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مقدمه

امکانــات در راســتای بهبــود وضعیــت مــادی و معنــوی و در  از  بــه معنــای بهره بــرداری بهینــه  آمایــش ســرزمین 

ح مزیت هــای فضــای طبیعــی، اجتماعــی و اقتصــادی، ســاماندهی و  قلمــرو جغرافیایــی خــاص اســت. در ایــن طــر

کار بــا هــدف ایجــاد رابطــه منطقــی بیــن توزیــع جمعیــت و انجــام فعالیت هــا در پهنــه  نظام بخشــی می شــود. ایــن 

گی هــای فضایــی مناطــق اســت. ســرزمین بــا توجــه بــه ویژ

گونــی نیــز از آمایــش در ابعــاد، اقتصــادی،  گونا بــر اســاس تعاریــف و مفاهیــم متفــاوت از توســعه، برداشــت های 

اجتماعــی و جغرافیایــی آن ارائــه شــده اســت. در ادامــه مفاهیــم آمایــش ســرزمین، اهــداف و ضرورت آمایش ســرزمین، 

ســطوح آمایــش، مکاتــب آمایــش ســرزمین، نظریــات مهــم توســعه منطقــه ای و برنامه ریــزی رشــد در پهنــه ســرزمین، 

کشــورها در حــوزه آمایــش ســرزمین، ســیر تکویــن آمایــش ســرزمین در ایــران، آمایــش صنعتــی، و موانــع و  تجربیــات 

گرفتــه اســت. مشــکالت آمایــش ســرزمین در ایــران مــورد برســی قــرار 

1- تعریف آمایش سرزمین

تعاریــف متعــددی از آمایــش ســرزمین ارائــه شــده اســت. در فرهنــگ لغــات الروس، آمایــش چنیــن تعریــف شــده اســت: 

"بهتریــن نــوع توزیــع جغرافیایــی فعالیت هــای اقتصــادی بــا توجــه بــه منابــع طبیعــی و انســانی".

 فرهنــگ اقتصــاد و امــور اقتصــادی ـ اجتماعــی معاصــر، تعریــف  آمایــش را بــه شــکل دیگــری ارائــه نمــوده اســت: 

کــه هــر یــک چارچــوب جغرافیایــی معیــن در پــی بهتریــن توزیــع ممکــن جمعیــت بــر حســب منابــع طبیعــی  "سیاســتی 

می باشــد". اقتصــادی  فعالیت هــای  و 

کیــد دارد و بــه ایــن جهــت  کــه مالحظــه می شــود ایــن تعاریــف به طــور عمــده بــر مفهــوم مکان گرایــی تأ همانگونــه 

کاز نیــز بــر می آیــد: منظــور از آمایــش ســرزمین، رســیدن مطلوب تریــن توزیــع ممکــن  چنانچــه از تعریــف ژان پــل ال

کبــری و  ـ اجتماعــی در پهنــه ســرزمین اســت )ا جمعیــت، توســط بهتریــن شــکل توزیــع فعالیت هــای اقتصــادی 

همــکاران، 1395(.

در یک توزیع اولیه جغرافیایی یا به اصطالح در یک سازماندهی فضایی، دو نکته عمده وجود دارد:

1. توزیع جمعیت

گرفتــن نظــرات و تحلیل هــای مربوطــه؛ بنابرایــن  2. مفهــوم »بهتریــن« بــا توجــه بــه هزینــه و فایــده اجتماعــی و در نظــر 

منظــور از آمایــش ســرزمین رســیدن بــه بهتریــن توزیــع جمعیــت و فعالیــت اســت.
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آمایــش ســرزمین در حــال حاضــر شــامل ســازماندهی اقتصــادی، اجتماعــی فرهنگــی و محیط زیســتی، به منظــور 

تحقــق آینــده ای مطلــوب می باشــد.

به طــور عــام آمایــش ســرزمین تنظیــم رابطــه بیــن انســان، فضــا و فعالیــت تعریــف شــده اســت؛ آمایــش ســرزمین 

گرفتــن مالحظات  تلفیقــی از نظــام اســکان جمعیــت بــا ســاختار فضایــی فعالیت هــای اقتصــادی - اجتماعــی بــا در نظر 

و معیارهــای اجتماعــی - فرهنگــی براســاس نظریــه پایــه توســعه ملــی اســت )عظیمــی، 1379(. آمایــش به عنــوان یــک 

گــی زیــر اســت: رویکــرد فضایــی برخــوردار از چهــار ویژ

1. جامع نگری )جامعیت برنامه  های اساسی توسعه(

کل گرایی )رعایت سطح راهبردی مباحث(   .2

3. دورنگری )التزام به افق زمانی مشخص و بلندمدت(

کلی بدون تعین های مکانی( 4. برنامه ریزی جغرافیایی و فضایی )در حد جهت گیری های 

آمایــش ســرزمین به عنــوان یــک ســند مدیریــت توســعه، تصویــری از توســعه فضایــی ســرزمین ارائــه می دهــد. 

کلــی توزیــع جغرافیایــی جمعیــت و ترکیــب  کشــور اســت و چشــم انداز  ایــن ســند تجســم نظریــه توســعه ملــی در پهنــه 

مناســب فعالیت هــای ناظــر بــر بهــره بــرداری از ســرزمین و تامیــن نیازهــای جمعیــت و فعالیت هــای اقتصــادی و 

اجتماعــی را در قلمــرو ســرزمین مشــخص می ســازد.

ح زیر می باشد )محمودی، 1388(: کنار هم قرار دادن تعاریف، وظایف و شمول آمایش سرزمین به شر با 

به عنوان مرجع تنظیم دیدگاه دراز مدت توسعه؛	 

ارائه استراتژی های توسعه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، فضایی - محیطی؛	 

مکان یابی برای فعالیت های مشخص؛	 

فعالیت یابی برای مکان های مشخص؛	 

کلی توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین؛	  ارائه استراتژی 

ارائه الگوی توسعه فضایی- الگوی اسکان جمعیت؛	 

ارائه نظام مدیریت سرزمین؛	 

حفاظت از محیط زیست.	 

2- اهداف آمایش

ح زیــر  کــه مهم تریــن آنهــا بــه شــر آمایــش در شــکل های مختلــف به منظــور تامیــن اهــداف معینــی انجــام می شــود 

اســت )وحیــدی، 1373(:
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گی ها و شرایط محیطی؛	  توزیع بهتر و هماهنگ فعالیت ها در فضاها و تناسب با ویژ

استقرار مستمر جمعیت در حد تناسب خود در پهنه سرزمینی؛	 

جلوگیری از جابجایی و تمرکز نامناسب جمعیت ها؛	 

به کارگیری تدابیر الزم در تثبیت جغرافیایی جمعیت های مهاجر؛	 

بــه اصطــالح 	  کاهــش تبایــن و اختــالف محیطــی و اصــالح و بهســازی و بازســازی مکان هــای نامطلــوب و 

جغرافیایــی. ناپذیــرای 

3- ضرورت آمایش

گســترده دارای  کــی و ناهمواری هــای  ایــران بــه لحــاظ محدوده هــای جغرافیایــی، شــرایط اقلیمــی، مرزهــای آبــی و خا

شــرایط متنوعــی اســت، بنابرایــن هــر منطقــه توانمندی هــای مخصــوص بــه خــود را دارد. راهبردهــای آمایش ســرزمین 

ــرای  ــب ب ــخص مناس ــوالت مش ــق، محص ــک از مناط ــر ی ــنجی ه ــری و قابلیت س ــا، نقش پذی ــاس اولویت بندی ه براس

هــر منطقــه را معیــن می کنــد. در ادبیــات  جغرافیایــی  ایــران ، طــی  پنجــاه  سال گذشــته  مفاهیــم ، روش هــا و اصــول  

ح  شــده  و جغرافیــای  اجتماعــی  و فرهنگــی  نیــز بســیار  جغرافیــای  انســانی ، اغلــب  بــه  شــکلی  بــدون  انســجام  مطــر

کشــور نیــز جــای  خالــی   کادمیــک   کشــور، بلکــه  در فضــای  آ گریختــه  بیــان  شــده  و نــه  تنهــا در برنامه ریزی هــای   جســته  و 

ــه  توســعه   ــه  نگاهــی  بخشــی  ب ک گذشــت  شــش برنامــه  توســعه  پــس  از انقــالب   ــا  کنــون  ب آن  بســیار محســوس  اســت. ا

کشــورهای  جهــان  نیــز نیــاز  داشــته اند، نیــاز بــه  برنامه ریــزی  فضایــی  و منطقــه ای  ضــروری  بــه  نظــر می رســد. در ســایر 

کــه  رشــد و توســعه  بخشــی  موجــب  عــدم  تــوازن  در مناطــق   بــه  برنامه ریــزی  فضایــی  و منطقــه ای  زمانــی  احســاس  شــد 

ــه  توســعه   مختلــف  شــده  اســت؛ از ایــن  روی  جهــت  متعــادل  و متــوازن  ســاختن  توســعه  مناطــق  مختلــف ، رویکــرد ب

ــه  نظــر می رســد. به صــورت خالصــه ضــرورت  ــر طبــق  معیارهــا و قابلیت هــا و محدودیت هــای  منطقــه ای  ضــروری  ب ب

گونــه می تــوان برشــمرد )توفیــق، 1384(: مطالعــات آمایــش ســرزمین را بدیــن 

کثــر اســتفاده از توانایی هــای بالقــوه مناطــق در خصــوص منابــع طبیعــی و انســانی 	  شــناخت ســرزمین و حدا

جهــت تحقــق اهــداف ملــی؛

توزیع بهتر جمعیت برای بهره  مندی از منابع طبیعی و فعالیت های اقتصادی؛	 

کشــور در جهت تحقــق اهداف 	  تقســیم وظایــف تخصصــی و تعییــن نقــش و مســئولیت خــاص هــر یــک از مناطــق 

کالن؛ کلــی مناطــق مختلــف برای تحقق اهــداف  توســعه ای ملــی و منطقــه ای و در نتیجــه، جلــب مشــارکت 

کــردن مناطــق در بعضــی از فعالیت هــا یــا صنایــع و شــکل دادن بــه مجموعــه ای از مناطــق دارای 	  متخصــص 

کشــور؛ کلــی  کارکردهــای مکمــل در جهــت تامیــن اهــداف 
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تنظیــم اســتراتژی بلنــد مــدت توســعه ملــی از ابعــاد مختلــف، به ویــژه اســتراتژی های توزیــع فضایــی جمعیــت 	 

گســتره ســرزمین؛ و فعالیــت در 

برقرار هماهنگی در برنامه ریزی های توسعه منطقه ای؛	 

برقــراری هماهنگــی بلنــد مــدت در برنامه هــای میــان مــدت بخشــی، ایجــاد امــکان بــرای تنظیــم برنامه هــای 	 

ح هــای عمرانــی. بخشــی منطقــه ای و ایجــاد پیوســتگی و ارتبــاط منطقــی میــان طر

4- سطوح آمایش

گــون هماهنگــی وجــود داشــته باشــد تــا بتواننــد  گونا بــرای رســیدن بــه اهــداف آمایــش ســرزمین بایــد میــان نهادهــای 

ح ذیــل صــورت  کننــد. آمایــش ســرزمینی در ســطوح مختلــف بــه شــر برنامه هایــی را بــرای تامیــن منافــع عمومــی فراهــم 

می گیــرد )توفیــق، 1384(:

سطح محلی )آمایش توانمندی های محلی(؛. 1

در سطح منطقه ای )آمایش توانمندی های منطقه ای(؛. 2

کشور(؛. 3 در سطح ملی )آمایش توانمندی بخش های مختلف اقتصادی در 

کشورهای مختلف(.. 4 سطح قاره ای )هماهنگی با موضوعات آمایشی 

5- مکاتب آمایش سرزمین

کــه ســروکار آنهــا بــا ســرزمین - فضــا یــا جغرافیــا اســت، در سراســر جهــان  برنامه ریــزی فضایــی، یعنــی برنامه ریــزی 

عمومیــت دارد. امــا ایــن عمومیــت بــه معنــای شــکل و محتــوای یکســان نیســت. تفاوت هــای برنامه ریــزی فضایــی 

در جهــان شــامل: 1- تجربه هــای تاریخــی متفــاوت، 2- نــوع حکومــت، 3- میــزان توســعه یافتگــی، 4- دیدگاه هــای 

کــه آمایــش ســرزمین به شــکل های مختلفی  سیاســی و 5- تفاوت هــای جغرافیایــی اســت. ایــن دالیــل باعــث شــده اند 

ــون  کس ــی آمایــش ســرزمین، مکتــب اروپایــی )فرانســوی( و مکتــب انگلوسا ــود. دو مکتــب اصل کشــورها انجــام ش در 

می باشــند )بصیــرت، 1390(.

5-1. مکتب اروپایی
مشــکالت  حــل  بــرای  فرانســوی ها  بوســیله  میــالدی   1949 ســال  در  بــار  اولیــن  بــرای  ســرزمین  آمایــش  اصطــالح 

اقتصــادی ماننــد تعدیــل تمرکــز )تمرکــز زدایــی از پاریــس( و توزیــع بهینــه فعالیت هــا متناســب بــا قابیلــت نواحــی بــه کار 
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رفــت. اســاس مکتــب اروپایــی بــر حســب اطالعــات اقتصــادی و اجتماعــی اســتوار اســت. برنامه ریــزی1 در مکتــب 

اروپایــی بــه معنــای برنامه ریــزی توســعه اقتصــادی - اجتماعــی و فرهنگــی اســت. به عبــارت دیگــر برنامــه چهارچــوب 

کشــور را بــرای چنــد ســال آینــده رقــم می زنــد. سیاســت های اقتصــادی و بودجــه ای آن 

در ایــن مکتــب آمایــش ســرزمین نوعــی سیاســت بــرای اصــالح ناهــم ترازی هــای اقتصــادی ســرزمین اســت، 

کــه از طریــق دخالــت در توزیــع جغرافیایــی بنگاه هــا و تجهیــزات تحقــق می یابــد. آمایــش ســرزمین مجموعــه ای از 

ــه  ک ــرای ایجــاد تحــول در ســامان اقتصــادی ســرزمین، در جهتــی  ــه ب ک اقدام هــای مقامــات دولتــی و عمومــی اســت 

ــوند. ــته ش گذاش ــرا  ــه اج ــده، ب ــناخته ش ــوب ش مطل

کــه البتــه بیشــتر در جهــت حمایــت از  در مکتــب اروپایــی قالــب اصلــی آمایــش ســرزمین در ســطح منطقــه اســت 

ح هــای شهرســازی محلــی اســت. از جملــه  کالبــدی اساســا محــدود بــه طر توســعه اقتصــادی آنهــا اســت. برنامه هــای 

کشــورهای فرانســه،  کــه اســاس آمایــش ســرزمین در آنهــا براســاس مکتــب اروپایــی می باشــد می تــوان بــه  کشــورهایی 

دانمــارک، ایتالیــا، اســپانیا، پرتغــال، هنــد و چیــن اشــاره نمــود )بصیــرت، 1390(.

کسون 5-2. مکتب آنگلوسا
کارآمــدی مکتــب اروپایــی در اجــرای برنامه هــای همــه جانبــه آمایــش در جهــان و اینکــه همــه پارامترهــا  بــه دلیــل نا

کســون به وجــود  را در نظــر نمی گرفــت، در اواخــر دهــه 1950و اوایــل دهــه 1960 مکتــب جدیــدی بنــام مکتــب انگلوسا

کولوژیکــی، فنــاوری، نیــروی انســانی و  ــوان ا گــی ت ــا هماهنگــی چهــار ویژ ــه ارزیابــی همــه جانبــه ســرزمین ب ــه ب ک آمــد 

منابــع مالــی می پــردازد. در ایــن مکتــب از اســناد ترســیمی و نقشــه ها بــه وفــور اســتفاده می شــود. ایــن مکتــب بــه 

کســون  کاربــری زمین هــا و منابــع طبیعــی و حفاظــت محیــط زیســت می پــردازد. در مکتــب انگلوسا مســاله چگونگــی 

گیــرد. برنامه ریــزی  کــه قــرار اســت در آینــده انجــام  برنامه ریــزی در معنــای عــام، نظــم دادن بــه اقدام هایــی اســت 

گــون اســت.  گونا کاربری هــای  کالبــدی یــا فیزیکــی بــرای اســتفاده از فضــا یــا در نقشــه جــای دادن  همــان برنامه ریــزی 

کالبــدی بــا هــدف دســتیابی بــه ســازماندهی مطلــوب  در ایــن مکتــب آمایــش ســرزمین سلســه مراتبــی از برنامه هــای 

ــون را مشــخص می  نماینــد. گ گونا ح هــای عمومــی در ســطوح  فضــا اســت و ایــن برنامه هــا چهارچــوب طر

کانــادا و در رده بعــدی  پیشــگامان اجــرای برنامــه همه جانبــه و تمرکــز یافتــه آمایــش ســرزمین در جهــان، اســترالیا و 

کــرده و اینــک  ــه تأســیس دفتــر آمایــش ســرزمین  کــه در اواخــر دهــه 1950 و اوایــل دهــه 1960 اقــدام ب هلنــد هســتند 

کــه تــوان ســرزمین های آنهــا بــرای اســتفاده مختلــف  گذرانده انــد. یعنــی به طــور دقیــق می داننــد  تمامــی مراحــل آن را 

1.  Plani Fication
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انســان و توســعه چگونــه اســت. جمــع آوری اطالعــات موجــود از ســرزمین و برنامه ریــزی بــرای اجــرای پروژه هــای 

ــه و تحلیــل و اندوختــن  کــردن جمــع آوری، جمع بنــدی و تجزی ــا حــد مکانیــزه  کشــورها ت بهــره وری ســرزمین در ایــن 

گونــه اطالعــات در مــورد اجــرای پروژه هــای بهــره وری را در هــر  اطالعــات و نقشــه ها بــه پیــش رفتــه اســت، یعنــی هــر 

ــرار دهنــد )بصیــرت، 1390(. کشــور ســریعا می تواننــد در اختیــار اســتفاده کنندگان ق نقطــه 

5-3. مکتب یورو-امریکن
کــه ارزیابــی توامــان تــوان طبیعــی و  کســون اســت بــا ایــن تفــاوت  شــالوده و زیربنــای ایــن مکتــب همــان مکتــب آنگلوسا

گانــه و تلفیــق نهایــی( و برنامه ریــزی توامــان طبیعــی و نیــاز اقتصــادی، اجتماعــی در ایــن  انســانی )بجــای ارزیابــی جدا

کیــد اســت )مخــدوم، 1391(. مکتــب مــورد تا

6- نظریات مهم توسعه منطقه ای و برنامه ریزی رشد در پهنه سرزمین

6-1. نظریه قطب رشد
ح شــد. بــه اعتقــاد پــرو رشــد صنایــع اساســی و پیشــرفته  ایــن نظریــه در دهــه 1960 میــالدی توســط فرانســوا پــرو مطــر

کــه در مکان هــای خاصــی می تواننــد توســعه یابنــد و رونــق ایــن مکان هــا در  موتــور محــرک رشــد اقتصــاد ملــی اســت 

شــعاع حــوزه نفــوذ ایــن صنایــع تاثیــر توســعه ای خواهــد داشــت )آرامــی، 1395(.

6-2. نظریه عدالت منطقه ای
کتــاب "عدالــت اجتماعــی و شــهر" و بررســی مفهــوم عدالــت اجتماعــی از دیــدگاه جغرافیایــی،  دیویــد هــاروی بــا انتشــار 

کــه توزیــع عادالنــه امکانــات در ســطح مناطــق، توزیــع عادالنــه بیــن افــراد را بــه دنبــال خواهــد داشــت.  ح می کنــد  مطــر

کلیــه افــراد از امکانــات شــکل  کلــی نیــاز، منفعــت عمومــی و بهره  منــدی  عدالــت منطقــه ای بــر مبنــای ســه معیــار 

که نیازهــای جمعیت  گونــه ای  می گیــرد یــا بــه تعبیــر دیگــر عدالــت منطقــه ای عبــارت اســت از: "توزیــع درآمــد و منابــع به 

کثــر رســیده و مشــکالت محیــط اجتماعــی و  هــر منطقــه بــرآورده شــده، ضریــب فزایندگــی بیــن منطقــه ای بــه حدا

کــه  گــردد. همچنیــن ســازوکارهای ســازمانی، اقتصــادی، و سیاســی بــه طریــق ســازمان دهی شــود  فیزیکــی نیــز مرتفــع 

چشــم انداز زندگــی در محروم تریــن مناطــق نیــز تــا حــد امــکان بهبــود یابــد )آرامــی، 1395(".
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کز رشد 6-3. نظریه مرا
براســاس ایــن نظریــه، توســعه اقتصادی-اجتماعــی ابتــدا از مرکــز آغــاز شــده و ســپس بــه نواحــی پیرامونــی تســری 

می یابــد. در صــورت عــدم دخالــت دولــت در برقــراری تــوازن و تعــادل بیــن مناطــق، نابرابری هــای موجــود به صــورت 

کــرد و از تخصیــص  کــز رشــد )منتخــب( انباشــته  مســتمر افزایــش خواهــد یافــت. بهتــر اســت ســرمایه گذاری ها را در مرا

کــرد. دانشــمندانی نظیــر بودویــل، هیرشــمن، میــردال، جــان فریدمــن  کنــده اجتنــاب  منابــع در مناطــق مختلــف و پرا

در تکامــل ایــن نظریــه نقــش داشــته اند )آرامــی، 1395(.

6-4. نظریه مرکز-پیرامون
که نظــام جغرافیایی شــامل  کــز رشــد اســت و بــر ایــن مبنــا اســتوار اســت  ایــن نظریــه در حقیقــت تکامــل یافتــه نظریــه مرا

کــه  کــه در واقــع بخــش اصلــی ایــن نظــام قلمــداد می شــود و دیگــری پیرامــون  دو زیــر نظــام فضایــی اســت؛ یکــی مرکــز 

می تــوان آن را بقیــه نظــام محســوب نمــود. ایــن رابطــه هــم در ســطح ملــی، هــم در ســطح درون قــاره ای و حتــی 

جهانــی قابــل مشــاهده اســت )آرامــی، 1395(.

6-5. نظریه مکان مرکزی
ح  ح شــد، تشــریح و تبییــن طــر کریســتالر در ســال 1933 مطــر کــه نخســتین بــار توســط والتــر  هــدف اصلــی ایــن نظریــه 

فضایــی ســکونتگاه ها و حــوزه نفــوذ آنهــا اســت. براســاس ایــن نظریــه فعالیت هــای خدماتــی دارای یــک آســتانه 

جمعیتــی یــا آســتانه اقتصــادی و یــک بــازار اســت. خدمــات بهتــر را تنهــا در شــهرهای بــزرگ می تــوان یافــت، روســتاها 

کوچــک  کــز اعــم از شــهرهای بــزرگ و  خدمــات اصلــی را در خــود جــای می دهنــد و خدمــات ســطح پاییــن در تمــام مرا

ــطحی  ــت مس ــرزمین، دش ــه س ک ــت  ــن اس ــر ای ــرض ب ــه ف ــن نظری ــود. در ای ــت می ش ــک یاف کوچ ــزرگ و  ــتاهای ب و روس

کــه در آن جمعیــت، منابــع طبیعــی و درآمــد به صــورت یکنواخــت توزیــع شــده اند. براســاس ایــن نظریــه سلســله  اســت 

مراتــب مکان هــای مرکــزی براســاس مفروضــات زیــر اســتوار اســت )آرامــی، 1395(:

کز فرعی؛	  کز اصلی برای مرا اصل بازاریابی )عرضه(: انتخاب مرا

کز اصلی و فرعی؛	  اصل ترابری: فاصله حداقل بین مرا

کنترل 6 مرکز فرعی را برعهده دارد.	  اصل اداری: هر مرکز اصلی، 
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6-6. نظریه دوگانگی منطقه ای
کشــور، بــه هــر دلیــل، پس  کــز خاصــی در  کــه رشــد مرا ح شــده و بــر ایــن بــاور اســت  گونــار میــردال مطــر ایــن نظریــه توســط 

کــز و مناطــق دیگــر می شــود. نظــام ســرمایه داری مثــل آهن ربــا عمــل می کنــد؛ یعنــی  از مدتــی باعــث عقــب ماندگــی مرا

کار و ســرمایه را  خ ســود در آنهــا بــاال اســت، نیــروی  کــه از شــرایط بهتــری بــرای توســعه برخــوردار هســتند و نــر مناطقــی 

بــه خــود جــذب می کننــد و توســعه یافته تــر می شــوند و ســایر مناطــق از مواهــب توســعه بــی بهــره می ماننــد. براســاس 

ایــن نظریــه، در مناطــق توســعه نیافتــه اثــر بازدارنــده1 بــر اثــر انتشــار2 غلبــه دارد و برعکــس در مناطــق توســعه یافتــه اثــر 

انتشــار بــر اثــر بازدارنــده فائــق می آیــد )آرامــی، 1395(.

6-7. آمایش صنعتی
کــه در اصــل بــه دنبــال ایجــاد تعــادل در توزیــع جغرافیایــی جمعیــت  ایــن رویکــرد ریشــه در ایــده آمایــش ســرزمین دارد 

کار بیــن  و فعالیــت بــوده و در مباحــث برنامه ریــزی شــهری دنبــال می شــود. آمایــش ســرزمین بــه دنبــال نوعــی تقســیم 

مناطــق مختلــف اســت. در برنامه هــای توســعه منطقــه ای در ایــران نیــز ایــن رویکــرد به طــور جــدی دنبــال می شــود و 

اســناد توســعه اســتان ها حاصــل مطالعــات آمایشــی هســتند. ایــن اســناد جنبه هــای مختلــف اقتصادی-اجتماعــی 

گی هــای مختلــف  کــه شناســایی ویژ را در نظــر دارنــد و تنهــا بــه بحــث توســعه صنعتــی نمی پردازنــد. امــا از آنجــا 

جغرافیایــی، طبیعــی و جمعیتــی مناطــق در ایــن برنامه ریــزی نقــش حیاتــی دارد، طرفــداران ایــن رویکــرد در مباحــث 

کار منطقــه ای بــرای تســریع توســعه  کیــد ویــژه بــر مزیت هــای نســبی و رقابتــی مناطــق و تقســیم  توســعه صنعتــی نیــز تأ

کشــور دارنــد. از ایــن رو در رویکــرد آمایــش صنعتــی، اســتراتژی توســعه صنعتــی عــالوه بــر ســطح ملــی، شــامل ســطوح 

منطقــه ای نیــز می شــود.

ــه موهبت هــای طبیعــی مناطــق مختلــف به عنــوان مزیــت نســبی داشــتند و  نظریه هــای اولیــه تجــارت، اشــاره ب

آن را عامــل موفقیــت تجــاری و اقتصــادی یــک منطقــه جغرافیایــی در برابــر ســایر مناطــق می دانســتند. منابــع طبیعــی 

کــه تکیــه بــر  و زیرزمینــی در ایــن رویکــرد اهمیــت باالیــی دارنــد، از ایــن رو تــالش می شــود تــا صنایــع و فعالیت هایــی 

کــه موهبت هــا بــه خــودی خــود  گرفتــه و پــرورش داده شــوند. طبیعــی اســت  ایــن موهبت هــا دارنــد مــورد حمایــت قــرار 

رشــد منطقــه را موجــب نمی شــوند و جنبــه تالش هــای انســانی در ایجــاد مزیــت رقابتــی در فرآینــد تجــارت غیرقابــل 

کوشــش انســان ها بوجــود می آینــد موهبت هــا را تبدیــل بــه مزیت هــای  کــه بــا ســعی و  انــکار اســت. تجمعــات صنعتــی 

1.  اثر بازدارنده، اثری است که باعث می شود تا جلوی گسترش توسعه یک بخش یا منطقه به سایر بخش ها یا مناطق گرفته شود.
2.  اثر انتشار، اثری است که موجب می شود فرایند توسعه در یک بخش یا منطقه به سایر بخش ها یا مناطق سرایت کند و آنها هم از مواهب برخوردار شوند.
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منطقــه ای می کننــد. در ایــن مــورد آنچــه موجــب موفقیــت منطقــه می شــود، انباشــت صرفه هــای خارجــی ناشــی از 

تجمــع صنایــع و تخصــص منطقــه اســت، از ایــن رو وجــود دانشــگاه ها و نیــروی انســانی ماهــر، جمعیــت جــوان و ... 

نیــز مــورد توجــه مطالعــات آمایــش صنعتــی قــرار دارنــد.

گی هــای ارزشــمند رویکــرد آمایــش ســرزمین )البتــه بــه شــرط جامع نگــری در طراحــی آن(، قابلیــت آن در  از ویژ

کشــور و حفاظــت و جلوگیــری از تخریــب محیــط زیســت  کاهــش نابرابــری )درآمــدی و فرصت هــا( بیــن مناطــق مختلــف 

کشــور خواهــد شــد. در نتیجه اســتفاده  کــه موجــب دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی و توســعه متــوازن و پایــدار در  اســت 

کنــار ســایر رویکردهــای مــورد بحــث در اســتراتژی توســعه صنعتــی، مزیــت باالیــی داشــته  از رویکــرد آمایــش صنعــت در 

و ضــروری بــه نظــر می آیــد. در عمــل، مزیت هــای منطقــه ای در تصمیم گیری هــای بخــش عمومــی )سیاســت ها( و 

کــه در  گرفــت، بــا ایــن تفــاوت  بخــش خصوصــی )جایابــی شــرکت ها( نقــش مهمــی دارد و نمی تــوان آن را نادیــده 

ح اســت، لیکــن در سیاســت گذاری عمومــی )صنعتــی( منافــع  تصمیم گیــری بخــش خصوصــی منافــع فــردی مطــر

ــرای جامعــه اهمیــت پیــدا می کنــد. بدیهــی  ــروت و رشــد اقتصــادی به منظــور ایجــاد رفــاه ب جمعــی در قالــب تولیــد ث

اســت همراهــی نــگاه آمایــش ســرزمین بــا ســایر رویکردهــا اثربخشــی آنهــا را افزایــش می دهــد )آرامــی، 1395(.

6-8. سیر تکوین آمایش سرزمین در ایران
گزارش هــا و نقشــه های مرحلــه پایــه آمایــش ســرزمین از ســال 1355 آغــاز  برنامــه آمایــش ســرزمین در ایــران بــا انتشــار 

گردیــد. دفتــر آمایــش ســازمان برنامــه و بودجــه پــس از پیــروزی انقــالب و در ســال های 1362 و 1364 آن را بــه هنــگام 

گزارش هــا و نقشــه های وضــع موجــود و خط مشــی آینــده بــرای افــق 1381 منتشــر  و اســالمی نمــود و در 5 جلــد حــاوی 

نمــود )توفیــق، 1384(. در همــان ســال مرحلــه دوم آمایــش ســرزمین توســط دفتــر آمایــش ســازمان برنامــه و بودجــه 

کــه تنهــا برحســب اطالعــات اقتصــادی و اجتماعــی بــود،  ح آمایــش مناطــق بــا روش مکتــب اروپایــی  آغــاز و تهیــه طــر

گردیــد. در حالیکــه ایــن روش در طــی ســال های 1355-1364 در جهــان منســوخ شــده بــود و روش جدیــدی  دنبــال 

کولوژیکــی، اقتصــادی و  کســون مبتنــی بــر برنامه ریــزی برحســب آمیختــه اطالعــات ا تحــت عنــوان مکتــب انگلوسا

گردیــده بــود. اجتماعــی جایگزیــن مکتــب اروپایــی 

کســون آمایــش ســرزمین دشــت سیســتان  ــد انگلوسا ــا روش جدی دانشــگاه تهــران در ســال های 1363 و 1367 ب

کــه تحــت  ح توســعه محــور شــرق  کــه نتایــج بررســی دانشــگاه تهــران نشــان داد، طــر را بــه پایــان رســانید، بــه نحــوی 

ح آمایــش مناطــق توســط دفتــر آمایــش ســازمان برنامــه و بودجــه پی ریــزی شــده اســت )به واســطه آن  عنــوان طــر

گرفتــه بــود( چقــدر بــا واقعیــت فاصلــه دارد. یافته هــای دانشــگاه تهــران در  کــه توانمندی هــای طبیعــی را نادیــده 

ح و بــه پیشــنهاد دانشــگاه تهــران ایجــاد ســازمان عمــران سیســتان بــه تصویــب هیــأت دولــت  هیــأت دولــت وقــت مطــر
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کالبــد  ح ریــزی  کســون طر رســید. در ســال 1369 وزارت مســکن و شهرســازی نیــز بخاطــر نتایــج مطلــوب روش انگلوسا

ــر مهندســی و  ــا همــکاری دانشــگاه تهــران آغــاز نمــود )توفیــق، 1384(. دفت ــا ایــن روش و ب ــدران را ب گیــالن و مازن در 

ح و برنامــه معاونــت آبخیــزداری وزارت جهــاد  کشــور در ســال 1369 و دفتــر طــر مطالعــات ســازمان جنگل هــا و مراتــع 

کشــور ولــی بــا  ح آمایــش مناطــق  ح هــای مشــابهی را بــه واســطه یاری رســانی بــه طــر ســازندگی در ســال 1376 طر

گزارشــات و مطالعــات متعــددی توســط ســازمان مدیریــت و  عنوان هــای متفــاوت آغــاز نمــود و بــر همیــن اســاس 

ــردد )مخــدوم، 1391(. ــل تبییــن می گ ح ذی ــم آن بشــر ــه اه ک ــد  گردی ــور مــدون  کش ــزی  برنامه ری

کشــور بیــش از شــش دهــه اســت. در ایــن مــدت، برنامه ریــزی در مفهــوم عــام و  ــی در  ســابقه برنامه ریــزی عمران

آمایــش ســرزمین در مفهــوم خــاص، تحــت تأثیــر شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی، همــواره بــا دگرگونی هایــی 

همــراه بــوده اســت. ایــن برنامه هــا نیــز بــه تبــع آن بــا موانــع و چالش هایــی روبــرو بوده انــد. بررســی های انجــام شــده 

کار بیــن مناطــق بــا منابــع بالقــوه آن هــا،  کــه هرچنــد تقســیم  کشــور نشــان می دهــد  در خصــوص مطالعــات آمایــش در 

گرفتــه، امــا در عمــل توجــه چندانــی بــه آن نشــده اســت.  در تدویــن اســناد آمایــش ســرزمین، در قالــب نظــری صــورت 

کــه خــود ســبب تشــدید نابرابــری بیــن مناطــق  کشــور شــده  ایــن امــر منجــر بــه توســعه نامتــوازن و نامتعــادل مناطــق 

کشــور می تــوان بــه ســاختار  کار عملــی بیــن مناطــق  کشــور شــده اســت. از جملــه موانــع ایــن فقــدان تقســیم  مختلــف 

گسســت زمانــی در تدویــن و اجــرای برنامه هــای  تــک ســاخت سیاســی، تقســیم بندی نامناســب سیاســی اداری، 

کشــور و همچنیــن نبــود قوانیــن و مقــررات الــزام آور، بــی توجهــی بــه مســئله  آمایــش، نبــود تعریــف مناســب از منطقــه در 

ــه همــه  ح یکپارچــه و نظام منــد و نبــود عقبــه آموزشــی و پژوهشــی، بــی توجهــی ب جمعیــت و مهاجــرت، فقــدان طــر

ح هــا و پروژه هــای فاقــد توجیــه اقتصــادی  ابعــاد آمایــش ســرزمین بــه یــک انــدازه، فشــارهای سیاســی بــرای اجــرای طر

و فنــی، نبــود نظــارت مســتمر بــا دغدغــه تعــادل در توســعه و فقــدان مــدل مناســب بــرای آمایــش ســرزمین در ایــران 

کشــور بــا  کبــری، 1395، آرامــی، 1395(. از ایــن رو لــزوم بازنگــری و اجــرای مطالعــات آمایــش ســرزمین در  کــرد )ا اشــاره 

الزامــات جدیــد و شــرایط و اولویت  هــای موجــود ضــروری بــه نظــر می  رســد.

7- جمع  بندی نظریه  ها 

کشــور  کــه پیــش از ایــن فعالیت هایــی در  بررســی ادبیــات پژوهشــی در حــوزه آمایــش ســرزمینی و صنعتــی نشــان می دهــد 

گرفتــه و اســنادی بــرای آمایــش ســرزمینی چــه پیــش از انقــالب و چــه پــس از آن تدویــن شــده اســت. بــا ایــن حــال،  صــورت 

یافتــن مدلــی شــفاف و جامــع در ادبیــات بــرای توســعه مبتنــی بــر آمایــش دشــوار اســت. یکــی از مدل هــای مفهومــی ارائــه 

کــه در آن، چارچــوب  کــزاد و همــکاران )1399( اســت  کار رود، مــدل پا کــه می توانــد بــرای مباحــث آمایشــی نیــز بــه  شــده 

پیشــنهادی بــرای طراحــی بســته سیاســتی هوشــمند بــرای توســعه نــوآوری در اســتان ها بــه شــکل زیــر ارائــه شــده اســت. 
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 مالحظات فرآیندی

 مرحله اول: چشم انداز و حوزه های اولویت دار منطقه
مرحله دوم: تحلیل 
زیست بوم نوآوری 
 حوزه های منتخب

 مرحله سوم: تدوین بسته سیاستی و اجرا

کزاد و همکاران، 1399( ح آمایش )پا شکل 1. چارچوب طراحی بسته سیاستی هوشمند برای توسعه چارچوب طر

انجــام  زیــر  ح  بــه شــر ایــران در 3 مرحلــه  اســتان های  نــوآوری در  ایــن چارچــوب، سیاســت گذاری توســعه  در 

می پذیــرد:

مرحلــه 1: تعییــن چشــم انــداز و حوزه هــای اولویــت دار منطقــه شــامل ارزیابــی توانمندی هــا و ظرفیت هــای منطقــه،  

تعییــن حوزه هــای اولویــت دار و تعییــن چشــم انــداز منطقــه: در ایــن مرحلــه، مــواردی ماننــد یکپارچگــی عمودی و 

افقــی صنایــع حاضــر در منطقــه، صنایــع موجــود و وابســتگی بــه مســیر، هم پوشــانی های منطقــه ای و مالحظــات 

زیســت محیطی و بومــی منطقــه مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

مرحلــه 2: بررســی تفصیلــی زیســت بــوم نــوآوری هــر یــک از حوزه هــا به منظــور ارائــه بســته سیاســتی بــرای توســعه 

ــر  ــوآوری، عناص ــوم ن ــت ب ــت زیس ــوع و ماهی ــر ن ــوآوری از 4 منظ ــوم ن ــت ب ــر زیس ــه ه ــن مرحل ــوم. در ای ــت ب آن زیس

و بازیگــران زیســت بــوم نــوآوری، عوامــل موفقیــت زیســت بــوم نــوآوری، بررســی چرخــه عمــر زیســت بــوم نــوآوری 

تحلیــل می شــود.
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مرحلــه 3. تدویــن بســته سیاســتی و برنامه ریــزی اجــرا: شــامل شناســایی و طراحــی ابزارهــای سیاســتی، تحلیــل آثــار 

اجــرای ابزارهــای سیاســتی و برنامه ریــزی پیاده ســازی بســته سیاســتی. ایــن مرحلــه به عنــوان چرخــه بازخــورد، 

بــه ارزیابــی سیاســت های تدویــن شــده و بازنگــری آن هــا مطابــق نتایــج حاصلــه می پــردازد.

کــه بــرای ارتقــای ظرفیــت نــوآوری در اســتان  کــزاد و همــکاران )1399( در مطالعــه ای مــوردی  عــالوه بــر ایــن، پا

گســترده ذی نفعــان، همراســتایی بــا سیاســت های  آذربایجــان انجــام داده انــد، مــواردی ماننــد جلــب مشــارکت طیــف 

باال دســتی و هم تــراز، توجــه بــه زیربنــای نــوآوری منطقــه ای و هم افزایــی فرامنطقــه ای را به عنــوان زیرمفاهیــم الگــوی 

ح جــدول زیــر برشــمرده اند. کالن منطقــه ای بــه شــر سیاســت گذاری 

 
کزاد و همکاران، 1399( ح های آمایش سرزمینی)پا جدول 1. چارچوب طراحی آمیزه سیاستی برای طر

کدمفهوممقوله

الگوی سیاست گذاری 
کالن علم، فناوری و 

نوآوری منطقه ای

جلب مشارکت طیف 
گسترده ذینفعان

مشارکت بخش خصوصی در سیاست گذاری

مشارکت دانشگاه ها

مشارکت فرایندی-شبکه ای ذی نفعان

هم راستایی با 
سیاست های 

باالدستی و هم ارز

لزوم سیاست گذاری در راستای تحقق سیاست های باالدستی و تکمیل 
سیاست های هم ارز

عدم نقض اهداف، روش ها و مبادی سیاست های باالدستی و هم ارز

توجه به زیربنای 
نوآوری منطقه ای

توسعه سیاست های حمایتی متناسب با میزان سرمایه گذاری صورت گرفته

توجه به فعالیت های اقتصادی و صنایع توسعه یافته

توجه به توانمندی نیروی انسانی

سازگاری با محیط و وجود زیرساخت ها و زنجیره های تأمین

ارزیابی مسائل و چالش های زیست محیطی

بررسی شاخص های صنعتی و نوآوری

هم افزایی 
فرامنطقه ای

تکمیل زنجیره های مختلف ازجمله تولید و تأمین، در ارتباط با مناطق هم جوار

محیط رقابت منطقه ای

توجه به آموزش، پژوهش و نوآوری میان منطقه ای

تشابه در ظرفیت ها، سرمایه های انسانی و نوآوری های میان مناطق مجاور
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بــا توجــه بــه مشــابهت اهــداف و شــیوه سیاســت گذاری در نــوآوری منطقــه ای، بــه نظــر می رســد مــدل ارائــه شــده 

کــزاد و همــکاران )1399( می توانــد به عنــوان زیربنایــی مناســب بــرای تدویــن مــدل مفهومــی و فکــری جامــع  توســط پا

گیــرد. کشــور مــد نظــر قــرار  بــرای توســعه صنعتــی مبتنــی بــر آمایــش ســرزمینی در 
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