژوهش

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

ماخذ :یافتههای پژوهش

 .1-0مدل تحلیل سلسله مراتبی
مدل تحلیل سلسله مراتبی یک روش جامع برای حل مشکتت تصمیم چند معیاری اسا
د )Tolga, 2004و فرآیند آن چه در واقعیا و چه در تئوری برای حل مشکتت تصمیمات
راهبردی به کار گرفته شده اسا د )Ossadnik, 1999که در سال  1971به وسیله توماس
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ال ساتی 1به عنوان یک ابزار تحلیل تصمیم وسیع برای مشکتت مدلهای بیساخا همانند
سیاسا ،اقتصاد ،اجتماع و علم مدیریا به وجود آمد .براساس آن ارزشها برای مجموعهای
از اهداف به صورت دو به دو مقایسه میشوند د .)Yu, 2002نخستین گام در فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی ،ایجاد ساختاری سلسله مراتبی از موضوع مورد بررسی اسا که در آن اهداف،
معیارها ،گزینهها و ارتباط بین آنها نشان داده میشود .به عبارت دیگر ،باید در آغاز درخا
سلسلهمراتبی که بیانکننده موضوع مورد مطالعه باشد ،فراهم شود.
شکل  .4درخت تحلیل سلسله مراتبی با هدف ارزیابی میزان توسعهیافتگی استان مازندران مبتنی بر
زیرساخت اقتصادی

 :Gارزیابی پتانسیل توسعه منطقهای مبتنی بر زیرساخت اقتصادی :A ،حمل و نقل :B ،انرژی :C ،فناوری اطالعات
و ارتباطات :A1 ،زمینی :A2 ،دریایی :A3 ،هوایی :B1 ،خطوط انتقال گاز :B2 ،خطوط توزیع برق :B3 ،خطوط
انتقال نفت :B4 ،خطوط توزیع آب :C1 ،تلویزیون :C2 ،اینترنت :C3 ،رادیو :A11 ،راهآهن :A12 ،بزرگراه ،
 :A13راه اصلی :A14 ،راه فرعی :A21 ،بندر درجه  :A22 ،2بندر درجه  :A23 ،0بندر درجه  :A31 ،3فرودگاه
بینالمللی :A32 ،فرودگاه داخلی

ماخذ :یافتههای پژوهش

در تحلیل سلسله مراتبی ،مقایسههای دودویی توسط اعداد قطعی بیان میشود .حال بسته
به شرایط ،نظرات کارشناسان همیشه نمیتواند قطعی و دقیق باشد که این عدم قطعیا را
میتوان با منطق فازی نشان داد؛ بنابراین برای رفع این چالش ،تئوری منطق فازی مطرح شد
د.)Mikhailov & Tsvetinov, 2004
در سال  1996محققی چینی به نام چانگ روشی را با نام روش تحلیل توسعهای ارائه
کرد .اعداد مورد استفاده در این روش ،اعداد م ل ی فازی هستند؛ یعنی ارجحیا زبانی با
1. Saaty, T.
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اعداد فازی م ل ی در ماتریس مقایسات زوجی وارد میشود د.)Ozcan & Suzan, 2011
پس از تهیه نمودار سلسلهمراتبی به منظور تشکیل ماتریس مقایسات زوجی از اعداد فازی
م ل ی که محدودهای از ارزشها را برای بیان عدم قطعیا در نظر میگیرد و تصمیمساز را
قادر میکند نظر خود را در قال کلی به صورت خوشبینانه ،متوسط و بدبینانه بیان کند،
استفاده شده اسا .با توجه به رویکرد فازی در این پژوهش از اعداد فازی م ل ی مندرج در
جدول د )3به منظور تبدیل عبارات کتمی موجود در پرسشنامه به طیف فازی استفاده شد.
جدول  .4طیف فازی مثلثی و عبارات کالمی متناظر


عبارات کالمی

عدد فازی متناظر

طیف

ترجیح برابر

()2،2،2



ترجیح کم تا متوسط

()،،



ترجیح متوسط

()2،0،0



ترجیح متوسط تا زیاد

()،،



ترجیح زیاد

()،،



ترجیح زیاد تا خیلی زیاد

()،،



ترجیح خیلی زیاد

()،،



ترجیح خیلی زیاد تا کامال زیاد

()6،5،7



ترجیح کامال زیاد

()6،7،8

ماخذJeganathan, 2003 :

 .5یافتههای پژوهش
با توجه به مدل پژوهش ،شاخصهای موثر به صورت پرسشنامه در اختیار  23نفر از بهرهوران
اعم از اساتید دانشگاهی ،متخصصان امر و مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه قرار گرفا.
در همین راستا نیز هنگام تکمیل پرسشنامه با ارائه یک برگه دستورالعمل به اعضای نمونه
آماری ،آموزش الزم و کافی داده شد و پژوهشگر خود جها رفع هرگونه ابهام احتمالی
حضور میدانی داشته اسا که  92درصد از اعضای این نمونه مردان 83 ،درصد باالی 33
سال سن 92 ،درصد دارای تحصیتت لیسانس و باالتر و همچنین  59درصد دارای تجربه
کاری بیش از  13سال هستند .در این راستا از خبرگان خواسته شده اسا که درجه اهمیا
معیارها و زیرمعیارهای مربوط به ارزیابی میزان توسعهیافتگی مبتنی بر زیرساخا اقتصادی
استان مازندران را بر اساس طیف  1دترجیچ برابر) تا  9دترجیچ کامت زیاد) مشخص کنند.
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جدول د ،)4بیانگر مقایسات زوجی صورت گرفته با استفاده از اعداد فازی متناظر با عبارات
کتمی بهکار گرفته شده در پرسشنامه اسا که با استفاده از روش گوگوس و بوچر ،1نرخ
سازگاری در قضاوتها نیز محاسبه شد که بیانگر مطلوبیا قضاوتها بوده اسا .همانگونه
که در جدول مقایسات زوجی د )4مشاهده میشود ،نرخ ناسازگاریها کمتر از  3/1بودند؛
بنابراین ،ماتریس فازی سازگار اسا و این به معنای ارزیابی و تحلیل صحیچ بهرهوران در
ارزشگذاری و مقایسه زوجی میان معیارها و زیرمعیارهای اصلی اسا.
همانگونه که در جدول مقایسات زوجی مدل تحلیل سلسله مراتبی دجدول د ))4مشاهده
میشود ،نرخهای ناسازگاری کمتر از  3/1بودند؛ بنابراین ،ماتریس فازی سازگار اسا و این
به معنای ارزیابی صحیچ متخصصین و خبرگان در ارزشگذاری و مقایسه زوجی میان
معیارهای اصلی اسا .اظهارنظرهای کتمی پاسخگویان نمونه آماری در مورد معیارها و
زیرمعیارهای پژوهش که براساس طیف  9گزینهای جمعآوری شدهاند با استفاده از میانگین
هندسی دیدگاه بهرهوران تجمیع و به اعداد فازی م ل ی تبدیل شده اسا .بنابراین ،به دلیل
حجیم بودن محاسبات فقط نتایج و یافتههای حاصل از اوزان نهایی هر یک از زیرمعیارها
ارائه میشود .با مشخصشدن وزن معیارها و زیرمعیارها وزن نهایی یا جامع زیرمعیارها نسبا
به هم محاسبه میشود که برای این منظور وزن شاخصهای اصلی در وزن نسبی زیرمعیارهای
مربوطه به آن معیار ضرب میشود .وزن جامع زیرمعیارها مبنای تهیه نقشههای مربوطه اسا.

1. Gogus, O. & Boucher, T.
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جدول  .0مقایسات زوجی مدل تحلیل سلسله مراتبی
A
زیرمعیار
شناسه
وزن
A1
زیرمعیار
شناسه
وزن
A2
زیرمعیار
شناسه
وزن
A3
زیرمعیار

مقایسه زوجی زیرمعیارهای حملونقل
زمینی

هوایی

دریایی

A1


A3


A2


مقایسه زوجی زیرمعیار زمینی
راه آهن

بزرگراه

راه اصلی

راه فرعی

A11


A12


A13


A14


مقایسه زوجی زیرمعیار دریایی
بندر سطح یک

بندر سطح دو

بندر سطح سه

A21


A22


A23


مقایسه زوجی زیرمعیار هوایی
فرودگاه بین المللی

فرودگاه داخلی

A32


A30


شناسه
وزن
B
زیرمعیار
شناسه
وزن
C
معیارها

مقایسه زوجی زیرمعیارهای انرژی
گاز

برق

نفت

آب

B1


B2


B3


B4


مقایسه زوجی زیرمعیارهای فناوری اطالعات و ارتباطات
تلویزیون

اینترنت

رادیو

شناسه

C1


C2


C3


G
معیارها

معیارهای ارزیابی پتانسیل توسعه منطقه ای مبتنی بر زیرساخت اقتصادی

وزن

شناسه
وزن
ماخذ :یافتههای پژوهش

حملونقل

انرژی

فناوری اطالعات و ارتباطات

A


B


C


= 𝑔𝑅𝐶
0/075
= 𝑚𝑅𝐶
0/065
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جدول  .6وزن نهایی شاخصهای ارزیابی میزان توسعهیافتگی استان مازندران مبتنی بر زیرساخت اقتصادی
معیار

وزن نسبی

حملونقل

 

زیرمعیار

وزن نسبی

زمینی

 

دریایی

 

هوایی

 

انرژی

 

--

--

فناوری
اطالعات و
ارتباطات

 

--

--

الیههای اطالعاتی
راه آهن
بزرگراه
راه اصلی
راه فرعی
بندر درجه 2
بندر درجه 0
بندر درجه 3
بین المللی
داخلی
خط انتقال نفت
خط انتقال گاز
خط انتقال برق
خط انتقال آب
رادیو
تلویزیون
اینترنت

وزن نسبی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزن نهایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماخذ :یافتههای پژوهش

به منظور فازیسازی و تهیه نقشه نهایی ابتدا باید الیههای وکتوری در محیط سیستم اطتعات
مکانی 1به فرما رستری ترییر داده شود .از این رو ،الیههای خطی دراهآهن ،بزرگراه ،راه اصلی،
راه فرعی ،خطوط انتقال آب ،گاز ،نفا ،برق) ،الیههای نقطهای دبنادر درجه  2 ،1و ،3
فرودگاههای بینالمللی و داخلی ،سطچ نفوذ اینترنا) و الیههای پهنهای دسطچ نفوذ رادیو و
تلویزیون) به ترتی با استفاده از توابع تراکم ،2درونیابی 3و عارضه به رستر 4به الیههای رستری
تبدیل شدهاند .با توجه به جدول د ،)6نقشه الیههای اطتعاتی راهآهن ،بزرگراه ،راه اصلی ،راه
فرعی دمرتبط با زیرمعیار زمینی) و بنادر درجه  2 ،1و  3دمرتبط با زیر الیه دریایی) و فرودگاههای
بینالمللی و داخلی دمرتبط با زیرمعیار هوایی) به تناس اوزان نهایی مربوطه تهیه و در ادامه با
تلفیق الیهها در محیط نرم افزار سیستم اطتعات مکانی و با استفاده از ابزار تحلیل مکانی و دستور

)1. Geographic Information System (GIS
2. Density
)3. Inverse Distance Wighted (IDW
4. Feature to Raster
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محاسبه رستری ،نقشههای مربوط به زیرساخا زمینی ،دریایی و هوایی آماده شده اسا
دنقشههای د ،)1د )2و د.))3
نقشه  .1سطح پوشش زیرساخت زمینی ،دریایی و هوایی استان مازندران به تفکیک الیهها

راه آهن

بزرگراه

راه اصلی

راه فرعی

فرودگاه بینالمللی

فرودگاه داخلی
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ادامه نقشه .1

بندر درجه یک

بندر درجه دو

بندر درجه سه
ماخذ :طرح آمایش استان مازندران

نقشه  .2سطح پوشش زیرساخت زمینی ،دریایی و هوایی استان مازندران با تلفیق الیهها

دریایی

زمینی

هوایی
ماخذ :طرح آمایش استان مازندران
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نقشه  .4سطح پوشش زیرساختهای انرژی و فناوری اطالعات و ارتباطات استان مازندران به
تفکیک الیهها

خطوط انتقال برق

خطوط انتقال آب

خطوط انتقال نفت

خطوط انتقال گاز

سطح نفوذ اینترنت

سطح نفوذ تلویزیون

سطح نفوذ رادیو
ماخذ :طرح آمایش استان مازندران
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با توجه به نقشه د ،)3الیههای اطتعاتی خطوط انتقال آب ،گاز ،نفا ،برق و سطچ نفوذ
اینترنا ،رادیو و تلویزیون فرعی مرتبط با معیارهای انرژی و فناوری اطتعات و ارتباطات به
تناس اوزان نهایی مربوطه تهیه شده اسا.
همانطور که پیشتر توضیچ داده شد ،پس از تهیه نقشههای فوق شاخصهای اصلی برای
تهیه نقشه حملونقل ،انرژی و فناوری اطتعات و ارتباطات فراهم شده که در نقشه د )4با
ادغام الیهها در محیط سیستم اطتعات مکانی و با استفاده از ابزار تحلیل مکانی و محاسبه
رستری ،1نقشه مورد نظر آماده شده اسا.
نقشه  .0سطح پوشش زیرساختهای حملونقل ،انرژی و فناوری اطالعات و ارتباطات با تلفیق
الیهها

حملونقل

انرژی

فناوری اطالعات و ارتباطات
ماخذ :طرح آمایش استان مازندران

پس از مرحله فازیسازی ،از طریق رویهمگذاری الیههای طبقات موثر در ارزیابی
توسعه با دستور همپوشانی فازی 2و ابزار تور ماهی 3در نرمافزار سیستم اطتعات مکانی نقشه
1. Raster Calculator
2. Fuzzy Overlay
3. Fishnet
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نهایی ارزیابی میزان توسعهیافتگی مبتنی بر زیرساخاهای اقتصادی در استان مازندران به
دسا آمده اسا دنقشه د )5و د.))6
نقشه  .5ارزیابی میزان توسعهیافتگی استان مازندران مبتنی زیرساخت اقتصادی

ماخذ :طرح آمایش استان مازندران

نقشه  .6ارزیابی میزان توسعهیافتگی استان مازندران مبتنی زیرساخت اقتصادی با ابزار تور
ماهیگیری در سیستم اطالعات مکانی

ماخذ :طرح آمایش استان مازندران
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 .6جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به اینکه یافتههای پژوهش براساس تحلیل شاخصهای مستخرج از متون نظری به
دسا آمده اسا ،باید اذعان داشا که این پژوهش دو محدودیا اصلی دارد؛ در وهله
نخسا به دلیل استفاده از محیط سیستم اطتعات جررافیایی جها بررسی مکانی موضوع و
عدم سهولا در دسترسی به الیههای جررافیایی موجود ،فرآیند انجام پژوهش با کمبود
اطتعات کافی و تاخیر زمانی مواجه شده اسا .همچنین پژوهش بنا بر ماهیا بین رشتهای
بودن آن -میان برنامهریزی منطقهای ،اقتصاد و سنجش از راه دور و سیستم اطتعات مکانی-
به لحاظ ارتباط موضوعی از پشتوانه تحقیقی کمتری برخوردار اسا که این مهم نیز به طور
مشخص در احصاء شاخصهای ارزیابی میزان توسعهیافتگی مبتنی بر زیرساخا اقتصادی
بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده اسا.
با توجه به نقشه د )6که ارزیابی میزان توسعهیافتگی استان مازندران براساس برخورداری
از زیرساخا اقتصادی را به نمایش میگذارد ،میتوان به روشنی دریافا که قسما شمال
مرکزی استان مازندران که در بخش جلگه آن واقع اسا از لحاظ بهرهمندی زیرساخا
اقتصادی در وضعیا بسیار خوبی قرار دارد و با توجه به قیود و محدودیا توسعه در شمال
و استقرار سرتاسری غربی -شرقی رشته کوه البرز در جبهه جنوبی استان مازندران هر چه از
شمال به سما پهنههای جنوبی ،غربی ،جنوب شرقی و جنوب غربی دور شود به صورت
پلکانی از میزان توسعهیافتگی در این زمینه نیز کاسته میشود .بنابراین ،سکونتگاههای شهری
و روستایی موجود در این مناطق از تسهیتت و امکانات کمتری نس به دیگر مناطق استان
برخوردار هستد.
با نگاهی کلی نسبا به نقشه نهایی و توجه به پهنههای پررنگ و کمررنگ در استان
مازندران تفاوت تناس میزان برخورداری میان بخشهای غربی و شرقی به وضوح پیدا اسا.
تراکم رنگهای تیره که نمایانگر برخورداری بیشتر نسبا به زیرساخا اقتصادی در
کرانههای شرقی استان به طور گسترده مشاهده میشود که در مقابل آن کرانههای غربی با
تلورانس رنگی نزولی کمبود بهرهمندی الزم و کافی را برای این منطقه از مازندران به نمایش
میگذارد .با استفاده از الیه مکانی نقاط سکونتگاهی استان مازندران و با کمک ابزار «انتخاب
به وسیله مکان عارضه »1نقشه د )7تولید شده که با توجه به این نقشه ،پژوهش حاضر به یافته
1. Select by location
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جدیدی در این خصوص رسیده اسا که میزان  49/31درصد از شهرهای استان و به عبارتی
 25شهر از میان  51شهر موجود در پهنه پررنگ که میزان برخورداری خیلی زیاد را به خود
اختصاص داده اسا ،قرار دارند و  14شهر معادل  27درصد از شهرهای استان نیز در سطچ
متوسط و متوسط به باال جای گرفتهاند .در این میان نیز  23درصد؛ یعنی  12شهر استان
مازندران از امکانات کم و بسیار کم در برخورداری از زیرساخا اقتصادی رنج میبرند.
همچنین با توجه به نقشه د 1191 ،)7روستا برابر  39درصد از روستاهای مازندران در پهنه
پررنگ متراکم شدهاند که نمایانگر برخورداری «خیلی زیاد» این سکونتگاهها نسبا به دیگر
روستاهای استان اسا .در مقابل این آمار 854 ،نقطه یا به عبارتی  28درصد روستاها در
مناطق به نسبا مناس و سایر نقاط روستایی نیز که بیشتر در دامنه رشته کوه البرز قرار دارند
و  33درصد از سهم روستاها را به خود اختصاص میدهند در نامناس ترین وضعیا ممکن
در میزان بهرهمندی از زیرساخاها قرار دارند.
نقشه  .7میزان برخورداری سکونتگاههای شهری و روستایی استان مازندران نسبت به زیرساخت
اقتصادی
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باید اشاره داشا که گسترش زیرساخا های استان مازندران در تناس

با قواره

فیزیکی آن به صورت نامتعادل و براساس تراکم جمعیا و پراکنش سکونتگاه های
شهری و روستایی تقریبا به شکل متعادل تری توسعه پیدا کرده اسا .این در حالی اسا
که پتانسیل های توسع ه در مناطق غربی و کوهپایه ای استان مازندران به صورت بالقوه باال
اسا و با بسط این زیرساخا به مناطق بیان شده ،عتوه بر کاهش بار جمعیتی در نواحی
مرکزی ،می توان شرایط مناس تری برای گسترش فعالیا های وابسته به زیرساخا
اقتصادی و توسعه منطقه ای استان مازندران در دی گر نواحی ایجاد کرد که این پژوهش
در همین راستا سه پیشنهاد را مطرح می کند:
 -1با توجه به توزیع فضایی نابرابر زیرساخا اقتصاادی ،ضاروری اساا منااطق کم و بسیار
کمبرخوردار از لحاظ دسترسی به زیرساخاهای اقتصادی در سیاسااگاذاریهاای ملای و
منطقاهای مورد توجه بیشاتری قارار گیرد .از آن رو ،باید سعی شاود فاصاله توساعه
زیرساخا اقتصاادی در پهنههای غرب ،جنوب ،جنوب غربی و جنوب شرقی با دیگر
زونهای سکونتی استان مازندران کاهش یابد.

 -2با توجه باه تراکم باالی سکونتگاه های روستایی در غرب استان مازندران و عدم
تناس

فضایی م یان پراکنش روستاها و توزیع زیرساخا اقتصادی -فناوری اطتعات و

ارتباطات ،حملونقل و انرژی -باید در سیاساهای کتن توسعه منطقهای به بخاشهاای
عقا

ماناده ،توجاه بیشاتری شود .به عبارت دیگر  ،باا توجاه باه ختهاای موجاود و

درعین حال پتانسیلهای توسعه منطقهای از نقااط قاوت سکونتگاه ها برای کاهش ضعف
آنها استفاده شود.

 -3با توجه به تفاوت محسوس میان چهار شهر بزرگ آمل ،بابل ،قائمشهر و ساری با
دیگر شهرهای میانی و کوچک استان مازندران در نحوه برخورداری از زیرساخا
اقتصادی نیاز اسا با استفاده از برنامهریازی فضاایی در سااطچ منطقااهای و بااا اسااتفاده
مطلااوب و پایاادار از قابلیا های مناطق ،آن ها را به موزاییک ملی و منطقه ای توساعه
مبادل کرد .در این رابطه ،بیش از گذشته توجه به مضامین آمایش سارزمین و آماایش
مناطق ضروری اسا.
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