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Abstract  
Land use planning refers to measures widely used by the public sector to influence the future distribution 

of activities and settlements. These measures aim to create a rational space organization of different land 

uses and create more links among these land uses, balancing the demand for development with 

environmental protection requirements, and achieving the government's social and economic goals. 

Therefore, in land use planning, measures are taken to coordinate the spatial effects of policies of other 

sectors, to achieve an optimal distribution of economic development among regions (even in societies that 

adhere to the free market approach or adjust desirable changes in different land uses). The aim was 

structural, content, legal, managerial, and social pathology of land use plans and programs in the country. 

This research was applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Interviews 

were used for collecting the data, and an attempt was made to calculate the influencing variables in the 

form of a questionnaire using a Likert scale to obtain the opinions of experts who had been identified by 

mean and correlation tests. There is a positive correlation among the components of land use. In this sense, 

with the increase of each component, the other component also increases, and with the decrease of one, the 

other decreases as well. There is the highest relationship between legal and administrative components with 

a score of 0.704, and the lowest relationship is related to social and structural components. 
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Highlight  
- The dominance of the oil economy and rentier economy and the allocation system based on managerial bargaining 

has the greatest impact on management pathology.  
- Social and economic pathology shows that the variables of relatively extensive destructions in mountainous areas 

and the lack of procedures for the management of different ecosystems in Gilan province have aggravated the social 

and economic pathology of Gilan province. 

 

Extended Abstract  
Introduction  
Given that the management of competing demands for land, especially the methods used by the public sector, is 

needed to influence the future distribution of activities, which is understood as a measure for the regulation and 

transformation of space, land use planning is interconnected to land use regulation. Generally, land use planning 

has been emphasized as a fundamental process for creating and implementing a long-term strategic planning 

horizon with an integrated policy-making approach emphasizing on achieving goals rather than land use 

regulation. These interpretations of land use planning have various meanings. Generally, land use planning is 

regulating the relationship among man, the land, and human activities to make appropriate and sustainable use of 

all the human and spatial facilities of the land to improve the material and spiritual condition of the community 

over time.  
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To organize activities and their balanced distribution, both in the form of laws and regulations and in the form of 

study plans (including the studies of the management and planning organization of the physical plans of the road 

and urban development of Guilan province), many efforts have been made. However, these measures could not be 

effective in the appropriate distribution of activities by the capabilities of Guilan, and the issue of inappropriate 

distribution of facilities and the improper use of the capabilities and talents of Guilan is one of the challenges in 

this province. Therefore, the main objective of the research is the structural, content, and legal pathology of the 

land use planning and programs in Guilan province. The neglect of land use planning and centralization and strong 

statism and reliance on oil revenues have caused the lack of attention to people's contributions and regional 

resources and incomes and the lack of local and regional development of the country and the great distance among 

regions. 

 

Methodology 
The basis of this research according to its analytical approach is the performance of land management components 

in the form of augmentation attitude and integrated intervention. Therefore, the research was applied in terms of 

purpose and descriptive-analytical in terms of method. In this study, the components of social, institutional, legal, 

structural, managerial, and content pathology have been used. The research population of this study included 

professors, elites, and experts of municipal, governorate, program and budget, road and urban organizations .The 

sample included 50 people who were randomly selected for weighting by the Delphi method. The data collection 

required for the research was collected in the form of the following items: Documentary and library study: the 

available information and statistics of Guilan province about the pathology of land use were obtained. 

Questionnaire: the information related to the institutions, and local capacities of different departments of 

management, in the community under study has been obtained. Interviews: in some cases, to get to know and 

understand more deeply the issues of land use planning from the institutional and synergy aspects of land use, 

interviews have been conducted with experts and elites in this field. 

 

Results and discussion 
The findings showed that the average difference among the components was positive in the lower and upper limits, 

which indicated that the average value obtained was higher than the test value. Therefore, the difference between 

the mean of the components is significant. Therefore, the difference among the average components was 

significant. The significance level (P-value) obtained in all components was 0.000. This level of significance 

indicates the difference among the obtained means. Therefore, the difference between the average of the 

components and the standard average was significant according to the obtained level of significance. In pathology-

related components, the structural component of the mean difference was lower. The obtained significant level 

showed that the obtained mean was less than the desired mean and the management of Guilan province is not 

favorable, this can be considered as one of the main reasons for the institutions and actors of the province and the 

macro-management. The variables of content, participation, and transparency were unfavorable and had a lesser 

contribution to the current urban management. However, according to the described conceptual model, the 

component of optimal urban governance in the land use process is considered a development lever because 

governance and synergy are prerequisites for land use planning. 

 

Conclusion 
The results showed that the highest mean is related to the legal component (84.66), and the lowest mean value is 

related to the structural component (66.24). In the ranking of the components of land use, the legal component 

34%, management 21%, and social 16% respectively had the highest score and rank in the pathology of land use, 

while the content and structural components were in the following levels. Content, participation, and transparency 

variables were disadvantaged and contributed less to current urban management. According to the correlation 

model, there is a higher relationship between legal and managerial components with a score of 0.623, and the 

lowest relationship is related to social and structural components. 
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 های آمایش سرزمین در استان گیالنشناسی برنامهآسیب
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  هچکید
 پارچهکی کردیرو کیهمراه با  یراهبرد یزیربلندمدت افق برنامه یو اجرا جادیا یبرا نیادیبن ندیفرا کیعنوان به نیسرزم شیآما

ر . آمایش سرزمین داللت بمورد تأکید بوده است ،یاراض یکاربر میتنظ نه به اهداف و یابیبر دست دیبا تأک یگذاراستیس یبرا

 ریتأثتتحرا  هاسکونتگاهو  هاتیفعالتا آینده توزیع  شودیمکار گرفته گسترده توسط بخش عمومی به طوربهیی دارد که هااقدام

ی بیشتر بین این وندهایپهای مختلف سرزمین و ایجاد قرار دهد. این اقدامات باهدف ایجاد یک سازمان فضایی عقالیی از کاربری

 موردنظرو دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی  ستیزطیمحی حفاظت هاالزام، متوازن ساختن تقاضای توسعه با هایکاربر

فضایی  راتیتأثیی برای هماهنگ ساختن هااقدامی آمایش سرزمین، زیربرنامه، در اساس نیا بر. رندیپذیمصورت  هادولت

ی از توسعه اقتصادی بین مناطق )حتی در جوامعی که به رویکرد بازار انهیبه، جهت دستیابی به توزیع هابخشی سایر هااستیس

ناسی شهدف اصلی این مقاله آسیب .ردیپذیمهای مختلف سرزمین( صورت آزاد التزام دارند و یا تنظیم تغییرات مطلوب در کاربری

. نوع تحقیق کاربردی و باشدیمکشور  های آمایشی درساختاری، محیطی، محتوایی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی طرح و برنامه

ی بر مبنای مصاحبه بوده و تالش شده با احصای متغیرهای دانیمی اطالعات آورجمعحلیلی خواهد بود، شیوه ت - روش آن توصیفی

ناسایی ش اثرگذار در قالب پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت نسبت به اخذ نظرات کارشناسانی که با آزمون میانگین و همبستگی

 زین یگریهر مؤلفه، مؤلفه د شیمعنا با افزا نیمثبت وجود دارد. به ا یهمبستگ نیسرزم شیآما یهامؤلفه نیب اقدام شود. اندشده

رابطه وجود  یشتریب 404/0 با نمره اجتماعیو  محیطی یهامؤلفه نی. بابدییکاهش م زین یگرید ،یکیو با کاهش  ابدییم شیافزا

  است. یو ساختار یاجتماع یهارابطه مربوط به مؤلفه نیدارد و کمتر

 

 .گیالن آمایش، فرایندشناسی، آمایش سرزمین، آسیب واژگان کلیدی:

  نکات برجسته: 
 ی مدیریتی است. شناسزنی های مدیریتی دارای بیشترین تاثیر بر آسیبحاکمیت اقتصاد نفتی و اقتصاد رانتی و مبتنی بودن نظام تخصیص بر چانه -

های نسبتأ گسترده در مناطق کوهستانی و نبود دستوالعمل هایی جهت مدیریت شناسی اجتماعی و اقتصادی نشان می دهد متغیرهای تخریبآسیب -

 شناسی اجتماعی و اقتصادی استان گیالن شده است. اکوسیستم های مختلف استان گیالن موجب تشدید آسیب
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 مقدمه . 1
یت رابطه انسان، فضا و فعال فرایند آمایش دیگر،عبارتبه یا است اراضی شایستگی و بالقوه توان تعیین آمایش از منظور

: 1044اخوان، ) سازی سیاسی استسازی باشد، یک تصمیمکه یک تصمیم آنی سیاسی بیش از هانظامه در همة کاست 

یک فرایند بنیادین برای ایجاد و  عنوانبهدر حالت جامع، آمایش سرزمین  .(Bradley and Zaucha, 2017:102 ؛96

اهداف  بر دستیابی به دیتأکگذاری با ریزی راهبردی همراه با یک رویکرد یکپارچه برای سیاستاجرای بلندمدت افق برنامه

 یا آمودن مصدر که از با این تفاسیر آمایش .(Decoville, 2018: 86) و نه تنظیم کاربری اراضی، مورد تأکید بوده است

 آمایش یطورکل. بهکندیم پیدا مصداق رابطه نیدرا کردن آراسته دارد که گوناگونی لغات، معانی در فرهنگ است، آماییدن

 از پایدار و درخور یبردارمنظور بهرهبهسرزمین  انسان در هایفعالیت و سرزمین، انسان رابطة تنظیم: از است عبارت سرزمین

: 1830مخدوم، ) است زمان طول در اجتماع معنوی و مادی وضعیت بهبود جهت در سرزمین فضایی و انسانی امکانات جمیع

ن در یخردمندانه از سرزم یبردارن بهرهیدر ع یمل ییفضا یسازماندهاساسی از طرح موضوع آمایش سرزمین،  هدف (.82

ها در قلمروی سرزمینی است که در و توزیع عادالنه جغرافیایی فرصت انداز بلندمدت توسعه در ابعاد گوناگونچشم یراستا

: 1862سلطانی، ) باشد هاحکومتتواند یکی از ابزارهای اصلی دوام و بقا و استمرار ه میصورت سیر منظم آگاهانه و سازند

ر ة تشویق سطوح باالتواسطبه. بعالوه فرایندهای آمایش سرزمین به دنبال تعادل و هماهنگی بیشتر اراضی هستند، (22

ی آمایش سرزمین هایژگیو نیترمهم. از (Malý, 2019: 17) شودتقویت می افتهیتوسعهتوسعه در نواحی و شهرهای کمتر 

ی مکانی از محتویات استراتژی هایریگجهینتی دورنگری و نگرندهیآبه مسائل،  جانبههمهبه مواردی چون نگرش  توانیم

یک فرایند  عنوانبهآمایش سرزمین  تیاهمی اشاره نمود. امنطقهی هایزیربرنامههای کالن و ملی و عامل پیوند برنامه

انداز یکپارچه یک چشم عنوانبه( و هم 7: 1866نژاد، حاتمی) ی خردمندانه از سرزمینبرداربهرهی زمین، سازمیتنظ

شود، اساساً در ادبیات جاری که بر تحلیل مفهوم توسعه ارضی و همبستگی اراضی درک می کارآمدترراهبردی برای ترتیبات 

، 2412گانه توسعه پایدار توسط سازمان ملل در سال . برای مثال، تعریف اخیر اهداف هفدهکند، وجود ندارداراضی تأکید می

(. 034: 1866قربانی و همکاران، ) اجتماعی، محیطی و حکمروایی مرتبط با موضوع وجود دارد. -های اقتصادی عمدتاً زمینه

راضی و اثرات آن بر مناطق شهری و تمرکز مجدد کانونی دیدگاه برنامه آمایش سرزمین اروپا باهدف ترویج توسعة ا اصول

ود. به همین شباشد، بنابراین منجر به دستیابی به همبستگی و تعادل اراضی بیشتر میمی افتهیتوسعهآن در نواحی کمتر 

 ( یک نمونه مورد قبول در ارتباط با آمایش سرزمین را همراه با فرایندهای عدالت فضایی جهت1663ترتیب، کونزمن )

دهد. با تمام این محاسبات، موضوع عدالت فضایی بر استفاده از زمین و توزیع سرمایه عمومی در سراسر قلمرو ارائه می

همچنین دوهر،  .(Kunzmann, 1998: 102) یک مفهوم اروپایی است عمدتاًموضوع همبستگی اراضی داللت دارد که 

ریزی، توسعه به معنای تغییر در فرم و تساوی از موضوعات برنامهکنند که در بسیاری ( بیان می2447استید و زونولد )

که در  شودیمچهار بعد تحلیلی ارائه  ،ی آمایش سرزمینابزارها. در ارتباط با ارزیابی (Dühr et al, 2007: 292) باشدمی

 -8وسعه یکپارچه فضایی، ت -2ی اقتصادی، آورو تابرقابت  -1های مناسب نظارتی باید شامل این موارد باشد: آن شاخص

. یک نکته ابتدایی و (González et al, 2015: 1589) مدیریت منابع محیطی -0همبستگی اجتماعی و کیفیت زندگی، 

های ارزیابی و نظارتی آمایش سرزمین، ارتباط با فرایندهای آمایش سرزمین با موضوع همبستگی مفید جهت طراحی سیستم

گذاری آمایش سرزمین در راستای ایجاد . سیاست(Medeiros, 2017: 46) باشدی میاراضی و یکپارچگی سیاستگذار

سازی مجدد ( چارچوب2ها، کردن راهبردها و سیاست ترازهم( 1داللت دارد:  چهار بخشبرد و مبتنی بر  -های برد موقعیت

 . (Vigar, 2009:47) ( اقدام و مشارکت میان عامالن0ها و ( مرتبط کردن سیاست8سیاستی، 

در ارتباط با تحقیق  تنگناهاها و ی به مقدمات و مسائل مهم در پیرامون آمایش سرزمین در ادامه به چالشااشارهپس از 

ل به موارد ذی توانیم، گرددیممتمایز  هااستانی با سایر نوعبهکه  النیگ استاناز نکات مهم و حیاتی  پرداخته خواهد شد.

 اشاره کرد:

 و یعیطب تنوع از یبرخوردار، رانیا در جنگل و آب منابع سرانه نیباالتر یداراهای طبیعی و محیطی )شامل: سرمایه 

 چهار با ییایدر آزاد ارتباطات به یدسترس در ممتاز ییایجغراف تیموقعی، کشور اسیق در یستیز طیمح یباال تیظرف

 اب خزر یساحل دوریکر وجود کشور مالش -ب جنو دوریکر ییایدر و ینیزم ارتباط یانتها در یریقرارگ و خزر ۀحوز کشور
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 یاجتماع یگشودگ و یستیهمز ةصیخصشامل: (ی و اجتماعی فرهنگهای (، سرمایهاروپا شرق با کشور ینیزم ارتباط امکان

های اقتصادی سرمایه )یتیقوم ادیز تنوع باوجود  توجهقابل یاجتماع وحدت، النیگ در یقو یفرهنگ یهانهیشیپ کنار در

 و باال یتیفعال تنوع وجودی، داروساز راًیاخ و کیالکتر چوب، الت،یش ،ینساج شم،یابر عیصنا در یشتازیپ ةسابق)شامل: 

 تیریمد یباال سطح با رشت بزرگ شهر های کالبدی و نهادی )شامل:ی، سرمایهعیطب یهاتیقابل بر منطبق یتیفعال غلبه

 .النیگ سراسر یرسانخدمات در تسلط و

ی که در سطح ساختاری ادغدغهین ترمهم همراه بوده است. یادیز یهابیبا فراز و نش استان گیالنن در یش سرزمیآما

ی، سانان یجابه یاقتصاد یهابر مؤلفه تأکیدی، زیربرنامه ، بخشی بودنبودن یسنت گرددیمو نهادی در این استان مطرح 

، یآمایش یکردهایبخش روتحقق یسازوکارها فیتعر عدم، آمایش یکردهایرو یامر به اثربخش انیمتول فیضع یباورها

های های سطح فضا با مؤلفهمؤلفه نیتعارض ب وجود، نیمدخل در آمایش سرزم یذ یاصل یهارشته یساختار ضعف

 تیفافش زانیمی، های مصوب آمایشها و برنامهضوابط، طرح ضعفی، در اسناد قانون یدم نگاه آمایشی، عگیری بخشتصمیم

و بسیاری موارد محتوایی و مدیریتی که در بحث به استان گیالن  یبخشدر تحرک یآمایش یهااستیو س نیقوان نییپا

رات چه در ن و مقریع متعادل آنها، چه در قالب قوانیو توز هاتیفعال یمنظور ساماندهبهشناسی اشاره خواهد شد. آسیب

 ،(ی استان گیالنو شهرساز راه یکالبد یهاطرح یزیرت و برنامهیری)ازجمله مطالعات سازمان مدی مطالعات یهاقالب طرح

 یهاتیابلق بر اساس هاتیع فعالیدر توز مناسبی ین اقدامات نتوانست اثربخشی؛ اما ااست گرفتهدر صورت یاریبس یهاتالش

 یالناستان گ یو استعدادها هاتیع نامناسب امکانات و عدم استفاده از قابلیداشته باشد و همچنان موضوع توز استان گیالن

شناسی ساختاری، محتوایی، محیطی، هدف اصلی پژوهش آسیب اساسنیبرا .باشندیمی مطرح در این استان هاچالشاز 

که با غفلت از آمایش سرزمین و تمرکزگرایی و دولت ساالری  باشدیمهای آمایشی در استان گیالن قانونی طرح و برنامه

ی و عدم توسعه امنطقهی مردمی و منابع و درآمدهای هامشارکتشدید و تکیه بر درآمدهای نفت سبب عدم توجه به 

 ی کشور و فاصله زیاد مناطق نسبت به هم گردیده است. امنطقهمحلی و 
 

 . مبانی نظری2
 تی)جامع ینگرجامع است: ریز یژگیکه توأمان برخوردار از چهار و ییاست فضا یبرخورد کرد،یرو کیعنوان  به شیآما

( و مشخص ی)به التزام افق زمان یدورنگر(، مباحث یسطح راهبرد تی)رعا ییگراکل(، توسعه یاساس یهاانضباط

 بارنینخست. آمایش سرزمین را (یمکان یهانیبدون تع یکل یهایریگدر حد جهتیی )ایجغراف ای ییفضای ریگجهینت

سرعت در فرایند توسعه، مقبولیت عام یافت ابداع کرد، اما به 1624کلودیوس پتی، وزیر بازسازی و مسکن فرانسه در دهه 

است.  ریزان ملیبرنامه برعهدۀکه امروزه وظیفه تفکر ساماندهی فضایی یا طراحی و ساختاریابی سرزمین هر کشور نحویبه

ی جمعیت از امکانات جهت افزایش رفاه، مندبهرهریزی بلندمدت برای نوعی برنامه دیگری آمایش سرزمین را دازانپرهینظر

 (. 180: 1866فرد و همکاران، غفاری) دانندآسایش و هماهنگی جامعه می

 شیآما همقول بیترت نیبد. باشدیم یعیطب و یاجتماع یهاتیظرف از نهیبه وریبهره باتیترت یمهندس نیسرزم شیآما

 :ردیگیم شکل لیذ یاساس مراحلبر اساس  یمل توسعهدرازمدت  دگاهید نییتب عنوانبه به نیسرزم

 هب باال از نگاه ندیفرا کی در نیسرزم شیآما منظر از کشور بلندمدت توسعه یهایریگجهت نیتریاصل نیتدو -1

 آن ینیسرزم یهابازتاب نییو تب نییتع و یمل توسعه

 و یماعاجت و یاقتصاد یاصل یعملکردها وها تخصص کنندهنییتع که تنگناها و موانع و هاتیقابل و امکانات نییتع -2

 یمل سطح به نییپا از نگاه ندیفرا کی در باشندیم مناطق سطح در هاتیفعال انتخابمنشأ 

 یخشب و یبخش نیب و یامنطقهنیب یهایهماهنگ جادیا و یاقتصاد یهابخش با برخورد در نخست ندیفرا دو قیتلف -8

 شیآما نایم ینسبت چه امای مل سطح در مختلف یهابخش یافتگیتوسعه مرحله ینیسرزم یهابازتاب ریتصو و یامنطقه -

 یریثتأ چه زمان دیق دارد؟ خود مرسوم یمعنا در ریزیبرنامه با ینسبت چه دو نیا و کرد؟ فیتعر توانیم توسعه و نیسرزم

 یخیتار روند به ف،یتعار بر یمرور با بعد صفحات ینمودارها گذاشت؟ خواهد آنها یاتیعمل و یمطالعات یهاروش بر

 .پردازدیم مطرح یکردهایرو از کیهر هدف و یگذاراستیس درها آن گاهیجا مرسوم، یهاانیجر از کی هر یریگشکل
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  ریزی و توسعهمفاهیم کلی در رویکردهای متفاوت برنامه .1شکل 

 

 ابعاد همه رد بلکه ستین موجود یهادگاهید ریسا یبرا بیرق یکردیروتنها نه نیسرزم شیآما کردیرو گفت توانیم نیبنابرا

 ارائه و تیلفعا و فضا، انسان عنصر سه انیم تعامل نهیزم جادیا تیقابل با کردیرو نیا. آنهاست یهاییکننده نارسابرطرف و مکمل

و  (مدتکوتاه و مدتمیان بلندمدت،) توسعه یهابرنامه نیتدو مراحل در یستیبا نیسرزم عرصهدر  هاتیفعال یمنطق دمانیچ

 .گردد اعمال باالدست دنس و غالب نگاه عنوانبه آنها یاجرا

 یانونق ی،فرهنگ ی،اجتماع ی،عیطب ی،طیمح مسائل ی،گذاراستیس ائلمس جهان در کشور تیموقع بهباتوجه راستا نیهم در

 شیآما هایبرنامهتوجه به  یهاضرورت از یمل یداریپا و دنیرس تعادل به نیهمچن و مختلف مناطق یهالیپتانس و یساختار

 (.2شکل ) است نیسرزم

 

 
   (1044، منبع: نگارندگان) آمایش سرزمین یهاتهیه و برنامه یهاضرورت .2شکل 

به  و نموده ایمه نیسرزم پهنه بر را یانسان یهاتیفعالو  یعیطب منابع یسازمانده از ینینو نظم ن،یسرزم شیآما ةمطالع 

 نیسرزم شیآما مطالعات در که نجاستیا در. پردازدیم یانسان یهاگروه تجمع یبرا موجود، یفضا یمنطق و متعادل یسازمانده

 (.104: 1863احمدی و انصاری، ) شودیم استفاده ییفضا ریزیبرنامه یهاکیتکناز 

عدم تعادل 
موجود در 

سرزمین

عدم بهره برداری 
مناسب از امکانات
و قابلیت های 
برخی از مناطق

عدم هماهنگی 
های الزم بین 
بخش های 

ه قانونی   در عرص

سرزمین

به فراموشی 
سپردن شرایط 

اجتماعی قومی و 
فرهنگی مناطق

عدم توجه به 
مسائل زیست 

محیطی و 
ضرورت بهره 
برداری بهینه از
منابع طبیعی

مسائل ساختاری

و سیاستگذاری

لزوم توجه 

موقعیت کشور 
در شرایط جهانی
و منطقه ای   
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 ی اجتماعی وهایبخشی فضایی و آمایش سرزمین با رویکرد توازن زیربرنامهتجربیات اغلب کشورهای پیشرو در زمینه 

الینفک  و ریناپذییجدای بخشی امداخلهاقدام  هرگونهشناسی برنامه، تصمیم و که عنصر ارزیابی و آسیب دهدیمای نشان منطقه

به همین ، (04: 1836زادگان و دهکردی، شریف) ی برای توسعه بوده استسازشهیاندی و فرایندهای زیربرنامهی ندهایفراتمامی 

الح ی به اصامداخلهو همچنین شناخت پیامدهای احتمالی اقدامات  هابرنامهانحرافات در روند  موقعبهبا شناخت  اندتوانستهاعتبار 

ات و ، اقدامهابرنامهی شناختبیآسضعف رویکرد  توسعهدرحالاقدام بپردازند، این در شرایطی است که در کشورهای اندیشه یا 

و یا هزاران میلیارد هزینه کرد به اسم توسعه، هنوز  هابرنامهی متوالی از تهیه و اجرای هادههتصمیمات سبب شده که با گذاشت 

بنابراین شاید بتوان گفت ارزیابی و . (202-204: 1869پناه و همکاران، یزدان) واقعی توسعه فاصله داشته باشند اصالت با

ریزی در این کشورها بوده و اگر قرار و در طول تاریخ برنامه ماتیتصمو  هابرنامهحلقه مفقوده تمامی  هابرنامهشناسی آسیب

ره تحقق ریزی و باالخریزی به نظریه برنامهیت ذاتی یا جوهری و حرکت از نظریه در برنامهی عقالنسازنهینهاد بریمبنهمتی باشد 

 ی خواهد بود یا باید باشدامداخلهو تصمیمات و اقدامات  هابرنامه نانهیبواقعشناسی توسعه صیانت محور، مسیر از آن آسیب

 . (Dinan et al,  2019: 100 ؛132: 1833صالحی و سنگچین، )

 

 . پیشینة پژوهش3
 :شودیماست که به برخی از آنها  اشاره  گرفتهصورتدر ارتباط با آمایش سرزمین مطالعات متعدی 

 یشیآما یهاطرح یابیعدم دست ی. او علل اصلکندیم یابیران را ناموفق ارزین در ایش سرزمیهای آمابرنامه، 1833 یفیلط

نبود  -1: کندیم یبندر را در سه گروه دستهیفضا در سه دهة اخ یدهنامطلوب در سازمان یبه اهداف موردنظر و ادامة روندها

الزم  ینبود طرح و برنامة مصوب و با پشتوانه قانون -2کشور؛  یتیریسطوح مد درن یت سرزمیریمد ینه براینهاد تفکر منسجم و

ت و نظار یشیآما یهاطرح یاجرا یریگین و پیت سرزمیریمدی مشخص و مسئول برا ینبود نهاد قانون -8فضا؛  یدهسازمان یبرا

ی آمایشی در عرصة توزیع گذاراستیستحلیل ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و »( در مقاله 1868) پیشگاهی فردبر آن. 

غییرات و ی این تسازنهیبهی هاشاخصبه تبیین ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات افزایشی جمعیت در ایران، « جغرافیایی آن در ایران

( در مقاله درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین 1836. خنیفر )اندپرداختههای آمایشی ی برای هدایت آن در قالب برنامهگذاراستیس

 ابقهسمدیریت آمایش سرزمین به  لهأمسی المللنیبو کاربردهای در ایران: در این مقاله به ضمن بررسی ابعاد و سابقه جهانی و 

ی قبل و بعد از هاتیفعال، پرداخته و مطالعات گروه ستیران را مورد بازبینی و گرددیبازمشمسی  84ران که به دهه آن در ای

 -عدالت اجتماعی و توسعه »( در مقاله 1868. پاپلی یزدی )(1836خنیفر، ) انقالب اسالمی در این زمینه نیز بررسی شده است

یی را از سازماندهی فضای کشاورزی، روستایی، شهری معدنی کشور بر مبنای هامثالله مقا« کاربرد فلسفه و ایدئولوژی در آمایش

های فضایی و برنامه خواهدیمایران  دانانیجغرافو از  دهدیمبه بعد نشان  1882ی مصوب دولت هاطرحی و دارهیسرمانظریات 

ای پیدا شود. آمایشی کشور را مورد نقد و بحث قرار دهند تا راهکارهای مناسب برای رعایت عدالت اجتماعی و تعادل منطقه

مفهومی و  -در این مقاله به بررسی مفاهیم نظری « : عدالت فضایی و آمایشی سرزمینی توسعه»( در مقاله 1868حافظ نیا )

حقیقی یک پروسه عدالت ت عنوانبهرفت و توسعه پایدار از نظرگاه سرزمینی پرداخته و آنها را با مکانیزم خاص پیوند آمایش، پیش

(، در 1869مهری و ماهینی ) .تا سرانجام ترسیم الگوی راهبردی آمایش سرزمینی توسعه در کشورها ارائه شود اندزدهگره به هم

 ار،یچند مع یابیخبره، ارز یهادر پنج گروه شامل سامانه نیسرزم شیآما یهامدل، نیسرزم شیآما یهابر مدل یمرورمقاله 

 ییهاروهرگیز یها داراگروه نیهستند. هرکدام از ا یبررسقابل یمکان یسازهیشب یهاو مدل یبیترک یهاروش ،یاضیریزی ربرنامه

 یموانع و عوامل مؤثر در اجرا لیتحل(، در مقاله 1869تقوایی و همکاران ) .مختلف هستند نیسرزم شیآما یهاشامل انواع مدل

استان تهران شامل توجه  یشیطرح آما یاجرا کردینشان داد، عوامل مؤثر در رو جینتا، استان تهران یشیریزی آماها و برنامهطرح

 شرق به غرب و شمال به جنوب، یدورهایدر کر یریاستان، و قرارگ نیمنطقه، قطب رشد بودن شهر تهران در ا یاسیس تیبه قطب

 یشیریزی آمابرنامه یرفع موانع موجود و اجرا یبرا مناسب یراهکارها ت،یجوار است. در نهاو لزوم تعامل استان با مناطق هم

از منظر  نیسرزم شیآما یسند مل نیالزامات تدو نییتب(، در مقاله 1869جباری و همکاران ). شد شنهادیدر استان تهران پ

ین الزامات به تدو هیهای ثانوداده لیوتحلهیو تجز یاز مطالعات اسناد یریگمحتوا و بهره لیاز روش تحلی، با استفاده توسعه کالبد

 یهاتیو مز هاتیاز قابل یبرخوردار نیدر ع نیمسرز ییپژوهش نشان از آن دارد که سازمان فضا جیاند. نتاپرداختهآمایشی 
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 یدبنقابل طبقه یانهیزم یهاو چالش یساختار یهاکه در دو گروه چالش نیادیبن یهادودسته از مسائل و چالش توجه، باقابل

 ن،یرزمس شیآما مدارریزی توسعه کشور بر برنامه یریقرارگ قیمطلوب از طر تیموجود به وضع تیاست، مواجه بوده و گذر از وضع

 سری، مریزی توسعه کشور استبه بدنه نظام برنامه «یسازفرصت»و  «یگذاراستیس» ،«ینگارندهیآ»سه مؤلفه  قیمشتمل بر تزر

از  یحاک جینتا، نیسرزم شیها در چارچوب آماسطح توسعه استان یبررس(، در مقاله 1867کرکه آبادی و همکاران ). خواهد بود

 سمنان و زد،ی ریها نظاستان یکه برخ یاگونهبه باشدیکشور م یهادر سطح استان یتوسعه نامتوازن امکانات و خدمات شهر

 یدارا انستیلرستان، هرمزگان و س ریها نظاز استان گرید یو برخ ییربنایامکانات و خدمات ز نیشتریب یدارا یشرق جانیآذربا

 هایریگمیو تصم صیو نظام تخص یعیعوامل طب ریعوامل نظ یامر متأثر از برخ نیکه ا باشندیم هارساختیحداقل امکانات و ز

، نشان از تهران ییمؤثر جهت تراکم زدا یراهبرد ن؛یسرزم شیآما(، در مقاله 1867زرشگی و افشاری ) .باشدیدر سطح کالن م

نشهر، کال نیحل مسائل تهران را در خود ا دیکشور داشته و نبا ییو فضا یادار - یاسیدر نظام س شهیمشکالت تهران ر، دهندیم

رتو است، در پ یارشتهنیب یموضوع که اساساً ییبه مبحث تراکم زدا شرویپ قیجستجو نمود. لذا در تحق یبلکه در سطح مل

 یهاپذیری طرحموانع تحقق یابیمدل(، در مقاله 1867جعفریان و همکاران ). شودیپرداخته م نیسرزم شینمودن آما ییاجرا

عدم وجود  ن،یسرزم شیو مقررات در ارتباط با آما نیمانند تعدد قوان یعوامل ج،یبر اساس نتا، استان تهران نیسرزم شیآما

کارآمد  ییشده در ارائه الگو هیته یشیهای آمااستان، ضعف طرح و برنامه نیسرزم شیدر ارتباط با آما ینهاد یریزی راهبردبرنامه

سازی در گیری و تصمیمتصمیم ندیدر فرا ننفوذایو ذ نفعانیذ رمناطق مختلف استان، عدم حضو کپارچهی داریتوسعه پا یبرا

 اهگیو روشن نبودن جا نیسرزم تیریمد یبرا نهیفقدان قواعد و مقررات مناسب و تفکر نظامند و نهاد ن،یسرزم شیبخش آما

 شیآما یهاپذیری طرحبر عدم تحقق رگذاریو تأث یدیریزی استان تهران جزو متغیرهای کلاستان در نظام برنامه شیطرح آما

با  نیزم صیکاربرد روش چندهدفة تخص(، در مقاله 1863محمودزاده و همکاران ) .روندیدر استان تهران به شمار م نیسرزم

با روش چندهدفه  نیسرزم شیآما کردیبا رو ناسبم یکه انتخاب اراض دهدیپژوهش نشان م جینتا، نیسرزم شیآما کردیرو

 .انجام شده است یکیو اکولوژ یاجتماع ،یاقتصادابعاد  لهیوسبه یدرستبه نیزم صیتخص

 

  پژوهش روش. 4
 و مداخله ییافزادر قالب نگرش هم ی آمایش سرزمینهامؤلفهبه رویکرد تحلیلی آن مبتنی بر عملکرد  این پژوهش باتوجه اساس

ر این د است. نظر هدف کاربردی توصیفی تحلیلی و ازبه این رویکرد روش پژوهش از نوع  بنابراین باتوجه .باشدیم یکپارچه

 یمارآ ةجامعشناسی اجتماعی، نهادی، قانونی، ساختاری، مدیریتی و محتوایی بهره گرفته شده است. های آسیبپژوهش از مؤلفه

 که ، راه و شهرسازیوبودجهبرنامهی شهرداری، استانداری، هاسازماناساتید، نخبگان و کارشناسان این پژوهش در برگیرنده 

پژوهش در قالب  ازیهای موردنداده یآورجمع .شودیاستفاده م یدهوزن یبرا یصورت تصادفبه یبه روش دلفنفر  24شکل از مت

 شناسیدر مورد آسیب النیموجود استان گ یاطالعات و آمارها وهیش نی: در ایاو کتابخانه یاسناد مطالعه: بوده است ریموارد ز

در جامعه  ت،یریمختلف مد یهابخش یمحل یهاتینامه: اطالعات مربوط به نهادها، ظرف پرسشاخذ شد.  نیسرزم شیآما

و  یاز بعد نهاد نیسرزم شیمسائل آما ترقیجهت شناخت و درک عم موارد یا: در پارهمصاحبهموردمطالعه حاصل شده است. 

 شده است.حوزه  نیاقدام به مصاحبه با کارشناسان و نخبگان ا نیسرزم شیآما ییافزاهم

 

 مطالعه مورد محدودة. 1. 4

 تیدر جمع این استانو  بودهدرصد  8119از کل کشور را  النیگ تیجمع بر اساس نتایج طرح آمایش سرزمین استان گیالن،

 استان نیاستان کشور از نظر مساحت و سوم نیو هشتم ستیب النیکشور را دارد. گ 18رتبه  یناخالص داخل دیو در تول 12رتبه 

 یدسترسدر سرانه آب قابل النیگ قرار ندارد. یخوب یو اقتصاد یاجتماع تیدر وضع النیلذا گ .است تیجمع یاز نظر تراکم نسب

با  رتبه هفتم را دارد. 24-82جوانان  یکاریاستان کشور است، اما ب نیترمسنو  را دارد 12رتبه  یزراع یو در سهم اراض 9رتبه 

 طیمح تیفیشاخص ک. را دارند یوربهره نیها کمتربخش نیو خدمات، ا یکشاورز یهاکار در بخش یروین یوجود سهم باال

است. در واقع  یکشور 21رتبه  یدارااست که این رقم در گیالن  9111استان برابر با  یاقتصاد یهاتشکل دگاهیوکار از دکسب

بازده  زود یاهدر بنگاه یشغل یهافرصت جادیجوانان، عملکرد استان در ا یباال یکاریو نرخ ب نییبه نرخ اشتغال نسبتاً پاباتوجه
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 و قرار دارد یو ساحل یاجلگه هیدر ناح سومکیو  یکوهستان هیدر ناح النیدرصد گ 24از  شیب نامناسب بوده است. نیو کارآفر

مت استان به س یآن در جلگه مرکز ینینشو عقب یجنگل یها. کاهش پهنهشودیم یصرف کشاورز النیگ یدرصد منابع آب 36

ریزی کاربری برنامهدر شرق و شمال غرب استان مشهود است ) یو نوار ساحل یجنگل یهاپهنه انیفاصله م شیو افزا هیکوهپا

 (.1867زمین استان گیالن، 

 متراک. است رانمازند استان از پس رانیا شمال تیپرجمع استان نیدوم و تیپرجمع استان نیدهم النیگهمچنین استان 

 تیجمع درصد 09 داشتن با رشت کالنشهر. دارد رانیا در را سوم گاهیجا لومترمربعیک هر در نفر 177 با استان نیا در تیجمع

 نیا تیپرجمع یشهرها گرید از. است رانیا تیپرجمع شهر نیازدهمی و کشور شمال شهر نیترتیپرجمع و مرکز، استان کل

 دسر،رو تالش، لنگرود، جان،یاله خزر یایدر هیحاش در یرانیا بندر نیترمهم ،یانزل بندر یشهرها به بیترت به توانیم استان

 .کرد اشاره ...وسرا صومعه آستارا، بندر

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ( 1044، منبع: نگارندگان) ستان گیالنا .3شکل 

 

 و بحث های پژوهشیافته. 5

 (کارشناساننخبگان و ) انیویژگی عمومی پاسخگو. 1. 5

. باشدینامه به شرح زیر مهای حاصل از پرسشنفر از خبرگان داده 24نامه توسط گرفته و تکمیل پرسشانجام یهایطبق بررس

درصد کارشناسان  9/23 . در حدودباشدیسال م 87دهندگان های حاصل از پرسش نامه میانگین حسابی سن پاسخبر اساس داده

 باشندیتحصیالت دکتری م دارای درصد 0/82 کارشناسی ارشد و دارای درصد 89تحصیالت کارشناسی،  یآمایش سرزمین دارا

 .(1جدول )
 

 بر اساس تحصیالت کارشناسان و نخبگان دهندگانپاسخ یعموم مشخصات .1 جدول

مشخصات  یهاهیگو

 عمومی
 درصد فراوانی کل

 144 24 )سال( یمیانگین سن

 14 2 کارشناسی

 24 22 ارشد کارشناسی

 04 24 یدکتر
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 رهایها، متغمؤلفه ی کهطورهب آمده است.دستبه ینو متخصص یننظرات محقق یبررس یق)اعتبار( از طر ییروش سنجش روا

 آمایش سرزمیننظران حوزه از صاحب نفر 24 یارصورت پرسش نامه نخبگان در اختحاصل شده از مدل مفهومی به یو نماگرها

 مترک یها، نماگرهاشده و مؤلفه یریگنیانگینظران مصاحب یسو شده از یبندرتبه متغیرها قرارداد شد. شهریریزی و برنامه

اخ استفاده کرونب لفایآ یبو سپس ضر آزمونشیاز روش پ یزن یاییپا یبرا آن پژوهش کنار گذاشته شدند. یینپا ییروا به دلیل

، 31/4، قانونی 79/4 مدیریتی یبرا، 72/4 محتواییو  ،30/4 ساختاریمؤلفه  یآمده در پرسش نامه برادستشده که مقدار به

به  باتوجه  رونیا . ازباشدیم 4131ها برابر با مجموع شاخص یآمده است. حاصل برادستبه 77/4 اجتماعیو  72/4 محیطی

 .باشدیردار ممناسب برخو یایینامه( از پاگفت که ابزار سنجش )پرسش توانیآمده مدستبه یبضر
 

 ی تحلیلیهاافتهی. 2. 5

های مدیریتی، محتوایی، اجتماعی، قانونی و ساختاری وجود دارد که در در ارتباط با آمایش سرزمین برای تحلیل یافته مؤلفه

 .میپردازیماین بخش به تحلیل آنها 

است که الگوی آمایش سرزمین در ایران در حال حاضر متناسب  افتهیدستروند پژوهش در مدل مفهومی آن به این مفهوم 

رزمین های آمایش سشناسی برنامهتبیین آسیب حالنیا با. باشدینمبا الگوهای حکمروایی و در بعد خردتر آن مدیریت یکپارچه 

ی حاصل از استخراج نتایج اهافتهی رونیازای آتی روشن سازد. هاطرحهای و الگو و نقشه راه مدونی در برنامه تواندیم

سرزمین استان و متغیرهای تعریف شده برای آمایش  هامؤلفه به توجه بای تکمیل شده از کارشناسان و نخبگان هانامهپرسش

 است. 2گیالن به شرح جدول 

 

 های آمایش سرزمینمتغیرها و مؤلفه .2جدول 

 متغیرها مولفه

 شناسیآسیب

 ساختاری

X1 آمایش کردیرو رشیریزی در پذبودن برنامه یسنت  

X2 از رهگذر برنامه آمایش  یبخش نیبرش ب جادیریزی در ابودن نظام برنامه یبخش 

X3 یادر برنامه توسعه و اقدامات مداخله ییو فضا یانسان یجابه یهای اقتصادبر مؤلفه تأکید  

X4 ای های منطقهشدن برنامه یجای ملبه یهای ملبودن برنامه ایمنطقه 

X5 داریپارچه و پاکیآمایش در پژوهش توسعه  یکردهایرو یامر به اثربخش انیمتول فیضع یباورها  

X6 یای و محلو منطقه یدر سطوح مختلف مل یآمایش یکردهایبخش روتحقق یسازگارها فیتعر عدم  

X7 نیمدخل در آمایش سرزم یذ یاصل یهارشته یساختار ضعف  

X8 است که هنوز انجام نشده است   یرانیاز جنس ا یسازهیمستلزم نظر نیآمایش سرزم یسازادهیپ 

X9 استان گیالن یهابودجه صیدر نظام تخص یآمایش کردیساختن رو نهیو نهاد رشیریزی در پذنظام برنامه ضعف 

X10 یبخش یریگمیهای تصمهای سطح فضا با مؤلفهمؤلفه نیتعارض ب وجود 

X11 سطحمدخل هم یذ یهانزد سازمان یشهر تیریمد گاهیجا تیریمد گاهیجا قیفلت عدم 

X12 های مصوب ندارند تحقق برنامه یبرا یامکان ایکه عمالً توان  یسازمان یبه ساختارها یتوجهکم 

 شناسیآسیب

 محتوایی

X13 از فضا  یریگبهرهاقتصاد خرد در  یرهایمتغ تیحاکم 

X14 کارآمد یدر استخراج اسناد آمایش ینیاز اطالعات سرزم کپارچهی یابانک داده و شاکله نبود 

X15 ددارن یطوالن اریراه بس ییفضا یتا توازن بخش یآمایش یهاکه از طرح یای به حدمنطقه یبودن نابرابرها قیعم 

X16 شده بیو تصو هیته یاو توسعه یآمایش یهابودن طرح یانتزاع 

X17 ای و منطقه یمل داریدر توسعه متوازن و پا نیآمایش سرزم یهاتیبودن ظرف ناشناخته 

X18 ریزی در برنامه هیدر حرکت از نظر یجوهر تینظام عقالن ضعف 

X19 باشدیم کیو استراتژ یارتباط تیشدن عقالن نهیشدن مستلزم نهاد ادهیپ یبرا نیآمایش سرزم 

X20 یارتباطات سازمان تیتقو یضعف سازوکارها ای نبود  

X21 یمردم محل یازهایبا ن یشنهادیهای پنبودن برنامه همخوان 

X22 در سطح استان گیالن  ینهاد انیم ییافزاعدم هم 
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 متغیرها مولفه

X23 ییسطوح مختلف فضا تیریدر مد پارچهکیماندن نگرش  ناشناخته 

 شناسیآسیب

 یتیریمد

X24 ییای و فضانشدن نگاه منطقه نهیدر نهاد یمؤلفه اصل یو اقتصاد رانت یاقتصاد نفت تیحاکم  

X25 یتیریمد یهایزنبر چانه صیبودن نظام تخص یمبتن  

X26 ها انسان تیجای رفاه و امنمکان به یبر آباد یهای آمایشاز حد برنامه شیتأکید ب 

X27 نبود متخصص آمایش در سطح استان گیالن 

X28 تیریدر سطوح مد ادیز راتییتغ 

X29 نیاز آمایش سرزم یارشتهانیم فیو ارائه تعر یعلم یهامتخصصان حوزه نینبود ائتالف ب  

X30 
سعه تو ندیاز فرا یعاد ریعنوان تصووضع موجود به تیشهر و تثبتهران و چند کالن تیشدن توسعه و مرکز یقطب

  ییفضا

X31 ریزی برنامه و تیریو سازمان مد یشهرساز وزارت راه و نیوفاق ب عدم 

X32 نیامر آمایش سرزم انیمتول نیب نیتعدد برداشت از مفهوم و رسالت آمایش سرزم وجود  

X33 یسطح نظام متمرکز سازمانمدخل هم یذ یهانزد سازمان یشهر تیرینظام مد گاهیجا قیتوف عدم  

X34 یبخش یریگمیهای تصممؤلفه ایها سطح فضا مؤلفه نیتعارض ب وجود  

X35 یاسیس یهادگاهینگرش و د تعدد  

X36 مختلف استان گیالن یهادر سازمان یتیریو نگرش مد هادگاهیبودن د نگریبخش 

X37 توسعه استان گیالن(   ندیمحور در فراانسان کردیرو یجابه یفن ساالر کردی)رو ماتیبودن تصم یاسیس 

 شناسیآسیب

 قانونی

X38 یدر اسناد قانون یهای و نگاه آمایشبرنامه گاهیجا قیدق فیعدم تعر  

X39 کپارچهیو  داریتوسعه پا یکارآمد برا یشده در ارائه الگو هیته یهای مصوب آمایشها و برنامهضوابط، طرح ضعف  

X40 ینیآمایش سرزم یهابه طرح ازیساله و عدم احساس نهای پنجبرنامه نییپا یکارآمد 

X41 یآمایش یهااستیو س نیدر چهارچوب قوان یینظام فضا لیتحل یالگوها ضعف  

X42 محکم   یو قانون یبدون پشتوانه نهاد یاهیتوص یهاطرح یسر کیبه  نیآمایش سرزم ییگرالیتقل 

X43 
بست در کار ژهیوبه نینسبت به موضوع آمایش سرزم نینو کردیرو رشیپذ یریزی کشور برانوپا بودن نظام برنامه

 مصوب  یهااستیس

X44 
 شدن آمایش ادهیو پ ینسبت به اثربخش یاعتمادیب واردشدنو  یو برنامه آمایش یهاناموفق از طرح اتیتجرب ودجو

  نیسرزم

X45 یقانون یبسترها  

X46 قانون مصوب  یبرا ییهای اجرابرنامه نییآ نیدر تدو تیجد عدم 

X47 استان گیالن یبرا یبخش کردیریزی با روو برنامه یگذاراستیاسناد باالدست س وجود 

X48 به استان گیالن  یبخشدر تحرک یآمایش یهااستیو س نیقوان نییپا تیشفاف زانیم 

X49 یمطالعات آمایش یمصوبات و بروندادها شدنییاجرا یبرا یچندان قونه یریگیپ 

شناسی آسیب

 -اقتصادی 

 اجتماعی

X50 در سطح استان گیالن هاتیتنوع قوم 

X51 نسبت به درون استان گیالن ییبا همگرا اسیجوار در قنسبت به مناطق هم ییواگرا 

X52 ینسبتاً گسترده در مناطق کوهستان یهابیتخر 

X53 تیاستان گیالن در نگه داشت جمع نییپا تیظرف 

X54 استان گیالن یکیاکولوژ یجاپا یجیآمدن تدر نییپا 

X55 تیتوسعه آ یازهایبا ن اسیاستان گیالن در ق نییپا یدرآمدها 

X56 ینیسرزم تیریمد یهابودن روش یسنت 

X57 متنوع یهایبرداردر بهره ایدر یباال یهاتیبه ظرف یتوجهکم 

X58 بزرگ یو اقتصاد یتجار یقراردادها در عقد یاستان گیالن تیریمد اراتیبودن اخت محدود 

X59 از امکانات استان گیالن تیخلق مز یجابه یمل یاستان گیالن به درآمدها نگاه 

X60 اقشار مختلف نیاستان گیالن ب یمتناسب درآمدها عیتوز یسازوکارها ضعف 

X61 مناطق مختلف استان گیالن نیگرفته در سطح توسعه بشکل یهاینابرابر 

X62 استان گیالن مختلف یها پهنه در ییفضا-یمکان یها تیدرشان تفرق و تنوع 



 (11 ، )پیاپی1041زمستان ، چهارم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی سرور و محمدعلی خلیجیرحیم /  14

 

 متغیرها مولفه

 یشناسبیآس

 -محیطی 

 طبیعی

X63 استان گیالن  و محیطی  یعیطب یهاتیظرف در تنوع 

X64 محیطی و طبیعی تیریمد یبرا اتکاقابل و مشخص یاستیس دستورالعمل کی نبود  

X65 جهانی هوائی و آب تغییرات با  النیگ استان خطرپذیری تشدید  

X66 استان گیالن شدۀحفاظت مناطق ی درریپذبیآس  

X67 کشوری گیالن در مقابل میانگین جنگل استان  کاهش سرانة 

X68 جنگلی و کشاورزی اراضی جایگزین ساختانسان کاربری با استان گیالن عمدتاً  هایزمین کاربری تغییر 

X69 آنها وسیع بازیافت به عدم اهتمام و پسماندها طبیعی ةیتجزرقابلیغ ترکیبات سهم افزایش   بیآس  

X70 

 آلودگی جهت در نیز انزلی تاالب ویژهبه و دریا ها،رودخانه به  هاپساب ریزش از ممانعت در جدی اقدامی فقدان

 زیستمحیط

  1044، منبع: مطالعات نگارندگان 

 

 شناسی آمایش سرزمینهای آسیبمؤلفه. 1. 2. 5

 دهد که بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه اجتماعی اقتصادی است که میانگین برای این مؤلفه برابر بانشان می 8جدول 

ی طورکلبه دهدیمنشان  هاافتهاست. همچنین ی 822/4 و همچنین کمترین مقدار میانگین مربوط به مؤلفه ساختاری برابر با 83/1

 قرار گرفته است. 8شناسی آمایش سرزمین در وضعیت نامساعد و کمتر از میانگین کلی یعنی عدد ی آسیبهامؤلفهوضعیت 

 

 های آمایش سرزمینی حاصل از مؤلفههاافتهی .3جدول 

 قانونی یتیریمد ییمحتوا یساختار متغیر
اجتماعی 

 اقتصادی

 - محیطی

 طبیعی

 87/1 83/1 20/1 26/1 18/1 822/4 میانگین

میانگین خطای 

 استاندارد
022/4 20/4 099/4 278/4 03/4 220/4 

 

 

 شناسی ساختاریآسیب. 1. 1. 2. 5

 یسامانده یبرا مضاعفی یهامسائل توسعه کشور مطرح و تالش نیترمهماز  هاتیفعال عیو توز شیگذشته آمای هادر دهه

 یاقدامات اثربخش نیا کهدر کشور بوده  یمطالعات یهاطرح حوزهو مقررات و چه در  نیقوان حوزهچه در  هاتیفعال و توزیع

بلکه  فرآورده و طرح کینه  نیسرزم شیآمای ساختاری شناسبیآسجمعیت و فعالیت نداشته است. به اعتبار  عیدر توز یمطلوب

ه جهت دستیابی به توسعمفصل است.  ینهاد داتیو تمه ی، ساختاریتیریاراده مد ازمندیو برنامه است و ن ندیفرا کی شتریب

  ی ذی مدخل و ذی نفع هستیم.هاسازمانمتعادل نیازمند نگاه بلندمدت، تجدید ساختارهای مدیریتی در 

های مدیریتی تهیه شده در ارائه الگویی کارآمد برای توسعه پایدار آمایش سرزمین از اهمیت زیادی برخوردار تفرق برنامه

 بهاتوجهبشود با این تفاسیر مدیریت یکپارچه محسوب می ندیفراقسمت  نیترمهممراتبی و مدیریتی، ر سلسلهاست که ساختا

 با فضا سطح یهامؤلفه نیب تعارض وجود  x7و  x10بنابراین  باشدیم 2و حد پایدار  0، حد مناسب 8اینکه حد متوسط میانگین 

ایش ی آمریپذبیآسدر تشدید  نیمدخل در آمایش سرزم یذ یاصل یهارشته یساختار ضعفو  یبخش یریگمیتصم یهامؤلفه

 سرزمین بیشترین نقش را دارند.
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 میانگین حاصل از مؤلفه ساختاری. 4جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

x1 24 09/4 749/4 

x2 24 24/8 331/4 

x3 24 43/8 328/4 

x4 24 24/8 126/1 

x5 24 09/8 478/1 

x6 24 22/1 247/4 

x7 24 72/0 481/1 

x8 24 20/4 079/4 

x9 24 04/4 282/4 

x10 24 20/8 126/1 

x11 24 04/4 949/4 

x12 24 69/2 437/1 

 

  ییمحتوا شناسیآسیب. 2. 1. 2. 5

 - ایمنطقه - ی)مل یاتوسعه یهایزیربرنامه یعنوان مبنابه نیسرزم شیسند آما نیتدو یهمواره در قالب سند باالدست

دن ریزی در کشور ضمن فراهم شقرار گرفته است. تا با بهبود نظام برنامه استگذارانیو س زانیر( مدنظر برنامهیو بخش یاستان

. ابدی شیکشور افزا یاقتصاد یمنابع و بازده یورکشور بهره یطیو مح یاجتماع ،یاقتصاد یهاتیاز ظرف نهیاستفاده به زمینه

موردتوجه و تأکید قرار گرفته است و  نیسرزم شیآما یکل یهااستیبرنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه و س نیمهم در قوان نیا

 هایبررس یلاست. و دهیاساس گردبودجه براین میتنظ امو نظ یاستان ،یبخشتوسعه یاسناد مل میبر اساس آن دولت مکلف به تنظ

های متغیر گرفتهصورت. بر اساس مطالعات نشده است یاتیتاکنون اهدافش عمل نیسرزم شیکه از زمان شروع آما دهدینشان م

و  کارآمد یشیآما اسناد استخراج در ینیسرزم اطالعات از کپارچهی یاشاکله و داده بانک نبودکه  دهندیممورد سنجش نشان 

ه عهده شناسی محتوایی ببیشترین تأثیر را در آسیب فضا مختلف سطوح تیریمد در پارچهکی نگرش ماندن ناشناختههمچنین 

 دارند.

 

 یانگین حاصل از مؤلفه محتواییم .5جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

x13 24 12/8 113/1  

x14 24 24/8 482/1  

x15 24 00/4 742/4  

x16 24 469/4 010/1  

x17 24 430/4 080/1  

x18 24 12/4 03/4  

x19 24 80/4 933/4  

x20 24 00/4 911/4  

x21 24 24/4 022/4  

x22 24 80/8 422/1  

x23 24 0/8 49/1  
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 مدیریتی  شناسیآسیب. 3. 1. 2. 5

 نیتراز مهم یکی تیریمد ندی. در فراباشدیم تیریمد هیآمده از ناحدستبه یهاتیمرهون موفق یاهر جامعه شرفتیتوسعه و پ

 برسدداقل به ح یسو اشتباهات و انحرافات احتمال کیسالم است تا از  یهاتیمسئول یافراد برا نیترستهینکات درخور تأمّل انتخاب شا

گرفته باشد، امّا بر اساس شکل ینید یهابر اساس آرمان یاجامعه یوقت .ردیقرار گ ییرشد و شکوفا ریجامعه در مس گرید یو از سو

را متحمّل خواهد شد که  یریناپذجبران یهابیآس تیریدر بخش مد دیتردی، بشودیاداره م یرمذهبیو غ یمادّ یدئولوژیافکار و ا

 یآباد بر یشیآما یهابرنامه حد از شیب دیتأکو  در یرانت اقتصاد و ینفت اقتصاد تیحاکم است. یضرور یامر هابیآس نیشناخت ا

 شناسی مدیریتی را دارند.بیشترین تأثیر را  در آسیب هاانسان تیامن و رفاه یجابه مکان

 

 مدیریتی  شناسییانگین حاصل از مؤلفه آسیبم .0جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

x24 24 2/8 339/4  

x25 24 79/4 626/4  

x26 24 62/8 366/4  

x27 24 82/8 682/4  

x28 24 10/8 41/1  

x29 24 10/8 334/4  

x30 24 13/8 378/4  

x31 24 43/8 1 

x32 24 13/8 60/4  

x33 24 22/8 111/1  

x34 24 89/8 142/1  

x35 24 82/8 2/1  

x36 24 20/8 17/1  

x37 24 20/8 68/4  

x38 24 93/8 76/4  

 

 شناسی قانونیآسیب. 4. 1. 2. 5

میانجی  عنوانبهشود و به اجرا گذاشته می مؤسساتای از هاست که از سوی مجموعهای از دستورالعملقانون مجموعه

. در مدیریت آمایش سرزمین استان گیالن نهادهای قانونی و همگرا وجود کندمیدر پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل 

 یزیربرنامه و یگذاراستیس باالدست اسناد وجودو نهادهای مختلف هر یک قوانین مختص خود را دارند.  هاسازماننداشته و 

 یشیآما مطالعات یبروندادها و مصوبات شدنییاجرا یبرا یقو چنداننه یریگیپو  النیگ استان یبرا یبخش کردیرو با

  .باشندیمشناسی در مؤلفه قانونی نشانگر تشدید آسیب
 

 یشناسی قانونآسیبیانگین حاصل از مؤلفه م .4جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

x39 24 23/8 481/1  

x40 24 00/8 921/4  

x41 24 10/8 277/1  

x42 24 23/8 66/4  

x43 24 03/8 480/1  
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 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

x44 24 19/8 472/1  

x45 24 82/8 673/4  

x46 24 80/8 43/1  

x47 24 92/8 637/4  

x48 24 00/8 472/1  

x49 24 0/8 48/1  

 

 شناسی اجتماعی و اقتصادیآسیب. 5. 1. 2. 5

 یمیمفاه تیشده است و جذاب یادیتوجه ز یاو توسعة منطقه شیدر آما یو فرهنگ یبه نقش عوامل اجتماع ریدر دو دهة اخ

 ییناسابه ش نیسرزم شیآما کردیدر چارچوب رو نیاست؛ بنابرا افتهیشیافزا یاو توسعة منطقه شیدر آما یاجتماع ةیمانند سرما

 کیعة توس یزیربرنامه یاساس یهااز گام یکیکه  شودیتوسعه توجه م ندیبر فرا رگذاریتأث یو فرهنگ یعوامل و عناصر اجتماع

ی صادو اقت یشناسی اجتماعآسیبموجب تشدید  تیجمع داشت نگه در النیگ استان نییپا تیظرف اساسبراینمنطقه است. 

 استان گیالن شده است.
 

 یو اقتصاد یشناسی اجتماعآسیبیانگین حاصل از مؤلفه م .0جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

x50 24 92/8 373/4  

x51 24 20/8 123/1  

x52 24 29/8 430/1  

x53 24 72/8 424/1  

x54 24 23/8 162/1  

x55 24 1/8 622/4  

x56 24 0/8 693/4  

x57 24 83/8 602/4  

x58 24 02/8 661/4  

x59 24 20/8 410/1  

x60 24 92/8 38/4  

x61 24 6/8 398/4  

 
 

 شناسی محیطی و طبیعیآسیب. 0. 1. 2. 5

. است شده لیتبد جوامع تمام اول تیاولو و یجد دغدغه به امروز ،ینیزم ریز منابع دنیرس آخر به و آب کمبود هوا، یآلودگ

 ساکنان همه سرنوشت یطیمح ستیز مسائل جمله از مباحث یبرخ در اما ستین یکی باهم ظاهر به جوامع یها تیاولو گرچه

 و التمعض نیا قیمصاد که است معنا بدان نیا .است ختهیدرآم هم با و خورده گره گریکدی با دهیچیپ یبشکل یخاک کره نیا

 هاآن بروز و شدن حادث زمان تنها و دارد وجود جوامع همه در ضعف و شدت با یطیمح ستیز یهاچالش ژهیوهب مشکالت

 اهشکو  النیگ استان مختلف یها پهنه در ییفضا-یمکان یها تیدرشان تفرق و تنوعبر این اساس متغیرهای  .است متفاوت

 ده است.ی در استان گیالن شعیطب و یطیمحشناسی آسیبی موجب تشدید کشور نیانگیم مقابل در النیگ  استان جنگل ةسران
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 یعیطب و یطیمحشناسی آسیبیانگین حاصل از مؤلفه م .9جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

x62 24 63/8 393/4  

x63 24 22/8 288/1  

x64 24 80/8 631/1  

x65 24 02/8 627/4  

x66 24 12/0 686/4  

x67 24 0 102/1  

x68 24 93/8 469/1  

x69 24 22/8 126/1  

x70 24 2/8 420/1  

 

 تحلیل استنباطی . 2. 2. 5

است که الگوی آمایش سرزمین ایران در حال حاضر  افتهیدستمفهومی آن به این مفهوم  روند پژوهش در مدل

تبیین الگوهای مداخله در  حالنیا با. باشدینممتناسب با الگوهای حکمروایی و در بعد خردتر آن مدیریت یکپارچه 

اج ری حاصل از استخهاافتهی رونیازا. استآمایش نیازمند شناخت تجربی ماهیت مدیریت شهری از لحاظ یکپارچگی 

 و متغیرهای تعریف شده به تفکیک به شرح زیر است: هابه مؤلفه باتوجهی تکمیل شده هانامهپرسشنتایج 
 

 تبیین ارتباط متغیرهای آمایش سرزمین. 1. 2. 2. 5

 آزمون همبستگی پیرسون

 یهمبستگ بیاست. ضر گرید یکم ریبا متغ یکم ریمتغ کینوع و درجه رابطه  نییتع یبرا یابزار یهمبستگ لیتحل

نوع  نیشدت رابطه و همچن یهمبستگ بی. ضرباشدیم ریدو متغ یهمبستگ نییمورداستفاده در تع یارهایاز مع یکی

برابر  ریدو متغ نیرابطه بنبود است و در صورت  -1تا  1 نیب بیضر نی. ادهدیمعکوس( را نشان م ای میرابطه )مستق

 نیب رسونیپ یهمبستگ بی. ضرشودیاستفاده م یهمبستگ لیجهت تحل رسونیپ یهمبستگ بی. از ضرباشدیصفر م

  .شودیم فیآنها تعر اریبر انحراف مع میآنها تقس انسیبرابر با کووار یتصادف ریدو متغ
در حد پایین و باال مثبت  هامؤلفهکه اختالف میانگین  دهدیمهای تفرق و واگرایی نشان برای مؤلفه Tنتایج حاصل از آزمون 

 دارینمع هامؤلفهتفاوت میانگین  نی؛ بنابراباشدیم تربزرگاز مقدار آزمون  آمدهدستبهمقدار میانگین  دهدیمبوده که نشان 

. این سطح معناداری نشان باشدیم 0.000های برابر با در تمام مؤلفه آمدهدستبه( Pvalue)سطح معناداری  کهیطور . باشدیم

اداری به سطح معن با میانگین استاندارد باتوجه هامؤلفه. بنابراین اختالف میانگین باشدیم آمدهدستبهاز تفاوت میانگین 

 .باشدیم داریمعن آمدهدستبه

    های آمایش سرزمینبرای مؤلفه Tنتایج آزمون  .10جدول 

 معناداریسطح  درجه آزادی Tمقدار  هامؤلفه

 95اختالف میانگین در سطح اطمینان 

 درصد

 باالتر ترنییپا

 -789/2 -902/2 4 06 -030/23 ساختاری

 -676/1 -37/1 4 06 -948/80 اجتماعی و اقتصادی

 -766/1 -742/1 4 06 -288/89 قانونی

 -37/1 -722/1 4 06 -269/84 مدیریتی

 -717/1 -92/1 4 06 -72/88 محتوایی 

 -701/1 -98/1 4 06 -042/26 طبیعی و محیطی
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 نتایج زیر را استخراج نمود: توانیم Tآزمون  به باتوجه

 باشدیم ترنییپاشناسی، مؤلفه ساختاری اختالف میانگین های مربوط به آسیبدر مؤلفه . 

  ش بوده و مدیریت آمای ترنییپااز میانگین مطلوب  آمدهدستبهکه میانگین  دهدیمنشان  آمدهدستبهسطح معناداری

 محسوب شود. تواندیمو این از دالیل عمده نهادها و بازیگران در استان و مدیریت کالن  باشدینماستان گیالن مطلوب 

  بههباتوجقتصادی که ا - های آمایش سرزمین دو متغیر مدیریتی و اجتماعیشناسی میان مؤلفهآسیب نامهپرسشدر 

بیشتری را در مقایسه با سایر  Tاساسی آمایش سرزمین و در اولویت آن است اختالف میانگین و مقدار مفهومی از اصول  مدل

 ی برای استان گیالن است. سهم اینسازمیتصمی و ریگمیتصمدارد. این امر نشان از ضعف سیستم مدیریت در فرایند  هامؤلفه

 .خوردیمدو مؤلفه بیشتر به چشم 

 اندشتهداهای محتوایی، مشارکت و شفافیت وضعیت نامطلوبی داشته و سهم کمتری را در مدیریت فعلی شهری متغیر .

هرم ا عنوانبهاین در حالی است که مطابق مدل مفهومی تشریح شده مؤلفه حکمروایی مطلوب شهری در فرایند آمایش سرزمین 

  .باشدیمی مدیریت آمایشی هاشرطشیپیی از افزاهمیی و حکمرواچرا که  شوندیمتوسعه محسوب 

 
 مؤلفه آمایش سرزمین Tتایج آزمون ن .11جدول 

 اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی Tمقدار 

اختالف میانگین در سطح اطمینان 

 درصد 95

 ترنییپا ترنییپا

00/21 06 444/4  171/04 148/89 282/00  

 

گفت که چالش اسوواسووی آمایش سوورزمین بیشووتر متوجه  توانیم Tدر آزمون  گرفته صووورتتبیین  به توجه بالذا   

 ی منجر به ناکارآمدی الگوهای ساماندهی شده است.مدارقانونهای قانونی و مدیریتی است که با ضعف قانونی، خوانایی، مؤلفه

 

 های آمایش سرزمینتبیین ارتباط و همبستگی مؤلفه . 2. 2. 2. 5

یکی از ابزارهای مناسب جهت تحلیل متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گفته 

نشان داده  rجهت تعیین میزان رابطه بین دو متغیر محسوب گردیده و با عالمت  پرکاربردهای است. ضریب همبستگی از روش

دهد، های مزبور به هر متغیر است را نشان میمایش سرزمین که از جمع مؤلفههای آهمبستگی را میان مؤلفه 12جدول  شود.می

های آمایش سرزمین همبستگی مثبت وجود دارد. به این معنا با افزایش دهد که بین مؤلفهنشان می 12جدول  بهباتوجهها ارزیابی

شود که مالحظه می 12جدول  به باتوجهیابد. ش مییابد و با کاهش یکی، دیگری نیز کاههر مؤلفه، مؤلفه دیگری نیز افزایش می

های اجتماعی و بیشتری رابطه وجود دارد و کمترین رابطه مربوط به مؤلفه 740/4 های محیطی و اجتماعی با نمرهبین مؤلفه

 ساختاری است.

 های آمایش سرزمینمبستگی مؤلفهه .12جدول 

 مؤلفه ساختاری هامؤلفه
مؤلفه 

 محتوایی

مؤلفه 

 مدیریتی
 مؤلفه قانونی

اجتماعی مؤلفه 

 اقتصادی

 ساختاری
Pearson Correlation 1 086/4  172/4  142/4  428/4-  

Sig. (2-tailed)  441/4  288/4  076/4  377/4  

 محتوایی
Pearson Correlation 086/4  1 264/4  823/4  097/4  

Sig. (2-tailed) 441/4   4 411/4  441/4  

 مدیریتی
Pearson Correlation 172/4  264/4  1 033/4  939/4  

Sig. (2-tailed) 288/4  4  4 4 

 قانونی
Pearson Correlation 142/4  823/4  033/4  1 023/4  

Sig. (2-tailed) 076/4  411/4  4  441/4  
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 مؤلفه ساختاری هامؤلفه
مؤلفه 

 محتوایی

مؤلفه 

 مدیریتی
 مؤلفه قانونی

اجتماعی مؤلفه 

 اقتصادی

 اقتصادی -اجتماعی 
Pearson Correlation 428/4-  097/4  939/4  023/4  1 

Sig. (2-tailed) 377/4  441/4  4 441/4   

 محیطی و طبیعی
Pearson Correlation 208/4  996/4  296/4  831/4  740/4  

Sig. (2-tailed) 436/4  4 4 449/4  4 

 

برای تعیین متغیرهای مؤثر در آمایش سرزمین گیالن از تحلیل رگرسیون چندگانه و برای ورودی متغیرها به رگرسیون از 

 گانهششدرصد واریانس آمایش سرزمین را متغیرهای  34دهد که حدود استفاده شده است. رگرسیون نشان می (Enter)مدل 

 ارائه شده است.  18ای از نمای کلی مدل در جدول صهکنند. ابتدا خالتحقیق تبیین می
 

 ای از نمای کلی مدل رگرسیون چندگانهخالصه .13جدول 

 سطح خطای معیار تعیین  ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی رگرسیون

  21946/4  942/4 921/4  347/4 مدل اینتر

 

ظور بررسی منهای تحقیق بر ارزیابی آمایش سرزمین گیالن با استفاده از رگرسیون چندگانه ابتدا بهبرای بررسوی آثار مؤلفه

نشان داد  10جدول شماره  وجود رابطه خطی استفاده شد. نتایج در منظور قطعیتمعنادار بودن رگرسیون از تحلیل واریانس به

 (.  10( )جدول شماره f ،441/4 < P=  7/34وجود دارد ) بین متغیرهای مستقل و وابسته که حداقل یک رابطه خطی
                 

 منظور قطعیت وجود رابطه بین متغیرهاتحلیل واریانس رگرسیون به. 14جدول 

 معناداری fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات توضیحات

  928/4 9 787/8 بین گروهی

 08  443/2 یگروهدرون  444/4  804/18
07/4  

 06 702/2 کل

 

 Betaاستفاده کرد. بزرگ بودن مقدار  Beta ریاز مقاد دیبا ونیگویی معادله رگرسدر پیش متغیرها مقایسهدر مورد 

متغیرهای محیطی توان استنباط کرد که می 12از جدول  نی. بنابرااستمدل  ییشگویو نقش آن در پ ینسب تیدهنده اهمنشان

واحد  کیکه  یاگونههوابسته دارند، ب ریگویی متغدر پیش متغیرها ریبا سا سهیدر مقا یشتریمراتب سهم ببهطبیعی، ساختاری 

( ینشناسی آمایش سرزمآسیبوابسته ) ریمتغ اریشود تا انحراف معباعث می ،یساختار ،یعیطب یطیمح اریدر انحراف مع رییتغ

 نحرافا تا شودیم باعث تنها اجتماعی و اقتصادی اریمع انحراف در تغییر واحد کی کهیدرحالکند.  رییدرصد تغ 89و  31اندازه  به

 ینادارمع سطح نکهیا لیدل به یقانونی و تیریمدیی، محتوا یرهایمتغ نیهمچن. دینما رییتغ درصد 1 اندازهبه وابسته ریمتغ اریمع

 .ندارند شناسی آمایش سرزمینآسیب ریمتغ ینیبشیپ بر یمعنادار اثر که دهندیم نشان است، 42/4 از شتریب
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 های استان گیالنمتغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون برای تبیین آسیب شاسی آمایش سرزمین برنامه .15جدول 

ضرایب غیراستاندارد  متغیرها
B 

 خطای استاندارد
ضرایب استاندارد 

B 
 سطح معناداری Tآماره 

 218/4- 108/4 - 033/1- 100/4 (Constant)ثابت 

 241/4 -976/4 -469/4 129/4 -439/4 محتوایی

 222/4 -120/1 -192/4 109/4 -193/4 مدیریتی

 807/4 -621/4 -141/4 436/4 -432/4 قانونی

 687/4 43/4 418/4 126/4 418/4 اقتصادی - اجتماعی

 4 842/2 311/4 188/4 743/4 طبیعی -محیطی 

 441/4 862/8 826/4 118/4 830/4 ساختاری

 

 ی ریگجهینت. 0
ت اس زممنظور ال نی، بدکندیم یرا اصالح و سازمانده یاهیو ناح یو مل ییفضا یهاخود تعادل اریاراده و اخت با نیسرزم شیآما

 نییتع شیمنظور از آما گریدعبارتکرد. به ینگرندهیداشت و هم درباره فضا آ نیاز کل سرزم یکه هم شناخت و ادراک مناسب

در سطوح  شیآما تیریدر نظام مد رییست. تغا از آنها یورنوع بهره بهترینن ییتع گریدعبارتبه ای یاراض تواناییتوان بالقوه و 

طح س شیافزا ،یمحل تیرینظام مدبه اراتیاخت یو واگذار ییتمرکززدا یهااستیس یریگیمستلزم پ ران،یای او منطقه یمل

ی آمایش سرزمینی و تدوین هااستیساز وضع موجود  رفتبرونجهت است.  رانیدر ا ییگرامنطقه یمشارکت مردم و سازوکارها

نهادی شناسایی شده و اصالحات الزم انجام گیرد.  و برونی تعارضات و تفرقات درون نهادی ستیبایمالزم جهت اجرا  سازوکار

 هیتوجو محلی  مسئوالنو برنامه آمایش سرزمین با آن روبرو هستیم عدم اطالع دقیق  هاطرحچالش دیگری که در اجرای 

 ها،، به اشتراک گذاشتن دادههاتیدار کردن فعالمکان یمناسب برا یهامدل هیته. باشدیم هاطرحی از رفنیغغیراقتصادی و 

فاده و تعامل و است یتحوالت خارج رو مقررات، واکنش مناسب در براب نیدر قوان یبازنگر ش،یآما یهااستیبه اهداف و س یبندیپا

تا  رندیدر کانون توجه قرار گ شیآما یهااستیدر اهداف و س دیهستند که با یمسائل نیترتحوالت، از جمله مهم نیمطلوب از ا

 را در کشور محقق کرد.  نیسرزم شیآما یهااستیبتوان اهداف و س

 83/1 با برابر مؤلفه نیا یبرا نیانگیم که است یاقتصاد یاجتماع مؤلفه به مربوط نیانگیم نیشتریب که دهدیمنتایج نشان 

 یطورکلبه دهدیم نشان هاافتهی نیهمچن. است 822/4 با برابر یساختار مؤلفه به مربوط نیانگیم مقدار نیکمتر نیهمچن و

بر  .است گرفته قرار 8 عدد یعنی یکل نیانگیم از کمتر و نامساعد تیوضع در نیسرزم شیآما یشناسبیآس یهامؤلفه تیوضع

بیشتری رابطه وجود دارد و کمترین رابطه مربوط به  928/4 های قانونی و مدیریتی با نمرهاساس مدل همبستگی بین مؤلفه

  های اجتماعی و ساختاری است.مؤلفه

 : شودیارائه م شهر رشتدر  نیسرزم شیآما تیریدر جهت بهبود مد ییراهکارها نجایدر ا

و  یسپاربرونی کشور و هاخانهوزارتی و پژوهش در یکی از بررس تیمسئولنیازمند واگذاری  نیسرزم کپارچهی تیریمد -

ه ریزی شدو برنامه موقعبهمراتبی استانداری، فرمانداری و شهرداری جهت اجرا نظارت بر اساس سلسله تیمسئولی سپاردرون

 است.

 سازی آمایش سرزمینی. گیری و تصمیمتصمیم در خانهوزارت، نهادها و هاسازمانجذب مشارکت حداکثری  - 

انداز درازمدت توسعه منتج از چشم نیسرزم شیآما یای و استانمنطقه یاندازهاچشم ایتوسعه  ینظر یهاوجود چهارچوب -

 .نیسرزم شیآما ینظر یو مبان میداشتن اجماع نسبت به فلسفه، مفاه ن،یسرزم شیآما یو سند مل یمل

 در رفع موانعآمایش سرزمینی در جلوگیری ا همطالعات  یهماهنگ پیشرفت و جهت یو آمادگ یبانیپشت، نظارتی، طراح -

 . نیسرزم شیو مشکالت در مراحل مختلف مطالعات طرح آما

و  یاهقیسل یبرخوردهااز  یریجلوگ جهت ریرپذیها و موارد تفسچالش صیتشخ یبرا فقدان سیستم حکمروایی هوشمند -

 . ینگریبخش
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ی داخل در راستای هایتوانمندتوجه و تالش و نگاه به نیازها و  ینیسرزم شیو مقررات به آما نیضعف در قوان رفعجهت  -

 . ی جامع در رشتهاطرحبهبود قوانین و 

 سخن پایانی اینکه در راستای این پژوهش نتایج مشخص زیر حاصل شده است:

 که این مؤلفه کلید مفقوده برنامه آمایش سرزمین در گیالن  دهدیمشناسی در ارتباط با مؤلفه قانونی نشان آسیب

 .شودیممحسوب 

 ود و نب ینسبتاً گسترده در مناطق کوهستان یهابیمتغیرهای تخر دهدیمی نشان و اقتصاد یاجتماعشناسی آسیب

 یادتصو اق یماعشناسی اجتآسیب دیموجب تشد النیمختلف استان گ یهاستمیاکوس تیریجهت مد ییهادستورالعمل

 شده است. النیاستان گ

 أثیر را در ی دارای بیشترین تتیریمد یهایزنبر چانه صیبودن نظام تخص یبتنو م یو اقتصاد رانت یاقتصاد نفت تیحاکم

 شناسی مدیریتی را دارد.آسیب

 به  ی شده، نسبتکالبدشکافی آمایش سرزمین در تمامی سطوح هابیآسپیشنهاد ضرورت دارد که نسبت به  عنوانبه

 ی کرد.امداخلههای آمایش سرزمین بازاندیشی و اقدامات جایگاه قانونی و ساختاری برنامه

  مایشی های آهای اقتصاد مقاومتی در زمینه اجرایی ساختن برنامهتبیین مؤلفه گرددیمبرای سایر پژوهشگران پیشنهاد

اختاری، در بحث س هااستانی هاتیظرفیص منابع بهینه و ارزیابی با تخص توانیمیک اصل مدنظر قرار گیرد زیرا  عنوانبه

 ی و پیشرفت آمایش سرزمینی دست پیدا کرد.افتگیتوسعهنهادی و مدیریتی به 

 

 منابع
 یاسیس شیآما .(گواتر تا بندرعباس از) سوات مدلبر اساس  یمرز مناطق شیآما یبررس(. 1863) زهرا ،یانصار و عباس دیس ،یاحمد

 .109-186 ، صص.(8)1 ،فضا

 از) سوات مدلبر اساس  یمرز مناطق شیآما یبررس(. 1863) اله یول، یزادهرستم عل و نیحس ،یجاجرم یمانیا ؛ونسی ،یاکبر

 .18-2 ، صص.(19)9 ،یفناور و علم نامهیاستس .(گواتر تا بندرعباس

 تحقیقات جغرافیایی، .نیش سرزمیدر آما یدئولوژیو توسعه کاربرد فلسفه و ا یعدالت اجتماع(. 1838) یزدی، محمدحسینپاپلی

 .77-21 ، صص.(70)8

ریزی ها و برنامهطرح یل موانع و عوامل مؤثر در اجرایتحل(. 1869) ترایم ،یکسائ و نادر ،یزال ؛حسن ،یمحمدکیب ؛مسعود ،ییتقوا

 .27-1 ، صص.(1)6 ،آمایش سرزمین. استان تهران یشیآما

از منظر توسعه  نیسرزم شیآما یسند مل نیالزامات تدو نییتب(. 1869)محسن  ،یخوسفیمیابراه و ریام ی،ثامن ؛بیحب ،یجبار

 .62-72 ، صص.(9)0، ریزی توسعه کالبدیبرنامه ی.کالبد

 ، صص.(26)19، جغرافیا .استان تهران نیسرزم شیآما یهاپذیری طرحموانع تحقق یابیمدل(. 1867سرور، رحیم ) جعفریان، بابک و

77-60. 

ارزیابی تناسب کاربری اراضی از طریق مدل توان  (.1862)ایرج  ،تیموری وفاطمه ، ساالروندیان ؛سیدعباس ،رجایی ؛حسین ،نژادحاتمی

 .29-2 ، صص.(1)2، آمایش سرزمین .اکولوژیک در استان اردبیل باهدف آمایش سرزمین

 .14-1 (، صص.2)2، آمایش سرزمین .رانیآن در ا یو کاربردها نیسرزم شیبر مفهوم آما یدرآمد(. 1836خنیفر، حسین )

 .142-76 صص. ،27، راهبرد .از تهران ییمؤثر جهت تراکم زدا یراهبرد ن؛یسرزم شیآما(. 1867) میمر ی،افشار و محمد ،یزرشگ

، (8)17، ش فضایریزی و آمابرنامه ی.قیکرد تلفیران با روین در ایش سرزمیآما یهاطرح یموانع فرارو یابیارز(. 1862ر )ناص ،یسلطان

 .30-98 صص.

 یران و راهکارهایدر ا« نیش سرزمیآما»ریزی برنامه یندفرا یابیارز(. 1836یر )ام یدس ،یدهکردیرضو و نیمحمدحس ،زادگانشریف

 144-37 ، صص.(0)7، علوم محیطی .بهبود آن

-106 ، صص.(22)13 ،راهبرد. رانین در ایش سرزمیآما یبر موانع فرارو یلیتحل(. 1833) فرزام ،نیپوراصغرسنگاچ و لیاسماع ،یصالح

131. 
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 (. استانداری گیالن.1867) طرح کاربری اراضی استان گیالن

 منطقه یهاشهرستان در تیمحروم سنجش یبیترک شاخص نییتع(. 1866) هیسم ی،محمد و نیالداسالم یی،رضا ؛محمد ،فردیغفار

 .188-123 ، صص.(90)19، راهبرد .کشور متوازن استفاده قانون یهاشاخص اساس بر نیسرزم شیآما سه

کُنش کارکرد آموزش (. تحلیل برهم1866) حسین، شاخوانعبداهلل؛ فرهادی، ابراهیم ؛سجودی، مریم ؛الهزیاری، کرامت ؛قربانی، رامین

 .216-076 ، صص.(2)12، آمایش سرزمین .عالی و صنعت در ایران از منظر آمایش سرزمین

 یانو در جغراف یهانگرش ین.سرزم یشها در چارچوب آماسطح توسعه استان ی(. بررس1867محمدرضا ) ی،قادر ینب وز ،یآبادکرکه   
 . 114-141 ، صص.(01)11 ،یانسان

 نیسرزم شیآما کردیبا رو نیزم صیکاربرد روش چندهدفه تخص (.1863) یمهد ،انیسچیهر و سودابه ،یپناه ؛حسن ،زادهمحمود

 .280-211 ، صص.(22)16، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا (.: شهرستان همدانیمورد ةمطالع)

  تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .آمایش سرزمین شالوده(. 1830مخدوم، مجید )

 .62-71 ، صص.(1)12، زیستیطمحانسان و  .نیسرزم شیآما یهابر مدل یمرور(. 1869) عبدالرسول ،ینیماهسلمان مهری، آزاده و

 داریپا تیتوسعه و امن کردیمکران با رو یایدر یساحل ینواح نیسرزم شیآما یالگو ةارائ(. 1869) هنامب ،یالماس و ومرثیک پناه،یزدان

 .290-286ف صص. (0)2 ،ریزی شهریهای جغرافیایی برنامهپژوهش .(رانشهریچابهار و ا یها: شهرستانیمورد ة)مطالع یامنطقه
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