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 دهیچک

 یداراشرق کشور،  یتیجمعون کان نیترمهمبه عنوان  یرضواستان خراسان  اهداف:

 شیآمادر قالب  یامنطقه یزیربرنامهاست و  یمل یهایزیربرنامهدر  یاژهیو گاهیجا

بلندماد  اساتان    یهاا یزیربرنامهرا در متن  کیاستراتژ کردیرو تواندیم ،نیسرزم

از نظار   یرضاو اساتان خراساان    یکلا  تیوضع ئةارامقاله با هدف  نیاکند.  نهینهاد

 . باشدیم استان یهاشهرستان کیاستراتژ یریگجهت نییتعبه دنبال  ،کیژاسترات

ا    یفیتوصا  یکارد یروو با  یتجرب یشناختروشدر چارچوب  روی، نیااز  :روش

اقادا  باه   اساتان،   شیآماعالوه بر استفاده از اطالعا  موجود در مطالعا  ، یلیتحل

 زیا نو  کارشناساان اساتان   مساوونن و نفار از   29 نامه و مصااحبه باا   پرسش لیتکم

  شده است. مدل مورد استفاده یهاسیماتر یدهبیضر

 تیوضاع  از آن است کاه  یحاک ،یموضوعبخش  96مطالعه در  جینتا ها/نتایج:یافته

عامال   نیا اکاه   دارد یتادافع  تیموقعبه سمت  شیگرا شتریباستان  کیاستراتژ یکل

هم به  یاندک شیگرا ،نیهمچن مربوطه است. یهابخشاز عملکرد نامناسب در  یناش

عملکارد بهتار و    ةدهناد کارانه وجاود دارد کاه نشاان   و محافظه یرقابت یهاتیموقع

ماورد مطالعاه    یهاا شهرستان نیباز  نیهمچنها است. بخش نیا ترِمناسب تِیموقع

 ،هیا دریحتربات   ،نیجاو  ،یجغتاا قوچاان، سابزوار،    شاامل  شهرستانهشت استان، 

                                                 
این مقاله نتیجه بخشی از مطالعا  مرحلة اول و دو  آمایش استان خراسان رضوی است که در جهاد دانشگاهی مشهد،  9.

 ریزی شهری انجا  شده است.گروه برنامه

mailto:ro.asadi@gmail.com
mailto:ro.asadi@gmail.com


 ای                              شمارة بیست و ششممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                               992

 

. هستند «سازمنیا ةتوسع» یریگجهت یدارا، یکلطور خس به، درگز و سرآباددولت

در  کیاستراتژاز نظر و بجستان گناباد، کاشمر  ،روزهیف ،شابورینشامل  شهرستانپنج 

 یداراو کاال    بااد یتاخواف،  نهرستاسه ش .قرار دارد« تیاولوتوسعه با » تیموقع

و  ون ماه رشتخوار، بردسکن،  شهرستانچهار و  «تیاولوبا  یبازساز» یریگجهت

جا ، چنااران و   تیترب شهرستان سهقرار دارند.  «یخاکستر تیوضع»آباد، در  لیخل

 . اندافتهی تیموقع« یبیترک یهایاستراتژ» تیموقعدر  زین مانیفر

، کیاساتراتژ  یزیا ربرناماه ، یرضاو ، اساتان خراساان   نیسرزم شیآما :هاواژهکلید 

  یامنطقه یزیربرنامه

 مقدمه. 1

کساب کارده    یفراوانا  تیحساس هیزاواز دو  یامنطقه شدن، مفهو  توسعة یجهانعصر در 

در  یمهما ، نقاش  یملا  اسیا مقاز  ترنییپا یسطحکه در  هامنطقه یاقتصاد تیاهم یکیاست؛ 

 انیا م یاقتصااد مناسابا    جااد یا در نکاه یا گریدو  ندینمایم فایا یاتوسعه یهاتیفعالاستقرار 

 باار عهااده دارنااد  ینیساانگ فااهیوظ یجهاااندر چااارچوب اقتصاااد  مختلااو و  یکشااورها

عاد    تار بازر   اسیا مقو در  یاهیا ناح یهاا تفاو وجود  (6 ، ص.9139،یاشکوریمعصوم)

باه   یامنطقاه  توساعة  یکردهایرو ینظر ةنیزم نینحستدر سطح کشورها،  یامنطقه یهاتعادل

 .(1 ، ص.همان ) رودیمشمار 

باوده اسات و    گاااران اسات یس یهاا دغدغاه از  یکیهمواره  یاهیناحو  یامنطقه ینابرابر

کااهش آن   یبارا  یاژهیا و یهاا اسات یس هیا اراو  هاا ینابرابر نیادرصدد شناخت  زانیربرنامه

باه   لیا ن، هاا یزیربرنامهتما   یاصل تیغا شکیب .(11 ، ص.9119، یدهکرد)فروزنده اندبوده

از  حاداکرر  ةاساتفاد و  هاا تیا فعالمناساب   عیا توز، یامنطقاه  و تاوازن  ، تعاادل داریا پا ةتوسع

و  تیا جمع ینااهمگون و  دیشاد  تمرکاز منااط  اسات.    ةتوساع  ندیآفردر  یطیمح یهاتیقابل

جهان ساو  باه    یکشورها اکرربارز  یهامشخصه، از ییایجغراف ةنقطچند  ای کیدر  هاتیفعال

 یهاا برناماه  بار  اراناساتگا یس ةیتکبلندمد  و  یهابرنامهبه  یتوجه یباست.  رانیاخصوص 

 نیا اماوزون در   ةتوساع  یاصال خاود، از مواناع    یشاعارها تحقا    منظاور  باه  یسطح ةتوسع

 .(19 ، ص.9131، گرانیدنژاد و  یحاتم) کشورهاست
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 ستانیسو  یجنوبخراسان  ،یرضوخراسان  ،یشمالچهار استان خراسان »، یامنطقهار نگاه 

 میمستقطور به ،دهندیم لیتشک را رانیا یشرقو جنوب  یشرقهم محور  یرو کهو بلوچستان 

هناد   انوسیاقعمان و  یایدر ،رانیافال   ،یمرکز یایآس ،خزر یایدر کیژئوپولت یهاحوزهبا 

 «فاوق اسات   کیا تیژئوپولچهار حاوزه مهام    یتالقمحور نقطه  نیاهستند. در واقع  در ارتباط

باه عناوان    یرضاو اساان  چهاار اساتان، اساتان خر    نیا ا انیا مدر  (1 ، ص.9132، یجهانشاه)

اسات؛ باه    یمل یهایزیربرنامهدر  یاژهیو گاهیجا یداراشرق کشور،  یتیجمعکانون  نیترمهم

اساتان قارار    نیا ا، در یفراملو  یمل گاهیجا یدارا یامنطقه یهاتواناز  یمهمکه بخش  یطور

مداخلاه در   یهاا اسات یساز ابزارهاا و   یامجموعاه  ،شیآما یزیربرنامهکه،  میریبپااگر دارد. 

تاا باه    شاود یما  یطراحا منظور  نیبدمتفاو  است که  یزمان یهااف  یبراسطوح مختلو و 

اقتصاد و جواماع موجاود در    نیهمچندر مناط ، و  هاآن تیریمدو  کیاستراتژ را ییتغوقوع 

 انجاا   یدولتا توسط بخش  یزیربرنامه نیا، و البته نه منحصراً و عمدتاً دینمامناط  کمک  نیا

برناماه   انیا م یقا یعم وناد یپ گفات،  تاوان یمبدون شک  (؛11، ص. 6990، 9)دیمیتریو شودیم

کاه   یکیاساتراتژ با نگاه بلندمد  و  نیسرزم شیآماو  برقرار است شیآماو  کیاستراتژ یزیر

 یهاا تیظرفبه  یدهجهتو  هاتیفعالدر به سامان رساندن  تواندیمآن نهفته است،  تیماهدر 

   .دینما فایا یاستهیشانقش  ییایجغراف یفصاهاموجود در  یهاتوانتوجه به با  هااستان

 است: ریزبه اهداف  افتنیدست یپدر مقاله  نیا

 یزیا ربرناماه از نظار   یرضاو های مختلاو اساتان خراساان    بخش تیموقع نییتع .9

   ؛کیاستراتژ

  .یشیماآ یزیربرنامهدر راستای  استان یهاشهرستان کیاستراتژ یریگجهت نییتع .6

 ینحاو باه   آن یهاا شهرستاناستان، و  کیاستراتژ تیوضع ،موارد فوق هیارابا  در مجموع،

کاالن اساتان باه     یهاا یاساتراتژ  صیتخصا و  میتقسا  یبارا را  یاهیا پاکاه   شاود یممشخص 

 .دهددست ه ب یبعد یهابرنامهآن در  یهاشهرستان

                                                 
1. Dimitriou 
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  قیتحق شناسیروش. 2

 اسات.  یلا یتحل ا   یفیتوص یکردیروبا  و یتجرب  قایتحقاز نوع  پژوهش نیا قتیحقدر 

مسائل عماده اساتان    نیهمچنو  دیتهدنقاط قو ، ضعو، فرصت و  نیترعمده ییشناسا یبرا

، کارشناسان و رانیمدمصاحبه با  زینو  نامهپرسش ابزارو با  یشیمایپروش ، از یرضوخراسان 

 یهاا دساتگاه باودن   لیا دختوجه به با استفاده شده است.  نفر( 29)جمعاً  استان نظرانصاحب

در جلساا    هاا آنو کارشناساان   رانیماد ، و حضور شیآمامطالعا   ندیآفرمختلو استان در 

اقتصااد  : موضاوعی بخاش   96)در  های مختلومسائل استان در بخش نیترعمده ابتدا مرتبط،

، وناادهایپ ،یدفاااع، ییفضاااساااختار  ،یعاایطب، ییربنااایز، اقتصاااد کااالن و اشااتغال، ییروسااتا

عاالوه بار آن   مورد بررسای قارار گرفات.     (صنعت ،یکشاورزخدما ،  ،یگردشگر،یاجتماع

بنادی  استان، به جماع  SWOT تیوضعهای مرتبط با ای حاوی پرسشنامهپرسش ةیتهضمن 

مربوطاه قارار گرفتاه و جهات      یهاسیماترعوامل در  نیاعوامل پرداخته شد. سپس  نیترمهم

مطالعاتی هار بخاش قارار     یهاگروهو  ربطیذ یهادستگاهارشناسان ک اریاختدر  یگااربیضر

 یهاا سیمااتر هر قسمت جهت اعماال محاسابا ِ کمای     نیانگیم بِیضر تینهاگرفت، و در 

SWOT آن  یکیاستراتژ تیموقعهر بخش،  یینها ةبا به دست آمدن نمر، و در نظر گرفته شد

 یریا قرارگباا توجاه باه     تیا نهادر  .دیا گردمشاخص   داخلای ا خاارجی     سیماتربخش در 

کلای اساتان از نظار     تیا موقع، یکیاساتراتژ  ةچهارگان یهاتیموقعهای مورد مطالعه در بخش

 . دیگرد نییتع، کیاستراتژ یزیربرنامه

 ریا زاستان مراحل  یهاشهرستانو بازدارنده  برندهشیپعوامل  ةنمر محاسبة یبرا، ییسواز 

 انجا  شده است:

مختلوِ متخصاص در هار    یهاگروهاز  ینظرخواهاز چند مرحله  پسعوامل:  نییتع -الو

 یکلا ، پانج عامال   هاا شهرساتان  برندهشیپعوامل  نییتع یبرااز موضوعا  مورد مطالعه،  کی

عوامال نشاانگر پانج     نیا او معدن در نظر گرفته شد.  یکشاورز، خدما ، یگردشگرصنعت، 

 هاا آنشهرساتان در   ایا  هیا ناح کیا  شارفت یپهستند که توان توساعه و   یاقتصاد یاصلبخش 

 لیپتانس) آب(، زلزله تیوضع) یخشکسالپنج عامل  زینعوامل بازدارنده  یبرا. گرددیم یمتجل

ا    یدفاع( و یکاریب) یاقتصاد(، عوامل یسوادیبو  یزیخجر ) یاجتماع(، عوامل یزیخزلزله
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 زیا نعوامال   نیا ااز  کیا  عوامل هرمرحله، خرده نیاشدند. پس از  نییتع( یتیامن)خطر  یتیامن

 .ردیگصور   هاآن یمبنابر  یدهنمرهمشخص شدند تا 

است که هار   نیا ندیآفر نیامهم در مورد کل  ةنکتبه عوامل:  یدهبیضرو  یدهنمره -ب

 اسیا مقاست و  یفیک یکار قتیحقبر اعداد است، اما در  یمبتن یکار( یدهنمرهکار ) نیاچند 

 هاا آن یمبناا که بتوان بار   ستین( ینسبو  یافاصلهسطح بان ) یاهاسیمقآن از نوع  یدهنمره

  یا دق یهاا فرمولکار مستلز  نوشتن  نیاگفت که  دیبادر ادامه  نیهمچنانجا  داد.  یآمارکار 

 آن(، و لااا نمارة   یبارا نبود )براسااس هادف در نظار گرفتاه شاده       یدهنمره یبرا یمحاسبات

عنوان نمونه تعداد چاه بار مسااحت   داده شد. به هاآنه صور  خا  باز خرده عوامل به یاریبس

شاده کاه در    یساع وجاود   نیاشد. البته با  یگاارنمرهصور  خا  نشد و به میتقسشهرستان 

ماد نظار از حالات خاا       ریمقاد شودیمعمده  یخطا جادیاخا  باعث  یگاارنمرهکه  یموارد

پهناه باا خطار باان در ماورد       یفیکنه ارزش عنوان نمو. بهرندیگقرار  یدهنمرهدرآمده و مورد 

منظور مساحت پهنه با خطر بان  نیهم، به ستین یکی نییپابا پهنه با خطر  یزیخزلزله لیپتانس

 انجا  شده است.   زینخرده عوامل  گریداز  یاریبسمورد درباره  نیا. دیگرددر عدد دو ضرب 

در  یآمارقرار گرفت که از نظر  یاهرتب اسیمق یدهنمره یمبنافوق،  حا یتوضبا توجه به 

 کار، مناسب است.   نیا، مانند یفیک یکارها یبراقرار دارد اما  ینییپاسطح 

(، نجایادر  یدهرتبههمان  ای) یدهنمره یمبنا گریکدیاز  هاشهرستان شتریب کیتفکمنظور به

 91جماع  حاصال کسار شهرساتان مشاهد از      اسیا مق نیا اقرار داده شاد.   یادرجه93 یاسیمق

ذکار اسات    انیشاا ( استان است. 9130استان در سال  یهاشهرستان)بر اساس تعداد  شهرستان

در  یمساتقل استان محاسبه نشدند و از آنجا که اطالعاا    دیجد یهاشهرستانکه در ابتدا نمره 

ه برنده قابال محاساب  شیپدر مورد عوامل بازدارنده و  هاآن یینها وجود ندارد، نمرة هاآنمورد 

جادا   هاا آنکاه از   ییهاا شهرستاندر کنار  هاشهرستان نیا یینها سیماتردر  نیبنابراو  ستین

 هاا دادهدر  ادیا ز اریبسا  یافاصاله  نکاه یابه علات   زین. شهرستان مشهد استگرفتهقرار  اندشده

 از محاسبا  حاف شده است. کردیم جادیا

اصالح شاده   یخارجا   یاخلد سیماتراصالح شده:  یخارج -یداخل سیماتر لیتشک -ج

شاده اسات و دو    یطراحاستان  یهاشهرستان یکل کیاستراتژ یریگجهت صیتشخبه منظور 
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. هر چناد در  دهدیم لیتشک برندهشیپدر عوامل بازدارنده و  هاشهرستان یینها بعد آن را رتبة

معناادار   کیا فکتمنظاور  استفاده شده است، اما به 1تا  9 اسیمقاز  سیماتر یاصلو  هیاولشکل 

ا    یداخلا  یینهاا  سیمااتر کارد و   دایپ رییتغ 93تا9 اسیمقمبنا به  نیا، گریکدیاز  هاشهرستان

 شده است.   لیتشکاساس  نیااصالح شده بر  یخارج

قسمت، باا توجاه باه     نیااصالح شده: در  یخارج -یداخل سیماتر کیاستراتژ لیتحل -د

اصاالح   یخاارج ا    یداخل سیماتر گانهپنج یهاتیموقعدر  هاشهرستاناز  کیهر  یریقرارگ

پرداختاه شاده    ناده یآ یهاا یزیا ربرنامه یبرا هاآن کیاستراتژ یریگجهتنوع  لیتحلشده، به 

 است.   

 مورد مطالعه محدودۀ .1. 2

یی در ایا جغراف تیا موقعشمال شرق کشاور و از نظار    هیالی منتهی در رضواستان خراسان 

تا  قهیدق 91درجه و  12ی و شمالعرض  قهیدق 19درجه و 10تا  قهیدق 19درجه و  11 ةمحدود

ی رضاو ی، خراساان  کشاور  ما یتقسا  نیآخار ی قرار دارد. طب  شرقطول  قهیدق93درجه 29

درصد از کل مساحت کشور است و  01/0ادل مربع، مع لومتریک 992111ی حدود وسعتی دارا

. اساتان  دهاد یمه خود اختصاص ی کشور بهااستان هیکل نیبچهار  را از نظر مساحت در  ةرتب

ی جمهاور مارز مشاترب باا     لاومتر یک 2/119ی دارای شارق ی از شمال و شامال  رضوخراسان 

اساتان از   نیا امرز مشترب با کشور افغانستان اسات.   لومتریک 196ی داراترکمنستان و از شرق 

باا   لاومتر یک 119ی، از جناوب حادود   شامال با استان خراسان  لومتریک 169ی حدود غربشمال 

 لاومتر یک 166ی غربا با استان سمنان و از جناوب   لومتریک 610ی، از غرب جنوباستان خراسان 

اساتان   تیا جمع نیهمچنا ( 61 ، ص.9119، یآقاجاان مرز مشترب دارد. )رهنما و  زدبا استان ی

 یسرشامار  جینتا، رانیای آمار مل)مرکز  باشدیم 1111196برابر با  9119ی سال سرشمارطب  

 (.9119و مسکن  نفوس یعموم

آغااز و در اواخار    9130ی در اواخر سال رضواستان خراسان  شیآمااول مطالعا   مرحلة

، 9119ی، آقاجاان )رهنماا و   دیرسا ی و توسعه استان زیری برنامه شورا بیتصوبه  9131سال 

 نفار از متخصصاان   960ی و باا شارکت   مطالعاات گروه  99ی همکارمطالعا  با  نیا( 69 ص.

( انجاا  شاده اسات.    ساانس یل هیبقو  سانسیلدرصد فوق  12ی، دکتری مدرب اداردرصد 19)
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مقالاه باه    نیا الااا در   ،مقاله خارج اسات  کمطالعا  از توان ی نیاپرداختن به مباحث  مسلماً

ی اساتان پرداختاه   هاا شهرساتان ی هاا یریا گجهات  زینی استان و کل کیاستراتژ لیتحلمبحث 

 .شودیم

 تحقیق ینظر یمبان. 3

 عاالوه لزومااً  هاست. و ب دهیچیپ اریبس یهاستمیس یبرا تیریمد ینوعخودش  یزیرهبرنام

 یزیااربرنامااه (.91 ، ص.9139)هااال،  و چناادمنظوره اساات یچندبعاادخااودش  تیااظرفدر 

 یرونا یبو  یدرونا حااکم بار رواباط     یدگیچیپمسائل آن، و  یچندبعد تیماه لیدلبه یامنطقه

مساائل  اسات.   کیاساتراتژ و البتاه   یساتم یس، نگار لک یسرشت یداراموضوعا  مورد هدف، 

ماا   هستند که در بلندمد  بقا و توساعة  یکالنشامل آن دسته از مسائل  یراهبردو  کیاستراتژ

، در گستره رواباط  کیاستراتژ کردیرو» .(23، ص. 9131، یخاک) دهندیمالشعاع قرار را تحت

و در  کناد یما دهنده و برهمکنش عمل  دونیپبه عنوان عامل  یزیربرنامهو  تیریمد یناگسستن

 .(0، ص. 9136، ایدنیسع) «ؤثر استهر دو م تیهدا

ا    ایجغراف ایا فضا   نیسرزمبا  هاآنکه سروکار  ییهایزیربرنامه یعنی ،ییفضا یزیربرنامه

باه عناوان    نیسارزم  شیآماا . (91، ص. 9131 ، یا توف) دارد تیعمومدر سراسر جهان  است،

بار اسااس    ییایجغراف یفضاها یبرا کیاستراتژ یزیربرنامه ایگونه ،ییفضا یزیربرنامهنوعی 

تعاادل   جااد یا یدر پا  نیسارزم  شیآمادر واقع » تعادل مربت است. جادیامنظور و به هاآنتوان 

 ینواح انیم هاتیفعالعادننه درآمد و  عیتوزتوسعه،  یاستفاده از منابع برا ،ینواح انیمتوسعه 

 یهاا قطبو توسعه هماهنگ  یاهیحاشعقب افتاده و  یبر توسعه منابع و نواح دیتأکمختلو و 

 نیبا  ةرابطا  میتنظا ، نیسرزم شیآما .(19 ، ص.9131، زادهمیابراه)« توسعه و مراکز رشد است

در  امکاناا   عیا جماز  یمنطقا  یباردار بهاره  منظورانسان در فضا به یهاتیفعالفضا و  ،انسان

و باا   یفرهنگا ، سواب  یطیمح تیموقعو  طیشرااجتماع،  یمعنوو  یماد تیوضعجهت بهبود 

   .(921 ، ص.9132،یاخبار) تجربه در طول زمان است ابزار علم و



 ای                              شمارة بیست و ششممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                               966

 

 نیا ا، یشا یآما یزیربرنامهاز  9اروپا )اسپون( شیآما یزیربرنامه ینظارت ةشبک ویتعرطب  

 یونادها یپو  نیسارزم  یهاا یکاربردر  یمنطق یِامنطقه یسازمانده جادیامنظور به یزیربرنامه

شاامل ساه هادف مشاخص اسات:       یکلا  اناداز چشم نیا. در جامعه اروپا، باشدیم هاآن انیم

لااا اگار    (.2، ص. 6990)دیمیتریو،  ؛ و انسجا  قاره اروپاداریپا؛ توسعه یاقتصاد یریپارقابت

، وحاد   یداقتصاا  یریپاا رقابات چون  یاهداف میریبپارا  شیآما یزیربرنامهفوق از  ویتعر

 ییهاا یاساتراتژ هستند. لاا  شیآما یهابرنامهاهداف  نیتریاصل ءجز داریپاو توسعه  یاجتماع

   .فوق قرار دارند یاندازهاچشمبه  دنیرس یراستادر  شوندیم ویتعر شیآما که در برنامة

 یهاا تیفعال عیتوز، نیسرزم شیآما یزیربرنامهو  تیریمداز  یاساسهدف »

آشکار و پنهان با توجه به تحاون  و   یهاتیظرفو  یتیجمع، یعاجتما ،یاقتصاد

منظاور  درازماد  و باه   یدیا دکاه عمادتاً باا     ازهاسات ینزماان و   یهاا یدگرگون

خااص   تیمسوولکردن نقش و  دایهو نیچناز امکانا  آن و هم  نهیبه یبرداربهره

منااط    گار یدطور هماهنگ باا  آن به یهاتیقابلو  هایتوانمندهر منطقه بر اساس 

 .  (2 ، ص.9131، فریخن) «است

، شیآماا  ییفضاا  امدیپاست و  یزیربرنامهسطوح  ریسا نیتدو یراهنما، شیآمااز آنجا که 

 ، ارائاه نیسارزم  شیآماا  یاصال اهداف  ،است یزیربرنامهسطوح  ریسا ییفضا امدیپاز  متفاو 

 ،یعا یطباز اتاالف مناابع    یریجلاوگ ، یانساان و  یعیطباز منابع  یریگبهرهدر  یمنطق یرهایمس

مطلاوب   و توساعة  یطیمحمنابع، استفاده مناسب از منابع  نیا یرعلمیغ یریکارگممانعت از به 

 نیسارزم  شیآما یینهاهدف »در واقع .(901 ، ص.9132 ،گرانیدو  یاصلیقیدق) است یانسان

 نیرزمسا  در پهناة  هاا انساان  یهاا تیفعالو  یزندگ یبرامناسب  ییفضاو  طیمحفراهم کردن 

نگااه باه    یژگا یوبا  ا  کیاستراتژ کردیرو وندیپ، نیبنابرا .(912 ، ص.9133، یمحمود) «است

 یژگا یوبا  ا نیسرزم شیآما، با انتظارمورد  یاندهیآساخت  یبرا یزیربرنامهو  بلندمد  ةندیآ

 یناگسساتن  یوناد یپ، ییایجغراف یفضاهادر  تیفعالو  تیجمعمتعادل  عیتوز یبرا یزیربرنامه

   .است

                                                 
1  . European Spatial Planning Observation Network (ESPON) 
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در بحاث   یکلا طاور  . باه هاسات یاساتراتژ کااربرد   یهاا نهیزماز  یکی، شیآما یزیربرنامه

و  کیکالسا  یالگاو و  انیا جرداد:  صیتشاخ را  عماده  انیا جردو  توانیم شیآما یزیربرنامه

اسات و باه    کردیرودو نوع  نیا انیمموجود  یهاتفاو از  یاسهیمقا ریز. جدول نینو یالگو

  .گااردیم شینمارا به  کردهایرو نیا انیمتفاو   یخوب
 

 شیآما یزیربرنامه یکردهایرو ۀسیمقا .1جدول 
 نینو یالگو یسنت یالگو هایژگیو

 به بان نییپا ایو  نییپابان به  نییپابان به  یاستراتژجهت غالب 
 یافهیوظ یهایواگااراز  یمقدار متمرکز تیحاکم یالگو

 مشارکت یدولتبخش  ةسلط روش
 داریپا ةتوسع رشد شیافزا کیاستراتژ یدیکلهدف 

 یزیربرنامهسبک 
 یهاطرحاز  یاخانوادهبر  یمبتن

 یمراتبسلسله
 یامنطقهو تنوع  یمل یریگجهت

 یشیآماو با تمرکز  کیاستراتژ یچندبخش ال یتفصجامع و با  یامنطقه یهاطرحنوع 

 919، ص. 6990مأخا: دیمیتریو، 
 

صاور   اما به کندینم یرویپ ینیمعاز روند و مراحل  شیآما کیاستراتژ یزیربرنامه ندیآفر

 نیتادو و  نیای تع .1؛ یدیا کلانتخاب مباحاث   .6؛ طیمح شیپا .9است:  ریزشامل مراحل  یکل

اهاداف   نیتادو  .1؛ یخاارج و  یداخلا  یهاا لیا تحلانجاا    .1؛ یکلاهداف  ای تیمأمور ةیانیب

 یای اجرا یطرحا  نیتادو  .2 ؛یدیکلبا توجه به هر مبحث  هایاستراتژمد ، و مد ، کوتاهبلند

  (.011، ص. 6999، 9)آلبرشت نظار  و به روز کردن .0؛ و کیاستراتژانجا  اقداما   یبرا

عماده   تیا مزسااده از دو   شیآماا  یزیا ربرناماه در مقابال   شیآماا  کیاستراتژ یزیربرنامه

 یاهیا پا( کاه  دا یا تهدو  هاا تفرصا ، هاضعو، هاقو ) SWOT لیتحل .9برخوردار است: 

شاده در منااط     نیتدوبه اهداف و مقاصد  دنیرسجهت  یاتیعمل یهایاستراتژ یطراح یبرا

آن باه سامت    یریا گجهات روش  نیا ا گار ید زکنناده یمتما تیمز .6و  ؛هستند تیاولو یدارا

 ناد یآفر طلباناه یهمکاار  تیا ظرفو  تیا ماه. امدهاستیپبه  یابیدستکردن و  ییاجرااقداما ، 

                                                 
1  . Albrechts 
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، ص. 6991)تسانکوا،   دهاد یم شیافزارا  هایاستراتژ یاجرا یاثربخش ،کیاستراتژ یزیربرنامه

6 .) 

 9شدهاصالح یخارج -یداخل سیماتر. 1. 3

)قاو  و ضاعو( و عوامال    یداخلعوامال   ییشناساا ، با کیاستراتژ یزیربرنامه ندیآفردر 

)در  آن کیاساتراتژ  تیا موقع نییتع( در موضوع مورد مطالعه، به دهایتهدو  هافرصت)یخارج

 تیا موقعچهاار   یدارا یخاارج ا    یداخلا  سیمااتر . شودیم( اقدا  یخارجا   یداخل سیماتر

 یهاا فرصات و  هاقو که در آن سازمان با  دهدیمرا نشان  یتیوضع، یتهاجم تیموقعاست. 

 شیپا باه  اهاداف خاود    یراستادر  یتهاجم یکردیروبا  تواندیم نیبنابرافراوان مواجه است. 

، از درون باا  یرونا یب یهاا فرصات ، سازمان ضامن دارا باودن   کارانهمحافطه تیموقعبرود. در 

، در جهات برطارف   هاا فرصتاز آن  یریگبهرهبا  یستیبامواجه است که  یاعمده یهاضعو

 انیا محالات ممکان در    نیبادتر کاه  ، یتادافع  تیا موقعخود اقدا  کند. در  یهاضعونمودن 

فاراوان   یهاا ضاعو و هام باا    یرونا یب یدهایتهدسازمان هم با  نه است،چهارگا یهاتیموقع

 تیموقع. در دینما زیپره دهایتهداز  ،کاهش نقاط ضعوضمن  یستیبا، مواجه است که یدرون

باا   سات یبایما روبه رو اسات کاه    یرونیب یدهایتهدو  یدرون یهاقو ، سازمان با زین یرقابت

، شاده اصاالح  یخاارج  -یداخلا  سیماتراما  ادر  ورزد.مب دهایتهدبه رفع  هاقو استفاده از 

 یکلا  یریا گجهات ، یخاارج و  یداخلا عوامال   یینهاا است که با استفاده از نمرا   یسیماتر

 استفاده کرد: سیماتر نیا ةیاولاز شکل  توانینم لیدلبه دو . کندیمرا مشخص  هایاستراتژ

 ؛است 1تانمرا   یمبنا نجایادر  که یصورتدر  است؛ 1تا9نمرا   یمبنا، هیاول شکلدر  .9

عوامال   یینهاا ، نمارا   یخاارج و  یداخلا عوامال   یینهاا نمارا    یجاا به  بخش نیادر . 6

از عباارا    یضامن باا اساتفاده    نجایالاا در  .اندگرفتهو بازدارنده مورد استفاده قرار  برندهشیپ

شاده  اصاالح    ریزکل به ش یخارج -یداخل سیماترشهر لندن،  یشیآما ةکار رفته در مطالعهب

 است:
 

                                                 
افتاه  فرد.آر و با توجه باه اهاداف آماایش اساتان تغییری    د . این ماتریس با الها  از ماتریس داخلی ا خارجی در کتاب دیوی 9

 (101، ص. 9111است )فردآر، 
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  شدهاصالح یخارج -یداخل سیماتر .1شکل 

 669 ، ص.9131 مشهد، یجهاد دانشگاه مأخا:
 

 کیاساتراتژ  یریا گجهات اصالح شده پنج  سیماترمشخص است، در  زینه در شکل کچنان

 د از:ناوجود دارد که عبار 

دارد و از لحاا  عوامال    ییباان توساعه   تیا قابل کاه نمارة   یشهرستان ؛تیاولوتوسعه با . 1

 یکیاساتراتژ  یریا گجهات  نیچن تواندیم ستینمواجه  یچندان دیتهدمخاطرا  با  ایبازدارنده 

 تیا اولوکه  ردیگصور   ییهانهیزمشود توسعه در  یسع دیبا هاشهرستان نیاداشته باشد. در 

 1 یخادمات  توساعة  و در 1 یصنعت ةشهرستان در توسع دارند. به عنوان مرال اگر نمرة یشتریب

 نیچنا خادما  باشاد. در ماورد     ةنا یزمنخسات در   در وهلاة  دیا باشهرساتان   ةاست، توساع 

شهرستان باه اجارا    نیااستان انتخاب شوند و در  یهایاستراتژآن دسته از  دیبا ییهاشهرستان

 دارند. یاتوسعه تیماهکه  ندیدرآ

اساات.  تیاااولوعه بااا مقاباال توساا در نقطااة یریااگجهاات نیااا ؛تیاااولوبااا  یبازساااز. 2

دارناد.   یکما توساعه   یهاتیقابلروبرو بوده و  یادیزمحدوده با مخاطرا   نیا یهاشهرستان

 تیا ماهکه  ندیدرآبه اجرا  ییهایاستراتژ، تیاولوبا در نظر گرفتن  دیبا هاشهرستان نیالاا در 

 دارند. دیتهدرفع 
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کن است هام باا مخااطرا  و    مم هاشهرستان یبرخ ؛یآت داتیتهداز  یریجلوگحفظ و . 3

وضاع موجاود    دیا با ییهاا شهرستان نیچنرو باشند. در مورد هروب یکمتوسعه  یهاتیقابلهم 

در  رودیما که گمان  ییهانهیزم، توسعه در ندهیآ دا یتهداز  یریجلوگحفظ شده و در جهت 

 .ردیگصور   ،کنندیم دیتهدشهرستان را  هندیآ

قرار  یآت دا یتهداز  یریجلوگدر نقطه مقابل حفظ و  یریگجهت نیا ؛سازمنیا ۀتوسع. 4

رو هروبا  ییباان  توساعة  یهاا تیا قابلکه هم با مخاطرا  و هام   ییهاشهرستاندارد. در مورد 

متقابل را در کاهش  ریثأت نیشتریبکه  ردیگصور   ییهانهیزمشود توسعه در  یسع دیباهستند 

 .شهرستان دارد دا یتهدو  هاضعودفع  ایو 

باا نظار    توانناد یما قرار دارناد   تیوضع نیاکه در  ییهاشهرستان ؛یبیترک یهایاستراتژ. 1

باان بپردازناد. البتاه     یاستراتژاز چهار نوع  یبیترک، به انتخاب یمحل یهایژگیوکارشناسان و 

وجاود نداشاته    یکاار دوبااره  ایا تضااد   هایاستراتژ بیترک نیا انیمباشد که  نیابر  یسع دیبا

 باشد.

 قیتحق یهاافتهی. 4

عوامال   نیترمهم نییتعمراحل  یطپس از ، یزیربرنامهاستان در بخش  شیآمامطالعا   در

مورد  یموضوعبخش  96 یبرا(، دهایتهدو  هافرصت) یخارج( و هاضعوو  هاقو ) یداخل

 کیاساتراتژ  تیوضاع  ةدهناد نشانکه  هابخش نیا( IE) یخارج -یداخل یهاسیماتر، مطالعه

اساتان   یکلا  کیاساتراتژ  تیوضع، هاسیماتر نیااز منطب  ساختن  شده است.ه ئارا، هاستآن

 شاده انجاا    یینهاا  تیوضاع  نیا یمبنابر  ،هابخش نیا کیاستراتژ یهالیتحلدست آمده و هب

 گریکاد ی یروبار   مطالعاه  مختلاو  یهاا بخش یخارج -یداخل یهاسیماتر یگاارهیناست.

 ساخته است.مشخص  6شکل ا به صور  استان ر کیاستراتژ تیوضع

های استان از نظر اساتراتژیک در موقعیات   پیداست بیشتر بخش 6ماتریس شکل ه از کچنان

هاای اساتراتژیک قارار    های کمی نیز در دیگار موقعیات  بخش( و بخش 0تدافعی قرار دارند )

ضاعیت  بخاش(. ایان و   1کاراناه  بخاش و در موقعیات محافظاه    6دارند )در موقعیت رقاابتی  

این است که وضعیت کلی استراتژیک اساتان بیشاتر گارایش باه سامت موقعیات        ةدهندنشان
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های مربوطه تا سال مورد مطالعاه  تدافعی دارد که این عامل ناشی از عملکرد نامناسب در بخش

 ةدهناد کاراناه وجاود دارد کاه نشاان    های رقابتی و محافظهاست. گرایش اندکی هم به موقعیت

 ها است.  تری در این بخشو موقعیت مناسبعملکرد بهتر 
 

 
 هایریگمطلوب و جهت تیوضع -استان کیهالل استراتژ. 2شکل 

 

 موقعیات در  اساتراتژیک اساتان از نظار    هاای بخش بیشتر پیداستفوق  ماتریسه از کچنان

قارار   اساتراتژیک  هاای موقعیات  دیگار در  نیز کمی هایبخشبخش( و  0قرار دارند ) تدافعی

 وضاعیت  ایان بخاش(.   1 کاراناه محافظاه  موقعیات بخاش و در   6 رقاابتی  موقعیت)در  دارند

 موقعیات باه سامت    گارایش  بیشاتر اساتان   استراتژیک کلی وضعیتاست که  این ةدهندنشان

 تا سال مورد مطالعاه  مربوطه هایبخشعامل ناشی از عملکرد نامناسب در  اینکه  دارد تدافعی

 ةدهناد کاه نشاان   داردوجاود   کاراناه محافظهو  رقابتی هایموقعیتبه  هم اندکی گرایش است.

فاوق   مااتریس با توجه به ، همچنینها است. بخش اینتری در مناسب موقعیتعملکرد بهتر و 

کرد که به صاور    توصیو« استراتژیکهالل » یک ساناستان را ب استراتژیک وضعیت توانمی

است که عماده   این ةدهندنشانهالل  این. است نمایان ماتریسدر سمت چپ  شطرنجی هالل

)دو  کمای  هاای بخاش قارار دارد و   تادافعی  موقعیتهالل( در  ضخیماستان )بخش  وضعیت
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 وضاعیت  ایان  .اناد گرفتاه قارار   کاراناه محافظاه و  رقابتی هایموقعیتهالل( در  باریک انتهای

صاور   ه بتواناد باه  قارار نادارد کا    جایگاهیدر  استراتژیکاست که استان از نظر  این گویای

و  هاا قاو  اساتان )  داخلای  وضاعیت است کاه   اینامر  اینعمل کند. علت  تهاجمی یا رقابتی

مواجاه اسات و    کمی هایقو عمده و  هایضعوو استان با  نیست( چندان مناسب هاضعو

 یاا  نیساتند اساتان   رویپایش  چندانی هایفرصتهم،  خارجیاز نظر عوامل  نیز دیگر سویاز 

. گیرناد میاستان را  استراتژیکو توان  ساختهاستان را با مخاطره مواجه  زیادی دیدا ته اینکه

نشان  نوعیبه  نیزو مطلوب را  آتی وضعیتاستان،  فعلی وضعیتهالل، با مشخص کردن  این

باه   رسایدن  بارای استان  استراتژیک کلیو اقداما   استراتژیک کلی هایگیریجهتو  دهدمی

 .  سازدمیمشخص  را آتیمطلوب  وضعیت

اساتان   بارای  اساتراتژیک  آتیمطلوب  وضعیت دهندةنشان ماتریس اینهالل سمت راست 

در  بناابراین قارار دارد.   تهااجمی و  رقاابتی  هایموقعیتکه بخش عمده آن در  وضعیتیاست. 

ا ر آن فعلای  وضعیتکه  دادو انجا   ردهک ریزیبرنامهرا  اقداماتی باید استراتژیکاستان از نظر 

 ضاروری  کلای  اساتراتژیک مهم دو اقدا   اینبه  نیل برایند. ک نزدیکمطلوب  وضعیت اینبه 

نشاانگر   مااتریس  باانی . فلاش  اناد شاده مشاخص   فلشفوق به صور   ماتریسکه در  است

 تقویات در صادد   کاراناه محافظاه  موقعیات  محیطی هایفرصتاست که با استفاده از  اقداماتی

نشاانگر اقاداما     نیاز  مااتریس  پایینهستند. فلش  هاضعوفع استان و ر هایبخش هایقو 

 آن در درجاة  هاای قاو   تقویتاستان در درجه اول و  داخلی هایضعواستان در جهت رفع 

 استنتاج کرد: توانمیرا  زیرفوق نکا   ماتریسبا توجه به  بنابراین است. اهمیتدو  

 هاای ضاعو امر نشانگر  اینست که ا تدافعی استراتژیک موقعیتاستان در  کلیطور به -9

اساتان   رویپیشفراوان  نسبتاً تهدیدا  همچنینکم( و  هایقو در داخل استان )و  زیاد نسبتاً

 کم( است. نسبتاً هایفرصت)و 

 یعنای ، اساتراتژیک مطلاوب   وضاعیت گا  بردارد تا باه   مسیریدر  باید آیندهاستان در  -6

 .یابددست قرار داشته باشند،  تهاجمیو  رقابتی موقعیتآن در  هایبخش بیشترکه  حالتی

فاوق، مجموعاه اساتان دو حرکات      استراتژیکمطلوب  وضعیتبه  رسیدن راستایدر  -1

)مانناد   توانناد مای کاه   هاایی بخاش در  اینکاه نخسات   ؛انجا  دهاد  بایستمی کلی استراتژیک
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د و نا اساتفاده کن  محیطای  هاای فرصات قرار دارند( از  کارانهمحافظه موقعیتکه در  هاییبخش

 ةمجموعا  اینکاه د. دو  نکن ایجادخود قو   برای یاد و نرا بر طرف ساز اشدرونی هایضعو

 تهدیاداتی باا   یاا  هاسات آن روی پایش  کمتری هایفرصت)که  دیگر هایبخشدر  بایداستان 

خاود را   هایضعو، جدید هایفرصت شناساییبا  یاخود  داخلیمواجهند( با استفاده از منابع 

 آتای  اساتراتژیک گفت که اقداما   باید کلیطور به .نماید ایجادبرطرف کرده و در خود قو  

 تارین اصالی کاه   معنای  بادین خاود باشاد.    داخلای  هاای بخاش  تقویات در جهت  بایداستان 

باشاد. در   هاا قو  ایجاد یا تقویتو  داخلی هایضعورفع  راستایدر  بایداستان  گیریجهت

بهره جست و  هاآناز  بایدوجود داشته باشد،  محیطی هایفرصتاز  که امکان استفاده صورتی

 کرد. محیطی تهدیدهایدر رفع  سعی بایدصور   این غیردر 

 استان یهاشهرستاندر  و بازدارنده برندهشیپنمره عوامل  ۀمحاسب. 1. 4

 ، ابتادا شاده  ییشناساا  خارده عوامال   یتماام که قبالً مطرح شد، در  یحاتیتوضبا توجه به 

 یگااار نماره  93تا9 نیب، یاصلبازدارنده  ای برندهشیپدر عامل  شانیمنف ایمربت  ریتأثفراخور 

 .(ائه شده استربه عنوان نمونه ا ریزمورد جدول  نیادر ) شدند
 

 

 11تا  1ی مبناعوامل بر ی خردهدهنمرهنمونه  .2دول ج

 شهرستان
سهم ارزش افزوده 

 کلهر شهرستان از 

ی معدن دیتول
 الیرر هزا

 شهرستان
سهم ارزش افزوده 

 کلهر شهرستان از 

ی معدن دیتول
 الیرهزار 

 91 90 سبزوار 99 1 بردسکن

 91 1 سرخس 0 1 بادیتا

 96 92 مانیفر 2 91 تربت جا 

 3 96 قوچان 91 99 هیدریحتربت 

 99 99 کاشمر 1 91 چناران

 1 1 کال  1 0 آباد لیخل

 90 91 گناباد 91 1 خواف

 1 6 مه ون  9 3 درگز

 92 93 شابورین 6 9 رشتخوار

 693 ، ص.9131 ،مشهد یجهاد دانشگاهمنبع: 
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عوامال  خارده  نیا ة، رتبیاصلاز عوامل  کیدر هر  رگااریثأتسپس با توجه به خرده عوامل 

جماع   ةدهندنشان یبعدعنوان مرال جدول به جمع شد. هاشهرستاناز  کیهر  یبرا گریکدیبا 

 است. برندهشیپدر عوامل  هاشهرستاناز  کیهر  یبرا هارتبه
 

 هاشهرستانعوامل در  یهارتبهمجموع  نمونۀ .3جدول 
 یگردشگر معدن خدمات صنعت یکشاورز شهرستان

 691 911 699 691 691 بردسکن

 612 913 613 693 660 بادیتا

 612 909 626 621 610 تربت جا 

 161 609 129 111 121 هیدریحتربت 

 610 901 616 610 609 نارانچ

 611 996 929 903 910 آباد لیخل

 692 902 661 699 931 خواف

 129 931 639 629 636 درگز

 932 991 916 960 911 رشتخوار

 113 610 196 131 199 سبزوار

 611 912 621 616 611 سرخس

 631 911 611 609 609 مانیفر

 191 619 119 119 161 قوچان

 113 696 166 116 631 کاشمر

 911 992 913 912 902 کال 

 120 611 161 191 191 گناباد

 602 913 691 693 610 مه ون 

 113 199 196 196 191 شابورین

 

به آن توجه  برندهشیپعوامل بازدارنده و  یینهانمرا   ةقبل از محاسب دیباکه  یگرید نکتة

. سات ین کسانی گوناگون یهاشهرستاندر عوامل مختلو  تیاهم بیضراست که  نیاداشت، 

 تیاهمدر شهرستان خواف، نسبت به  یتیامنا   یدفاععامل  تیاهمعنوان نمونه ممکن است به

در  یگردشاگر عامل  تیاهمعنوان مرال به ایباشد.  شتریب اریبسشهرستان  نیادر  یکاریبعامل 

است کاه وارد کاردن آن    یمهم امر نکتة نیاباشد.  یکشاورزاز عامل  شتریب شابورینشهرستان 
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 دادة چیها ماورد   نیا ادر که . اما از آنجا شودیم یینهانمرا    یتدقباعث  یگاارنمرهبه روند 

  یا طرکاار از   نیا ا ؛شدیمداده  تیاهم بیضرا نیا یفیکبه صور   دیباوجود ندارد و  یکم

 یهاا دساتگاه اسان کارشنو  شیآماطرح  یمطالعات یهاگروهمنظور با  نیهمبه  یجلسات لیتشک

مختلاو   یهاا شهرساتان  یبارا  1تا9 نیب یاعدادبه صور   بیضرا نیا. دیگردانجا   ییاجرا

 بیضارا  نیا ادر  هاا شهرساتان عوامال در   یهاا رتباه شدند. حاصل ضرب  یینهاو  یگردآور

باه دسات    برناده  شیپهر شهرستان را در پنج عامل بازدارنده و پنج عامل  یینها، نمره تیاهم

هار   یبارا و بازدارناده   برناده شیپ گانهدهاز عوامل  کیدر هر دست آمده به یینهاا  داد. نمر

 93تاا 9مناساب مجاددا از    یپراکنادگ  جااد یاباه منظاور   شهرستان جماع زده شادند و ساپس    

اصاالح شاده قارار     یخاارج  -یداخلا  سیمااتر  لیتشک یمبنانمرا   نیاشدند و  یگااررتبه

نشاان   برناده  شیپا را در عوامال بازدارناده و    هاا شهرستان یینها یهارتبه ریزگرفتند. جدول 

 .دهدیم
 

 برندهشیپدر عوامل بازدارنده و  هاشهرستان یینها ۀرتب .4جدول 

 شهرستان
 رتبۀ 

 بازدارنده
 رتبۀ

 برندهشیپ
 شهرستان

 ۀرتب 
 بازدارنده

رتبۀ 
 برندهشیپ

 90 96 سبزوار 1 3 بردسکن

 1 92 سرخس 2 91 بادیتا

 99 0 مانیفر 3 91 تربت جا 

 91 93 قوچان 92 99 هیدریحتربت 

 91 6 کاشمر 99 1 چناران

 9 99 کال  1 2 آبادلیخل

 91 6 گناباد 1 90 خواف

 0 1 مه ون  96 91 درگز

 93 1 شابورین 6 1 رشتخوار

 669، ص. 9131، مشهد یجهاد دانشگاهمنبع: 
 

شاکل   است. دهیگرد میترسشده  حاصال یخارجا  یداخل سیماترمراحل فوق،  یطبعد از 

 میتنظا  یافاصاله  93 اسیمق یمبنااست که بر  یاشدهاصالح یخارجا   یداخل سیماتر، یبعد

 .شده است
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 9هاشهرستان شدۀاصالح یخارج-یداخل سیماتر .3شکل 

 666 ، ص.9131مشهد،  یدانشگاهمنبع: جهاد 
 

 هاشهرستان کیاستراتژ یهایریگجهتدنلت بر  ،در آن هاشهرستان گاهیجاو  بان سیماتر

 .  شودیمپرداخته  هاآندارند که در ادامه به بحث در مورد 

 شدهاصالح یخارج -یداخل سیماتر کیاستراتژ لیتحل. 2. 4

اشااره   ریا ز یالگو 1به  توانیم، هاشهرستاندر رابطه با  یخارج یداخل سیماتر لیتحلدر 

 کرد:

 بادیتاخواف،  یهاشهرستان یبرا دیبا 1شکل  سیماترمطاب   :تیاولوبا  یبازساز یالگو .1

 هاا شهرساتان  نیامعنا که  نیبدگرفته شود؛  شیپدر « تیاولوبا  یبازساز» یریگجهتو کال  

 نیا اکناد و در   دایپبهبود  هاآن تیوضعتا  رندیگقرار  یاساسو اصالحا   یبازسازمورد  دیبا

                                                 
شهرستان بوده  91، 9130های استان برابر آمار سال اد شهرستانشود: تعدشهرستان دیده می 61، تعداد 1در شکل شمارة  .9

دلیل اینکه در طول شهرستان به 1شهرستان دیگر در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته اند. تعداد  93است که به جز مشهد 

بود، بنابراین با شده موجود نصور  تفکیکاند، و اطالعا  آنها بهمطالعا  آمایش استان خراسان رضوی مستقل شده

 اند.شهرستان اصلی در نظر گرفته شده
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 یبارا را  یبازدارنادگ خطر  نیشتریباست که  یموضوعاتبا موارد و  یبازساز تیاولو زینراستا 

 شهرستان دارند.

، نیجاو ، یجغتاا وچان، سابزوار،  مانند ق ییهاشهرستاندر مورد  :سازمنیا توسعۀ یالگو. 2

« سااز مان یا توساعة » یریا گجهات  یکلطور به زین، دولت آباد، درگز و سرخس هیدریحت ترب

و  اریبسا بازدارناده   یروهاینقرار دارند که هم با  یتیوضعدر  هاشهرستان نیا. شودیم شنهادیپ

 کیاساتراتژ اسات کاه اقادا      یاگونهبه هاآن تیوضعفراوان مواجهند.  برندهشیپ یروهاینهم 

و در صاور  اتخااذ    کشااند یممانند خواف و کال   ییهاشهرستان یسورا به هاآننامناسب، 

، گناباد شابورینمانند  ییهاشهرستان یفعل تیوضعرو به سمت  زینمناسب  کیاستراتژاقداما  

 یآتا  کیاساتراتژ اقاداما    دیا با هاا شهرساتان  نیا اخواهند کرد. لااا در ماورد    ریسو کاشمر 

، رناد یگیما بهاره   هاشهرستان نیا ةبرندشیپاز توان  نکهیاشوند که عالوه بر  یطراح یاگونهبه

 دیا با هاا شهرساتان  نیا ادر  نیبناابرا بندناد.  ب هاا آنراه را بر عوامل بازدارنده  زینحال  نیعدر 

دوگاناه و دوکااره داشاته باشاند؛      یتیماهکه اجرا شود  ییهایاستراتژو  ردیگصور   یاقدامات

رفاع   زیا نآناان را   یهاا ضعوهستند،  هاشهرستان نیا که در جهت توسعة یحال نیعدر  یعنی

 کنند.

اشمر از نظار  و ک ، بجستان، گنابادروزهیف، شابورین یهاشهرستان :تیاولوتوسعه با  یالگو. 3

از  یاعماده بخاش   تاوان یمکه  یطوربهقرار دارند « تیاولوتوسعه با » تیموقعدر  کیاستراتژ

 یمبناااباار  دیاابا یاسااتراتژ صیتخصاا نیااااسااتان را باار دوش آنااان نهاااد. البتااه  ةبااار توسااع

با عوامال بازدارناده    هاتانشهرس نیاباشد، اما از آنجا که  هاشهرستان نیاخاص  یهایتوانمند

 .آورندیماستان فراهم  یآت توسعة یبراهموار را  یریمسرو هستند، هروب یکم

آبااد، در  لیا خلون  و بردسکن، رشتخوار، ماه  یهاشهرستان: یخاکستر تیوضع یالگو. 4

در  توانیمبکر است که  یمناطقمانند  هاشهرستان نیا تیوضعقرار دارند.  یخاکستر تیوضع

 نیا اتوجاه داشات کاه در     دیا بااستان باود. اماا    توسعة یبرانو  ییهاطرح جادیابه فکر  هاآن

 ةبرناد شیپا عوامال   تیتقوکه باعث  ندیآبه اجرا در  ییهاطرحاقداما  و  یستیبا هاشهرستان

 نیا اممکان اسات    صور نیا ریغ، در ندینما یریجلوگ یآت گردند و از عوامل بازدارندة هاآن

 .  رندیگو کال  قرار  بادیتاخواف،  یهاشهرستان تیوضعدر  اهشهرستان
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 زیا ن ماان یفرتربت جاا ، چنااران و    یهاشهرستاندر مورد  :یبیترک یهایاستراتژ یالگو. 1

 یبا یترک یهاا یاساتراتژ در حالات   هاشهرستان نیا تیوضعکرد،  ینظرچندان اظهار  توانینم

 گار یدباه   هاا آن ینساب  کیا نزد ای یدوربر اساس  نتوایم هاشهرستان نیاقرار دارد. در مورد 

اجرا  هاشهرستان نیاکه در  ییهایاستراتژکرد.  یریگمیتصم ،سیماتر کیاستراتژ یهاتیموقع

از عوامال بازدارناده و    ایا معنا کاه   نیبدرا داشته باشند،  یژگیو نیچندهمزمان  دیبا شوندیم

 نیا ااز  یبیترک ایباشند؛  هاشهرستان نیا ةتوسع ةنیزمدر  ایبکاهند؛  هاشهرستان نیا یهاضعو

 عوامل بازدارنده هستند. حال کاهندة نیعکه در  یاتوسعه یهایاستراتژ یعنیدو باشند، 

دسات  باه  هاا شهرساتان  نیا ا یآتا مطلوب  ریمسرا از  ییهاسرنخفوق  لیتحلهرچند موارد 

 1و  6 یهاا شاکل  یهاا سیمااتر  لیا تحلبا اساتفاده از   تیوضع نیا ترکامل لیتحلاما  دهدیم

 کیاساتراتژ  ریسا گفته شد کاه خاط    6 سیماتراست. با توجه به  ریپاامکانصور  همزمان به

و  تیا تقوو  دهایا تهدو  هاا ضاعو رفع  یعنیدر راه پرداختن به داخل باشد،  دیبااستان  یاصل

ون هساتند و  معطوف به در یکلطور به یرضواستان خراسان  یهایاستراتژ. لاا هاقو  جادیا

است.  یطیمحو  یرونیب یهافرصتو بعد از آن، استفاده از  یدرون تیتقو هاآن یاصل تیاولو

 انیا ب 1شاکل   سیمااتر در ماورد   یشاتر یب یلیتحلنکا   توانیم یکلرهنمود  نیابا توجه به 

 یرهنمودهاا  یسااز ادهیپ یبرا یلیتحل یسیماتربه منظور  سیماتر نیاداشت، چرا که در اصل 

 شده است. میترسمحاسبه و  6شکل  سیماتر کیاستراتژن کال

 جادیا ای تیتقوو  دهایتهدو  هاضعودو مورد اشاره دارند: رفع  به نگردرون یهایاستراتژ

کاارد.  میتقساا یاصاالقساامت  دو را بااه 1شااکل  سیماااتر تااوانیماا ثیااح نیااا. از هاااقااو 

رناگ،   یخاکساتر در مناط  سبز و  واقع یهاشهرستان یعنی، سیماتر نییپا ةمین یهاشهرستان

 شیپا باه   یسااز قاو   ای تیتقواستان را در  توانندیماز استان هستند که  یمناطقو  هاقسمت

 یتفااوت نهاد. اماا   هاشهرستان نیااستان را بر دوش  یسازقو  ای تیتقوبار  توانیمببرند. لاا 

 سیمااتر سمت راست  یهاانشهرستاست که  نیاوجود دارد  هاشهرستاندو دسته  نیا نیبکه 

قرار دارند کاه   یریمسو کاشمر( در  ، بجستان، گنابادشابورینقسمت سبز رنگ، از جمله  یعنی)

 دیشاا ( ییفضاا )و ناه   یموضوعمشخص است و از نظر منط   هاآن برندهشیپ یروین اینقش 

توساعه و  روناد   هاا شهرساتان  نیا ابهتار باشاد. لااا     یفعلا  ریمسدر  هاآن شرفتیپادامه روند 
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رناگ   یخاکساتر منطقاه   یهاشهرستان. اما کنندیمخاص  ییهاجهترا محدود به  یسازقو 

 هاا آنباه   تاوان یما قرار دارند که  یتیوضعو رشتخوار( در  آبادلیخل، ون مهبردسکن،  یعنی)

 یابرجساته  ةبرناد شیپا عوامال   یدارانه  هاشهرستان نیااز آنجا که استان گفت.  دیسف ةصفح

 و خواف بانسات،  بادیتاچون کال ،  ییهاشهرستاندر حد  هاآند و نه عوامل بازدارنده هستن

 جااد یا یبارا نقطه از استان  نیبهترو لاا  اندنگرفتهبه خود  یخاصرنگ و جهت  چیههنوز  لاا

هساتند. نکتاه    هاا آن یهاا تاوان ا البتاه باا توجاه باه       استان ییفضا شیآما و دیجد یهاطرح

 ،رناد یبگرا باه خاود    یمختلفا  یهاا نقاش  توانناد یما  هاشهرستان نیاآنجا که  که از نجاستیا

 استان بکنند.   ییفضاو تعادل  شیآمابه  یانیشاکمک  توانندیم

 یاماه ینآن  یهاا شهرساتان و  ماه ین نیاآن است؛  ییبان ةمین، 1شکل  سیماترقسمت دو  

کناد. اماا در    ییدزدایا تهدو  ییازدضعو هاآنخود از  شرفتیپ ریمسدر  دیباهستند که استان 

قسامت   یهاا شهرساتان مختلو تفاو  وجاود دارد.   یهاشهرستاندو دسته  انیم زین مهین نیا

مواجاه   یادهیا عدهستند که با مشاکال    ییهاشهرستان ،و کال ( بادیتارنگ )خواف، یاقهوه

 شیآماا  یاصال شکال  و م لئمسااز  یکی هاآن یافتگینو توسعه هاآنو نپرداختن به  باشندیم

 هاا آن یافتگینو توسعه شوندیمشرق کشور محسوب  یمرز یشهرهاشهرها،  نیااستان است. 

 گرید یمرز. البته دو شهرستان شودیمکشور محسوب  یبرااستان و  یبرا یدیتهد لیدلبه هر 

قارار دارناد. توساعه در     تیوضع نیابه  کینزد یتیوضعدر  زیناستان )تربت جا  و سرخس( 

 یکلا طاور  باه  همراه خواهد داشات. استان به یبراو توسعه متوازن را  یمرز تیامنمناط ،  نیا

 یبازسااز  یهاا طارح و  هاا یاساتراتژ  یاجارا  شاود یم شنهادیپ هاشهرستان نیاآنچه در مورد 

 گار ید یسودر  متحول سازد. یکلطور را به هاشهرستان نیا تیوضعو عمده است که  یاساس

و درگاز(   هیا دریحسبزوار، قوچان، تربات   لیقبقسمت قرمز رنگ )از  یهاانشهرست، مهین نیا

 ییدهایا تهدو  هاضعوتوسعه دارند اما با عوامل بازدارنده و  یبرا یمناسبد که توان وجود دار

 هاا شهرستان نیااست که  نیا هاشهرستان نیامهم در مورد  د. نکتةمرتفع گرد دیبامواجهند که 

 نیبناابرا برخوردارناد،   یخاوب بالقوه  یهاتیظرفو از  داشتهرو  شیپ یسبمنا نسبتاً یهافرصت

 زیا ن هاا آن یروشیپ یهافرصتاز  دیبا هاشهرستان نیا یهاضعوو  دهایتهدرفع  یراستادر 

 یهاا لیا تحلبا توجه به  آنان را رفع نمود. یهاضعو هافرصت نیابهره جست و با استفاده از 
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 ةما ینواقاع در   یهاا شهرساتان  یبرا دیبا یشتریب یگاارهیسرما گفت که توجه و توانیمفوق 

 ردیگ( صور  یخاکسترو  یاقهوه تیوضع یهاشهرستان یعنی) 1شکل  سیماترسمت چپ 

کاه   یلیپتانسا و  یآماادگ هساتند کاه باا     ییهاشهرستان، سیماترراست  ةمین یهاشهرستاناما 

 ةدهناد نشان 1و  1 یهاشکل ریتصاو هم است.فرا ترراحت یاگونهبه هاآن ة توسعةنیزمدارند، 

 یرضاو در اساتان خراساان    1شاکل   سیمااتر  نییپابان و  ةمین یهاشهرستان یمکان تیموقع

 هستند.
 

 
 قوت جادیاتوسعه و  یبرامناسب  یهاشهرستان .4شکل 
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  ییزداضعفو  یبازساز یراستادر  یضرور یهاشهرستان .1 شکل

 دهاو پیشنها یریگجهینت. 1

 یزیا ربرنامه، در قالب یرضواستان خراسان  کیاستراتژ تیوضع لیتحلمقاله با هدف  نیا

اساتان   یکل یریگجهتمختلو،  یهابخشاستان در  کیاستراتژ تیموقع نییتع، ضمن یشیآما

را  هاآن یکل کردیروکرده و  ییشناساتوسعه  یراستاآن را در  یهاشهرستان یریگجهت زینو 
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در چند  توانیمدست آمده را به جینتا نیترمهم کرده است. یمعرفشد و توسعه به ر لینجهت 

 محور خالصه کرد:

عمده و  هایضعونشان از است که  تدافعی موقعیتاستان در  کلی استراتژیک موقعیت .9

؛ گیارد انجاا   در اساتان   بایسات مای  کلای  اساتراتژیک لاا، دو حرکت فراوان دارد.  تهدیدهای

قارار   کاراناه محافظه موقعیتکه در  هاییبخش)مانند  توانندمیکه  هاییبخشر د اینکهنخست 

 بارای  یاا  را بر طرف سازند اشدرونی هایضعواستفاده کنند و  محیطی هایفرصتدارند( از 

 هاای فرصات )کاه   دیگار  هاای بخشدر  بایداستان  مجموعة اینکهکنند. دو   ایجادخود قو  

باا   یاا خاود   داخلای مواجهند( با اساتفاده از مناابع    تهدیداتیا ب یا هاستآن روی پیش کمتری

 .نماید ایجادخود را برطرف کرده و در خود قو   هایضعو، جدید هایفرصت شناسایی

تربات   ،جاوین  ،جغتاای قوچاان، سابزوار،    هاای شهرستانشامل  استان شهرستانهشت  .6

هستند.  «سازایمن ةتوسع» یریگجهت دارای، کلی، درگز و سرخس به طور آباددولت ،حیدریه

شاوند کاه عاالوه     طراحی ایگونهبه آتی استراتژیکاقداما   باید هاشهرستان اینلاا در مورد 

راه را بار عوامال    نیاز حال  عین، در گیرندمیبهره  هاشهرستان این برنده پیشاز توان  اینکهبر 

 ببندند.   هاآنبازدارنده 

 موقعیات در  اساتراتژیک گناباد، بجستان و کاشمر از نظر  ،فیروزه ،نیشابور شهرستانپنج  .1

استان را بار دوش آناان    ةاز بار توسع ایعمده بخش توانمیقرار دارند که  «اولویتتوسعه با »

 نهاد.

هساتند.   «اولویات باا   بازساازی » گیریجهت دارایو کال   تایبادخواف،  شهرستانسه  .1

 هاا آن وضاعیت تاا   گیرناد قرار  اساسیو اصالحا   ازیبازسمورد  باید اساساً هاشهرستان این

 بیشاترین اسات کاه    موضوعاتیبا موارد و  بازسازی اولویت نیزراستا  اینکند و در  پیدابهبود 

 شهرستان دارند. برایرا  بازدارندگیخطر 

 خاکساتری  وضاعیت در  ،نیاز  آبااد خلیلو  ون مهشهرستان بردسکن، رشتخوار، چهار  .1

 درونیشاان  هاای چاالش و  هاا تاوان با توجه به  آینده هایریزیبرنامهدر  بایستیاا ل قرار دارند.

 .یابندجهت 
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 هاای برنامهو  هاطرحمطالعه،  این نتایجشدن  عملیاتیمنظور به بار نشستن و بهدر نهایت،  

 هاا آن اساتراتژیک  گیاری جهات بر اسااس   بایستمیاستان  هایشهرستاناز  یک، در هر آینده

، هاآن استراتژیک گیریجهتو  هاشهرستان درونی هایمزیتبا توجه به  همچنینردد. گ تنظیم

 .پاایرگردد امکاان به آن در اف  مورد نظر  دستیابیتا  گیردقرار  بازنگریاستان مورد  اندازچشم

 بعادی قاد    اندازچشم راستایاستان در  هایشهرستاناز  یکهر  استراتژی بستة تدوین مسلماً

   .طلبدمیرا  شخود ویژة ا طالعاست که م

 کتابنامه

 ریزی محیطای در جناوب شارق ایاران.    آمایش سرزمین و برنامه(. 9131ع. ) زاده،میابراه .9

 تهران: مؤسسه اطالعا .

در  .آمایش سارزمین جغرافیاا و همبساتگی ملای در ایاران     (. 9132اخباری،  . )فروردین  .6

تهاران:   .(909-921)ص.  ی ملای همایش نهادهاای اجتمااعی و همبساتگ   چکیده مقان  

 دانشگاه تربیت مدرس.

تهران: مرکز  آمایش سرزمین تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران.(. 9131توفی ، ف. ) .1

 مطالعا  و تحقیقا  شهرسازی و معماری ایران.

ریازی و  ی: برناماه استان خراسان رضاو  شیمطالعا  آما(. 9131جهاد دانشگاهی مشهد. ) .4

 انتشارا  جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد: .گااریسیاست

 جساتارهای شهرساازی،  رو. هاای پایش  شاهرها و چاالش  (. جهاان 9132) .جهانشااهی،    .1

 .1-6، )61و66(

(. جایگاه و نقش علم جغرافیاا  9131)ع.  .نی، سیحس  .، و .حسینی، س .،نژاد، ححاتمی .2

 .  19-12 ،(61)9رشد آموزش جغرافیا، در آمایش سرزمین. 

آماایش   زمین و کاربردهای آن در ایاران. (. درآمدی بر مفهو  آمایش سر9131ح. )خنیفر،  .0

 .      62-1 ،(6)6سرزمین، 
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آماایش سارزمین:   (. 9132 فار، ف. )فاروردین  فهیمای  .، وساریرافراز،    .،اصالی، ع دقیقی .3

هماایش  چکیاده مقاان    در . کننده نهادهاای اجتمااعی در برقاراری اتحااد ملای     تحکیم
 تهران: دانشگاه تربیت مدرس. (.901-901)ص. عی و همبستگی ملینهادهای اجتما

مشااهد:  مطالعااا  آمااایش اسااتان خراسااان رضااوی.(. 9119آقاجااانی، ح. ) رهنمااا،  .، و .1

 انتشارا  جهاد دانشگاهی مشهد.
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