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  چكیده

 و نگار جاام    نگار کا   رويكارد   فضاا   در انساان  هاا  فعاليت و انسان رابطه تنظيم سرزمين آمايش در

 كالت وشا م و موانا    اسااان  آماايش  رياز  برناماه  انجاا   باا . شاود ما   محسوب ريز برنامه در بلندمدت

باه   قيتحقاين . شد خواهد نمايان کشور فضاي  و اجاماع  اقاصاد  مخالف ها زمينه در بالقوه ها قابليت

 و  فرهنگ   نظام   اسيس   اقاصاد ها يتفعال بر مؤثر   و فضاي طيمح ي  ايجغراف م اعو شناساي  دنبال

  شناسا  گوناه  نياي تبهدف اصل  تحقياق    است.  شمال ها اساان  نيسرزم شيآما بر مؤثر  محيط يستز

بوده و به روش تاريخ  و   اتوسعهاز نوع کاربرد  و  اين پژوهشاست.  شمال  ها اساان  نيسرزم آمايش

باوده و گاردآور  اعالعاات باه دو روش  روش ميادان  و       نفر 68  آمار جامعهاست.  شدهانجا توصيف  

آماار توصايف     هاا  وارد و با اسافاده از روش SPSSافزار ها در محيط نر است. داده شدهانجا   کاابخانه

باه    و اساانباع   فيماار توصا  آپرسشنامه باه کماف فناون     سؤاالت وتحلي يهتجزشده است.  وتحلي يهتجز

اسات  بار    آماده دسات بهشمال   ها اساانبر آمايش سرزمين   مؤثرعام   301با  ؤلفهم 7و تعداد  شدهانجا 

 اناد عبارتشمال  به ترتيب اولويت  ها اسااندر آمايش سرزمين   ينآفرنقش  هامؤلفهاساس ناايج تحقيق 

عام   سياسا    38با  محيط يستزعام    31عام   جمعيت با  31عام   جغرافيا با  31امنيا  با  -از: دفاع 

 عام .  36عام  و فرهنگ  با  31عام   اقاصاد  با  31با 
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 مقدمه
 ايان  اول مرحلاه  حاصا  . است آغازشده 3177 سال اواي  از سرزمين آمايش مطالعات فعل  دوره

 ماهارديبهشت در «سرزمين آمايش بلندمدت ديدگاه و مل  توسعه پايه نظريه» عنوان تحت مطالعات

 ملا   ضاوابط  تادوين  باه  منجار  مطالعات اين ادامه در. شد ارائه دولت هيئت جلسه در 3171 سال

 راهبردهاا   و اسااان   توسعه پايه نظريه همچنين و وزيرانهيئت در آن تصويب و سرزمين آمايش

 ساند  .هسات  سرزمين آمايش شورا  در تصويب و بررس  حال در که شد سرزمين آمايش بخش 

 کااربرد  ا منطقاه  و بخاش  عمليات  ها برنامه تدوين برا   باالدسا سند عنوانبه سرزمين  آمايش

 آن ي ايا جغراف و  مياقل كرديرو که شيآما مطالعات در  نيسرزم  فضا تيمحور به توجه با. دارد

 اتيا نظر نيتادو  و هيا ته در تيمحور نيا است الز  کند  م تيتقو  بخش  هابرنامه به نسبت را

  نيسارزم  شيآماا  صارفا   پژوهش نيا در  يدل نيهم به. شود گرفاه نظر در زين هااساان توسعه هيپا

    انساان   ايا جغراف  چاارچوب  در النيگا  و مازنادران  گلسااان   شاام   کشاور   شامال  ها اساان

 باا   انساان  ها گروه و انسان روابط  بررس به و هساند  اساس كرديرو سه که  فرهنگ و  اجاماع

 تارين مهام  از يكا   عناوان باه  مساائ   ح راه عنوانبه  اساان آمايش ريز برنامه. پردازند م طيمح

 مطالعاه  و بررسا   باه   آمايش ريز برنامه است جهان کشورها  غالب در ريز نامهرب رويكردها 

 حلا  راه آن مخالاف  ناواح   در هاا قابليت بازيافت و اساان فضا  کل  ها ويژگ  و خصوصيات

 را فضااي   و اجامااع   اقاصااد   ها فعاليت اساقرار و توسعه الگوها  مناسب توزي  ايجاد برا 

 تعياين  اساان بالقوه ها قابليت اساان آمايش ريز برنامه انجا  با( 61: 3113)بلور   .نمايدم  ارائه

 و رفات  خواهاد  باين  از نيافااه توسعه و يافاهتوسعه مناعق ميان فاحش اخاالفات و شدهمشخص و

 از مطلوب بردار بهره و شده برخوردار فعاليت و جمعيت توزي  در نسب  تعادل از فضاي  سازمان

 اصل  راهنما  و پايه و مشخص توسعه محورها  و آمدهعم به ارتباعات و انرژ  و زيستمحيط

 مهاار . آماد  خواهاد  وجود به اساان در گير تصميم و ساز تصميم عاملين و هابرنامه تمام  برا 

 و روساااها  کوچاف   شاهرها   جمعيا  تحرك و خدمات و امكانات نابرابر توزي  موق به و سري 

 آماايش  برناماه  پاياه  بار  راهبرد  و سيسام  نگرش يف با جز بزرگ شهرها  جمعيت رشد مهار

 ساط   در جمعيات  اسااقرار  و توزيا   باعا   قيا تحق نيا  اجرابنابراين  .نيست پذيرامكان اساان 

 و پاذير  جمعيات  هاا  ظرفيات  و باالقوه  اسااعدادها   و امكاناات  باا  ماناساب   شمال ها اساان

 و جدياد  شاغل   هاا  فرصات  آوردن وجاود  باه  و اساان  و مل  ابعاد در جغرافياي  ها ضرورت
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 باا  که است آن بر سع  تحقيق اين درشود. م  اشاغال ايجاد بالقوه و موجود ها ظرفيت از اسافاده

 و هاا توانااي   شناساي  و( النيگ و مازندران گلساان )  شمال ها اساان جانبههمه مطالعه و بررس 

 مناساب  شيآماا  و مشاخص  موجود فضاي  سازمان ساخاار توسعه و رشد جهت آن ظرفيت ميزان

 هاا  اسااان  شاكوفاي   و رشاد  باعا   درنهايات  شيآما اين و شود تهيه  شمال ها اساان  توسعه

 و اقاصااد   رشاد  پيشارفت   اساقالل  ها جنبه در اسالم  ايران اصل  ها آرمان تحقق و  شمال

 اقاصااد    مخالاف  هاا  فعاليات  توزيا   چگاونگ   تشاخيص  نظار  اين از .باشد اجاماع  عدالت

 در ايجغراف و جمعيت نقش و  شمال ها اساان سط  در محيط زيست و  فرهنگ   نظام   اسيس

 مهام  و  ضارور   امار  جانباه همه  توسعه ها اولويت تعيين  برا  هاآن پراکندگ  و توزي  نحوه

 شيآماا  خصاو   در  اديا ز  پژوهشا  اقادامات   باوجوداينكاه  آماده عم به ها بررس  با .است

 باوده   کشور اي و  اساان شيآما صورتهب اي هاپژوهش نيا اما است شدهانجا  کشور در  نيسرزم

 را  نيسارزم  شيآماا   شناسا  گوناه  باار  نياولا   برا دارند قصد گرانپژوهش قيتحق نيا در است

 .ناد ينما  بررسا   النيگا  و مازنادران  گلسااان   کشاور    شامال  اسااان  ساه  در  امنطقه صورتبه

در عبقاه آب و هاواي     قرارگرفاه ويژهبهپيوساگ  جغرافياي  سه اساان گيالن  مازندران و گلساان 

  هسات به برکت وجود ارتفاعات البارز   هااساانمرعوب که در جمهور  اسالم  ايران خا  اين 

 محقاق  ذهن قيتحق  اصل مسئله عنوانهب آنچه لذايك  از دالي  مهم اناخاب موضوع تحقيق است. 

 هاا  فعاليات  بار  ماؤثر    و فضاي طيمح ي  ايجغراف م اعو که است نيا نموده معطوف خود به را

  شامال  هاا  اسااان   نيسارزم  شيآما بر مؤثر  محيط زيست و  فرهنگ   نظام   اسيس   اقاصاد

 از:   است عبارتبا توجه به مسئله تحقيق  هدف اصل  اين تحقيق  ؟اندکد 

فرعا    ساؤاالت ؟ چيسات  رانيا ا  اساالم   جمهاور  شمال منطقه  نيسرزم مطلوب گونه شناس  

 از: اندعبارت

 بار  ماؤثر  کشاور  شامال  منطقه محيط زيست و  فرهنگ   نظام   اسيس   اقاصاد  هاتيفعال .3

 ؟بايد باشد چگونه  نيسرزم شيآما

 ؟ اندکد  کشور شمال منطقه  نيسرزم شيآما بر  مؤثر  ايجمع عوام  .6

 ؟اندکد  کشور شمال  نيسرزم شيآما منطقه بر مؤثر ي ايجغراف عوام  .1

اکاشااف  اسات و از ساو  ديگار      عارف ازيفاين تحقيق . هست سؤاالتاهداف تحقيق ماناظر با 
 اثباات و تیيياد فرضايه نيسات  پا       دنبال به  به همين دلي  محقق هستسؤال محور و تجويز  

 .  هست فرضيهتحقيق فاقد 



 
 1041 تابستان ،88 شماره بیستم، سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه  636

 
 مبانی نظری

  شناسیپیشینه 

  نداز:عبارتدر قالب رساله و مقاله علم  و پژوهش  مرتبط با اين تحقيق  شدهانجا تحقيقات 
 منظاور باه  غيرعاما   پدافناد  اصاول  اعمال با غرب شمال منطقه سرزمين  آمايش الگو  -الف

 تهديادات  ژئوپلياياف   عواما   جغرافياي   مل . ناايج تحقيق بيانگر اين است که محيط توسعه
 باعا   غيرعاما   پدافناد  رعايت .است مؤثر سرزمين  آمايش الگو  عراح  در امنيا  و نظام 
 (3161)جالل   .گرددم  مناب  از مناسب گير بهره و ا منطقه پايدار امنيت
 که در است اين بيانگر تحقيق کشور. ناايج شرق جنوب سرزمين  آمايش اساراتژ  تدوين -ب

 نيارو   تقويات  نااامن    عواما   با تقاب  همسايه  ها دولت تعام  پژوهش اين الگو  عراح 
 مؤثر دولت و مرد  رابطه و منطقه توسعه منطقه  فيزيك  و کالبد  عوام  منطقه  امنيا -دفاع 
 (3161)مطالعه گروه  دوره ششم سياست دفاع   .اندبوده
بار اسااس   کشاور.   شرق  مرزها  مورد  مطالعه مرز   مناعق آمايش راهبردها  تدوين -پ

آمايش مناعق شرق  کشور از نوع راهبرد  تدافع  است. در تادوين راهبردهاا     تحقيق ناايج
سياسا   امنياا  و فرهنگا      آمايش مناعق مرز  شرق کشور بايد به هر چهار عام  اقاصااد   

امنيات  فرهناو و اجامااع  از     بنابراين  عوامل  از قبي  اقاصاد  سياسات   اجاماع  توجه شود؛
تاوان باه   عه هساند و با توجه صرف به هر يف از اين عوام  نم دهنده يف جاماجزا  تشكي 

 (3111آمايش مناعق مرز  رسيد. )مخاار  هش  و همكاران 
 از: اندعبارت یادشدههای نقاط اشتراک این تحقیق با پیشینه

ها  مذکور که هريف به زوايا  خاصا  باه مبحا     ادبيات و چارچوب نظر  تما  پيشينه -3
 مورداساافاده عنوان منب  مناسب  در پژوهش حاضار  تواند بهآمايش سرزمين  پرداخاه است  م 

 قرار گيرد.  
  هاا روشهاا  تحقياق      مذکور اعام از روش هاپژوهشدر  مورداسافادهها  مادولوژ  -6

در  شاده گرفااه بكاار    يا وتحلهيا تجزهاا      روشريا گنموناه هاا     روشهاا دادهگردآور  
 .هستبردار  ها  مذکور تا حدود  قاب  بهرهپژوهش

محااوا  مساندسااز      ازلحاا   شاده انجاا  ها  مانوع و مافاوت الز  به ذکر است پژوهش -1
توجه  باه تحقياق خواهاد کارد کاه جنباه       ها کمف قاب ها و شاخصتعاريف و مفهو   مؤلفه

 نيست. انكارقاب  هاآن افزاي دانش
 از: اندعبارت یادشدههای نقاط افتراق این تحقیق با پیشینه
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دهد که اين تحقيق با عناوان بعضا    ها دربارۀ سوابق عنوان تحقيق نشان م مجموع بررس  -3

 روشان  باه ها  تحقيق قرابت موضوع  دارد  ولا  محااو   اهاداف و ساؤاالت آن     از پيشينه
هاا   از پاژوهش  ياف هاي  کناد و  ها روشن ما  با موضوعات مخالف پيشينهها  آن را تفاوت

 شمال  نبوده است. ها اساانشناس  آمايش سرزمين  مطالعه شده به دنبال تبارشناس  و کونه
موضوع   باه بررسا  آماايش سارزمين  در ياف اسااان        ازلحا  شدهانجا بيشار مطالعات  -6

ال: منااعق جناوب کشاور  منااعق مارز   اسااان  و...(       مثا عناوان خا  از کشور ج.ا.ايران )به
اساافاده در هماان بخاش خاا  کشاور      منحصر و قابا   هاآندر  شدهارائهپرداخاه و الگوها  

 .هست
 از: اندعبارتنکات مغفول مانده در تحقیقات قبلی و نوآوری این تحقیق 

تبارشناسا   »در حوزه آمايش سارزمين  باوده و کماار باه مبحا        شدهانجا اکثر مطالعات  -3
 است. شدهپرداخاه« ا منطقه صورتبهآمايش سرزمين  

نپرداخان به الگو  راهبرد  و در سط  کالن در خصو  آمايش دفاع سرزمين  ج.ا.اياران   -6
 .است مانده مغفول  مذکور هاپژوهش در کهاست   نكات ازجملهدر برابر تهديدات نظام  

تحقيقا  جاام  در رابطاه باا     تااکنون   کاه  دهاد  ما  نشاان  گرفااه  صورت قاتيتحق  هيکل -3
پيوسااگ  جغرافيااي  ساه اسااان گايالن        ازجملهشمال   ها اساان شناس  گونهتبارشناس  و 

در عبقه آب و هواي  مرعوب  به برکت وجود ارتفاعاات   قرارگرفاه ويژهبهمازندران و گلساان 
نشاده  انجاا  البرز در عبقه آب و هواي  مرعوب همانند قاره اروپا   در آن احصاء شاده باشاد    

 باه  نسابت  آن  رهاا يماغ و عناوان  در و هست تيجامع  دارا محاوا ازلحا  قيتحق نيا. است
 .دارد وجود  نوآور  قبل قاتيتحق

 سرزمین آمایش شناسیگونه        

 در ساطو   کناد  ما  تاالش  کاه  مديريا  ؛نامند م فضا مديريت را سرزمين آمايش  عورکلبه

 همچنين و کند ايجاد هماهنگ  و تعادل نوع  اجاماع   و فرد  عملكرد و مناف  بين مخالف

 در جهات  را آن بارده   باين  از جامعاه  عماوم   مناف  با را جامعه افراد مناف  تضاد تا کوشد م

 تعاادل  يجادکنناده ا سرزمين آمايش مفهوم  لحا  به کند. هدايت اسالم  جامعه عموم  مناف 

 و جغرافيا اقاصاد  علم عنصر سه از تلفيق  که شدهيفتعر فعاليت و فضا انسان  عنصر سه بين
 بار ياه تك باا  و نماياد  بااز   را ا رشااه ينب نظا  يف نقش بايسا  درنايجه است  شناسجامعه

 از بخشا   حا   در فرايناد آماايش   بر يرگذارتیث  هامؤلفه گرفان نظر در با و سيسام  نگرش

ويژگ  سرزمين  آمايش بح  در (.6: 3161زادگان شريف) بردارد گا  بشر  جامعه مشكالت
 :است بررس قاب  منطقه يف ها قابليت و ها
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توانمناد    چاه  دارا  فاوق  محادوده  محيطا   ازنظار  :موردمطالعاه  محدوده اکولوژيف توان .3 
 .تسري  بخشيد را کشور توسعه آن  برتكيه با توانم  افق ها ريز برنامهدر  که است ا ويژه

  دارد. اساقرار و قابليت توسعه نمكا کدا  در فعاليا  و نوع اقاصاد : چه ها قابليت .6
 و دارد چه مزيا  جغرافياي  ازنظر منطقه يف کهاين: موردمطالعه محدوده جغرافياي  . موقعيت1

 (.3161:10برد. )زال   را اسافاده بهارين آن از توانم  چگونه

 آمایشی: هایبرنامهتهیه و اجرای  هایضرورت
 جاد   مشاكالت  با را کشور فضاي  ساخاار آينده در که سرزمين  در موجود ها تعادل .عد 3

 ساخت. خواهد روبرو
 موجب يكسو از امر اين که مناعق از برخ  ها قابليت و امكانات از مناسب بردار بهره .عد 6

 و مناب  به ظرفيت از فراتر فشار ديگر موجب سو  از و سرزمين از هاي قسمت شدن ا حاشيه
 شد. خواهد محدود ا عرصه

 سرزمين. سط  در اقاصاد  ها بخش بين الز  ها هماهنگ  .عد 1

  .فرهنگ  و قوم  اجاماع   شرايط شدن سپرده فراموش  .به4
 شود. هافعاليت برخ  ر به بازنگ منجر است ممكن امنيا  -سياس  مالحظات .رعايت1

 در عبيعا   منااب   از بهيناه  باردار  بهاره  و هاا گاذار  سارمايه  محيطا  زيسات  .ساازگار  8

 اقاصاد . ها ريز برنامه
-برنامه در هاآن کردن لحا  ضرورت و ا منطقه و جهان  تعامالت و مناسبات به توجه لزو  .7

   ژئوپليايف و ژئواکونوميف و مسائ  روزافزون اهميت به با توجه بلندمدت ها ريز 
 توزي  اساس بر روسااي  نواح  و شهر  مراکز بند سط  و جمعيت اسكان نظا  . سامانده 6

 (30:3110سرزمين. )عزت  و همكاران  پهنه در امكانات و هافعاليت
   سرزمین آمایش و انسانی توسعه

 هاي   باآنكاه . هسايم روبرو فعاليت و فضا  انسان رابطه از پروسه سه با  سرزمين آمايش برنامه در 
 و اجامااع   توساعه  بخش در ول  يابد  تحقق هابخش ساير از جدا  نبايد توسعه فرايند از بخش

 چناان  محاور  که است انسان چراکه. است شده تیکيد "انسان  توسعه" بر چيز هر از بيش  فرهنگ 
 توساعه  و سااخاه  دگرگون بايستم  را انسان  پيشين فرايندها  تمام  آن. گيردم  قرار ا توسعه
  باو  زيسات  حفا   باا  زيساا   نيازها  ساخان مرتف  به که عبيعت با انسان رابطه نخست. بخشد
 کاه  انساان  باا  انساان  رابطاه  دو . شاود  مناه  ما برا  جاماندهبه عبيع  ها ميراث و زيستمحيط

 نيازهاا   و عارف ازياف  اجامااع   هاا  ساازمان  و نهادها و اجاماع  مسائ  و فرهنو به مشخصا 
 خالصاه  و. شاود ما   مرباو  ( عموم  و خصوص  حقوق) اجاماع  حقوق و فرهنگ  و اجاماع 
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 از معناو   هنجارهاا   و هاا ارزش و آزاد   انساان   خالقه ها تواناي  به که خود  با انسان رابطه
 خودآگااه   باه  درنهايات  کاه  شده مربو  سو  ديگر از انسان  فرد  حقوق و نيازها و سو يف
 يافااه تحول محاوا   توسعه هر پديدآورنده فاع   انسان که بود خواهد هنگام  آن. گرددم  مناه 

 در سارزمين   فضاا   محوريات  باه  توجاه  باا  .باشاد  آن مقصود غايت و توسعه ع  شدهآفريده و
 کناد  ما   تقويت بخش ها برنامه به نسبت را آن جغرافياي  و اقليم  رويكرد که آمايش مطالعات

. شاود  گرفااه  نظار  در نياز  هاا اساان توسعه پايه نظريات تدوين و تهيه در محوريت اين است الز 
 باه  کاه  هسااند  اساسا   رويكارد  ساه  فرهنگا   جغرافيا  و اجاماع  جغرافيا   انسان  جغرافيا 
 و اجامااع   هاا  رياز  برناماه  در. پردازناد ما   محايط  با انسان  ها گروه و انسان روابط بررس 
 در کشاورها  از بسايار   و است اساس  رويكردهاي  چنين به پرداخان  مخالف جوام  در فرهنگ 
) حاف  نيا  .برندم  بهره آن به مربو  مطالعات از خود  توسعه ها برنامه و فرهنگ  ريزها برنامه

 سارزمين   منااب   تماام   از بهيناه  باردار  بهره درازمدت  توسعه فرايند در (.41: 3166و همكاران 
 تقويات  و حفا  . بخشايد  خواهد عمق را هاآن در ساکن جوام  و مناعق بين ماقاب  هاىپيوساگ 

 سارزمين  پهنه در مل  فرهنو گسارش و بسط در تالش و يكسو از منطقه هر فرهنگ  ساخاارهاى
 زميناه  و انجاماد ما   هويات  فرهنگ  ساخاار تقويت به درمجموع تبعيض  بدون و زمانهم عوربه

 کاه درصورت . آورد خواهد وجود به شدنجهان  فرايند در هويا  و فرهنگ  پايدارى براى مطمئن 
 بوم  فرهنو شناخت و عرفازيف علم  تحقيقات و مطالعات بر مبان  آن ها تحلي  و اعالعات

 هاا  تحليا   فارا  و تجاارب  تحقيقات  آن عبق بر نيز هاريز برنامه و بوده ديگر سوي  از محل  و
 و فرهنگا   هاا  ويژگا   اناواع  باا  ا منطقاه  جواما   بايستم  راه اين در. باشد هاآن از برخاساه
 و بررسا   غياره  و مذهب  و دين  گويش   و زبان  قوم   و نژاد  تاريخ   و جغرافياي  اجاماع  
 فضاسااز   باه دنباال   باياد . گيارد  صاورت  هاا آن باه  توجاه  باا  ساامانده   و رياز  برنامه هرگونه
 نساب   رضايت از باوانند مخالف اديان و اقوا  کشور  شدن پارهپاره بدون که گشت ا شدهحساب

 هااا خواسات  بااه و بدانناد  زماايناياران  هوياات از بخشا   را خااود و باوده  برخااوردار کشاور  در
 هااى زيرسااخت  تارين اصل  (.61: 3171)عندليب  .نشوند ماوس  ح راه تنها عنوانبه علبانهتجزيه
 فيزيكا    سارمايه  که عورهمان. است اجاماع  و انسان  هاىسرمايه تقويت و توجه پايدار توسعه

 وجاود  باه  کنناد  ما   تساهي   را تولياد  که ابزارهاي  به دادن شك  براى مواد  در تغييرات ايجاد با
 باه  هاا توانااي   و هامهارت واگذارى براى جامعه يف افراد دادن تغيير با نيز انسان  سرمايه آيند م 
. کنناد  رفااار  تار مطلاوب  و جدياد  هااي  شيوه به تا سازندم  توانا را هاانسان و آيندم  پديد هاآن

 جامعاه  اجامااع   ساازمان  در و خاانوادگ   رواباط  بنيااد  در که منابع  مجموع اجاماع  به سرمايه
 عماده  تفااوت  شود م  اعالق است  سودمند آن افراد اجاماع  و شناخا  رشد براى و دارد وجود
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 از پ  امروز. نيساند پذيرتعويض کامال  که است آن در فيزيك  هاىسرمايه با اجاماع  هاىسرمايه 
. اسات  رفااه  فرهنگا   ها سرمايه از سخن اجاماع   ها سرمايه آن به دنبال و انسان  ها سرمايه
 تحقق و شده عمل  که است فرهنگ  ها سرمايه کمف با تنها فرهنگ  اساراتژ  و اهداف هرگونه

 و ديگر  پذيرش ميزان پذير  مشارکت  پذير  ارتبا  پذير  تعام . گرددم  تضمين آن تداو  و
 ريازى برناماه  در باياد  کاه  نياز  اجامااع   و انسان  هاىسرمايه. اندجمله اين از اخالق  ها ارزش

  پاذير   ساازمان  مديريت   پذير مسئوليت: از اندعبارت شوند  تقويت سرزمين آمايش بلندمدت
 (. 66-66:   3166  مؤمن) .اندجمله آن از اعابارى روابط و تعهدات  کار  وجدان پذيرى نقش

 مدل مفهومی تحقیق

و مباان  نظار  تحقياق  مادل مفهاوم  بار اسااس تعرياف آماايش           اهدافو  سؤاالتبه  با توجه
 اقاصااد    و اجامااع   عبيع   فضا  ها عر  مزيت اين در گردد.  ترسيم م شدهارائهسرزمين  

انجا   و جمعيت توزي  بين منطق   رابطه ايجاد باهدف کار اين شود.م  بخش  نظا  و سامانده 
 مفاهيم و تعاريف اساس بر. است مناعق فضاي  ها ويژگ  به توجه با سرزمين پهنه در هافعاليت

 جغرافيااي   و اجاماع  اقاصاد   ابعاد  در از آمايش نيز گوناگون  ها برداشت توسعه  از مافاوت

و مباان  نظار     ساؤاالت با خبرگاان و همچناين    آمدهعم بهبر اساس مصاحبه . است شدهارائه آن
اسات:   قرارگرفااه   موردبررسا حاوزه زيار    7تحقيق  در اين شك  وضعيت آماايش سارزمين  در   

نظاام  باا    –عام   36فرهنگ  با  -عام   31سياس  با  -عام   31جمعيت با  -عام  31اقاصاد با 

 .عام  31جغرافيا با  –عام   38با  محيط زيست –عام   36
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 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

  شناسیروش

روش تحقيق تااريخ   بوده و   اتوسعهنوع در دساه تحقيقات کاربرد  و  ازنظراين پژوهش   

کاه محققاين در پا  کشاف     و ازآنجااي   است شدهانجا کم  صورت هو ب هستو توصيف  تبيين  

 و طيمحا  بار  ماؤثر  محيطا  زيسات  و  نظام   فرهنگ   اسيس   اقاصاد  هاتيفعال گونه شناس 
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مشخص نمودن و تبيين عواما    دنبال به ازآنجاکهو  شدهاسافادهباشند از روش تاريخ  م  ايجغراف

ن دخالت ذهن  هساند  توصايف   ووجود دارد و بد آنچهها  آمايش سرزمين  بر اساس يا شاخصه

پژوهشگر آنچه را که وجود دارد مطالعه کارده و باه توصايف عينا       که  صورتبدين تبيين  است 

  کما   رهاا يماغ و هاا داده  بارا   آماار  جامعاه  نكهيا به توجه با. استواقع  و منظّم آن پرداخاه 

  حجام  نيبناابرا . هسات  نموناه  حجام  بر منطبق  آمار جامعه لذا است نفر 300 از کمار و محدود

است. حجم نموناه دارا  آشاناي  مناساب باا      شدهانجا  شمار تما  صورتنفر بوده و به 68 نمونه

مسائ  راهبرد  و کالن آمايش سرزمين  هساند و از ساو  ديگار آشاناي  باه محايط جغرافيااي         

افازار  ها در محيط نر داده شمال  کشور دارند. ها اساان محيط زيستسياس   فرهنگ   نظام  و 

SPSS شاده اسات. اعالعاات ايان      وتحليا  زياه تجآمار توصيف   ها وارد  و با اسافاده از روش

ا   کاابخاناه  درروشاسات.   شاده گاردآور  تحقيق از دو روش ميدان  و بررس  اسناد و مادارك  

ا  تخصصا   اينارناا  و   وجاو  کاابخاناه  باا جسات   موردنيااز ادبيات موضوع و اعالعات نظر  

پرساش   301ا  تنظايم شاد کاه    ميدان  پرسشانامه  درروشاست.  آمدهدستبهاعالعات   ها بانف

بند  شد. برا  تعيين رواي  پرسشانامه از روش  بساه آن از عريق عيف ليكرت در پنج سط  عبقه

بردار   و بارا  تعياين پايااي     بهره نظرانصاحبپرسشنامه بين  ا دومرحلهرواي  محاوا و توزي  

پرسشنامه بين اساادان  30اوليه شام   نمونهو يف است  شدهاسافادهآزمون از روش آلفا  کرونباخ 

دسات آماد؛   باه  7/0آزمون گرديد و ميزان ضريب اعاماد با روش آلفا  کرونبااخ  دافوس آجا پيش

 از توان اعاماد الز  برخوردار است.    مورداسافاده پرسشنامهبنابراين 
 تعریف صوری و عملیاتی مفاهیم

   اقاصااد   هاتيفعال هيکل  ايجغراف هماهنو و ماوازن  يتوز  نيسرزم شيآما: 1سرزمین آمایش

 وعبيعا    منااب   و هاا تيقابل به نسبت نيسرزم پهنه در محيط  و جمعيا فرهنگ   سياس   زيست

 باين  منطقا   رابطاه  باعا   کاار  اين (11  3114 :وميق ديحم) .نديگو م نيسرزم شيآما را  انسان

 شيآماا  .اسات  منااعق  فضااي   ها ويژگ  عبق سرزمين پهنه در هافعاليت انجا  و جمعيت توزي 

 نيسرزم پهنه در  اجاماع- اقاصاد  هاتيفعال هيکل ي ايجغراف هماهنو و ماوازن  يتوز  نيسرزم

 (11: 3113)شيران   .نديگو م نيسرزم شيآما را  انسان و  عيعب مناب  و هاتيقابل به نسبت

                                                           
1-  land management 
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هاا  اقاصااد     ماغير  است وابساه کاه شاام  کلياه فعاليات     تعریف عملیاتی آمایش سرزمینی:

منظاور بهباود وضاعيت    محيط   نظام   جغرافياي  و جمعيا  است که باه سياس   فرهنگ   زيست

 گيرد.شمال  کشور انجا  م  ها اساانماد  و معنو  در قلمرو جغرافياي  

 ريشاه  از غربا   فرهنو در ريشه از غرب  فرهنو در شناس  گونه يا تيپولوژ  واژه :1گونه شناسی

 زباان  در 4تياپ   و 1تپ  يونان  ريشه از برگرفاه خود نيز تايپ واژه. است شدهگرفاه 6تايپ کلمه

 اين. دارد قرار ويژگ  و نماد دساه  فر   نمونه  مدل   هاواژه معادل انگليس  زبان در. است التين

 ايان  از هرکادا  . اسات  آورده باه وجاود   را ناو  ترکيب   هاواژه و شدهبيترک هاواژه ديگر با واژه

 روانشناسا   و فلسافه  در هام  1«تايپ ارك» واژه نمونه برا . رادارند خود خا  معناي  بار هاواژه

 باه  يوناو  روانشناسا   در. اسات  آماده  سرشات  و خصيصه الگو  کهن يا آغازينه الگو  معنا  به

 زماان  گذشات  اثار  در و گرفاهشك  آدم  پندار در دور بسيار  هازمان در که است منِش  ا معنا 

 اسات  ذکر به الز  الباه. است افاهياناقال ديگر نس  به نسل  از و است شده ژنايف کد يف به مبدل

   (.304: 3113نيا کر ) است رييتغقاب  آن کاربر نگاه به نسبت معن  اين که

  فرهنگا    هاا مؤلفاه ماغير  است مساق  کاه باه بررسا  نقاش      تعریف عملیاتی گونه شناسی:

 .پردازد مشمال  کشور  ها اسااندر   طيمحستيزو   نظام   اقاصاد   سياس  

 :  6شمالی هایاستان

 باا  غارب  از ترکمنسااان   کشور با شمال از اساان به مرکزيت شهر گرگان اساان گلساان: اين -الف

 از و سامنان  اسااان  باا  شارق  جناوب  و جنوب از مازندران  اساان و مازندران دريا  شرق  ساح 

اين اساان بر اساس آخرين تغييارات کشاور  دارا    است.  همسايه شمال   خراسان اساان با شرق

 مناازع  مازنادران  اسااان  اباادا از  اسااان این   شهر است. 64دهساان و  10بخش   63شهرساان   33

 .رسيد مجل  تصويب به 3178 سال در و گلساان نا  با و گرديد

 مازنادران  درياا   جناوب    هاا کراناه  در و سار  شهر مرکزيت به اساان مازندران: اين اساان -ب

 از يك  اساان است. اين گيالن و قزوين البرز  تهران  سمنان  گلساان  ها اساانبا  مرزهم و هست

                                                           
1-  Typology 
2 -Typ 
3 -Taps 
4 -Typs 
5 -Ark Typ 
6-  Northern Provinces 
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 هاا  اسااان  .هست شهرساان 66 دارا  و است جمعيا  تراکم ازلحا  ايران مناعق ترينپرجمعيت

  3178 هاا  سال در هرکدا  و بودند داده را بزرگ مازندران تشكي  باهم که تهران سمنان  گلساان 

 .جدا شدند مازندران از 3141  3111

 جمهاور   و خازر  دريا  به شمال از اساان گيالن: اين اساان به مرکزيت شهر رشت است که -پ

 اسااان  باه  شارق  از و قازوين  و زنجاان  اسااان  باه  جناوب  از اردبي   اساان به غرب از آذربايجان 

 شهرسااان   38 دارا  گيالن اساان   کشور  تقسيمات آخرين اساس گردد. برم  محدود مازندران

 (3111  مرکز آمار ايران) .است سكنه دارا  آباد  6161 و دهساان 301 بخش  41 و شهر 16

درياا  خازر    مارز هام واق  در شامال کشاور اياران کاه      ها اساان  شمالی: هایاستانتعریف عملیاتی 

 .هستو ماشك  از سه اساان: گلساان  مازندران و گيالن  اندشدهواق 

 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه
بار   آفارين نقاش عاما    301تعاداد   موجاود   هاا  پرسشنامهاز  آمدهعم به وتحلي تجزيهبر اساس 

 هاا  مؤلفاه اسات.   آماده دسات باه  1شمال  کشور عبق جدول شاماره   ها اساانآمايش سرزمين  

امنيا  باا   -از: دفاع  اندعبارتشمال  به ترتيب اولويت  ها اسااندر آمايش سرزمين   آفريننقش

 31عاما   سياسا  باا     38باا   محيطا  زيسات عام    31عام   جمعيت با  31عام   جغرافيا با  31

 .عام  36عام  و فرهنگ  با  31عام   اقاصاد  با 

 امنیتی– دفاعی مالحظات رعایت با شمالی هایاستان سرزمینی آمایش توسعه در آفریننقش هایمؤلفه بندیرتبه :1جدول

مؤلفه
 

 عوامل

آزمون 
 t

 

درجه
ی 
آزاد

 

سطح 
معن
ی

دار
 ی

تفاااوت 
 میانگین

آزمااون 
 فریدمن

 22اطمینااان  فاصااله
 درصدی

نییپا
 نیتر

 باالترین

ت
جمعی

 

تااااااراکم  -1
 جمعیت

83.7 55 0 4.7 66.6 4.6 4.8 

تعاااااااداد  -2
 یتعجم

68.8 55 0 4.6 63.1 4.5 4.8 

جمعیااااات  -3
 جوان

60 55 0 4.6 61.7 4.5 4.8 

 4.7 4.4 57.4 4.5 0 55 57.1 بیکار-0

-مهاااااارت -2

 ودانش
56.3 55 0 4.5 58.1 4.3 4.6 
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 4.6 4.3 55.8 4.5 0 55 56.3 شاغل -6

وضااااعیت  -7
 بهداشت

59.1 55 0 4.5 54.1 4.3 4.6 

 4.6 4.2 54.6 4.4 0 55 48.6 نرخ جمعیت -8

 4.6 4.2 53.8 4.4 0 55 43.7 روحیه ملی -2

وضاااعیت  -14
 سالمت

43.7 55 0 4.4 53.2 
4.2
427 4.6 

43.64 روستایی -11
3 55 0 4.4 53.3 4.2

252 4.6 

39.85 شهری -12
3 

55 0 4.3 48.2 4.1 4.5 

48.91 میزان سواد -13
7 55 0 4.3 46 4.1

273 4.4 

 سااااااطح -10
  تحصیالت

67.93
4 55 0 4.1 34.7 4 4.2 

38.82 جنسیت -12
7 

55 0 4.0 33.1 3.8 4.2252 

54.46 میانگین جمعیت
72 

55 0 4.4 52.9 4.2 4.6278
2 

ی
صاد
اقت

 

67.84 صادرات -1
9 55 0 4.7 66.7 4.5 4.8719 

اشااااااتغال  -2
 دریایی

62.02
6 55 0 4.625 60 4.4 4.7744 

55.84 کشاورزی -3
6 55 0 4.625 59 4.4 4.791 

هاای  بازارچه-0
 مرزی

61.37
2 

55 0 4.607 60 4.4 4.7576 

 4.7645 4.4 59.8 4.589 0 55 52.48 گردشگری -2

 4.7318 4.4 58.4 4.571 0 55 57.14 دامداری -6

منطقاااه آزاد  -7
 تجاری

59.83
3 55 0 4.553 56.5 4.4 4.7061 

حمایااااات  -8
 شبکه بانکی

49.43
5 55 0 4.535 58.7 4.3 4.7196 

51.19 شیالت -2
9 55 0 4.517 56.8 4.3 4.6947 

تساااهیالت  -14
طرح  شدهجذب

 اشتغال روستایی

55.84
4 

55 0 4.5 55.77 4.3
385 

4.6615 

متوساااا   -11
شاخص عمومی 

 وکارکسب

43.64
3 55 0 4.4 52.65 

4.2
252 4.6319 
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کارآمااادی  -12 
 نظام بانکی

38.92
2 55 0 4.4 55.22 4.1

836 4.6378 

متوساااا   -13
شااخص امنیاات  

 گذاریسرمایه

45.15
1 55 0 4.3 45.63 4.1

296 4.5132 

36.99 دستیصنایع -10
9 55 0 4.2 47.48 

4.0
367 4.499 

ساااااوا   -12
)تهاتر کااال باه   
کاااااال  بااااا  
کشااااااورهای 
ساااحل دریااای 

 خزر

46.07
8 55 0 4.2 40.5 

4.0
481 4.4162 

میااااااااانگین  
 اقتصادی

52.25
4 

55.
000 

0 4.1 55.68
7 

4.3
24 

4.678 

ی
سیاس

 

شاااااورای  -1
صیانت از جنگل 

 و دریا

53.25
8 

55 0 4.7 69.82 4.5
713 

4.9287 

مشااااارکت  -2
 مردمی

56.42 55 0 4.6 60.98 
4.4
779 4.8078 

57.59 مناطق آزاد -3
8 55 0 4.5 58.48 

4.4
296 4.749 

رساایدن بااه  -0
 حاداکرری سهم 

در بستر دریاای  
 خزر

52.09
8 

55 0 4.5 59.73 4.3
956 

4.7473 

رساایدن بااه  -2
 حاداکرری سهم 
در بسااتر  2401%

 دریای خزر

44.78
6 55 0 4.5 60.8 4.3

498 4.7573 

رعایت رژیم  -6
حقوقی مناساب  
برای دریای خزر 

 با همسایگان

44.54
8 55 0 4.5 57.89 4.3

317 4.7398 

 هاای سازمان -6
 نهادمردم

45.79
1 

55 0 4.5 55.24 4.3
201 

4.7156 

جلوگیری از  -7
عبااور خطااوط  

45.28
8 55 0 4.4 55.45 4.2

667 4.6618 
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انتقال انارژی از   
بساااتر دریاااای 

 خزر.

التااااااازام  -8
کشااااااورهای 
پیرامونی دریاای  
خزر نسابت باه   
تعهدات شوروی 
 سابق به ج.ا.ا

40.02
1 55 0 4.4 54.88 4.2

068 4.6503 

احااااازاب  -2
 محلی

38.21
4 54 0 4.3 49.11 4.1

347 4.5926 

نقااااااش  -14
شوراهای شهر و 

 روستا

36.93
7 55 0 4.3 50.14 4.1

207 4.5935 

43.56 کنسولگری -11
7 

55 0 4.3 47.88 4.1
397 

4.5389 

ایجاااااااد  -12
شااااااوراهای 

 چناد  -ایمنطقه
 استانی

47.65
2 55 0 4.2 39.73 4.0

713 4.4287 

فرمانااداری  -13
 ویژه

35.41
6 

55 0 4.2 46.68 3.9
927 

4.4716 

اختالفااات  -10
سیاساای میااان  

 هاااایاساااتان
 شمالی

40.41
2 54 0 4.1 38.35 

3.9
571 4.3702 

45.46 میانگین سیاسی
7 

54.
867 

0 4.4 53.67
7 

4.2
51 

4.650 

فرهنگی
 

 هایمسافرت -1
 سیاحتی

58.69
3 55 0 4.6 60.9 

4.4
671 4.7829 

55.84 توریست -2
6 55 0 4.6 61.36 

4.4
59 4.791 

پایبناادی بااه  -3
 ایمنطقههویت 

48.88
5 55 0 4.6 59.32 4.4

183 4.796 

پایبناادی بااه  -0
 هویت دینی

47.19 55 0 4.6 60.56 4.4
115 4.8028 

 هااایورزش -2
عمااااااااومی 

 وقهرمانی

43.84
4 55 0 4.5 46.45 4.0

898 4.4816 
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تحکاااااایم  -6 
 خانواده

47.39
9 55 0 4.517 55.63 4.3

268 4.7089 

آثار میارا    -7
فرهنگاای وآثااار 

 باستانی

45.79
1 55 0 4.517 57.5 4.3

201 4.7156 

44.14 تکرر قومیتها -8
8 55 0 4.500 54.63 

4.2
957 4.7043 

رساانه هااای   -2
 عمومی ورسمی

40.11
6 55 0 4.446 55.18 

4.2
243 4.6686 

مسااااجد و  -14
 کتابخانه ها

41.12
6 55 0 4.428 53.44 

4.2
128 4.6444 

اعتباااارات  -11
 فرهنگی

41.05
3 55 0 4.410 51.6 

4.1
954 4.626 

43.57 شهدا -12
7 55 0 4.410 51.07 4.2

079 4.6136 

4.0 49.71 4.327 0 54 34 نوع گویش -13
721 

4.5824 

36.06 نوع پوشش -10
8 55 0 4.321 48.84 4.0

813 4.5615 

پایبندی باه   -12
 هویت مذهبی

44.54
8 55 0 4.235 56.82 4.3

317 4.7398 

سااااارانه  -16
 ازدواج وطالق

35.12
1 55 0 4.142 39.27 3.9

065 4.3793 

سااااارانه  -17
 مطالعه

36.14 55 0 4.125 37.74 3.8
963 4.3537 

 هایفعالیت -18
 هنری

40.51 55 0 4.053 34.09 3.8
53 4.2541 

43.55 میانگین فرهنگ
9 

54.
944 

0.
00
0 

4.416 51.89
5 

4.2
09 

4.623 

نظامی
 

تهدیاااادات  -1
 دریا پایه

59.35
7 55 0 4.714 64.72 4.5

551 4.8735 

اشاااااارا   -2
 اطالعاتی

59.35
7 55 0 4.714 65.36 4.5

551 4.8735 

قاااااادرت  -3
دریایی نیروهای 

 مسلح

58.51
7 55 0 4.696 64.4 4.5

356 4.8573 

تاااااااوان  -0
فرودگاااااااهی 

 )هواپایه 

61.71 55 0 4.696 63.08 4.5
439 

4.8489 
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بسیج مردمی  -2 
 نیروهای مسلح

57.75
1 55 0 4.678 62.63 4.5

162 4.8409 

 هااایگااروه -6
اشاارار و معانااد 

 نظام

50.71
3 55 0 4.678 64.26 4.4

937 4.8635 

سااااااامانه  -7
 پدافندی

54.46
5 

55 0 4.660 63.04 4.4
892 

4.8322 

مرز مشاترک   -8
 دریایی

56.42 55 0 4.642 60.88 4.4
779 

4.8078 

دکتااااارین   -2
 دفاع دریایی

56.42 55 0 4.642 61.45 4.4
779 

4.8078 

پشاااتیبانی  -14
 هوایی

51.20
8 55 0 4.625 61.33 4.4

44 4.806 

اجااااارای  -11
رزمااایش هااای 

 دریایی

55.84
6 

55 0 4.625 60.5 4.4
59 

4.791 

تهدیااادات  -12
امنیتی در محای   

 جنگلی

52.90
5 55 0 4.607 61.31 

4.4
326 4.7817 

تهدیااادات  -13
 دریا پایه

59.35
7 55 0 4.714 64.72 

4.5
551 4.8735 

56.05 میانگین نظامی
7 

55.
000 

0.
00
0 

4.657 62.27
5 

4.4
90 

4.824 

ت
زیس

محیطی
 

اسااتفاده باای  -1
رویه از مراتاع و  
فرساااایش روز 

 افزون خاک

56.51
9 

55 0 4.714 68.25 4.5
471 

4.8814 

زمااین هااای  -2
کشاااااورزی و 

 باغات

57.75
1 55 0 4.678 64.48 4.5 4.8409 

برداشاات از  -3
چاااوب هاااای 
جنگلاااااای و  
 تخریب جنگل

56.1 54 0 4.6 63.3 4.4 4.8 

حاااااواد   -0
 طبیعی

46 55 0 4.6 64.9 4.4 4.8 

 4.766 4.4 62.3 4.6 0 55 58.1تخلیااااااه   -2
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فاضالب صنعتی  
در رودخانه ها و 

 دریا

ویال ساازی   -6
 در سواحل دریا

54.8 55 0 4.5 61.1 4.4 4.7 

سیسااتم کااا  -7
رآمد جمع آوری 
و تخلیااه زبالااه  
 های بیمارستانی

52 55 0 4.5 61.5 4.3 4.7 

تداخل بافت  -8
شاااااااهری و 

 روستایی

46.5 55 0 4.5 61.6 4.3 4.7 

آلااودگی آب  -2
)دریا ساطحی و  

 زیر سطحی 

46.5 55 0 4.5 61.5 4.3 4.7 

دفن زبالاه   -14
های شاهری در  

 جنگل

54 55 0 4.5 58.6 4.3 4.7 

صید ماهیان  -11
و بی توجهی باه  

 آبزی پروزی

51.4 55 0 4.5 58.2 4.3 4.7 

سیستم کاا   -12
رآمد جمع آوری 
و تصااااااافیه 
 فاضالب شهری

48.8 55 0 4.4 55 4.2 4.6 

انباشت زباله -13
های مسافری در 
سواحل دریاا و  

 جنگل

36.1 55 0 4.3 54.2 4.1 4.5 

 4.5 4.1 51.3 4.3 0 55 39.8 تاالب ها -10

اجااااارای  -12
رزمااایش هااای 

 دریایی

40.2 55 0 4.2 43.5 4 4.4 

سیساااااتم  -16
کارآمد تفکیک و 

زبالااه بازیااابی 
 های شهری

38.6 55 0 4 39.6 3.8 4.3 
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میااااااااانگین  
 4.6 4.3 58.1 4.5 0 54 48.9 محیطیزیست

جغرافیا
 

ساااااواحل  -1
 دریای خزر

62.3 55 0 4.7 68.1 4.6 4.9 

افااااازایش  -2
وسااعت و سااهم 
ایران از دریاای  

 خزر

66.6 55 0 4.7 65.3 4.5 4.8 

امکااااااان  -3
 استخراج نفت

58.5 55 0 4.6 65.9 4.5 4.8 

 4.8 4.5 64.4 4.6 0 55 55 جنگل -0

وسااااعت و  -2
شکل سارزمینی  
ج.ا.ایااااران در 
حاشاایه دریااای 

 خزر

51.2 55 0 4.6 61.9 4.4 4.8 

دسترسی باه   -6
آب های آزاد از 
طریااق دریااای  

 خزر

45.6 55 0 4.6 62.0 4.4 4.8 

وسااااعت و  -7
شااکل دریااای  
خااازر جهااات 
تهاجم دشمن به 

 ج.ا.ایران

45 55 0 4.5 60.8 4.3 4.7 

طول مرزهای  -8
 هاای اساتان آبی 

شاااامالی بااااا 
کشااااااورهای 
همساایه دریااای  

 خزر

47.8 55 0 4.5 59.1 4.3 4.7 

طول مرزهای  -2
 هاای اساتان آبی 

شاامالی جهاات  
تهاجم دشمن به 

 ج.ا.ایران

44.7 55 0 4.5 60.4 4.3 4.7 

 4.7 4.3 58.5 4.5 0 55 44.5راه هااااای  -14
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ارتباااطی تهااران  
 به مشهد

وجاااااود  -11
هااوای اروپااای 
شااااااارقی در 

 هاااایاساااتان
 شمالی

46 55 0 4.5 58.5 4.3 4.7 

ایجاااااااد  -12
جزایر مصانوعی  
 در دریای خزر

48.6 54 0 4.5 55.2 4.3 4.7 

ایجاد کانال  -13
های اساتراتژیک  
برای انتقاال آب  

 دریای خزر

45.2 55 0 4.4 55.23 4.2 4.6 

عمق دریای  -10
 خزر

41.1 55 0 4.4 53.8 4.2 4.6 

پایین بودن  -12
دریااای خاازر از 
سطح نقطه صفر 

 بین المللی

37.1 55 0 4.4 57.3 4.1 4.6 

افاااازایش  -16
ارتفاااااااع آب 

 دریای خزر

48.4 55 0 4.4 51.1 4.2 4.5 

جاااااااده  -17
 دریایی

48.4 55 0 4.3 48.9 4.2 4.5 

مجااااورت  -18
 هاااایاساااتان

شاااامالی بااااا 
کشااااااورهای 
دریاااای خااازر 
جهاات تهاااجم  
دشاااامن بااااه 

 ج.ا.ایران

37.9 55 0 4.3 52.7 4.1 4.6 

نقااش رود   -12
ولگا و کانال دن 
در تجاااااارت 

 هاااایاساااتان

37.2 55 0 4.2 47.64 3.9 4.4 
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 شمالی 

 4.7 4.3 58.2 4.5 0 54 48 میانگین جغرافیا

 4.6 4.3 56 4.4 0 54.9 49.4 میاا ناگیان کل 

  :پیشنهادو  گیرینتیجه

 گیرینتیجه-الف

توانند از خاود دفااع کنناد کاه دارا      توانند از خود دفاع کنند و مناعق  م مناعق  پايدارند که م 

ريز  کشور بسايار حياات  باوده و هادف آن     نقش آمايش سرزمين در نظا  برنامه توسعه پايدارند.

رياز   ها  کشور است که در قياس با ساير سطو  برناماه ها و ظرفيتبردار  بهينه از اساعدادبهره

تر و فراگيرتر اسات. در حقيقات نااايج فضااي  آماايش      ا  دارا  هدف  جام خرد  کالن و توسعه

  اساقرار جمعيت و فعاليت در سرزمين اسات و  هايش در فضا و نحوهتعام  ميان انسان و فعاليت

ها  توساعه اجامااع  و اقاصااد     است که تما  برنامه  انهگوبهها ريز جايگاه آن در ساير برنامه

و  مؤلفاه  7از  آماده عم به وتحلي تجزيهنايجه  پذيرند.م  تیثيرها  مخالف جغرافيا از آن در سط 

 :هستبه شر  زير  شمال  ها اساانبر آمايش سرزمين   مؤثرعام   301

 .اسات  نيآفار نقاش  شامال   هاا  اساان سرزمين  آمايش در 4.1 با ميانگين اقاصاد   مؤلفه –الف 

  -مارز   هاا  بازارچه -درياي  از: اشاغال اندعبارتبه ترتيب اولويت  مؤلفهآفرين اين عوام  نقش

 شابكه  حمايات   -وکاار کساب  عموم  شاخص ماوسط -دامدار  -کشاورز  -شيالت -صادرات

 شااخص  ماوسط-گردشگر -دسا  صناي  -روسااي  -اشاغال عر  شدهجذب تسهيالت  -بانك 

 باا ( کااال  باه  کااال  تهاتر) سواپ -بانك  نظا  کارآمد  -تجار  آزاد منطقه  - گذارهيسرما امنيت

 خزر. دريا  ساح  کشورها 

عواما    .اسات  نيآفرنقش شمال  ها اساان سرزمين  آمايش در 4.4 ميانگين با سياس   مؤلفه -ب

 -کنساولگر  – وياژه  فرماندار  -آزاد مناعق از: اندعبارتبه ترتيب اولويت  مؤلفهآفرين اين نقش

 -مردم  مشارکت -نهادمرد  ها سازمان -محل  احزاب  - اساان چند ا  ومنطقه شوراها  ايجاد

 رژيام  رعايات  -ايران.ا.ج به سابق شورو  تعهدات به نسبت خزر دريا  پيرامون  کشورها  الازا 

 ساهم  باه  رسيدن -دريا و جنگ  از صيانت شورا  -همسايگان با خزر دريا  برا  مناسب حقوق 

 دريا  بسار از انرژ  اناقال خطو  عبور از جلوگير  برا  تالش -خزر دريا  بسار در حداکثر 
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 در روسااا  و شاهر  شاوراها   نقاش -خازر  درياا   بسار در %60.3 حداکثر  سهم به رسيدن-خزر

 شمال . ها اساان ميان سياس  اخاالفات-زيست محيط

 .اسات  نيآفار نقش شمال  ها اساان سرزمين  آمايش در 4.7 ميانگين با امنيا   -دفاع  مؤلفه -پ

 امنياا   تهديادات  -پايه دريا تهديدات از: اندعبارتبه ترتيب اولويت  مؤلفهآفرين اين عوام  نقش

 -مسال   نيروهاا   دريااي   قادرت  -عماوم   هاا  محيط در اناظام  تهديدات -جنگل  محيط در

 -(هيپا هوا) فرودگاه  توان -مسل  نيروها  مردم  بسيج -درياي  مشارك مرز -اعالعات  اشراف

 هاا  گاروه  -پدافند  سامانه -درياي   هاشيرزما اجرا  -درياي  دفاع  دکارين -هواي  پشايبان 

 نظا . معاند و اشرار

عواما    .است نيآفرنقش شمال  ها اساان سرزمين  آمايش در 4.4 ميانگين با فرهنگ   مؤلفه -ت

 -گاويش  ناوع  -پوشش نوع - هاتيقوم تكثر از: اندعبارتبه ترتيب اولويت  مؤلفهآفرين اين نقش

 هاا  ورزش -ماذهب   هويات  باه  پايبناد    -دين  هويت به پايبند  - امنطقه هويت به پايبند 

 سارانه  -خانواده تحكيم -مطالعه سرانه -فرهنگ  اعابارات -هنر  ها فعاليت - قهرمان و عموم 

 عماوم    هارسانه -باساان  آثار و فرهنگ  ميراث آثار  -سياحا   هامسافرت  -عالق و ازدواج

 .هاکاابخانه و مساجد -شهدا -توريست  -رسم  و

 .اسات  نيآفار نقاش  شمال  ها اساان سرزمين  آمايش در 4.1 ميانگين با محيط زيست مؤلفه -ث

 انباشات  -درياا  سواح  در ساز  ويال از: اندعبارتبه ترتيب اولويت  مؤلفهآفرين اين عوام  نقش

 سيسام -دريا و هارودخانه در صنعا  فاضالب تخليه -جنگ  و دريا سواح  در مسافر   هازباله

 کارآماد  سيساام  -جنگا   در شاهر    هاا زباله دفن -شهر  فاضالب تصفيه و  آورجم  کارآمد

 -شاهر    هاا زبالاه  بازيااب   و تفكياف  کارآماد  سيسام -بيمارساان   هازباله تخليه و  آورجم 

 روزافازون  فرساايش  و مراتا   از هيا رو ب اسافاده -جنگ  تخريب و جنگل   هاچوب از برداشت

 -روساااي   و شاهر   بافات  تاداخ   - پارور  آباز  به  توجه ب و ماهيان صيد -هاتاالب -خاك

 درياا ) آب آلاودگ    -عبيع  حوادث -درياي   هاشيرزما اجرا  -باغات و کشاورز   هانيزم

 .( رسطحيز و سطح 

عواما    .اسات  آفريننقش شمال  ها اساان سرزمين  آمايش در 4.4 ميانگين با جمعيت  مؤلفه -ج

 تعاداد  -جاوان  جمعيات  -جمعيات  از: تاراکم  اناد عباارت به ترتيب اولويت  مؤلفهآفرين اين نقش



 کشور شمال ها اساان  نيسرزم شيآما  شناس گونه  617 

 
 وضاعيت  -تحصايالت  سط  -دانش ومهارت  -مل  روحيه -سواد ميزان -جمعيت نرخ -يتعجم

 بيكار .-شاغ  -بهداشت وضعيت -روسااي  -شهر  -جنسيت -سالمت

عواما    .اسات  آفريننقش شمال  ها اساان سرزمين  آمايش در 4.1 ميانگين با جغرافيا  مؤلفه -چ

 -مشاهد  باه  تهاران  ارتبااع    هاراه  -جنگ  از: اندعبارتبه ترتيب اولويت  مؤلفهآفرين اين نقش

 همساايه  کشورها  با شمال  ها اساان آب  مرزها  عول -خزر دريا  عمق -خزر دريا  سواح 

 خزر دريا  در مصنوع  جزاير ايجاد -خزر دريا 

 -نفات  اسااخراج  امكاان  -خازر  درياا   آب اناقال برا  اساراتژيف  هاکانال ايجاد -درياي  جاده

 هاا  اسااان  در شارق   اروپا  هوا  وجود - المللنيب صفر نقطه سط  از خزر دريا  بودن پايين

 -اياران .ا.ج باه  دشامن  تهاجم جهت خزر دريا  کشورها  با شمال  ها اساان مجاورت -شمال 

 خازر  دريا  شك  و وسعت -ايران.ا.ج به دشمن تهاجم جهت شمال  ها اساان آب  مرزها  عول

 وسعت -خزر دريا  عريق از آزاد  هاآب به ايران.ا.ج دسارس  -ايران.ا.ج به دشمن تهاجم جهت

 -خازر  درياا   از اياران  سهم و وسعت افزايش -خزر دريا  حاشيه در ايران.ا.ج سرزمين  شك  و

 رود نقاش  -است ترنييپا آزاد آب سط  از مار 68 اينكه به توجه با خزر دريا  آب ارتفاع افزايش

 شمال .  ها اساان تجارت در دن کانال و ولگا

   هاپیشنهاد -ب

راهكارهاا  توساعه گردشاگر  در روساااها  کراناه      فرهنگا     راثيم ووزارت گردشگر   -3 

در دساور کاار قارار    برا  رشد و توسعه گردشگر را ها ها و محدوديتبر قابليت ديتیکساحل  با 

 دهد.

  گمرکا   ارتقاء خدمات بندر  پيشرفاه دنبال بهوزارت راه و شهرساز  و سازمان مناعق آزاد   -6

هاا   بازارچاه و هواي  و ايجاد منااعق آزاد تجاار  و     اجاده  ريل  و شام  درياي  ونق حم و 

 شمال  باشد. ها اساانمرز  در 

شورا  صيانت از جنگ  و دريا فعال شود و راهبردها  اساس  حف   احيا و توسعه جنگا  و   - 1

 .نمايد اجرادريا را تدوين و 
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  هاا برناماه   راهبردهاا و  نهااد مرد دولا  و   هابخشمشارکت تمام   با ستيزطيمحسازمان  -4

ر   صانعا  و بيمارسااان    فشهر   مسا  هازباله  تخليه و بازيافت انواع  آورجم اساس  جهت 

  ها را اجراي  نمايدر  و برنامهيذب مناب  الز  را پيگج  را تدوين

ها  حاشايه درياا    برا  ايجاد روابط بين کشور  ديپلماس  فعال باقدرتوزارت امور خارجه   -1

شامال  اساافاده     هاا  اسااان توسعه  جهت در مناعق آزاد تجار از اين ظرفيت برا  ايجاد   خزر

 نمايد.

 فهرست منابع:
   منابع فارسی -الف

 (   ؛ مالحظات3113بلور   عل) ملا   شيهماچابهار    در توسعه نقش آن و سرزمين  آمايش 

 ايران. اسالم  جمهور  درياي  اقادار و مكُران سواح  توسعه

 (  ؛ عراح  الگو  نظر  آمايش سارزمين باا اعماال اصاول پدافناد      3166حاف  نيا و همكاران)

 . 81  مجله سياست دفاع   سال هجدهم  شماره رعام يغ

 آماايش   زيربرنامه فرآيند (  ارزياب 3161  امير  ) دهكرد  رضو  نيمحمدحسزادگان  شريف 

 چهار . شماره   هفام سال محيط  آن   فصلنامه علو  بهبود راهكارها  و ايران در سرزمين

 (  ضرورت جايگاه آمايش سرزمين در 3113شيران  و همكاران  )توساعه شاهرها      زيربرنامه

مل  توسعه  شيهما  («شهر چابهارساحل  با تیکيد بر مالحظات پدافند غيرعام  )مطالعه مورد  

 سواح  مكُران و اقادار درياي  جمهور  اسالم  ايران.

 (  3161زال   نادر  ) « بر مفهو  مناعق همگان و   تیکيدرويكرد آمايش  در تحلي  نظا  شهر  با

 .4  شماره  امنطقهشهر  و   هاپژوهش  فصلنامه مطالعات و «ادار 

 (  3171عندليب  عليرضا و مطوف  شريف  )«        شناخت مباان  آماايش منااعق مارز  باا نگااه

 ه شهيد بهشا   تهران.  دانشگا«تحليل  به منطقه نهبندان

 (  نقش و جايگاه آمايش منااعق مارز  در نظاا     3110عزت  نصرا... و همكاران  ) زيا ربرناماه  

ساال ساو      –نو در جغرافيا  انسان    هانگرش)مطالعه مورد : مناعق مرز  ايران(  فصلنامه 

 .3110شماره چهار   پاييز 



 کشور شمال ها اساان  نيسرزم شيآما  شناس گونه  611 

 
 (  نگرش  بر راهبردهاا   3113کر  نيا  رضا  )اجامااع  در آماايش سارزمين     -فرهنگا   فاه مؤل

مل  توسعه سواح  مكُران و اقاادار دريااي  جمهاور      شيهمادريا  جنوب و سواح  مكران  

 اسالم  ايران.

 به خصالت مياان دانشا  آماايش سارزمين و جايگااه آن در         ااشاره(  3166  مصطف  ) مؤمن

 .84   مجله رشد آموزش جغرافيا  شماره «جغرافيا )قسمت سو (

 جغرافياي (  سالنامه آمار اعالعات سازمان 3111ار ايران)مرکز آم . 
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