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  چكيده: 

آمايش سرزمين در واقع شامل اقدامات ساماندهي و نظام بخشي به فضاي طبيعي، اجتماعي، اقتصادي در سطوح ملي و 
باال منطقه اي است كه بر اساس تدوين اصلي ترين جهت گيري هاي توسعه پايدار در قالب تلفيق بر برنامه ريزي هايي از 

و پايين و با تكيه بر قابليت ها، توانمندي ها و محدوديت هاي منطقه اي در يك برنامه ريزي هماهنگ و بلندمدت صورت 
اين رويكرد زمينه ي تعامل ميان سه عنصر انسان، فضا و فعاليت و ارايه چيدمان منطقي فعاليت ها در عرصه ي  .ميگيرد

توسعه و  براياهداف آمايش سرزمين توسعه متوازن و توسعه عادالنه و استفاده بهينه از منابع . سرزمين را فراهم مي كند
معطوف به استفاده درست ، متوازن و يكپارچه امري ضروري قه ايمنطستيابي به توسعه د مناطق سرزميني است. پيشرفت

است،  مناطق از قابليتهاي سرزمين، سازماندهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و محيط زيستي براي تحقق آينده مطلوب
مي تواند به به همين منظور يك برنامه ريزي استراتژيك آمايش سرزمين با در نظرگرفتن تمامي فاكتورهاي توسعه پايدار 

محيط طبيعي انعطاف پذيري  چرا كه آمايش سرزمين روشي است كه در برخورد با عدم تعادل درنتيجه مطلوب بيانجامد؛ 
بهره برداري بهينه از امكانات موجود در راستاي بهبود وضعيت مادي و معنوي و  مي تواند باآمايش سرزمين  .خوبي دارد

 آوري جمع و تحليلي –اين مقاله با روشي توصيفي . عمل نمايددر راستاي توسعه منطقه اي در قلمرو جغرافيايي خاص 
  شته شده است.شناسايي نقش آمايش سرزمين در توسعه منطقه اي نگا هدف با ايكتابخانه صورت به منابع

  
  آمايش سرزمين، توسعه منطقه اي، توسعه پايدار، سرزمين، برنامه ريزي واژگان كليدي:
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  مقدمه: 

يكي از شاخص هاي اقتصادي و معيارهاي توسعه يافتگي، ميزان انطباق برنامه هاي اجرايي با مباني و مطالعات جامع 
هاي آمايش سرزمين تنظيم شده باشد، اجرايي و عملياتي سازمانها بر اساس مولفهاگر برنامه هاي  .آمايش سرزمين است

به  ياديز تياهم يتوسعه منطقه ا هيدر نظر رياخ يكردهايرو رد.رفت و توسعه را نيز به دنبال داجهت گيريهاي پيش
 كيتوسعه  ه،يپا نير ادهند. ب ي) آن ساخت ميا منطقه ها و (تفاوت درون منطقه ياقتصاد ي) اجتماعي(ساخت نهاد

 ياقتصاد يدارد. نهادها، مجموعه ضابطه ها و مقررات عمل ونديپ زيآن ن يآن، بلكه منابع نهاد يكيزيمنطقه نه تنها با منابع ف
 يعنوان م رياخ يكردهاياز رو يگريدر هر منطقه هستند. دسته د يمحل يصنعت يو سنت ها يبر اساس فرهنگ اقتصاد

منابع، نهادها،  يباشد و پنج عامل قيتوسعه قابل تطب يبا سبك جهان قاًيدق ديمؤثر با يا توسعه منطقه استيدارند كه س
 نيشيپ يكردهايكه در رو يا . عوامل توسعه منطقهشمرنديچارچوب بر م نيرا در ا يخارج يوندهايروندها، فرهنگ و پ

 التيتسه ،ياقتصاد منطقه، خدمات بازرگان يبخش بيترك ،ياقتصاد يشامل ساختار و اندازه بنگاه ها شتريب اشتندد تياهم
 نياند. ا در منطقه بوده يزندگ تيفيحمل و نقل، اوقات فراغت و ك ،يارتباط يها رساختيز ،يپژوهش ينهادها ،يآموزش

چشم انداز ايستا به توسعه منطقه اي مي بخشند.(معصومي توسعه منطقه اي، نوعي شان بر يرگذاريتأث يعوامل با مفهوم سنت
 )75: 1385اشكوري، 

آمايش سرزمين، توزيع جغرافيايي بهينه منابع، فعاليتها و مشاغل است. با اين رويكرد آمايش سرزمين در واقع مديريت  
منطقه اي، توزيع مناسب ي ها رسيدن به توسعه پايدار، تعادل بي شك غايت اصلي تمام برنامه ريزعقاليي فضاست. 

رنامه هاي بلندمدت و فعاليت ها و استفاده حداكثر از قابليت هاي محيطي در فرآيند توسعه مناطق است. عدم توجه به ب
است.  مناطقاران به برنامه هاي توسعه سطحي جهت تحقق شعارهاي خود از موانع اصلي توسعه ناموزون گذتكيه سياست

 بردن عدم بين از به منوط پايدار، توسعه در اساسي مؤلفه بعنوان اجتماعي عدالت ققتح كه است شده مشخص امروزه

 و سرزمين وجود فضا در ها تعادل عدم كه موقعي تا ديگر به عبارت مي باشد سرزمين آمايش رهگذر از فضايي هاي تعادل

 آمايش سرزمين لذا اجتماعي رسيد تعادل هاي عدم امحاء به اجتماعي -اقتصادي هاي برنامه با صرفاً نمي توان باشد داشته

به طور كلي هدف هاي آمايش سرزمين در ارتباط با مباحث  )84، 1386مي كند(سرور:  ايفا زمينه اين در محوري نقش
در جهت تعادل بخشي به شرايط  منطقه اي، مباني متوازني از كانون هاي زيستي و نظام سلسله مراتب توسعه منطقه اي

 هاي آمايش سرزمين، كاركرد كانون است. ديدگاه مه ابعاد آن اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعيتوسعه در ه
را در شرايط متعادلِ بهره  منطقهها مي بيند و نقش و عملكرد واقعي يك  هاي جمعيتي را در قلمروهاي متفاوتي از فعاليت

ه رغم وجود قابليت هاي فراوان مناطق مختلف كشور، شاخص بدر كشور ما هم  .گيري و خدمات رساني، نمايان مي سازد
هاي توسعه در آنها در سطوحي مطلوب قرار ندارد و ارتقاي اين شاخص ها تا سطح شاخص هاي ميانگين ملي، اقدامات 

آنها  كه با برنامه ريزي منتاسب آمايشي مي توان باعث توسعه بيش از پيش و سرمايه گذاري هاي فراواني را طلب مي كند
اي بايد بر شناخت ريزي براي توسعه منطقههاست. برنامهجانبه ظرفيتهايي، ارتقاي همهاز تدوين چنين برنامههدف   شد.

خصوصيات جمعيتي، نيروي كار، «هاي كمي و كيفي منطقه مبتني باشد. به آن معنا كه از نظر كمي الزم است دقيق ويژگي
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شناسايي شوند و از نظر كيفي » ايهاي مصرف و بازارهاي درون منطقهاي و ويژگيسرمايهميزان منابع طبيعي، توليدي و 
 .اي طراحي و اجرا شوندهاي منطقهها بايد منطبق بر استعدادها و قابليتبرنامه

  مباني نظري:

  1آمايش سرزمين -1-2

هاي سرزمين  هاي جغرافيايي، قابليتيانريزي بلندمدت براي توزيع بهينه جمعيت فعاليت متناسب با بنبرنامهنوعي به
). آمايش سرزمين در پي ايجاد تعادل 1387:121گويند.( سرورمنظور افزايش رفاه و توسعه جامعه را آمايش سرزمين ميبه

 ها بين نواحي مختلف و تأكيد بر توسعهتوسعه بين نواحي، استفاده از منابع براي توسعه، توزيع عادالنه درآمد و فعاليت
ها توسعه و مراكز رشد است. ضمناً آمايش سرزمين، توسعه اي و توسعه هماهنگ قطبافتاده و حاشيهمنابع و نواحي عقب

متعادل مناطق شهري و روستايي  را در قالب نظام هماهنگ يكپارچه و توسعه هماهنگ زيربناها، خدمات و تسهيالت 
كميسيون   ).24: 1384(سرور: بيعي و انساني را دربرمي گيرد.طها و محيط اجتماعي و اقتصادي متناسب با نيازمندي

هاي عمومي اتخاذ وسيله بخشداند.كه در ابعاد وسيع بهريزي فضايي اتحاديه اروپا آمايش سرزمين را  روشي ميبرنامه
ها است. درنهايت برخي از هاي اراضي سرزمين و ارتباط منطقي بين آنها،كاربريشود.تا توزيع آينده فعاليتمي

هاي مؤلفه زيست،ريزي محيطحل مديريت و برنامهترين و مؤثرترين راهنظران آمايش سرزمين بهترين،ارزانصاحب
  ).4، 1389(خنيفر: اقتصادي. رفاه اجتماعي است.

                          
شكل  عناصر و اجزاء  :.Error! No text of specified style in documentشكل                                    

  آمايش سرزمين
  :2توسعه منطقه اي -2-2

هاي توسعه پنج ساله يا چند ساله نه به مفهوم توسعه ملي كه در سطح ملي كه شامل برنامه ريزيبرنامه		اي بهتوسعه منطقه
هاي يك روستا يا بخش يا ك سرزمين و نه به مفهوم برنامه ريزي بخشي و محلي كه فقط به مسايل و پتانسيلبراي تمام ي
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انسان  

فعاليت فضا 
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توان براي يك شود، نيست بلكه به اين مفهوم است كه چگونه ميشهرستان و استان بدون توجه با ساير نواحي انجام مي
استان يا ايالت، برنامه ريزي داشت تا در سطح ملي و  منطقه كه ممكن است شامل چند شهر بزرگ در يك منطقه يا چند

هاي نسبي مورد نظر مسئولين و سياستمدارن آن منطقه نايل شد و در اين ميان از توازن در پيشرفت و جهاني به برتري
اي، اي عمدتاً ريشه در سه شاخه علمي علوم منطقهمند شد. تئوريهاي توسعه منطقهرشد آن منطقه بصورت همگن بهره

توسعه پايدار منطقه اي عبارت است از روندي فراگير  )76: 1381(كالنتري، اي و جغرافياي تئوريكي دارنداقتصاد منطقه
، ضمن آنكه نياز ها اجتماعي –اجتماعي براي پاسخگويي به نياز هاي انساني  –در جهت افزايش توانايي هاي انساني 

. اين گونه توسعه كه نياز هاي نسل ش هاي پايداري جهان ، پاليش يابدجامعه و بينپيوسته در پرتو ارزش هاي فرهنگي 
ه مي كند مي بايست همراه با افزايش توانايي دورآتي در برآوردن نياز هايشان، برآكنوني را بدون كاهش توانايي نسل هاي 

  )16، 1389: (منزوي سياسي بيانجامداقتصادي و  –ها براي گسترش انتخاب هاي ساكنين منطقه در حوزه هاي اجتماعي 
  3رنامه ريزي منطقه ايب -3-2

 برنامه موجبات آوردن فرآهم و 	برنامه ريزي منطقه اي فرآيندي است ، درجهت مشاركت مردم ومناطق دربرنامه ريزي
منطقه اي را فرآيند بعضي از صاحبنظران برنامه ريزي  .اي منطقه	ويژگيهاي و كالن هاي برنامه با انطباق جهت از ريزي

نمايند.  مي تعريف محلي وامكانات نيازها با اجتماعي ـ اقتصادي مختلف هاي برنامه كردن وهماهنگ تنظيم 	ي درجهت
درواقع برنامه ريزي منطقه اي تصميم گيري وسرمايه گذاري درپروژه ها درسطح منطقه ، درراستاي توسعه اقتصادي ـ 

برنامه ريزي منطقه اي پرداختي به رابطه بين انسان ، محيط وفعاليت  مختلف كشور استاجتماعي وكالبدي مناطق 
وجود مناطق با هويت فرهنگي واجتماعي ـ سياسي جدا كه بعضي مواقع موارد فشار را باعث ) 119، 1378(زياري: است

ريع وفزاينده جمعيت يا افزايش ميشود، برنامه ريزي منطقه اي را محرز نموده است (نمونه فرانسه وانگلستان) رشد س
شهرنشيني ومسايل ناشي از آن ، توجه به مسايل عملكردي ،نزديك ساختن سطوح ملي ومحلي بهم ، بهره برداري از منابع 
بين منطقه اي، تنظيم برنامه ها وسياستهاي ملي ونياز به كسب اطالعات منطقه اي ، توجه به حوزه نفوذ شهرها دربرنامه 

اليل اقتصادي واجتماعي وفيزيكي ضرورت مطالعات وبرنامه ريزي درچارچوب منطقه، نياز د به توجه ري،شه هاي 	ريزي
  )40، 1388(صرافي: به برنامه ريزي منطقه را باعث شده است

  منطقه اي توسعه و4 سرزميني عدالت آمايش،

 كشور مدنظر مختلف مناطق در امكانات، و ثروت عادالنه و متناسب توزيع سرزميني، عدالت در مذكور مطالب به توجه با

 كشور درهر سرزمين آمايش "اصوال و است مطرح نيز پايدار توسعه مباحث و سرزمين آمايش در مساله اين كه باشد مي

 توازن از عدم ناشي هاي آسيب از .باشد نظر مد مناطق همه توسعه و بگيرد شكل اي منطقه توازن و تعادل مبناي بر بايد

 خالي و قومي، اي منطقه نارضايتي جنايت، و جرم و بزهكاري افزايش فقر، و بيكاري مهاجرت، به توان مي اي منطقه

(گر، .اشاره كرد ،... و اي حاشيه مناطق واگرايي كشور، براي امنيتي مشكالت ايجاد اي، حاشيه مناطق و روستاها شدن

                                                           
3 . Regional Planning 
4 . Territorial justice 
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 فضاي سازي بلكه آماده نيست، منافع حداكثر به دستيابي تنها سرزمين، آمايش از هدف كه داشت نظر در ) بايد34: 1377

 در5 دويچ كارل )21، 1367است(ايوالكست:  نظر مورد نيز استراتژيكي هاي هدف براي سياسي و اجتماعي اقتصادي،

 آموزش شامل هاي توسعه مؤلفه كه دارد اعتقاد و كند مي عنوان توسعه از را خود مقصود آن، انواع و ناسيوناليسم كتاب

 رأي حق و آهن بنادر، خط ها، جاده گسترش اقتصادي، توسعه شدن، صنعتي كامل، اشتغال عمومي، بهداشت همگاني،

 تغييرات مستلزم كه دانست چند بعدي جرياني بايد را پايدار توسعه است معتقد 6) تودارو22، 1384باشد(رجب نسب:  مي

 -فضايي نابرابري كاهش رشد اقتصادي، تسريع نيز و ملي نهادهاي و مردم عامه تلقي طرز اجتماعي، ساخت در اساسي
 نيازهاي با هماهنگ اجتماعي مجموعه نظام كه دهد نشان بايد اصل در توسعه. است مطلق فقر كردن كن ريشه و مكاني

 سوي به و شده خارج گذشته نامطلوبحالت  از نظام، داخل در اجتماعي گروههاي و افراد هاي خواسته و اساسي متنوع

  )115، 1365يابد(تودارو:  مي سوق است بهتر معنوي و مادي نظر از كه زندگي از حالتي يا وضع
 :يافته هاي تحقيق

 1372است (سازمان برنامه و بودجه،  يمناسب توسعه منطقه ا يوجود ساختار ادار يا الزمه تحقق اهداف توسعه منطقه
همگرا: طرفداران  كرديدو نگرش متفاوت بوده است: الف) رو ريتحت تأث رانيدر ا يا توسعه منطقه تيريمد) 17-18ب: 

 يمعتقدند رشد و توسعه در درازمدت به توسعه و تعادل ها كيقطب رشد و نئوكالس هينظر نيو همچن كرديرو نيا
تواند منجر به تعادل در توسعه  ينم ييمعتقدند رشد به تنها دگاهيد نيواگرا: طرفداران ا كرديانجامد. ب) رو يم يمنطقها

 رياجتناب ناپذ يرام يمنطقه ا تيريمد در يمركز يرو دخالت دولتها نيبردارد. از ا انيمناطق را از م انيشود و شكاف م
 ).4-6است (همان: 

دستيابي به توسعه متعادل با روش هاي متداول كنوني كه دولت بار اصلي توسعه را به دوش مي كشد اگر غيرمحتمل 
تجربه برنامه ريزي بخشي و  .نباشد در حالتي خوش بينانه بدون آمايش سرزمين امري طوالني و زمان بر خواهد بود

محروميت زدايي به شيوه كنوني كه عدم تعادل هاي موجود و گسترش شكاف روزافزون ميان مناطق توسعه يافته سياست 
گرچه نقطه روشن،  .و كمتر توسعه يافته كشور را به دنبال داشته است، روشن ترين دليل بر ناكارآمدي اين روش ها است

است، اما جاي ترديدي نيست كه دولت و اعتبارات دولتي  ايجاد مركز ملي آمايش توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي
همچنان نقش محوري در فرآيند توسعه خواهند داشت، كه اين نقش مي بايست جهتي دوسويه داشته باشد. بدين معني 
كه دولت با كاهش تدريجي نقش خود در مناطق توسعه يافته از يك سو و با سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اساسي 

اطق كمتر توسعه يافته، بستر توسعه را آماده كند واز سوي ديگر با برقراري تسهيالتي كه با مكانيزم هاي ساده و فارغ در من
از پيچيدگي هاي بوروكراتيك كنوني، در اختيار متقاضيان راه اندازي واحدهاي توليدي در اين مناطق قرار گيرد، زمينه 

و شركت هاي دولتي را در اين مناطق فراهم آورد. سازوكار آمايش  جلب مشاركت هاي مردمي و بخش هاي غيردولتي
 توجه ضمن و فضائي رويكرد يك با سرزمين آمايش ريزي برنامه .سرزمين شيوه مناسبي براي رسيدن به اين هدف است

                                                           
5. Karl Duich 
6 . Todaro 
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 به رسيدن براي ريزي برنامه شيوه اين. كند مي تالش اي منطقه درون تعادلهاي ايجاد جهت در اي، منطقه ويژگيهاي به

 سطح در سياسي و اقتصادي اجتماعي، هاي حوزه در آنها انتخاب گسترش در مردم افزايش توانائيهاي دنبال به توسعه،

وجود برخي اعتراضات و نارضايتي ها از نحوه تخصيص بودجه در سطح كشور و  )94، 1379(صرافي: باشد  مي منطقه
بي عدالتي خواندن نحوه تخصيص آن ناشي از عدم توجه به اهميت آمايش سرزمين است. در واقع تمام فعاليت هاي 

كارخانجات و. همه  عمراني و رفاهي بايستي براساس آمايش سرزمين انجام گيرد. اقداماتي نظير احداث جاده، بيمارستان،
براساس معيارهاي استاندارد، خواهد توانست زمينه هر نوع اعتراض حتي فعاليت هاي سياسي و تبليغاتي بعضي از گروه 
هاي متقاضي شركت در ساختار قدرت در كشور را به منظور رسيدن به اهداف سياسي بگيرد. چراكه هر اقدام رفاهي بر 

شبهه اي در تخصيص منابع خواهد بود. در اين شرايط تركيبي مناسب از رشد  مبناي آمايش سرزمين پاسخگويي هر
بايد  .جمعيت و تقاضاي آينده و چشم انداز آن مبتني بر برنامه ريزي منطقه اي آمايش سرزمين به نتيجه خواهد رسيد

يدگاه سيستمي مي توان آن گفت شاخص هاي فقر و محروميت ملي و منطقه اي با يكديگر ارتباط متقابل دارند و تنها با د
را به طور همه جانبه مورد بررسي قرار داد، ضمن آن كه اثرات و كاركردهاي برنامه ريزي آمايش سرزمين در كاهش 

  .شاخص هاي تركيبي فقر و محروميت ملي و منطقه اي و امنيت اقتصادي بر كسي پوشيده نيست
 ضرورت اجراي آمايش سرزمين براي توسعه منطقه اي

 توسعه، دستاوردهاي فضايي توزيع و عادالنه دسترسي ديدگاه از اجتماعي عدالت به رسيدن سرزمين آمايش برنامه رسالت

 حفظ و زندگي كيفيت ارتقاء و اكولوژيكي تعادل فضايي، يكپارچگي ايجاد و پيوندها تقويت و برقراري از ناشي كارايي

 ضروري زير داليل به آنرا كردن اجرا و آمايش طرحهاي تهيه ميتوان بنابراين .است و توسعه آن اي منطقه هويت اعتالي و

 سرزمين پهنه در فضايي تعادل ايجاد جهت -2 مناطق هاي قابليت و امكانات از مناسب برداري بهره جهت -1: دانست

 مختلف بخشهاي بين هماهنگي ايجاد جهت -4 اي منطقه  ملي فرايند در مناطق فرهنگي ويژگيهاي تلفيق جهت -3

 محوري نقشهاي دادن و كردن تخصصي جهت -6 ريزي برنامه در اي منطقه و جهاني مناسبات لحاظ جهت -5 اقتصادي

 طبيعي، قابليتهاي از استفاده و واقعي مفهوم به كشور توسعه و رشد براي زمينه ايجاد جهت نهايت در -7 مناطق به

  )31: 1391(بلوري: ميباشد توسعه چارچوب صحيح هدايت و توسعه فرايند تسريع در اقتصادي و اجتماعي
در حقيقت مي توان دريافت كه با اجراي برنامه ريزي فضايي، از سطح بين المللي تا سطوح محلي مي توان به اين گونه 

به عبارت ديگ با توسعه  وميت ملي و منطقه اي را كاهش دادعدم تعادل ها خاتمه داد. يعني در حقيقت فقر و محر
طريق  و از )21: 1384اقتصادي و انسجام بازارهاي عوامل مختلف، نابرابري هاي منطقه اي نيز كاهش مي يابد( چلپي، 

از بند فقر و محروميت رها خواهند شد در غير اين صورت، تأكيد بر برنامه  مناطق شهري و روستاييبرنامه ريزي فضايي 
به اجراي برنامه ريزي فضايي، عالوه بر اين كه تنگناهايي را براي روستاها پديد مي آورد، باعث ريزي بخشي و عدم توجه 

مي شود كه مردمان مناطق حاشيه اي و به خصوص روستائيان به سوي قطب ها و شهرهاي بزرگ مهاجرت كنند و چون 
داشت، لذا بروز مسائل گوناگون شهري  شهرها نيز ظرفيت پذيرش تمامي افراد مناطق حاشيه اي و روستايي را نخواهند
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نيز دور از واقعيت نخواهند بود و عدم تعادل فضايي همچنان  ...نظير حاشيه نشيني در جوار شهرهاي بزرگ، آلودگي هوا و
  .برقرار خواهد ماند

  آمايش سرزمين پيش شرط توسعه منطقه اي:

 هاي كالني هدف از برآمده ،توسعه منطقه اي شرط پيش بعنوان سرزمين آمايش ريزي برنامه به آوردن روي كلي، بطور

  :است بندي دسته قابل زير شرح به كه است
 هاي گونه . رود مي نشانه را كارآيي و كميت افزايش واقع، در كه ملي رشد براي تر وسيع زمينه ايجاد •

 مناطق در ملي عظيم طرحهاي اجراي و طبيعي منابع توسعه : از عبارتند هدف اين با ريزي مختلف برنامه

 بزرگ. شهرهاي مورد در تمركززدايي طرحهاي و اجراي مانده ب عق

 گيرد: رفع مي بر در را زير هاي گونه كه اي منطقه بين و درون تعادلهاي ايجاد با اجتماعي عدالت پيگيري •

  .توسعه از مانده كنار مناطق زدايي محروميت اي، منطقه تنزل ركود و

 .طلبي جدايي گرايش با مناطق يا و مرزي مناطق به ملي منابع تزريق يبا مل وحدت و حاكميت تحكيم •

 و طبيعي منابع حفظ جهت اي منطقه ريزي مه برنا شناسانه بوم معيارهاي با كه ت زيس محيط حفاظت •
 .رساند مي ياري حساس مناطق پاكسازي

 ريزي برنامه آن در كه طبيعي بالياي يا جنگ از ديده آسيب اي منطقه قبال در ملي دين اداي و نوعدوستي •
 )89، 1386(سرور: شود مي گرفته كار به منطقه مقياس در نوسازي و بازسازي

قا دهد و ميزان مي تواند توسعه منطقه اي را ارت هنه سرزمين و بهره برداري كارآمدتوزيع مناسب جمعيت و فعاليت ها در پ
 پذيرد؛الن، بخشي و استاني انجام در سه سطح كمي تواند اين امر ان نمايد كه توازن آنها را يكس

 :در سطح كالن محورهاي ذيل مورد توجه مي باشند

 چشم انداز توسعه فضايي كشور �

 تحليل شرايط منطقه اي و بين المللي �

 محدوديت ها و مزيت هاي سرزمين �

 توزيع جمعيت �

 راهبردهاي امنيتي و دفاعي �

 تي مكاني و جغرافياييپايگاه اطالعا �

 :در سطح بخشي محورهاي ذيل موردتوجه قرار مي گيرند

 سازگاري فرآيند توسعه با ويژگي هاي سرزمين �

 سياست هاي منطقه اي و سرزميني بخش ها �

 اولويت ها در توسعه بخش �

 :در سطح استاني نيز محورهاي موردتوجه موارد ذيل را شامل مي شوند
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 ربخش هاي محوري و اولويت دا �

 نقش استان در تقسيم كار ملي �

 سازمان فضايي توسعه استان �

: در صورت عدم توجه به شاخص هايي چون براي توسعه منطقه اي كه در اجراي سند آمايش سرزمينيبايد توجه داشت 
ايجاد مشكالتي فراروي اجراي آن  مزيت هاي نسبي، ظرفيت توسعه پذيري -4قابليت ها و  -3امكانات،  -2جمعيت،  -1

مي شود. به منظور كاهش هويت  در مناطق كشور  خواهد شد. اين امر منجر به افزايش تهديدات و يا تقويت تهديداتي
هر يك از اين تهديدات، توجه به كاركرد آمايش در كاهش فقر و محروميت منطقه اي و ملي نيز به عنوان يك محور 

 .اصلي بايد مورد توجه قرارگيرد

در برنامه ريزي هاي سطوح مختلف، حاكي از جايگاه باالي آمايش به عنوان چارچوب توسعه بلندمدت اهداف تعيين شده 
كشور و درواقع راهنماي تدوين ساير سطوح برنامه ريزي است. بهره وري از منابع و ظرفيت هاي اقتصادي، اجتماعي و 

، خرد و كالن را نيز دربرمي گيرد. محيطي سرزمين، هدف اصلي آمايش سرزمين است كه ساير اهداف سطوح توسعه
درواقع رسيدن به هدف آمايش در يك افق بلندمدت بيست ساله مستلزم رسيدن به اهداف برنامه هاي پنج ساله، ساالنه، 

. بدون ترديد، بخشي و منطقه اي است و ضروري است جهت گيري اين برنامه ها درراستاي اهداف آمايش صورت گيرد
هاي منطقه اي و تالش در جهت  نطقه اي، خود بيانگر آن است كه ضرورت توجه به مساله نابرابريبرنامه ريزي توسعه م

 )158، 1387كاهش آن، خود به مثابه بخش مهمي از توسعه پايدار محسوب مي شود(حسن زاده: 

نامه ريزي و در بين از طرف ديگر مطالعه پيامدهاي فضايي هركدام از سطوح فوق درتبيين بهتر جايگاه آمايش در نظام بر
سطوح برنامه ريزي، كمك شاياني خواهد كرد. سازماندهي مناسب فعاليت و انسان در پهنه سرزمين، غايت اصلي تمام 
برنامه ريزي ها در سطوح مختلف است. اگرچه در سطح خرد، مكان يابي جهت حداكثر كردن سود بنگاه و درواقع 

نوع برنامه ريزي است ولي اين جانمايي در راستاي هدف باالتر يعني چيدمان  جانمايي بهتر فعاليت ها پيامد فضايي اين
 .منطقي فعاليت ها در پهنه سرزمين، ايفاي نقش مي كند

به عبارت ديگر، فرآيند برنامه ريزي صحيح و سلسله مراتبي از سطح آمايش ملي شروع و با تدوين برنامه هاي ميان مدت 
قتصادي به سطح برنامه ريزي خرد منتهي مي شود. اتكا به اين سلسله مراتب نه تنها به توسعه اي و برنامه ريزي كالن ا

اجرايي شدن مطالعات كالن و بلندمدت، كمك شاياني مي كند بلكه روند توسعه كشور را منطقي، هماهنگ و پويا مي 
ملكردي تخصصي بوده و سازد و عناصر توسعه يك كشور همانند اجزاي يك سيستم يا اندام هاي يك بدن داراي ع

چارچوب هاي توسعه مناطق واهداف بلندمدت آنها متأثر از اهداف بلندمدت ملي بوده و برنامه ريزي هاي محلي نيز از 
چارچوب هاي توسعه منطقه اي پيروي خواهند كرد. اين امر موجب كاهش عوارض منفي توسعه و تعديل تبعات منفي 

 .توسعه در كشور مي شود

برنامه ريزي مبتني بر آمايش سرزمين و ارتقاي جايگاه آمايش سرزمين به عنوان باالدست ترين سند توسعه طراحي نظام 
بلندمدت كشور است كه در راستاي كاهش فقر و محروميت از طريق نهادينه سازي رويكرد آمايشي در بدنه نظام برنامه 
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و تنظيم روابط بين برنامه ريزي بخشي و منطقه اي و ريزي (به منظور تنظيم رابطه ديدگاه هاي درازمدت و ميان مدت 
و توسعه  تعيين نقش و جايگاه بخش هاي مختلف و عرصه هاي مختلف جغرافيايي) در چارچوب مباني آمايش سرزمين

جهت تحقق اهداف و آرمان هاي آن بايد تمام  مناطق براي توسعه منطقه اي صورت مي گيرد. در واقع آمايش منطقه اي
براين اساس ضروري . ريزي هاي سطح پائين آن با استناد به اين اسناد تهيه شوند و نهايتاً به مرحله اجرا درآيندبرنامه 

است: براساس ضوابط آمايش ملي و سياست هاي كالن نظام جمهوري اسالمي ايران و سندچشم انداز توسعه، نظريه پايه 
  دوين گردد. در تمامي استان هاي كشور ت توسعه منطقه اي با حضور سياستگذاران و برنامه ريزان

 توسعه منطقه اي در گرو وابستگي توسعه ملي

در مطالعات آمايش سرزمين در مقياس هاي مختلف، هماهنگي هاي الزم با طرح كالبدي ملي به خصوص در بخش منطقه 
 :بندي، جهت تطابق مطالعات صورت گيرد. اين امر به داليل زير ضرورت يافته است

 بهره برداري مناسب از امكانات و قابليت هاي مناطق •

 ايجادتعادل فضايي در پهنه سرزمين •

  تلفيق ويژگي هاي فرهنگي مناطق در فرآيند ملي منطقه اي •
  ايجاد هماهنگي بين بخش هاي مختلف اقتصادي  •
 توجه به مناسبات جهاني و منطقه اي در برنامه ريزي آمايش سرزمين  •

 ش هاي محوري به مناطقتخصصي كردن و دادن نق  •

و در نهايت جهت ايجاد زمينه براي رشد و توسعه كشور به مفهوم واقعي و استفاده از قابليت هاي طبيعي،  •
 .اجتماعي و اقتصادي در تسريع فرآيند توسعه و هدايت صحيح چارچوب توسعه

مورد نظر است، توجه به روش هاي از آنجايي كه در برنامه ريزي آمايشي، هماهنگي بين رشته اي و ياچند رشته اي 
چون در مقياس هاي مختلف جغرافيايي توسعه ملي در گرو توسعه مناطق مي باشد كه  .تحليل يكپارچه ضروري است

در آمايش سرزمين توجه به تمام عرصه هاي زندگي مدنظر است،  باهم و در كليت منسجم باعث پيشرفت جامعه گردند.
مي ابعاد آن به صورت همزمان امكانپذير نيست. لذا در عمل با توجه به اولويت هاي تعيين اما دستيابي به توسعه در تما

د و بايد از توسعه منطقه اي و محلي به عنوان نمونه كوچك و مهم اقدام نمود ه بر موضوعات كليدي متمركز مي شوشد
نهايي هر ساله به روز شده و داراي انعطاف ماهيت بين رشته اي و پوياي آمايش سرزمين ايجاب مي كند كه سند  همچنين

از آنجا كه تحقق اهداف، نظريه ها و ديدگاه هاي بلندمدت آمايش استان در  .پذيري الزم با توجه به تحوالت باشد
در چارچوب آمايش ملي قابل دستيابي است بنابراين، برنامه آمايش بايستي در سازگاري كامل با اهداف توسعه پايدار ملي 

  .تهيه شوداي توسعه مناطق به عنوان پايه و اساس راست

هجري شمسي نيز در خصوص آمايش سرزمين مواردي ذكر  1404در سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 
گرديده است كه اهميت جدي مسئله را نمايان مي سازد. پيگيري آمايش سرزمين مبتني بر اصول ذيل در اين سند مطرح 

 :ن موارد مي توانند به عنوان رسالت آمايشي سرزمين مطرح شوندشده است. اي
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  مدل : رسالت آمايش سرزمين. منبع نگارنده

آن در اهميت قائل شدن و سرلوحه قراردادن آمايش سرزمين در تدوين برنامه ريزي رسالت آمايش سرزمين نتيجه نهايي 
 ظ امنيت ملي در يك زيرساخت محكم و پايدار خواهد شدتوسعه كشور است و اين امر منجر به تأمين منافع ملي و حف

ويژه داشت كه توجه  بايد مدنظر و اين امر اتفاق نمي افتد مگر اينكه از سطوح منطقه اي براي توسعه كشور شروع نمائيم.
برقراري روابط دليل اول: اهميت اقتصادي مناطق و ايجاد و : ناشي از دو دليل است در آمايش ملي ايبه توسعه منطقه

ها و فرهنگ بومي مناطق در برابر فرآيند دليل دوم: حفظ، ارتقا و احياي سنت و  زا در منطقهاقتصادي و فرآيندهاي توسعه
ناپذير است. هدف از جتماعي در همه كشورها امري اجتنابا -ريزي بلندمدت توسعه اقتصاديامروزه برنامهشدن. جهاني

اي بايد بر شناخت دقيق ريزي براي توسعه منطقههاست. برنامهجانبه ظرفيتارتقاي همههايي، تدوين چنين برنامه
خصوصيات جمعيتي، نيروي كار، ميزان «هاي كمي و كيفي منطقه مبتني باشد. به آن معنا كه از نظر كمي الزم است ويژگي

ها شناسايي شوند و از نظر كيفي برنامه» ايههاي مصرف و بازارهاي درون منطقاي و ويژگيمنابع طبيعي، توليدي و سرمايه
 .اي طراحي و اجرا شوندهاي منطقهبايد منطبق بر استعدادها و قابليت

  نتيجه گيري:

هاي گيريريزي و تصميماي است و به بياني ديگر ابزار اصلي برنامهآمايش سرزمين زيربناي سازماندهي توسعة منطقه
آورد اجتماعي هر منطقه را فراهم مي -هاي توسعه اقتصاديين، زمينة اصلي تهية برنامهاي و ملي است. آمايش سرزممنطقه

جا كه براي هاي فيزيكي و فضايي خواهد بود. از آنريزيهاي اقتصادي و اجتماعي با برنامهريزيو ابزار اصلي تلفيق برنامه
كار گرفت و  ساني، اقتصادي و منابع فضايي و محيطي بهتحقق اهداف توسعه، بايد همة منابع اجتماعي را اعم از منابع ان

هاي جامع توسعه بوده و ها و برنامهريزي است، بنابراين آمايش سرزمين مبناي طرحها مستلزم برنامهكارگيري همه اينبه
در مقياس ملي و  ريزي جامع وهاي اقتصادي، اجتماعي و فضايي يا مجموع آنان در قالب برنامهريزيپيوند دهندة برنامه

رسالت 
آمايش 
سرزمين

مالحظات 
امنيتي و دفاعي

بازدهي 
اقتصادي

 يكپارچگي
سرزمين

رفع محروميت ها ً 
در مناطق 

روستايي كشور
روابط دروني و 
 بيروني اقتصاد

كشور

حفظ هويت 
اسالمي 
ايراني

حفاظت 
محيط 
زيست

تعادل هاي 
منطقه اي
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هاي نسبي يك منطقه (اعم از توان براي رسيدن به برترياي به آن معنا است كه چگونه ميتوسعه منطقه اي استمنطقه
ريزي چند شهر بزرگ در يك منطقه يا چند استان و ايالت) در سطح ملي و جهاني و توازن در پيشرفت و رشد آن برنامه

يك . اي و جغرافياي تئوريك دارنداي، اقتصاد منطقهنطقهاي ريشه در علوم مهاي توسعه منطقهكرد. بر اين اساس، تئوري
ارائه دهد،  ساكنينبه مانند موجود زنده نياز به اجزاء و اندام درست دارد تا بتواند خدمات صحيح را به  منطقه جغرافيايي

ن در آمايش سرزميني بنابراي .است آناز ملزومات  منطقهبنابراين آمايشي فكر كردن و قرار گرفتن اجزاء توسعه براي يك 
اي، افزون بر تنظيم و ريزي منطقهبه هر صورت بايد گفت برنامه باشد.ارتباط ارگانيك برقرار  مناطقبايد بين تمام اجزاء 

اجتماعي با نيازها و امكانات محلي، فرآيندي است براي مشاركت مردم و ـهاي مختلف اقتصاديكردن برنامههماهنگ
هاي كالن ملي با ريزي از پايين به باال در جهت انطباق برنامهو فراهم آوردن موجبات برنامه ريزيمناطق در برنامه

اي از نظر جغرافيا و فضا، وجوه مشترك فراواني با آمايش سرزمين دارد ودر اين ريزي منطقهبرنامه .ايهاي ناحيهويژگي
اي و آمايش سرزمين) بايد در كنار ريزي منطقهرنامهخصوص تجارب جهاني هم حكايت از اين واقعيت دارد كه اين دو (ب

  .اي در چارچوب آمايش سرزمين انجام پذيردريزي منطقههم و بلكه برنامه
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