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 آمایش اقتصادی جنوب شرق ایران با تاکید بر توسعه پایدار

 1رضاسارلی*

 2شهال فیاض

 3بهنام قرنجیک

 چکیده

ای های منطقهگیریریزی و تصمیمای است و به بیانی دیگر ابزار اصلی برنامهمنطقه هآمایش سرزمین زیربنای سازماندهی توسع     

های جامع توسعه بوده و پیوند ها و برنامهبنابراین آمایش سرزمین مبنای طرحبرای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی  و ملی است

در  ای استریزی جامع و در مقیاس ملی و منطقههای اقتصادی، اجتماعی و فضایی یا مجموع آنان در قالب برنامهریزیبرنامه هدهند

 صادی و اقتدار کشور بر عهده داردژگی های منحصر به فرد خود جایگاه بسیار مهمی در توسعه اقتاین راستا جنوب شرق ایران با وی

از  ه ممتاز ارتباطی کشور قرار بگیردهمچنین با توجه به موقعیت استراتژیکی و همجواری با خلیج فارس می تواند به عنوان منطق

ار می رود و باید بررسی کرد که در درجه ی اول عوامل موثر در سوی دیگر جنوب شرق ایران یکی از مناطق محروم کشور به شم

توسعه اقتصادی منطقه به چه عواملی بستگی داشته و درعین حال باذکر پیشنهاداتی به دنبال راه حلهای اجرایی برای رسیدن به 

جنوب شرق ایران راهبردها و  دراین مقاله سعی شده است تا با ذکر توان های اقتصادی و سرمایه گذاری سعه پایدار باشیمتو

اهد در نقاط روش تحقیق توصیفی و بر مبنای مستندات،شو ب با شرایط بومی منطقه ارائه شودسیاست های اجرایی، توسعه متناس

نتایج حاصله از تحقیق در نهایت نشان دهنده ی این امر می باشد که با به کارگیری راه حل ها و استراتژی  مختلف منطقه می باشد

این راه حل ها باید ضمن اجرائی بودن بتوانند سطح کیفیت زندگی ساکنان آن  قه را به مرز توسعه یافتگی رساندا، می توان منطه

 را افزایش دهند.

 

 توسعه پایدار.برنامه ریزی ،آمایش اقتصادی، جنوب شرق، کلمات کلیدی:  
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 فضای به بخشی نظام و ساماندهی اقدامات شامل است شناسی جامعه و ،اقتصاد جغرافیا علم سه از تلفیقی که سرزمین آمایش

 ی توسعه ریزی برنامه و طراحی یکپارجه نظام ؛ تر ساده عبارت به یا سرزمین آمایش طرحاست  ملی و اقتصادی اجتماعی طبیعی

 پالن طبق طرح این های مایه درون و اصول اگر و است پایدار ی توسعه های شاخص به رسیدن برای طرحی ظاهر به ؛ سرزمینی

 و ترکیب به نظر با ، جوامع و ها جمعیت میان توازن و تعادل ایجاد و ها خالء و ها فاصله کردن پر و معایب و نواقص رصد و ها

 نظام یک در تا ببرند باید ها شاخص این اساس بر هرکدام که سهمی و ها آن ی آتیه و پیشین وضعیت به نگاه نیز و ها آن بافت

 جهت عاملی و نیک بسیار شک بی رابگیرند، بهره حداکثر خود استعدادهای و ها داشته از بتوانند و بگیرند قرار سرزمینی یکپارچه

 جهت و ها قابلیت به توجه با باید را توسعه های شاخص. داشت خواهد خوبی وسرنوشت بود خواهد محروم مناطق پایدار توسعه

 و کمی های هدف و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، های فعالیت و زیربناها طبیعی، منابع انسانی، نیروی و جمعیت زمینه در گیریها

 جریانی و تواناییها استعدادها، آمدن در فعل به قوه از توسعه که میدانیم. داد ارائهبرنامه ها  کالن راهبردهای چهارچوب در کیفی،

 آوردن در فعل به جهت در بایستی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، ابعاد در کشور یک مختلف چالشهای. است چندبُعدی

لذا برنامه ریزی در امایش سرزمین بدون برنامه ریزی  درآید اجرا به و بررسی مطالعه، مورد کشور آن بالقوه و نهفته استعدادهای

و  منطقه ای کاربردی نخواهد داشت نقش سرزمین در امایش سرزمین بسیار مهم واساسی است به همین دلیل در هر نوع مدیریت 

طرح های امایش  برنامه ریزی از نوع امایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای سوال اصلی انتخاب مناطق است سپس فرایند تهیه

 .سرزمین در مسیر توسعه پایدار است که در این مقاله سعی کردیم به این ابعاد بپردازیم

 بیان مسئله

 خاص جغرافیایی قلمرو در و معنوی و مادی وضعیت بهبود راستای در امکانات از بهینه برداریبهره معنای به سرزمین آمایش

 رابطه ایجاد هدف با کار این. شودمی بخشی نظام و ساماندهی اقتصادی، و اجتماعی طبیعی، فضای هایمزیت طرح این در.است

 علی احمدی) است مناطق فضایی هایویژگی به توجه با سرزمین پهنه در هافعالیت انجام و جمعیت توزیع بین منطقی

 از تلفیقی سرزمین آمایش است، شده تعریف فعالیت و فضا انسان، بین رابطه تنظیم سرزمین آمایش عام طور به (71: 7831آبادی،

 – اجتماعی معیارهای و مالحظات گرفتن نظر در با اجتماعی – اقتصادی های فعالیت فضایی ساختار با جمعیت اسکان نظام

 :باشد می زیر شرح به سرزمین آمایش شمول و وظائف تعاریف، دادن قرار هم کنار با است ملی توسعه پایه نظریه براساس فرهنگی

 توسعه مدت دراز دیدگاه تنظیم مرجع عنوان به

 محیطی – فرهنگی،فضایی-اقتصادی،اجتماعی توسعه استراتژیهای ارائه

 مشخص های فعالیت برای یابی مکان

 مشخص های مکان برای یابی فعالیت

 سرزمین در فعالیت و جمعیت توزیع کلی استراتزی ارائه

 جمعیت اسکان الگوی -فضایی توسعه الگوی ارائه

 سرزمین مدیریت نظام ارائه
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 (7831 ، )زیاری،  زیست محیط از حفاظت

  سرزمین آمایش

 به خود مناطق توسعه منظور به ، عمومی بخش کلی طور به و ها شهرداری ، دولت که است اقداماتی مجموعه ، سرزمین آمایش

 فضای واقع در یا ، سرزمین گستره در وی های فعالیت و انسان چیدمان به ، شهری سیاست یک مافوق ، سیاست این.  برند می کار

 شود می شامل را ونقل حمل و جمعی ،ارتباطات مسکن و بوم ، اقتصادی توسعه این بنابر ؛ پردازد می ، خود به مختص جغرافیائی

 ایجاد منظور به محیطی عوامل و اقتصادی انسانی، عوامل بین متقابل های کنش و روابط تنظیم سرزمین شامل آمایش برنامه

 .باشد می محیطی و انسانی استعدادهای از پایدار و بهینه گیری بهره بر مبتنی سرزمینی

 محیطی و طبیعی منابع و سرمایه جمعیت، مهم مولفه سه به که آرایشی پایدارترین و ترین عادالنه ترین، مطلوب عبارت دیگر به 

 .گردد می اطالق شود، می داده سرزمین یا منطقه یک در

 آمایش جامع مطالعات و مبانی با کشور هر اجرائی های برنامه انطباق میزان یافتگی، توسعه های معیار و ها شاخص از یکی امروزه

 ها، مزیت از بتوان تا باشد می کشور هر اجرائی و سیاستگزاری شالوده افزاری، نرم برنامه سرزمین، آمایش برنامه. باشد می سرزمین

 و تاثیرگذاری زمینه کمترین ها،¬چالش و تهدیدها محدودیتها، که کرد استفاده ای گونه به سرزمین هر استعدادهای و فرصتها

 بودن دینامیک و پویا نگری، یکپارچه و جامع سرزمین، آمایش برنامه ملزومات و ها ویژگی مهمترین از. باشد داشته را مانور میدان

 سطح، لحاظ به برنامه بودن مراتبی سلسله و مند نظام بودن، محیطی زیست و ایمن فرآیندها، بودن عادالنه بودن، زمانمند برنامه،

 بخش حیات و نورانی مبانی اساس بر که ئی گونه به باشد می برنامه ابعاد و ارکان همه بودن متوازن باالخره و ها، پدیده و موضوع

 (دکتر حمیده قیومی ،دانشگاه تبریز)یابد عینیت و تحقق وجود عالم با طبیعت عالم وحدت اسالم، مبین دین

 توسعه پایدار

 شهری پایدار توسعه. همگان برای توسعه مناسب توزیع و منابع نیازها،  ساختن متعادل برای هماهنگ است ایتوسعه پایدار توسعۀ

 بس ایپروسه آن به دستیابی که شهر در موجود هایزمینه همۀ در و منسجم ایتوسعه  برای هاوزارتخانه و هاارگان همۀ نیازمند

  (1 :7813، )خلیلیاناست ایپیچیده
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 برای آینده نسل های یی توانا در اشکال بدون ایجاد را فعلی نسل نیازهای که توسعه ای:  است این پایدار توسعه تعریف ساده ترین

 (17 :7813کند)مهشواری، می تأمین خود نیازهای به دستیابی

 به آسیب بدون فعلی انسان رفاه حداکثرسازی برای محیطی زیست و اجتماعی ، اقتصادی اهداف تلفیق معنای به پایدار توسعه

   .)oecd)،1007 برآوردن نیازهایشان می باشد برای آتی نسلهای توانایی

 زیست محیط و اجتماع فرهنگ، ، اقتصاد ، سیاست از کلی مفهوم بلکه ندارد محیطی زیست کاربرد فقط پایدار توسعه مفهوم امروزه

 و تهدید ، تخریب ،فاقد نگر آینده ، متوازن ، جانبه همه فرایندی پایدار توسعه. گیرد می بر در یکدیگر با متقابل در ارتباط را

 و زیست ،محیط اقتصاد:  نگرد می پایه و اساس عنوان به موضوع سه بر شهری پایدار توسعه توان گفت می پس. باشد می مخاطره

 تر درست نتایجی ترتیب بدین. گیرند می قرار توجه مورد باهم مرتبط بلکه مجزا بصورت نه سه این.  آن فرهنگ و انسانی جامعه

 ( 7831) احمدی،.ترند نزدیک عوامل این اشتراکی فضای به هستندکه

 حال هر به. باشد زیستی مطلوب کیفیت کننده تضمین که سیاسی و اجتماعی اقتصادی فضای ایجاد یعنی پایدار توسعه بنابراین

 پذیرد صورت محیطی زیست های ارزیابی است الزم شهری و ای ناحیه ، ملی مختلف سطوح در توسعه پروژه نوعهر اجرای از قبل

 فایده از بیشتر هزینه دارای است ممکن ها پروژه از برخی چراکه گردد بررسی و تحلیل ورودی اکوسیستمی _خروجی میزان و

 باشد . اکوسیستمی

 و بحث مورد علمی محافل در کمتر و است بخشی ریزان برنامه ویژه به ریزان، برنامه میان در ناشناخته مفهومی سرزمین آمایش

 توانمندی از گیری بهره در تعادل ایجاد ، شرایط تدبیر،تنظیم سرزمین، آمایش:گفت توان می وجود این با است گرفته قرار انتقاد

 فراهم را زمینه این سرزمین است آمایش جدید هایتعادل نبود از جلوگیری و نابرابری کاهش و انسانی نیازهای با تطبیق ، طبیعی

 زندگی دیگری جای در تواند می که خوبی همان به  ای منطقه هر جمعیت دهد اجازه که است این سرزمین آمایش هدف  کند می

 به توجه با جمعیت بهتر توزیع طرح سرزمین آمایش از تعاریف معتبرترین از یکی بنابر. بپردازد زندگی به هم خود منطقه در کند،

 را جمعیت بالقوه های ظرفیت کامل توسعه و رفاه و نیست اقتصادی فقط آن هدف که است اقتصادی های فعالیت و طبیعی منابع

   بگیریم فاصله متمرکز ریزیبرنامه از و شود انجام واقعی شکل به استانی و بخشی ، ای منطقه ریزی برنامه که.دارد نظر در

 با ارتباط در کردن آماده البته دارد داللت زمین کردن آماده عبارتی، به یا سرزمین کردن آماده بر اصلی، مفهوم به سرزمین آمایش

 آمایش باشد، نظر مورد مسکونی واحد یک ساخت برای زمین از ایقطعه کردن آماده چنانچه دارد؛ متفاوتی شکل و معنا و هدف

 و روستایی یا شهری منطقه یک یا شهری حوزه مسکونی، محله آمایش اگر اما. گرفت خواهد خود به معماری بعد هم و کالبدی بعد

 تدوین ملی، بعد در. خواهند برخوردار بیشتری اهمیت از آن مانند و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، ابعاد باشد مطرح آن مانند

 خواهد ریزیبرنامه در محوری نقش و بسیار اهمیت فضایی، توسعه عناصر شناخت براساس کشور توسعه برای مناسب راهبردهای

 .(70ص7831زاده، تقی) داشت

 زیستمحیط توسعه و حفاظت فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، هایجنبه عقالنی و منطقی سازماندهی دانش و علم سرزمین، آمایش

 ارزشمندسازی منابع، از معقول استفاده آنها، برونی و درونی متقابل روابط و مناطق توسعه آن اساسی هدف. «شودمی شامل را

 و افقی هایهماهنگی زیست،محیط تقویت و ترمیم( طبیعی زیستمحیط) غیرساخته و( انسانی زیستمحیط) ساخت انسان میراث
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 و توسعه محورهای لحاظ از را منطقه یافتگیتوسعه آتی موجود سیمای دیگر عبارت به. شودمی شامل را مختلف سطوح در عمودی

  ( 718:ص7833صالحی،) کندمی ترسیم توسعه هایقطب

 یکپلرچگی ایجاد و پیوندها تقویت اکولوژیکی، تعادل اجتماعی، عدالت به رسیدن برای است رویکردی سرزمین آمایش کلی طور به

 است ایمنطقه هویت اعتالی و حفظ و زندگی کیفیت ارتقای و فضایی

 سرزمین آمایش خصوصیات ترینمهم

 بهینۀ توزیع سرزمین، آمایش هدف. است کـشور فـضای سازمـاندهی و گـراییکیـفیـت گرایی،کـل دوراندیشی، نگری،جامع 

 از مناسبی طیف از خود موقعیت و نیازها ها،قابلیت با متناسب منطقه هر که ایگونهبه است، سرزمین در فعالیت و جمعیت

 هدف دیگر، عبارت به. بپذیرد خود اقتصادی ظرفیت و توان با متناسب جمعیتی و باشد برخوردار اجتماعی و اقتصادی هایفعالیت

 .ملی منافع چارچوب در سرزمین از مطلوب وریبهره منظوربه فضا سازماندهی از است عبارت سرزمین آمایش کلی

 

 انجام ضرورت و همیتا مطالعه

 

 

 

 ریزیبرنامه رویکردهای ترینمهم از یکی عنوان به فوق در شده ذکر مشکالت و مسائل حلراه عنوان به استان آمایش ریزیبرنامه

 بازیافت و استان فضای کلی هایویژگی و خصوصیات مطالعه و بررسی به آمایشی ریزیبرنامه است جهان کشورهای غالب در

 فضایی و اجتماعی اقتصادی هایفعالیت استقرار و توسعه الگوهای مناسب توزیع ایجاد برای حلیراه آن مختلف نواحی در هاقابلیت

 نمایدمی ارائه را

 فضایی و اجتماعی اقتصادی مختلف هایزمینه در مسکالت و مسائل رفع مثبت آثار آن اجرای و استان آمایش ریزیبرنامه انجام با

 توسعه و یافته توسعه مناطق بین ما فاحش اختالفات و شده مشخص و تعیین استان بالقوه هایقابلیت و شد خواهد نمایان کشور
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 از مطلوب برداریبهره و شده برخوردار فعالیت و جمعیت توزیع در نسبی تعادل از فضایی سازمان و رفت خواهد بین از نیافته

 عاملین و هابرنامه تمامی برای اصلی راهنمای و پایه و مشخص توسعه محورهای و آمده عمل به ارتباطات و انرژی و زیست محیط

 جمعیتی تحرك و خدمات و امکانات نابرابر توزیع موقع به و سریع مهار. آمد خواهد وجود به استان در گیریتصمیم و سازیتصمیم

 استانی آمایش برنامه پایه بر راهبردی و سیستمی نگرش یک با جز بزرگ شهرهای جمعیت رشد مهار و روستاها کوچک، شهرهای

 نیست پذیرامکان

  اهداف

 و رشد جهت آن ظرفیت میزان و هاتوانایی شناسایی و استان جانبه همه مطالعه و بررسی باتا  است آن بر سعیزمینه   این در

 باعث نهایت در مدل این و شود تهیه استان آمایش و فضایی سازمان مناسب مدل و مشخص موجود فضایی سازمان ساختار توسعه

 عدالت و اقتصادی رشد پیشرفت، استقالل، هایجنبه در اسالمی ایران اصلی هایآرمان تحقق نهایت در و استان شکوفایی و رشد

 نحوه و جمعیت نقش استان، سطح در اجتماعی و اقتصادی مختلف هایفعالیت توزیع چگونگی تشخیص نظر این از باشد اجتماعی

 درك و استان در موجود نواحی مطالعه آنها، مکان و اقتصادی هایفعالیت ایتوسعه هایاولویت تعیین آنها، پراکندگی و توزیع

 گیردمی قرار استان آمایش مطالعات چارچوب در استان در موجود فضایی سازمان تصویر

 از منطقی برداریبهره منظور به فضا در انسان هایفعالیت و فضا انسان، رابطه تنظیم هدف با استان آمایش برنامه مطالعات انجام

 براساس و است اسالمی ایران جامعه بر حاکم هایارزش براساس آن معنوی و مادی وضعیت بهبود جهت در استان امکانات تمام

 پایدار، توسعه زیست، محیط حفاظت جهت در را توسعه فضاهای آن، از حاصل اجتماعی و اقتصادی و جغرافیایی هاگیرینتیجه

 هایزمینه در زیر کالن اهداف هدف این چارچوب در نیز و کندمی تجهیز ایمنطقه درون هایتعادل تأمین و سازییکپارچه

 :شودمی تدوین استان سطح در الذکرفوق

 هایضرورت و پذیریجمعیت هایظرفیت و بالقوه استعدادهای و امکانات با متناسب استان سطح در جمعیت استقرار و توزیع -الف

 اشتغال ایجاد بالقوه و موجود هایظرفیت از استفاده و جدید شغلی هایفرصت آوردن وجود به و استانی و ملی ابعاد در جغرافیایی

 استان در

 و اقتصادی هایفعالیت استقرار توان اکولوژیکی ارزیابی با استان درون در اقتصادی هایفعالیت ایتوسعه هایاولویت تعیین -ب

 استان پایدار توسعه قالب در منابع توسعه و حفظ با آن در اجتماعی

 اشتغال ایجاد راهبردی هایسیاست و آنها هایگیریجهت و اشتغال و جمعیتی هایبینیپیش -ج

  شهری سکونتگاهی مرکز استقرار مراتب سلسله نظام و نمره -رتبه براساس اسکان نظام سازماندهی -د

 -اقتصادی فضایی سازماندهی شهری هایمجموعه ایجاد جهت در روستایی و شهری توسعه و رشد محورهای و مراکز تعیین -هـ

 کالبدی و اجتماعی

 با استان معادن از برداریبهره و صنایع استقرار مکان اکولوژیکی ارزیابی و معادن و صنایع رشته در توسعه هایاولویت تدوین -ی

 عملکردها و هامقیاس ذکر
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 سایر با صنعت رابطه بهینه سازماندهی و استان صنعتی مراکز و هاقطب و صنایع استقرار نحوه و فضایی سازمان تعیین -و

 منابع اتالف از جلوگیری جهت در تبدیلی صنایع و کشاورزی بخش با ارتباط در بخصوص اقتصادی هایبخش

 و آینده در مناسب رسانیخدمات نظام جهت در آن بندیسطح و پیشنهادی و موجود جمعیتی مراکز موردنیاز خدمات تعیین -ن

 .کاال نگهداری و توزیع نظام بهینه سازماندهی

 به توجه با مربوطه تجهیزات و ارتباطی محورهای فضایی توزیع در نقل و حمل و ارتباطات فضایی توسعه راهبردهای تدوین -ر

 جوامع و جمعیت استقرار نظام با ارتباط در آن سطح و عملکرد

 استان در انرژی منابع توزیع و انتقال تولید، فضایی آرایش و توسعه راهبردهای تدوین -ز

 محیط حفاظت هایزمینه در کاربردها توسعه جهت اراضی هایقابلیت تعیین راستای در سرزمین و اقلیم اکولوژیکی ارزیابی -ط

 کاربردها سایر و توریسم صنعتی، کشاورزی، زیست،

 نواحی اقتصادی و اجتماعی توزان توسعه برای بستری نمودن فراهم -ظ

 ی الزم رهنمودها ارائه -ك

 دانست ضروری زیر دالیل به آنرا کردن اجرا و آمایش طرحهای تهیه توانمی بنابراین

مناطق هایقابلیت و امکانات از مناسب برداریبهره جهت-7  

سرزمین پهنه در فضایی تعادل ایجاد جهت -2 

ایمنطقه ـ ملی فرایند در مناطق فرهنگی ویژگیهای تلفیق جهت- 3 

اقتصادی مختلف بخشهای بین هماهنگی ایجاد جهت -4 

ریزیبرنامه در ایمنطقه و جهانی مناسبات لحاظ جهت -7 

مناطق به محوری هاینقش دادن و کردن تخصصی جهت -1 

 در اقتصادی و اجتماعی طبیعی، هایقابلیت از استفاده و واقعی مفهوم به کشور توسعه و رشد برای زمینه ایجاد جهت نهایت در و

 باشد.می توسعه چارچوب صحیح هدایت و توسعه فرایند تسریع

 مردم بسترزندگیاصالح  یا ، بهترسازی اشتیاق با ، پایدار توسعه به رسیدن راه در تکاپو ی مجموعه در ، شهری آمایش سیاست

  است. شهری توسعه های پروژه اجرای و تهیه در زیستی محیط عناصر به اساسی توجه و ، آناقتصادی  توسعه به مساعدت ، شهر

 توسط جمعیت، ممکن توزیع ترین مطلوب به رسیدن سرزمین، آمایش از منظور» :گوید می الکاز پل ژان  الکاز پل ژان نظریه

 طور به تاکنون ایران توسعه های برنامه در که امری «است سرزمین پهنه در اجتماعی و اقتصادی های فعالیت توزیع شکل بهترین

 از و شود خارج تزئینی شکل از ایران توسعه های برنامه اگر. است نداده نشان را خود نمودهای الاقل یا و نشده پرداخته آن به جدی
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 و وسعت با پهنه به بیشتری عنایت که داشت انتظار بتوان شاید آنگاه کند کوچ مردم اجتماعی زندگی بطن به ها کتابخانه قفسه

 است شده پرداخته ضرورت یک مثابه به «سرزمین آمایش» به مجال این در. بشود کشور پربرکت

 مراتب سلسله دارای درآن کشور، مدیریت وسطوح زمان ، ،مکان اهداف به بسته هرکشور توسعه نظام برنامه ریزی کلی طور به

 ریزیهای برنامه انواع میتوان ؛ کیفی ازنظر اهداف. شود به کارگرفته است ممکن برنامه ریزی انواع نظام این براساس. است سیستمی

 توسعۀ برنامه ریزی های انواع کمی؛ اهداف نظر از. ارشادی را به کارگرفت و اختصاصی ، دستوری ، بدعتی،اخباری ، تعدیلی

 ، نیز جغرافیایی سطوح نظر از. قرارداد استفاده مورد میتوان سرزمین، آمایش و کالبدی -فیزیکی ، فضایی ، اجتماعی اقتصادی،

از  و خرد برنامه ریزی و کالن برنامه ریزی ؛ کلی سطوح نظر از. کرد طراحی را محلی و منطقه ای ملی، برنامه ریزی سطوح میتوان

 نظر از. میشود عملیاتی طراحی و فنی تاکتیکی، ، استراتژیک مدیریت تصمیم گیری، سطوح برحسب برنامه ریزی ؛ نظرمدیریتی

 کالبدی - فضایی طرح های مدیریت از منظر و اتدوین کرد ر مدت کوتاه و میان مدت ، بلند مدت برنامه ریزی می توان ، اجرا مدت

 (.7818 تودارو، می نمایند) تدوینرا  محلی و ساختاری ،( استراتژیک) راهبردی طرح های ، امروزه ،

 

 

 ضرورت امایش سرزمین در ایران

 در نباشد غیرمحتمل اگر کشد مى دوش به را توسعه اصلى بار دولت که ىکنون متداول هاى روش با متعادل توسعه به دستیابى

شرایط  های جغرافیایی، محدوده لحاظ به بود ایران خواهد بر زمان و سرزمین امرى طوالنى آمایش بدون بینانه خوش حالتى

 به مخصوص های توانمندی منطقه هر بنابراین است گسترده دارای شرایط متنوعی های ناهمواری و خاکی و مرزهای آبی اقلیمی،

 ریزی گیرد برنامه صورت توجه بیشترین یافته توسعه کمتر و محروم های استان به باید ای منطقه ریزیهای برنامه دارد در را خود

 نقش به می شود، ناشی منطقه تنگناهای هر و ها قابلیت از که فرهنگی  اجتماعی های شاخص و معیارها اساس بر کشور ای منطقه

 و های منطق  ملی ، فراملی عملکرد سه با کشور و مناطق ها استان نظر نقطه این از.  بپردازد استان و منطقه هر آتی عملکرد و

 .)3 زمستان- آشتیانی و کریمی نژاد وردی( شوند می مشخص و تفکیک استانی
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 گیری نتیجه

 فوقالعاده درآمایش سرزمین منطقه نقش داشت لذا نخواهد کاربردی عمال ای منطقه ریز برنامه بدون برنامه ریزی آمایش سرزمین

  اساسی است و مهم

 می انضباطی جند و مدت دراز دیدی با جغرافیا به منتج نگر،و ،کل نگر جامع زیرا است ملی برنامه یک سرزمین آمایش کلی طور به

 آمایش نقش سرزمین آمایش بحثهای و مقوالت در که است این اهمیت حائز سرزمین،نکته آمایش تحوالت سیر مرور وبا باشد

 کرده توجه اجتماعی وسرمایه ملی هویت مباحث به حتی و است شده نیز مدت دراز دیدگاه تدوین مباحث وارد و شده وسیعتر

 هماهنگی تواند می فرابخشی و درازمدت سند یک عنوان به که است این بخشی ریزی برنامه با روابطش اما پردازد می آنها وبه است

 موازات به. گیرد بهره اجتماعی -اقتصادی مختلف بخشهای نتایج از تواند می نهایی تلقیق در و نماید ایجاد بخشها بین را الزم های

 پاسخ برای الزم های مکانیسم و ابزار فاقد بخشی و اقتصادی ریزی برنامه که است این دارد اقتصادی ریزی برنامه با که ای رابطه ان

 عنوان به تواند می سرزمین آمایش باشند می.... و ای منطقه بین و بخشی بین ی ها هماهنگی حیطه در مقوالت از بسیاری به

 ریزی برنامه نظام بهبود به و. باشد کشور مدت کوتاه و مدت میان های برنامه تهیه راهنمای کشور مدت دراز برنامه از قسمتی

 می توسعه محتوای و مایه درون به سرزمین آمایش که شد متذکر باید نیز کالبدی ریزی برنامه با ارتباطش زمینه در. نماید کمک

 می پیش سرزمین آمایش طراحان برای را فرصتی این و کند می اقدام آن از فیزیکی و کالبدی گیریهای نتیجه به دومی و پردازد

 به توجه بدون کالبدی ریزی برنامه که گفت باید ولی.باشند داشته ملی کالبدی طرح نیازهای از بهتری درك بتوانند تا آورد

 نیز وآمایش.پرداخت می خود فعالیت و حیات به ازآن جدا و استراتژیکی دستورات قالب در آن های راهنمایی و آمایش راهبردهای

 بین ارتباطی ریزی برنامه نظام تاریخ از مقطعی هیچ در و است داده ادامه کارخود به منوال همین به کالبدی نتایج به توجه بدون

 آمایش ملی مرکز» عنوان به محلی وجود رغم به که است آن واقعیت.است نداشته جود و ریزی برنامه کالن جریان دو این

 یا یک به روییده تاریخی درازنای در آنچه تغییر که داشت باور باید البته. است نشده برخوردار آمایش از ما سرزمین هنوز «سرزمین

 سرزمین آمایش ملی مرکز رئیس تصمیم به موکول تنها پیمود بایست می که راهی رفتن اما. شد نخواهد ساماندهی سال چند

 الاقل یا و نهم دولت که خواستی. کنند می هدایت را سازان تصمیم که است گیرانی تصمیم عنایت مدیون و مرهون بلکه نیست

 به ویژه توجه نیازمند ایران است کردن مطرح حال در ها استان به سفر یا تمرکززدایی چارچوب در ابتدا از دولت رئیس شخص

 شاید که ساختاری. شد خواهد ساختار تجدید ایران آنگاه. گردد تر شکل هم و همخوان یافتگی توسعه سطوح تا است مناطق

 .نشاند صدر بر و داد جای خود در هم را عدالت

. است سرزمین از انسان منطقی غیر استفاده منابع، اندازه از بیش کاهش بانی که نمود گیری نتیجه چنین توان می کلیصورت  به

 تجدید قابل و ابدی نشود، استفاده آن از بیجا اگر آن سودمندیهای از بسیاری اما است، پذیر آسیب و محدود منبع یک سرزمین

 برای که برد پی نکته این به انسان گذشته میالدی قرن اواخر از است، افتاده جویی چاره فکر به متمدن انسان خوشبختانه. هستند

 چارچوب یک در را برداری بهره روند که است بهتر باشد، داشته سرزمین از مستمر و اقتصادی صرفه با برداری بهره بخواهد آنکه

 سرزمین آمایش مطالعات اساسی  در مسئله بیان کنیم، اگر ساده تر به عبارت گذارد اجرا به مدیریت طرح نام به شده ریزی برنامه

و  زمین مدیریت ، زمین شناخت ، اززمین نمودن استفاده و کردن آماده چگونگی دریافت و عنوانش پیداست درك از که همانگونه

 ازمساحت جالبی یک مطالعه بعد درنقشه,  است اختیار در و موجود فضای آغازآن و مقدمه که مقایسه ای مطالعات از بهره گیری
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 عنایت با نقشه این سرزمین است در ارزش مقدماتی به نگرش بعنوان که است گرفته صورت جهان کشور 11 با آن انطباق و ایران

 مقایسه این مبنای فقط گرچه میگیرند نقشه جای این در کشور 11 حدود,  مقایسه مورد وکشورهای ایران مساحت کشور به

 فضای مسئله به تنها و است نبوده نظر مد پیرامونی امکانات و بالقوه بافت خاك زمینه های,  آب وهوا مانند مسایلی و است مساحت

 .است شده اشاره فیزیکی

 

 تابع همیشه ترقی و توسعه که است این بیانگر و میکند دگرگون کشورها برخی مساحت به نسبت را ما ذهنی فضای این مقایسه

 وتوسعه رشد زننده کارآمدرقم آینده نگرعمیق و برنامه ریزی, بهره برداری صحیح,  نیست بلکه مطالعه دقیق فیزیکی فضای

تجربی  و نظری درابعاد طوالنی نسبتاً ازسابقه اینکه رغم به برنامه ریزی مقولۀ.)711 ص,  7830, قورچیان( کیفیوکمیاست

 ناشناخته نیست برخوردار چندانی سابقه از آمایش، یا کالبدی - فضایی توسعه طرح های در به ویژه درکشورما اما است، برخوردار
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