


تعاریف و اهداف آمایش



مفهوم آمایش سرزمین

مفهوم آمایش سرزمین، ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت تعریف میشود که در اصل 
.استمدیریت و اقتصاد، جغرافیا و جامعه شناسی مفهوم آمایش تلفیقی از سه علم 

که وجه تمایز آن با برنامه های پیشین  ( 1346تا 1342)ریشه بنیادین طرح آمایش سرزمین در برنامه سوم عمرانی کشور 
.بوده استجامعیت نگاه برنامه ریزی 

آرایش»و « عمران کشوری»با عناوین مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در موسسه 1345در ادامه در اواخر سال 
.موضوعاتی در دستور کار قرار گرفت که سپس به سازمان برنامه و بودجه وقت انتقال یافت« فضای اقتصادی

(1356-1353)دوره اول 

طرح استراتژی درازمدت آمایش سرزمین 
(ستیران)

.......................
-صادیبا پیشینه طرح جامع مطالعات توسعه اقت

(1351-مهندسان مشاور بتل)اجتماعی کشور 

رشد تعادل میان محیط شهری و روستایی، چگونگی رشد شهری، مهاجرتهای میان منطقه ای، چگونگی•
شهری

رشد اقتصادی و نابرابری های اجتماعی، محیط زیست و منابع طبیعی و میراث فرهنگی•
وحدت ملی و تمرکز زدایی، محیط بین الملل و روابط خارجی•
سازمان دهی جامعه روستایی، رشد شهری و نظام شهری•

طرح پایه آمایش سرزمین اسالمی ایران(1368-1362)دوره دوم 
چهارچوب نظری توسعه استانها

رویکرد توسعه منطقه ای مبتنی بر کاهش درآمد نفتی

مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین(1384-1377)دوره سوم 

سیاستهای کلی آمایش سرزمین امور زیست محیطی و توسعه پایدار 
سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز

اصول آمایش سرزمین ذیل سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه
ضوابط ملی آمایش سرزمین و تعیین جهت گیری ملی آمایش سرزمین

تشکیل مرکز ملی آمایش سرزمین  
مطالعات کنونیدورهدوره چهارم



تجربه آمایش در سایر کشورهای جهان

فرانسه
و ترکیب به وجود آورد که از جهات کلیبرنامه ریزی فضایی و فیزیکی دیدگاه و نوآوری فرانسوی ها مکتبی را در 

ل دنیا قابآن از سایر مکاتبجامعیتبه علت هدفهای اجتماعی، اقتصادی و نحوه سازماندهی فضایی ابعاد مختلف و 
.تب بهره جستنددر این راستا اکثر کشورهای پیشرفته مانند سوییس، بلژیک، ایتالیا و اسپانیا از این مک. استتمایز 

ای رفع ازدحام، به معن« یجاد تعادل در توزیع جغرافیایی فعالیتهاا»ایدئولوژی آمایش در فرانسه در راستای دستیابی به 
.پرکردن خالءها و در کل دستیابی به پراکنش هماهنگ انسانها و فعالیتها در پهنه سرزمین بوده است

هیچ گاه طرحهای آمایش در راستایبر خالف فرانسه در کشور اسپانیا 
ستفا ده درجهت اطرحهای کالبدی صورت نگرفتند بلکه غالبا تمرکززدایی

.صحیح از منابع مورد بررسی قرار گرفتند

.مترادف با آمایش سرزمین می باشدبرنامه ریزی منطقه ای در آلمان، 
هدف طرح ریزی کالبدی و یا نظم فضایی در هدایت استفاده اززمین و ساختمان از

ترش  تضمین گس، برنامه های کاربرد زمین و برنامه های الزم االجرای محلیطریق تهیه 
ط حفاظت از محیط زیست و بهبود محیهمراه با کاربرد مسئوالن زمین، ، منظم شهرها

.خالصه شدندزندگی انسانها 
.یرندانجام میگفدرالی، ایالتی و محلی همچنین برنامه ریزی های کالبدی در سطح 

اسپانیا

آلمان



مبانی نظری و رویکرد



رویکرد نظری در مطالعاتاقتصادی جمعیت

مطالعات وضع موجود در طرح آمایش دنبال چیست؟

تخصیص بهینه فضا به فعالیت و جمعیتهدف آمایش 

بهینگی در تخصیص فضا 
از طریق مکانیزهای بازاری-یک
از طریق تصدی کامل دولتی-دو
آمایش سرزمین-سه

:کهچراکندمیمدیریتراتولیدعواملوفضاتخصیصدربازارشکستسرزمین،آمایشالگویطریقازدولتواقعدر

(...وزیربناییتأسیساتوزیرساختهاازجمله)عمومیکاالهایتولیدبهخصوصیبخشوبازارتمایلعدم•

(...وصنعتیآلودگیهایکشاورزی،درآبوفرسایشموضعازجمله)تولیدمنفیبیرونیاثراتکنترلوتعدیل•

مصرفوتولیدنظاموتقاضاوعرضهبینمکانییازمانیفاصله•

اساسبراینوتاسفعالیتوجمعیتبهفضاتخصیصکردنبهینهدربازاریمکانیسمهایعملکردارتقاجهتمناسبزمینهایجادهدفاوصافاینبا
.نمایدیریجلوگتعادلهاعدموتعارضاتازتانمودهایجادراپایداریوکاراییکهگیردقرارموردبررسیبهگونهایتولیدعواملوضعیتبایستی



سعهبستر مشترک در تعاریف تو*

:دهدمینشانتوسعهتعاریفمرور

روینلکندارد،وجودکافینظراتفاقتوسعهدرتعریف

.داردوجودبیشتریتاکیدتوسعهاهدافازبرخی

توسعه داللت بر 
بهبودی 

(improvement)

دارد 

ه توسعه آمیخته ب
ارزش 

(valutive)

است 

یک فرایند جمعی
(collective) و

sustaina)پایدار

ble ) است

مبانی نظری و رویکرد



ارائهاصطالحاینازمتعددیتعاریفچهاگر.است(زیستیواجتماعیمنظراز)محیطحفظواقتصادیرشدبینتوازنبرایتالشپایدارتوسعۀازمنظور

World)«آیندههاینسلمنافعبهزدنلطمهبدونکنونینسلنیازهایتأمین»ازاستعبارتتعریفگویاتریناست،شده Commission on

Environment and Development, رکزمتماقتصادموضوعرویحدازبیشتعریفاینبرسدنظربهاولنگاهدراستممکن،(1987

.گرفتنظردرگزارهاینتحققدرکلیدیالزامبهعنوانرانهادیومدیریتیاجتماعی،رویکردهایازبسیاریتوانمیبیشترتأملباولیشده،

:پایدارتوسعهاصلیموضوعدو

نابرابریوفقرگسترش.1
زیستمحیطوسیعتخریب.2

تعریف توسعه پایدار



:داردوجودپایدارتوسعۀخصوصدرنگرشدوزیستمحیطوطبیعیابعادحوزۀدر
گذاشت،باقیآیندگانبرایکمتری(...وزیستمحیط)منابعتوانمیدیدگاهایناساسبر:ضعیفپایداری.الف
هایسرمایهولیدتمنابعدرشودمیفرضیعنی.کنیمجبرانفیزیکیهایسرمایهافزایشباراواردشدهخسارتآنکهشرطبه

.دارندجانشینیقابلیتطبیعیهایسرمایهبافیزیکی
زیرا.باشدنآیندگابرایزیستمحیطکاملحفظباهمراهبایدپایدارتوسعۀدیدگاه،ایناساسبر:قویپایداری.ب
ثانیاً.استوعیمصنسرمایۀباجایگزینیغیرقابلاست،ضروریبشربقایبرایکهطبیعیسرمایۀذخایرازبرخیاوالً

سهولتبهکهعیطبیچشماندازهایمثل.استنیازموردبیشتررفاهبرایامانیست،ضروریانسانبقایبرایدیگربرخی
.نیستندجایگزینیقابل
پذیری،ازگشتبمرزازنبایدطبیعیهایسرمایهاستهالکوکردنگهداریوحفاظتزیستمحیطازبایستیمبنااینبر

.باشدبیشتریمیزان



:استاستوارزیرمبنایسهبرپایداریمفهومبهتوجهدالیل

تعهدآنهابهنسبتزیراکردمحرومکنونینسلبایکسانهایفرصتداشتنازراآیندههاینسلکهشودرفتارایگونهبهنباید:اخالقینظریۀ.1

.داریماخالقی

.باشدکنونینسلتوجهموردبایدانسانیحقوقدرمهممسئلۀعنوانبهاکولوژیکیتنوعنظریهاینطبق:اکولوژیکینظریۀ.2

رفاهکهاسترفتاریایدار،پرفتارازمنظور.داردبیشتریکارآییغیرپایدار،رفتاربهنسبتپایداراقتصادیرفتارنظریهاینطبق:اقتصادینظریۀ.3

.کندمیحداکثرراایدورهبیناجتماعی



انواع رویکردهای اقتصادی ـ اکولوژیک به  مفهوم توسعۀ پایدار



ردیف
رویکرد در توسعه پایدار

رهیافت آمایشی استانیموضوع قابل توجه 

1
ولطدرمطلوبیتبودننزولیغیر

ردمصرفبودننزولیغیریازمان
زمانطول

دیدناپذیرتجمنابعازحاصلسودبایستیهارتویکاندازپسقاعدهمبنایبر
اگرکردرویایندروجوداینبا.گرددتبدیلتولیدقابلفیزیکیسرمایهبه

بودنلینزوغیرصورتدرحتیشود،گرفتهنظردرپایینمصرفسطححداقل
.شودنمیتعبیرپایدارمردمتوسط

اندازچشمبرمبتنیاستانپهنه هایفعالیتیمطلوبیتتعیین
تولیدابلقفیزیکیسرمایهبهمنابعتبدیلبرمتمرکزتوسعه

مانزطولدرتولیدبودنغیرنزولی2

املشساختانسانسرمایهازاعم)سرمایهموجودیایناجزاینتوانچنانچه
وکردکدیگریجانشینتولیددررا(طبیعیسرمایهوفکریوانسانیفیزیکی،

استآنمستلزمپایداریمفهومآنگاهباشد،ضروریتولیدبراینیزجزءهر
زمانطولدرطبیعیهایسرمایهتمامیجملهازموجودی،اینازجزءهرکه

هانهادهنواعاکهمعتقدنداقتصاددانانبیشترکهچندهر.باشدغیرنزولیباید
دارندجانشینیقابلیتدرجاتیبا

غیرنزولیبرداریبهره
در)نولوژیتکودانشبامنابعانواعجانشینیامکانتعیینلزوم

(محتاطانهبرداریبهرهاینصورتغیر
لعامعنوانبهنوآوریسمتبهحرکتبودنناگزیربهتوجه

توسعهپایدارساز

3
هسرمایموجودیبودنغیرکاهنده

زمانطولدرطبیعیهای

نیزراعمنابسایروباشدضروریتولیدبرایطبیعیسرمایۀکهصورتیدر
براییعیطبمنابعجزبهدیگریجانشینهیچنوعیبهکردآنجانشیننتوان

موجودیاجزایتمامکهاستالزمحالتایندر.نداردوجودتولیدپایداری
هکاستآنترقویشرطوشودحفظمعینسطحیکدرطبیعیسرمایۀ

.نکندپیداکاهشطبیعیهایسرمایهکلموجودی

ویکردرباتجدیدناپذیرمنابعازبرداشتمعینسطحتعیین
محتاطانه



ردیف
رویکرد در توسعه پایدار

رهیافت آمایشی استانیموضوع قابل توجه 

4
خدماتازحاصلمحصولحفظ
عینمسطحیکدرطبیعیمنابع

طبیعینابعمبهمربوطبیولوژیکیالگوهایدربیشترپایداریمفهوماین
شیالتوجنگلبهمربوطمنابعالگوینظیر.داردکاربردشدنیتجدید

اهتمامابتجدیدپذیرمنابعازبرداشتمعینسطحتعیین
تجدیدشوندگیراهکارهایاجرایبه

5

باتثبرایحداقلیشرایطایجاد
امکانوتوانایینیزواکوسیستم

ازقبلوضعیتبهآنبازگشت
بحرانبروز

رانبحراازقبلوضعیتبهسیستمبرگشتقدرتکهرفتاریهر
ضعیت،وبهترین.میشودمحسوبناپایداربالقوۀرفتاریکدهد،کاهش
واستآنیمختلفاختالل هایمقابلدرسیستممقابل،قدرتتخمین

رفتار،رفتارمناسب تریناکوسیستمهامقابلۀقدرتتضمینبرای
.ردکجلوگیریبحرانیمنطقۀبهورودازبایدیعنیاست،محتاطانه

سریعتبازگشامکانبابرداریبهرهآلترناتیوهایتعیین
اشتبردآن؟؟جایگزینیودریاچهحاشیهدرسیبکشت)

(منابع؟؟از
بسیاررفتارفوقرویکردبهاهتمامعدمصورتدر

.بودخواهدکاردستوردرمحتاطانه
لکردهایعمتعیینبهتوسعهخطرپروابستگیازاجتناب

درشدیداثراتوآنبودنغیرآزمونیدلیلبهبلندمدت
اقتصادیواجتماعیسیاسی،سطوح



پذیریانعطافاززیستمحیطپایداریمفهومدهدمینشانپایدار،توسعۀموضوعبهمتفاوترویکردهایبررسی
منابعدرجوییصرفهونگهداشتحفظ،قالبدرآنراصرفاًتواننمیکهایگونهبهبوده،برخوردارباالییعملکردی

خواهداشارهآنبهادامهدرکهنهادگراییازمنشعبفضاییهایرهیافتباپیونددرپذیریانعطافاین.کردتعریف
.دهدمیقرارکاردستوردرآمایشبرنامۀتدوینبرایراجدیدیبسترشد،



:تناقضوجود
توجهحالعیندروجهانیتحوالتبرمبتنیآنسربررقابتوآیندهدرمنابعکمبود
عیطبیمنابعازپایدارالبتهومشروطحداکثرینسبتابردایبهرهبهجدی

:استزیرموضوعبهتوجهدرفوقتناقضرفعوماجراحلکلید
نوآوری به مثابه منبعی جهت رشد پایدار



چرا توسعه نهادی؟*
: الگوی نهادی توسعه را شاید بتوان آخرین الگوی توسعۀ مورد نظر اقتصاددانان دانست که دیدگاه حاکم بر آن چنین است*
. هیچ روش واحدی برای رسیدن به توسعه وجود ندارد*

ویجهانهمگراییجغرافیا،)مؤلفهسههرتأثیرترجامعبررسیباهمکارانورودریکدنی
:استنمودهبررسیرازیرموضوعدووپرداختهاقتصادیتوسعهسطحبر(نهادها

رجبوجهانیاقتصادهمگرایینهادها،یعنیشده،یادگانهسهعواملازیککدامنقش1.

.استترپررنگاقتصادیتوسعهبرجغرافیائی

در.استنهچگواقتصادیتوسعهبرطریقاینازویکدیگربرشدهیادعواملمتقابلتأثیر2.

.استحدیچهتادیگرعواملطریقازعوامل،ازهریکغیرمستقیماثرواقع،

نهادهاکیفیتکهدهدمینشانکشور137هایدادهرویدیگرانورودریکدنیمطالعهنتایجبررسی

مستقیمیرتاثیشدنجهانیوهمگرائیاند،شدهکنترلنهادهاکهوقتی.داردغلبهدیگریچیزهربر

حقوقچوناتیموضوع.داردضعیفمستقیمتاثیراتوضعیتبهتریندرجغرافیاحالیکهدرندارد،درآمدهابر

.استاهمیتحائزحوزهایندربسیار....ومبادالتیهایهزینهنهادها،اثرگذاریمالکیت،

:  نتیجه گیری مهم
جبر جغرافیایی نمی تواند لزوما یک 

رقی و آلمان ش. عامل توسعه نیافتگی باشد
...و غربی، سنگاپور، ایالت تگزاس و مکزیک

ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

مبانی نظری و رویکرد



کندمیاستفادهقابلیتمفهومزاعدالتمورددرخوداندیشهتوضیحدرآمارتیاسن

.بزندانتخاببهدستآنهامیانازتواندمیفردواستعملیوپذیرامکانباارزش،فردبرایکهداندمیعملکردهاازایمجموعهآنراو

.راشکلمیدهندقابلیتشاکلهعملکردو(انتخاب)آزادیدومفهوم

تاییازعملکردهایمختلفدانستکهیکفردیایکمنطقهقادربهانتخابهریک nباتعمیمموضوعبهمقولهقابلیتدرونیوبیرونی،قابلیترامیتوانیکمجموعه
.ازآنهاست

تاییکهازآنکارکرد nتبلییکیازروشهایبررسیاهمیتآزادیدرتعیینرفاهعبارتستازدرنظرگرفتنرفاهبهعنوانتابعیازدستاوردکارکردواقعیومجموعهقا
.مذکورانتخابمیشود

دستاوردهااینطریقآنازهکاستمعطوففرایندهاییدرستیرویبراشتوجهکانونبلکهشود،نمیقضاوتحاصلهفعالیتیازندگیکیفیتاساسبرمنطقهیافردمطلوبیتاساسبراین
(آمایشیرهیافتخاستگاه).یابندمیتحقق

ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

غربیآذربایجاناستانسرزمینآمایشمطالعاتدرنهادیتوسعهمفهومرهیافت



ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

مبانی نظری و رویکرد

توجه به فرآیند بطئی توسعه•

انعطاف پذیری برنامه ریزی کالبدی•

و رفع انتظارات منفی نسبت به خود( جبرگرایی توسعه یافتگی و عقب ماندگی)اجتناب از محتومیتها •

توجه بیشتر به بستر شکل دهنده توسعه و نه محصول آن•

...( زمین، زیرساخت و )و بیرونی ( فردی)توجه به موضوع قابلیت درونی •

توجه به آزادی انتخاب و ارائه فرصت های برابر نسبی جهت نقش آفرینی و عملکرد مطلوب•

رابطه دوسویه آزادی و توسعه بر مبنای قابلیت و عملکرد•

نهادی–توجه بیشتر به موضوع فقر و نقش عوامل اجتماعی •

توجه به فرآیند بومی توسعه و غیرتجویزی بودن آن•



مقوله3شاملواقعدرسرزمینآمایش
:استزیرشرحبهکلیدی

همنطقتخصصیعملکردهایترکیب1.

جمعیتاسکاننظاموتوزیعنحوه2.

خدماتوزیربنائیتجهیزات3.

رهیافت آمایشی عناصر دعوامل تولی

ازاجتناب)قمناطدرجغرافیایی–کالبدیفعلیوضعیتبرعملکردوقابلیتارتقاموضوعاولویت
(جبرگرایی

برمبتنیتاناسدرآفرینینقشفرصتبهدستیابیجهتدرنیافتهتوسعهمناطق"قابلیت"ارتقا
زیرساختهاتوسعه

برتنیمبآنهادرکالبدیریزیبرنامهپذیریانعطافومناطق(پذیرینقش)انتخابهایافزایش
مناطقدراستقرارجهتتوسعهزمینههایاولویتبندی

یتآنتوجهبهارتقاآزادیانتخابهایاقتصادیمناطقجهتسامانبخشیبهنظاماسکانوفعال

نیرویانسانیو
مدیریت

کار

...زمین،آبو زمین

مالیو)سرمایه
،فناوری،(اجتماعی

انرژیوزیرساخت
سرمایه

:اساسیمالحظات
.ندارددبازتولیقدرتوانتقالقابلیتکهچراشودمحسوباصلیعاملعنوانبهبایستی«زمین»مقولهآمایشیمطالعاتمبنایبر-1
(نیندازدمخاطرهبهراتیآوضعیتکهایگونهبهزمینازاستفادهشدت)بیاوردپایداریهمکهباشدایگونهبهبایستیفعالیتبهزمینتخصیص-2
(باشدداشتهرابازدهیبیشترینکهشوددادهتخصیصایمقولهدرکهایگونهبه)باشدداشتهکاراییهمو
.استتعیینقابلهمتولیدعواملسایربامرتبطالزاماتگرفتصورتفوقمالحظاتبازمینتخصیصکهزمانی-3

ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

یغربآذربایجاناستانسرزمینآمایشمطالعاتدرنهادیتوسعهمفهومرهیافت



مدل رشد سولو 

ن مدل در با توجه به اینکه پابرجایی راهبردهای پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته است، بر مبنای ای

سناریوسازی سرعت اجرای اقدامات و فعالیتها در بخشها متفاوت خواهد بود و در همه حاالت نظام 

.حاکم بر عوامل تولید از تابع فوق پیروی خواهد کرد

ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

مدل برنامه ریزی

:باید توجه داشت

.تسند آمایش، سند توسعه منطقه نیس

کونت  صرفا بستر کالن تخصیص فضا به س

.و فعالیت را مشخص می کند

.توجه به مقیاس مهم است

.پیشنهادات کالن باید تدقیق گردد
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مورد  مختلف تولید در حد بهینه خودهایبخشآیا تابع تولید در فضاهای مختلف استان و 
استفاده قرار گرفته شده است؟

ت؟ گردیده استعادلعدمگیریشکلتولید فشار بر منابع منجر به هایبخشدر کدام 

تند؟هسبرداریبهرهتولید منابع در کمتر از ظرفیت واقعی خود در حال هایبخشدر کدام 

الگوی تحلیل

درصداقتصادملی2درصدجمعیتازکشورو4•
رتناقضدرسهمکشاورزیازاشتغالوارزشافزودهد•

درصدومصرفآببیش14درصددرمقابل28)استان
(درصد92از

نیمعد-بهرهبرداریازمعادنتکابونبودزنجیرههایتولیدصنعتی•
عدمتعادلدرفعالیتواحدهایصنعتیدرشهرکهایصنعتیاستان•
انبیکارینیرویانسانیواقتصادغیررسمیدرجنوبوشمالاست•
درجنوبوضعفشبکهارتباطیجهتتوسعهفعالیتهایصنعتیوخدماتی•

مرکزاستان

فشاربهرهبرداریهایکشاورزیدرحاشیه•
دریاچهارومیهدردشتهاینقدهومیاندواب

وضعیتفشاربرمراتعدرشهرستانهای•
(بهرهبرداریدامی)ارومیهومهاباد
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تعادل، تعارض و توازنتعاریف عدم

عدم سازگاری در بارگذاری: مفهوم•

بارگذاری نادرست جمعیت و فعالیت در پهنۀ سرزمین: روش شناسایی•
تعارض

عیتهای مختلف و  مناطق مختلف سرزمین متناسب با شاخص هایی مانند مساحت و جموزنی بخشهم: مفهوم•

نحوۀ پراکنش و بارگذاری فعالیتها و نیروی انسانی و جمعیت در مناطقی مشخص :  روش شناسایی•
توازنعدم

داوم آن شدت استفاده یا میزان بهره برداری و یا انجام فعالیت در عرصه سرزمین، است به گونه ای که ت: مفهوم•
اال در بهره البته عدم تعادل هم به شدت ب. موجب ناپایداری و تغییر نامطلوب در نظام فضایی و زیست بوم شود
.  برداری اختصاص دارد و هم به رهاشدگی و عدم بهره برداری ممکن

تعادلعدم
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روش شناسی و روند انجام کار



روند انجام مطالعات

مرحله اول



مرحله سوم

مرحله دوم
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مرحله چهارم

مرحله پنجم

مدل مفهومی مطالعات
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تشکیل سبد اهداف در 
سطوح مختلف مبتنی 

:بر منابع زیر

جهانینگاریآینده-
وجهانیروندهایفرا)

کشورهایمطالعات
(همسایه

در)ملینگاریآینده-
استانهایوملیسطح
(مجاور

نظریمبانی-

باالدستهایبرنامه-

SWOTجداول-

ودستگاههانظرات-
صاحبنظران

سبد اهداف
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تشکیل سبد اهداف در 
سطوح مختلف مبتنی 

:بر منابع زیر

جهانینگاریآینده-
وجهانیروندهایفرا)

کشورهایمطالعات
(همسایه

در)ملینگاریآینده-
استانهایوملیسطح
(مجاور

نظریمبانی-

باالدستهایبرنامه-

SWOTجداول-

ودستگاههانظرات-
صاحبنظران

سبد اهداف
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سبد اهداف

( موثر بر سایر حوزه ها)چالش عمده کشور عمدتا در حوزه اقتصادی 20

اینفوگرافی پیشنهادات و 
آینده نگاری موسسه مکنزی 

نبرای اقتصاد ایرا

آینده نگاری ملی بر اساس سند برنامه ششم توسعه



آذربایجان غربیمشخصات گزارشهای آمایش استان
تعداد صفحه بخش شرح خدمات عنوان جلد شماره جلد

140 فصلاول چارچوبنظریمطالعاتوتحلیلموقعیتاستان جلداول
262 فصلاول تحلیلمنابعآبوپوششگیاهی جلددوم
172 فصلاول یشناسیوقابلیتهایمعدنتحلیلرانش،وضعیتاقلیمیوزمین جلدسوم
102 فصلاول (تواناکولوژیک)تحلیلمحیطزیست جلدچهارم
253 فصلاول تحلیلنظامشهریوتحلیلاجتماعیوفرهنگی جلدپنجم
256 فصلاول تحلیلاقتصادیاستان جلدششم
228 فصلاول اداستانبخشیاقتصبخشیوبینساختارخدماتوتحلیلپیوندهایدرون جلدهفتم
215 فصلاول هایزیربناییتحلیلویژگی جلدهشتم
148 فصلاول هایاقتصادیواقتصادکالناستانتحلیلعرصه جلدنهم
84 فصلاول مانیاداریوساز-هاوتحلیلسیاسیتحلیلساختارفضاییفعالیت جلددهم
168 فصلدوم (بخشاول)تحلیلساختارسکونتگاهی جلدیازدهم
70 فصلدوم (بخشدوم)تحلیلساختارسکونتگاهی جلددوازدهم
66 فصلسوم گاههاتوصیفوتحلیلپیوندهایاصلیبینسکونت جلدسیزدهم
103 فصلچهارم تهدیداتناشیازمخاطراتمحیطیوزیستمحیطی جلدچهاردهم
184 فصلپنجم (پیشنویسخالصه)جمعبندیونتیجهگیری جلدپانزدهم

121 فصلششم
تبییناهدافوچشماندازتوسعهفضاییاستان

(پیشنویسخالصه)
جلدشانزدهم

118 فصلهفتم (پیشنویسخالصه)طراحیوبرنامهریزی جلدهفدهم
35 فصلهشتم (پیشنویسخالصه)نظامپایشوارزشیابی جلدهجدهم



ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

خالصه نتایج
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غربیاستان آذربایجان 

کیلومتر مربع37417وسعتی معادل 
(بدون در نظر گرفتن مساحت دریاچه ارومیه)

های شمالی  بین عرض

دقیقه46درجه و 39-دقیقه 58درجه و 35

و  طول های شرقی

دقیقه23درجه و 47-دقیقه 3درجه و 44



ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

اینفوگرافی ساختار جمعیت استان

جمعیتی 

کالبدی

محیطی

ساختزریبنایی و  زری

اقتصادی 



ربانهم آمایش 
رغبیاستان آرذبایجان

نجوه بررسی و تحلیل مطالعات فرهنگی

:دسته از اطالعات امکان پذیر است4استان با شناخت یا مانع توسعه و پیشبرندهعوامل فرهنگی 
...(اعمازساختارجمعیتووضعسوادو)شاخصهای مهم اجتماعی و فرهنگی وضعیت-1

انعتوسعهاجتماعیوفرهنگیمشوقیامبستر تاریخی ، پیشینه فرهنگی و ارزشها و هنجارهای -2

(بعنوانیکیازمنابعمهمتوسعهاستان)مشارکت اجتماعی وسرمایه اجتماعی وضعیت-3

استانآسیبهای اجتماعی وضعیت-4



عرض کم استان و فرم
ظام  طولی آن و تاثیر بر ن
تهاتولید و زنجیره فعالی

یر  جبر جغرافیایی و تاث
روی شبکه ارتباطی

همجواری طوالنی  با 
3با )مرزهای بین المللی 

و نقش پذیری ( کشور
تجاری و فرهنگی آن

توپوگرافی



انزوای توسعه ای عدم اتصال به 
کریدورهای توسعه ملی در 

بخشهای عمده ای از استان و اثر 
ت و آن بر نظام تولید به ویژه صنع

خدمات

جریان های قوی اقتصادی در شمال 
ه استان با محوریت مرز بازرگان و منطق

ازاد ماکو
با خروج بخش عمده ای از ارزش افزوده 

قیبه سمت مرکز و استان اذربایجان شر

عدم تنوع در شبکه ارتباطی و  
انتخاب های محدود موجود

ه  ظرفیتهای باالی موجود در زمین
گردشگری در جنوب استان



چند پارگی عملکردی در سطح 
استان در شمال، مرکز و جنوب

د  تمرکز قطبهای موجو
فعالیت و صنعت 

عمدتا در مرکز استان

مرکز نقش آفرینی ملی ضعیف
استان علیرغم جمعیت باال

ی تنوع قومی، فرهنگی و مذهب



سهم 
ارزش 
افزوده 

استان از 
کل کشور

(درصد)

سال 
1390

سال 
1391

سال 
1392

سال 
1393

سال 
1394

1.821.651.691.872.07

افزایش یافته 1390نسبت به سال 1394بطور کلی سهم ارزش افزوده در سال 
.است

درصدی جمعیت استان آذربایجان غربی از کشور، سهم ارزش  4با وجود سهم 
درصد می باشد که متناسب با سهم جمعیتی 2افزوده این استان از کشور حدود 

.این استان نیست

کاهش و از  1391تا 1390سهم ارزش افزوده این استان از کل کشور از سال 
.افزایش یافته است1394تا 1392سال 

جمعیتی 

کالبدی

محیطی

ساختزریبنایی و  زری

اقتصادی 

ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

روند تغییرات سهم ارزش افزوده استان از کل کشور

تعادل سطح پایین و
تله محرومیت در 

استان



اظهار رشد اشتغال 
-1390طی نشده
شهرستانهای 1375

ناحیه شمالی استان
ایر بسیار بیشتر از س

.  تشهرستانها بوده اس
(درصد22تا 19)

در اظهارنشدگانسهم 
درصد،  14با لدشتپ

درصد  12.2با چالدران
درصد،  11.3با شوطو 

درصد  10.5با سردشت
با ماکو و شاهین دژ و 

درصد بیشترین 9.1
.میزان را دارد

جمعیتی 

کالبدی

محیطی

ساختزریبنایی و  زری

اقتصادی 

ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

1375-1390رشد اشتغال اظهارنشدگان در شهرستانهای استان طی سالهای 



قابلیت های با اهمیت معدنی استان  جمعیتی 

کالبدی

محیطی

ساختزریبنایی و  زری

اقتصادی 

ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

ت،شاملگرانیت،مرمر،مرمری:سنگتزئینی
هازجمل...تراورتن،سینیتوسنگچینیو

هایمهمترینقابلیتمعدنیاستان،شهرستان
ارومیه،تکاب،مهاباد،شاهیندژ،شوط،دراین

.زمینهدارایمزیتهستند

اارزشوتیتانازجملهموادمعدنیفلزیب:تیتان
.راهبردیاست

درهدومعدنبزرگمقیاسزرشورانوآق:طال
راجهایاصلیاستخدرشهرستانتکابازقطب

طالدرکشورومعدنطالیربطدرشهرستان
سردشت

معدنباریتدراستانقرار18مجموعا:باریت
معدندرمهآباداست17داردکهازاینتعداد

(.درصدباریتکشور50)

صنعت و معدن  -بخش اقتصادی
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ه طبق بررسی صورت گرفته قریب ب
منطقه ویژه در سطح استان در  12

وب دست تصویب بوده و برخی نیز مص
!!!!شده است

این موضوع نافی سیاست تخریب
یا خالق و ایجاد قطبهای  رشد استانی

.منطقه ای است

منطقه ویژه سلماس
و  تکمیل کننده زنجیره ارزش
جذب جریانهای اقتصادی

منطقه آزاد ماکو
محملی جهت تخریب خالق 

و تعادل سطح پایین استان
انهدایت جریان به سمت است

رقابتهای مناطق آزاد در شمال غرب
ت ، تقوی(ماکو، ارس و اردبیل)ایران 

کننده اقتصاد ملی و منطقه ای 
نیست و لزوم ایجاد یک هماهنگی

.  نهادی بین آنها ضروری است



جمعیتی 

کالبدی

محیطی

ساختزریبنایی و  زری

اقتصادی 
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گردشگری -اقتصادی

به طور کلی، استان باوجود بهره مندی از جاذبه های

گردشگری طبیعی، تاریخی، سالمت، ورزشی و  

فرهنگی، از زیرساخت ها و خدمات مناسب در راستای  

جذب و ماندگاری گردشگر برخوردار نمی باشد و  

ا  نیازمند برنامه ریزی اصولی و هدفمند در این راست

.  است

شایان ذکر است، عالوه بر برخورداری از جاذبه های 

ه طبیعی، تاریخی و فرهنگی، گردشگری سالمت ب

گردشگری سالمتعنوان یکی از ارکان مهم در بحث 

سیار مطرح می باشد و در برنامه آمایش استان، باستان

.مورد تاکید قرار خواهد گرفت

ساختار فضایی گردشگری استان



ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

تحلیل ساختار فضایی
سکونتگاهی استان   

2 W:درامکاناتوخدماتعمدهتمرکز
ارومیهشهرستان

W1:جمعیتفضاییتمرکز

1T:وانعنبهارومیهقطبیتتضعیف
وقیممستتعامالتتوسعهبااستانمرکز

هااستانسایرباشهرهابالواسطه

1S:قطبعنوانبهارومیهشهروجود
استانرشد

3 W:ذبجدرناتوانیوضعیفقطبیت
قهمنطفرامقیاسعملکردهایوپیوندها

ای

W1: ضعفسکونتگاه

هایروستاییوتعددروستاهای

کوچکمقیاس

ٌٌW1:ضعف
هایسکونتگاه
تعددوروستایی

کوچکروستاهای
شهرستاندرمقیاس
وچایپارههای

چالدران

ٌٌW1:شهریشبکهدرضعف
2 W:واستانمرکزباضعیفپیوند

تبریزبامستقیمتعامالت

3 W:میانپیوندوتعامالتدرضعف
هاسکونتگاه

1S:ازیکیعنوانبهماکوآزادمنطقهوجود
استانتوسعهمهمهایپتانسیل

1O:باهتوسعامواجانتشارونشتفرصت
ماکوآزادمنطقهشکوفایی
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تحلیل ساختار فضایی
صنعت و معدن استان  

2 W:تيصنعفعاليتهايعمدهتمرکز

اروميهدراستانمعدنیو

2 W:فعالیتهایعمدهتمرکز

ارومیهدراستانمعدنیوصنعتی

1S:مقیاسبزرگمعدندووجود
ازتکابشهرستاندرهآقوزرشوران

درطالاستخراجاصلیهایقطب
کشور

1T:صنابعگیریشکلعدم
بیوتولیدهایزنجیرهوتکمیلی
وافزودهارزشازاستانماندنبهره
معدنوصنعتاشتغالسهم

11O:ماکوآزادمنطقهازمندیبهره
وسعهتورشدبرایپتانسیلیعنوانبه

استانصنعتیواقتصادی

1S:یتبارتولیداصلیقطب
کشوردر
2S:وفعالمعدن41وجود

فعالمعادنسومرتبهدارای
استان

1S:تولیدقطب
درتزئینیهایسنگ
استان

2S:منطقهوجود
اقتصادیویژه

عنوانبهسلماس
توسعهزیرساخت
صنعتی
2 W:شکلعدم
تحققوگیری
سلماسویژهمنطقه

11O:وهاشهرکپراکنش
شهرستاناغلبدرصنعتینواحی
رایبمناسبیپتانسیلاستانهای
صنعتیواقتصادیتوسعه

1S:درفعالمعدن43وجود
معادندومرتبهدارایوشهرستان

فعال
2S:درصنعتیهایخوشهوجود

شهرستان

ٌٌW11:یلپتانسازاستفادهعدم
رغمعلیاستانمعدنیهای
معدن29تنها)معدن59وجود
(فعال

کشورایسردخانهقطب
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ساختار کشاورزی

...نمونه نقشه های عدم تعادل ها و توازن ها و 

اراضیهزاردره

ایونامرغوب

دیمومرتعاختالط



ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

...نمونه نقشه های عدم تعادل ها و توازن ها و 

عدم تعادل فضایی در جریان میان  
انشهرهای استان با توجه به مدل جری



ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

عدم تعادل فضایی  در زیرساخت های حمل
ونقلی استان آذربایجان غربی

...نمونه نقشه های عدم تعادل ها و توازن ها و 



ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

جمع بندی مطالعات



(  توسعه نهادی و مفاهیمی چون قابلیت و آزادی انتخاب)ابتناء مطالعات از نظریه توسعه 

(مدل تابع تولید و تحلیل عوامل تولید)برخورداری از مدل توسعه 

یک مساعی با دستگاه تسریع در فرآیند دستیابی به سبد آمایش استان از طریق انجام مطالعات مبتنی بر ارزیابی سریع و تشر
ها جهت تدوین سند نهایی 

فضاییswotبرخورداری از 

تحلیل عدم تعادل، توازن و تعارض را در ارتباط با مدل تابع تولید 

تحلیل سیستم یکپارچه بر مبنای مدل رشد سولو

گاپ، داپ، )، سطح منطقه ای (موسسه استراتژیک10گزارش )آینده نگاری و تحلیل تحوالت آینده در سطح جهانی 
و سطح ملی با هدف خلق مزیت و نه صرفا شناسایی مزیتهای نسبی....( گردشگری منطقه و 

CIPPتوجه جدی به پایش و ارزشیابی برنامه آمایش استان متمرکز بر بکارگیری الگوی 

پیشنهادات بنیادین و اساس طرح

ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

نوآوری ها

در مطالعات آمایش استان  

غربیآذربایجان



ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

عدم اتصال به کریدورهای توسعه ملی و انزوای توسعه ای استان

شکل طولی و کشیده استان 

ژئوپلتیک استان و اثرات آن بر اقتصاد استان

ارتباط تبریز و ارومیه

ضعف شاخص های توسعه انسانی استان

بحران دریاچه ارومیه  

تعادل نسبی نظام سکونتگاهی

(درصد اقتصاد2درصد جمعیت، 4)تله محرومیت و تعادل سطح پایین استان 

شبکه ارتباطی استان، جبر جغرافیایی و محدودیتهای فیزیکی

اقتصاد معیشتی و تک بعدی مبتنی بر کشاورزی

منطقه آزاد ماکو و نقش آن در استان 

اقتصاد غیر رسمی در استان 

تنوع قومی، فرهنگی و مذهبی در استان

(8رتبه )رتبه باالی استان در جمعیت پذیری در سطح ملی 

بیست  
گزاره  

کلیدی در  
توسعه  
استان  

بیست گزاره کلیدی در توسعه استان  

برخورداری از مواهب طبیعی، اقلیمی و سرزمینی متنوع و توزیع شده

غفلت از برخی ظرفیتهای اقتصادی در نظام برنامه ریزی مختلف در حوزه گردشگری، لجستیک و معدن

ساختار نهادی استان

چندپارگی عملکردی استان

تضاد نقش پذیری جمعیتی و عملکردی شهر ارومیه در مقیاس ملی

ضعفزنجیرهسازیفعالیتهادراستان



ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

رویکرد پیشنهادی و دستورکار آتی

.باتوجهبهمطالعاتوضعموجودصورتگرفتهدراستان،گروهمطالعاتیبهیکچشماندازواهدافتوسعهاولیهازاستانرسیدهاست

.هدف از طرح اسالیدهای آتی، طرح موضوع و دریافت نظرات مدعوین است

هبرایاینمنظورپرسشنامههاییتهیهشدهاستکهدیدگاهها،نظراتوایدههایشرکتکنندگانمحترمراجعبهتوسعهاستانرادریافتنمود
.وعالوهبرآنبرنامههاواقداماتدستگاههادرسطحاستانوشهرستانرادروضعفعلیوآیندهموردشناساییقراردهد



ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

اهداف بنیادین توسعه استان  

تشکیل سبد اهداف در 
سطوح مختلف مبتنی 

:بر منابع زیر

جهانینگاریآینده-
وجهانیروندهایفرا)

کشورهایمطالعات
(همسایه

در)ملینگاریآینده-
استانهایوملیسطح
(مجاور

نظریمبانی-

باالدستهایبرنامه-

SWOTجداول-

ودستگاههانظرات-
صاحبنظران

ایی  انسجام بخشی و دستیابی به یکپارچگی عملکردی در ساختار فض. 1هدف بنیادین •
استان 

خش در ب)ایفای نقش اساسی در تعامالت و مبادالت بین المللی کشور . 2هدف بنیادین •
(ترانزیت، تجارت و گردشگری

ت های  دستیابی به فرصت های برابر توسعه در استان مبتنی بر ظرفی. 3هدف بنیادین •
اقتصادی و اجتماعی درون منطقه ای

اد ملیشکست تله محرومیت استان و دستیابی به سهم مطلوب از اقتص. 4هدف بنیادین •

محیطی  بسط توان خودپاالیی اکولوژیکی سرزمین و تعادل بخشی زیست. 5هدف بنیادین •
در اکوسیستم های استان



:استان آذربایجان غربی در افق چشم انداز

یک، مقیاس فراملی، به عنوان دروازه ارتباطات بین المللی کشور دارای نقش لجستدر » 
.ترانزیت، بازرگانی و گردشگری است

.تدر مقیاس ملی، برخوردار از نقش کشاورزی نوین، معدن و فعالیت های دانش بنیان اس

قسیم کار که با بهره گیری از تنوع قومی ـ فرهنگی موجود، بسط فرصت های توسعۀ برابر و ت
درون منطقه ای، 

اظ فضایی ـ به جایگاه استانی در مسیر توسعه، امن، متعامل و با زیست بومی پایدار و به لح
«.عملکردی منسجم و یکپارچه دست یافته است

ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

چشم انداز آمایش استان  



ربانهم آمایش آرذبایجان رغبی

ی انسجام بخشی و دستیابی به یکپارچگی عملکردی در ساختار فضای»:هدف بنیادین اول
«استان

در بخش)ایفای نقش اساسی در تعامالت و مبادالت بین المللی کشور »:هدف بنیادین دوم
«(ترانزیت، تجارت و گردشگری

راهبردهای کالن

یت خلق مزیت های اقتصادی در ارتباط با کریدورهای ملی و بین المللی و تقو»
« استخوان بندی فضایی استان با ایجاد و تقویت کریدورهای درونی

در شمال ماکو و خوی)تقویت نقش و تعامالت مراکز اصلی ساختار فضایی استان »
«در پیوند با شهر ارومیه( استان و مهاباد، بوکان و میاندوآب در جنوب استان

یدور غرب ارتقای نقش عملکردی و سلسله مراتبی ارومیه در استان در پیوند با کر»
«کشور

«تقویت شبکه ارتباطی درونی استان»

استراتژی 
تهاجمی 
(SO) 

استراتژی 
محافظه کارانه 

(ST)

استراتژی   
رقابتی  
(WO)

استراتژی 
تدافعی 
(WT) 

ری آن خلق مزیت های جدید مبتنی بر نقش دروازه ای استان و ظرفیت های گردشگ»
«در پیوند با کریدورهای ملی و بین المللی

ورهای ارتقای شاخص های رقابت پذیری در رقابت با مراکز اقتصادی مشابه در کش»
«پیرامونی و تنوع بخشی به عملکردها و افزایش تاب آوری اقتصادی استان

رقابتی بسط زنجیره  های فعالیت درون و برون بخشی مبتنی بر ارتقای مزیت های»
«استان و توسعه شبکه ای زیرساخت ها

ی کشورحفظ نقش اقتصادی استان و ممانعت از کاهش سهم در مبادالت بین الملل

استراتژی 
تهاجمی 
(SO) 

استراتژی 
محافظه کارانه 

(ST)

استراتژی   
رقابتی  
(WO)

استراتژی 
تدافعی 
(WT) 
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 های دستیابی به فرصت های برابر توسعه در استان مبتنی بر ظرفیت»: هدف بنیادین سوم
«اقتصادی و اجتماعی درون منطقه ای

شکست تله محرومیت استان و دستیابی به سهم . 4هدف بنیادین :هدف بنیادین چهارم
مطلوب از اقتصاد ملی

راهبردهای کالن

ه ساالری، اساسی در ساختارهای مدیریتی و نهادی استان مبتنی بر شایستتحول»
«بومی گرایی و تحرک اجتماعی

ارهای فعال سازی ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی مغفول ناشی از واگرایی ساخت»
«نهادی استان

ارتقای رقابت پذیری و بسط عدالت فضایی در تمامی عرصه های استان در »
«برخورداری از امکانات و ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی

نده کنترل و کاهش تضادها و تنش های اجتماعی و فرهنگی و قومیتی محدودکن»
«توسعه در استان

استراتژی 
تهاجمی 
(SO) 

استراتژی 
محافظه کارانه 

(ST)

استراتژی   
رقابتی  
(WO)

استراتژی 
تدافعی 
(WT) 

ون هایکانبهبخشیقطبیتواستاندرموجودپایینسطحتعادلخالقتخریب
فرآورییت،ترانزلجستیک،فعالیت هایزنجیرهحوزهدریکدیگرباپیونددرتوسعه
دروبنیاندانشاقتصادبهگرایشباگردشگرینوین،کشاورزیمعادن،

استاندراقتصادیفعالیت هایتنوع بخشیوقابلیت افزایی

باپیونددراقتصادیفعالیت هایافزودهارزشارتقایوتولیدروابطمدرن سازی
استانیبرونودرونفزایندهتعامالتوارتباطتقویتوکشورغربکریدور

وننویکشاورزیگردشگری،ظرفیت هایازبهره مندیبااستانتاب آوریارتقای
معدنیصنایع

استراتژی 
تهاجمی 
(SO) 

استراتژی 
محافظه کارانه 

(ST)

استراتژی   
رقابتی  
(WO)

استراتژی 
تدافعی 
(WT) 
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بسط توان خودپاالیی اکولوژیکی سرزمین و تعادل بخشی زیست : هدف بنیادین پنجم
محیطی در اکوسیستم های استان

راهبردهای کالن

و منابع ( آب، خاک و پوشش گیاهی)تحول در ساختار بهره برداری از منابع بیولوژیک 
و ارتقا نظام بهره(  مشتمل بر ذخایر معدنی، ژئومورفولوژی و اقلیم)فیزیکی  وری 

منابع محیطی استان

تعادل بخشی و صیانت از منابع محیطی در استان و کاهش شدت استفاده از منابع 
آب و خاک

ه ارتقای قابلیت های محیطی و استفاده مطلوب از مزایای موقعیت سرزمینی با اتکا ب
غنا و تنوع اکوسیستم های طبیعی موجود در استان

کنترل و کاهش تعارضات از منابع محیطی در استان

استراتژی 
تهاجمی 
(SO) 

استراتژی 
محافظه کارانه 

(ST)

استراتژی   
رقابتی  
(WO)

استراتژی 
تدافعی 
(WT) 


