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برنامه ريزي جامع آمايش سرزمين با تأكيد بر 

  نگرش سيستمي
  

  ∗دكتر عليرضا استعالجي

  چكيده
گيري از منابع طبيعي وانساني و توسعه  اهداف اصلي جغرافياي كاربردي ارائه مسيرهاي منطقي در بهره

ريزي  باط  را با برنامهباشد و بيشترين ارت اي مي مطلوب جامعه انساني است جغرافياي كاربردي يك علم بين رشته
  .آمايش سرزمين دارد

گردد در اين راستا با اين ديدگاه جغرافياي  هاي اكثريت علوم استفاده مي در آمايش سرزمين از يافته
گردد با  ريزي جامع آمايش سرزمين محسوب مي كاربردي با نگرش سيستمي حلقه بين علوم در مطالعات و برنامه

ضمن تبين طرح آمايش سرزمين، نقش جغرافياي كاربردي در تعيين رويكرد و چارچوب اين ديدگاه در اين مقاله 
ريزي آمايش  هاي پژوهش و تجزيه تحليل در مراحل مختلف مطالعات و برنامه نظري و همچنين الگو، روش

  .سرزمين ارائه شده است
  

  ريزي   برنامهآمايش سرزمين، نگرش سيستمي، روش تحقيق، منطقه، ناحيه،:   كليديژواژه هاي

                                                 
 25/2/89: تاريخ پذيرش مقاله1/2/89:تاريخ دريافت مقالهدانشيار دانشگاه آزاداسالمي واحد شهرري،  ∗
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 مقدمه
آمايش سرزمين با رويكرد همه سونگر در چارچوب توسعه فضايي، سعي دارد با 

اي برخورد كرده و راه كارهاي مناسب را براي تحقق  پديده عدم تعادل هاي منطقه
حركت كشورهاي در . توسعه متوازن، هم جانبه و پايدار در سطح سرزمين، ارائه نمايد

مسير توسعه پايدار ، مستلزم توجه به سطوح منطقه اي و محلي در حال توسعه در 
برنامه ريزي توسعه است كه در چارچوب نظام برنامه ريزي بخشي ، به دليل تمركز 

  .گرايي ، دستيابي به آن امكانپذير نيست 
درپي چنين نيازهايي در فرآيند توسعه پايدار و همه جانبة كشورهاي جهان ، واز 

 مفاهيم ،  ديدگاه هاي نظري و روش هاي برنامه ريزي به تدريج متحول جمله ايران ،
شده است  ضمن پاسخگويي به موضوعات جديد مرتبط با توسعه ، پاسخگوي نيازهاي 
برنامه ريزي در سطوح منطقه اي و محلي از يك سو و از سطوح فعاليتي سوي ديگر 

در ابعاد گوناگون ملي ، منطقه باشد و برنامه ريزي فعاليت و سكونت در پهنة سرزمين 



Archive of SID

ــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

7373737373737373

اي و محلي و در زمينه هاي گوناگون فعاليت و با رويكردهاي جامع نگري ، پايداري و 
استفاده از علوم و فنون جديد در برنامه ريزي توسعه و به منظور تحقق اهداف نوين 

  . توسعه ، در سال هاي اخير در جهان رواج يافته است 
لف جهان در رابطه با آمايش سرزمين در سطوح مطالعة تجربه كشورهاي مخت

مختلف ، درس هاي ارزشمندي از نظر ضرورت توجه به ابعاد گوناگون اجتماعي ، 
  . قومي ، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي برنامه ريزي ارائه مي دهد

ديدگاههاي نظري مؤخر در اين زمينه ، ضرورت تعمق در انديشه هاي تـوسعه مطالعه 
 پايداري، حفاظت از ميراث طبيعي و فرهنگي ، تكية برنامه هاي توسـعه بر اساس اصول

منطقه اي و آمايش سرزمين بر منابع انساني ، سرمايه هاي اجتماعي ، دانش بومي و توسعة 
درونزا همزمان با تحكيم ارتباطات با جهان و ايجاد پيوندهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 

  . بيش از بيش مطرح مي سازددر چارچوب تعامل جهاني ، را

 تعريف طرح  - 1
عه اهداف، برنامه آمايش سندي است كه براي تحقق توسعه پايدار فضايي ،مجمو

عمومي و (  برنامه هاي اجرايي بخش هاي دولتي و غير دولتي راهبردها، سياست ها و
را در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، زيست محيطي و ) خصوصي و تعاوني 

  .البدي در بر مي گيردك
اين برنامه در چارچوب چشم انداز، اهداف توسعه ملي و جهت گيري هاي 
آمايش سرزمين و در تعامل با سطوح استاني ، ملي و جهاني؛ با رويكردي توسعه گرا ، 

  )4 ص  1385مركز ملي آمايش سرزمين، .(شود مشاركت جو و انعطاف پذير تهيه مي

  اهداف - 2
امه آمايش دستيابي به سندي است كه سازمان فضايي منسجم ، هدف از تهيه برن
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اثربخش ، مبتني بر احصاء و بكارگيري روش هاي اجرايي را براي دستيابي به توسعه 
پايدار در چارچوب توسعه ملي مبتني براصول مصوب آمايش سرزمين به شرح زير 

  .دنبال مي كند
  .مالحظات امنيتي و دفاعي •
 .اديكارآيي و بازدهي اقتص •

 .وحدت و يكپارچگي سرزمين •

 .ت اجتماعي و تعادل هاي منطقه ايگسترش عدال •

 .عيحفاظت محيط زيست و احياي منابع طبي •

 .ايراني و حراست از ميراث فرهنگي حفظ هويت اسالمي،  •

 .وابط دروني و بيروني اقتصاد كشورتسهيل وتنظيم ر •

 .، به خصوص در مناطق روستايي كشوررفع محروميت ها  •

  مالحظات اساسي در برنامه آمايش - 3
از آنجايي كه در برنامه ريزي آمايشي، يكپارچگي بين رشته اي و يا چند  •

توجه به متدهاي تحليل يكپارچه ضروري است . رشته اي مورد نظر است
  .و نتايج بر اين اساس مورد بررسي قرار مي گيرد

هاي زندگي در حاليكه برنامه ريزي آمايشي مستلزم توجه به تمام عرصه  •
انسانهاست، اما دستيابي به توسعه در تمامي ابعاد آن به صورت همزمان 

لذا در عمل با توجه به اولويتهاي تعيين شده بر . امكان پذير نيست
 .موضوعات كليدي متمركز مي شود

ماهيت بين رشته اي و پوياي آمايش سرزمين ايجاب مي كند كه سند  •
 .نعطاف پذير باشدنهايي نسبت به تغييرات احتمالي ا

 :برنامه آمايش بايد به سه سوال اساسي زير پاسخ دهد •
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ارائه تحليل از نقاط ( درحال حاضرمنطقه مورد مطالعه چه موقعيتي دارد)   الف
  ).قوت ، نقاط ضعف ، فرصتها و تهديدها

چشم انداز، اهداف اصلي، ( منطقه مورد مطالعه به كجا مي خواهد برود)   ب
 ).ي بر جهت گيري هاي آمايشالويت هاي مبتن

  .منطقه مورد مطالعه چگونه به اهداف تعيين شده دست مي يابد)ج   
از آنجائيكه تحقق اهداف ، نظريه ها و ديدگاه هاي بلند مدت آمايش  •

استان در چارچوب آمايش ملي قابل دستيابي است ، بنابراين برنامه 
 .يدار ملي باشدآمايش بايستي در سازگاري كامل با اهداف توسعه پا

از آنجائيكه امنيت مفهومي فراگير و شامل تهديداتي مانند بالياي طبيعي،  •
تكنولوژي،   اقتصادي ، سياسي، امنيتي و دفاعي است كه روند و برنامه 
هاي توسعه پايدار كشور يا مناطق را بامشكل جدي مواجه مي سازد، 

توسعه پايدار استان بنابراين در برنامه آمايش و به منظور مديريت روند 
مركز ملي برنامه آمايش .(مي بايستي مورد توجه اساسي قرار گيرد

 )3 ص 1385سرزمين، 

  ريزي آمايش سرزمين رويكرد و چارچوب نظري در مطالعات و برنامه - 4
باشد با اين  ريزي مي رويكرد جغرافياي كاربردي، رويكرد سيستماتيك در برنامه

هر سكونتگاهي را مي توان . گردد ط بين علوم محسوب ميرويكرد، جغرافيا حلقه ارتبا
چون ارگانيسمي دانست كه كمترين مكانيسمي آن را متأثر مي سازد در واقع هيچ 
سكونتگاهي در پهنه سرزميني بدون ارتباط با ساير مراكز وهماهنگي با نظام كلي حاكم 

ادامه دهد بنابراين برفضا وتوزيع فعاليت ها در فضا نمي توان به رشد و حيات خود 
  و زيست system approachمطالعات و برنامه ريزي آمايش مبتني بر رويكرد سيستمي 

  . اي با تاكيد بر توسعه پايدار مي باشد ناحيه
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در اين رويكرد به هريك از سكونتگاه ها بر حسب نقش آن در مجموعه و روابط 
و تأثيرپذيري آنها از يكديگر بر مابين آنها توجه مي شود و مجموعه اجزاء و عناصر  في

  )32 ص 1380استعالجي، .(شود اساس انضباط فكري نظام ها ، بررسي مي
بر اين اساس سكونتگاه ها  به منزله ي نظامي متشكل از اجزاء همبسته منظور مي 
شود به گونه اي كه هيچ جزء آن را نمي توان جدا از كل مجموعه به طور كامل تصور 

رتغييري در هريك ازاجزا به درجه اي از تغييردر كل مجموعه مي در نتيجه ه. كرد
  . انجامد

تحول و دگرگوني ... باتغييرات اقتصادي و مكمل آن تغييرات اجتماعي، فرهنگي و 
از اين رو چارچوب . در ساختار نظام در راستاي توسعه و عمران به وجود خواهدآمد

تحليل مسائل مربوط به آمايش  وبراي مزبور، با در نظر گرفتن نقش ساير علوم براي 
. تعيين كمبودها و نيازهاي و برنامه ريزي توسعه و عمران آتي روشن كارآمد مي باشد

  .دهد شكل زير رابطه بين جغرافياي كاربردي و ساير علوم را نشان مي
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   قانونمندرابطه بين جغرافيا و ساير علوم - 5

  
  وابستگي و ارتباط علوم در جغرافيا                                            

  )69 ص 13 78دكتر شكوئي، : (مأخذ                                           

 

 علوم طبيعي

  هواشناسي
  علوم خاك

 شناسي زمين

 علوم زيستي

  شناسي گياه
  شناسي حيوان

 فيزيولوژي انساني

 علوم اجتماعي

 شناسيقوم
  اقتصاد

  علوم سياسي
 جامعة شناسي

  آب و هواشناسي
  خاك
  اشكال
 ها ناهمواري

  جغرافياي گياهي
  جغرافياي حيواني
 جغرافياي نژادي

  شناسي جغرافياي قوم
  جغرافياي اقتصادي 

  جغرافياي سياسي  
   جغرافياي اجتماعي       
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  ريزي آمايش سرزمين از ديدگاه جغرافياي كاربردي تفاوت ناحيه و منطقه در برنامه -6
هايي در شناساندن ناحيه و منطقه به  شريزي كشور اگرچه تال در ادبيات برنامه

دهد اغتشاش عملكردي در به كارگيري  كاررفته است ولي بررسي انجام گرفته نشان مي
به طوري كه . اين مفاهيم وجود دارد اين مشكل در مكاتب ساير كشورها نيز وجود دارد

 باشد و يا در بعضي كشورها محدوده ناحيه معادل يك منطقه در كشور ديگر مي
ريزي گاهي ناحيه را به جاي منطقه و منطقه را به جاي ناحيه به  برعكس، لذا در برنامه

لذا در . كند بندي نيز مشكل ايجاد مي برند كه اين عامل در نظام بودجه كار مي
ريزي آمايش سرزمين ضروريت به موارد اشتراك و افتراق بين ناحيه و منطقه به  برنامه

  :گردد شرح ذيل توجه 

   وجود اشتراك ناحيه و منطقه)الف
  شوند   هر دو بخشي از فضا و سرزمين را شامل مي-1
  .هاي خود وجه اشتراك دارند  در تعدادي از عوامل و ويژگي-2
  باشند ها مي  داراي روابط عملكردي در شاخص-3

  وجوه افتراق بين ناحيه و منطقه)ب
ن سطوح باالتر از شهرستان در ايرا. باشد   منطقه معموالً بزرگتر از ناحيه مي-1  
تر از شهرستان در  گيرد و سطوح پائين بندي محدوده مناطق قرار مي در تقسيم

تواند شامل چند  به طوري كه يك منطقه مي. گيرند بندي محدوده ناحيه قرار مي تقسيم
  .ناحيه باشد
شود و از نظر  هاي طبيعي وزن بيشتري داده مي  در منطقه به شاخص-2  

شود ولي در ناحيه به  بندي استاني توجه بيشتري مي داري نيز به تقسيمتقسيمات ا
شود و به  گيري نواحي وزن بيشتري داده مي هاي انساني و نقش انسان در شكل شاخص
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اي از  تواند يك شهر يا روستا يا محدوده شودكه مي ناحيه كاركردي توجه بيشتري مي
  ).47 ص 1381عالجي، است(يك شهر و روستاهاي اطراف را شامل گردد 

  مراحل پژوهش و روش هاي تجزيه و تحليل در مطالعات آمايش سرزمين - 7
هاي مطالعه و بررسي در اين طرح، مشتمل بر بررسي اسناد و مدارك،  روش

مشاهده، مصاحبه، تكميل پرسشنامه، تفسير عكس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي ، 
يارها براي پيش بيني و برآوردها، مدل هاي تحليل داده ها، كاربرد شاخصه ها و مع

توصيفي و تحليلي و الگوهاي برنامه ريزي مختلف است كه بسته به مورد، با تكيه 
بررويكردهايي همچون مطالعات پهنانگر، ژرفانگر، پيمايشي توصيفي، تحليل نقشي در 

وري و چارچوب هاي استنتاجي و استقرايي و از طريق كاربرد تكنيك هاي معمول گردآ
  انجام (GIS)جغرافيا ,  تجزيه و تحليل اطالعات در علوم اجتماعي ، اقتصادي و سياسي

اي و منطقه اي  مي گيرد و در همه مراحل ارتباط مستمر و با ارگان هاي محلي و ناحيه
  .گردد و مسئولين ذيربط برقرار مي

 وتعيين نخستين گام در انجام مطالعات تفكيك موضوعي زمينه هاي مورد بررسي
آنگاه مجموعه . اجزاي آن است كه از طريق اعمال روش هاي واحد قابل بررسي هستند

مطالعات و بررسي ها و برنامه ريزي به سه زمينه شناخت وضع موجود و توانسنجي ، 
در زمينه نخست، ساختار و منابع محيط . بررسي و تحليل و برنامه ريزي تقسيم مي شود

 سياسي و ساختار -ساختار اقتصادي، ساختار فر هنگي طبيعي، ساختار اجتماعي، 
  ).8 ص 1385استعالجي، . (كالبدي موجود مورد بررسي قرار مي گيرد

مطالعات مرحله شناخت وضع موجود با توجه به طبيعت آن به طور همزمان در 
  .ابعاد ستادي و صحرايي انجام مي پذيرد

تين مرحله مطالعات اين بخش مطالعات ستادي كه از حيث مراحل انجام كار، نخس
است اساساً مبتني بر ر وش تجزيه و تحليل اسناد و مدارك موجود است و با بهره 
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گيري از تكنيك هاي جمع آوري و تحليل اسناد و مدارك، اطالعات و آمار مدون، 
درگردآوري اطالعات ديد پهنانگر بر . فيش برداري و خالصه نويسي صورت مي گيرد

ت و خصوصيات كمي و كيفي كل منطقه به صورت مجموعه اي مطالعه حاكم اس
  .همبسته و يكپارچه مورد مطالعه قرا مي گيرد

در انجام مطالعات ميداني ، ابتدا به منظور آشنايي با منطقه، بازديد از كانون هاي 
سكونتي به عمل مي آيد و از طريق آن بعضي از پيش فرض هاي بدست آمده در 

ساس روش مشاهده ، آزمون مي شود و ازاين طريق بر مبناي مطالعات ستادي، بر ا
ك حوزه الگوهاي سكونتي ، ساختارهاي نظام معيشتي و اقتصادي، نسبت به انجام ي

 -در مرحله بعد به منظور تبيين ديدگاه ها.  مي شودبندي مقدماتي و كلي اقدام
هيه و تكميل مي  كالبدي و محيطي ت– اجتماعي سياسي - در ابعاد اقتصادي-پرسشنامه

شود تا در جهت تحليل خصيصه هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي سياسي و زيست 
  .محيطي مورد استفاده قرار گيرد

اساس مطالعات ميداني مبتني بر بازديد و برداشت هاي ميداني  با تكنيك هاي 
ت طبيعي و كالبدي و پرسشنامه اس- سياسي اقتصادي–برنامه ريزي در ابعاد اجتماعي 

  )البته برداشت كاربري ها مستثني مي باشد(
در مطالعات ميداني ، اطالعات مورد نياز از طريق فنون اصلي تحقيق  يعني 
پرسشنامه، مصاحبه تصاوير ماهواره ، عكس هوايي، نقشه و فهرست سواالت گردآوري 

  .مي شود
يم، اقل( براي مطالعه وضعيت منابع و محيط طبيعي بخش هاي مختلف مطالعاتي 

از روش ) هيدرولوژي، زمين شناسي، خاك شناسي ، پوشش گياهي و محيط زيست
ولي در همة . گردد اكولوژيكي و تكنيك هاو نرم افزاري مختلف و متنوعي استفاده مي
شود و هم مطالعات  آنها هم از روش تجزيه و تحليل اسناد و مدارك موجود استفاده مي

  .گيرد و بررسي هاي ميداني صورت مي
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در زمينه شناخت ساختار اجتماعي از روش ها ي گردآوري اطالعات، به صورت 
بدين منظور ويژگي هاي جمعيتي در زمينه هاي كلي . ستادي و ميداني استفاده مي شود

بر اساس آمار رسمي . ، مشاركتي، تعداد جمعيت، مهاجرت و كم و كيف اشتغال و غيره
مبحث بر سرمايه ها و قشر بندي اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرد تكيه اصلي اين 

  .است
در بررسي هاي اقتصادي به طور توأمان از روش هاي مطالعاتي كار ستادي و 
ميداني براي گردآوري اطالعات استفاده مي شود در اين مبحث زمينه هاي توليد و 
. منابع معيشت بر اساس اطالعات آمار رسمي و مطالعات ميداني بررسي مي شوند

اطالعات كاربري .ل توليد نيز اساساً بر همين پايه مورد بررسي قرار مي گيردعوام
  .اراضي نيز بر اساس تحليل نقشه ها و تصاوير و مطالعات ستادي انجام مي گيرد

براي تكميل اطالعات، از ساير منابع در زمينه، توزيع وضع مالكيت و نيز چندي و 
  . چگونگي اشتغال استفاده مي شود

ه برداري از آب، تخصص نيروي انساني ، تقسيم كار در واحدهاي بهره نظام بهر
برداري  و سازماندهي توليد در سطح سكونتگاهها و در سطح واحدهاي بهره برداري و 
سازماندهي توليد در سطح سكونتگاهها و در سطح واحدهاي بهره برداري، اساساً با 

 وضع مبادالت و بازرگاني  و .استفاده از نتايج مطالعات ميداني گزارش مي شود
كار ستادي كتابخانه  ( مكانيسم هاي مبادله و شكل هاي آن ، براساس داده هاي موجود

 مي گردد و باالخره بر اساس اس تحليل داده هاي ميداني، توصيفو هم بر اس) اي 
تحليل كلي مجموعه موضوعات بررسي شده ساختار اقتصادي، روابط سكونتگاه ها 

  .رددبررسي مي گ
بررسي وضع تأسيسات زير بنايي نيز بر اساس اطالعات آماري موجود و 

  .پرسشنامه كالبدي انجام مي گيرد
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تمام اجزاء و عناصر اصلي از ) شناخت وضع موجود و توانسنجي ( در اين بخش 
تواند  اين ديدگاه كه چه تأثيري در رشد و توسعه اقتصادي موجود و آينده منطقه مي

مي   همچنين مالحظات دفائي و امنيتي مورد بررسي و مطالعات قرارداشته باشند و
  . گيرند

ه ـوجود پرداختـطالعات وضع مـي و تجزيه و تحليل مـش دوم به بررسـدر بخ
 روابط بين متغيرهاي مورد نظر  موانع  و –دها وگرايش ها ـش رونـدر بخ. مي شود

  اجتماعي و كاربري  - ي اقتصادي هاتنگناها  نيازها و كمبودها و امكانات و قابليت
و همچنين مالحظات دفائي و امنيتي تحليل . استخراج و تدوين مي شود... اراضي و 
  . مي گردد

 - آ ينده نگري–پيش بيني –در بخش سوم يعني بخش مربوط به جمع بندي 
سياستگذاري وبرنامه ريزي مديريت رشد و توسعه پايدار آمايش با نگرش نظري به 

  راهبردها و سياستهاي -  كيفي–و استراتژي مطالعات توسعه هدف هاي كمي مباني 
كلي و اجرايي براي آمايش وتوسعه تعيين مي شود و آنگاه  درچارچوب هدف ها و 

  و برنامه هاي مشخص و -سياستهاي تعيين شده و بر اساس نيازهاي دسته بندي شده 
شود و در هر برنامه اي نظام وخط عملياتي براي آمايش و توسعه و عمران ارائه مي 

مشي اجرايي به طور مشخص مورد بحث قرار گرفته و تعيين اولويت ها با توجه به 
كالبدي و سياسي در راستاي -فرهنگي– سياسي – اجتماعي-نقش عوامل طبيعي

  )12 ص1385استعالجي، .( عملكرد اقتصادي اهميت ويژه اي دارد

   ها نقشه - 8
را مي توان به سند سياستهاي تدوين شده ي موجود تعبير سند نهايي طرح آمايش 

كرد كه راهبردهاي اقدامات توسعه را با بيان تصويري و كالبدي در اختيار دستگاه هاي 
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 براي تهيه ي چنين سندي نقشه هاي پايه بايد مقياس منطقي و -اجرايي مي گذارد
  : اين نقشه ها بايد-درخور دقت خودرا داشته باشد

دور حاوي اطالعات به روز شده درمورد تمام عوارض حتي المق .1
  .مصنوعي و طبيعي با توزيع صحيح جغرافيايي آنها مي باشد

حتي المقدور حاوي اطالعات كليدي موثر در خصوص عوامل و عناصر  .2
 .باشد...  ارتفاعات و -موثر محيطي همچون آبهاي جاري

  .قابليت موزائيك شدن بانقشه هاي استان را داشته باشد .3

  براي انجام طرح آمايش 
  .مديريت طرح و سازمان اجرايي آن به شرح زير مي باشد

  

  
  

 

  
مدير (گروه راهبردي طرح 

 مدير اجرايي و - عالي
 )مشاورين

 

  

  ك اسناد و مدار–گروه پشتيباني 

  
 كميته فني طرح

گروه مطالعات مباني
 و روش شناسي

 گروه مطالعات
 محيط زيست

گروه مطالعات 
اجتماعي و 
 فرهنگي

گروه مطالعات 
جمعيت و 

 اسكان

گروه مطالعات
اقتصاد كالن

گروه مطالعات 
اقتصاد منطقه 

 اي

گروه مطالعات 
 زير بنايي

گروه مطالعات 
 سازماني- هادين

گروه مطالعات
 طبيعي

 

GISگروه سنجش از دور و 
  

 گروه تلفيق و برنامه ريزي
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 سازماندهي اجرايي مطالعات

  

 )مباني مفهومي و روش شناسي(كليات طرح 

  گردآوري داده هاي اسنادي
 توصيفي و فضايي

-  اجتماعي- منابع طبيعي و محيط زيست(تحليل وضعيت استان 
 )ري ادا-  سياسي- اقتصادي- فرهنگي

   فضايي- تحليل موقعيت مكاني
  منطقه اي- استان در مقياس ملي

 پيوندهاي –تحليل ساختار سكونت 
  امنيتي- فضايي و مالحظات دفاعي

رنده جمع بندي و نتيجه گيري با تأكيد بر تحليل عوامل پيش برنده و بازدا
 توسعه با توجه به مطالعات انجام شده و مأموريت هاي استان

  

 پيش بيني و آينده نگري

 

سامان مطلوب ظرفيت نهادي و  برنامه ريزي و سياست گذاري
 مديريت و آمايش استان



Archive of SID

ــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

8585858585858585

  :گيري نتيجه
گيري از منابع  اهداف اصلي جغرافياي كاربردي ارائه مسيرهاي منطقي در بهره

 آمايش نيز سندي است كه  برنامه. ني استطبيعي، انساني و توسعه مطلوب جامعه انسا
هاي  براي تحقق توسعه پايدار فضايي، مجموعه اهداف، راهبردها، سياست ها و برنامه

هاي دولتي و غير دولتي را درابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،  اجرايي بخش
  .گيرد زيست محيطي و كالبدي و سياسي را در بر مي

اي مورد نظر  ريزي آمايش، يكپارچگي بين رشته ات و برنامهاز آنجائي كه درمطالع
اي و پوياي  پارچه ضروري است ماهيت بين رشته است توجه به متدهاي تحليل يك

ريزي بر مبناي رويكرد  كند رويكرد مطالعات و برنامه آمايش سرزمين ايجاب مي
رويكرد هر اي با تأكيد بر توسعته پايدار باشد در اين  سيستمي و زيست ناحيه

توان چون ارگانيسمي دانست كه كمترين مكانيزسيمي آن را متأثر  سكونتگاهي را مي
سازد در واقع هيچ سكونتگاهي در پهنه سرزمين بدون ارتباط با ساير مراكز و  مي

تواند به رشد و  ها در فضا نمي هماهنگي با نظام كلي حاكم بر فضا و توزيع فعاليت
ها در  ها بر حسب نقش آن ين رويكرد به هر يك از سكونتگاهحيات خود ادامه دهد در ا

شود و مجموعه اجزاء و عناصرتأثيرپذيري آنها  مابين آنها توجه مي مجموعه و روابط في
  .شود ها، بررسي مي از يكديگر بر اساس انضباط فكري  نظام
هاي مختلف و  ريزي آمايش سرزمين، جنبه با اين ديدگاه مطالعات و برنامه

هاي متفاوت طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، امنيتي، زيست محيطي و كالبدي  لفهمو
نمايد در اين راستا  گيري مي هاي علوم ديگر بهره گيرد يعني از يافته را در بر مي

اي، در مطالعات و  جغرافياي كاربردي با ديدگاه رويكرد سيستمي و علم بين رشته
 نقش را در ايجاد حلقه ارتباط بين علوم و استفاده از ريزي آمايش سرزمين بهترين برنامه

با رويكرد مذكور، عالوه بر اين كه جغرافيا با . كند يافته ساير علوم را ايفا مي
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ريزي، ركن اساسي را دارد  هاي مختلف خود در همه مراحل مطالعات و برنامه گرايش
 الگوي توسعه در آينده  و ها و تعين خط مش مهمترين نقش آن در سنتز و تلفيق يافته

  .باشد مي
اي و  ريزي منطقه ريزي آمايش سرزمين سطوح مطالعات و برنامه مطالعات و برنامه در 

هاي بين منطقه و ناحيه  باشد لذا ضروري است كه به تفاوت اي داراي اهميت فراواني مي ناحيه
اخص طبيعي وزن دهد كه در منطقه به ش نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي. توجه گردد

بندي استاني توجه بيشتري  شود و از نظر تقسيمات اداري نيز به تقسيم بيشتري داده مي
گيري نواحي وزن  هاي انساني و نقش انسان در شكل ولي در ناحيه به شاخص. شود مي

شود و از نظر تقسيمات اداري نيز سطوح  شود و به ناحيه كاركردي تأكيد مي بيشتري داده مي
  .گردد  شهرستان توجه بيشتري مي تر از پائين

اي طرح آمايش سرزمين،  از ديدگاه جغرافياي كاربردي با توجه ماهيت بين رشته
باشد و شامل بررسي  هاي تركيبي مي هاي مطالعه و تجزيه و تحليل، روش الگوها، روش

، اي هاي هوايي و ماهواره اسناد و مدارك، مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، تفسير عكس
هاي  بيني و برآوردها، مدل ها و معيارها براي پيش هاي كاربردي، كاربرد شاخص نقشه

باشد كه با تكيه بر  هاي توصيفي و تحليلي مختلف مي اكولوژيكي چند عامله و مدل
هاي استنتاجي و   تحليلي در چارچوب-هاي پهناگر، ژرفانگر، پيمايشي، توصيفي روش

هاي معمول گردآوري در علوم اجتماعي، اقتصادي،  يكاستقراري و از طريق كاربرد تكن
  .گيرد محيط زيست، سياسي و جغرافيا انجام مي

 در اين زمينه هم در بررسي ساختار وضع موجود و هم در تجزيه و تحليل و در 
هاي كاربردي از اهميت بااليي  نهايت در تنظيم سند نهايي طرح آمايش، تهيه نقشه

 GISستا نيز جغرافياي كاربردي با سيستم اطالعات جغرافيايي در اين را. برخوردار است
ريزي آمايش سرزمين دارا  و با ديدگاه تركيب نگر مهمترين نقش را در مطالعه و برنامه

  .خواهد بود
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  :منابع و مأخذ
ريزي  هاي برنامه اصول و روش) 1381(آسايش، حسين، عليرضا استعالجي -1
  .انتشارات دانشگاه آزاد واحد شهرري: ، تهران)نها و فنو ها، روش مدل(اي  ناحيه

كارهاي توسعه پايدار، رساله دكتري تهران، راه) 1380( استعالجي، عليرضا-2
 .دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

: آشنايي با توسعه پايدار و يكپارچه، تهران) 1380(استعالجي، عليرضا -3
 .انتشارات جهاد سازندگي

، آشنايي با مديريت و )1380(ا، عبدالرضا، مسلمي استعالجي، عليرض -4
 .انتشارات جهاد سازندگي: ريزي منطقه، تهران برنامه

، چارچوب روش شناسي )1385( جاويدان، مجتبي، استعالجي، عليرضا، -5
  .مهندسين مشاور توسعه: مطالعات آمايش سرزمين تهران

طرح ساماندهي و چارچوب ) 1385(استعالجي، عليرضا   جاويدان، مجتبي،-6
 .مهندسين مشاور توسعه: توسعه اقتصادي، اجتماعي تهران

انتشارات گيتا : هاي نو در فلسفه جغرافيا، تهران ، انديشه)1378(شكويي، حسين -7
 .شناسي

ها، ترجمه محمد يمني، انتشارات آموزش  نظريه سيستم) 1370(دوران، دانيل -8
 .انقالب اسالمي

طرح ساماندهي و توسعه ) 1385(الجي، عليرضا استع  جاويدان، مجتبي،-9
 .مهندسين مشاور توسعه: اقتصادي، اجتماعي تهران

معاونت : برنامه آمايش سرزمين، زاهدان) 1385(مركز ملي آمايش سرزمين -10
 . بودجه امور اقتصادي و هماهنگي برنامه

 تهرانانتشارات دانشگاه : شالوده آمايش زمين، تهران) 1368(مخدوم، مجيد-11
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