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همان طور که در درس گذشته بيان شد، جغرافيای کاربردی با شناخت علمی محيط طبيعی و 
انسانی می تواند راه حل های مناسبی برای سازمان دهی مطلوب سرزمين و محيط ارائه دهد. يکی از 
برنامه هايی که به کمک جغرافيای کاربردی آمده، تا به نتايج مطلوب دست يابد «آمايش سرزمين» است.
آيا تاکنون اصطالح آمايش سرزمين را شنيده ايد؟ با شنيدن اين کلمه چه موضوعاتى به ذهن 

شما مى رسد؟  
کلمٔه آمايش از مصدر آمودن به معناى آميختن، درهم ريختن، آراستن و نظم دادن است. 
به نظر شما چرا در سال هاى اخير جغرافى دانان از اين کلمه بيشتر استفاده مى کنند؟ در واقع، آمايش 
سرزمين ترکيبى از رشته هاى مختلف علوم انسانى تجربى و فّنى است که با مشارکت  منطقى و شيوه اى 
کشور  يک  مرزهاى  و  قلمرو  محدودٔه  سرزمين  واقع  در  مى پردازد.  سرزمين  سازماندهى  به  هماهنگ 

شامل خشکى ها، آب ها، فضاى باالى آن تا اعماق زمين است. 

منظور  به  فّعاليت هايش  و  فضا  و  انسان  رابطۀ  تنظيم  به  که  است  برنامه ای  سرزمين  آمايش 
معنوی  و  مادی  وضعيت  بهبود  منطقه ای،  تعادل  جهت  از  امکانات،  همۀ  از  منطقى  بهره برداری 
انسان و حفاظت از محيط زيست می پردازد. اين برنامه، براساس ارزش های اعتقادی و فرهنگى با 

ابزار علم و تجربه در طول زمان شکل مى گيرد.

و  او  اجتماعى  و  اقتصادى  فّعاليت هاى  انسان،  مى بينيد،  بعد  صفحٔه  شکل١  در  که  همان طور 
فضا، عناصر مشترک جغرافيا و آمايش سرزمين را تشکيل مى دهند. هدف آمايش سرزمين، سازماندهى 

مطلوب فضا به منظور رسيدن به توسعۀ پايدار است.

درس يازدهم : جغرافيا و آمايش سرزمين
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مکان، بستر اين طرح است که در دانش 
جغرافيا اهميت بسيار دارد. جغرافيا (با شناخت 
ساماندهى  با  سرزمين  آمايش  و  منابع)  ارزيابى  و 

فّعاليت ها ارتباط متقابل دارند.

شکل ١ــ نمودار رابطۀ جغرافيا و آمايش سرزمين
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شکل ٣ــ نقشۀ کاربرى اراضى در حومۀ پاريس
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صنايع سنگين شامل صنايع شيميايى و مهندسى
صنايع اتومبيل سازى

کارگاه هاى کوچک قديمى
صنايع سبک

صنايع پيشرفته با فّناورى باال

اهداف آمايش سرزمين در اروپا
براى يکپارچه سازى الگوهاى توسعه، در کشورهاى اين قاره منشور آمايش سرزمين اروپا سه 

هدف اساسى را مورد  توجه قرار داده است که عبارت اند از:
الف) توسعٔه متوازن اجتماعى و اقتصادى مناطق مختلف اروپا

آمايش سرزمين در اروپا
تاريخچۀ پيدايش

پس از وقوع جنگ جهانى دوم و بروز وقايع سياسى و نظامى و زيست   محيطى (بمباران شهرها، 
روستاها، مزارع و …) کشورهاى صنعتى به استفادٔه بهتر از سرزمين و توان هاى آن توجه کردند. چنين 

مسئله اى مقدمٔه طرح آمايش سرزمين در اروپا شد. 

مراحل آمايش سرزمين
امروزه جوامع صنعتى در زمينٔه آمايش سرزمين پيشرفت زيادى کرده اند که مراحل آن به طور 

خالصه عبارت است از:
  گردآورى اطالعات مختلف سرزمين
  تجزيه و تحليل اطالعات سرزمينى

  تهئه نقشه هاى آمايش سرزمين و برنامه ريزى براى اجراى آن.
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ب) افزايش کيفيت سطح زندگى شهروندان
ج) بهره بردارى آگاهانه و مسئوالنه از منابع طبيعى و حفاظت آن

سطوح و محتوای آمايش سرزمين در اروپا           
براى رسيدن به اهداف آمايش سرزمين بايد بين نهادهاى گوناگون هماهنگى وجود داشته باشد تا 
بتوانند برنامه هايى را براى تأمين منافع عمومى فراهم کنند. آمايش سرزمين در اروپا در سطوح مختلف 

به شرح زير صورت مى گيرد:
۱ــ در سطح محلى (آمايش توان هاى محلى)

۲ــ در سطح منطقه اى (آمايش توان هاى منطقه مانند يک منطقٔه ساحلى)
۳ــ در سطح مّلى (آمايش توان هاى ملّى مانند کشاورزى و صنعت)

۴ــ در سطح قاّره ای (هماهنگى موضوعات آمايشى کشورهاى مختلف)
بهترين سطح براى آمايش سرزمين، سطح منطقه اى است؛ درصورتى که در مسير برنامه ريزى هاى 

ملّى انجام شود. 

بيشتر بدانيم

در آلمان، مجلس نمايندگان فدرال با توافق نمايندگان اياالت مختلف، قانون آمايش 
سرزمين اين کشور را در سال ۱۹۶۵ به تصويب رسانيد. براساس اين قانون، تکاليف، 

اهداف و اصول آمايش سرزمين به شرح زير تنظيم شد.
۱ــ ساختار فضاى کل کشور بايد با وضعيت متوازنى از فضاهاى متراکم (شهرهاى 

بزرگ) و مناطق روستايى توسعه داده شود.
و  فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى،  شرايط  با  بايد  مناطق  فضايى  ساختار  ۲ــ 

ـ   بومى (اکولوژيک) متناسب باشد. زيست   ـ
۳ــ وضعيت ارتباطات، مساکن، مشاغل و خدمات مناطق عقب مانده به ميانگين 

توسعٔه آلمان برسد.
۴ــ تراکم جمعيت روستاها و ساختار آبادى ها حفظ شود.

۵ ــ آينده نگرى در ارتباط با اکتشاف و استخراج معادن درنظر گرفته شود.
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۶ ــ مقتضيات دفاع نظامى و غيرنظامى مورد توجه قرار گيرد.
۷ــ به همبستگى ميهنى و تاريخى اياالت توجه شود.

۸ ــ در تغيير کاربرى زمين، سازگارى هاى زيست بومى و اکولوژيک محيط با 
برنامه هاى کشاورزى و جنگل دارى مورد توجه قرار گيرد. 

۹ــ ايالت ها مى توانند با توجه به اصول آمايش ملّى به آمايش منطقه اى نيز بپردازند.

آمايش سرزمين در ايران
با توجه به وسعت، تنوع جغرافيايى، پراکندگى توان هاى محيطى و نيروى انسانى در کشورمان، 
پرداختن به آمايش سرزمين امرى ضرورى است. تفکر برنامه ريزى آمايش سرزمين در ايران به اواسط 
دهٔه ۱۳۴۰ برمى گردد. در سال ۱۳۴۵ گزارشى با عنوان «مسئلٔه افزايش جمعيت شهر تهران و نکاتى 
پيرامون عمران کشورى» انتشار يافت. از اواخر همين دهه، مذاکرات ايران و فرانسه درمورد آمايش 

سرزمين مطرح شد.
براى درک بهتر جايگاه آمايش سرزمين در کشورمان، ابتدا بايد تاريخ سازماندهى مکانى فّعاليت ها 

را مرور کنيم. به طور کلّى، سازماندهى مکانى فّعاليت ها در ايران به چهار مرحله تقسيم مى شود:
حکومت  اواسط  تا  زمانى  از نظر  و  است  کشور  مناطق  کلئه  شامل  مرحله  اين  اّول:  مرحلۀ 
رضاشاه را دربر مى گيرد. در اين مرحله، برنامه ريزى هاى عمرانى به طور کلى بدون مطالعات کارشناسى 
صورت مى گرفت؛ برنامه ريزى شهرى و روستايى به مفهوم کنونى آن وجود نداشت و لزوم برنامه ريزى 

در عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى محسوس نبود.
مرحلۀ دوم: در اين مرحله که از اواسط سلطنت رضاشاه تا اوايل برنامٔه عمرانى پنجم ادامه داشت، 
دست اندرکاران هنوز به لزوم برنامه ريزى هاى اقتصادى و اجتماعى پى   نبرده بودند. فقط تعداد کمى از 
مناطق کشور رشدى بدون برنامه داشتند. برنامه هاى اّول تا چهارم هم به توسعٔه کشور کمک چندانى 

نکرده بود. در اوايل برنامٔه پنجم و هم زمان با افزايش بهاى نفت، ضرورت برنامه ريزى ها آشکار شد. 
شديد  تمرکز  (نظير  قبل  دورٔه  برنامه ريزى هاى  مشکالت  به  پاسخ  در  مرحله  اين  سوم:  مرحلۀ 
جمعيت، فّعاليت ها و سرمايه ها در تهران و همچنين مشکالت اجتماعى ناشى از آن) آغاز شد.در اين 
مرحله، لزوم ساماندهى فضايى احساس شد و يکى از بخش هاى سه گانٔه اصلى برنامٔه عمرانى ششم به اين 
موضوع اختصاص يافت. به عالوه طرح آمايش سرزمين به عنوان ابزار توسعٔه فضايى کشور مطرح شد. 
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مرحلۀ چهارم: پس از پيروزى انقالب اسالمى،در اوايل دهٔه ۱۳۶۰ بار ديگر به ضرورت آمايش 
سرزمين توجه شد و مطالعات آن بين سال هاى ۱۳۶۴ــ۱۳۶۲ انجام پذيرفت. در قانون اجراى اصل 
چهل وهشتم (۴۸) قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران دولت مکلف است تا دو سال پس از تصويب 

اين قانون و در اجراى اصل چهل وهشتم (۴۸) قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران به منظور:
۱ــ رفع هرگونه تبعيض در استفادهٔ مناطق مختلف کشور از منابع طبيعى و سرمايه هاى ملى،

۲ــ فراهم کردن زمينٔه رشد همٔه مناطق متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده،
۳ــ توزيع مناسب فّعاليت هاى اقتصادى در مناطق مختلف کشور،

۴ــ استفادٔه بهتر از قابليت ها و مزيت هاى نسبى، در راستاى نقش منطقه اى و بين المللى کشور.
با مطالعات و بررسى هاى کارشناسانه  و مالحظٔه ميزان سرمايه گذارى هاى انجام شده در سال هاى 
گذشته و شاخص هاى توسعه يافتگى مناطق طرح آمايش سرزمين تهيه و اقدامات قانونى الزم براى اجراى 

آن از آغاز سال ۱۳۸۳ به عمل آمد. 
در سال هاى اخير، نهادهاى اصلى حکومت جمهورى اسالمى ايران بر اين مسئله تأکيد کرده اند 
که توسعٔه بدون برنامٔه مناطق بايد مهار شود و هرگونه برنامه ريزى مبتنى بر اصول آمايش سرزمينى باشد. 
در اوايل سال ۱۳۷۸ در سياست هاى کالن برنامٔه پنج سالٔه سوم بر چارچوب هاى زير به عنوان «اصول 

کلى آمايش سرزمينى کشور» تأکيد شد.

اصول کلی آمايش سرزمين :
مالحظات امنيتى و دفاعى ،

وحدت و يک پارچگى سرزمين ،
حفاظت محيط زيست و احيای آن ،

کارايى و بازدهى اقتصادی ،
گسترش عدالت اجتماعى و محروميت زدايى ،

حفظ هويت اسالمى و ميراث فرهنگى.

همان طور که گفتيم، در کشور ما آمايش سرزمين ابعاد ارزشى، سياسى، قانونى، علمى و هنرى 
دارد.
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سطوح و فرايند آمايش سرزمين در ايران
۱ــ تهيۀ طرح کالن ملى: اين طرح چارچوبى کالن براى اقدامات مربوط به سرزمين است 
و  شناسايى  کشور  خدمات  و  بازرگانى  و  صنايع  کشاورزى،  بخش هاى  فّعاليت هاى  آن،  براساس  که 

خط مشى هاى آينده براى برنامٔه توسعٔه ملى مشخص مى شود.

راهنما 

فضاهاى مجهز و سازمان يافته آمايش سرزمين سطح ۱

ارتفاعات باالى ۲۵۰۰ متر 
فضاهاى مجهز و سازمان يافته آمايش سرزمين سطح ۲

برخى از شهرهاى کمتر از ۱۰۰ هزار نفر
شهرهاى بين ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر

اقليم و سرزمين
برق

راه آهن
راه سطح ۲

مرکز سطح ۳ تخليه و توزيع کاال 
مرکز خدمات بازرگانى

مرکز سطح ۲ ويژه ورود و صدور کاال
مرکز سطح ۳ ورود و صدور کاال

مرکز سطح ۲ صنعتى

مرکز خدمات سطح ۲ ويژه خدمات

مناطق کشت فشرده
مناطق کشت گسترده

قلمرو کشت ديم
مناطق کشت حاشيه اى

فّعاليت هاى توليدى و خدماتى 
کشاورزى

صنعت

به طرف مشهد

زاهدان

به طرف کراچى

خاش

مان
 کر
رف

ه ط
ب

سراوان
ايرانشهر

چابهار

درياى عمان

به طرف بندرعباس

زابل

شکل ٤ــ زمينۀ طرح پايۀ آمايش استان سيستان و بلوچستان در چارچوب طرح پايۀ آمايش سرزمين

۲ــ آمايش در سطح منطقه اى: اين مرحله، شامل شناسايى و ارزيابى محيطى، اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى در سطح يک منطقه و تهئه طرح آمايش آنها براساس اهداف مورد نظر در مرحلٔه 
قبلى است. پس   از تهئه طرح کالن ملى، با توجه به اينکه مناطق جغرافيايى ايران از قابليت و توان های 
متفاوتى برخوردارند، در هر منطقه، برنامٔه آمايش همان منطقه تهيه مى شود؛ براى مثال، در برخى مناطق 

جمعيت و جوامع 
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قابليت ها مبتنى بر فّعاليت هاى گردشگرى و در بعضى، مبتنى بر فّعاليت هاى کشاورزى يا صنعتى است. 
در نواحى ساحلى رويکرد آمايش مخصوص به خود و ويژٔه نواحى ساحلى است. 

براى آمايش توان هاى يک منطقه ابتدا نقشٔه قابليت هاى آن منطقه را تهيه مى کنند. نقشٔه اقليم، نقشٔه 
هيدرولوژى (آب هاى سطحى و زيرزمينى)؛ نقشٔه ناهموارى هاى سطحى زمين (ژئومورفولوژى)، خاک و 
نقشٔه پراکندگى گياهى و جانورى از  جمله نقشه هاى الزم براى ارزيابى توان محيط زيست يک منطقه اند. 
هريک از اين نقشه ها دربردارندٔه اطالعات زيادى دربارٔه توان هاى محيطى يک منطقه است. 
با استفاده از اين نقشه ها مى توان به محدوديت منابع سرزمين براى کاربرى موردنياز پى برد. همچنين 
مى توان واحدهاى زيست محيطى١مشابه را شناسايى کرد و سپس به برنامه ريزى و آمايش آنها پرداخت. 

در شکل ٥ تعدادى از نقشه هاى مورد نياز براى آمايش اراضى کشاورزى نشان داده شده است. 

١ــ مناطقى که توان زيست محيطى مشابهى دارند، مناطق زيست محيطى همگن خوانده مى شوند.

بالف

تپ

۲ــ۰
۵ ــ۲
۸ ــ ۵
۱۲ــ ۸
۱۵ــ۱۲
۲۰ــ ۱۵
۳۰ــ۲۰
۶۰ ــ۳۰
+ ــ۶۰

نقشۀ کاربرى فعلى اراضى 
نقشۀ هم ارتفاع 

نقشۀ فرسايش
نقشۀ شيب

باغ و کشاورزى
بستر رودخانه
زراعت ديم
مرتع عالى
مرتع متوسط
مرتع ضعيف

ارتفاع از سطح دريا به مترکاربرى فعلى 
۲۰۰۰ــ۱۶۰۰
۲۴۰۰  ــ۲۰۰۰
 ۲۸۰۰ ــ۲۴۰۰
۳۲۰۰  ــ۲۸۰۰
۳۶۰۰  ــ۳۲۰۰

فرسايش برحسب تن (در سال)
۳۱۲ــ۱۹۰
۳۹۹ــ۳۱۳
۴۹۷ــ۴۰۰
۶۱۰ ــ ۴۹۸
۸۶۹ ــ۶۱۱

درصد شيب

١:۲۰۰۰۰۰

شکل ٥ ــ چند نمونه از نقشه هاى مورد نياز براى آمايش سرزمين



ـيـا١٢١١٢١
راف
ـغـ
ج

ـيـا
راف
ـغـ
ج

۳ــ تهيۀ برنامه هاى توسعه و آينده نگرى: پس از تعيين برنامه هاى ملى و شناسايى توان هاى 
محيطى مناطق، طرح ها جنبٔه عملياتى به خود مى گيرند. در اين مرحله، هماهنگى ارگان ها و نهادها با 

پروژه ها و طرح هاى آمايشى بسيار اهميت دارد.
در برنامٔه آمايشى همواره بايد آينده نگرى مورد توجه باشد؛ مثالً با توجه به رشد جمعيت در يک 
منطقه و توسعٔه اقتصادى آن، محدوديّت شبکه هاى ارتباطى و توسعٔه حمل  و نقل براى سال هاى آينده 
مورد توجه و برنامه ريزى قرار گيرد. به نظر شما براى آمايش و برنامه ريزى حمل ونقل در يک منطقه 

درآينده چه نقشه هايى الزم است؟

نتايج نهايى طرح آمايش سرزمين در ايران
آمايش سرزمين در  واقع مهم ترين برنامٔه جامع توسعٔه ملى است که در آن توان ها و محدوديت هاى 
مناطق مختلف جغرافيايى براى توسعٔه ملى و پايدار مورد توجه قرار   مى گيرد. در پايان به دو نمونه از 

نتايج آمايش سرزمين اشاره مى کنيم.
الف) در زمينۀ جمعيت

ــ پيش بينى تحوالت جمعيت کشور طى سال هاى مورد برنامه ريزى
ــ تعيين محدوده هاى روستايى با توجه به اولويت هاى توسعٔه آنها

ــ منطقه بندى کشور بر اساس وضعيت مهاجرتى آن (مهاجرفرستى، مهاجرپذيرى).
ب) در زمينۀ فّعاليت هاى اقتصادى

ــ ناحيه  بندى کالن قلمروهاى کشاورزى
ــ ناحيه بندى  صنايع و خدمات کشور براساس ميزان توسعه يافتگى

ــ تعيين مناطق معدنى با عملکرد ملى
ــ سطح بندى مراکز اصلى گردشگرى با عملکرد ملى و بين المللى

ــ مکان يابى راه ها، فرودگاه ها، خطوط انرژى
ــ تعيين محدوده هاى جديد براى شهرها

ــ تعيين مراکز صنعتى کشور و درجٔه توسعه يافتگى آنها.
برنامٔه آمايش سرزمين مى تواند در ترسيم چشم انداز توسعٔه يک کشور نقش مهمى داشته باشد. 

در اين روند، مطالعات جغرافيايى به تهئه برنامٔه آمايش سرزمين بسيار کمک مى کند.



١٢٢ ـيـا
راف
ـغـ
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ـيـا
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فّعاليت

شکل ٦ ــ مدلى از آمايش سرزمين در سطح محلى

۱ـ سه مورد از اهداف اساسى آمايش سرزمين در اروپا را بنويسيد.
۲ـ آمايش سرزمين در کشور ما ، تا انقالب اسالمى، چه مراحلى را طى کرده است؟

۳ـ در سال های اخير، نهادهای اصلى نظام جمهوری اسالمى بر چه عواملى به    عنوان اصول 
کلى آمايش کشور تأکيد کرده اند؟

۴ـ سطح منطقه ای آمايش سرزمين در کشورمان را به اختصار توضيح دهيد.
۵  ـ نتايج نهايى آمايش سرزمين در بخش اقتصادی کدام اند؟ (۴ مورد)


