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 چکیده

گیرد،  از جمله ابزارهای قدرتمند دولت در زمینة الگوی نظام شهری در هر منطقه که با انگیزة تمرکززدایی صورت می

گیرد و بر بسیاری  ی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری است که با تأثیرپذیری از عوامل مختلفی شکل میده سازمان

عادالت ساختاری از جمله الگوی توسعه تأثیرگذار است. استان گلستان نیز از این قاع ده مس تثنا نیس ت و ب ا     از م

رو پژوهش در این رابطه امری ضروری  داشتن چهارده شهرستان روند شهرنشینی مختلفی را گذرانده است؛ از این

تحلیلی و پیمایش می دانی ب ه بررس ی و    -یرسد و بدین منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیف نظر می به

تحلیل نقش تحوالت و تقسیمات سیاسی استان گلستان و تأثیر آن بر توسعة ش هری در منطق ة م ذکور پرداخت ه     

 SAR، و مدل تحلیلی آن نیز بر م دل  MADMگیری چندمعیارة  کاررفته در این پژوهش روش تصمیم است. روش به

ثرگذاری تقسیمات سیاسی جدید )استان ش دن گلس تان و تفکی ک از اس تان     مبتنی است که برای بررسی میزان ا

مازندران( از شش بعد توسعه )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، انسانی و زیرساختی( استفاده شده است. ب ا  

توسعه، و  بیشترین سطح     /. 5شهرستان گرگان با ضریب  SARروش  براساسیابیم که  می ها در توجه به یافته

های اس تان گلس تان دارد. درواق ع،     کمترین سطح توسعه را بین شهرستان      95/5شهرستان کالله با ضریب 

 اند. گرگان بیشترین و کالله کمترین تأثیرپذیری را از تحوالت جدید سیاسی استان داشته

 .SARدل استان گلستان، تحوالت و تقسیمات سیاسی، توسعة شهری، م ها: کلیدواژه
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 مقدمه

و روابـط   مراتـب  سلسـله دهـی الگـوی    ترین عوامـل تأثیرگـذار در شـکل    ها و تصمیمات دولتی یکی از مهم امروزه، دولت

گـذاری   یهسـرما که با تأثیر نافذ و عظیم  معتقدندپردازان مسائل شهری  یهنظری که بسیاری از ا گونه بهسکونتگاهی است؛ 

توانند در رشد شهرهای متوسط از طریق تمرکززدایی یا تجمیع تـأثیر بگذارنـد و    ها می ، دولتشهرها کالندولتی در ایجاد 

 (. تقسـیمات 201: 2033اقتصـادی ایجـاد کننـد )صـرافی،      –های تولیـدی   تری از جمعیت شهری و فعالیت توزیع متعادل

 تسـهیل  موجـب  و سـتند ه کشـور  فضـای  بندی یمتقس برای فضایی سازمان نوعی ماهیت خود و عملکرد دلیل به کشوری

 در موجـود  منابع کردن هماهن در جهت  متفاوتی اهداف با سرزمین آمایش های شوند؛ همچنین برنامه می دولت حاکمیت

از جملـه ابزارهـای    .(1: 2011اسـکندری،  اسـت )  موجـود  امکانات از ممکن استفادة بهترین به یابی دست برای یطهر مح

هـای   ی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری است. تقسـیمات سیاسـی فضـا بـه روش    ده سازمانقدرتمند دولت در این زمینه 

شـود   بنـدی سیاسـی فضـای کشـور دچـار تغییـر مـی        مختلفی مانند انتزاع، الحاق، ادغام و ارتقا در سطوح مختلف ناحیـه 

 طـور  بهشود.  قل میتر به سط  باالتر منت ( در قالب ارتقای سط  سیاسی، واحد سیاسی اداری پایین513: 2010)محمدپور، 

هـایی همـراه    داخلی آن سرزمین نیـز بـا دگرگـونی    شئونبا ارتقای سط  سیاسی در یک سرزمین، تمام  زمان همطبیعی، 

( از سوی دیگر، تحـوالت و تقسـیمات سیاسـی اداری در فضـا، رابطـة تنگـاتنگی بـا        210: 2012پور،  خواهد شد )احمدی

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی توزیع خـدمات شـهری در سـط  منـاطق و      الگوهای رشد و توسعه در ابعاد اقتصادی،

هـا در سـط  فضـا صـورت      ها، کارکردها و فعالیت کردن مکان نواحی شهری دارد. این تحوالت و تقسیمات با هدف بهینه

 رابطـة  شـهری  توسعة های برنامه ضعف ایران، مانندتوسعه  درحال کشورهای بیشتر (. در01: 2011زاده،  یمابراهپذیرد ) می

و  نیازهـا  تشـدیدکنندة  مرکزی دولت محوریت با ها سیاست گونه ینا اعمال و دارد سیاسی-اداری ییبا تمرکزگرا تنگاتنگی

 سـطوح مـدیریت سیاسـی    ارتقـای  به مربوط مسائل ایران در اخیر دهة چهار طی. است شهری نواحی در ها آن نشدن رفع

 مـدیران  نگرش دیگر، سوی از .است گرفته قرار مدنظر جدید شهرهای و ها استان یده شکل قالب در جغرافیایی فضاهای

 .(2: 2010ذکی و همکاران، ) است طراحی شده غیربومی و داری یهسرما نظریات مبنای بر ایران شهرهای در فضا سیاسی

نظـام سیاسـی و اعمـال     ای و محلـی،  ها از تقسیمات کشوری عبارت است از ادارة بهتـر امـور منطقـه    هدف دولت درواقع

و کردن زمینـه بـرای عرضـة خـدمات      های دولت مرکزی، ایجاد وحدت و امنیت، توسعة هماهن  و پایدار، فراهم سیاست

هـای ملـی و    ین بهتر نیازهای اساسی مردم و توسعة رفاه اجتماعی و اقتصادی، نظارت سیاسی برای رسیدن بـه هـدف  تأم

کردن زمینـة مسـاعد بـرای مشـارکت مـردم در سرنوشـت سیاسـی،         ا و غیره، فراهمه ها و ناراحتی جلوگیری از ناهنجاری

 (.29: 2031نیا،  حافظ)اقتصادی و فرهنگی خود و ایجاد توسعة شهری 

اسـتان جدیـد    عنـوان  بـه مراتبی کشـور   از استان مازندران تفکیک و در نظام سلسله 2031استان گلستان که در سال 

ییرات زیادی از بعد توسـعة پایـدار   تغمرکز استان، تحوالت و  عنوان بهنبود و شهر گرگان  ثنامستشناخته شد، از این قاعده 

شـدن   در تمام ابعاد آن پذیرفته بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی میـزان اثرگـذاری تقسـیمات سیاسـی کشـور )اسـتان      

تحلیلی و پیمـایش   -از روش توصیفیکه با استفاده  استهای استان گلستان  گلستان( بر توسعة شهری در بین شهرستان

میدانی به آن پرداخته شده است؛ بدین منظور پرسش اصلی پژوهش این است که آیـا تقسـیمات سیاسـی کشـور بعـد از      

 های استان اثرگذار بوده است؟ استان مستقل، بر توسعة شهری بین شهرستان عنوان بهجدایی استان گلستان 
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 مبانی نظری

 شهری توسعة فضا و سیسیا درآمدی بر تقسیمات

 و شهری یزیر برنامه جغرافیا، نظیر مختلف علوم عرصة در که است پرچالشی موضوعات از فضایی تحوالت و فضا مفهوم

 و رویکـرد  گذشـته  دهـة  چنـد  طـی  عرصـه،  این در روشنگری و تبیینمنظور  به است. در این بین، مطرح شهری طراحی

ـ  بـه  کشور یک فضای سیاسی تقسیمات(. 239: 2015 همکاران، و شاملو ایمانی) است  گرفته شکل مختلفی مفاهیم  ةمثاب

 سـاختار  در را سـرزمینی  پهنة از بخش هر جایگاه ملی فضای تقسیمات. درواقع است ملی فضای مدیریتی و سیاسی قالب

جغرافیـایی   ایهـ  واقعیت و ها چهارچوب و اصول براساس باید کشوری تقسیمات کند؛ بنابراین، می مشخص کشور فضایی

 و هـا  فرصـت  هـا،  ضعف ها، قوت را براساس جغرافیایی راهبردی الگوی و شود تنظیم بهتر هرچه کارآمدی منظور به باشد و

 سـالم،  و پویـا  اقتصـاد  خصـایص  ینتر مهم از از سوی دیگر، یکی (.255: 2015 همکاران، و رشیدی)شکل دهد  تهدیدها

 رو یـن ا از اسـت؛  کشـور  یـا  منطقه و هر ناحیه جمعیت بیشتر میان در توسعه های ثمره و امکانات و عادالنة مناسب توزیع

 اخیر، دهة چند در دولت. دهند ها را کاهش نابرابری و ها دارند شکاف سعی زدایی یتمحروم های تهیة برنامه با ریزان برنامه

را  فضـاها  تالش کرده است تا ای و ناحیه ای منطقه فضای بر بیشتر کنترل امکان و یزی توسعهر برنامه در تسهیل هدف با

 در مـدیران  گیـری  یمتصـم  چگونگی و سیاسی مدیریت نقش به توان می این زمینه در .(11: 2015لطفی، ) تر کند کوچک

 تصـمیمات  نقـش  عمومی، خدمات دریافت در سیاسی تصمیمات نقش دولتی، بخش گذاری یهسرما جذب در شهرها حوزة

 کـرد  اشـاره  ...و کشـوری  تقسـیمات  و سیاسی تصمیمات طریق از ای ناحیه مرکز به جغرافیایی مکان ارتقایابی در سیاسی

طی چند دهه اخیر در ایران به مبحث ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضـاهای جغرافیـایی در قالـب     .(0: 2011برهانی، )

 02بـه   19هـای ایـران از    اسـتان  که پس از انقالب اسالمی تعـداد  یطور بههای جدید توجه شده است؛  ی استانده شکل

های جدیدی پذیرفتند، شهرهای بسیاری به مراکز  مراکز استان، نقش عنوان بهرسید. بدیهی است در این بین چندین شهر 

تأسیس ارتقا یافتند و بسیاری از روستاها به نقاط شهری تبـدیل شـدند. در ایـن بـین، جهـت و شـدت        های تازه شهرستان

ی اداری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین نقطة شهری تغییر یافت. بالطبع با اعمال چنین تصمیماتی ها بسیاری از جریان

و ارتقای جایگاه این شهرها، نظام شبکة سکونتگاهی در سط  منطقه و کشـور تحـت تـأثیر قـرار گرفـت و تغییـر یافـت        

نیافتگی نقـاط شـهری مربـوط     توسعهی یا عدم یافتگ توسعهترین جنبه از این تغییرات به  ( که مهم512: 2010)محمدپور، 

 شود. می

 

 تقسیمات کشوری و نقش دولت

 دیگـر  عوامل بسیاری و دولت و جامعه با اش رابطه و آن یزی، انواعر برنامه خود تعریف از تابعی یزیر برنامه نظریة تعریف

 جهـت  در جوامـع  در قـدرت  و سلطه لاعما اصلی ارکان از یکی ها همچنین دولت ؛(90: 2010اجاللی و همکاران، ) است

 ایفای ةواسط بهمصنوع برای تقسیمات  محیط به دادن شکل در و هستند سرمایه طرف از به نمایندگی و داری یهسرما منافع

 از خـود  تحـول  و رشـد  های دوره در شهرها (.Harvey, 1997: 14) شوند می تلقی قدرت نماد فضا، تخصیص نقش فعال
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 از یکـی  نیز کشوری تقسیمات سطوح در تغییر و دولت تصمیمات. اند گذاشته تأثیر ها آن بر و پذیرفته تأثیر متعددی عوامل

 تقسـیمات  سـطوح  دریـا منطقـه    شـهر  یک جایگاه اعتالی است. اثرگذار شهر گسترش و رشد نحوة بر که است عواملی

 شـهر یـا منطقـه    آن بـر  نیز بسیاری البدیک و اقتصادی اجتماعی، تأثیرات ممکن است سیاسی تغییرات بر  عالوه کشوری،

 کـه  دولـت  ایفـای نقـش   و شهرها پذیری نقش در ها دگرگونی تبیین در (.230: 2010عزیزی و یارمحمدی، ) باشد داشته

 توسعة پرشتاب چگونگی و چرایی به دادن پاسخ برای شهرنشینی و نظریة دولت شد، شهرنشینی و شهرها توسعة ساز زمینه

 توسـعة  سـازی  ینهزم و شهرها به دولت دولت، ورود یریپذ نقشبر  نظریه این گرفت. در شکل ایران در شهرنشینی و شهر

 دانسـته شـده اسـت    سرمایه تزریق یا گذاری یهسرما طریق از ها آن ارتقای جایگاه و شهرها پیدایش حتی شده، یدتأک ها آن

 مستقیم رابطة سرمایه و دولت() قدرت تمرکز و سیاسی -اداری مرکزیت بین هموارهافزون بر این،  (.19: 2030رهنمایی، )

 گسـترش  و هـا  گـذاری  سـرمایه  جـذب  سـبب  اداری و سیاسـی  از نظـر  شـهرها  یـابی  مرکزیت و تمرکزگرایی و دارد وجود

 نتری مهم عنوان بهایران  (. دولت در1: 2011ور،  یله)پ شود می مهاجران پذیرش آن دنبال به و خدماتی و اداری کارکردهای

 اسـت  داشـته  شـهرها  جملـه  از ی فضـایی وسـازها  ساخت دگرگونی و تحوالت در را نقش ینمؤثرتر سیاسی، همواره عامل

 (،212: 2015اکبری و فرجی،  ی)عل

 

 مفهوم توسعه و ابعاد آن

برای شوند؛  ی میبند طبقهآن  براساسکه کشورهای دنیا و اجتماعات بشری  یطور بهاز مفاهیم مهم زمان ماست؛  2توسعه

ة تـاریخی واژة  سـابق (. 1: 2010کنند )پنـاهی،   ی میبند طبقهیافته ن توسعهو  توسعه درحالیافته،  توسعهمثال، کشورها را به 

شـد و افـزایش    رشد اقتصادی تعریف می برحسبگردد. در آغاز، توسعه  یبازمی پس از جن  جهانی دوم ها سالتوسعه به 

یافتگی جوامع بود. بـا   توسعهگذاری، درآمد و مانند آن نشانة  یهسرماناخالص داخلی، یرهای کالن اقتصادی، مانند تولید متغ

گذشت زمان و افزایش اختالف بین رفاه نسبی جوامع گوناگون در داخل یک کشور و کشورهای مختلف، موضـوع توزیـع   

 (.112: 2011عادالنه، کاهش فقر و سهم بیشتر مردم از مواهب توسعه مطرح شد )سعیدی، 

روشن یا ضمنی تغییرات اساسی در ساختار جامعه است؛ تغییراتی کـه   صورت به« توسعه»های توسعه،  ر بیشتر نظریهد

شـود. اخـتالف اساسـی     هـای آن در جامعـه مـی    های تولیدی، بهبود شرایط زندگی و توزیـع ثمـره   موجب افزایش ظرفیت

کننـدة ایـن    یـین تعهـای   رای ایجاد تغییرات و شـاخص های نظری بیشتر در شکل ساختار مناسب، مکانیسم مؤثر ب دیدگاه

ای  ، اما آنچه مسلم است، توسعه از نظر مفهومی و شـکلی و محتـوایی ابعـاد گسـترده    (3: 2031اردشیری، )تغییرات است 

 فضـایی و -ها و ابعاد گوناگونی مانند توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی، انسـانی، کالبـدی    دارد. توسعه از جنبه

 شود. در ادامه به معرفی و شرح  ابعاد توسعه پرداخته شده است: یری میگ اندازههای شهری سنجیده و  توسعة زیرساخت

عبارت است از رشد مداوم اقتصادی یک جامعه و بهبود وضعیت رفـاهی افـراد آن کـه ناشـی از      توسعة اقتصادی:

لمی و فرهنگی جامعه است و از دستیابی به غایات مطلوب های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ع یانبندگرگونی و تحول در 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. development  
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تـوان بـه افـزایش     (. از جمله مفاهیم مربوط به توسعة اقتصادی می19: 2011شود )ورجاوند،  نوسازی اقتصادی فراهم می

 گذاری، افزایش درآمد، کاهش هزینه و افزایش قدرت خرید شهروندان اشاره کرد. یهسرماسط  

، مؤلفـة توسـعة اجتمـاعی    درواقـع رت است از امکانات رفاهی برای زندگی بهتر مردم جامعه. عبا توسعة اجتماعی:

هـای آن را در   توان برخی شاخص ( که می5: 2012امری معطوف به بهبود وضعیت اجتماعی زندگی انسان است )ارمکی، 

 کرد. ی خالصهاجتماعپذیری، تعامالت دوجانبه و حتی عدالت  یتمسئولبهبود کیفیت زندگی، 

، هنجارها، نمادهـا، باورهـا و   ها ارزشنسبت منسجم، متشکل از اجزای غیرمادی شامل  نظامی به توسعة فرهنگی:

، دانش و اطالعات رایج و هنرها و میراث فرهنگی مشتر، بین اعضای یک گروه، اجتماع یا جامعه ورسوم آداباعتقادات، 

اساسـی در توسـعة    (. از مفـاهیم 11: 2035شـود )پنـاهی،    قـل مـی  است که از طریق یادگیری از نسلی به نسل دیگر منت

 ی اخالقی، پایبندی به اعتقادات مذهبی و... اشاره کرد.ها ارزشتوان به  فرهنگی می

های روشن و ایجاد نهادهای مـؤثر   وضعیتی است که در آن، نظام سیاسی با درنظرگرفتن سیاست توسعة سیاسی:

یافتـه نظـامی    توسعهدهد. نظام سیاسی  زهای جامعه، ظرفیت و قابلیت خود را افزایش میبه نیا جانبه همهبرای پاسخگویی 

ی، سـاالر  مـردم شـود و   و تعادل سیاسی، مشارکت افراد در زندگی سیاسی و حاکمیت قانون دیده می آن ثباتاست که در 

 (.231: 2019فر،  شیوة مرسوم حکومتی آن است )شفیعی

تـوان تنهـا بـا درآمـد سـرانه       ایدة اساسی است که پیشرفت جوامـع انسـانی را نمـی   مبتنی بر این  توسعة انسانی:

های  و بسط استعدادها و ظرفیت پرورشبر داشتن درآمد باالتر،  یری کرد، بلکه الزمة دستیابی به زندگی بهتر عالوهگ اندازه

 (.UNDP, 2004: 42های انسانی ) فیتها و ظر انسانی است؛ بنابراین، توسعة انسانی عبارت است از فرایند بسط انتخاب

ای بـا آن مواجـه    ریزان شـهری و منطقـه   یکی از معضالتی که برنامه ها و خدمات شهری: توسعة زیرساخت

که با نگاه به توزیع فضـایی خـدمات در شـهرها و منـاطق مشـخص       یطور بههستند، رشد نابرابر شهرها و مناطق است؛ 

هـای شـهری بـه     (. توسـعة زیرسـاخت  13: 2011اند )تقوایی و اکبـری،   وزیع نشدهشود این خدمات به شکل متعادلی ت می

 .استمفهوم دسترسی یکسان شهروندان به خدمات شهرداری، مراکز بهداشتی، آموزشی، درمانی، ورزشی و... 

 

 پیشینة پژوهش

یزی شـهری و توسـعة   ر برنامه در آن اهمیت و حساسیت دلیل شهری به توسعة بر سیاسی تقسیمات و تحوالت بحث نقش

اما  قرار بگیرد. در ارتباط با موضوع پژوهش، مطالعاتی در این زمینه انجام شده، مسئوالنریزان و  کشور، باید مدنظر برنامه

 شـهری در ایـران   توسعة بر سیاسی تقسیمات و تحوالت نقش موضوع با ارتباط در طور مشخص به هایی که پژوهش تعداد

 .تاس اند، بسیار بنردازد،

انـد.   را از ایران باستان تاکنون بررسـی کـرده   پایدار توسعة و کشوری ی تقسیماتطورکل به(، 2013) اطاعت و موسوی

 درتنهـا   نـه  تقسـیماتی  نظـام  دریافتند این پایدار توسعة های شاخص با کنونی تقسیماتی نظام های ویژگی مقایسة ها با آن

 است. آن  راه سر بر مانعینبوده، بلکه  موفق پایدار توسعة به دستیابی
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 اسـتان  تقسـیم  از حاصل جدید های زیرمنطقه در شهری یبند شبکه نظام ای (، در مطالعه2012) پور و رضویان پارسی

 نبـوده  سکونتگاهی شبکة نظام یساز متعادل راهگشای ییتنها به اداری-سیاسی و بیان کردند تقسیمات خراسان را بررسی

 در سـرزمین  آمایش طرح اجرای و تهیه قالب در منسجم سکونتگاهی شبکة یک در فضایی ییزر برنامه است مهم آنچه و

  ست.ها زیرمنطقه این

انـد.   جدیـد را در شـهر بجنـورد نشـان داده     کشـوری  تقسیمات (، در پژوهشی نقش تأثیر2010) عزیزی و یارمحمدی

 هـا،  مهـاجرت  رشـد . اسـت  یافتـه  افـزایش  نـورد بج شـهر  رویی پراکنده ،درمجموع دهد می نشان دوره دو در نتایج مقایسة

 آور سرسـام  افـزایش  شـهر، همچنـین   ای منطقه عملکرد و نقش با متناسب خدمات تأمین لزوم دولت، ساختار شدن گسترده

 . است بوده شهر کالبدی گسترش بر تأثیرگذار علل از مسکن، و زمین قیمت

انتقادی پـژوهش کـرده و بیـان    صورت  بهایران را  در شهری توسعة های برنامه و ها (، سیاست2015) ایمانی جاجرمی

 گرفتـار  شـهری  توسـعة  هـای  برنامـه  و هـا  سیاسـت  مردمـی،  نظـارت  و نبـود مشـارکت   در در ایـران  کند که اکنـون  می

انـد.   شکسـت شـده   وابسته شهرنشینی شرایط با مقابله در عمومی، های سازمان های جویی رانت و های عظیم ساالری یواند

 و زمـین  از سـودجویی  هـای قدرتمنـد   گـروه  منـافع  بلکـه  سیاسـتی،  های چارچوب نه کند، می هدایت را شهرها رشد آنچه

 تـداوم  کـه  اسـت؛ شـرایطی   محقـر  ای کاشـانه  و سـاخت  زمین تصرف برای شهری تهیدستان تقالی و شهری های رانت

 خواهد داشت.   پی در را پیرامونی شهرنشینی وضعیت

 پـراکنش فضـایی   در پایدار توسعة های شاخص براساس فضا را سیاسی یده سازمان(، 2015) در پژوهشی دیگر لطفی

 سـهم  از نظـر  نـابرابری  ملمـوس  شکافدهد  بزرگ بررسی کرده و نشان می خراسان استان سه در ای ناحیه های نابرابری

 . است جنوبی و رضوی شمالی، های خراسان استان های شهرستان سط  در پایدارة توسع های شاخص

 آمـایش  منظـر  از ایـران را  کشـوری  تقسـیمات  ژئوپلیتیک شناسی یبآس( در پژوهش خود، 2015) رسیدی و همکاران

 بـر  ایران فعلی کشوری نبودن تقسیمات مسئلة منطبق به نگارندگان پژوهش های یافته بخش اند. در سرزمین بررسی کرده

 کشوری تقسیمات و فضا سیاسی یده سازمان در شکلی های مؤلفه به توجهی بی نیز و( انسانی و طبیعی) جغرافیایی نواحی

 هـا  آسیب این که شده است گیری یجهنت چنین و پرداخته ها استان مراکز نامتوازن استقرار و وسعت و شکل عوامل جمله از

 .گذارد می منفی اثر کشور در فضایی توازن و امنیت توسعه، بر مستقیمطور  به

 

 یشناس روش

های تحلیلی و اکتشافی و مطالعات میدانی و پیمایشـی اسـت کـه     ترکیبی از روش صورت بهدر این مطالعه روش پژوهش 

محیطـی بـه بررسـی     یسـت زهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی و کالبـدی    ابتدا با استفاده از معیارهایی در زمینه

هـای   پـردازد سـنس بـا اسـتفاده از روش     مـی این معیارها در سط  استان گلسـتان   2(DCپخشایش و ضریب پراکندگی )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Dispersion Coefficient 
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هـای توسـعه    هـا از شـاخص   آن ازنواحی را با استفاده از میزان برخورداری هریک  2(MODMگیری چندشاخصه ) یمتصم

 آمـاری  سـالنامة  خام های داده اطالعات اصلی منبع ها با استفاده از روش میدانی و کند. روش گردآوری داده ی میبند رتبه

که در تنظیم آن ضمن درج اطالعات کلی از وضعیت خانوارها، اصـول و معیارهـای پایـداری نـواحی      استن گلستا استان

منظور نمایش مکانی و فضایی نتایج پـژوهش از   یت بهدرنهاها به آن تعلق دارد.  ای از داده تأکید شده است و بخش عمده

 استفاده شده است. GIS افزار نرم

 

 معرفی منطقة مورد مطالعه

عنوان مرکز آن  بهنیز شهرستان گرگان صورت مستقل درآمد؛  جدا شد و بهاستان مازندران از  2031از سال  تان گلستاناس

عـرض شـمالی و در    25/01تا  03/01درجه طول شرقی و  51درجه تا  59جغرافیایی  ةدر محدوداین استان  .برگزیده شد

کیلـومتر مـرز    091اسـت و  جـوار   گلستان با ترکمنستان هم د.ر دارهای مازندران، سمنان و خراسان شمالی قرا بین استان

نیـز   گونـاگونی  یوهـوا  آبخود،  ویژةدلیل جایگاه جغرافیایی  . این استان بهداردکیلومتر مرز آبی با این کشور  13خاکی و 

شمال شرقی دارد  یوس ستان کشیده شده که گرایش زیادی بها شرق یسو به غرب از شرقی البرز کوه رشته از بخشی. دارد

میلیون و  2بال  بر  2013جمعیت استان گلستان براساس سرشماری سال  د.شو های آن کاسته می از بلندی کوه تدریج بهو 

اسـفند سـال    ازاین اسـتان  هستند. درصد روستانشین  91درصد شهرنشین و  52نفر است که از این تعداد  29هزار و  33

، کردکـوی ، رامیـان ، گمیشـان ، بندر تـرکمن ، گنبدکاووس، گرگان، قال آق، آزادشهرهای  به نامشهرستان  29دارای  2013

 .دهستان است 13بخش و  13و  شهر 11و دارای  مینودشتو  تنه مراوه، کالله، گالیکش، آباد کتول علی، بندرگز

 
 5935های پژوهش،  : یافته. موقعیت فضایی استان گلستان؛ منبع5شکل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Multiple Objective Decision Making 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D9%BE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 های پژوهش یافته

منظور بررسی میزان اثرگذاری تحوالت و تقسیمات سیاسی در استان گلستان و میزان اثرگـذاری آن   در پژوهش حاضر به

هـای   بر توسعة شهری از شش بعد توسعه شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، انسـانی و توسـعة زیرسـاخت   

، تحوالت و تقسـیمات جدیـد   درواقعشهرستان این استان استفاده شده است.  29میزان اثرگذاری آن در  شهری، همچنین

یـافتگی در ابعـاد    توسـعه شدن گلستان و تفکیک آن از استان مازندران( و میزان اثرگذاری آن بـر میـزان و سـط      )استان

 .استمذکور، هدف پژوهش حاضر 

 به توسعه نشان داده شده است.های مربوط  ابعاد و مؤلفه 2در جدول 

 در پژوهش کاررفته بههای  . شاخص5جدول 

 های توسعه مؤلفه ابعاد توسعه 
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 اقتصادی

 گذاری یهسرماسط  
 افزایش درآمد
 کاهش هزینه
 قدرت خرید

 اجتماعی

 عدالت اجتماعی
 کیفیت زندگی

 پذیری یتمسئول
 تعامالت

 فرهنگی
 ای اخالقیه ارزش

 ورسوم آدابپایبندی به 
 پایبندی به اعتقادات

 سیاسی

 دموکراسی
 اتحاد و وحدت
 مشارکت سیاسی
 توسعة امنیت

 انسانی

 سط  دانش
 طول عمر و امید به زندگی

 سط  معاش آبرومند
 دسترسی به منابع

 سط  سواد

 های شهری خدمات و زیرساخت

 دسترسی به خدمات شهری
موزشی، ورزشی، بهداشتی، درمـانی و  دسترسی به مراکز آ

 تجاری
 عمومی ونقل حملترافیک 

 مبلمان شهری
 2015های پژوهش،  منبع: یافته 
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 SARتحلیل مدل 

یـافتگی در سـط     توسـعه بـه شناسـایی سـط      2(MADMگیـری چندشاخصـه )   یمتصـم های  در ابتدا با استفاده از مدل

های کیفی به کمـی تبـدیل شـده سـنس هـر       گونه که ابتدا شاخص شود؛ بدین های استان گلستان پرداخته می شهرستان

ها اهمیت کلیدی  گیری چندشاخصه، تعیین وزن شاخص یمتصمشود. در فرایند  دهی می شاخص با توجه به اهمیت آن وزن

 هـای دیگـر ارزیـابی    دهی آن است که بتوان اهمیت هر شاخص را در مقایسه با شاخص دارد. در این مفهوم هدف از وزن

های جغرافیایی، عوامل و معیارهای متفـاوتی نقـش دارد کـه البتـه      (؛ زیرا در بسیاری از پدیده13: 2011کرد )پورطاهری، 

 ها ارزش یکسانی ندارند. همة آن

 های استان گلستان های توسعه در شهرستان . شاخص9جدول 

 ابعاد
 زیرساختی انسانی سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی

 ها شهرستان

 خیلی زیاد کم متوسط خیلی زیاد زیاد خیلی کم تنه مراوه

 متوسط خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد متوسط کالله

 خیلی کم زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد متوسط گالیکش

 زیاد خیلی زیاد متوسط خیلی زیاد زیاد کم مینودشت

 کم متوسط ی کمخیل متوسط خیلی زیاد خیلی کم آزادشهر

 خیلی کم زیاد خیلی کم خیلی زیاد متوسط خیلی کم رامیان

 خیلی کم متوسط خیلی کم متوسط زیاد خیلی کم آباد یعل

 زیاد متوسط زیاد خیلی کم متوسط خیلی زیاد گرگان

 خیلی کم زیاد زیاد زیاد متوسط زیاد کردکوی

 خیلی کم خیلی زیاد خیلی کم کم زیاد متوسط بندر گز

 متوسط کم زیاد زیاد خیلی زیاد زیاد گنبدکاووس

 متوسط متوسط خیلی زیاد کم خیلی زیاد کم قال آق

 کم زیاد متوسط خیلی زیاد متوسط متوسط گمیشان

 خیلی کم زیاد کم متوسط زیاد زیاد بندر ترکمن

 2015های پژوهش،  منبع: یافته
 

یـری بایـد بـه مقیـاس     گ اندازهاند که برای  جدول باال کیفیدر  شده مطرحهای  شود شاخص که مشاهده می طور همان

ین آن روش تـر  متـداول ی متفاوتی وجود دارد کـه  ها ارزش های کیفی به کمی منظور تبدیل شاخص کمی تبدیل شوند. به

. در ایـن پـژوهش از روش   هـا  عبـارت است که عبـارت اسـت از تخصـیص ارزش عـددی بـرای برخـی       « 1یگذار نمره»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Multiple Attribute Decision Making 

2. Rating 



 535 5935، زمستان 5، شمارة 5ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

ی گذار نمرهشود که نخستین قدم برای این منظور تعریف بعدی است که باید  استفاده می 2«ذهنی و فرافکن یگذار نمره»

(. باید توجـه  03: 2011گذاران معنای مشابهی از آن استنباط کنند )پورطاهری،  شود. این بعد باید تعریف شود تا تمام نمره

ورت ذهنی یک نگرش یا برداشت مورد نظر باشـد. بـا توجـه بـه     ی معموالً هنگامی کاربرد دارد که صگذار نمرهداشت که 

 شود. های جدول باال از کیفی به کمی بررسی می ، تبدیل مقیاس شاخصSPروش 

 های کیفی به کمی . تبدیل مقیاس شاخص9جدول 

 ابعاد
 زیرساختی انسانی سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی

 ها شهرستان

 1 0 5 1 3 2 تنه مراوه

 5 1 1 1 1 5 اللهک

 2 3 1 1 1 5 گالیکش

 3 1 5 1 3 0 مینودشت

 0 5 2 5 1 2 آزادشهر

 2 3 2 1 5 2 رامیان

 2 5 2 5 3 2 آباد یعل

 3 5 3 2 5 1 گرگان

 2 3 3 3 5 3 کردکوی

 2 1 2 0 3 5 بندر گز

 5 0 3 3 1 3 گنبدکاووس

 5 5 1 0 1 0 قال آق

 0 3 5 1 5 5 گمیشان

 2 3 0 5 3 3 بندر ترکمن

 2015های پژوهش،  منبع: یافته
 

 ها دهی به شاخص وزن

، هـا  شاخصپراکندگی مقادیر  براساسکه  استها در تعین اوزان معیارها، روش آنتروپی  ترین روش یکی از بهترین و ساده

ای  دگان ارزیـابی اولیـه  گیرن یمتصمکند. در آنتروپی این قابلیت وجود دارد که اگر  اوزان مربوط به هر شاخص را حساب می

کـه   یهنگـام بنـابراین،   مدل تعدیل شـود؛  براساس آمده دست بهها داشتند، این ارزیابی دریافت، و اوزان  از اهمیت شاخص

هـا را ارزیـابی کـرد     توان بـا روش آنتروپـی وزن   کامل مشخص شده باشد، می طور بهگیری  یمتصمهای یک ماتریس  داده

 شود. زیر انجام می صورت بهکار با روش آنتروپی طی چند مرحله و  (. مراحل211: 2011)مؤمنی، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Subjective and Project (SP) 
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 انجام شده است. 9های کیفی را به مقادیر کمی تبدیل کنیم که این مرحله در جدول  الزم است مقادیر شاخص

 

 ها شاخصدهی به  . وزن5جدول

 ابعاد
 زیرساختی انسانی سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی

 ها شهرستان

 %205 %52 %33 %299 %19 %21 تنه اوهمر

 %35 %250 %211 %299 %231 %15 کالله

 %25 %221 %211 %299 %231 %15 گالیکش

 %235 %250 %33 %299 %19 %53 مینودشت

 %95 %15 %29 %13 %231 %21 آزادشهر

 %25 %221 %29 %299 %13 %21 رامیان

 %25 %15 %29 %13 %19 %21 آباد یعل

 %235 %15 %11 %21 %13 %232 گرگان

 %25 %221 %11 %221 %13 %200 کردکوی

 %25 %250 %29 %91 %19 %15 بندر گز

 %35 %52 %11 %221 %231 %200 گنبدکاووس

 %35 %15 %211 %91 %231 %53 قال آق

 %95 %221 %33 %299 %13 %15 گمیشان

 %25 %221 %91 %13 %19 %200 بندر ترکمن

 2015 های پژوهش، منبع: یافته

 

 ؛2: تابع میآور یمدست  به ها شاخصرا برای تمامی     مقدار  .2

    
   

∑    
 
   

 

 

 ؛1آوریم: تابع  دست می با استفاده از فرمول زیر مقدار اطمینان را به .1

     ∑    

 

   

       

 =k مقدار ثابت 

 برای مثال:
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 شود: ها محاسبه می برای شاخص 0اطمینانی از طریق تابع  مقادیر بی .0

     

  انجام خواهد شد: 9. محاسبة اوزان با استفاده از تابع 9

 ؛9تابع 

   
    

∑     
 
   

 

  دست خواهد آمد. در این پژوهش اوزان زیر به شده مطرحهای  ین برای شاخصبنابرا

 

 ها دهی به شاخص . وزن5جدول 

 ابعاد
 زیرساختی انسانی سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی

 

 %15 %31 %90 %55 %13 %11   وزن 

 (2015 پژوهش، های یافته: منبع)

 

 ی نواحی شهریبند رتبه

ی نواحی بند رتبهمنظور  . در این پژوهش بهاست 2دهی تجمعی سابند رتبهگیری چندمعیاره، روش  یمتصمهای  یکی از روش

هـای   ها بـا توجـه بـه شـاخص     ی گزینهبند رتبهبر  SARگانه توسعه استفاده شده است. روش  ابعاد شش گاه نظرشهری از 

 سبراسـا ها نیازی نیسـت؛ زیـرا مبنـای کـار      مبتنی است. در این روش به استانداردکردن داده ها آنتأثیرگذار بر هریک از 

ها به هر گزینه کـه بـا بیشـترین میـزان همـراه اسـت،        شاخص از مجموعهاست. ارزش حاصل  های هریک از گزینه رتبه

هـا از   کند. محاسبة مجموع ارزش عددی هر گزینه با توجـه بـه وزن هریـک از شـاخص     اولویت هر گزینه را مشخص می

 (.Geldermann and Rentz, 2000: 9شود ) مشخص و برآورد می 5طریق تابع 

 ؛5تابع 

   
 

 

 
∑   

 

   

            

 که:

وزن  هر شاخص     

=T ها تعداد کل گزینه 

ترتیبی رتبه     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Simple Addition Ranking (SAR) 
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هاست کـه در آن بـه مراحـل زیـر توجـه       ی گزینهبند رتبهروشی کارآمد با استفادة وسیع در  SARگفتنی است روش 

 شود: می

 بندی؛ یتاولوموضوع و  برحسبها  زینهها و گ تعیین شاخص -

 درصد؛ برحسبها  تعیین وزن هریک از شاخص -

 ها؛ ها در تعامل با شاخص های هریک از گزینه تعیین رتبه -

 ها. ها در تعامل با شاخص های وزنی هریک از گزینه محاسبة رتبه -

     اشد، میزان به شرایط مطلوب داده شده ب 2شده، اگر رتبة دار وزنهای  درخصوص رتبه 
هرقدر ارقـام کمتـری را    

 ی مورد نظر اولویت بیشتری دارند؛ در غیر این صورت رابطه عکس خواهد شد.ها نهیگزنشان دهد 

 SARی ترتیبی با استفاده از روش بند رتبه. 5جدول 

ابعاد توسعه
 

مراوه
 
تنه
 

الله
ک

ش 
گالیک

ت 
مینودش

 

آزادشهر
 

رامیان
 

عل
 ی

آباد
گرگان 
 

کردک
ی
و

 

بندر گز
 

س
گنبدکاوو

 

 آق
ال
ق

گمیشان 
 

ترکمن
 

وزن
 

 
 

 

 %11 0 23 5 9 1 1 2 1 1 22 3 20 21 29 اقتصادی

 %13 1 3 1 5 1 9 0 29 1 2 21 23 22 20 اجتماعی

 %55 1 1 0 1 3 9 2 5 29 20 1 23 21 22 فرهنگی

 %90 2 3 9 0 21 1 1 29 20 22 5 23 1 1 سیاسی

 %31 1 20 21 5 1 1 2 23 22 0 9 1 29 3 انسانی

 %15 1 22 23 0 1 1 2 9 20 5 3 1 29 21 زیرساختی

 2015های پژوهش،  منبع: یافته

 

 SARمدل  براساسشده دار وزنهای  . رتبه0جدول 

ابعاد توسعه
 

مراوه
 
تنه
 

الله
ک

ش 
گالیک

ت 
مینودش

آزادشهر 
رامیان 
 

عل
 ی

آباد
گرگان 
ی 
کردکو

بندر گز 
س 
گنبدکاوو

 

 آق
ال
ق

گمیشان 
 

ت
ن
رکم
 

وزن
 

 
 

 

 %11 13/1 1/1 95/9 51/0 21/3 32/1 11/3 31/2 09/5 31/1 10/1 53/22 11/23 91/21 اقتصادی

 %13 01/5 11/9 09/2 05/0 31/9 11/1 32/1 01/1 30/1 13/3 39/1 3/1 03/3 32/1 اجتماعی

 %55 2/2 9/9 15/2 0/0 15/0 1/1 55/3 35/1 25/3 25/3 15/9 5/5 1/1 35/1 فرهنگی

 %90 90/3 32/0 31/2 11/2 21/5 51/1 11/3 31/1 51/5 30/9 25/1 0/9 13/0 99/0 سیاسی

 %31 51/2 11/1 21/1 1/0 51/9 19/1 31/3 1/3 01/1 11/1 39/0 31/1 19/23 01/5 انسانی

 %15 1/2 95/23 5/1 15/1 55/1 1/3 15/3 1/0 0/21 35/9 15/1 3/5 0/20 1/3 زیرساختی

  11/21 00/92 31/13 25/21 11/00 1/11 31/1 00/02 33/99 03/11 31/02 15/01 91/51 31/90 مجموع

T=10 03/9 19/5 11/0 23/0 10/1 93/9 20/0 1/3 1/1 01/0 12/2 33/1 20/9 11/2  

 2015های پژوهش،  منبع: یافته
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ـ     1/3شهرستان گرگان با ضریب  SARروش  براساس  19/5ه بـا ضـریب   بیشترین سـط  توسـعه و شهرسـتان کالل

از مرحلـة   آمـده  دست به، در این روش هرچه عدد درواقعهای استان گلستان دارند.  کمترین سط  توسعه را بین شهرستان

 تر است و بالعکس. یکنزدباشد به شرایط مطلوب  تر کوچکنهایی 

 
 5935های پژوهش،  ؛ منبع: یافتهSAR. نقشة نهایی روش 9شکل 

 

 گیری  یجهنت

تقسیمات سیاسی اداری در فضا، رابطة تنگاتنگی بـا الگوهـای رشـد و توسـعه در ابعـاد اقتصـادی، اجتمـاعی،        تحوالت و 

فرهنگی، سیاسی و حتی توزیع خدمات شهری در سط  مناطق و نواحی شهری دارد. این تحوالت و تقسیمات با دو هدف 

ها از  هدف دولت درواقع( 01: 2011زاده،  یمابراهد )گیر ها در سط  فضا صورت می ها، کارکردها و فعالیت کردن مکان بهینه

 تقسیمات کشوری عبارت است از:

های دولت مرکزی، ایجاد وحـدت و امنیـت، توسـعة     ای و محلی، نظام سیاسی و اعمال سیاست ادارة بهتر امور منطقه

ردم و توسـعة رفـاه اجتمـاعی و    ین بهتر نیازهای اساسی مو تأمکردن زمینه برای عرضة خدمات  هماهن  و پایدار، فراهم

کـردن زمینـة    ها و...، فـراهم  ها، ناراحتی های ملی و جلوگیری از ناهنجاری اقتصادی، نظارت سیاسی برای رسیدن به هدف

 مساعد برای مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود و ایجاد توسعة شهری.

هـا و ابعـاد    ای از نظر مفهومی و شکلی و محتـوایی دارد و از جنبـه   ردهآنچه در این بین مسلم است توسعه، ابعاد گست

هـای   فضـایی و حتـی توسـعة زیرسـاخت     -گوناگونی مانند توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، انسانی، کالبدی

 یو استعدادها دموجو امکانات از صحی  یبردار بهره منظور به از سوی دیگر، شهرهاشود.  یری میگ اندازهشهری سنجش و 

 نیـاز  اختیارات تفویض و کار تقسیم به شهروندان برای الزم تسهیالت بهتر، همچنین ایجاد ارائة خدمات و مختلف مناطق

 واحـدها  ایـن  براسـاس  را خـود  تشـکیالت  و سـازمان  نیـاز،  بـه  توجـه  با و خاص یها مال، و معیارها براساس دارند که
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عنـوان   بـه  سیاسـی  همچنین با توجه به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضـر تقسـیمات  اند؛  کرده بندی یمتقس و یده سازمان

 از شـود.  مـی  انجام گیری یمتصم و مدیریت شیوة دولت، حاکمیت اعمال در تسهیلمنظور  به سیاسی-فضایی یده سازمان

کشور  درون مختلف طقمنا نامتوازن رشد از جلوگیری و ای منطقه متوازن رشد برای الزم بستر نیز ایجاد آن اصلی اهداف

 درون و کشـور  درون مختلـف  مناطق نشود انجام منطقی و علمی های شاخص با فضا سیاسی یده سازمان اگر اما ماست،

؛ بدین منظور با توجه به اهمیت خواهد بود آن بارز نمودهای از ای منطقه تعادلی بی و شد خواهد نامتوازن رشد دچار استانی

ررسی نقش تحوالت و تقسیمات سیاسی بر توسعة شهری در استان گلستان با استفاده از مدل پژوهش در مقالة حاضر به ب

SAR شدن گلستان( بر توسعة  ایم. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اثرگذاری تقسیمات سیاسی کشور )استان پرداخته

و پیمایش میدانی بـه آن پرداختـه   که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی  استهای استان گلستان  شهری بین شهرستان

کـه   اسـت  SARگیری چندمعیاره و مدل تحلیلی  های تصمیم در این پژوهش استفاده از روش کاررفته بهشده است. روش 

به بررسی و تحلیل میزان اثرگذاری تحوالت جدید سیاسی استان گلستان بر روند توسعه در شش بعد پرداخته است. ابتـدا  

شـود کـه بـا توجـه بـه روش       دهـی مـی   به کمی سنس با توجه به اهمیت آن هر شـاخص وزن  های کیفی تبدیل شاخص

 مشخص شـد شهرسـتان   SAR روشبراساس بدین منظور استفاده شده است. درنهایت  2«ذهنی و فرافکن یگذار نمره»

هـای بعـدی    در رتبه وسگنبدکاوو  بندر ترکمنهای  توسعه را دارد و بعد از آن شهرستان سط  /. بیشترین1ضریب  با گرگان

 .دارد گلستان استان های شهرستان را بین توسعه سط  کمترین 19/3 ضریب با کالله شهرستان گیرند؛ همچنین قرار می
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