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  پیشگفتار
  

باشد که قابلیت  ریزي می پذیر در برنامه آمایش سرزمین یکی از روشهاي انعطاف
شود که بسیاري  پذیري عمالً سبب می این انعطاف. کاربرد در بسیاري از مسائل عملی را دارد

دار  از طرفی شرکت مهندسین مشاور گنو عهده. شناسی منسجمی براي آن قائل نباشند روش
بعنوان مدیر اجرائی تیم آمایش منطقۀ گازي پارس جنوبی گردید و آقاي دکتر عباس اطمینان 

نویسنده نیز به عنوان مشاور طرح با . تحقیقاتی تالش خود را براي انجام این فرآیند آغاز نمودند
هاي تحقیقاتی بزرگ و گروههاي  پروژهعلمی مسلماً مدیریت . گروه مزبور همکاري نمودم

ها با همدیگر هدف پروژه  هاي مدونی دارد تا نتایج کار همۀ گروه  هماهنگی بهقیقاتی آن نیازتح
هاي عملیاتی پروژة مزبور که در مستندات مربوطه ثبت شده  در این راستا نگرش. را محقق نماید

آقاي دکتر عباس اطمینان درخواست . هاي مشابه بکار برده شود توانست براي پروژه بود می
لذا این . را مهیا سازددند تا این مطالب به نوعی تدوین گردند تا قابلیت استفاده براي دیگران نمو

  .امید است که مورد استفاده همکاران واقع گردد.  تنظیم گردیدمختصرمجموعه بطور 

از خوانندگان درخواست دارد هاي کتاب همه از قصور اینجانب است و  نواقص و کاستی
  .شزد نمایند تا مدنظر قرار گیرد اشتباهات را گوتا

 1بیژن بیدآباد

  
                                                

1-Email: bijan_bidabad@msn.com                          Web: http://www.geocities.com/bijan_bidabad/  
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  نظریۀ آمایش

گردند   تعریف میيهاي تولید اي از پروژه گذاري که به عنوان بسته القاعده سرمایه علی
ا هاي مستهلک خود را ب ها سرمایه برداري و زمانی که بنگاه هاي مختلف ساخت، بهره در دوران

 بر یاي گوناگون نمایند اثرات توسعه آالت و تأسیسات جدید جایگزین می ساختمان، ماشین
شود  این مناطق همجوار که به عنوان منطقه نفوذ تلقی می. مناطق همجوار خود خواهند داشت

اي از فضا  بدین معنی که منطقه به عنوان حوزه. هاي تعریفی خاصی دارد االصول ویژگی علی
هاي اسکان توسعه در آن حوزه با یکدیگر بیشترین و  گره) تعامل(ود که همکنش ش تعریف می

شود زیرا  این تعریف یک تعریف پویا تلقی می. هاي بیرون حوزه کمترین باشد این تعامل با گره
. دهد هاي درون یک منطقه با بیرون آن مرز منطقه مورد نظر را تغییر می با توجه به تعامالت گره

کند ولی در بلند مدت به شدت تأثیر عوامل  کنشی معموالً در کوتاه مدت تغییر نمیولی این هم
لذا  .گیرد مختلف رشد و توسعه در مناطق همجوار و باالخص خود منطقه مورد نظر قرار می

هاي آن متأثر  شود که گره اي تعریف می منطقۀ نفوذ ضمن داشتن تعریف منطقه به عنوان منطقه
  .ها در گرة مرکزي رشدیابنده باشد  فعالیت(boom)از افزایش شدید 

اي  گذاري را منطقه براساس تعریف فوق از منطقه، حوزه نفوذ یک عملیات سرمایه
ها در گره اصلی که  هاي اسکان آن به نحوي متأثر از افزایش فعالیت کنیم که گره تعریف می

اي خواهد   حوزه نفوذ منطقهبه عبارت دیگر منطقه. شود گردند گذاري در آن واقع می سرمایه
این دیدگاه در .  در آن مشهود گرددلموسگذاري مزبور بطور م بود که به نحوي آثار سرمایه

اي قرار  تطبیق با بسیاري از نظریات رشد و توسعه اقتصادي و همچنین نظریات توسعه منطقه
شود موتور  یگذاري متمرکز در گره اصلی منطقه باعث م بدین معنی که سرمایه. گیرد می

بحث محرك . کند ه نفوذ سرایت میزاي آن به حو رشدي در منطقه فعال شود که امواج توسعه
ها  هاي نظریات اقتصادي به مثابه افزایش داد و ستدهاي بین فعالیت رشد یا موتور رشد از دیدگاه

 دارد و هاي توسعه اقتصادي شود که سابقه عمیقی در تحلیل هاي اقتصادي تلقی می و بین بخش
اند که ذکر مطالب آنها در اینجا باعث اطاله کالم  دانشمندان زیادي در این مورد به بحث نشسته
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 میالدي 1940 که از دهه big push تحت عنوان P.N.Rodan به نظریات توان میخواهد شد و 
از اي رشد و توسعه   نمود فضایی این توسعه به صورت امواج منطقه*.نمودمطرح بوده مراجعه 

  .باشد اي مطرح می گران منطقه دیدگاه تحلیل

هاي  گذاري در یک یا چند رشته فعالیت باعث تحریک سایر رشته وقوع یک سرمایه
ها  شود چگونگی میزان این تحریک به سایر بخش هاي مختلف اقتصادي می ها در بخش فعالیت

معموالً این . اي اقتصاد دارده بستگی به ارتباط پیشین و پسین فعالیت مورد نظر با سایر فعالیت
چنانچه یک فعالیت . گیرد  ستانده مورد تحلیل و ارزیابی قرار می-ارتباط در قالب جداول داده

هاي  ها داشته باشد رشد آن باعث تحریک سایر فعالیت ارتباطات پسین قوي با سایر بخش
شد افزایش فعالیت ها داشته با شود و چنانچه ارتباط پیشین قوي با سایر بخش اقتصادي می

گذاري  لذا براي اینکه فعالیت سرمایه. هاي دیگر باعث رشد فعالیت مورد نظر خواهد شد بخش
بایست  القاعده آن بخش می هاي اقتصادي دیگر گردد علی مورد نظر باعث رشد و توسعه بخش
ت یک پروژه توزیع این اثر در تمام دوران حیا. ها داشته باشد ارتباطات پسین قوي با سایر بخش

  . یکسان نیست

در . برداري است ها متفاوت از دوران بهره در دوران ساخت تحریک سایر فعالیت
ها و نصب تأسیسات اثر خاص   عملیات ساخت و ساز پروژه اعم از ساختمان،دوران ساخت

هاي اقتصادي منطقه خواهد گذاشت که متفاوت از اثراتی است که در دوران  خود را در فعالیت
هاي مستهلک شده با سرمایه جدید   همچنین زمان جایگزینی سرمایه.برداري خواهد داشت رهبه

گذاري اولیه  اي خواهد داشت که از لحاظ کلی با سرمایه نیز عملکردي متفاوت از لحاظ توسعه
  . متفاوت خواهد بود در چند دهه قبل حتماً

ي دیگر اقتصادي در دوران ها یکی از عوامل مهمی که در نحوه تأثیرگذاري بر فعالیت
باشد چنانچه تکنولوژي مورد استفاده در  ساخت مطرح است نوع تکنولوژي بکار گرفته می

                                                
 E.E. Hagen (1975) the economics of development, Irwin pub. ch.7 :  نگاه کنید به *
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آالت آن نیاز به کارگران ماهر دارد  پروژه از نوع پیشرفته باشد مسلماً نصب تأسیسات و ماشین
منطقه در دوران  یا تعامل پروژه با یکه در صورت عدم وجود کارگران ماهر در منطقه همکنش

شود و بالعکس چنانچه تکنولوژي مورد استفاده در پروژه از نوعی باشد که  ساخت کمتر می
پذیر باشد مسلماً  اي امکان ها و نصب تأسیسات آن با کارگران محلی و منطقه ساخت ساختمان

  .اي آن به منطقه بیشتر سرایت خواهد کرد اثرات توسعه

هاي مدنظر از  در نظر گرفته شود که چنانچه پروژهباید این موضوع نیز بطور کلی 
انواعی باشد که غالباً براي استخراج منابع معدنی یا ذخایر زیرزمینی معموالً در مناطق خاص 

به عبارت دیگر نصب تأسیسات و . پذیرد گیرند تعامل آنها با منطقه صورت خاصی می شکل می
رد نظر را به یک منطقه توسعه یافته تبدیل  منطقه مو،هاي هرچند بزرگ استقرار چنین پروژه

رود و سهم  گذاري در منطقه به جیب کارگران و ساکنان منطقه نمی کند زیرا هزینه سرمایه نمی
آالت و سایر وسائل مورد نیاز از خارج از منطقه  عظیم آن به صورت خرید تجهیزات و ماشین

اهر و خدمات مختلف مرتبط با سکونت هاي کارگران غیرم شود و فقط بخشی از هزینه تأمین می
کارگران ماهر خارج از منطقه یا تأمین نیازهاي غیرتخصصی عملیات ساخت و ساز است که به 

از طرف دیگر درآمد حاصل از فروش مواد استخراج . اي خواهد بود هاي منطقه عنوان دریافتی
شود لذا باعث  زي واریز میگردد بلکه به خزانه دولت مرک شده نیز مستقیماً به منطقه بر نمی

  .افزایش قابل مالحظه درآمد ساکنین منطقه نخواهد شد

 وجود گذاري هاي سرمایه یکی از مسائلی که در طرح آمایش حوزه نفوذ منطقه پروژه
مند  دارد، این است که جملگی از امکانات پیمانکاران عمدتاً خارجی و یا داخلی عمده، بهره

، )به میزان اثر پروژه در اقتصاد ملی(اثرات جانبی زیادي در منطقه د، لذا از سمت هزینه، ونش
د، لذا شوها در منطقه مصرف ن گذاري درآمد این سرمایهممکن است از طرفی . د داشتننخواه

کند و از این بابت است که تحوالت  کمک چندانی به تزریق منابع درآمدي در منطقه نمی
میزان اثر این پروژه در غالباً . گیرد هاي منابع، صورت نمی زیادي در اقتصاد منطقه و یا جابجایی

حد استفاده از امکانات محلی از کارگران ساده و بومی و یا باقی امکانات در حد رفع نیاز 
به عبارت دیگر . باشد برداري پروژه می جمعیت اسکان یافته براي انجام مراحل اجرایی و بهره
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  .باشد اي آن کم می پروژه بزرگ است ولی تعامل منطقه

 خزانه کل کشور وارد شده و بهدرآمدهاي آن گذاري به نوعی باشد که  اگر سرمایه
آالت و دانش فنی خارجی گردد در خارج از   هاي ارزي آن صرف خرید قطعات و ماشین هزینه
 ولی از لحاظ عملیات تولید در دوران ساخت و در.  تا منطقۀ حوزه نفوذ استتر تأثیرگذارمنطقه

چون درآمد این حوزه در داخل . اي زیادي خواهد داشت برداري همکنشی منطقه دوران بهره
مورد نظر شود لذا باید تتیجه گرفت که توسعۀ خودجوش زیادي در حوزه  این حوزه هزینه نمی
میزان  این و تحوالت جمعیتی بزرگی نیز در منطقه اتفاق نخواهد افتاد و. اتفاق نخواهد افتاد

این مالحظات با توجه به . تواند باشد  اي حوزة نفوذ نمیه حوزهجدیدي در لد توسعه جمعیت مو
 .نیز در تحقق این روند مؤثر استتا کاربر باشد بر  گذاري سرمایه اینکه سرمایه

انتشار امواج توسعه از نقطه نظر تقاضاي نیروي کار و چرخۀ غیرمستقیم ارتباطات 
که کمیت شد هاي اقتصادي خواهد  جمعیت و فعالیتهاي اقتصادي سبب اسکان  پسین بخش

ولی شکل حوزه و اي از آنان اشاره شد  بستگی به عوامل زیادي دارد که به کلیات شمهآن 
کند و  مورفولوژي و توپوگرافی منطقه خود از انتشار همه جانبۀ امواج توسعه جلوگیري می

ر چرخۀ روابط بخشی مستقیم و هاي اقتصادي در اث نتیجتاً اسکان جمعیت و رشد فعالیت
آورد باعث  در منطقه بوجود میگذاري  روژه سرمایهغیرمستقیم و با توجه به تقاضاهائی که پ

  نیزماري توسعهق نقاط ثانویه و اهاي توسعه و محور.گردد تحقق روند توسعه در منطقۀ نفوذ می
  .گیرند در این فرایند شکل می

هاي خاص خود  این مناطق زمینه خصوصی در هاي بخش توسعۀ ارشادي براي فعالیت
 ولی از جهت جلوگیري از موانع و اشدچندان پرزمینه بتوان گفت که  را دارد و همواره نمی

دار نمودن توسعه در منطقه از جهت افزایش  اي در حوزة نفوذ و همچنین جهت آثار منفی توسعه
توان اقدام به توسعۀ  تا حدودي میعد دیدگاههاي آمایشی تر از ب ها و تخصیص بهینه کارائی

خیلی وسیع نباید ها و جمعیت ساکن در منطقه   توجه به حجم و میزان فعالیت باارادي نمود که
مختلف بایست از قبل هاي  هاي آمایشی در مورد حوزه با این حال کاربري از دیدگاه. باشد
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 .ریزي ارشادي باز نماید تشخیص داده شود تا راه را براي برنامه

این اثرات نه تنها از بتواند قابل مالحظه و بررسی باشد بلکه از لحاظ  ی میعد کم
کیفی نیز قابل توجه است به عبارت دیگر هم سبب افزایش مقدار عرضه و تقاضاي نیروي کار 

ها در زمینه نیروي انسانی و کاالها و  و کاال و خدمات شده و همچنین باعث بهبود کیفیت
  .خدمات خواهد شد

ایجاد شده در منطقه باعث تحوالت مختلفی خواهد “ big push”به هرحال واقعه 
اي اثرات رشد به  از بعد اقتصاد منطقه. اي قابل مالحظه خواهد بود گردید که از لحاظ منطقه

به عبارت دیگر . هاي ارتباطات از قبل ایجاد شده باشد سمتی حرکت خواهند کرد که زمینه
شود در غیر این  باطی در حوزه نفوذ وجود داشته باشد حوزه نفوذ ایجاد میهاي ارت چنانچه شبکه

لذا با توجه به این موضوع عمالً موانع توپوگرافیک و . صورت حوزه نفوذي بوجود نخواهد آمد
. مورفولوژي منطقه باعث خواهد شد تا امواج توسعه در همه جهات جغرافیایی گسترش نیابند

هاي  ها باالخص حمل و نقل و ارتباطات و ویژگی هاي زیرساخت این پدیده همراه با شبکه
  .هاي موجود در حوه نفوذ عمالً محدوده حوزه نفوذ را مشخص خواهند کرد گره

هاي غیر اقتصادي مثبت یا منفی ارزیابی  تواند از لحاظ ارزشگذاري اي می امواج توسعه
تواند  زیست خود می  و تخریب محیطهاي تولیدي هاي ناشی از فعالیت براي مثال آلودگی. شوند

زیستی منفی تلقی شوند که پیامدهاي امواج این توسعه در حوزه نفوذ  هاي محیط از لحاظ ارزش
هاي اجتماعی و تبدیل آنها از سنتی به  تخریب و تغییر الگوهاي فرهنگی و نظام. گردند تلقی می

  .شوند  تلقی میها بعنوان ضد ارزش و منفی مدرن خود از لحاظ برخی دیدگاه

براي مثال . تواند بر توسعه منطقه اثر بگذارد تعامالت یک پروژه از ابعاد مختلف می
از لحاظ عملیات مالی اقتصادي و اثرات اقتصادي در منطقه از که حتی اي  تعامالت پروژه

تواند در منطقه تأثیرات بسزایی  همکنشی کمی برخوردار است ولی از لحاظ مختلف زیر می
  :ردبگذا
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به دلیل تولید کاال عملیات حمل و نقل کاال و جابجایی آن نیازمند توسعه ارادي  -1
 .باشد میمشابه آن هاي  شبکهآهن و  ها، راه بخش بنادر، راه

هاي برق، خطوط انتقال، تأسیسات و  به دلیل مصرف انرژي باال در منطقه عمالً شبکه -2
 .هاي برق باید دچار توسعه ارادي شوند پست

هاي ایجاد  ه خدمات مختلف جهت انجام امور مختلف مرتبط با حوزه فعالیتنیاز ب -3
 ....ارتباطات، بانکداري، مخابرات، بیمه، مالی و : شده توسط پروژه مزبور نظیر

هایی اتفاق  بنابه افزایش تقاضا براي نیروي کار در حوزه مورد نظر عمالً مهاجرت -4
اي  ه تأمین نیازهاي مختلف توسعهها خود احتیاج ب خواهد افتاد که این مهاجرت

شهري و روستایی را در بر خواهد داشت که طیف وسیعی از توسعه ارادي در آن 
 .نماید منطقه را ایجاب می

هاي اقتصادي و تولیدي و اسکان جمعیت ناشی از پروژه مزبور خود باعث  فعالیت -5
توسعه پایدار هاي  شود که اتخاذ سیاست زیست می ایجاد مسائلی نظیر تخریب محیط

زیست سبب انجام امور مختلفی در ارتباط با توسعه ارادي منطقه  براي حفظ محیط
 .خواهد شد

تواند  اسکان جمعیت خود سبب تشدید مسائل قومی و فرهنگی نیز خواهد شد که می -6
بر اساس دالئل فوق . گذاري در جهت توسعه ارادي منطقه شود عاملی براي سیاست
ها، الزامات،  ها، اولویت ها، نیازها، تنگناها، ظرفیت  تا محدودیتلزوماً احتیاج داریم
ها را شناخته و با مدنظر قرار دادن هدف که  ها، موانع، سازگاري مالحظات، قابلیت

گیري و تصمیم سازي در مورد مسئله  تواند از استانداردها منتج شود اقدام به نتیجه می
 .هبود دهیمها را ب مورد نظر کرده و چیدمان فعالیت

با عنایت به تمامی موارد فوق از یک سو و پروسه، فرآیند تولید محصوالت از سوي  -7
جانبی پروژه داراي پیامدهاي تولیدي و محصوالت دیگر در نظر گرفتن طیف صنایع 

 .باشد هاي آن می زیست حوزه نفوذ و اکوسیستم وسیع و گسترده بر محیط

زیست و خصوصاً  هاي محیط طرات آلودگیاز دیدگاه سالمت انسان نیز بدلیل مخا -8
 که باید از قبل  خواهد بودي داراي تعامالت بسیارگذاري هاي سرمایه هوا، پروژه
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 9    متدولوژي آمایش سرزمین

  .مورد بررسی قرار گیرد

توان به  اي را می هاي توسعه دو نوع فعالیتکه در این ارتباط الزم است تصریح شود 
شی از فعالیت فعاالن خصوصی و یکی توسعه خودجوش است که نا. صورت مجزا تعریف نمود

توان از  هاي ارشادي می غیرقابل دیکته شدن از طرف مقامات دولتی است و فقط بعنوان سیاست
دیگري توسعه ارادي است که . هاي قانونی استفاده نمود سازي هاي بخش دولتی و زمینه کمک

هاي الزم  اي مختلف زمینهه قاعدتاً بخش دولتی باید در این امر پیشقدم باشد و با اجراي پروژه
  .را فراهم آورد

ریـزي کالسـیک هـدف مـشخص معـین       در آمایش سرزمین برخالف روشـهاي برنامـه   
ریـزي و اقـدامات متعاقـب آن انجـام گیـرد،       شود تا براي رسیدن به آن هدف عملیات برنامه      نمی

کنـد   یبلکه روش آن به این شکل است که بررسی مـ . بلکه روش آمایش به طریق دیگري است 
هاي  هاي خاص یا عملیات متحول کنندة گوناگون، روند فعالیت که چگونه در اثر استقرار پروژه   

گـردد کـه بعنـوان بازخورهـاي      هاي مثبت و منفـی مـی   انعکاسسبب عادي و طبیعی در سرزمین      
ي هـا  هـاي پـروژه    کـه ایـن آثـار بعنـوان بازتـاب     شـود  پروژه یا گرایش طبیعی روندها شناخته می     

  .شود ر یا گرایش طبیعی روندها شناخته میمذکو

برداري کم بـازده از   ها در طول زمان امکان تخریب محیط و بهره      مجموعه این حرکت  
هـاي آتـی، زیـر ظرفیـت      کنند محدودیت هاي مختلف سعی می ها، برخورد به محدودیت   پتانسیل

یش با در نظـر گـرفتن همـه     آما. شود ها ایجاد تنگناها و مسائل مشابه می       استفاده کردن از ظرفیت   
هـاي   این مسائل با چیدن و سامان دادن و جابجـا کـردن و جهـت دادن و تحـذیر کـردن فعالیـت            

ها، الزامـات، مالحظـات،    ها، اولویت ها، نیازها، تنگناها، ظرفیت    کند محدودیت  مختلف سعی می  
شـناخته و بـا تخـصیص    هـا را   ها و سـازگاري  ها و مطابقت ها، روندها و پتانسیل    ها، ظرفیت  قابلیت

  .بهتر منابع به مصارف کارایی استفاده از سرزمین را باال برده و بازخورهاي منفی را کمتر نماید
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. باشـد  هـاي تعریفـی توسـعۀ پایـدار مـی      ریزي کامالً منطبق با ویژگـی     این دیدگاه برنامه    
یعی و فرهنگی را تهـی   که منابع طباي تأمین کنیم بدین معنی که نیازهاي حال و آینده را به گونه   
  .نسازیم و یا محیط زیست را تضعیف ننماییم

تنظیم رابطه بین انسان، سرزمین و به عبارت دیگر آمایش سرزمین عبارت از 
وري درخور و پایدار، از جمیع امکانات انسانی و  هاي انسان در سرزمین به منظور بهره فعالیت

  . باشد  میاع در طول زمانفضایی در جهت بهبود وضعیت مادي و معنوي اجتم

گذاري در منطقۀ خاص و یا تحول  ناشی از سرمایهدر مطالعات آمایش حوزة نفوذ 
گذاري در منطقه  سرمایههاي  پروژه سوال اصلی این است که ببینیم استقرار همنطقدیگري در 
 - اقتصادي-تواند یک روند گستردة هدفمند و متناسب و در خور توسعه صنعتی چگونه می
و مناطق پیرامونی آن را اشاعه و منطقه محیطی در  هاي زیست  فرهنگی بر پایه توان-اجتماعی

 فرهنگی و - اجتماعی-اقتصادي(هاي  از سوي دیگر امکانات، منابع و قابلیت. سازماندهی نماید
، ساماندهی اقداماتحوزة نفوذ به چه نحو براي پاسخگویی به نیازهاي این ) محیطی زیست

یابد، تا بتواند بطور مناسب پشتیبانی شود و زمینه یک توسعه پایدار را  می)  اختصاصتجهیز و(
در به همان میزان  ياي که بطور قطع با توجه به ماهیت و مقیاس آن تأثیر توسعه. فراهم سازد

 .خواهد داشتمناطق حوزة نفوذ مستقیم و یا حوزة نفوذ غیرمستقیم ساختار کلی 

ه معنی تدوین سندي در جهت تخصیص بهتر منابع، با توجه به به عبارت دیگر آمایش ب
مورد بررسی با توجه به شرایط خاص منطقه روش  که در این .باشد هاي سرزمین می ویژگی

گذاري در منطقه، بر حوزه نفوذ  آمدهاي تحوالت سرمایه ، ضمن لحاظ نمودن آثار و پینظر
 و آینده حوزه نفوذ مستقیم نموده و با مستقیم آن، اقدام به تهیه سندي از وضعیت موجود

نماید، توزیع منابع در حوزه مزبور به سمت  هاي استنتاجی و تحلیلی الزم، سعی می روش
  .تخصیص بهتر منابع و با مالحظات فضایی سرزمین، توأماً مطرح گردند

  :باشد شناسی به شرح ذیل می  از دیدگاه روشیسند آمایشیک ها در تدوین  مهم
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v ها اولویت  
v ها حاالت مختلف و گزینه  
v روش استنتاج  
v ها بدست آوردن دورنما و ارائه سیاست 

گیري آن،  هاي حاکم بر شکل و تحلیل قانونمندي» فضا«در آمایش سرزمین، مقولۀ 
ها و تعابیر مختلفی   فضا برداشتبارة بطور کلی در.دنریزي دار ترین نقش را در برنامه کلیدي

توان گفت که فضا در برگیرنده و حاصل روابط متقابل  یوجود دارد، ولی در مجموع م
 مشخص یا پهنۀ یمحیطی بخشی از جامعه در محیط  فرهنگی و زیست- اجتماعی-اقتصادي

روابط بین انسان و فضا نحوة استقرار مشخص یا گسترة معینی از سرزمین است و سازمان فضایی 
سیماي کلی و چگونگی پراکنش و اسکان سازمان فضایی . باشد هاي انسان در فضا می و فعالیت

هاي متقابل بین  محیطی و کنش  زیست- فرهنگی-جمعیت و توزیع استقرار و ساختار اقتصادي
هاي  تحلیل چگونگی سازمان فضایی محدودة مورد مطالعه از ضرورت .سازد آنها را مشخص می

 :شود زیر ناشی می

هاي  توان قانونمندي فضا مییابی  ثر و نیز چگونگی سازمانؤبا شناخت عوامل م -1
 فضا را دریافت تا از این طریق توسعه ارادي و هدایت شده فضاي مورد هیسازماند

 .ها و استعدادهاي آن ممکن گردد مطالعه براساس پتانسیل

توان به نقاط قوت و  هاي فضاي مورد مطالعه می با شناخت سیماي موجود و ویژگی -2
 .ازماندهی مناسب وضع موجود اقدام نمودبرده و در جهت بهکرد و س ضعف آن پی

توان دریافت که تحوالت محدوده مطالعه بـه چه  یابی فضا می با شناخت روند سازمان -3
 کشورتر  کالنسمت و سویی گرایش دارد و در نتیجه، در تـوافق با استراتژي توسعه 

ریزي فضاي  تـوان نتیجه گرفت که در برنامه  هست یا خیـر؟ و نیز مییا منطقۀ بزرگتر
 .مبادرت ورزیدبایست کدام روندها یا تقویت مورد مطالعه به تعدیل یا ایجاد 

  :باشد  شامل موارد زیر میگیري سازمان فضایی عوامل موثر در شکل
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زیست فیزیکی و بیولوژیکی بعالوه پیشینه  شامل محیط: عوامل طبیعی و تاریخی -1
   .تاریخی

  :هاي شامل گروه: عوامل انسانی -2
Ø  اجتماعی-اقتصادي ساختار  

Ø  روابط انسان و اکوسیستم  
Ø هاي فرهنگی  ویژگی 

Ø  هاي سیاسی ویژگی(جغرافیاي سیاسی ( 

Ø تغییر و تحوالت فراملّی 

؛ گـذاري  هاي عملیاتی سـرمایه   محدوده و حیطه مشخص شده محل پروژه     را منطقهاگر   
هـاي عملیـاتی    ه محدوده و حیطه مشخص شده تحت تأثیرات مستقیم پـروژ  راحوزه نفوذ مستقیم 

گیـرد کـه در آن    ریز قـرار مـی    که مدنظر برنامهتعریف کنیمزمانی  را برنامهافق و گذاري   سرمایه
 بررسی کلیت رابطه انسان، فعالیت، فضا، آمایشهدف ؛  بایست به ثمر برسندبرنامهمقطع اهداف 

هـاي اسـتفاده بهتـر و     اه و تالش براي یـافتن ر  گذاري  سرمایه و با توجه به اثر پروژه        رنامهبدر افق   
  . باشد می» حوزه نفوذ مستقیم«ها در  تر از امکانات با توجه به نیازها و قابلیت مطلوب

تر اپویاز بابت مشابه هاي  روشهاي آمایش که باعث متفاوت شدن آن با  از ویژگی
 منطقی در جامعیت سازي  و پویایی نظري آن در نظریهانعطافگردد، قابلیت   مینشدن آ

هاي متفاوت و  و ترازبندي) کلی و جزئی(بندي  قابلیت سطح. باشد  می فعالیت- فضا-سانان
ریزي که فقط از  سایر روشهاي برنامه، در مقایسه با منطقی با خصوصیتی  وبسیار گوناگون

هاي   از جمله ویژگیکنند  فعالیت استفاده می- در قالب جامعیت انسانهاي رشد و توسعه نظریه
  .شدبا آمایش می

ها و روند   نسبت به پدیده دیدهیوزا دیگر روش آمایش  متمایز کنندهخصوصیاتاز 
 و طرحدر قوالب متفاوت قابل  چگونگی طرح مسائل و موضوعات را تحوالت آنها است که

  فراخیا  تنگ و تواند  میهاي آمایشی سازي زاویه دید به موضوع در نظریه. نماید بررسی می
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 13    متدولوژي آمایش سرزمین

تمامی اگر (گذاري  سرمایهال اثر یک پدیدة طبیعی و یا یک پروژة  براي مث.نتخاب شودا
تر قابل بررسی   گستردهزوایاي دیدبا انتخاب آمدهاي گسترده آن  هاي آن مدنظر نباشد، پی جنبه

ریزي به دلیل وجود  خواهد بود و این امکان تغییر زوایاي دیی در مراحل مختلف برنامه
  .قابل استفاده و اعمال است یبندي در حین تحلیلهاي آمایش سطح

عمق و تعدد جوانب نگرش و ، ریزي  به برنامهدیگر در دیدگاه آمایشخصوصیت 
 از هم و یا متضاد دورگاه موضوعات در آمایش  .باشد ها در ارتباط با یکدیگر می تحلیل پدیده

حی و در سطراها  پدیهموضوعی   و یا وزن و اعتبار و جایگاهمنمای را با هم دیده و سنجش می
کنیم و هر موضوع   مختلف بررسی می دیدايایوز و با هاي متفاوت ن و یا جایگاهاوزبا امتفاوت 

یابی و   وزننتیجتاً .نمائیم را در سطوح مختلف با وزنی خاص و زاویۀ دیدي متفاوت بررسی می
نماییم،  یک موضوع، وقتی از زوایا و سطوح مختلف به آن نگاه می یابی اعتبارسنجی و جایگاه
بسیاري از استنتاجات را در حین فرآیند شناسی آمایشی است که   روشياز خصوصیات پویا

  .نماید ریزي خلق می برنامه
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 کلیات

اي در اثـر   براي بررسی روش کار اجرائی آمایش سرزمین در عمل فرض کنیـد منطقـه            
گـردد کـه ایـن تحـوالت      اي مـی   آتیه دچار تحـوالت عدیـده  هاي جدید در گذاري انجام سرمایه 

فضا را در حوزه نفوذ منطقـه مـورد نظـر در افـق طـرح دگرگـون        -فعالیت -همگی ارتباط انسان 
با چیدن و سامان دادن و جابجـا  هدف ما از آمایش حوزة نفوذ این منطقه این است که    . سازد  می

هـا، نیازهـا،     محـدودیت یمکنـ  تلـف سـعی  هـاي مخ  کردن و جهت دادن و تحذیر کـردن فعالیـت      
هـا و    ها، روندها و پتانـسیل     ها، ظرفیت  ها، الزامات، مالحظات، قابلیت    ها، اولویت  تنگناها، ظرفیت 

ها را شـناخته و بـا تخـصیص بهتـر منـابع بـه مـصارف کـارایی اسـتفاده از             ها و سازگاري   مطابقت
  .میسرزمین را باال برده و بازخورهاي منفی را کمتر نمای

تـا حـد    خواهـد بـود و    مورد نظرها همگی محصور به حوزه نفوذ مستقیم منطقه    بررسی  
 یم نخـواه گـذاري  سـرمایه به مسائل مـرتبط بـا فرامـرز منطقـه حـوزه نفـوذ مـستقیم منطقـه              ممکن  
منطقه بعنوان اطالعات از پیش مـشخص شـده   گذاري  پروژه سرمایه اطالعات مرتبط با    . پرداخت
  .گردد اعالم میه الزاماً توسط کارفرما تهیه و باشد ک میو برونزا 

هـاي اسـتراتژیک و کلیـۀ     ها، اهداف و دیدگاه    ها، محدودیت  کلیه پیش فرض  همچنین  
تـیم  طـی مـستنداتی بـه    همگی قبالً باید هاي مدنظر کارفرما، همگی     مالحظات سیاسی و اولویت   

هاي خود اقدام به طرح  بررسیها و    د، در غیر اینصورت محقق بر اساس یافته       ومحققین تحویل ش  
  .هائی در نتایج گردد تواند سبب تورش  که میمسائل فوق خواهد نمود

گـذاري،   هـاي اقتـصادي، شهرسـازي، سـرمایه     کلیه تحوالت آتی منطقه که طـی طـرح     
بینی اتفاق آن قریب بـه   سیاسی، نظامی و مشابه آن، که قرار است در منطقه اتفاق بیافتد و یا پیش  

توسط کارفرما به محقق گوشزد شـود؛     بایست با شرح ابعاد و اندازة تحول       د بود، می  وقوع خواه 
 .هاي بعدي قرار خواهد گرفت هاي محقق خود مبناي بررسی در غیر اینصورت یافته
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  هاي بررسی  بخش

  :ها شامل موارد زیر خواهد بود هاي عمده بررسی  بخش

  گذاري منطقه سرمایهبررسی وضعیت موجود حوزه نفوذ مستقیم : بخش اول

   سیاسی منطقه حوزه نفوذ-موقعیت جغرافیایی -1-1
 هاي موثر بر آمایش منطقه حوزه نفوذ ها و پروژه طرح -1-2

 زیست آب، خاك و محیط -1-3

 هاي تولیدي، خدماتی و زیربناها بخش: ، شامل“اقتصادي”وضعیت  -1-4

 پراکندگی جمعیت، نیروي انسانی، اشتغال -1-5

 محیطی ستاي و زی توسعه شهري، روستایی، منطقه -1-6

 . فرهنگی-مسائل بارز قومی -1-7

شـامل  . گذاري بـر حـوزه نفـوذ مـستقیم منطقـه            بررسی ابعاد اثرگذاري پروژه سرمایه    : بخش دوم 
 ها و تنگناها ها، ظرفیت ها، قابلیت بینی روندها، نیازها، محدودیت پیش

  و تحوالت منتج از آن“ پارس جنوبی”گذاري در  ابعاد سرمایه -2-1
هاي زیر، با تأکید بر   گاز پارس جنوبی در افق طرح در زمینهانداز اثر پروژه چشم -2-2

 :ها ها و ظرفیت ها، تنگناها، قابلیت ها، محدودیت نیازها، پتانسیل

  مسائل سیاسی، نظامی و ژئوپولیتیک منطقه -2-2-1
 ها ها و پروژه مالحظات مربوط به سایر طرح -2-2-2

 زیست آب، خاك و محیط -2-2-3

 هاي تولیدي، خدماتی و زیربناها بخش -2-2-4

 اعی، جمعیتی، نیروي انسانی و اشتغالاجتم -2-2-5

 اي توسعه شهري، روستایی و منطقه -2-2-6

 .مسائل فرهنگی و قومی -2-2-7
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بنـدي مـسائل و مـوارد     آمایش و پیشنهاد اصالح روند رشد آتی با توجه بـه اولویـت          : بخش سوم 
  هاي قبل مطروحه در بخش

 به ترتیب هاي اطالعاتی ها و روي هم اندازي الیه بندي یافته بندي و طبقه اولویت -3-1
 :اولویت از سطوح زیرین به باال

  بستر: نقشه سطح صفر -3-1-1
  سیاسی: نقشه سطح یک -3-1-2
  اسکان: نقشه سطح دو -3-1-3
  زیربنا: نقشه سطح سه -3-1-4
  اقتصاد: نقشه سطح چهار -3-1-5
  جامعه: نقشه سطح پنج -3-1-6
  توسعه: نقشه سطح شش -3-1-7
  پایه: نقشه سطح هفت -3-1-8
  آمایش : نقشه سطح هشت -3-1-9

ق سندها در مراحل درج و شمول و تطبی» روي هم اندازي«تحلیل و استنتاج  -3-2
ها و تنگناها و  هاي مختلف و تطبیق نیازها با امکانات و توجه به محدودیت اولویت

 ها طرح پیشنهادات و سیاست

 ها و پیشنهادهاي کلی و در حد کالن منطقه حوزه نفوذ در موارد زیر ارائه سیاست -3-3
  :)و در صورت لزوم، طرح مسائل حقوقی و قانونی(
   سیاسی منطقه حوزه نفوذ-افیاییمسائل جغر -3-3-1
 ها  ها و پروژه مالحظات مربوط به سایر طرح -3-3-2

 زیست آب، خاك و محیط -3-3-3

 هاي تولیدي، خدماتی و زیربناها اقتصاد شامل بخش -3-3-4

 مسائل اسکان جمعیت، نیروي انسانی و اشتغال -3-3-5

 اي مسائل توسعه شهري، روستایی و منطقه -3-3-6
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 مسائل فرهنگی و قومی -3-3-7

 تحقیقات بعدي هاي مناسب براي  زمینه -3-4

 هاي مدیریتی و سازمانی توصیه -3-5

  هاي کاري تقسیم کار و وظایف گروه

هر گروه کاري، فصول معین شده از شرح خدمات بخش اول و بخش دوم که در 
 شرح خدمات آنها انتخاب و با توجه به ریزارتباط مستقیم با یکدیگر هستند را بر اساس 

الزم که مورد استفاده در بخش سوم براي استنتاج شناسی متعارف بررسی، تا حد جزئیات  روش
  :ها باید موارد زیر را ملحوظ دارند چارچوب کلی بررسی. دهد است مورد مداقه قرار می

باشند و ورود به جزئیات  سطح کالن مسائل در منطقه حوزه نفوذ مستقیم طرح می -
ه مسائل خرد که مسائل بطوري که قابل استفاده براي بخش سوم نباشد و یا پرداختن ب

 .ها نخواهد بود تأثیرات قابل اغماضی بر کالن منطقه دارد مورد نظر بررسی

باشد که ابعاد خرد بودن مسئله ذکر گردیده و دلیل  بند فوق به این معنی نیز می -
 .شود اغماض آن مطرح می

 :هاي زیر است هر فصل مشتمل بر زیر فصل -

 ها مقدمه، کلیات و روش -

 ها بدنه تحلیل -

 ها بینی گیري، نکات مهم و پیش صه، نتیجهخال -

هاي ترانسپارنت و کاغذي نمود تصویري خواهند   بر روي نقشه ها الزاماً کلیه تحلیل -
 .داشت

 و 1:500,000 و 1:1,000,000 و 1:2,000,000ها در چند سطح  مقیاس نقشه -
  و با توجه به نحوه نگرش به مسائل خواهد بود1:250,000

ج نهایی موضوع شرح خدمات بخش سوم توسط اشتراك نظر و بخش سنتز و استنتا -
دستور . هاي ذیربط و بصورت جمعی انجام خواهد شد تحلیل و  بررسی همه گروه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 21    متدولوژي آمایش سرزمین

هاي کاري  هاي کلی در جلسات تلفیق آمایش براي هر یک از گروه گیري کار نتیجه
 .مشخص خواهد گردید

  EXCELافزار  و نمودارها، نرماستانداردهاي مورد استفاده براي محاسبات و جداول  -
 .باشد می

هاي مسلسل و هرمی از راست به چپ به شکل زیر  بندي گزارش بر اساس شماره فصل -
 :باشند می

                            3  - 4  –  2  –   6 –  5  -.   ..  
   

  
کلیات این . نمایند میها استانداردهاي شوراي تلفیق را در هر مرحله رعایت  کلیه گروه -

 :شناسی، از قرار زیر است استانداردها در روش

 ترسیم وضع موجود  -

  گذاري سرمایهپروژه اثرات بینی آینده در افق طرح با احتساب  پیش -

 .ها براي سنتز نهایی بندي یافته تطبیق و طبقه -

  

   سیاسی-  کاري جغرافیایی وظایف گروه

  :در بخش اول

  نطقه حوزه نفوذ مستقیم سیاسی م-موقعیت جغرافیایی -1-1
  جغرافیایی  -1-1-1
 سیاسی  -1-1-2

  :در بخش دوم

 در حیطه مسائل سیاسی، برنامه در افق گذاري  سرمایهانداز اثر پروژه چشم -1-1-3

  زیربند  بند  زیرفصل  فصل  بخش
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ها،  ها، محدودیت نظامی و ژئوپولیتیک منطقه با توجه به نیازها، پتانسیل
  .ها ها و ظرفیت تنگناها، قابلیت

  :در بخش سوم

  لفیقبر اساس دستور کار شوراي ت

ایـن بخـش بـه صـورت تحلیلـی کلیـه مـوارد              :  سیاسـی  -روش شناسی بخش توسـعه جغرافیـایی      
  .  نظامی و مسائل مرتبط با آن را طرح و بررسی خواهد کرد- جغرافیایی-سیاسی

  

  ثر بر منطقه ؤهاي م پروژهسایر  کاري  وظایف گروه

  :در بخش اول

 :ه حوزه نفوذهاي کالن داخلی موثر بر آمایش منطق ها و پروژه طرح -1-2

  ها بر منطقه حوزه نفوذ بر اساس اطالعات مصوب  حجم کلی اثرات جانبی طرح

 :در بخش دوم

  ها در افق طرح  ها و پروژه مالحظات مربوط به سایر طرح -2-2-1
  ها ها و پروژه برخورد با اثرات جانبی مثبت و منفی طرح

  :در بخش سوم

  بر اساس دستور کار شوراي تلفیق 

  :ها در چند قسمت باید انجام شود ها و پروژه  اثرات طرحبررسی: روش شناسی
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این جداول . ها بر منطقه نفوذ ها و پروژه محاسبه جداول اثر اشتغال و تولید مستقیم طرح -1
 .پذیر باشد القاعده با جدول بخش اقتصاد جمع باید علی

 زیست  هاي دیگر بر محیط ها و پروژه اثرات طرح  -2

  

  زیست خاك و محیط کاري آب،  وظایف گروه

  :در بخش اول

  خیزي شناسی و زلزله بررسی منابع فیزیکی، اقلیم، منابع آب، خاك، زمین -1-3-1
ها و  وحش جانوري، زیستگاه بررسی منابع بیولوژیکی، پوشش گیاهی، حیات -1-3-2

 مناطق حفاظت شده

 محیطی  هاي زیست بررسی آلودگی -1-3-3

 زیست ضوابط و مقررات محیط -1-3-4

  :در بخش دوم

   فیزیکیانداز منابع چشم -2-2-3-1
 انداز منابع بیولوژیکی چشم -2-2-3-2

 محیطی هاي زیست انداز آلودگی چشم -2-2-3-3

  :در بخش سوم

  بر اساس دستور کار شوراي تلفیق 

گـذاري و   ایـن بخـش بـا اسـتفاده از اطالعـات پـروژه سـرمایه       : زیست روش شناسی بخش محیط  
وذ ارزیـابی  محیطـی آنهـا را در منطقـه حـوزه نفـ         ها اثـرات زیـست     ها و پروژه   همچنین سایر طرح  

  .خواهد کرد
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  وظایف گروه کاري اقتصاد

  :در بخش اول

  هاي تولیدي  بخش -1-4-1
 هاي خدماتی بخش -1-4-2

 هاي زیربنایی بخش -1-4-3

: هاي اقتصادي در زمینه ترسیم وضع موجود از ابعاد ساختار فعالیت: روش کار
  هاي انجام شده، تولید، اشتغال گذاري سرمایه

کشاورزي، نفت، ):  گانه12(هاي  روه شامل گISICبندي بر اساس استاندارد  طبقه
معدن، صنایع، برق و آب و گاز، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداري، حمل و 
نقل و انبارداري و ارتباطات خدمات موسسات مالی و پولی، خدمات مستغالت و 

اي و تخصصی، خدمات عمومی، خدمات اجتماعی و شخصی و  خدمات حرفه
  .در صورت نیاز قابل تسري است) گانه32(ها  ر حد بخشبندي د این طبقه. خانگی

هاي ملی ایران صفحات  هاي اقتصادي بر اساس استاندارد حساب بندي فعالیت طبقه -
ریز شدن در درون اطالعات در صورت نیاز تا حد . باشد  می1373 نشریه آذر 51-9

  .گردد تولیدات اساسی منطقه مطرح می

  :در بخش دوم

   تولیديهاي انداز بخش چشم -2-2-4-1
 هاي خدماتی انداز بخش چشم -2-2-4-2

 هاي زیربنایی انداز بخش چشم -2-2-4-3

 بینی اقتصادي و جدول داده ستانده و با هاي پیش در این بخش با استفاده از روش:  کار روش
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  .بندي زیر خواهد بود تقسیم

  : شود بندي می  در دو قسمت طبقهگذاري  سرمایه پروژهاثر پدید آمدن 

  شود  گذاري مستقیم در منطقه حوزه نفوذ ایجاد می سرمایهتوسط  اثري که -1
  گردد  اثري که از طریق اقتصاد کل کشور بر منطقه حوزه نفوذ وارد می-2

بینی  پیش... ها و  گذاري با بررسی نیازها، استانداردها، معیارها و سرمایه) 1(در طبقه 
 بخش روش به تناسب هاي اقتصادي و خدماتی در منطقه صورت خواهد پذیرفت در هر فعالیت

  .موضوع است

) نه ضرایب فنی( ستانده و بهنگام کردن قیمتی آن -با حل الگوهاي داده) 2(در طبقه 
 تحوالت اقتصاد کشور را در ،منطقهدر گذاري   ارقام سرمایهءبا القا) از لحاظ ارزش اسمی(

 نفوذ به صورت تسهیم ارزیابی نموده و سهم منطقه حوزه... ال، واردات وشتغهاي تولید، ا زمینه
  . اده بدست خواهد آمدس

  :در بخش سوم

  بر اساس دستور کار شوراي تلفیق 

  :روش شناسی در بخش اقتصاد

    اثرات غیرمستقیم - الف

  هاي مابین سال پایه و سال افق  گذاري پروژه طی سال تهیه جدول میزان سرمایه -1
 ستانده و یافتن استانداردها و معیارهاي اثرگذاري میزان –آماده نمودن جدول داده  -2

 هاي اقتصاد  کلیه بخش... گذاري بر تولید، اشتغال،  ریالی سرمایه

بینی میزان اشتغال   جهت حصول پیش2  ردیف  در محاسبات1اعمال اطالعات ردیف  -3
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  در کل کشور گذاري سرمایهو تولید در اثر اجراي پروژه 

اي و پیدا کردن  هاي منطقه ت منطقه حوزه نفوذ در زمینه حسابآماده سازي اطالعا -4
 هاي اشتغال و تولید  سهم مناطق حوزه نفوذ از کل کشور در زمینه

 براي حوزه نفوذ، در پایان این بند 4 با استفاده از ردیف 3تخصیص محاسبات بند  -5
م بر منطقه  چه اثراتی به صورت غیرمستقیگذاري سرمایهخواهیم دانست در اثر پروژه 

 .شود  میءحوزه نفوذ القا

  :نتایج بدست آمده ازاین بخش

Ø  افزایش اشتغال غیرمستقیم در حوزه نفوذ در سال افق طرح  
Ø  افزایش تولید غیر مستقیم در حوزه نفوذ در سال افق طرح  

بندي  گذاري در آن طبقه ي است که پروژه سرمایه-این اطالعات محتوي اثرات بخش
  .باشد ها می  بخشبر سایر -شود می

    اثرات مستقیم -ب

ي که  -گذاري در بخش  ریال سرمایهaیافتن استانداردها مبنی بر اینکه به ازاء هر 
هاي مختلف اشتغال  به چه میزان در بخش -گردد بندي می گذاري در آن طبقه پروژه سرمایه

ها و  رمنُدست آورد یا از هاي مشابه ب توان از پروژه  این اطالعات را می. شود مستقیم ایجاد می
بخش مربوطه  ستانده در ستون -همینطور خود جدول داده. معیارهاي جهانی استفاده نمود

بینی کنیم که در سال  در این قسمت باید محاسبه و پیش. باشد  در این مورد میی اطالعاتحاوي
تقیم در انجام هاي پیشین به طور مس  بخشیگذاري به چه میزان افق طرح براي انجام سرمایه

  .فعالیت پروژه دخیل خواهند بود

بینـی   هـاي پـیش   ال و تولیـد براسـاس روش  غتشـ بینی روند طبیعی موجود در ا   محاسبه و پیش    -ج
  .متداول و با استفاده از روندها بدست خواهد آمد
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    جمع اثرات مستقیم و غیرمستقیم -د

هاي مختلف را در افق  ش الف و ب و ج عمالً اشتغال و تولید بخهايبندي بخش جمع
  .نماید بینی می  پیشطرح

  

  وظایف گروه کاري جمعیت و نیروي انسانی

  :در بخش اول

  هاي مربوطه ساختار جمعیتی و مشخصه -1-5-1
 نیروي انسانی و اشتغال -1-5-2

  :در بخش دوم

  هاي مربوطه  انداز ساختار جمعیتی و شاخص چشم -2-2-5-1
 انداز نیروي انسانی و اشتغال چشم -2-2-5-2

  :در بخش سوم

   دستور کار شوراي تلفیق بر اساس

روش مطالعـات جمعیتـی عمـدتاً مبتنـی بـر اسـتفاده از اسـناد و مـدارك                :روش و مراحل مطالعه   
ی وضعیت فعلـی  توان تا حدودي تصویر کم موجود است و با استفاده از این اسناد و مدارك می     

برخـی   .هاي جمعیت شـناختی، اجتمـاعی و اقتـصادي بـه دسـت داد             از لحاظ ویژگی  جمعیت را   
خصوصیات کیفیتی و یا کمی جمعیت که قابل حـصول از طریـق مـدارك و اسـناد نیـست و یـا              

آوري  اصالً مدارك و اسنادي براي آنها وجود ندارد از طریـق مـصاحبه و سـایر روشـهاي جمـع          
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جدیدترین آمار جمعیتی موجود، نتایج سر شماري عمومی نفـوس  . اطالعات بدست خواهد آمد  
هاي گذشته، تحوالت جمعیتـی منطقـه    هاي سرشماري قایسه این نتایج با دادهو مسکن است که م 

اي بـراي   هاي اخیر نشان خواهد داد و تجزیه و تحلیل چگونگی این تحوالت پایه را در طول دهه 
بینـی بـر اسـاس رونـد تحـول جمعیـت و           ایـن پـیش   . بینی تحوالت آتی جمعیت خواهد بود      پیش
توان میزان جمعیت،   در انتها می .  تحوالت صورت خواهد گرفت    چنین عوامل اثرگذار بر این     هم

بینـی و مـورد    ویژگیهاي آن و همچنین وضـعیت فعالیـت و اشـتغال جمعیـت را در آینـده  پـیش                   
  :  مرحله انجام خواهد شد که عبارتند از5مطالعات جمعیت در . مطالعه قرار داد

ید پاسخگوي نیازهاي مطالعاتی اطالعاتی که با:  گردآوري و سامان بخشی اطالعات-الف
جمعیتی باشد، زیاد، گسترده و متنوع است و از منابع متفاوتی نیز باید تهیه شود که به طور 

اجرائی، (بندي مطالعات جمعیتی که با اهداف مختلف  گردآوري و طبقه: خالصه عبارتند از
لعات توسط مهندسین این مطا. هاي مختلف انجام شده است توسط گروه...) تحقیقاتی، موردي 

مشاور، واحدهاي مطالعاتی دستگاههاي اجرائی و متخصصین و گروههاي دانشگاهی و 
ها براي مطالعات جمعیتی توسط دستگاههاي  مهمترین داده. صورت گرفته است... تحقیقاتی و 

در این مرحله تا حد . شود آوري و منتشر می آماري ذیربط و به ویژه مرکز آمار ایران جمع
هاي تخصصی آماري  هاي اطالعاتی دستگاههاي مختلف اجرائی و سازمان کان آمار و دادهام

 :ترین منابع آماري در ارتباط با مسائل جمعیتی عبارتند از  مهم. شود تهیه و گردآوري می

 مرکز آمار ایران  -

 ها  سازمانهاي مدیریت و برنامه ریزي استان -

 سازمان ثبت احوال  -

  سازندگی وزارت کشاورزي و جهاد -

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

................ 

هاي  هاي نفوس و مسکن سالهاي مختلف و همچنین سرشماري نتایج سرشماري
و هم چنین ...) باروري، انتقال و بیکاري (اي مرکز آمار  هاي نمونه عشایري و آمارگیري
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و نیز ...) زدواج، تعداد دانش آموزان ومرگ و میر، زاد و ولد، طالق، ا(آمارهاي ثبتی موجود 
هاي بهداشت و اطالعات روستائی جهاد سازندگی  در صورت امکان اطالعات مربوط به خانه

 .آوري خواهد شد جمع

 ساله 10ها  با توجه به این که فاصلۀ زمانی شرشماري:  به هنگام کردن و بازسازي اطالعات–ب 
رین سرشماري نفوس آمار قابل استفاده در دسترس است و اغلب چند سال بعد از زمان جدیدت

خواهد بود و در طی این مدت تقسیمات سیاسی و جغرافیائی تاحدودي تغییر نیز کرده است، تا 
همچنین . حد امکان باید سعی شود که بخشی از اطالعات در قالب آخرین تقسیمات ارائه شود

گیري براي  هاي جمعیتی و تصمیم لیلبا توجه به این که یکی از عوامل مهم در تجزیه و تح
ها در  آینده، روند تحوالت گذشته است و در مورد منطقه مورد مطالعه، تعدادي از شهرستان

) تاحد امکان(هاي جمعیتی  اند، بازسازي برخی از فاکتورها و شاخص سالهاي قبل وجود نداشته
  . ستترین و وقت گیرترین مراحل کار ا براي شهرستانی مزبور از مهم

آوري، به هنگام  پس از جمع: هاي بدست آمده و تمیز کمبودهاي اطالعاتی بندي داده  طبقه–پ 
بندي شده و با توجه به سایر  کردن و بازسازي اطالعات آماري، این اطالعات مرتب و طبقه

شود که در  کمبودهاي اطالعاتی و آماري مشخص می...) ثبتی، گزارشات موردي (اطالعات 
  .توان با مراجعه، مشاهده و مصاحبه نسبت به رفع کمبودها اقدام کرد ز میصورت نیا

هاي اطالعات گردآوري  تلفیق مجموعه داده:  تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوري شده–ت 
 جمعیت منطقه و عمومیشده و تجزیه و تحلیل آنها، زمینه مناسب را براي ترسیم سیماي 

  .آورد گناها را فراهم میها، کمبودها و تن همچنین تمیز مزیت

در این مرحله، با توجه به نتیجه مطالعات مرحله قبل و همچنین : بینی وضعیت آینده  پیش–ث 
ها، فاکتورهاي جمعیتی و یا در واقع با هماهنگی سایر  ها، وضعیت اقتصادي، پروژه سیاست
، وضعیت فعالیت و بینی جمعیت  مطالعاتی و نتایج به دست آمده از آنها نسبت به پیشيها بخش

نکته قابل توجه  .هاي اقتصادي در مقاطع زمانی برنامه اقدام خواهد شد اشتغال در بخش اشتغال و
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هاي مطالعاتی در مورد تحوالت شاخصهاي   با سایر بخشدید بخش لزوم هماهنگی شدر این
 توجه به باشد که با ها به و از منطقه و اشتغال و نیروي انسانی می جمعیتی بخصوص مهاجرت

  .هاي دیگر اقدام به تصحیح یا تغییر روند شاخصهاي جمعیتی خواهد شد دیدگاههاي بخش

   :روش شناسی بخش جمعیت

ها و بر اساس  ها و پروژه هاي اقتصاد و طرح بخش جمعیت با دریافت اطالعات بخش -1
. یدنما بینی می بینی اشتغال آنها کل جمعیت مناطق حوزه نفوذ را در افق طرح پیش پیش

هاي  اقالم جمعیت شناسی نظیر مهاجرت، زاد و ولد مرگ و میر و سایر مشخصه
جمعیتی با در نظر گرفتن فرض اسکان جمعیت در سال افق بر مبناي میزان اشتغال 

 .بینی شده در این بخش محاسبه خواهند شد پیش

 1400بینی جمعیت در سال  روش پیش -2

استفاده از اطالعات قبل از شروع عملیات بینی روند رشد طبیعی جمعیت با  پیش)  الف
  گذاري سرمایه

با استفاده از  (گذاري وقوع پروژة سرمایهها در اثر حادثه  بینی میزان مهاجرت پیش)  ب
  )اطالعات بخش اقتصاد

  جمع بخش الف و ب )  ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  سال مبناي اطالعات  افق برنامه  

  ج

  الف
  ب

  گذاري روژه سرمایهاثر پ

  نفر

  سال صفر
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 :هاي جمعیت طبیعی و مهاجر جزئیات بررسی -3

گذاري توسط محاسبات  هاي سرمایه  میزان اشتغال پروژهو دو سناریبراساس: الف
  .شود  براي کل کشور محاسبه می I/Oجدول 

 ملی توزیع شده و با توجه به اضافه ارقام بدست آمده براساس جداول حسابهاي: ب
سهم  گذاري به ارقام آن منطقه نمودن ارزش افزوده جدید پروژه سرمایه

  .دید بدست خواهد آمدگذاري از اشتغال ج منطقه سرمایه
هاي طبیعی منطقه حوزه نفوذ براي افق  اشتغال طبیعی جمعیت بر اثر رشد فعالیت: ج

  .شوند طرح محاسبه می
با استفاده از تطبیق رشد طبیعی جمعیت و اشتغال طبیعی جمعیت میزان شاغلین مازاد : د

  .شود بر احتیاج طبیعی منطقه حوزة نفوذ برآورد می
گذاري کسر کرده تا میزان  د را از اشتغال پروژه سرمایهه در بند رقم بدست آمد: ه

  .آید اشتغال که باید توسط مهاجرین تأمین شود بدست می
سهمی به صورت خوابگاهی و سهمی با خانواده به ) شاغل(از رقم مهاجرین : و

با استفاده از این نسبت درصد . صورت دائم در منطقه اسکان خواهند کرد
آید و با  با خانواده در منطقه اسکان خواهند یافت بدست میشاغلینی که 

عد خانوار میزان جمعیت مهاجر جهت اسکان مشخص خواهد  ضرب آن در ب
  .شد

مهاجر جدید احتیاج به نیازهاي خدماتی دارند را در نسبت چون این حجم جمعیت : ز
اشتغال خدماتی ضرب تا شاغلین جدید خدماتی نیز محاسبه شوند که با 

عد خانوار جمعیت جدید برآورد می شود ضرب در ب.  
جمعیت مهاجر و آماده براي اسکان را مشخص » ز«و » و«هاي بندهاي  جمعیت: ح

شود و  این جمعیت براساس توزیع اشتغال شهرستانها توزیع می. کند می
 قبل از لحاظ اسکان بدست  حوزة نفوذشهرستانهايوضعیت قبل از آمایش 

  .آید می
کنیم و طراحی اسکان جمعیت را از شهرستانی به شهرستان  را آمایش می» ح«بند : ط
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کنیم و چیدمان اسکان جمعیت را ارشادي تغییر داده و  دیگر جابجا می
  .طراحی خواهیم کرد

شود فعالیت زیادتر  نظر به اینکه ارتباطات پسین و پیشین بین بخشی باعث می: توضیح
ال خود بکشد و فعالیت آنها را زیادتر ها را نیز به دنب یک بخش باقی بخش

در این . اي در یک نقطه از کشور قرار گیرد حال فرض کنید پروژه. کند
یکی . شود هاي اقتصادي مشاهده می حالت دو دسته اثر بر اشتغال فعالیت

لذا پس از . ها اشتغال ناشی از خود پروژه و یکی ناشی از اشتغال سایر بخش
شده براي کل کشور به مناطق سهم اشتغال ناشی از بینی  تسهیم اشتغال پیش

    . گردد شود منسوب می خود پروژه به محلی که آن پروژه واقع می
 نحوه تفکیک اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر جمعیت -4

رقم اثر مستقیم افزایش جمعیت به صورت مستقیم با جمعیت سال افق طرح جمع 
شی از اثرات غیرمستقیم با توجه به اینکه شود ولی براي محاسبه افزایش جمعیت نا می

 زاد و ولد و مرگ و میر رشد طبیعی جمعیت بر این بخش حادث خواهد شد و اثرات
نیز در این بخش از جمعیت اثر خواهد داشت لذا جمعیت غیرمستقیم با رشد طبیعی از 

  .سال صفر به افق برنامه رشد داده خواهد شد
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  وظایف گروه کاري توسعه شهري، روستایی، عشایري

  :در بخش اول

  ساختار فضایی اسکان جمعیت -1-6-1
 هاي تولیدي ساختار فضایی فعالیت -1-6-2

 ها  ساختار فضایی زیربناها و تأسیسات، شبکه -1-6-3

 ساختار فضایی امکانات خدماتی -1-6-4

 جهات بارز توسعه شهري، روستایی و عشایري -1-6-5

 کاربري شهري -1-6-6

  :در بخش دوم

  ساختار فضایی اسکان جمعیت انداز  چشم -2-2-6-1
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 هاي تولیدي انداز ساختار فضایی فعالیت چشم -2-2-6-2

 ها  انداز ساختار فضایی زیربناها و تأسیسات، شبکه چشم -2-2-6-3

 انداز ساختار فضایی امکانات خدماتی چشم -2-2-6-4

 انداز جهات بارز توسعه شهري، روستایی و عشایري چشم -2-2-6-5

 هاي جدید انداز شهرها و شهرك چشم -2-2-6-6

  :در بخش سوم

  س دستور کار شوراي تلفیق بر اسا

کلیه نیازهاي این بخش با مبنا قرار دادن اطالعات         : روستایی -روش شناسی بخش توسعه شهري    
روش محاسـبه  . بینـی خواهـد شـد    هـا پـیش    هـا و پـروژه      طـرح  هاي جمعیت، اقتصاد و سایر     بخش

  .باشد اي یا ملی می هاي منطقه استفاده از استانداردها یا میانگین

  

  وه کاري قومی، فرهنگیوظایف گر

  :در بخش اول

  ساختار قومی، نژادي -1-7-1
  اي و مذهبی   منطقه-هاي اجتماعی ویژگی

   فرهنگی–مسائل بارز قومی 

  :در بخش دوم

 انداز ساختار قومی، نژادي چشم -2-2-7-1

 اي و مذهبی هاي اجتماعی و منطقه انداز ویژگی چشم -2-2-7-2
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  فرهنگی–انداز مسائل بارز قومی  چشم -2-2-7-3

بایست شرح خدمات  القاعده می شناسی کل طرح علی  روشبراساس ساختار کلی و
در بخش اول وضع موجود، در بخش دوم (بخش قومی و فرهنگی موارد زیر را رعایت نماید 

  )انداز چشم

هاي کمی و کیفی نژادها و اقوام   نژادي شامل ویژگی-هاي قومی ارائه شاخص -
 مختلف

 ...ها، سنن و  اعی، سختیهاي اجتماعی شامل، آداب و رسوم اجتم ارائه شاخص -

 ...هاي فرهنگی شامل، مذهب، زبان، گویش، اعتقادات و  ارائه شاخص -

 هاي اول و دوم  یافتن اطالعات، طرح و تحلیل موارد فوق در ارتباط با بخش -

الزامات، : هاي زیر ها بر اساس دیدگاه ها و تحلیل اي کردن اطالعات، یافته نقشه -
 ها، نیازها، روندها ها، تنگناها، قابلیت یتها، ظرف ها، محدودیت پتانسیل

هاي فوق بررسی  هاي کارمندان خارجی، این گروه نیز در تحلیل با توجه به گروه -
 .خواهد شد

  :در بخش سوم

  بر اساس دستور کار شوراي تلفیق 

 این بخش بـا اسـتفاده از اطالعـات جمعیتـی امکـان عـدم        :روش شناسی بخش قومی و فرهنگی     
نتایج بدست آمده شامل و حاوي . نماید  یا مسائل فرهنگی را بررسی و ارزیابی می   توافقات قومی 

  .باشد مسائل برجسته در این زمینه می
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 GISوظایف کاري گروه 

  هاي پایه بر اساس استانداردهاي موردنظر تهیه نقشه -1-8-1
 هاي کاري  هاي مختلف اطالعاتی بر اساس درخواست گروه هاي الیه تهیه نقشه -1-8-2

 ها بر اساس نظر گروه تلفیق دازي نقشهان روي هم -1-8-3

 هاي خواسته شده  هاي درخواستی در مقیاس تولید کلیه نقشه -1-8-4

  

  وظایف کاري گروه زیربناها و تأسیسات

  در بخش اول

، آبرسانی، )زمینی، آبی، هوایی، آهن(برق، گاز، مخابرات، راه : ها شامل شبکه 1-9-1
  هاي معدنی و مراکز صنعتی فاضالب، کارگاه

 ..هاي گاز، مراکز مخابرات و  ها، ایستگاه ها، پاالیشگاه سدها، نیروگاه: شاملتأسیسات  1-9-2

 آموزشی، بهداشتی: ها و تأسیسات خدماتی شبکه 1-9-3

  در بخش دوم

  ها شبکه -2-9-1
 تأسیسات -2-9-2

  در بخش سوم

  بر اساس دستور کار گروه تلفیق

  :ها و تأسیسات فیزیکی مالحظات شبکه
  هاي زمینی، آهن، هوایی و آبی راه: ترابري
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  ، مراکز مخابرات، رادیو و تلویزیونITپست، مخابرات، رادیو، تلویزیون، : اطالعاتی
  ها، دریا، دریاچه، خورها، آبرسانی، آبیاري، سدها و مخازن رودخانه: آب
  هاي تشدید فشار ها و پست خطوط انتقال نیرو، نیروگاه: برق

  شبکه دفع فاضالب: فاضالب
  ها الیشگاهخطوط انتقال نفت، مخازن و پا: نفت

  :ها و تأسیسات خدماتی شبکه
  اي و فنی تخصصی ابتدایی، متوسطه، عالی، فنی و حرفه: آموزشی

  عمومی و تخصصی: بهداشت 

هـاي   این بخش بر اساس خطـوط راهنمـا کـه از بخـش    : روش شناسی بخش زیربناها و تأسیسات    
رآورد و طراحـی  هـا و تأسیـسات را بـ     گیـرد بـراي افـق طـرح کلیـه شـبکه            اقتصاد و جمعیت مـی    

عـت و اسـتانداردها شـبیه    یهاي اقتـصاد، جم    هاي تولید بر اساس اطالعات بخش      ظرفیت .نماید می
  .سازي خواهند شد

  

  وظایف کاري گروه تلفیق

   و تحوالت منتج از آنمنطقهگذاري در  ابعاد سرمایه -2-1
 هاي اطالعاتی و روي هم اندازي الیهها  بندي یافته بندي و طبقه اولویت -3-1

کند که طبیعت به منطقه تحمیل  این سند عواملی را بررسی می: طح صفرسند س
  .بیند نماید و خود طبیعت آسیب می می

  وضعیت توپوگرافیک -
  ...خیزي و  شناسی، زلزله وضعیت خاك و آب و زمین، زمین -
  هاي گیاهی و جانوري پوشش -
  اقلیم و آب و هوا -
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هاي  تهدیدهاي حکومتاین سند تحمیالت و اجبارهاي حکومتی و : سند سطح یک
  نماید خارجی را بررسی می

   جغرافیایی–سیاسی -
  هاي ژئوپولوتیک منطقه، نظامی محدودیت -
 تحذیرها و تهدیدها -

  دهد اسکان جمعیت را در افق طرح نمایش می: سند سطح دو
  جمعیت  -
  نیروي انسانی -

  ها و تأسیسات  زیربناها شامل شبکه: سند سطح سه
  ها شبکه -
  تأسیسات  -

  اقتصاد: هارسند سطح چ
  هاي تولیدي بخش -
  هاي زیربنایی بخش -
  هاي خدماتی بخش -

  ...هاي قومی، نژادي، اجتماعی، مذهبی و  ویژگی: سند سطح پنج
  قومی  -
  نژادي -
  مذهبی -

شامل مالحظات مربوط به توسعه شهري، روستایی و عشایري و : سند سطح شش
هاي  ی، استقرار فعالیتها، امکانات خدمات کاربري زمین در زیربناها، تأسیسات و شبکه

  ...تولیدي و 
  هاي پیشین گیري مقدماتی الیه شامل روي هم اندازي و نتیجه: سند سطح هفت
آمایش شامل جرح و تعدیل عوامل و تغییر روندها و بهبود شرایط : سند سطح هشت

  منطقه در جهت تخصیص منابع 
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 تحلیل و استنتاج  -3-2

 )7-3-3 الی 1-3-3 کار براي بندهاي ارائه دستور(ها و پیشنهادها  ارائه سیاست -3-3

 هاي مناسب براي تحقیقات بعدي زمینه -3-4
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  روش استنتاج: 1دستور کار 

 ........زیربخش ........ بخش ...... جدول خالصه بررسی منطقه 

 آمایش افق بررسی وضع موجود موضوع

    ها محدودیت

    نیازها

    تنگناها

    ها ظرفیت

     ها اولویت

     ماتالزا

     مالحضات

     ها قابلیت

     موانع

     ها سازگاري

     استانداردها

     تصمیم و گیري نتیجه

  

هر گروه موظف است براي هر منطقه از مناطق مورد بررسی و در مورد هر بخش از 
م عمده ریز شده در آن بخش الهایی که جزء فعالیت گروه است برحسب زیربخش یا اق بخش

بدیهی است جدول فوق سمبولیک است و مفاد . را به صورت تحلیلی تکمیل نمائیدجدول فوق 
در ردیف آخر جدول . بایست به صورت مشروح در ضمائم جدول آورده شود آن می
هاي منطقی از موارد و  روش استنتاج بررسی. شود ها ذکر می القاعده سنتز تمام ردیف علی

   .باشد  هاي جدول می ردیف
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  :ها ردیفم التعریف اق

Ø شامل کلیه عواملی است که رشد بیش از اندازه خاصی را به یک فعالیت : محدودیت
  دهند اجازه نمی

Ø موارد ضروري توسعه زیربخش مزبور مبتنی بر هر دلیل معقول و منطقی : نیازها
 دنباش می

Ø ازدحام عوامل یا تقاضا در مواجهه با عرضه کم که باعث کسري عرضه در : تنگناها
  شوداي زمینه

Ø امکانات دارد اشاره به ابعاد قابل استفاده از: ها ظرفیت 

Ø اهمیت موضوع در مقایسه با موضوعات دیگر: ها اولویت 

Ø نمایند اجبارهائی که عوامل مختلف بر انجام یا عدم انجام کاري تحمیل می: الزامات 

Ø مسائل جنبی در ارتباط با موضوع: مالحظات 

Ø هاي جدید زم براي توسعه یا ایجاد فعالیتوجود شرایط اولیه ال: ها   قابلیت 

Ø وجود عوامل منع کننده استقرارفعالیت: موانع   

Ø همخوانی فعالیت با سایر عوامل: ها سازگاري 

Ø زمینه مورد نظر المللی یا متعالی در سطوح برخورداري ملی یا بین:  استانداردها.  
Ø گر و با استانداردهاي گانه فوق با یکدی شامل تطبیق موارد ده: تصمیم گیري و نتیجه

موضع گرفتن در مورد استقرار فعالیت به هر شکل معقول اعم از حذف،  مربوطه و
  . توسعه یا رها نمودن فعالیت مربوطه

 بایـست در  هاي جدول نیز سمبولیک است و موارد و موضـوعات سـتون اول مـی      ستون
  . سه مرحله تحلیل شوند

Ø هاي جدول بررسی   از دیدگاه ردیف مرحله اول وضع موجود فعالیت در منطقهدر
  . شود می
Ø هاي جدول چگونگی وضع فعالیت در افق طرح  در مرحله دوم با توجه به ردیف
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  .شود  مطرح و آورده میگذاري مایهرسمرحله دوم اثرات پروژه  در. گردد تحلیل می
Ø ها در جهت چیدمان جدید بر اساس در مرحله سوم اقدام به طراحی یا جابجائی فعالیت 

  .نماید ها می متدولوژي آمایش باز از دیدگاه منتج از ردیف

  هاي کاري رابطۀ گروه: 2دستور کار 

گیري نیازها، تقاضا،  ها و اندازه بینی حجم فعالیت محوریت مباحث از لحاظ پیش -1
  .این موارد شامل کلیت زیر هستند. باشد عرضه با گروه اقتصاد می

 )م عمدهالاق(اي  هاي منطقه حساب -

  گذاري در افق طرح  سرمایهپروژه  در اثر I/Oهاي جدول  بینی توسعه بخش پیش -
  الشتغا -

  نماید  فوق می1گروه جمعیت اقدام به انجام شرح خدمات خود با استفاده از بند  -2
بندي مناطق  زیست با استفاده از استانداردها اقدام به منطقه گروه آب و خاك و محیط -3

  نماید  هاي مختلف می براي کاربري
ها  ثر را ارزیابی و به کلیه گروهؤهاي م ثر اثر پروژهؤهاي م ها و پروژه طرحسایر گروه  -4

  نماید بنابر موارد اطالعاتی آنها ارائه می
 سیاسی با توجه به شرح خدمات خود تهدیدها و بایدها و نبایدهاي -گروه جغرافیایی -5

 نماید الزم را بررسی و مطرح می

 اقدام 2 و 1عشایري با دریافت اطالعات از بندهاي گروه توسعه شهري، روستایی و  -6
 نماید شرح خدمات خود میوظایف به انجام 

 نماید  ارائه می2گروه قومی فرهنگی مالحظات خود را با توجه به اطالعات بند  -7

 نماید  اقدام می6 و 2 و 1گروه زیربناها و تأسیسات با توجه به اطالعات بندهاي  -8

 نماید  ها می هاي مورد نیاز گروه ها اقدام به تهیه نقشه وه همگام با همه گرGISگروه  -9
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  : ح اول و دوموها در سط روابط بین گروه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ها بینی نگرش در پیش
   فعالیت                       سطح      اول  )حجم(
   انسان                         سطح      دوم  )اسکان(
  سوم        سطح                        فضا )  استقرار در(

 
Ø هاي اقتصادي که در اثر پروژه پارس جنوبی  ها حجم فعالیت بینی  پیش:در سطح اول

  گردد بینی می شود برآورد و پیش در افق طرح ایجاد می
Ø بینی  ها پیش هاي طبیعی و مهاجرت  جابجایی جمعیت و حرکت:در سطح دوم

  گردند می
Ø معیت و استقرار فعالیت در فضا طرح و چیدمان آن انجام  اسکان ج:در سطح سوم

  .گردد می
Ø ها و روي هم  بندي یافته بندي و طبقه ها در سطح سوم بر اساس اولویت روابط بین گروه

 .هاي اطالعاتی صورت خواهد پذیرفت  الیهاندازي

  
  

  زیربناها و تأسیسات  ها ها و پروژه طرحسایر 

  قومی و فرهنگی

   منطقه سیاسی-ییجغرافیا  اقتصاد

  جمعیــت

  زیست محیط

  

   روستایی-توسعه شهري
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  استاندارد امکانپذیري: 3دستور کار 

  : استانداردهاي امکان پذیري
  اي اسکان جمعیت استاندارده -1
 استانداردهاي اسکان صنعتی -2

  استانداردهاي اسکان کشاورزي  -3
  استانداردهاي توسعه شهري، روستایی و عشایري   -4
  ها و تأسیسات   استانداردهاي استقرار شبکه -5

هاي کالن مشخص شده تعریف  بایست بر اساس کاربري استانداردهاي فوق همگی می
ها مناطق مشخص  هاي اولیه بدست آمده و این بررسی ررسیهاي کالن از ب گردند و این کاربري

پذیري براي هر یک  بررسی استانداردهاي امکان. را با کالن کاربري مشخص تعیین نموده است
اندازي استانداردهاي   هم هاي فوق و با توجه به کالن کاربري منطقه از طریق روي از ویژگی

بایست  مجدداً گروه تلفیق می. دهد تفاوت نشان میهاي م هاي مختلف را با کاربري  لکه،اراضی
هاي گوناگون کمی و کیفی به این اراضی  با اهم فی االهم نمودن اراضی مختلف و ایراد نگرش

در بین آنها با توجه به نیاز به اراضی الزم براي اسکان یا استقرار یک فعالیت آن اراضی را به 
ن تخصیص مرحله دوم طراحی فیزیکی و ای. هاي مختلف منصوب و تخصیص دهد کاربري

هاي کالن مطرح گردید و در این  در مرحله اول بحث کاربري. چیدمان کاربري اراضی است
تر ارائه  هاي اراضی ریزتر و مشخص هاي کالن در حوزه هاي مختلف از حوزه مرحله کاربري

رد امکان پذیري استقرار هاي مختلف از لحاظ استاندا با توجه اینکه بسیاري از کاربري .گردد می
هایی از این دسته به صورت  آن فعالیت با یکدیگر متفاوت نیستند لذا تعیین اراضی براي کاربري

تواند به شکل زیر  جداول استانداردهاي امکان پذیري می .تواند چندان پرمفهوم باشد مجزا نمی
  :شود بندي می همیت تقسیما اهمیت و کم درجه اهمیت به سه طبقه پراهمیت، میان و مطرح گردد
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 هاي کیفی صفت یهاي کم صفت پذیري استاندارد امکان

 نشدنی/ شدنی کرانه باال کرانه پایین )اولویت(توجه اهمیت  موضوع سند

صفر
طح 

د س
سن

 

  خاك
  آب
  زمینه

  پوشش گیاهی
  جانوري
  تعلیم
  هوا

........ 

    

ک
ح ی

سط
ند 
س

 

   جغرافیایی-سیاسی
  نظامی
  تهدید

...... 

    

 دو
طح

د س
سن

 

  جمعیت
  نیروي انسانی

..... 
    

 سه
طح

د س
سن

 

  ها شبکه
  تأسیسات

...... 
    

هار
ح چ

سط
ند 
س

 

اقتصاد زیربنایی 
  تولیدي
  خدماتی

....... 
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 هاي کیفی صفت یهاي کم صفت پذیري استاندارد امکان

 نشدنی/ شدنی کرانه باال کرانه پایین )اولویت(توجه اهمیت  موضوع سند

پنج
طح 

د س
سن

 

  هاي قومی ویژگی
  نظامی
  مذهبی

....... 

    

ش
ح ش

سط
ند 
س

 

  توسعه شهري
  روستایی
  عشایري

...... 

    

  

  قسیم کارت: 4دستور کار 

ایـن دو گـروه از لحـاظ تقـسیم     : هـاي اقتـصاد و زیربنـایی    بنـدي کـار بـین گـروه       تقسیم
 همـه عنـاوین را بـه صـورت پوشـشی در برگیرنـد و        تـا نماینـد    ها به گونه زیر عمـل مـی        سرفصل

   :دنمجموعه اطالعات اقتصادي و فضایی را هر دو در تفکیک زیر بررسی نمای

 خدمات هاي گروه زیربناها لسرفص هاي گروه اقتصاد سر فصل

 آموزش و پرورش  صنعت و معدن کشاورزي

 بهداشت و درمان انرژي و سوخت دام و طیور و آبزیان

 بهزیستی و تأمین اجتماعی راه و حمل و نقل بانک و بیمه

  پست و مخابرات تعاونی

      بازرگانی
      بودجه

      قیمت و هزینه زندگی
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  .  توسعه شهري و روستایی بررسی خواهد شدبخش مسکن و ساختمان در گروه

  

  افق برنامه: 5دستور کار 

  :برنامههاي بخش دوم در افق  ویژگی گزارش

هاي  بایست شامل بررسی صنعت القاعده می ها علی گزارشات بخش دوم در تمام گروه
به عبارت دیگر . اند بینی شده  پیشافقذکر شده در گزارش وضع موجود باشد که براي سال 

 افقاند باید براي سال   تدوین شدهصفرتمام جداولی که در گزارش وضع موجود براي سال 
 خواهد بود گذاري سرمایهها با در نظر گرفتن پروژه  بینی کلیه پیش. تنظیم، ارائه و تحلیل گردند

 روند برنامهریزي آمایش در افق   بدون برنامهدانیمو منظور از این گزارش این است که ب
هاي  تحلیل) سوم(در بخش بعدي . کشاند هاي مختلف منطقه آن منطقه را به کجا می فعالیت

هاي بهتر منابع پیشنهاد خواهد شد و در این بخش به  آمایشی صورت خواهد گرفت و تخصیص
  .این مباحث نخواهیم پرداخت

 اساساً. باشد  میها نوع بررسیاین  بینی آینده یکی از مهمترین مسائل درگیر در پیش
 لذا .د دیدنهاي دیگر آسیب خواه ها نتواند به حقیقت نزدیک باشد تمام بررسی بینی اگر پیش

هاي  ها که از روابط مختلف در بخش بینی الزم است مبنایی براي سازگار کردن کلیه پیش
ترین روش براي  موفق. شوند وجود داشته باشد مختلف غیراقتصادي و اقتصادي محاسبه می

هاي مختلف همانا استفاده از ضرائب بین بخشی  ها در بخش  اساسی بین فعالیتیافتن ارتباطات
هاي  بدین ترتیب براي اینکه کالفی بتواند روابط بین قسمت. ستانده است -جدول داده در

ها را با هم جفت وجور نماید و این چفت و بست در آینده نیز از واقعیت ملموس  مختلف تحلیل
 ستانده به نحو مناسب و -ه مورد مطالعه خارج نشود از جداول داده و آماري در ساختار جامع

گذاري،  هاي آینده و همچنین برآورد اشتغال، سرمایه بینی  براي حفظ روابط بین بخشی در پیش
 الزم به ذکر است که .اي و سایر موارد استفاده خواهد شد تولید، تجارت، کاالهاي واسطه
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ودن افق طرح همـواره بـزرگ خواهد بود ولی ضرائب  فنی  به دلیل دور ب بینی خطاي پیش
د و در طول زمان به نشو المللی از ضرائب باثبات تلقی می ي بینها بررسی ستانده بر اساس -داده

  . یابند تأنی تغییر می

  .تواند اتفاق بیافتد ها به چندگونه می  بینی پیش

 و افق برنامهداوم روند موجود تا با استفاده از ت: یبینی متغیرهاي کم پیش: روش اول
  سال افقمنطقه بر متغیر مورد نظر در گذاري در  یرمایهاضافه کردن اثر 

منطقه را بر متغیر مورد نظر گذاري در  سرمایهاثر : یبینی متغیرهاي کم پیش: روش دوم
  . بدست آوریمافق برنامهارزیابی نموده سپس تداوم روند آنرا در 

سطر بندي حاالت مختلف و جابجایی متغیر مورد : هاي کیفیروش پیش بینی متغیر
  برنامهاز یک سطر به سطر دیگر در افق نظر 

  

  نقشه: 6دستور کار 

   :ها نقشه

شوند که وضعیت  هایی می شامل نقشه(هاي ارائه شده در گزارش وضع موجود  نقشه -1
 توجه به اینکه درج با. نمایند صنعت مورد نظر را در منطقه به نحو بارز و مبین ارائه می

المقدور هر گروه با  کند لذا حتی ها را زیاد می هر صنعت در یک نقشه تعداد نقشه
هاي درون  هاي مورد بررسی و خوانا بودن نقشه اقدام به ادغام نقشه توجه به صنعت

 کند حوزه فعالیت گروه کاري خود می

ش وضع موجود و هاي گزار هاي ارائه شده در گزارش بخش دوم همان نقشه نقشه -2
هاي گزارش   هاي استفاده شده در نقشه  کلیه صنعت.باشد  میبرنامهبراي اطالعات افق 
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 هر دو بایست یکسان باشند و براحتی بتوان آنها را با هم افقوضع موجود و گزارش 
 .مقایسه نمود

  

  سازمان فضائی و آرایش مکانی: 7دستور کار 

 نظریات مختلف آمایشی دو دیدگاه استاتیک و بر اساس :سازمان فضایی و آرایش مکانی
) ایستا(در دیدگاه استاتیک . توان در استقرار فضایی انسان و فعالیت مطرح ساخت دینامیک می

در دیدگاه . دهد ها و جمعیت آرایش مکانی انسان و فعالیت را ارائه می نمود استقرار فعالیت
 است بلکه همکنشی فعالیت و انسان نیز مدنظر نه تنها استقرار ایستا مورد نظر) پویا(دینامیک 
دهد  به عبارت دیگر در سازمان فضایی که دیدگاهی پویا به آرایش مکانی می. گیرد قرار می
  .بایست همکنشی انسان و فعالیت در فضا نیز مطرح گردد  می عمالً

ها موظف  براي ارائه سازمان فضایی و آرایش مکانی در متن گزارشات کلیه گروه
هایی به صورت آرایش مکانی گنجانیده و سپس با طرح  ستند که اطالعات خود را در نقشهه

ها و رنگها همکنشی انسان و فعالیت را در  ها و فلش هاي نمایشی گرافیکی از قبیل پیکان روش
ارائه سازمان فضایی با شرح اطالعات آرایش . فضا تحت عنوان سازمان فضایی مطرح نمایند

  .ها مشخص و بارز باشد تکمیل خواهد شد ی که همکنشی گرهمکانی به صورت

بایست سطربندي شده باشند  ها می  آرایش مکانی داده،الزم به ذکر است که براي ارائه
  .هاي اطالعات جغرافیایی براي آنها تدوین و مشخص شده باشد هاي تحلیل سیستم و یا شیوه

  

  محاسبات اشتغال: 8دستور کار 

اشتغال در دوران ساخت براساس استانداردهاي  :برداري  دوران ساخت و بهرهمحاسبه اشتغال در
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بر این اساس بر مبناي استانداردهاي . گیرد صورت میگذاري مشابه  هاي سرمایه مربوط به پروژه
به عنوان مشابه گذاري در صنایع  المللی در جهان میزان اشتغال ناشی از هر واحد سرمایه بین
هاي مختلف میزان اشتغال در دوران  گذاري در پروژه  درج مبالغ سرمایهه انتخاب و بارآما

  .آوري گردد  لذا اطالعات زیر باید جمع.گردد ساخت محاسبه می

گذاري طراحی شده  مایهربستۀ سهاي مختلف در  گذاري پروژه ترکیب انواع سرمایه -
 )گذاري  سرمایهداخل و خارج نرده (براي منطقه

 هاي مختلف    پروژهيگذار ز واحد سرمایهمیزان اشتغال ناشی ا -

- گذاري در منطقه سرمایههاي  پروژه) ریالی، دالري و ظرفیتی(ی ابعاد کم  

خواهد قابل برآورد برداري از روش جدول داده ستانده  میزان اشتغال در دوران بهره -
 .بود

  

  وقوع توسعه: 9دستور کار 

اي  باعث اتفاقات توسعهگذاري  سرمایهژه براي بررسی و آزمون این فرضیه که آیا وقوع پرو
  :هاي زیر را صورت داد القاعده بایست بررسی اساسی و حادي در منطقه خواهد شد یا نه علی

این . گذاري سرمایهگیري اثرات کمی پروژه  تحلیل نتایج جدول داده ستانده و اندازه -1
 . اطالعات در بخش اقتصاد تولید خواهد شد

در این بخش با مقایسه مناطق .  مشابه داخلی و خارجیذاريگ مایهرسبررسی مناطق  -2
گذاري و ظرفیت هرکدام از این نقاط   از لحاظ میزان سرمایهگذاري سرمایهمختلف 

 . اي ایجاد شده یا خیر هاي مشابه توسعه منطقه برد که آیا در پروژه توان پی می
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  جمعبندي: 10دستور کار 

 منطقه حوزه نفوذ با توجه به امکانات، نیازها، قابلیتها، تخصیص بهتر منابع در: هدف مطالعه
در افق طرح و با مالحظه اثرات پروژه ... الزامات، موانع، محدودیتها، ظرفیتها، 

   .گذاري سرمایه

  :متدولوژي
  بررسی وضع موجود -1
  در افق طرحگذاري پروژه سرمایهبررسی اثرگذاري  -2

 آمایش و اصالح روند  -3

  :آنها بررسی و اولویت سطوح
  )فعالیت(حجم           

  )انسان(اسکان         
  )فضا(استقرار در     

  )1دستور کار ( آمایش ولاجدروش تحلیل منطقی : استنتاج 

   با یکدیگرها شی گرهنهمکبراساس بیشترین : منطقهتعریف 

برداري، جایگزینی  ساخت، بهرهدر مراخل (گذاري  ثر از سرمایهأهاي مت گره: حوزه نفوذ
  ).هاي مستهلک شده یهسرما

  . نوع تکنولوژي داردو ن بخش پسیبستگی به شدت ارتباط  :گذاري  سرمایهشدت تأثیر

شود و موانع مورفولوژیک باعث   منتقل میی ارتباطهاي شبکه) انواع(موج توسعه از : انتشار
  .شود محدود شدن آن می
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تر  اي به سطوح پائین  برنامهالقاعده محدودیتها از سطوح باالتر علی :ها در طراحی محدودیت
رد وتواند م این مجموعه از محدودیتها به عنوان اهداف میانی می. شود مطالعات تحمیل می
بعنوان استراتژیهاي اخذ شده را موارد زیر توان   می.تر مطالعات واقع شوند استفاده سطوح پائین

   :ودنمه تلقی داز سطوح باالتر و محدوده کنن
   نسیل فشارهاي ناامنی در منطقۀ مورد بررسی اعم از خارجی یا داخلیپتا: امنیت منطقه -1
استراتژي توسعۀ : )توسعه پایدار(ژي گرایش به توسعه اقتصادي بخش خاص تاسترا -2

در صورت فقدان چنین . ریزي ملی اخذ شود القاعده بایست از سطح برنامه ها علی بخش
هاي محیط  ایست بیشتر بر ویژگیبررسی این دیدگاه براساس توسعۀ پایدار و تأکید ب

 . زیست و کشاورزي قرار داده شود

حرکت امواج توسعه در ساختار و بستر زیربناها است که از : رافیکگشرایط توپو -3
اي توسعۀ مناطق همجوار اتفاق خواهد افتاد و شرایط  هاي شبکه طریق زیرساخت
ارد این امواج در همه تواند در این زمینه محدودیت تلقی شود و نگز توپوگرافیک می
 .جهت انتشار یابند

  :دریگ می صورت  زیر فضا به ترتیب از ابعادیبررس: تحلیل مقدماتی
  بستر  .1
  سیاسی  .2
  کان اس .3
  زیربنا .4
  اقتصاد  .5
  قوم  .6
  توسعه  .7
  پایه  .8
 آمایش  .9
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  :مالحظات استراتژیک

ارتباطات با عمق شدت  و ی یا غیرهمگنیهمگناز لحاظ شرایط توپوگرافی بررسی  -1
  . اصلیسرزمین

 و آنهاتراکم و مراتع با پوشش گیاهی با توجه به هاي منطقه  وجه غالب زمین -2
 و غیرهکمبود آب نظیر  عمده هايمحدودیت

 جمعیت ساکن در حوزه نفوذ در سال افق تأکید و توجه متدولوژیک به کل  -3

 سطوح مختلف و روندهاي آموزشسواد در ترکیب معیت حوزه نفوذ و وانی جج -4

 ها  و امکان رشد سایر فعالیتیت اقتصادي عمده در منطقه رشديفعالتوجه به  -5

 منطقه پوشش گسترده ملی در ابو مقایسه آنها ها  تأسیسات و شبکهگستردگی  -6

 آنهاتردد و حجم ها  شبکه راهکیفیت  -7

 آهن و فرودگاه  راههاي  تأسیسات شبکه -8

مهاجران ورود توجه به تغییرات درآمدي منطقه و تضاد قومی فرهنگی با حدت  -9
 یا عمدهاحتمال برخوردهاي جزئی داخلی و خارجی و بررسی 

 گذاریها ناشی از سرمایه... صنعتی، شیمیایی و هاي حرارتی،  آلودگی -10

 . زیرساختهایهمگناز لحاظ منطقه حوزه نفوذ بررسی  -11

  : هاي پایه دیدگاه

پذیري نظامی و همچنین   امکان ضربه وتراکم تأسیساتمسائل مربوط به  -1
  پذیري سایر خطرات احتمالی  آسیب

 ضروریات منطقهو سایر تأمین آب  -2

هاي فنی و بازارهاي  شامل بر دانشصنعت در  رشد هاي زمینهالزم براي بسترسازي  -3
 هاي خرید و فروش کاال و خدمات مرتبط با آنها سرمایه و مالی و بورس

 )ايه(شهرو توصیه براي تأسیس توجه به حجم جمعیت ساکن در افق طرح لزوم  -4
 جدید
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 یا مناطق زیست محیطی مناسبهاي مصنوعی  تأسیس جنگلسی لزوم ربر -5

 اي اي تولیدات منطقه بررسی توسعۀ صنایع خاص با توجه به مزیت منطقه -6

 کشاورزيها نظیر  ها یا فعالیت برخی از بخشحفظ وضع موجود براي سیاستگزاري  -7
  و جلوگیري از زوال آنها در فرآیند توسعه

  اصلی توسعه ايرهمحوشناسائی  -8

هاي خاصی  گره و فقط با ندبا منطقه همگن نیستها و مناطقی که هرستانناسائی شش -9
اصالح مجدد منطقه با حذف این شهرستانها از محدودة تعریفی د و نکارکرد دار
 منطقه نفوذ

  : هاي آمایش دیدگاه

از لحاظ فنی  این گزینه. ها به سمت عمق خاك منتقل شوند المقدور فعالیت حتی: 1گزینه 
  .داراي مشکالت متعددي است

 تر شدنیاین گزینه غالباً  . پراکنده شوندمنطقهها در حاشیه  المقدور فعالیت حتی: 2گزینه 
  .استاز گزینۀ اول 

  : ها شناسائی حوزه

Ø کشاورزي: هاي حوزه  
Ø گذاري پروژه سرمایهصنایع وابسته به : هاي حوزه  
Ø تجارت و خدمات: هاي حوزه  
Ø پشتیبانی-نعتیص: هاي حوزه   
Ø آموزشیسکونتی: هاي حوزه ، 

  : هاي اجرایی ها و سیاست برنامه

اي در منطقه حوزه نفوذ براي کاهش جابجایی   آموزش باالخص فنی و حرفهشافزای -1
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  و مهاجرت جمعیت
 و بنادر و  سرزمین اصلیو اتصال کامل بهآهن  راهبرقراري خطوط امکانسنجی  -2

 المللی تأسیسات حمل و نقل بین

 اي  منطقه ها و بنادر و تأسیسات تأسیس فرودگاهو وسعه ت -3

 هاي استانی و شهرستانی  تقویت شبکه راه -4

هاي آبخیزداري، مهندسی رودخانه و تغییرات الزم در هیدروژئولوژي  بررسی طرح -5
منطقه با توجه به گنبدهاي نمکی و سازندهاي شور در ارتباط با تغییر مسیر هندسی 

 ها رودخانه

 . تخصصی در منطقه مناسبهايآموزشزي ری برنامه -6

 هاي برق در منطقه و توسعه خطوط برق تأکید بر گسترش شبکه -7

 هاي آب در منطقه تأکید بر گسترش شبکه -8

 هاي آموزشی در منطقه و توسعه نهادهاي آموزشی تأکید بر گسترش شبکه -9

بخش خود را هر بخش و گروه مطالعاتی موظف است قوانین موجود و ذیربط با مسائل : توضیح
  .مطرح و نسبت به حفظ، اصالح یا تغییر آن موضع منطقی و تحلیلی داشته باشد

  مستندات: 11دستور کار 

  :فهرست مجلدات
 شناسی کلیات و روش -1

 المللی و منطقه خارجی گذاري در عرصه بین سرمایهپروژه  -2

 آب -3

 خاك -4

 محیط زیست -5

 ICTها و نهادها و  زیرساخت -6

 اقتصاد -7
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 یجمعیت و نیروي انسان -8

 اسکان -9

 فرهنگی-اجتماعی -10

 گزارش تلفیقی شناخت وضع موجود و سازمان فضائی -11

 گزارش تحلیلی افق طراحی -12

 گزارش سنتز آمایش -13

 گزارش خالصه مدیریتی -14

   مجموعه مشاهدات تصویري -15

  

  فرمت گزارشات: 12دستور کار 

  :باشد هر گزارش شامل موارد زیر در صفحات روي جلد و اول و سوم می

  :اولروي جلد و صفحۀ 
  شماره گزارش از کل سري گزارشات  
  باشد   صفحه 3اي حداکثر در  هر گزارش داراي چکیده  
  : سربرگ

  ریز                          شماره گزارش موضوع گزارش                          شماره صفحه گروه برنامه

  :ها فهرست
  فهرست گزارشات
  فهرست مطالب
  فهرست جداول
  فهرست نمودارها

   ها  فهرست نقشه
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  : ابعاد چاپ
   A4کاغذ 
   سانتیمتر 3) راست، چپ، باال و پائین(ها  حاشیه

   سانتیمتر1 راست (Gutter)جاي برش 
   سانتیمتر8/0عرض سربرگ 

   سانتیمتر7/1فاصله سربرگ از لبۀ باال 
  A3ها  کاغذ نقشه
 Times New Roman 11التین     Bzar 13 فارسی :فونت متن

  Times New Roman 9    التین Bzar 11فارسی : سفونت زیرنوی
  :تیترها

 Heading  لنگر Indentفاصله  B Titrفونت 

16  0  8/0  1  
15  2/0  5/1  2  
14  5/0  1/2  3  
13  1  3  4  
13  3/1  7/3  5  
13  3/1  2/4  6  
13  3/1  2/4  7  

  ... التین و 10 فارسی و 12 التین، اگر نشد 11 فارسی و 13جداول با فونت 
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