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  بر مديريت آمايش سرزمين در ايران و جهان مقدمه ای
  
  ١دكتر حسين خنيفر
  ۲دکتر حميد ملکی

  
  چكيده

ريزيهاي  اي و ملي به مديريت آمايش سرزمين در برنامه هاي منطقه پيشينه توجه به ويژگي
جهت ديرينه است كه به زمـان   ديرينگي و تازگي برخوردار است، از آندو زاوية توسعه از 
گـردد و   انسان در پهنه زمين و تعريف سرزمين و كنجكاوي نسبت به حيات بـازمي حضور 

تازگي آن مربوط به يكصد ساله اخير است كه عمدتاً در نيمة سـدة اخيـر و بعـد از جنـگ     
ي ايـن ابعـاد و   در اين مقاله ضمن بررس. ها آغاز گرديد جهاني دوم و با مطالعات فرانسوي

له مديريت آمايش سرزمين به سابقه آن در ايران كه به دهة المللي مسئ سابقه جهاني و بين
پرداختـه و مطالعـات گـروه سـتيران را مـورد بـازبيني و       . گردد هجري، شمسي، بازمي ۳۰

همچنـين بـه   . بررسي شده است نيز فعاليتهاي قبل و بعد از انقالب اسالمي در اين زمينه
المللي اشـاره دارد و مـديريت جهـان     بينلر اشاره داريم كه به آمايش فاي از آثار تا مطالعه
رو را بررسي نموده است سپس به فرآيند تهيه آمايش سرزمين در سه بعد سازماندهي  پيش

ايـم و گامهـاي الزم    نگري پرداخته مطالعات، بررسي وضع موجود و قابليت سنجي و آينده
اختتام مقالـه بـه نتـايج    ايم و در  بندي و مورد بحث قرار داده براي هر كدام از آنها را دسته

آمايش سرزمين و نظام تشكيالتي تهيه طرح آمـايش و نمودارهـاي آن و سـپس جايگـاه     
  .ايم پرداختهمديريت توسعه اجتماعي و آمايش سرزمين 

  
آمايش سرزمين، مطالعات ستيران، آمايش جهان، فرايند آمايش، محتـواي   :ها كليد واژه

  .آمايش
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دانشگاه تهران دانشيار.  ١
 استاد يار دانشگاه پيام نور.۲
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  سرزمين در ايران و جهان بر مديريت آمايش مقدمه ای

  
  دكتر حسين خنيفر

  دانشگاه تهران دانشيار

  حميد ملکیدکتر 

  پيام نورعضو هيات علمی دانشگاه 

  
  مقدمه

ريـزي آمـايش سـرزمين توزيـع فعاليتهـاي اقتصـادي،        هدف اساسي از مديريت و برنامـه 
يهاي زمـان  هاي آشكار و پنهان با توجه به تحوالت و دگرگون اجتماعي، جمعيتي و ظرفيت

بـرداري بهينـه از امكانـات آن و     و نيازهاست كه عمدتاً با ديدي درازمدت و به منظور بهره
و  ٣هـر منطقـه براسـاس توانمنـديها     ٢ومسـئوليت خـاص   ١همچنين هويـدا كـردن نقـش   

  .آن به طور هماهنگ با ديگر مناطق است ٤قابليتهاي
انونمند هر منطقه به شـمار  براساس اين نقش و مسئوليت كه حاصل روندهاي طبيعي و ق

توانـد در منـاطق    اي، برنامـة توسـعه ملـي مـي     هاي منطقه ريزي رود و همچنين برنامه مي
بهمين خاطر است كه متخصصان اذعان ) ۵، ص۲۰۰۱آدن و مورگان، (گوناگون اجرا شود 

 اي عمالً كاربردي نخواهـد  ريزي منطقه ريزي آمايش سرزمين بدون برنامه كنند، برنامه مي
العاده مهم و اساسي اسـت بهمـين خـاطر     لذا نقش منطقه در آمايش سرزمين فوق. داشت

اي  ريزي منطقه ريزي از نوع آمايش سرزمين و برنامه است كه در هر نوع مديريت و برنامه
سئوال اصلي انتخاب مناطق است و سپس فرايند تهيه آمايش سرزمين است كـه در ايـن   

  .ها پاسخ دهيم بعاد و مؤلفهايم به اين ا مقاله سعي كرده
  

  :بيان مسأله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . Role  
٢ . Spicial Respnsibility  
٣ . Abilites  
٤ . Capabilites 
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، موضوع اساسي كه آمايش سـرزمين را  ١به عقيده برخي از صاحبنظران مانند فيليپ المور
و برخـي نيـز آمـايش    ) ۵، ص۱۹۷۸، ٣هانسـن (» اسـت  ٢مديريت كشـور «كند  معرفي مي

هـاي   عاليـت براي توزيع بهتر جمعيت، امكانات و ف ٤ريزي بلندمدت سرزمين را نوعي برنامه
، ۲۰۰۲، ٨هنـري (داننـد  مـی جامعـه   ٧و هماهنگي ٦، آسايش٥مختلف به منظور افزايش رفاه

ايجاد تعادل بـين سـه عنصـر انسـان، فضـا و       ,آمايش سرزمين ,به لحاظ مفهوم) ۲۹۲ص
مطرح است و در رابطـه   »مديريت«فعاليت تعريف شده است كه در ارتباط با انسان مقولة 

 »ريـزي  برنامـه و برنامـه  «رح است و در رابطه با فعاليـت مقولـه   مط »اقليم«با فضا بحث 
شود يعني مفهوم آمايش تلفيقـي از سـه علـم مـديريت و اقتصـاد، جغرافيـا و        برجسته مي

اين واژه كلمه نوين فارسي است كه از ريشه ) ۷۶، ص۱۳۷۳وحيدي، . (شناسي است جامعه
رشته درآوردن و آماده كردن است  به معني آراستن، آميختن، به» آمودن«و » آمادن«فعل 

آمـايش سـرزمين ترجمـه    . در زبان فرانسه اقتباس شده اسـت  Amenagarكه از واژة 
قورچيـان،  . (از زبـان فرانسـه اسـت    Amenaggement do temtoireاصطالحي 

كاوي اين اصطالح پيداسـت در دل خـود دو مبحـث     و همانگونه كه از واژه) ۲، ص۱۳۸۵
بخش مهمي از مقوله آمايش سرزمين موضوع . باشد ديريت را دارا ميريزي و م مهم برنامه

اي را از سـرزمين بـه عمـل     تر انسان بايد آن استفاده هاست به عبارت ساده مديريت داشته
بالقوه در نهان خـود   سرزميني) اكولوژيكي(هاي محيطي، انساني و طبيعي  آورد كه ويژگي

اساس نيازهاي اقتصادي و اجتماعي خود مديريت ها را بر باشد و سپس اين ويژگي دارا مي
راه  ١١و مـؤثرترين  ١٠، ارزانترين٩به زعم برخي از صاحبنظران آمايش سرزمين بهترين. كند

هـاي اقتصـادي و رفـاه اجتمـاعي اسـت       محيط زيست، مؤلفـه  یريز حل مديريت و برنامه
رونـد   از طرفي نخسـتين عامـل در  ) ۱۴-۱۷، صص۱۳۷۶، مخدوم، ۳۷، ص۱۹۹۴، ١٢ماير(

باشـد زيـرا زمـين يـا      ريزي، به ويژه در سطح منطقه، عامل زمين مي مطالعات براي برنامه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . Philipe Lamour  
٢ . Country Management  
٣ . Hansen,N.(1970)  
٤ . Long –range planning  
٥ . Welfare  
٦ . Rest  
٧ . Co -Ordinating  
٨ . Henry.W.(2002)  
٩ . Best  
١٠ . Cheap  
١١ . Effective  
١٢ . Mayers,N.(1994)  

NovinShahrsaz

@NovinShahrsaz

https://telegram.me/novinshahrsaz
https://telegram.me/novinshahrsaz


٤ 

تـرين جـزء    تـرين و اساسـي   و اصـلي  .سرزمين با خود مفهوم و معناي منطقـه را داراسـت  
آيد، سرزمين مهد كليه فعاليتهاي توليدي و اجتماعي بشـري   ساختمان منطقه به شمار مي

 ٣در حقيقت اين زمين اسـت كـه بـر آن جمعيـت    ) ۳۵۶، ص۲۰۰۲، ٢ن، ليبرما١ناوه. (است
هاي  ها و واكنش شود و تمام كنش گيرد، صنعت برپا مي شود، كشاورزي جان مي پخش مي

 و، ٤پس ايجاد يـك تعـادل منطقـي   . گيرد زيستي و اجتماعي بشري بر روي آن شكل مي
هاي انسانها بر روي آن الزم و نسبي بين زمين و نحوة استفاده از آن با فعاليتهاي عملكرد

آيـد و   شود به دنبال اين عقيده مديريت و سيستم آمايش سرزمين بوجود مـي  ضروري مي
يابي مناسب براي فعاليـت و عملكردهـاي بشـري     لزوم گستردگي عادالنه فضايي و مكان

  .گيرد يابي ضرورت به خود مي شكل
مطالعات آمايش سرزمين همانگونه كـه  تر اگر بيان كنيم، مسئله اساسي در  به عبارت ساده

و اسـتفاده نمـودن از زمـين،     کـردن  و دريافت چگـونگي آمـاده   از عنوانش پيداست درك
اي كـه مقدمـه و آغـاز آن     گيري از مطالعات مقايسـه  شناخت زمين، مديريت زمين و بهره

نطباق يك مطالعه جالبي از مساحت ايران و ا بعددر نقشه  ,فضاي موجود و در اختيار است
كشور جهان صورت گرفته است كه بعنوان نگرش مقدماتي بـه ارزش سـرزمين    ۲۲آن با 
در اين نقشه با عنايـت بـه مسـاحت کشـور ايـران و       )۲۶۶، ص۱۳۸۶زاده،  صرافي. (است

گيرند گرچه فقـط مبنـای    کشور در اين نقشه جای می ۲۲حدود , کشورهای مورد مقايسه
هـای بـالقوه و    زمينـه , بافـت خـاک  , انند آب و هـوا اين مقايسه مساحت است و مسايلی م

  . امکانات پيرامونی مدنظر نبوده است و تنها به مسئله فضای فيزيکی اشاره شده است
کند و بيانگر  اين مقايسه فضای ذهنی ما را نسبت  به مساحت برخی کشورها دگرگون می
, طالعـه دقيـق  اين است که توسعه و ترقی هميشه تـابع فضـای فيزيکـی نيسـت بلکـه م     

ريزی کارآمد رقم زننده رشد و توسعه کيفی و  نگر عميق و برنامه آينده, برداری صحيح بهره
  )۱۲۲ص, ۱۳۸۰, قورچيان(کمی است 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . Navah,Z.  
٢ . Liberman,A.  
٣ . Population  
٤ . Logical equilibrium  
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آمايش سرزمين و شناخت فضای فيزيکی سرزمين ايران  یمطالعه مقدمات) ۱(شکل شماره 

  کشور جهان ۲۲در مقايسه با 

  
  پيشينة بحث

  .ته استکشور مختلف در کشور ايران قرار گرف ۲۲

  کيلومتر مربع ۱۶۴۸۱۹۵وسعت ايران 

  کيلومتر مربع ۱۶۲۹۶۶۳کشور  ۲۲وسعت مجموعه 
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٦ 

زرگترين رويداد تاريخ حيات كه بين دو تا پنج ميليارد سال از پيـدايش كـره زمـين    شايد ب
مطـرح   شـمرده شـده   ١گذرد، با خلقت انسان كه بعدها دراديان بعنوان اشرف مخلوقات مي
كه از همان بدو خلقتش كه به تعبيري بين هفت الي هشـت هـزار سـال اسـت     . گردد مي

و جمعيـت آن از چنـد   ) ۵۹۲، ص۲۰۰۲، ٢ميلـر (ت کنجکاوانه به طبيعت کاوی پرداخته اس
كـه در  ) ۲۸۰، ص۲۰۰۰، ٣يونپ(ميليون نفر به مرز باالتر از شش ميليارد نفر رسيده است 

، ۱۹۹۰، ٥تولبا( در حال افزايش است درصد ۷/۱تا  ۶/۱ ٤حال حاضر با سرعت رشد جهاني
وانـه محـيط و   انديشه شـناخت و بررسـي كنجكا  ) ۳، ص۱۹۹۷، منابع جهان۱۹۹۴، ٦مايرز
پيـدايش مقولـه آمـايش     .او را به سمت كسب اطالعات كشانده است توسط انسان فراسو

سرزمين عالوه بر پيشينة كنجكاوانه بشر از آغاز خلقت تا كنون همچنين ناشي از نادرستي 
نوع استفاده از سرزمين است بدين معني كه زمين و آب و محيط خدادادي بخوبي مديريت 

به طور خيلـي سـاده   . گرددبرداری نمی بهرهآنها به اندازه توان يا پتانسيل آن شود و از  نمي
گيرد كه تواني  مديريت كشاورزي غلط صورت مي گاه گونه موارد در سرزميني آنكه در اين

هاي كشاورزي ندارد يا صالحيت اين كشت در آن منطقه تأييـد نشـده    براي توليد فراورده
وبه در جنوب ايران بمنظور صـادرات بـه آمريكـا در دهـة     هاي مارچ است مانند كشت بوته

، ۱۳۶۷زنگنـه،  (كـرده اسـت    حاصـل مـي   چهل و پنجاه كه سالهاي متمادي زمـين را بـي  
رود كـه بعلـت    شود و مصـالحي بـه كـار مـي     سازي مي گاهي نيز در زميني خانه) ۲۱۲ص

فـراوان  هاي زيرين زمين همان مصالح عامـل تلفـات جـاني و مـالي      تحرك دائمي گسل
هاي گلين، تلفاتي به  خانه ,نخست زلزله قاين كه بعد از آمدن زلزلة شود بطور نمونه در مي

آرمه مديريت شـده بـود داشـت و     وساز بعد از زلزله كه بصورت بتون مراتب كمتر از ساخت
 ۵/۷وساز جديد كه به ادعاي مديران سازنده و مهندسان متخصص در برابـر   همين ساخت
ريشتر تاب نياورده ودر زلزله دوم تلفاتي چند برابـر از نظـر    ۶دارد، در برابر  ريشتر مقاومت

داري  گاهي نيز مديريت مرتـع ) ۵، ص۱۳۷۹سعيدي و بينقي، (مادي و انساني داشته است 
كه توان توليدي براي  کند را تجويز می) چراي دام(در دامنه كوهي مرتعداري  ,و كشاورزي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولَقَد كَرمنا بنيِ آدم و حملناهم في البر و البحر و رزَقْناهم من الطيبات و فَضَلّناهم علـي كثيـرٍ ممـن    « اشاره به آيه كريمة .  ١
را گرامي داشتيم و آنان در خشكي و دريا بر مركبها برنشانديم، واز چيزهاي پاكيزه به  وبراستي ما فرزندان آدم(» خَلَقنا تَفضيالً 

 .۷۰سوره اسراء، آيه ) هاي خود برتري آشكار داديم ايشان روزي داديم، و آنها را بر بسياري از آفريده
٢ . Miller,G,F.(2001)  
٣ . UNEP(2000)  
٤ . World Growth  
٥ . Tolba.M.K.  
٦ . Mayers,N.  
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لذا . شود كه براي اين كار مناسبتي ندارد تفرجگاه داير مي قسمتیاين كار ندارد و گاهي در 
شـود   آمايش سـرزمين گفتـه مـي    ١ها و موارد خطاهاي مديريتي از اين جهت به اين نمونه

برداري از سرزمين مديريت غلـط يـا روش    كاري در رابطه با نوع استفاده و بهره چون ندانم
ه غير منطقي انسان از سرزمين را باعـث گرديـده   و استفاد را رقم زدهبرداري نادرست  بهره
گيـري   توان چنين نتيجـه  بطور خالصه در مقولة آمايش مي) ۱۵، ص۱۳۷۸مخدوم، (است 

 بـر  مـديريت نوع و  از ذخاير نمود كه كاهش بيش از حد منابع، استفاده غير منطقي انسان
اما بسـياري از  پذير است،  سرزمين يك منبع محدود و آسيب. مباحث مهمی استسرزمين 

طـوالني و   بعمل آيـد سودمنديهاي آن اگر درست مديريت شود و استفاده صحيحي از آن 
اين مسئله و مسايل ديگر ) ۱۵، ص۱۳۷۸، و مخدوم، ۳۹۴، ص۱۳۶۶ميلر، (قابل تجديدند 

و ابـزار   ٢گذاري دانش جديدي به نام آمايش سرزمين گرديد يعني انسان متمدن باعث پايه
آغاز اصلي اين مبحث از اوايل قرن بيسـتم اسـت كـه    . جويي افتاده است هساز به فكر چار

برداري با صرفه اقتصادي و مسـتمر از   بشر به اين نكته پي برد كه براي آنكه بخواهد بهره
ريزي شـده   برداري را در يك چارچوب برنامه سرزمين داشته باشد، بهتر است كه روند بهره

از آن زمان بـه بعـد   ) ۱۶۱-۱۷۹، صص۱۹۸۰، ٣مالوترا(د به نام طرح مديريت به اجرا گذار
هـا، مـديريت    و شـهرك  ٤هـاي مـديريت شـهري    ر حـوزه اين واژه بر سر زبانهـا افتـاد و د  

گذاري، مديريت كشاورزي، دامداري، دامپـروري، مرتعـداري،    ريزي، مديريت سرمايه بودجه
در مـديريت توسـعه در   پروري، پاركداري و بـاالخره   جنگلداري، شهرسازي، شيالت، آبزي

  )۲۰-۳۰، صص۱۹۸۵، ٥كوكز(جهان پاگرفت 
  مطالعات آمايش سرزمين در ايران

 ۱۳۴۰ريزي آمايشي مطرح شـد، بـه اواسـط دهـة      در ايران نخستين بار كه انديشه برنامه
گزارشـي تحـت عنـوان مسـأله      ۱۳۴۵مـاه   در بهمـن  و سپسگردد  بازمي هجري شمسي

ي پيرامون عمران كشوري توسط مؤسسـه مطالعـات و   افزايش جمعيت شهر تهران و نكات
تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران انتشـاريافت، در آن زمـان كشـور فرانسـه كـه بمنظـور       

هاي بعد از جنگ جهاني دوم و مسايل ناشي ازتمركز زياد پـاريس بـه ايـن نـوع      بازسازي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . Management illusion  
٢ . Civilized Human  
٣ . Malotra.R.C.(1980)  
٤ . Urban Management  
٥ . Cocks,K.P.(1985)  
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دراين زمينه بـه   ١يشروريزي روي آورده بود به عنوان يكي از كشورهاي با سابقه و پ برنامه
برخي از محققين نيز همانطوريکه اشاره شد ) ۳۱-۳۶، صص۱۹۸۵، ٢نيكس(رفت  شمار مي

هجري شمسي يعنـي ده سـال پـيش از     ۱۳۳۵آغاز مطالعات آمايش سرزميني را به سال 
و طرح دانند و آنرا مربوط به اجراي مديريت نوين  زمان ياد شده و بعد از جنگ جهاني مي

، ۱۳۶۳محمـدي،  (داننـد   مرتبط مي) جنوب نوشهر(سري گلبند از جنگل ويسر جنگلداري 
و  ٤و دامپروري ٣و سپس بتدريج در مديريت شهرسازي، كشاورزي) ۱۵، ص۱۳۷۸مخدوم، 
و بودجـه كارشناسـاني را بـه      سـازمان برنامـه  ) ۱۹۴۸(گسترش يافت و در سـال   ٥شيالت

طالعات در فرانسه به ايـران مـذاكراتي را   فرانسه اعزام و با دعوت از مديران مسئول اين م
بـه   ٦هجري شمسي نيـز مهندسـان مشـاور سـتيران     ۱۳۵۱در سال . دراين زمينه باز نمود

طـرح   ۱۳۵۳منظور مشاوره در كشاورزي و مديريت اراضي در ايران فعال شـدند در سـال   
و  براي اينكار، مركـز مطالعـات  زي محول شد و و شهرسا مسکنجامع سرزمين به وزارت 

. وري از سرزمين بامشاركت وزارت مسكن، وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ايجاد شد بهره
  )۳، ص۱۳۸۵قورچيان، (

داري و اين مركز با تعدادي كارشناس كه بعداً براساس تشكيالت مصـوب سـازمان امـور ا   
قه نفر رسيدند، كار خود را آغاز نمود و با توجه به عدم ساب استخدامي كشور به حدود چهل

قراردادي با مهندسان مشاور سـتيران بـه   ) ۱۳۵۴(و تجربه اين كار در ايران، در خرداد ماه 
اين مشـاور نيـز نتـايج دور اول مطالعـات     . نمود منعقدمنظور تهيه طرح آمايش سرزميني 

) ۱۳۵۶(و نتايج مرحله دوم را درارديبهشت ) ۱۳۵۵(خويش را در چند مرحله تا اوايل سال 
تحـت عنـوان مطالعـات دورة دوم اسـتراتژي     ) دورة دوم(رش اين مطالعـات  گزا. ارائه كرد

عـة  درازمدت آمايش سرزميني در چهاربخش، نظام شهري و خـط مشـي اجرائـي آن، جام   
روستايي و خط مشي اجرائي آن، محورهاي استاني و خط مشي اجرائي آن و تمركززدايـي  

  .و خط مشي اجرائي آن مطرح شد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . to advance  
٢ . Nix.H.A.(1985)  
٣ . Agriculture  
٤ . Animal husbandry  
٥ . Fishery  
٦ . Seteran Counseler group   
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 شوراي نظارت بر تهيه طرح پايه آمايش سرزمين

 اقليم سرزمين اجتماعي -امور اقتصادي 

و  كميته مناطق
 بيعيمنابع ط

  مراكز كميته
 وفعاليت زيست 

 و درمان بهداشت

 آموزش و پرورش

 و خدمات بازرگاني تأسيسات رفاهي

 صنعت

 اطاتارتب كشاورزي

 انرژي

 نيرو

 حركات دروني جمعيت

 جامعه روستايي و عشاير حركات بيروني جمعيت

  جامعه شهري

امور توليدي  امور اجتماعي
 و بازرگاني

  جوامع انساني جمعيت امور زيربنائي

 جمعيت و جوامع

 نمودار تشكيالت گروههاي مسئول طرح آمايش سرزمين

 تشكيالت گروههاي مسئول طرح آمايش سرزمين) ۱(نمودار شماره 

NovinShahrsaz

@NovinShahrsaz

https://telegram.me/novinshahrsaz
https://telegram.me/novinshahrsaz


١٠ 

  مطالعات ستيران

هجري شمسي مورد توجـه   ۵۰يش سرزمين به مفهوم رايج آن اولين بار در اواخر دهة آما
مهندسان مشاور ستيران مطالعاتي را در اين زمينه به انجام رساندند كه نتـايج  . قرار گرفت

مطالعة «و » مطالعة استراتژي درازمدت طرح آمايش سرزمين دوره اول«آن تحت عناوين 
  .منتشر شد ۱۳۵۶و  ۱۳۵۵در سالهاي » ت آمايش سرزميندورة دوم استراتژي درازمد

دهـد   بررسي مطالعات ستيران در زمينة اصول و ويژگيهاي كلي آمايش سرزمين نشان مي
  :كه
. دهـد  ساله رامورد توجه قرار مي ۵ساله و  ۱۷ساله،  ۳۷مطالعات ستيران سه افق زماني  -

  .شود تم ميخ ۱۳۶۱و  ۱۳۷۱، ۱۳۹۱اين افقها به ترتيب به سالهاي 
عوامل اصلي مطرح در آمايش سـرزمين يعنـي جمعيـت، فعاليـت و فضـا در مطالعـات        -

اما اين بررسـي در سـطح   . ستيران بررسي و وضعيت موجود و آيندة آنها مطالعه شده است
  .كشور، و نه در سطح مناطق، انجام شده است

ريـزي   برنامـه  در مطالعات ستيران، كشور به منـاطق مشخصـي بـراي پيشـبرد اهـداف      -
اي يعني توسعة مناطق در راستاي توسعة كلي كشور و مشخص كـردن سـهم هـر     منطقه

در اين مطالعات جمعيـت براسـاس بعـد مكـاني     . منطقه در توسعة كلي تقسيم نشده است
كامالً متفاوت با بعد مكاني فعاليتهـا، مـورد بررسـي و تحليـل قـرار گرفتـه و در بررسـي        

به عبـارت ديگـر، در حـالي كـه     . ناطق يكساني تعريف نشده استفعاليتهاي مختلف نيز م
هـاي جمعيـت اسـت، منـاطق ششـگانه در بخـش        شهر و روستا مبنـاي مكـاني بررسـي   

كشاورزي، محورهاي توسعه در بخش صـنعت و فضـاهاي چهارگانـة تهـران، شـهرهاي      
بنـدي قـرار    اسـاس منطقـه  اصلي، شهرهاي متوسط، و محيط روستايي در بخش خدمات، 

بدين ترتيب، منطقه در ايـن مطالعـات هويـت مسـتقلي نيافتـه و بـه تبـع از        . گرفته است
هـاي توسـعه در    است برنامه  فعاليتهاي مختلف تعريف شده و در نهايت، مطالعات نتوانسته

  .هر منطقه و تأثير آن را بر توسعة كالن كشور نشان دهد
و وضعيت ) ايش سرزمين استريزي آم كه محصول برنامه(براساس فرضهاي طرح پايه  -

، تصـويري از ايـران در درازمـدت بـه شـكلي      ۹۱و ۷۱جمعيت فعاليتها در مقاطع سالهاي 
اين تصوير بر مبناي مناطق تنظيم شده و اشاراتي پراكنده بـه  . توصيفي ترسيم شده است

  .بعضي شهرها و مناطق كشور دارد
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اي براي بخشهاي اقتصـادي،   يژهنتيجة مطالعات به صورت ارائه سياستهاي و از طرفی نيز
در اينجـا  . اجتماعي، منابع طبيعي و محـيط زيسـت، و جوامـع روسـتايي و شـهري اسـت      

اشاره شود كه عنوان مطالعه يعني، مطالعـة اسـتراتژي درازمـدت طـرح آمـايش      . بدنيست
راه و روشـهاي  «سرزمين، خواننده را در انتظار دريافت پاسخي دربـارة اسـتراتژيها يعنـي،    

دهد، در حـالي   سازد، قرار مي تي كه آغاز و انجام آنها نيل به هدفهاي عالي را ميسر ميثاب
كـه پايـدار   » روش معين انجام اقـدامي مشـخص  «كه محتوي به سياستهاي ويژه يعني، 

  . گردد نيست و در ميان مدت يا كوتاه مدت اعتبار دارد، محدود مي
اند، و منطقه، به صورتي  اهميت يافته اجتماعي -در مطالعات ستيران بخشهاي اقتصادي -

ريزي بخشـي باشـد، جايگـاهي     ريزي آمايش سرزمين از برنامه كه بتواند وجه تمايز برنامه
اي، است و  تر، مطالعات ستيران داراي زيربنايي بخشي، و نه منطقه به عبارت روشن. ندارد

  .موالً بخشي هستند، بيفزايدهاي متداول كه مع نتوانسته است بعد فضا و منطقه را به برنامه
نتيجه مطالعات آمـايش سـرزمين پـيش از انقـالب و نتـايج كـاربردي آن تحـت عنـوان         
رهنمودهاي آمايش سرزميني براي تهيه برنامه عمراني ششـم رژيـم گذشـته بـا مـاهيتي      

  .آمايشي تهيه شد كه به علت وقوع انقالب اسالمي هيچگاه به مرحله اجرا در نيامد
  يش سرزمين بعد از انقالبمطالعات آما

ريزي در سطح  سازي برنامه پس از انقالب اسالمي در راستاي اصالح نظام مديريت و غني
ملي، بار ديگر مطالعات آمايش سرزمين با رويكردي جديـد و بـا توجـه بـه تحـوالت روز      

اين وظيفه مجدداً براساس اهداف و آرمانهاي نظام جمهوري  ۱۳۶۲مطرح شد لذا در سال 
اي  ريـزي منطقـه   المي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه آغاز گرديد لذا دفتر برنامـه اس

. تشكيل و مـأمور انجـام ايـن مطالعـات شـد     » معاونت امور مناطق سازمان«تحت عنوان 
انتشار يافت و تحـت عنـوان   ) ۱۳۶۳(گزارش دراواسط سال  ۶مطالعات اين دفتر در قالب 

گـزارش مرحلـه   ) ۱۳۶۳(در سـال  . منتشر شد» ي ايرانه آمايش سرزمين اسالمطرح پاي«
بندي مطالعات ارائه شد كه به تحليل مختصـر   تحت عنوان خالصه و جمع ,طرح اول پايه

گذشته و حال پرداخت، بعد از اتمام مرحله نخست آمايش، مرحلـه دوم مطالعـات آمـايش    
و توسعه  یب نظرچهارچواي تحت عنوان  نشريه مجلداتسرزميني آغاز ومنجر به تدوين 

، ۱۳۸۵قورچيـان،  . (پرداخـت ) ۱۳۶۸اسـتان در سـال    ۲۴(تـك اسـتانها    استان براي تـك 
مطالعات ديگر مربوط به مديريت وضع مسكن و شهرسازي بـود كـه از سـال    ) ۴-۸صص

  .، آغاز گرديد كه علل زير عامل اين مطالعه بود)۱۳۷۰(
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١٢ 

  .براي شهرسازي  فقدان مطالعات پايه .۱
 .ودجوش و طبيعي شهرهانارسائي گسترش خ .۲
 .هاي جامع توسعه و مديريت شهري و زمينهاي كشور فقدان نقشه .۳
 .رشد انفجاري و لزوم مديريت آن .۴
 .فقدان مطالعات جامع براي طرحهاي آمايش شهري .۵
، ۱۳۷۰مهندسين مشـاور،  (يابي شهرسازي جديد  نياز به مديريت تأسيس و مكان .۶

 )۱۹ص
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١٣ 

 –سعه اقتصادي برنامه تو

 اجتماعي استان
 استراتژي توسعه ملي طرح پايه آمايش سرزمين طرح پايه آمايش منطقه طرح پايه آمايش استان

 هاي اصلي در مناطق پروژه ها و طرحهاي در مناطق برنامه اهداف توسعه و بخشهاي اصلي چارچوبها و سياستهاي كلي

  نامه دومبر

اجتماعي  -توسعه اقتصادي 

 جمهوري اسالمي ايران

  برنامه اول

اجتماعي  -توسعه اقتصادي 

 جمهوري اسالمي ايران

 ريزي توسعه فضايي تا برنامه دوم بيني شده برنامه فرايند فعاليتهاي پيش) ۲(نمودار شماره 

  ريزي توسعه فضايي تا برنامه دوم بيني شده براي برنامه پيش فعاليتهاي

 جمهوري اسالمي ايران و چگونگي رابطه آنها با برنامه اول
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١٤ 

  لرفاه تاآمايش جهان در ديدگ

پذير كـه متـأثر از كتـاب زيسـتن در      مديريت المللي و مديريت بر جهان مقوله آمايش بين
بعـد از دهـة هفتـاد مـيالدي در آثـار برخـي       ) ۳۹۴، ص۱۹۸۷ميلـر،  (محيط زيست است 

  .متفكرين نمود پيدا كرد كه از جمله آنها تافلر است
 ۱۹۷۰يد كه براي نخستين بـار در  به شهرت رس» شوك آينده«الوين تافلر با انتشار كتاب 

همكـاري داشـت و   » فورچـون «پيش از انتشار اين كتـاب، تـافلر بـا نشـريه     . به بازار آمد
. را منتشـر كـرده بـود   » كننـدگان فرهنـگ   مصـرف «و » مدرسه در شهر«كتابهايي چون 

فصل تشكيل شده و آن طور كه تافلر در ابتداي مقدمه كتاب توضـيح   ۶از » شوك آينده«
در مسير  ینسبت به تحوالت بزرگي است كه به طور ناگهان ١هد، درباره واكنش مردمد مي

و اين تحـوالت ارتبـاط نزديكـي بـا آمـايش و آرايـش جديـد         .زندگي آنها رخ خواهد داد
نام دارد و تافلر در اين فصل مفهوم تغييـر در  » پايان دوام«فصل نخست، . المللي دارد بين

در فصـل دوم كـه   . دهـد  مي ناي گذر و برخورد با آينده را شرحزمان، انقطاع از گذشته، مع
آميز در زندگي روزمره مردم در جهان و به صورت پنهان  نام دارد، تغييرات شتاب ٢»انتقال«

كنـد و   و توصـيف مـي   نمـوده گوشـزد   آنـرا المللـي و منـابع و مـديريت     مقوله آمايش بين
. شمارد آميز را برمي شي از تغييرات شتاباقتصادي و سياسي نا هاي رواني، اجتماعي، بحران

هاي مديريت و اقتصاد راه چاره را آمايش سـرزمين و فـرازمين مطـرح     كه امروزه در مقوله
هـاي   نام دارد، درباره تازه» نوآوري«در فصل سوم كه ) ۱۶۵، ص۱۹۸۰مالوترا، (سازند  مي

براسپيس، سيميوليشن چون بيوتكنولوژي، سايبورگ و ساي از موضوعاتیعلم و تكنولوژي، 
هاي جديـد   نام دارد، درباره شيوه» تنوع«در فصل چهارم كه . راند سازي سخن مي يا شبيه

گويد و از روشنفكران، قهرمانان و گروهها و اقوام تـازه شـكل    زندگي و فرهنگ سخن مي
نـام دارد و نويسـنده   » هاي سـازگاري  محدوديت«فصل پنجم كتاب، . زند گرفته مثال مي

كند و فصل ششم كـه   ها و تغييرات را بررسي مي ن واكنش افراد نسبت به نوآوريضمن آ
كند كه از دوران گذر گذشته  اي را توصيف مي نام گرفته، جامعه» هايي براي بقا استراتژي«

را منتشـر سـاخت كـه    » موج سوم«سال بعد، تافلر كتاب  ۱۰. و به آينده دست يافته است
موج اصلي  ۳مضمون اصلي اين كتاب بررسي . ر زبانها انداختيك بار ديگر نام او را بر س

تمدني در تاريخ بشر است؛ موج اول را تافلر، تمدن كشاورزي ناميـده، مـوج دوم را تمـدن    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . Reaction people  
٢ . Transfer  
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١٥ 

مقولـه  . صنعتي دانسته و موج سوم را تمدن الكترونيك يا عصر اطالعات نام گذاشته است
ويژگي مهم اين كتاب . مطرح شدآمايش سرزمين در موج دوم طرح و در موج سوم جدي 

اي است از موج دوم يا تمدني كه از ديدگاه تافلر با انقالب صنعتي آغاز شـد   تشريح فشرده
كنـد و   خصلت ذكـر مـي   ۶تافلر براي جامعه صنعتي . و با انقالب اطالعات به پايان رسيد

انـد؛ ايـن    هخصايل جامعه صنعتي را از جامعه كشاورزي متمايز كـرد  كند كه اين تأكيد مي
ــد از ــازي همســان«: خصــايل عبارتن ــردن«، »١س ــان«، »٢تخصصــي ك ــازي همزم ، »٣س

گويد با فرا رسيدن عصر اطالعات يا مـوج   تافلر مي. »٥تمركز«و » ٤تراكم«، »سازي انبوه«
بازد؛ استاندارد كردن يا يك شـكل سـاختن اشـيا و     سوم اين خصايص در جامعه رنگ مي

گيرد، همزماني  تخصصي كردن و تجزيه معارف و علوم پايان ميپذيرد،  مي ها پايان  انسان
هاي زندگي شهري  رسد و تراكم و تمركز كه از ويژگي ها به فرجام مي و يكنواختي فعاليت

از ديدگاه تافلر، موج سوم، . يابند و صنعتي و مديريت و حكومت موج دومي است خاتمه مي
كنند و هم كار؛  افراد در آنها هم زندگي مي هاست؛ جايي كه كارخانه -دوران پيدايش خانه 

كننده و توليدكننده از بين خواهد رفت و حد فاصل ميـان   در اين جامعه تمايز ميان مصرف
اصـلي و   و متخصصان آمايش سـرزمين هـدايت منـابع   . دولت و ملت برداشته خواهد شد
، ۲۰۰۳ميشـل،  (زننـد   گيرند و تحوالت مختلف را رقـم مـي   مديريت كالن را به دست مي

تافلر كتاب ديگري روانه بازار كـرد كـه   » ٦موج سوم«سال پس از انتشار كتاب  ۱۰) ۲ص
در . نـام داشـت  » جابجـايي در قـدرت  «آمـد و   آخرين بخش از اين سه گانه به شمار مـي 

تافلر سخناني را كه در موج سوم گفته بود، توسعه بخشيد و در باب » جابجايي در قدرت«
در ساختار قدرت در عصر انقالب اطالعاتي و جامعه موج سـومي رخ خواهـد    تحوالتي كه

بخش تشكيل شده و در اين بخشـها از پايـان    ۷از» جابجايي در قدرت«. داد، سخن گفت
هـاي   ها، تغيير مفهوم قدرت، پول قرن بيست ويكمي، جنگهاي اطالعاتي، بنگاه امپراتوري

. فراگير جهاني سـخن بـه ميـان آمـده اسـت     هاي  اقتصادي قدرت، احزاب جديد، و رسانه
آيند؛ كتابهايي مثل  كتاب به شمار مي ۳كتابهاي بعدي تافلر، در حقيقت تشريح دقيقتر اين 

كه آخرين كتاب وي » ٧وب بيو«در . »بيو-وب«يا » جنگ و ضدجنگ«، »ورقهاي آينده«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . Similarity 
٢ . Professionalize 
٣ . Synchronicity 
٤ . Congestion 
٥ . Centralization 
٦ . third wave 
٧ . Web beu 
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١٦ 

خواهـد پيوسـت   سازي به وقوع  است، تافلر درباره تحوالتي كه در مهندسي ژنتيك و شبيه
هـاي   رسـد ديـدگاه   به نظر مي. سخن گفته وارتباط كامپيوتر و ژنتيك را توضيح داده است

دهنـد تـأثيرات قابـل     تافلر بر آنچه سياستمداران و صاحبان صنايع در آمريكـا انجـام مـي   
و در آمايش و مديريت سرزمين قرن بيست ويكم اثرگذار بوده اسـت  . توجهي داشته است

ان معتقد است اين تـافلر بـود كـه    .ان.، مؤسس شبكه تلويزيوني سي١ترنرندبه طوري كه 
رسد آنچه تـافلر در   فكر تأسيس چنين شبكه تلويزيوني را به ذهن او انداخت و به نظر مي

هاي كوچـك تسـليحاتي گفتـه اسـت در طراحـي       باب توسعه تسليحات در جهان و قدرت
) ۱۳۰، ص۲۰۰۰گارتمن، (ر نبوده است تأثي استراتژي امنيت ملي دولت جورج بوش دوم بي

شـود   كار شناخته مي نگر خوشبين و محافظه اش، يك آينده تافلر از ديدگاه منتقدين اروپايي
گويـد، توسـط    هاي مثبت عصر اطالعاتي و جامعه فراصـنعتي مـي   و آنچه او درباره ويژگي

و معتقدنـد   .به سخره گرفتـه شـده اسـت    »٣ژاك دريدا«و  »٢ژان بوديار«متفكريني چون 
آمايش جهان چيزي است كه سياستمداران و ثروتمندان آمريكايي در پي ساختن و شـكل  
بخشيدن به آنند و افرادي چون تافلر تنها تبليغات چياني هستند كه از قبل با جـارزدن در  

تافلر البته با اين انتقادها آشناسـت  . دهد كوچه و خيابان، با آب و تاب وعده وقوع آن را مي
كار تافلر بيشـتر بـر ارائـه اطالعـات انبـوه و      . كوشد به آنها جوابي جدي ارائه كند نمي اما

اي متمركز است كه به خاطر تازگي و زرق وبرقشان جـذاب و پـذيرفتني بـه نظـر      پراكنده
  )۲۳۷-۲۴۷، صص۲۰۰۴، ٦، كاوازاكي، اچ٥،آ،ساكاچي، ام٤اي كيوچي. (رسند مي
  

  ت آنفرايند تهيه آمايش سرزمين و مديري

بررسـي وضـع موجـود و    «، »سازماندهي مطالعـات «مرحله  ۳فرايند تهيه طرح آمايش به 
اين فعاليتها در دو محور اسـتاني و ملـي   . شود تقسيم مي» نگري آينده«و » قابليت سنجي

  .انجام خواهد شد
  مرحله سازماندهي مطالعات) الف

  تدوين شرح خدمات تفصيلي مطالعات -گام اول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . Ned Terner 
2 . Jan Budear  
3 . Dreda 
4 . Keuuchi,k 
5 . Sakachi,m. 
6 . Kawasaki,h 
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١٧ 

  ار سازمان تشكيالتي طرح و تجهيز آناستقر -گام دوم
اعـم از فضـايي،   (بندي مطالعات طرحهاي جامع انجـام شـده    آوري و جمع جمع -گام سوم

  )كالبدي و بخشي
  مرحله بررسي وضع موجود و قابليت سنجي) ب

شناخت و تحليل وضع موجود ساختار فضايي كشور و شناسايي عوامل مؤثر بـر   -گام اول
  گيري آن شكل

  .بررسي نقش مناطق در تقسيم كار ملي فعاليتهاي اقتصادي -گام دوم
  .اي بررسي ضوابط و مقررات مؤثر در توسعه منطقه -گام سوم
استنتاج نقاط قوت و ضعف و گرايشات حـاكم بـر سـاختار فضـايي و توزيـع       -گام چهارم

  .جمعيت و فعاليت در كشور
از نظر محيط زيسـت طبيعـي و    شناسايي نواحي بحراني و يا در آستانه بحران -گام پنجم
  انساني

اعـم از منـابع طبيعـي،    (بررسي چگونگي پراكندگي فضايي قابليتهاي توسـعه   -گام ششم
  .در كشور) انساني و مالي و فيزيكي

  نگري مرحله آينده )ج

  .بيني شمار جمعيت كشور در افق مطالعات پيش -گام اول
  دار در توسعه تعيين قلمروهاي اولويت -گام دوم

كشاورزي، معدن، صـنعت، حمـل   (چگونگي توزيع فضايي فعاليتهاي اقتصادي  -م سومگا
هـاي نسـبي، وضـعيت زيسـت محيطـي و       در كشور براسـاس مزيـت  ) ونقل و گردشگري
  ...)اي و  هاي منطقه دفاعي، ايجاد تناسب(مالحظات خاص 

 نظـام (بندي جمعيتي شهرها و طراحـي نظـام سلسـله مراتبـي زيسـت       سطح -گام چهارم
  )شهري و روستايي

هـاي بازرگـاني، پـولي و مـالي،      طراحي نظام استقرار خـدمات برتـر در زمينـه    -گام پنجم
  فرهنگي و تفريحي، درمان تخصصي، آموزش عالي و خدمات پشتيباني توليد

  جمعيت ميان جوامع شهري و روستاييتوزيع  -گام ششم
  پذيري مناطقه تعيين حد جمعيت -گام هفتم
تأسيسات مهار و انتقال آب (هاي اصلي زيربنايي  ي الگوي استقرار شبكهطراح -گام هشتم

  )هاي انرژي هاي راه و شبكه شبكه
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١٨ 

  اي چگونگي سازمان تشكيالتي و مديريت توسعه منطقه -گام نهم
  اي سياستگزاري توسعه منطقه -گام دهم

ر تدوين ضوابط زيست محيطـي توسـعه مراكـز زيسـت و فعاليـت و اسـتقرا       -گام يازدهم
  هاي زيربنايي شبكه

  
  نتايج آمايش سرزمين

براي افق مطالعات كه عمدتاً جنبه فيزيكي دارد، به شـرح  » آمايش سرزمين«عمده نتايج 
  :زير خواهد بود

  در زمينه جمعيت و جوامع) الف

  بيني شمار جمعيت كشور پيش .۱
طراحي نظام سلسله مراتبي شهري و تعيين مراكز اصلي خدماتي و حوزه عملكرد  .۲

 ن در سطوح فوقاني اين نظامآ

هـا و   هاي روستايي داراي اولويـت در توسـعه بـر حسـب قابليـت      تعيين محدوده .۳
 مالحظات خاص

مهاجرپـذير، مهاجرفرسـت،   (بندي فضاي ملي بر حسب وضعيت مهاجرتي  منطقه .۴
 )متعادل

 هزار نفر سكنه ۱۰۰بندي جمعيتي شهرهاي داراي بيش از سطح .۵

 و روستايي توزيع جمعيت ميان جوامع شهري .۶
  در زمينه فعاليتها) ب

بندي كالن قلمروهاي كشاورزي برحسب ميـزان فشـردگي كشـت، جنبـه      ناحيه .۷
 تجاري توليد، وضعيت اقليمي، نوع دامداري و محدوديت منابع آب و منابع ارضي

 هاي اصلي زراعت و دامداري تعيين قطب .۸

تگي صنايع بندي مراكز اصلي صنعتي كشور بر حسب مقياس، ميزان پيشرف سطح .۹
 و خدمات استقراريافته در تعيين ميادين مهم معدني با عملكرد ملي

 تخليه و توزيع كاال برحسب حوزه عملكرد .۱۰

 بندي مبادي و خروجي كاال بر حسب ظرفيت و حوزه عملكرد سطح .۱۱
 المللي بندي مراكز اصلي گردشگري با عملكرد ملي و بين سطح .۱۲

 اي  هاي انتقال آب حوزه و شبكهتعيين تقريبي موقعيت مكاني سدهاي مخزني  .۱۳
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١٩ 

  در زمينه فضا) ج

 آهن و فرودگاهها اي راه طراحي شبكه راههاي اصلي جاده .۱۴
 هاي جديد ها و پااليشگاه تعيين تقريبي موقعيت مكاني نيروگاه .۱۵

هـاي نفتـي و خطـوط     هاي خطوط لوله گاز، خطوط لولـه فـرآورده   طراحي شبكه .۱۶
 انتقال و فوق توزيع برق

 فضايي توسعهتعيين محورهاي  .۱۷
  

  نظام تشكيالتي تهيه طرح آمايش

عضو در شوراي اقتصاد، وزيـر   در اين شورا عالوه بر وزرای :شورايعالي آمايش سرزمين
مسكن و شهرسازي، وزير كشور، وزير جهاد سازندگي و همچنين نماينده شورايعالي دفـاع  

  .شركت خواهد كرد
باشـد   نفر مي ۱۱اعضاء اين شورا  :نشورايعالي نظارت بر تهيه طرح پايه آمايش سرزمي

  به انتخاب شوراي عالي آمايش سرزمين) نفر از كارشناسان ۵نفر از مسئولين و  ۶(
هاي تخصصي و سه نفر از   نفر شامل مسئولين كميته ۱۱از  :كميته استراتژي توسعه ملي

كميتـه   اي بـه عنـوان دبيـر    ريـزي منطقـه   كارشناسان آگاه و عالقمند و رئيس دفتر برنامه
ريـزي   اعضاء كميته استراتژي توسعه ملي به پيشنهاد رئيس دفتر برنامه. (گردد تشكيل مي

  ).شوند اي و تصويب شوراي نظارت بر تهيه طرح انتخاب مي منطقه
نفـز از كارشناسـان دفتـر     ۲هـاي تخصصـي    در هر يـك از كميتـه  : هاي تخصصي كميته
دفـاتر ديگـر سـازمان برنامـه و بودجـه،       اي و سـه نفـر از كارشناسـان    ريزي منطقه برنامه

هـاي تخصصـي    در سطح مناطق كميتـه . (ها و يا دانشگاهها شركت خواهند كرد وزارتخانه
نفر از سازمان برنامه و بودجه استان و سه  ۲شود و شامل  فقط در مركز منطقه تشكيل مي

مطالعـات آمـايش   نفر از دستگاههاي اجرائي و يا دانشگاهها خواهد بود كه به تأييد گـروه  
  ).منطقه خواهندرسيد

باشد، يك نفـر مسـئول گـروه از سـازمان      نفر مي ۷شامل  :گروه مطالعات آمايش استان
ريـزي   هاي جمعيت، معمـاري، برنامـه   برنامه و بودجه استان، سه نفر كارشناس با تخصص

سـان  ايـن كارشنا (نفر كارشناس امور اقتصادي واجتماعي  ۳اي و اقتصاد،  شهري و منطقه
كه شش ) توانند از سازمان برنامه و بودجه استان، دستگاه اجرايي و يا دانشگاهها باشند مي

نفر از كارشناسان نامبرده به پيشنهاد مسئول گـروه مطالعـات آمـايش اسـتان و تصـويب      
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٢٠ 

گروه آمايش استانهاي مركز منطقـه  (ريزي استان انتخاب خواهند شد،  شوراي عالي برنامه
باشد كه از سازمان برنامه و بودجه استان به جاي يـك نفـر سـه عضـويت       نفر مي ۹شامل
  ).دارند

 ۲نفر از اعضاء گروه آمايش استان مركز منطقه و  ۵شامل  :گروه مطالعات آمايش منطقه
مسئوليت اين گروه بر عهده . نفر از گروههاي آمايش هر يك از استانهاي ديگر خواهد بود

بديهي است در اسـتانهايي كـه منطقـه    (باشد  منطقه ميمسئول گروه آمايش استان مركز 
  ).شامل يك استان است گروه آمايش منطقه و استان يكي است

  
  نمودار سازمان آمايش منطقه يک 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ای سازمان آمايش منطقه) ۳(نمودار شماره 

شورای آمايش منطقه 

 کارشناس هماهنگی

 کارشناس مسئول

 جمعيت و نواحی         اجتماعی           اقلــيم و سرزمين /اقتصادی

 جوامعجمعيت و          اقلــيم و سرزمين         اجتماعی   /اقتصادی

 کارشناسان

  جامع روستايی  جامعه شهری  جمعيــت  مراکز زيستی  منابع طبيعی

 گروهها

  خدمات  زيربنايی  توليدی

  کشاورزی

  دامپروری

  صنعت

 اقتصاد کالن

  آب

  ارتباطات

  سوخت و انرژی

 مخابرات

  بازرگانی

  آموزش بهداری

  )فرهنگ(ارشاد

 تربيت بدنی

 های کميته
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٢١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام تسهيالتی جهت تهيه طرح پايه آمايش سرزمين) ۴(شماره  نمودار

 كميته استراتژي توسعه ملي

 

 مجلس شوراي اسالمي

 

 شوراي عالي آمايش سرزمين

 هيات دولت جمهوري اسالمي

  شوراي نظارت بر تهيه

 رح پايه آمايش سرزمينط

شوراي مسئولين مطالعات آمايش 

 مناطق منطقه

 

 اي ريزي منطقه دفتر برنامه

 

 اجتماعي - امور اقتصادي

 
 جمعيت و جوامع

 
 اقليم و سرزمين

 

 

امور توليدی 

 و بازرگانی

  امور

 زيربنايی

امور 

 اجتماعی

کميته مناطق و 

 منابع طبيعی

ته مراکز کمي

 زيست و فعاليت
 کميته جوامع کميته جمعيت

 گروه مطالعات آمايش منطقه

 کميته اقليم و سرزمين اجتماعی-کميته امور اقتصادی  کميته جمعيت و جوامع

 ای ريزی منطقه واحد برنامه

 گروه مطالعات آمايش استان

 مانرکميته بهداشت و د

 آموزش و پرورشکميته 

 تأسيسات واقعیکميته 

 ته کشاورزیکمي

 صنعت و معدنکميته 

 خدمات بازرگانیکميته 

  کميته ارتباطات

 انرژیکميته 

 نيروکميته 
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٢٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دسته بندی محتوای کلی طرح پايه آمايش سرزمين) ۵(نمودار شماره 

  

  

 جمعيت و جوامع

  

  فعاليتهای 

 توليدی و خدماتی

  

  

  تجهيزات

 زيربنايی 

  

  اقليم و سرزمين 

 )فضاهای ويژه(

 پيمايش در فضای سرزمين

 راکز جمعيتی عملکرد و مقياس م

 موقعيت فعاليتهای کشاورزی

 موقعيت فعاليتهای صنعتی

 موقعيت فعاليتهای بازرگانی و خدماتی

 شبکه ارتباطات

 شبکه توليد و انتقال نيرو

 )سوخت(شبکه توليد و انتقال انرژی

 های آبياری سدها و شبکه

 )محورهای و قطبها(های توسعه فضا

 فضاهای حفاظت شده طبيعت

 فضاهای مباحث و صرف ايام فراغت

  

  تصوير نهايی

طرح پايه آمايش 

 سرزمين
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٢٣ 

  در آمايش سرزمين ١جايگاه مديريت توسعه اجتماعي

مناطق فقير در مباحث آمايش سرزمين عمدتاً فاقد نيروي  دهد كه تجربه تاريخي نشان مي
هـاي مناسـب    و زيرسـاخت  ٢ريزي و مديريت كـارا، وسـايل ارتبـاطي    انساني كافي، برنامه

دهد كه قادر به رقابت با مناطق نسبتاً  اين امر مناطق مذكور را در موقعيتي قرار مي. هستند
ن مشكل را حل كند هماهنگ ساختن سطح تواند اي رسد آنچه مي به نظر مي. مرفه نباشند

) ۱۸۴، ص۱۹۷۴، ٣كوكلينسكي(مديريت توسعه اجتماعي اين مناطق با ديگر مناطق است 
هاي اخير منتهي به پايان قرن بيستم و آغاز قرن بيست ويكم اين نظريـات و   در طي دهه

گردد و  ٤دستخوش تحول  هواقعيتهاي غير قابل ترديد مرتبط با آن باعث شد تعريف توسع
از . تري را نسبت به گذشته در مطالعـات خـود وارد كننـد    ريزان مالحظات گسترده و برنامه

، ٥شده، مسايل اجتماعي است كه از طريق مطالعات مربوط به بهداشـت  لحاظجمله موارد 
هـا   ، ساختارخانواده و نظاير آن جايگاه مشخصـي در برنامـه  ٧زندگي های ، شاخص٦آموزش

هـاي   اين امر در مورد برنامه. ايل اقتصادي مورد توجه قرار گرفته استيافته و در كنار مس
بسيار فراتر از تـأمين  » توسعه اجتماعي«شود  آمايش نيز صادق است هر چند كه گفته مي

تسهيالت اجتماعي از قبيل آموزش، بهداشت و مسكن است، و توسعه اجتمـاعي متضـمن   
ريـزي يـك    اختي در اجتماع اسـت و پـي  كوششي آگاهانه به منظور ايجاد دگرگونيهاي س

  )۸۶، ص۱۳۶۸، ٨مابوگونج(گيرد  گرا را هدف مي جامعه برابري
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ . Social Development  
٢ .Communication Facilities  
٣ . Kuklinski,A.(1974)  
٤ . Transformation  
٥ . Hygiene  
٦ . Education  
٧ . Life Standard  
٨ . Mabogonj,A.L.  
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٢٤ 

  گيري نتيجه

هاي جديد است كه به طرز هماهنگ و تلفيق  اي از دانش امروزه مجموعه آمايش سرزمين
شـود و   تـر بـه آن نگريسـته مـي     تر و تخصصـي  كند و به مرور زمان خاص يافته عمل مي

شناسـي، جمعيـت شناسـي، اقتصـاد،      جامعه(هاي مختلف علوم اجتماعي  رشناسان رشتهكا
معماري، راه و ساختمان، كشاورزي، منابع (و مهندسي )  ...ريزي اجتماعي،  مديريت، برنامه

و جغرافيا با مشـاركت گروهـي و گفـت و    ) طبيعي و محيط زيست و معماري و شهرسازي
ريـزي كننـد     سايل آمايش سـرزميني مطالعـه و برنامـه   تواند در محدود م شنود منطقي مي

در كشور ما بـا عنايـت بـه رسـميت     ) ۱۹، ص۱۳۷۸، مخدوم، ۶-۱۳، صص۱۳۷۲قريب، (
رود تـا در   مـي ) ۱۳۵۳(ي در اين زمينه از سال يافتن دفتر آمايش سرزمين و مطالعات جد

دفتر در حال حاضر هاي مختلف خالءهاي موجود اطالعاتي و مطالعاتي را پركند اين  زمينه
تحت نظارت شوراي عالي آمايش سرزميني كه رياسـت آن بـا   ) ۱۳۶۴(و خصوصاً از سال 

در حال حاضر و طبق گزارشـات، ايـن دفتـر مؤظـف بـه      . كند رئيس جمهور است كار مي
بـه طـور   . ستتجديدنظر و به هنگام سازي مرحله اول آمايش سرزميني در سالهاي آتي ا

تهيه طرح : ايران شامل سه مرحله مهم است كه شامل مرحله اولدر  كلي آمايش سرزمين
هـاي   تهيه برنامه: تهيه طرح آمايش مناطق، مرحله سوم: پايه آمايش سرزمين، مرحله دوم

ترين مرحله آمايش سرزمين، مرحلة دوم اسـت كـه    گيرترين و مشكل توسعه مناطق، وقت
برداشـتن گامهـاي   . بايد تعيين گردندهاي بالقوه و بالفعل سرزمين در مناطق  طي آن توان

لــذا هــدف اصــلي و اساســي مبحــث . اول و دوم بــراي پاگذاشــتن بــه گــام ســوم اســت
ارزيـابي و تـوان اكولـوژيكي     دانـش شناسي و مديريت آمايش سـرزمين نمايانـدن    آمايش

  .سرزمين است
اد ملی در اين مقاله سعی شد تا ضمن بازکاوی و تحليل مقوله آمايش سرزمين و برخی ابع

المللی آن عمدتاً فرايند تهيه آمايش سـرزمين و مـديريت آن بررسـی شـود و نظـام       و بين
تشکيالتی تهيه طرح آمايش مورد تحليل قرار گيرد همچنين نظام تسـهيالتی الزم بـرای   
تهيه طرح پايه آمايش سرزمين و محتوای کلی طرح پايه نيز مورد بررسی قرار گرفته و در 

  . گاه مديريت توسعه اجتماعی در آمايش سرزمين پرداخته شدنهايت نيز به جاي
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  منابع و مآخذ
سـازي و   سـي ابعـاد بلنـد مرتبـه    برر) ۱۳۷۹(سعيدي رضواني، محمدرضا، بينقي، تقي  .۱۸

 .ريزي و مديريت شهري ، همايش ملي برنامهشيراز, گزارش زلزله قاين
 .۵۴مجله سنبله، شماره: ، تهرانآمايش سرزمين) ۱۳۷۲(قريبي  .۱۹
ريـزي   از آمايش سرزمين تا برنامـه ) ۱۳۸۵(قورچيان، نادرقلي، جمشيدي اوانكي، مينا  .۲۰

 .انتشارات فراشناختي انديشه: ، تهراندرسي
عبـاس  : ، ترجمـه اي، روشهاي نو وسعه منطقهت) ۱۳۶۸(ال و ميسرا، آر، پي .مابوگونج، آ .۲۱

 .سازمان برنامه و بودجه: مخبر، تهران
از محيط زيست چيست؟ حمايت از محيط زيست  حفاظت) ۱۳۷۶(مخدوم، مجيـد   .۲۲

 .۱كتاب طبيعت، شماره: تهران كدامست؟
انتشارات دانشگاه تهران، شـماره  : ، تهرانشالودة آمايش سرزمين) ۱۳۷۸(مخدوم، مجيد  .۲۳

۲۲۰۳ . 
يابي شـهر   طرح توسعه شهرهاي جديد، مكان) ۱۳۷۰(مهندسين مشاور جامع ايران  .۲۴

 .زمان برنامه و بودجهسا: ، تهرانمجلسي استان اصفهان
انتشـارات  : مجيـد مخـدوم، تهـران   : ، ترجمهزيستن در محيط زيست) ۱۳۶۶(ميلر، ج،ت  .۲۵

 .۱۹۰۹دانشگاه تهران، شماره
، جايگاه آب در برنامه جامع توسـعه اقتصـادي كشـور   ) ۱۳۶۷(نامدار زنگنه، بيـژن   .۲۶

ات كشـاورزي و  اولين كنگره بررسي مسايل توسعه كشاورزي ايران، انتشارات سـازمان تحقيقـ  
 .منابع طبيعي ايران

ريـزي آمـوزش    راهنمايي براي برنامه: آمايش سرزمين) ۱۳۷۳(وحيدي، پريـدخت   .۲۷

  .۷و۸ريزي در آموزش عالي، سال دوم مسلسل  فصلنامه پژوهش و برنامه: ، تهرانعالي
28. Aden,j.&Morgan,R(2001)Regional Planning, A. 

Comperehensive View. Leonard Hill Books.  
29. Cock,K.D(1985)What on earth is environmental. ed 

(J.J,Basinki and K.D.Cocks)CSIRO,Canberra. 
30. Gartman,D(2000)Modern Architecture Emerged in Europe, 

Why Aesthetics of Technocracy America:The new Class. 
London,Routledge. 

31. Hamsen, N.M.(1970)French Redional Planning. Edinburgh 
Indiau University Press. 

32. Henry, William(2002). Curiculum:Perspective, Paradigm 
&Posibility, Leonard Hill Books. 
33. I Keuuchi,K.Sakachi,M.K.Sakauchi,M.Kawasaki,h.(2004) 

Constructing, Omni-Virtual Cities by using Panoramic 
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Images:Special Issue on Directional Research in Japan in 
International journal of Computer. Vol.58(3). 

34. Kuklinski,A.(1974)Social Issues In Regional Policy and 
Regional Planning, Netherlands Economic Institute. 

35. Malhotra,R.C.(1980).Environmental Management: 
Intergrated Rural Development. In Reading in 
Environmental Management. Ed (V.Vichit- Vadkan etal). 
UN.Asiab and Pacific dev.e inst. 

36. Mayers,N(1994)The Cairo Crunch. People & the Plant. 
Springer Verlage. Newyork. 

37. Miller,G.F.(2001)Environmental Resource Management. 
Wadworth Pub.C. 
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39. Navah,Z.&Liberman,A.S.(2002)Landscapc Ecology. Springer 
Verlage. Newyork. 
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Environmental Planning and Management ed(J.J,Basinski and 
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