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نقش تطبیقی آمایش سرزمین در تبیین رابطه جغرافیا با توسعه :با تأکید بر
نواحی خاص مرزی ،ساحلی جنوب ایران
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استادیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت7931/10/52:

تاریخ پذیرش7931/ 05 /81:

چکیده
آمایش سرزمین نتیجه بازتاب اندیشه و عملکرد مستمر و با نظم و برنامه گروههای انسانی در مقیاسهای متفاوت (روستایی ،شهر ،ی
ناحیهای و ملی و حتی در برخی مصادیق بین المللی) است تا توزیع هماهنگ انسانها و فعالیته قا یا ت  رد ار یداص ر هطبا اب نم ا عب      
طبیعی ناحیه تأمین کند .آمایش سرزمین در خدمت انسان برای ارتقای سطح کیفی زن و .تسا وا یگد ور رگنایب یشیامآ رکفت ح   
فعال و جسم پویای بشری با درک جغرافیایی است .آمایش سرزمین در هر ملک و سرزمینی ممکن است ب م فادها هیاپ ر ت یددع     
انجام گیرد ،اما انجام موفقیتآمیز آمایش سرزمین هنگامی است که ب غج تخانش هیاپ ر

ررر ررررافی یا ی ضف  ا وص  ر رورض .دریگ ت ت و     

اهداف ساماندهی نظام استقرار جمعی سحرب )نیمزرس شیامآ( تیلاعف و ت ب ینب  ا اهد ی رغج  ا  فیاظو هلمج زا ،ییایف وو وو ووو وووووووووووو اه فاد
جغرافیای کاربردی است ،و در اهداف آمایش سرزمین ،ساخت و ساز محیطی و توسعه ناحیهههای ،ج ءز وجو ه یفارغج کرتشم  ای     
ی -فع ،یحاون یتیلا
کاربردی و آمایش سرزمین به شمار آمده که در راستای تحقق بهینه این هدف یا آرمان به تشریح سیستم ف یاض ی ی
توسعهی پایدار و آمایش سرزمین در سطوح ناحیهای قرار گرفته است .آم رد هزورما نیمزرس شیا حم و تاعوضوم و م یاهر هم

  
    

جغرافیایی به مطالعه و بررسیهای میدانی طرح آمایش سرزمین ،منطقه بندی کاربری پیشنهادی اراضی و ضوابط و مقررات کاربری
اراضی میپردازد .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و در این تحقیق سعی شده با طرح مساله وجوه مشترک جغرافیای کاربردی
و آمایش سرزمین و نقش آن در ایجاد تحول سزمینی در جنوب ایران و با ب  زا یریگ هره آآ آآآخ رد یملع یاهدرواتسد نیر

عوضوم

   

جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین ،به نقش تطبیقی بر برخی نواحی خاص مرزی  -ساحلی جنوب ایران پرداخته شود .هد ففف از
این مقاله نیز بررسی نقش تطبیقی آمایش سرزمین در تبیین رابطه جغرافیا با توسعه مفهومی در ایران بعنوان ی رد یرورض هلاسم ک
جنوب کشور مبنای اصلی پژوهش میباشد.

واژگان کلیدی :جغرافیا ،توسعه ،آمایش سرزمین ،ایران ،مناطق جنوبی.

( -1نویسنده مسئول) kyazdanpanah@ut.ac.ir
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مقدمه
اصالت مفهومی آمایش سرزمین مبتنی بر نظم دهی بر فعالیتهای بشری است .از این رو آنچه تاکنون از این مفهوم
ت
استنباط شده این است که آمـایش سـرزمین وظیفـه تنظـیم و هماهنـگ سـازي افکار مدون در راهبرده هج و اـ تت تت
یهای کلی بخشها و مناطق یک کشور مبتنی بر برنامه را به عهده داشته و تدوین سیاستهاي اجرایی و برنامهه يا
گیر 
عملیاتی توسعه بر مبناي این راهبردهـا بـه عهده بخشهاي مختلف سیاستگذاری و اقتصادي و اجتماعی استتت .بای یید
توجه داشت که این نوع نگرش به موضو رد نیمزرس شیامآ ع

    

 مامت و ملع تاهوج ی بوچراهچ و دعب نادب

یبخشد.
م
هرچند اهداف و سیاستهای برنامهریزي ملی از جـایی بـه جـاي دیگـر و در زمانهـاي مختلـف متفاوت است اما
این سیاستها نوعًاًا جهت کاستن از شکاف میان مناطق ،توزیع مجدد و یا تغیی تـیلاعف و تیعمج دشر يوگلا ر      
توسعهههای در

اقتصـادي در فضـا ،توسعه مناطق مرز منابع و ارتقاء تخصیص منابع به منظور کسب جایگ طم ها ل بو
یباشد (یزدان پناه.)4 :3931،
نظام جهانی م 

با توجه به کارکردهای میدانی و عملیاتی ،آمایش سرزمین امروزه ماهیتی عینی در الگوها و نماد توسعهای پیدا ک هدر
است .از این واژه از زمان رایج شدن مفهوم ادبی و علمی آن تا کنون تعاریف متنوعی ارائه ش .تسا هد

   در فرهنگ

لغات فرانسوی الروس ،آمایش چنین تعریف شده اسـت":بهتـرین نـوع توزیـع جغرافی یا ی اب يداصتقا ياهتیلاعف 
توجه به منابع طبیعی و انسانی"(فرهنگ الروس ( .فرهنگ اقتصاد و امو ـ يداصتقا ر

   

فـیرعت ،رـصاعم یعامتجا      

آمـایش را بـه شـکل دیگري ارائه نموده است":سیاستی که هر یک چارچوب جغرافیایی معین در پی بهترین توزیع
یشود ای فیراعت ن   
یباشد" .همانگونه که مالحظه م 
ممکن جمعیت بر حسب منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادي م 

یآید :منظور از
بهطور عمده بر مفهوم مکانگرایی تأکید دارد و به این جهت چنانچه از تعریـف ژان پـل الکاز نیز بر م 
آمایش سرزمین ،رسیدن مطلوبترین توزیع ممکن جمعیت ،توسط بهترین شکل توزیع فعالیته عامتجا ـيداصتقا يا ییی ییی
ی
(عظیمی بلوریان.) 12 : 388 1،
آمایش سرزمین امروزه به عنوان یک راهکار جغرافیایی بی بدیل برای توسعهی پایدار در کشورها تبدیل شده اس .ت
لزوم توجه ظرفیتها و توانمندیهای ذاتی و اکتسابی یک مکان مانند ناحیه ،استان و یا کشو تهج رد ر   

توسعهههی

منطقی آن مکان بیانگر مفهوم واقعی آمایش است .نواحی مختلف جهت توسعهی ادامه دار و منطقی نی شیامآ هب زا    
سرزمین دارند .اما سطح و الویت مناطق متفاوت است .آمایش سرزمین در واقع شامل اقـدامات سـاماندهی و نظ ماـ
بخشـی بـه فضـاي طبیعـی ،اجتمـاعی؛ اقتصادي در سطوح ملی و منطقهای اس سارب هک ت اس    

ت تتدوین اص نیرتیل

یهایی از بـاال و پـایین و بـا تکی رب ه    قابلی ییتهاا،
جهت گیریهاي توسعه بلندمدت کشور در قالب تلفیق برنامه ریز 
یها و محدودیتهای منطقهای در یک برنامه ریزي هماهن تروص تدمدنلب و گ    
توانمند 

یگی ییرد ای درکیور ن   
م مم 

زمینهی تعامل میان سه عنصـر انسان ،فضا و فعالیت و ارائه چیدمان منطقی فعالیتها در عرص صصهی س مهارف ار نیمزر   
یکند .حال سؤال این است که در نظام برنامه ریزي ایران آمـایش سـرزمین و سـابقه تهی دـت و هـ و نآ نی    که ب هـ
م
ت؟ و
سالهاي قبل از انقالب برمیگردد آیا نمایانگر جایگاه و اهمیت آمایش سرزمین در نظام برن سا روشک يزیرهما تتت تتت
یشود که اگر پاسخ سؤال اول بطور تلویحی و در شکل رای ثم نآ ج ب هنوگچ ،دشاب ت     
سؤال بعدی اینگونه مطرح م 

نقش تطبیقی آمایش سرزمین در تبیین9 ...

یتوان آثار آمایش سرزمین را در مدلهای تدوینی برنامههای ملی ،ب هژیو ه
م

هک یقطانم رد

لوحت یارب

هب زاین         

برنامههای آمایش محور دارند ،به نمایش گذاشت؟
در این تحقیق بنیادی سعی میشود به سؤاالت فوق بر مبنای استداللهای علمی و با تمرکز بر نواحی خاص م و یزر
سواحل جنوبی ایران پاسخ داده شود .زیرا نواحی خاص مرزی و سواحل جنوبی ایران ،با توجه ب ره ،نآ تعسو ه    
چند که ممکن است فاقد امکانات الزم برای توسعهی اجتماعی و اقتص ما ،دنشاب یدا ا هب  ،ببس

صاخ طیارش   

ژئوپلیتیکی ،لزوم آمایش و برنامه ریزی توسعه را برای کشور ما ک ما ًالًال رض  وری    م ممیس نزا ددد (ش ،یئوک

    

.)18 : 68 31

عملکرد موفق همسایگان عربی ایران در جنوب خلیج فارس نشان میدهد که مناطق جنو م نیرتهب ،ناریا یب ن قطا     
جغرافیایی برنامه پذیر بلند مدت هستند و انعطاف سرزمینی باالیی دارند.
بین عوامل جغرافیایی ،جمعیت و فعالیت در مناطق مرزی و مناطق فعال جغرافیایی رواب ارقرب یط ر هک تسا 

نیا     

روابط یک ساختار و نظام فضایی را شکل میدهد .همچنین به میزان وجود تعادل منطقهای ،مرزهای فیزیکی و ذهنی
یشوند و در صورت عدم تعادل بین این مناطق ،این مرزها ظهور
قتر م 
حائل بین مناطق مرکزی و مناطق پیرامونی رقی 
ییابند (عندلیب.) 41 :0 38 1 ،
و بروز بیشتری م 
با توجه به تنوع و پیچیدگی مناطق مرزی ،عدم تعادل منطقهای میان مناطق مرزی و مناطق مرکزی و حساسیت مناطق
مرزی در ایران که از تغیی رد قطانم نیا تار

یشان خیرات لوط

 هدش ((((((( ((((((((عن ،فوطم و بیلد

    ،) 73 : 388 1وجود

طوالنیترین مرزها و تنوع جغرافیایی ،قرار گرفتن نیمی از استانهای ایران در مناطق مرزی ،تعدد و تنوع کشو یاهر
همسایه (  15کشور) ،تراکم کم جمعیت ،وجود قومیتهای متنوع ،فقدان نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری هماهنگ
و کارآمد در مناطق مرزی (عزتی و دیگران )941 :0931 ،و نیز جایگاه ویژه ایران در نظریههای ژئوپلیتیکی ،ب رظن ه   
میرسد آمایش مناطق مرزی در ایران دارای پیشینهی قابل قبولی باشد؛ اما چن و تسین نی

مقولهههی آم قطانم شیا   

مرزی در چهارچوب قوانین و مصوبات مربوط به آمایش سرزمین لحاظ شده است.
با درنظر گرفتن چهارچوبهای نظری فوق میتوان اهداف تحقیق را بر اساس اصل و ماهیت آمایش سرزمین در سه
محور مورد توجه قرار داد:
 -1ضرورتهای پیش رو و خروج از ماهیت اقتصاد وابسته و درون زا و اتخاذ روشهای متفاوت و مدرن بر مبن یا
اصل توسعه پایدار در ایران.
 -2موضوع رقابت پذیر نمودن مناطق مرزی و ساحلی ایران در جنوب و اتصال آن به اقتصا د و تجارت برون زا.
 -3خروج از الگوهای کالسیک حاکم بر مناطق مورد مطالعه در این تحقیق که این مناطق را در حوزه ههاای مختلف
جغرافیایی آسیب پذیر نموده است و مد نظر قرار دادن این واقعیت تلخ که رقبای کوچک ما در حوزه جنوبی خل جی
فارس گوی رقابت را از ما ربودهاند.
لذ با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد جنوب ایران ،نقش تطبیقی آمایش سرزمین و تمرکز بر الگوهای آمایشی در
نظام برنامه ریزی منطقهای ،جایگاه بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اقتدار کشور بر عهده خواهد داشت .هم چنین
با توجه به موقعیت استراتژیکی و همجواری با خلیج فارس و دریای عمان تمرکز بر برنامههای آمایشی میتواند این
منطقه را به مسیر ممتاز ارتباطی کشور تبدیل کن نند .در ح شخب رضاح لا    

عمدههای از جنو ببب ای نار گرفت رقف را   
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جغرافیایی توسعه و محرومیت گسترده است و باید بررسی کرد که در درجه اول عوامل مؤثر در توسعه بنیادین این
یتواند بستگی داشته باشد؟
منطقه به چه عواملی م 
پیشینه تحقیق و برخی مصادیق علمی آمایش سرزمین:
علیرضا عندلیب ( ،)0 38 1در کتاب خود با عنوان «نظریهی پایه و اصو یمالسا یروهمج یزرم قطانم شیامآ ل       
ایران» ،در قالب  4فصل به بررسی این موضوع پرداخته است .در فصل اول به مرور تحلیلی نظریههههاا ،دیددد آم شیا
سرزمین 1شامل تنظیم روابط و کنشهای متقابل بین عوامل انس و یداصتقا ،ینا

داجیا روظنم هب یطیحم لماوع       

یباشد .به عبارت دیگر مطلو بببترررین،
سرزمینی مبتنی بر بهره گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی م 
عادالنهترین و پایدارترین آرایشی که به سه مؤلفه مهم جمعیت ،سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در ی ای هقطنم ک    
سرزمین داده میشود ،برنامه آم قالطا نیمزرس شیا     م ممیگ در دد .بدددیهی اس رد نیمزرس شیامآ عماج همانرب ت   

  

چهارچوب اصول مصوب ،از طریق حفاظت کاربریهای پایدار اراضی ،افزایش بهره وری ،کارائی و بازده اقتص ،یدا
گسترش عدالت اجتماعی ،رفع فقر و محرومیت ،برقراری تعادل و توازن در برخورداری از س و هعسوت لوقعم حط
رفاه در تمام مناطق جغرافیائی و حوضههای آبی ،ایج  یاهدنویپ میکحت و دا ا رب و نورد یداصتق ون       منطقهههای ،و

هماهنگ سازی تاثیرات فضائی – زمانی سیاستهای بخشی ،استانی ،منطقهای و ملی به گونهای عمل م ممیکنددد که

بتواند اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور و مدیریت یکپارچه سرزمین را بصورت تحقق پذیر ،متوازن ،پایدار
و عادالنه عملی سازد .امروزه یکی از شاخصها و معیارهای توسعه یافتگی ،میزان انطب قا

برنامههههاای اجرائ ره ی   

کشور با مبانی و مطالعات جامع آمایش سرزمین میباشد .به اعتقاد نگارنده برنامه آمایش سرزمین ،برنامه نرم افزاری،
شالوده تمشیت و شاکله سیاستگزاری و اجرائی هر کشور میباشد تا بتوان از مزیتها ،فرصتها و اس ره یاهدادعت   
  

سرزمین به گونهای استفاده کرد که محدودیتها ،تهدیدها و چالشها ،کمترین زمینهی تاثیرگ نام نادیم و یراذ و ار ر
داشته باشد .از مهمترین ویژگیها و ملزومات برنامه آمایش سرزمین ،جامع و یکپارچه نگری ،پویا و دینامی ندوب ک   
برنامه ،زمانمند بودن ،عادالنه بودن فرآیندها ،ایمن و زیست محیطی بودن ،نظام مند و سلسله مراتبی بودن برنام هب ه   
یباشد به گونه ههای ک سا رب ه اس    
لحاظ سطح ،موضوع و پدیدهها ،و باالخره متوازن بودن همه ارکان و ابعاد برنامه م 
مبانی نورانی و حیات بخش دین مبین اسالم ،وحدت عالم طبیعت با عالم وجود تحقق و عینیت یابد.
این تحقیق از نوع کاربردی است و با توجه به مبانی نظری و شاخصهای بررسی ش و یلیلحت هد

.تسا یفیصوت     

یباشد .در دوران معاصررر مس دوبمک شیازفا نوچ یلئا     
محدوه جغرافیایی مورد مطالعه جنوب و جنوبشرق ایران م 
زمین مناسب و افزایش جمعیت و همچنین افزایش سطح توقعات بشر ،بهره گیری از ابعاد مؤثر جغرافیایی و متمرکز
شدن بر اصول جغرافیایی کشیدن خطوط دقیقتر در مکان سرحدات را الزام  تسا هدومن ی ((( (((()Boateng, 1980: 11
جغرافیدانان که در گذشته تنها در مطالعات آکادمیک در مورد مرزهای بین المللی ،پیشرو بودند در اواخر قرن بیس مت
در حوزههای مدیریتی نیز سهم قابل توجهی داشتند ( .)New man &Paasi, 1998: 186-207بنابراین افزایش قدرت
دلیلی بر افزایش ادعاهای مرزی در راستای افزایش قلمرو گش  ت ( ( .)Kristof, 1959: 269-82ب نداهن رس تشپ ا     
. Spatial planning
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جنگ سرد و ورود به دوره جهانی شدن ،نظریات مبنی بر جهان بدون مرز توسعه یافت .در ای نروشتراه ،هنیمز ن    
اظهار میدارد؛ اگرچه نمیتوان جهان بدون مرز را مفهومی دروغین دانست ،اما این حقیقت وجود دارد که مرزه رد ا
تنوعی ازاشکال و با شدتهای مختلف ،،ادامههه خواهن  تفای د ت م یاهورملق ا ا تالماعت هطیح و دودحم ار  و       
پیوستگیهای ما را تعیین نمایند .موقعیت و ساختار طبیعی فضای ایران ،بر کنش متقابل افراد و گروهه یعامتجا یا   
تأثیرات متفاوتی به جا گذاشته است؛ از یک سو با بسترسازی ارتباط میان اقوام و گروهها ،تعامل آنها را با یکدیگر و
ی دیگر جنبههای وحدت بخش کالن سرزمینی بر شکلگیری رواب و ط
با سکنهفالت ایران آسان کرده است و از سو 
پیدایش خصلتهای کالن ملی تأثیر گذاشته و جنبههای تفکیکساز فض کش ،ا لل لللگی افت یر و تتتتته لصخ و ا تت تتته یا
ناحیهای درون آن را موجب شده است و بس ر رییغت اب قطانم زا یرای و کی ر  اهد د بلاق ر  یدربراک یایفارغج و       
توسعهای باز تعریف شدهاند .این فرضیه امروزه در نقاط مختلف جغرافیایی ایران نیز قابل لمس یا مشاهده است .اماا
هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی در پیش روی برنامه ریزان و صاحب منصبان وجود دارد.
سیر تحول تدریجی مفهوم آمایش در ایران
در سیر تحول تریجی آمایش در ایران به جنبههای جغرافیایی آن توجه جدی و بنی تسا هدشن نیدا  .... ...منطقههه مو در
مطالعه در این تحقیق نیز از این قاعده علمی مستثنی نبوده است .رسالت جغرافیدانان که یک اصل در تأمین ع تلاد
یآید و در نظریه معروف دیوید هاروی مورد توجه قرار گرفته ،به خوبی به اج ار
اجتماعی و عدالت فضایی به شما م 
در نیامده است )Harvey,1969.p11( .آمایش به عنوان یک رویکرد ،برخوردي است فضایی که توامان برخو زا رادر
چهار ویژگی مفهومی زیر است:
 -1جامع نگري )جامعیت انضباطهاي اساسی توسعه) با توجه با ابعاد و آثار آن در حال و آینده.
 -2کل گرایی (رعایت سطح راهبردي مباحث(با هدف تبیین برنامه در یک جایگاه سیستمی و نظام مند.
 -3دوراندیشی (التزام به افق زمانی مشخص) و مقایسه منطقهای در چشم انداز توسعه.
 -4نتیجه گیري فضایی یا جغرافیایی
یهای کلی بدون تعیین محدودههای هاي مکانی ،آمایش س نیمزر
لذا در حد جهت گیر 

فقط ب دنس کی ناونع ه     

مدیریت توسعه ،تصویر سازمان فضایی مرحله توسعه یافتگی سرزمین م 
یتواند باشد نه چیز دیگر .این سند با الت ماز
یشود و چشم انداز کلی توزیع
به موارد سه گانه باال ،تجسم نظریهی پایه توسعه ملی در فضاي کشورها محسوب م 
جغرافیایی جمعیت و ترکیب مناسب فعالیتهای ن رهب رب رظا ه  يرادرب  ا رس ز ز و نیم    

تأممین نیازه و تیعمج يا

یسازد .این موضو ایفارغج هرتسگ رد ع ی ا ی یران     
فعالیتهای اقتصادي و اجتماعی را در قلمرو سرزمین مشخص م 
یشود .اماا در
یآید و در پهنه سرزمینی ،آثار چندان شفافی از نظام مدیریتی آمایشی دیده نم 
صدق واضحات بشمار م 
سیر تدریجی مفهوم آمایش سرزمین در ایران چشم اندازی از اثرگ  ار ناریا یزیر همانرب ماظن رد نآ یراذ ن ایام ن       
یسازد .از طرفی دیگر مناطق جنوبی ایران بویژه مرزها و سواحل گسترده آن با توجه به ظهور رقبای قدرتمند عربی
م
و غیر عربی نیاز به بهره مندی سریع در این زمینه دارد .زیرا ایران در پهنه بن فارغج ید یی یییایی خو یاهتیدودحم اب د    
داخلی و خارجی خاصی مواجه است که باید این اصل را برنامه ریزیهای خود لحاظ نماید و فرصتها را به آس ینا
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به رقبای خود واگذار نکند .برای درک این موضوع تنها کافی است نگاهی ویژه به دو شکل زی ییاوتحم هشقن زا ر    
ایران بشود.
شکل جدول زیر در دو نقشه کلی با نمودار جغرافیایی معنا دار از کشور ایران گویای واقعیت موجود کشور است که
برای ترمیم چهره آن و در نهایت تبدیل به یک اصل ژئوپلیتیکی توسعه باید بدان خیره شد و اقدام نمود:

شکل اول:

شکل دوم:

توسعه ملی :مهمترین آرمان آمایش سرزمین ،کسب توسعه ملی در ابعاد دراز مدت آن به مفهوم استقرار آسایش ملی
در پهنه سرزمینی کشورها است .توسعه ملی که همان راهبردهای کلی سازمانی برای اداره عالی امور یک کشور به
یآید ،به برنامه ریزی گسترده با مفهوم توسعه بلند مدت از طریق برنامههای منظم و مدون در طی
حساب م 
یگیرد (یزدان پناه درو:3931،
یشود که آثار آن تمام قلمرو یک سرزمین را در بر م 
پروسههای پنج تا ده ساله اطالق م 
یآید.
تهای جغرافیایی در سطح ملی به اجرا در م 
تها و محدودی 
 .) 14و بر مبنای مزی 
در توسعه ملی ،تغییر هدف دار بدون تخریب و نگرشهای حذفی مد نظ ضوم ،تسا ر و هک یع

دا ماظن رد ا و یر    

حکومتی ایران چندان مورد توجه قرار نمیگیرد .در این نوع توسعه که بر م تیوه نیمزرس شیامآ راد     

م ممییابددد،

اهداف کالن با توجه به تعریف مفهومی توسعه متمرکز بر شاخص سازی توسعه در یک حوزه جغرافیایی تعری و ف
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اجرایی میشود ،مشابه مدل هلند و آلمان .زیرا تـوسعه ،تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص اس هعماج .ت   
یکند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد.
به مثابه فرد ،مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی م 
توسعه منطقهای
ما در پیرامون جغرافیای سرزمینی خود در حال کسب تجربههای جدید و کاممأل متف .میتسه نردم هعسوت زا یتوا     
الگوهایی در پیرامون ایران در حال شکل گیری و تکامل است که میتوان از زوایای متفاوت آنرا مورد بررس ارق ی ر   
داد .مهمترین دستاورد علمی مدلهای در حال اجراء در جغرافیای پیرامو بای تسد ،ناریا ن ی رتارف یجیاتن هب 

زا        

ظرفیتهای جغرافیایی برخی از این مناطق است .این موضوع نشان میدهد که انسان میتواند فراتر از ظرفیتتتهای ی
ی
اقلیمی تصمیم بگیرد ،برنامه بسازد و برنامه اجراء کند (یزدان پناه درو.) 23 :2931،
لذا با توجه به ماهیت و اهداف توسعه منطقهای و الزامات اتصال شبکههای توسعهههای ب رط زا رگیدکی ه یی ی ییییق دری ،ا
کشور ایران به ناچار باید روند انطباقی و اصول مشارکتی را با به شیمآ یوگلا زا یریگ هر     

منطقهههای در سو لحا

جنوبی مد نظر قرار دهد .از نظر جغرافیایی تمام ظرفیتهای الزم در اختیار کشورمان میباشد .و موضوعیت توس هع
نیز در این مناطق بسیار متنوع است .توسعه منطقهای به برنامه ریزی نه به مفهوم توسعه ملی ک هک یلم حطس رد ه

   

شامل برنامههای توسعه پنج ساله و یا چند ساله برای تمام یک سرزمین و نه به مفهوم برنامه ریزی بخش یلحم و ی   
که فقط به مسائل و ظرفیتهای یک روستا یا بخش و یا شهرستان و استان بدون توجه با سایر نواحی انجام میشود،
نیست بلکه به این مفهوم است که چگونه میتوان برای یک منطقه که ممکن است شامل چند ش  گرزب ره د کی ر    
ی نس د رظن دروم یب ر   
منطقه و یا چند استان و یا ایالت ،برنامه ریزی داشت تا در سطح ملی و جهانی به برتریهای ی
اهداف میان مدت و بلند مدت برسند .بطور مثال :جزیره قشم از لحاظ جغرافیایی ،استعداد توسعه گسترده و مت مکار
را در کل جزیره داراست .این جزیره بزرگ و مهم ایرانی در قلب خلیج ف نیریش بآ مه سرا     دارد و ه زاگ زا م   
طبیعی به اندازه کافی برخوردار است.
نظریههای غالب در توسعه منطقهای عمدتًاًا ریشه در سه شاخه علمی علوم منطقهای ،اقتص دا منطقهههای و جغرافی یا
طبیعی دارند .مثل :توسعه منطقهای در کشور سوئیس و فنالند .این کشورها با به اس دنمناوت لماوع زا یریگ هر ززززز زززززز
محیطی و انسانی و غلبه بر موانع و محدودیتهای جغرافیایی ،توانستند به س طم حط ل و بو

زا یرادیاپ

زارد هعسوت     

تها و عوارض شدید جغرافیایی است ،نیز باید چشم
مدت دست پیدا کنند .حال کشور ایران نیز که گرفتار محدودی 
اندازهای توسعه ملی خود را بر اساس اصل انظباط برنامهای و سختگیری سیس ات ،هداهن انب یمت نمض

هبلغ

رب        

محدودیتها و موانع ،به سطح مطلوب توسعه در این برهه زمانی دست پیدا کند .زیرا این مسأله مهم برای همه دست
اندرکاران علمی و اجرایی کشور آشکار است که کشور ایران سرزمینی نیمه خشک است که رشته کوههاای الب رد زر
یکند .ارتفاعات البرز و زاگرس منش شخب ءا   
شمال و زاگرس در غرب آن را به چند ناحیه اقلیمی متفاوت تقسیم م 
مهمی از آبهای سطحی کشور است .مناطق مرکزی و جنوبی کشور که از ارتفاعات فوق فاصله دارند ،از من بآ عبا
سطحی محدودی برخوردارند .تمرکز جمعیت حول منابع آب موجب شده استقرار جمعی و لامش رد تیلاعف و ت
غرب بیش از مرکز و جنوب کشور باشد.
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در راستای آمایش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جنوب و جنوب شرق ای عسوت یاهدربهار و نار ههه ههههای آن بای راون د   
ساحلی طوالنی این منطقه پهناور را به زیر آمیش منطقهای کالب و درب ید رد اب مامت نتفرگ رظن

عبا اد  یلخاد ووووو و وو ووووووووو

خارجی نسبت تدوین برنامه راهبردی و اجرای بند بند آن اقدام نمود .در نظر گرفتن جایگاه منطقهای – مل ارف و ی   

ملی هر کدام از استانها و نحوه اتصاالت منطقهای – درون سرزمینی و برون سرزمینی آنان بسیار حائز اهمیت است..
زیرا تنها عاملی که میتواند موجبات تحقق همه جانبه برنامه تفصیلی توسعه مبتن د ار نیمزرس شیامآ رب ی ر نیا      

مناطق نهادینه کند ،اتصال سرزمینی این مناطق با اهداف ملی – منطقهای و جهانی است .در غیر این صورت همچنان
میدان برای رقبای منطقهای ما بویژه در حوزه جنوبی خلیج فارس در باالترین سطح ممکن باز خواهد بود.

شکل سوم :الگوی علمی عوامل مرتبط با برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین در جنوب ایران

کلیات جغرافیایی استانهای حائل به سواحل جنوب
 -1سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران با وسعتی معادل  187502کیلومترمربع4/11 ،درصد از ک تحاسم ل   
کشور را تشکیل داده و از پهناورترین استانهای کشور بوده و از هزارة چهارم قبل از میالد دارای تمدنی فعال و پویا
قالعاده اقتصادی ،امنیتی ،دسترسی ،ارتباطات منطقهای و
تهای ژئوپلیتیک فو 
بوده است ،لیکن علیرغم دارا بودن ظرفی 
    

بینالمللی واجد کارکردهای تولیدکنندهقدرت در کشور است که تاکنون مو  در غغغفل اب و هدش عقاو ت نیا دوجو

تهای جمهوری اسالمی ایران یکی
پتانسیلها که دیگر مناطق ایران فاقد آن هستند (که علیرغم تالشهای فراوان دول 
یشود(.
بماندهترین مناطق فعلی کشور به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و محیطی محسوب م 
از عق 

 -2استان هرمزگان :استان هرمزگان یكی از استانهای كشور جمهوری اسالمی ای رد هك تسا نار

،نآ بونج

نیب     

مختصاتجغرافیایی  52درجه و  24دقیقه تا  28درجه و  57دقیقه عرض شمالی و 53درجه و  41دقیقه تا  59درجه و
 15دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است .این استان حدود  68هزار كیلومتر مربع مس د تحا اارد
یباشد .هرمزگان از جهت شمال و شمال شرقی با استان كرمان ،غ بر
كه از این نظر هشتمین استان وسیع كشور م 

و
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شمال غربی با استانهای فارس و بوشهر از شرق با سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب

ارنآ    آبهاای گ مر

خلیج فارس و دریای عمان در نواری به طول تقریبی  900كیلومتر دربرگرفته است.

هرمزگان دارای  8شهرستان به نامهای بندرعباس ،میناب ،بندرلنگه ،رودان ،جاسك ،قشم ،حاجی آب یسوموبا ،دا   
شهر 21 ،بخش و  17دهستان و  70 12آبادی دارای سكنه اس رهش ناگزمره ناتسا زكرم .ت
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یگ در دد.
یباشد كه امروزه یكی از  20شهر بزرگ ایران و مركز فعالیتهای مهم اقتصادی و تجاری كشور محسوب م مم 
م
یباشددد.
این شهر دارای ظرفیتهای درخور توجهی از نظ ز ،یتامدخ هتفرشیپ تاسیسات ر ی  ییانبر و یداصتقا         م مم 
بندرعباس بعنوان بزرگترین مبادی ورودی و خروجی كشور نقش بسیار ارزندهای در دوران جنگ تحمیلی كه بنادر
مهم آبادان و خرمشهر مورد تعدی دشمن قرار گرفته بودند ،در زمینه نیازهای وارداتی كشور ایفا نمود .ای یین ش رد ره
فصل مشترك خلیج فارس و دریای عمان روبروی جزایر قشم ،هرم رتسا هگنت كیدزن هلصاف رد كرال و ز ا كیژت      
هرمز واقع شده.
تنگه هرمز ،یكی از حساسترین و حیاتیترین گذرگاههای آبی عصر حاضر جهان ،در قلمرو سیاسی این استان ق رار
دارد .این تنگه هاللی شكل صد و هشتاد و هفت كیلومتر طول دارد .عمق تنگه هرمز به دلیل ش نآ فك دنت بی
قسمت شمال به جنوب متغیر است؛ به طوری كه در نزدیكی جزیره الرك ،در حدود سی و ش و رتم ش

زا   

لحاس رد    

جنوبی نزدیك شبه جزیره مسندام صد و هشتاد متر است .همچن ان هب گرزبو كچوك هریزج هدراهچ نی مممممممممممممممه یا
ابوموسی ،بنی فرور ،تنب بزرگ وكو كچ  ،سیری ،شتور ،فرور ،كیش ،الوان ،قشم ،الرك ،هرمز ،هن ماگنه و یبارود
در محدوده آبهای ساحلی این استان قرار دارند که نقش بسیار مهمی در امنیت دریایی جمهوری اسالمی ای رد نار
یتواند به قطب گردشگری و تبادل سرمایه در مناطق جنوب
یکنند .همچنین این جزایر م 
خلیج ایفا م 

لیدبت روشک    

گردد .اما تاکنون نحوه تنظیم و اجرای برنامههای توسعه در ایران مبتنی بر شئونات جغرافیایی این استان پ هتفرن شی   
است.
 -3استان بوشهر :استان بوشهر از استانهای جنوبی ایران است که در حاشیه خلیج فارس ق اب ناتسا نیا .دراد رار    

مساحتی حدود  ۲۷ ٬ ۶۵۳کیلومترمرّبّبع ،جمع ّیّیتی برابر  ۸۸۶ ٫ ۲۶۷نفر دارد .استان بوشهر بر  ۲۷درجه و  ۱۴دقیقه عرض
فالنهار گرینویچ قرار دارد.
شمالی و  ۵۰درجه و  ۶دقیقه تا  ۵۲درجه و  ۵۸دقیقه طول شرقی از نص 

این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتی از کهکیلویه و بویراحمد ،از جنوب ب زا یتمسق و سراف جیلخ ه

  

استان هرمزگان ،از شرق به استان فارس و از غرب به خلیج فارس محدود است .استان بوشهر با خلیج ف شیب سرا   
از ششصد کیلومتر مرز دریایی دارد و از اهم ّیّیت راهبردی و اقتصادی برخوردار است .این استان یکی از اس ات نننه یا
م ّهّهم جنوبی کشور ما است که از طریق خلیج فارس برای واردات و صادرات اه ّیّیّمّمت دارد .استان بوشهر براساس سر

ط
شماری سال  ۱۳۸۵بالغ بر  ۸۸۶ ٫ ۲۶۷نفر جمع ّیّیت دارد که از این مقدار ۶۵ ٫۲ ،درصد در نقاط شهری و بقیه در نقاط ط
روستایی سکونت داشته وکمتراز یک درصد آنان غی نتسه نکاس ر ددد دددد .آم عمج را ّیّی زا دعب یت ا زا همه تمسق نی       
سرشماری  ۱۳۷۵گرفته شدهاند و با آخرین سرشماری کشور مطابقت ندارند.

ساختار جنسی و سّنّنی :در این استان در مقابل هر  ۱۰۰زن  ۱۰۴نفر مرد وجود داشتهاست .این نسبت در ب لافطا نی   
کمتر از یک ساله برابر  ۱۰۵و در بین بزرگساالن (  ۶۵ساله و بیشتر) برابر  ۱۰۷بودهاست .وضع زناشویی :در مهر م ها
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 ۱۳۶۵ش در بین جمع ّیّیت  ۱۰ساله و بیشتر نقاط شهری استان بوشهر  ۵۶ /۱درصد از مردان و  ۶۵ /۴درص ،نانز زا د   
حداقل یک بار ازدواج کرده بودند .این نسبت در نقاط روستایی برای مردان  ۵۶ /۳درصد و برای زن نا  ۶۳ /۶درصد
بودهاست .نسبت افراد هرگز ازدواج نکرده در جمعیت ده ساله و بیشتر در نقاط شهری ،برای م نادر  ۴۱ /۹درص و د
برای زنان  ۳۳ /۱درصد و درنقاط روستایی ،برای مردان  ۴۲ /۳درصد و برای زنان  ۳۵ /۱درصد بودهاست( .مرکز آم را
ایران)0931 ،
 -4استان خوزستان :استان خوزستان با مساحتی حدود شصت و چهار هزار و دویست و سی و شش کیلومتر مرب ،ع
در جنوب غربی ایران واقع شده است .این استان از شمال غربی با استان ایالم ،از شمال با اس نات لرس ات ننن ،از ش لام
ش و یقر

اتسا اب قرش نننننننن نهیا    چهارمح و لا

یرایتخب      و کهگیلوی و ه

محاریوب دددد د؛ از جنوو سراف جیلخ اب ب       

از غربباکشورعراقهممرز است .بر اساس تقسیمات کشوری سال هزار و سیصد و پنج تسا نیا ،تفه و ها ا د ن ا یار     
پانزده شهرستان ،سیو پنج بخش ،سیزده دهستان و چهار هزار و چهارصد و نود و شش آبادی دارای سکنه میباشد.

شمال و شرق خوزستان را سلسله جبال زاگرس فراگرفته است ک شهاک یبرغ بونج تهج رد نآ تاعافترا ه

     

مییابد ،بهطوری که در نواحی جنوبیتر به صورت تپه ماهورهایی نمایان میشود .استان خوزستان را از نظر پستی و
بلندی میتوان به دو منطقه کوهستانی و جلگهای تقسیم کردمنطقهای کوهستانی شمال و شرق استان را قرار گرفته و
جف و سرا
منطقه جلگهای آن از جنوب دزفول ،مسجدسلیمان ،رامهرمز و بهبه ات و هدش زاغآ نا رک ان ههههه ههههههه یلخ یا جج جج
یبابد .استان خوزستان دارای آب و هوایی مختلف است ::آب وهو یا ی مین  هه ههه بیاب ک ینا هه ههه ش یاهره
اروندرود ادامه م 
آبادان ،خرمشهر ،ماهشهر ،هندیجان ،دشتآزادگان و نواحی دزفول ،بهبهان ،رامهرمز ،شوشتر و نواحی شمال اهواز را
یگیرد .استان
در بر میگیرد .آب وهوای استپ ،نواحی شمال دزفول ،بهبهان ،رامهرمز ،شوشتر و شمال اهواز را دربرم 
ت تأثیر سهنوع باد قرار دارد :اولین باد ،جریان سرد نواحی کوهستانی و دومین ب نایرج )،یجرش( دا    
خوزستان تح 
یوزد و همیشه
گرم و رطوبتی از خلیجفارس است که به سوی جلگه میوزد .سومینباد یا باد سوم م ناتسبرع زا ییی ییی
مقداری شن و خاک و رطوبت همراه دارد .چهار استان ذکر ش هد
جمعیت فعلی ایران را دارا هستند.

تهاای اداره درازم ارب هس یتیفرظ تد بر     
ظرفی یی 
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نقشه  :1جغرافیایی پهنه جنوبی کشور ایران

آمایش مناطق ویژه و خاص

توسعه آینده کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و ساحلی دریای عمان و خلیج فارس وابسته به طراحی سیاستتت-

های کارآمد و استفادهبهینه از کارکردهای این منطقه از کشور است .آمايش مناطق ویژه و خ قطانم هدمع هک صا     
مرزی را در بر میگیرد ،نوعي برنامه ريزي اس ار هعسوت هك ت با عافد و تينما  ،،،،،،، ،،،،،،از نيازه يا

اینگونه من رد قطا

یکند كه در آن
چارچوب شرا يطي كه دارند ،به كي ديگر پيوند میدهد و راهكاري براي توسعه مناطق مرزي معرفي م 
امنيت و توسعه الزم و ملزوم كي ديگر میشود (عندلیب .) 14 :0 38 1 ،بنابراين ،گرچه آمايش مناطقی همچو قطانم ن   
ویژه ،آزاد و مرزی كي

ی نظ و ير
نوع فن برنامه ريزي از نوع منطقهههای و ناحیهههای اس رب دوخ اما ،ت     پایههههای ی

متدولوژي علمي خاصي مت يك است كه ضمن تحليل و تفسير شرايط و ویژگیهای مناطق مرزي ،موانع توسعه و اي
یدهد تا اهداف توسعه و امنيت در من قطا
امنيت را توأمان در نظر گرفته و براي آنها راه حلهای یکپارچهای ارائه م 
مرزي را بر كي ديگر منطبق سازد .با نگاه آمایشی این موقعیت وکارکردها تحلی ب هنیهب یاهدربهارو ل ه     منظو هب ر   
فعلیترساند .سواحل جنوب کشور با مزیتهای دسترسی به آبهای آزاد نزدیکی به منابع انرژی دسترسی به خطوط
حمل و نقل دریایی برای جذب جمعیت و فعالیت دارای اولویت است .در روند فعلی اقدامات اجرایی کشور (آینده
یشودد .آن جایگ و ها
سکونت در کشور) سیاست روشنی برای پراکنش متوازن جمعیت در پهن ید نیمزرس ه ده     نم مم 
توانمندیهای جنوب و جنوب شرق ایران و الزامات اجرایی آن تبیین و در قالب راهبرده یژتارتسا یا کک ککک امکانپ ریذ
یشود.
م
بنابراين میتوان اذعان کرد که «آمایش» نوعي برنامه ريزي راهبردي  -فضا يي و «آمايش من قطا

وی و هژ م زر ييي » نیززز

نوعي برنامه ريزي راهبردي در فضاهاي مرزي كشورها ،به حساب میآیند .درک این موضوع مه و یتایح رایسب م
الزامی است و میتواند در خدمت تبیین نقش جغرافیا در توسعه پایدار قرار گیرد .نمودار زیر بعنوان مرحل زا موس ه   
اشکال برنامه ریزی کالبدی منطقهای در ایران ،نقش موثری در ترسیم برنامه توسعهای در حوزه مورد مطالعه در این
مقاله دارد.
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نمودار  :1فن برنامه ريزي از نوع منطقهای و ناحیهای مبتنی بر محاسبه وزن گزینهها بر اساس ارزش مکانی

کارکرد سیاسی
در کارکرد سیاسی آمایش سرزمین ابتدا باید به این نکته اساسی توجه کرد که پیدایش مقوله آمایش سرزمین عالوه بر
پیشینهی کنجکاوانهی بشر ،ناشی از نادرستی نوع استفاده از سرزمین نیز است (نامدار زنگن ،ه  .) 212 : 67 31ب نیا ه   
معنی که در اثر بهره برداری نادرست از سرزمین و به تبع آن از بین رفتن منابع ،انسان به جستجوی راهکار پرداخته
است .چنان چه مال هظح

میشود در مطالعات آمایش سرزمین ،کاهش بیش از حد منابع ،استفادهی غیر منطقی انس نا

از ذخایر و نوع مدیریت بر سرزمین مباحث مهمی است و عدم توجه به جزء جزء اصول آمایش سرزمین که مختص
یتوان به کارکرد غی فراعتم ر   
منطقهای خاص باشد ،متحمل تلفات جانی و مالی بسیاری میگردد .این رویکرد را م 
سیاسی آمایش سرزمین معطوف کرد که بخش زیادی از آن ناشی از غلبه قدرت سیاسی بر عنصر علمی آمایش بو هد
یکند.
است .این موضوع و این رویکرد در کشورهایی مثل ایران مصادیق تاریخی و تلویحی پیدا م 
ی آن اگ تسرد ر   
از طرف دیگر ،گر چه سرزمین یک منبع محدود و آسیب پذیر است؛ اما بسیاری از سودمندیهای ی
مدیریت شود ،طوالنی و قابل تجدیدند (میلر .) 394 : 66 31 ،بنابراین ،جلوگیری از خطاهای آم زا هک نیمزرس شیا   
ندانم کاری در رابطه با نوع استفاده و بهره برداری از سرزمین ،مدیریت غلط ی ادرب هرهب شور ا ر  تسردان ی سر

   

میزنند (مخدوم ،) 15 : 378 1 ،باعث پایه گذاری دانش جدیدی به نام آمایش سرزمین گردید و از اوایل ق متسیب نر   
بشر به این نکته پی برد که برای آن که بخواهد بهره برداری با صرفهی اقتصادی و مستمر از س ،دشاب هتشاد نیمزر    
بهتر است که روند بهره برداری را در یک چارچوب برنام دش یزیر ه ههه هههه ب ارجا هب تیریدم حرط مان ه اذگ رد       
( .)Malhotra, 1980: 178سپس این واژه در حوزههاای م و یرهش تیرید

ش ره کککهاا ،بودج ،یراذگ هیامرس ،ه    

کشاورزی ،دامداری ،جنگل داری ،شیالت و توسعه در جهان استفاده گردید (.)Cocks, 1985: 20-30
از نظر کارکرد سیاسی ،در حال حاضر عمده مناطق جنوبی ایران ،بیشترین کارکردش یسایس عفانم هب خساپ رد نا      
محلی بوده و کارکرد عملیاتی برای واردات محصوالت ممنوع به ایران را در قامت تمام عیار قاچاق بر عهده دارند و
موارد خاصی مثل عسلویه نیز که عاملی گسترده برای تبلیغات دولتها به حساب میآیند ،محور توسعه ت عب ک دد دددی
بوده و فعالیتهای تک موضوع در عسلویه و دیگر مناطق مجاور باعث گردیده که فضای ن نیا رد یناسنا نوگمها    
مناطق ترویج یابد .فضای اجتماعی خانوادگی که در این مناطق شکل گرفته ،متج و هدوبن سنا هکنیا هب هجوت اب       
بسیاری از متخصصین و کارکنان این بخش برای انجام وظایفشان به مسافرتهای چند روزه یا چند هفتهههای ب نیا ه   
شهر اکتفا کرده و از آنجا به عنوان محل زندگی دائمی خویش استفاده نمیکنند ،که این مسأله خود باعث ب دوجو ه   
یهای بدبینانه و دیگر معضالت اجتماعی شده است.
آمدن انواع ناهنجار 

کارکرد اجتماعی
ی اقتص  یگنهرف ،یعامتجا ،یدا و ب  و یتخانش م      
برنامه ریزی منطقهای/آمایش سرزمین مبین جغرافیایی سیاستهای ی
جامعه است .در همین حال این عبارت اشاره به یک نظم علمی ،فن مدیریتی و سیاستی ب نیب و عماج یدرکیور ا     
رشتهای با هدف توسعه موزون و متعادل منطقهای و سازمان فضایی (فیزیکی) بر مبنای یک راهبرد جامع و همه سو
نگر است»(عظیمی بلوریان .) 34 : 388 1 ،بر اساس این دیدگاه جهت گیری آمایشی ما در کل جنوب ایران باید د راچ
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تحول و تغییر گردد و اولویت را به آمایش تولیدی و صنعتی و گردشگری و تجارت روان و برخوردار از ضو و طبا
ضابطان قانونی مستمر داده و با اشاره به اینکه الگوی آمایشی کشور ما بر اساس الگوی کشور فرانس زیر همانرب ه ی    
شده است به تعریف متفاوتی از آمایش سرزمین پرداخته و چنین تسریع کرد که هرگونه آمایش صخشم مزلتسم ی    
کردن کاربری منابع است ،آمایش به معنای چیدمان آنچه را که میخواهیم بچینیم بوده و ابت ار عبانم دیاب ،اد

ظفح    

نموده و کاربری را مشخص کنیم .لذا از نظر کارکردی در حال حاضر مدل فرانسوی توسعه برای ای ناریا قطانم ن    
عترین زمان ممکن اهداف را محقق سازد.
پاسخگو نیست و باید به سمت الگوهایی رفت که در سری 
در حال حاضر عمده پیامدهای توسعه نیافتگی سواحل جنوب کشور از این قرارند:
شهای وسیعی از مناطق جنوبی کشور و گرایش ش چاق هب دید ا  الاک ق و   
• حاشیهای شدن ) (Marginalizationبخ 
پدیدههای ناامن زا.
یهای موجود بین مناطق با عل هک نیا هب م
• عدم توازن بیشتر بین این مناطق و سایر نقاط کشور و افزایش نابرابر 

   

تمام ثروتهای پایه ملی کشور در این مناطق گسترده شدهاند( .از کوههای طاهری در زاگرس مرکزی تا عمق آبهای
داخلی ایران در خلیج فارس وبخشی از دریای عمان)
• افزایش بیکاری و مهاجرت و سرخوردگی جغرافیایی
کارکرد اقتصادی
ی اقتص یدا
آمایش سرزمین از لحاظ اقتصادی در جستجوی بهترین توزیع انسانها ،به تبع منابع طبیعی و فعالیتهای ی
در پهنهی سرزمین است .این جستجو با یک دغدغهی ثابت ،مبتنی بر فراهم ک ،راک ،تنوکس طیارش نیرتهب ندر      
بهداشت ،تفریحات سالم و لذت از زندگی فرهنگی سالم محقق میشود .ه فرص یلصا فد ًاًا کی  صتقا ا افوکش د       
شتر ب  بوخ یگدنز لابند ه و کش  و مدرم ییاف ا سسسسسس س سسسسسسسست ( .)Claudius Petit, 1950: 5ب درکیور ا   
نیست؛ بلکه ،بی 
ن شکللل
یکند .این ن
جغرافیایی در اقتصاد ،برنامه ریزی آمایش سرزمین ،روند جامعی از برنامه ریزی منطقهای را ارائه م 
از برنامه ریزی برای به کارگیری برنامه ریزی منطقهای در سطح یک کشور بهترین مکمل برای برنامه ریزی ک و نال
بخشی (از قبیل برنامه ریزی زنجیره تأمین) است .برنامه ریزی آمایش سرزمین چون با دیدی وسیع و همه جانب هب ه   
فضای ملی نگاه میکند ،بهتمامی موضوعات با دید مکانی نگاه کرده و تناقضات آنها را مشخص م ممیکنددد و سپپس
براساس توانمندیها ،قابلیتها و استعدادهای هر منطقه باتوجه به یکنواختی و هماهنگی اث یاهدرکلمع جیاتن تار    
یکند.
ملی آنها در سطح ملی ،نقش و مسئولیت خاص به مناطق مختلف کشور محول م 
پی آمدهای توسعه آمایشی در مرزهای جنوبی سواحل خلیج فارس و دریای عمان:
•

ایجاد تعادل سرزمینی از طریق انتقال بخشی از وظایف نواحی متراکم مرکزی به نواحی جنوبی کشور.

•

یشود و ظرفیت سواحل و جزایر جنو یب
با توسعه سواحل جنوب حدود  2میلیون شغل جدید در منطقه ایجاد م 

ییابد.
به نفع ساختار ملی افزایش م 
•

امکان اسکان بیش از  % 50از جمعیت جوان ،فعال و پا به کار و نسل افزوده شده بعد انقالب را در آین یدزن هد کک ککک

یسازد.
در این مناطق فراهم م 
• پیوندهای ملی در مناطق فوق تقویت و از واگراییهای قومی و فروریزی تعادل جمعیتی کاسته خواهد شد.
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• ترکیب جمعیتی مناطق ساحلی به نفع امنیت ملی و آسایش سرزمینی تغییر خواهد کرد.
• توسعه نواحی کرانهای عاملی مؤثر برای توسعه نواحی کمتر توسعه یافته در پس کرانه خواهد بود.
• زمینه برای رقابت مؤثر با همسایگان جنوبی و شبه قاره هند فراهم شده و توجهات به مناطق مستعد جنو ناریا یب   
یشود.
از گوادر تا خرمشهر فراهم م 
• زنجیره مطمئن امنیتی و اقتصادی و قطب توسعه ملی در گستره جغرافیایی جنوب ایران شکل خواهد گرفت.
• عالوه بر اینها ،ساماندهی آمایشی جنوب ایران منجر به سازمان یابی فضایی ژئوپلیتیکی ایران خواهد ش هقطنم و د   
حائل تا کرانه را با سمت و سویی اقتصادی و تجاری با دو کارکرد منطقهای و جهانی هدایت خواهد نمود.
جغرافیا ،آمایش سرزمین و توسعه:
ی نس ار دوخ نیمزرس یب رتهب     
تهای ی
این یک واقعیت انکار ناپذیر است که هر کشوری که بتواند امکان و تا مزیت ت
بشناسد ،در اجرای شکل دهی به فضای سرزمینی و به عبارت دیگر در فضاسازی موفقتر بوده و به اهداف و چشم
اندازهای توسعه به نحو شایستهتری دست پیدا خواهد کرد.

"کارل ساور "جغرافی دان آمریکایی معتقد است« :یک چشم ان و یعیبط لاکشا زا تسا ییاضف ،ییایفارغج زاد     
فرهنگی که آثار انسانی را در محیط خود و در طول زمان نشان میدهد» .اگر این شناخت و قضاوت را مالک عمل و
سنجش جغرافیایی قرار دهیم به این نتیجه میرسیم که در چشم اندازهای جغرافی یا ی و رثا 

و ناسنا لباقتم شقن    

طبیعت بسیار مشهود بوده و مثل این است که چشم اندازهای جغرافیایی را انسان و طبیعت با همک یزاسمه و یرا   
یکدیگر آفریدهاند .از سویی دیگر رابطهی آمایش سرزمین ،جغرافیا و توسعه میتواند بیانهای مختلفی داش .دشاب هت   
بر همین اساس میتوان «جغرافیا» را تبیین نوع استقرار و توزیع جمعیت و فعالیت در عرصهههی س و تسناد نیمزر
«آمایش» را تنظیم رابطهی بین این عناصر به حساب آورد .در جغرافیا و آمایش سرزمین ،سه عنص جو یساسا ر ود    
دارند که زمینههای اصلی مطالعهاند و عبارتاند از :انسان ،فضا و فعالیت .باا رعای طباور رب مکاح لوصا نیا ت       
جغرافیا -آمایش سرزمین و توسعه پایدار که یک نوع رابطه منظم را تبیین و تشریح مینمایددد ،م ممیتواننن ب میسرت ه   
الگوی توسعه مناطق داخلی ایران و نواحی مرزی پرداخت .زیرا علم جغرافیا اساس کار آمایش است.
در واقع آمایش سرزمین یک جنبش جغرافیایی در جهان مدرن برای اصالح روابط انسان و فضای جغرافیایی اس .ت
در دوران نوزایی (رنسانس) که بهره کشی از محیط تحت هر شرایطی در محوریت برنامههای توسعهی بش ارق یر ر   
گرفته بود ،تفکر آمایش سرزمین واکنشی علمی و عملی علیهی این رویهی طبیعت ستیزانه بود.
آمایش و مدیریت توسعه
در ارتباط با «مدیریت بهینه» در کارکرد توسعهای آن ،گفتنی است که مرور اندیشههای مدیریتی نش نا م ممیدهددد که
اندیشمندان مدیریت« ،بهینه» را در عبارت «بهره ور» مستتر میبینند .به عبارتی هر چیزی که به هنیهب ار دشاب رو هر    
ی» ب یانعم ه   
میدانند و بهره وری را هم ترکیبی از «کارآیی» به معنای انجام درست کار (بهت ور نیر ششش) و «اثربخشی ی
انجام کار درست (بهترین کار) میدانند (باران دوست .) 6:1388 1 ،بنابراین مدیریت بهینهی من و یلخاد قطا

لاصتا    

آنها به شبکه توسعهی ملی در واقع به منصهی ظهور رساندن کارکردهای جغرافیایی مناطق اعم از نو و یلخاد یحا

نقش تطبیقی آمایش سرزمین در تبیین21 ...

مرزها در ابعاد مختلف با حفظ ویژگیها ،عمران و آبادانی و استفاده از توانهای محیطی و انس و عماوج ینا

قطانم    

شهای صحیح است)Harr,1959:97( .
مرزی به وسیلهی اقدامهای درست و به موقع و رو 
دالیل اهمت کانونی منطقه جنوب با محوریت خلیج فارس:
یگیرند .ویژگی کانونی دو حوزه
مناطق جنوبی ایران از منظر گاه ژئوپلیتیکی ،در جایگاه کانونی فعال و مستمر قرار م 
یس زا دد.
اصلی ژئوپلیتیکی دریای مکران و خلیج فارس را هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر تاریخی به هم متصل م مم 
خلیج فارس به دلیل موقعیت خاص خود توقفگاه است و دریای عمان نقش اتص دراد یلا  ..خل للیج ف ظاحل هب سرا    
  

نظریههای ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ،بین المللی ترین منطقه دنیاست که به لحاظ من ار یمهم ياضف يژرنا عبا
یکند .حضور همواره قدرتها و بازیگران جهانی موجب گردیده تا خلیج ف سرا
براي ایفاي نقش بازیگران فراهم م 
در کانون اهمیت جهـانی قـرار بگیـرد .امـا درکنار این اهمیت ،این دو منطقه بویژه خلیج فارس در طول ص لاس د   

یکند .در این
اخیر بحرانها و تنشهای فراوانی را پشت سر گذاشتهاند و خلیج فارس همچنان در قوس بحران سیر م 
یخواهم این نتیجه گیری را داشته باشم که آینده امنیت و درکلمع ورگ رد نامع یایرد و سراف جیلخ ی      
مقاله م 
سیاستهای توسعه محورانه ایران است .اگر جمهو خ یژرنا مظعا شخب ناریا یمالسا یر و هب فوطعم ار د      

   

یتواند تا سال  0 41 1هجری شمسی ،بخش
برنامههای بلندمدت در مرزه و سواحل خلیج فارس و جزایر آن نماید ،م 
وسیعی از کارکردهای فعلی این مناطق را تغییر داده و کارکردهای نوین مبتنی بر اقتصاد متمرکز و وابس اب لباقتم هت    
کشورها و حوزههای فعال همجوار نماید .این منطقه در آینده در تنظیم رقابتهای ب تیلپوئژ گرز یکی لداعت شقن      
کننده را بر عهده دارد.
ی -امنیت هعسوت و ی   
برخورداري از نعمت دریا و سواحل مناسب دریایی ،نق گیاج ءاقترا رد ار یمهم ش ا ماظن ه ییییی ییییی
اقتصادي ،سیاسی و فرهنگی یک کشـور در نظام بینالملل ،ایفا مینماید .بر این اساس و با توجه به تحوالت محی یط
منطقه و جهان و همچنین موقعیت خاص ژئوپلیتیکی جمهوري اسـالمی ایران در این عرصه ،بخ یقرش بونج ش    
سواحل کشور از جایگاه ویژه و ممتازي برخوردار گردیـده اسـت .از سـو ييي دیگ ـس رـ و زا یقرـش بوـنج لحا
توانمندي و قابلیتهاي بالقوه فراوانی بهرهمند بوده
نتیج ه
مدل برنامهریزی منطقهای در عصر فعلی ،مبتنی بر نظام آمایش سرزمین افزون بر تنظیم و هماهنگکردن برنامهههه یا
مختلف اقتصادیو اجتماعی و سطوحی از برنامههای دراز مدت و با بکارگیری نیازها و امکان یدنیآرف ،یلحم تا    
است که مشارکت مسئوالنه همراه با نفع جمعی مردم و مناطق در آبادانی منطقی را به دنبال داشته و با ف ندروآ مهار
موجبات برنامهریزی از پایین به باال در جهت انطباق برنامههای کالن ملی با ویژگیهای ناحیهههای کمک

پای ییهای به

یکند.
تحقق برنامهها و اهاف ملی در قلمرو سرزمینی م 

یرسیم که برنامهههری قطنم یز هه هههای از نظ و ایفارغج ر ضف ااا اااا وی یاضف هژ   
از اینرو در این مقاله به آیت جمع بندی م 
تخصصی ،وجوه مشترک فراوانی با آمایش سرزمین و نظام برنامه ریزی مبتنی بر این الگو دارد ودر ای صوصخ ن   
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تجارب جهانی حاصل شده هم حکایت از این واقعیت دارد که این دو عامل اساسی یعنی :برنامهههری قطنم یز هه هههای و
آمایش سرزمین باید در کنار هم و در نهایت برنامهریزی منطقهای در چارچوب آمایش سرزمین انجام پذیرد.

قدر مسلم می دانیم که حضور رقبایی مانندهند و پاکستان در شرق و ظهور جهان شهرهای عربی در حو یبونج هز   
خلیج فارس و جذابیتهای فراوانی که در این مناطق ایجاد نمودهاند ،سبب کاهش روابط فعالیتها در مناطق جنوبی
تهای مرزي و گسترش شدید قاچاق کاال شده است .البته
ایران بویژه حوزه جنوبشرق کشور وتعطیلی برخی از فعالی 
رقابتهاي محلی بین شهرها و مراکزاستانها باشهرهاي کوچک م لوط رد يزر     4اس م نیا لاعف نات ن تلعزین قطا      
دیگراین مسئله است .از طرفی دیگر بخش وسیعی از مرزهای خشکی و آبی این مناطق امنیتی هس هلأسم نیا و دنت    
تمامی فعالیتها را تحت تأثیر خود قرار داده وحضوربخش خصوصی و فضاي آزاد تجاري درآنها را محدودمی نماید. .
این امر یکی از دالیل تشدید پدیدهی قاچاق درمناطق مورد مطالعه در این تحقیق است.

طوالنی بودن مرزها در دو حوزه آبی و خشکی که از قاعده برنامه ریزی نقطه به نقطه محروم هستند ،از دیگر دالیل
ی دیگ رد ار ر
و ضعفهای سرزمینی مناطق جنوبی ایران به شمار میآیند .این مسأله ضعف ارتباطات و زیرساختهای ی
طول سالیان متمادی در پی داشته و نیز ناامنی دراین مناطق مؤثر جغرافیایی کشور رقم زده است .این درح تسا یلا   
که کشورهای عرب منطقه با اتخاذ روشی صددرصد آمایشی در طول کمتر از  20سال به موفقیتهای خ هداعلا قرا   
ای در منطقه و جهان دست پیدا کردهاند.
نکته حائز اهمیت این است که من و یلحاس قطا

ا یکشخ یرا رظن زا یقرش و یبونج قطانم رد ن

یاهدرکراک          

جغرافیایی از ظرفیتهای فراوانی نسبت به همسایگان جنوبی برخوردار میباشد .ولی فقدان راهکارآمایشی و س هطل
نفوذ در مرکز قدرت و تصمیم سازی های سیاسی غیر آمایشی ،فرصتها را به تهدید تبدیل مینماید .مناطق جنو یب
ایران در سرفصل جغرافیای کاربردی ایران میگنجند و نیاز به یک برنامه بلند مدت  15الی  20ساله بصو هطقن تر   
به نقطه دارند و اگر این اتفاق بیفتد توسعه خطی ساحل به خشکی در خلیج فارس معنا پیدامی کنند و ای سم ن تت تتتلزم
یتوان با اجرای دقیق نظام آمایشی ب لصا ه   
اجرای نظام آمایش ساحلی است .عالوه بر این از نظر سیاسی و امنیتی م 
تمرکز زدایی حوزهای و حرفهای در بخشی از مناطق مهم ژئوپلیتیکی کشور دست یافت( .قالیباف : 1389 ،ص )011
ی منطق تهج ه   
بنابراین عدم توجه آمایشی به منطقه و عدم اقدام جهت استفاده از پتانس سسیلهای ی

توسعهههی آن سبب

تشدید ناامنی و فقر اقتصادي و درنهایت واگرایی و تهدیدات اقتص رد و یعامتجا ،یگنهرف ،يدا

ی -
سایس هجیتن یی ییی ییییی

یشود.
امنیتی م 

ن من يزرم قطا   
ی پ یا ین ن
عالوه بر این نگاه برون توسعهای ،از نگاه مکانیزم اقتصاد درون زا نیز ،بههه رغم پتانس سسیلهای ی
ازجمله منطقهی مورد مطالعه ،جمهوري اسالمی ایران براي تقویت حاکمیت خود درمنطقه ورفاه وتوسعه پایداربراي
مردم منطقه و درنتیجه ایجاد امنیتی پایدار نیاز با آمایش علمی این منطقهی مورد نظردارند.

مطالعه متمرکز بر مناطق جنوبی ایران به ما گوشزد میکند ک ککه ب ببا مطالع قیقد ه    توانننهاای اکولو یعیبط و یکیژ    و
ظرفیتهای انسانی منطقه ،میتوان ضمن ایجاد چند منطقه متمرکز اقتصادی – تجاری – تولی اب هیاپ تالوصحم د    
توانمنی صادرات گسترده – تقویت زیر ساختهاای کش نیئتورپ تالوصحم و یزروا ی و زا بآ لاقتنا 

امع ننننن نننننن به

دشتهای بزرگ منطقه ،عالوه بر رفع محرومیتهای تاریخی این مناطق و توزیع بهینه امکانات برنامه ری یز

جهت

نقش تطبیقی آمایش سرزمین در تبیین32 ...

جهش توسعهای ،منطقه مستعد جنوب را در چهار ناحیه بزرگ جغرافیایی (از گواتر تا بوشهر) بعنوان من رادیاپ قطا   
یتواننن به
ی م مم 
در پیشرفت ملی تثبیت نمود .بنابراین با شناخت ب دپ ییاضف شیارآ یگنوگچ ر ید       ه هاای فض یا ی ی
ساماندهی نظام سکونتگاهی پرداخت و فعالعیت های انسانی را در عرصه جغرافی یاهورملق تمس هب یلوط یا      
داخلی تنظیم و تثبیت نمود
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