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مدل پيشنهادي راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا در برنامهريزيهاي
منطقهاي ايران
نصراله موالئي هشجين ، 1استاد گروه جغرافيا ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ايران
چيا صالحي باباميري ،دانش آموخته دکتری جغرافيای انساني ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ايران
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تاريخ پذيرش59/21/80 :

چكيده
با عنايت به ابالغ سياس ت هاي كلي برنامه ششم توسعه و تدوين برنامه مذكور جهت تصويب ،ابالغ و اجرا در طي پنج سال آينده
( 1931-1911هـ  .ش) و نيز تجربه ده برنامه عمراني و توسعه قبل و بعد از انقالب اسالمي ،توجه و تاكيد بر ابعاد توسعه پايدار
منطقهاي 8و درون منطقه اي 9مبتني بر" راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا( ،9")SGESيعني اتكا بر ظرفيتها و استعدادهاي طبيعي و
انساني آنها و اولويت توسعه درون زا و توجه به توسعه برون زا در مرحله بعد و در صورت نياز مي تواند به توسعه پايدار منجر شود .در
صورت لحاظ راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا با در نظر گرفتن تمامي ابعاد توسعه پايدار اعم از محيطي -اكولوژيك ،اجتماعي -فرهنگي،
اقتصادي ،نهادي -مديريتي و كالبدي -فضايي مي تواند ضمن تحقق توسعه و اهداف آن در مناطق و درون آن ،موجبات توزيع بهينه
جمعيت و فعاليت در سطوح ملي ،منطقهاي ،ناحيهاي و محلي فراهم شود .راهبرد مهندسي ج غرافيايي فضا با تكيه بر توانهاي طبيعي و
انساني و در سطوح مختلف ملي تا محلي و با رعايت اصول عدالت فضايي ،دسترسي به جاي برخورداري ،برنامهريزي محدودهاي به جاي
برنامهريزي نقطهاي و پراكندگي و تمركززدايي به جاي تمركزگرايي مي نمايد و با تاكيد بر توسعه درون زا همراه با بهرهگيري از توسعه
برون زا بصورت مكمل در راستاي توسعه پايدار و در ابعاد مختلف آن را تضمين مي كند .در راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا بهره برداري
مطلوب و بهينه از محيط جغرافيايي براي تأمين رفاه و آسايش نسل موجود به گونه اي كه ضمن رعايت پايداري تمامي ابعاد آن زمينه
بهرهمندي از آن براي نسل هاي آتي نيز تضمين گردد و نيز شناخت دقيق و كامل محيط جغرافيايي در تمامي ابعاد آن و برنامهريزي
توسعه براساس اين شناخت با بهره گيري از مدل ها و روشهاي تركيبي(كمي -كيفي) با تاكيد بر مدلها و روشهاي كمي و قانونمند
مورد توجه و تاكيد مي باشد .بنابراين مدل پيشنهادي راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا در برنامهريزي منطقهاي به دنبال توزيع بهينه
جغرافيايي و سازماندهي فضايي جمعيت و فعاليت ها با رويكرد توسعه پايدار و تحقق بهترين شكل توزيع فعاليتها همزمان با روند
توسعه است و از طرفي سازماندهي اكولوژيك ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،نهادي -مديريتي و كالبدي در سطوح ملي ،منطقهاي،
ناحيهاي و محلي به منظور تحقق آيندهاي مطلوب و مبتني بر توسعه پايدار ميباشد .بر اين اساس برنامهريزيهاي بلندمدت ،ميان مدت
و كوتاهمدت و در سطوح مختلف بايد به همراه برنامه ريزي فضايي با هدف كاهش و از بين بردن عدم تعادل فضايي يا نابرابريهاي
فضايي صورت گيرد و در يك كالم لحاظ راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا به برنامهريزي فضايي به عنوان مكمل برنامهريزي منطقهاي
منجر خواهد شد.

واژهگان كليدي :مدل پيشنهادی ،راهبرد ،مهندسي جغرافيايي فضا ،برنامهريزی منطقهای.
 - 1نويسنده مسئول :
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مقدمه
بيشتر متخصصان بر اين باورند که برنامهريزی مدرن در قرن بيست و يک ريشه در قرن نوزدهم دارد.
( )Cherry1974,1978;Hall,1996;Ward,2004;Gilg,2005;Galent and Tewdwr-Jones,2007و
رويکرد برنامه ريزی فضايي نقش مهمي در توسعه پايدار دارد .برنامه ريزی فضايي يکپارچه بوده و جهت خدمات رساني
هماهنگ به مردم مفيد است .برنامهريزی فضايي با مکانها نيز در ارتباط است ،ولي خود را از تقسيمبندی های رايج
برنامهريزی مکاني رها ميکند .برنامهريزی فضايي جزيي از کارکردهای حکمروايي است .اما خود را از مفاهيمي همچون
شهر و روستا ،يا شهری و روستايي جدا کرده و در حقيقت مسائل را بصورت يکپارچه و تلفيقي دنبال ميکند(عزمي،
.)4-9 :2951
در صورت لحاظ راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا با در نظر گرفتن تمامي ابعاد توسعه پايدار اعم از محيطي -اکولوژيک،
اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادی ،نهادی -مديريتي و کالبدی -فضايي ميتواند ضمن تحقق توسعه و اهداف آن در مناطق
و درون آن ،موجبات توزيع بهينه جمعيت و فعاليت در سطوح ملي تا محلي و با رعايت اصول عدالت فضايي ،دسترسي به
جای برخورداری ،برنامهريزی محدودهای به جای برنامهريزی نقطهای و پراکندگي و تمرکززدايي به جای تمرکزگرايي
گردد و با تأکيد بر توسعه درون زا همراه با بهره گيری از توسعه برون زا بصورت مکمل در راستای توسعه پايدار و در ابعاد
مختلف ،آن را تضمين کند.
 فرد کورت شيفر 2بنيانگذار مکتب علم فضايي در جغرافيا به شمار مي رود وی بيش از اندازه از آمار و رياضيات بهره
گرفت و بعد از وی ،طرفداران مکتب علم فضايي جغرافيا ،روش شيفر را در بهرهگيری از رياضيات پيروی کردند در
مجموع نظريه پردازان مکتب جغرافيا و به عنوان علم فضايي در تحليل ماهيت جغرافيا و شناخت فلسفه اين علم روی
نکاتي مانند؛ ماهيت سيستماتيک جغرافيا ،تدوين قوانين مورفولوژيک و تأکيد بر الگوها و روندها ،تبيين نظام پذير
الگوهای مکاني و تعامل فضايي ،آرايش فضايي پديدهها و بهرهگيری از تحليل سيستمي در جغرافيا تاکيد بر روش
شناسي کمي در قلمرو جغرافيا ،عامل فاصله به عنوان يک عامل مهم در تبيين پديده های فضايي و روابط فضايي ،تأکيد
بر پراکندگي پديدهها بيش از خود پديدهها و ...تاکيد ميکنند و براين اساس و در سال  2599کميته تحقيق در علم
جغرافيا ،در اياالت متحده امريکا ،با توجه به ماهيت جغرافيا در مکتب جغرافيا به عنوان علم فضايي تعريف جديدی از
جغرافيا ارايه نمودند"جغرافيا ،مطالعه پراکندگي های فضايي و روابط فضايي در سطح سياره زمين است" اين مکتب از
مکتب فلسفي "حلقه وين" يعني "پوزيتيويسم منطقي" به شدت تأثير پذيرفته است ،مکتب پوزيتيويسم منطقي(اثبات
گرايي) با فرضيهها ،نظريهها ،قوانين ،تبيين ،آيندهنگری ،مدلها و سيستمها مشخص ميشود و با اعتقاد به حقيقت
تجربي و اصل ثبات منطقي پيوند ميخورد(شکوئي.)12-19 :2932 ،
در چند دهه گذشته همه آثار بزرگ جغرافيايي که در سطح جهان پذيرش عام يافته است بر بنيان فلسفه سياسي ،اقتصاد
سياسي و نظريه های اجتماعي استوار بو ده است بدينسان که هدف و رسالت انديشه های جغرافيايي بيشتر از انديشه های
فلسفي تاثير پذيرفته است (شکويي)5 :2903،
در دهه  2538ميالدی ،مباحث پردامنه ای در زمينه قلمروهای پيراموني شهرها مطرح گرديد و کوشيدند تا تفاوتي بين
پيرامون شهر و حومه قائل شوند .پرايور ( )2590کوشيد تا مفهوم پيچيده در تبيين دگرگونيهای حاصل از تعامل پيرامون
شهری را براساس تحليل مراحل مختلف نحوه تلفيق کاربری زمين طبقهبندی کند ،براين اساس نواحي روستايي پيرامون
شهری در مقايسه با نواحي شهری و روستايي دارای تراکم بيشتر سکونتي و تجاری و صنعتي و همچنين نرخ باالتر رشد
1 -fred k.schaefer
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جمعيت و روندهای شتابان تبديل اراضي و مواصالت بين محل سکونت و محل فعاليت شغلياند (سعيدی-08 :2901،
 )35اين روستاها منطقه تعاملاند و در آنها فعاليتهای شهری و روستايي در کنار هم قرار ميگيرند و اشکال
چشماندازها با تغيير و تحوالت گسترده ای به واسطه فعاليت های انساني مواجه مي شوند .اين تغييرات در پوشش زمين
منجر به تغييرات گسترده ای در سيستمهای هيدرولوژيک ،اکولوژيک و اجتماعي– اقتصادی مي انجامد Mc Groger (.
 .)et al.,2005,18-19شهرهای کوچک و شهرهای مياني به عنوان مکان مرکزی ،بيشترين روابط را با سکونتگاههای
روستايي حوزهنفوذ خود برقرار ميسازند(شکويي .)131 :2903 ،بنابراين مکاتب و نظريههای اجتماعي مطرح شده
مشترکي دارند هرچند تا سه دهه اخير ،مطالعات و تحقيقات جغرافيای شهری فاقد نظريههای اجتماعي وکاربردی بود
(شکويي .)412 :2903 ،اما بعضي از معروفترين جغرافيدانان معاصر دنيا جغرافيای شهری را با نظريههای اجتماعي پيوند
داده اند که از آن جمله ميتوان به جغرافيای ساختاری ،جغرافيای رفتار فضايي ،مکان مرکزی ،مراکز رشد ،عملکرد
شهری و توسعه روستايي و توسعه روستايي -شهری اشاره نمود.
 کارکردگرايي ساختاری که به صورت خاستگاه نوگرايي نظريههايي درآمده که ميتواند درباره تغيير اجتماعي در
کشورهای در حال توسعه مؤثر باشد اين نظريه دارای چهار فرض است:
جامعه يک نظام (سيستم) مي باشد اين نظام به صورت يک کل از بخشها و اجزا وابسته به هم تشکيل شده است.
اين کل نظام يافته برتر از بخشها و اجزاء آن عمل مي کند .
هر يک از بخشها و اجزا اين ساختار در جهت و ثبات و تعادل ساختار نقشي را بر عهده ميگيرند .وابستگي بخشها و
اجزا يک ساختار به هم يک وابستگي کارکردی است(شکويي.)299: ،2903 ،
 جغرافيای رفتاری در زمينه شيوه هايي که در آن مردم ادراک مي کنند ،سپس واکنش مطلوب نشان ميدهند و در
نهايت در محيطشان تأثير ميگذارند به بررسي مي پردازند (شکويي .)222: 2903 ،ويليام کرک يکي از بنيانگذاران مکتب
جغرافيای رفتار فضايي روی دو محيط مشخص تأکيد مي کند:
الف) محيط پديداری يا عيني :يک محيط فيزيکي است که در آن رفتار انسان ظاهر ميشود.
ب) محيط رفتاری :از محيط ذهني يا محيط روانشناختي تاثير مي پذيرد و در آن تصميمگيری صورت ميگيرد اين
تصميمگيری به صورت يک محيط آشکار در محيط پديداری در ميآيد(شکويي .)211 :2903 ،البته عواملي چون
پايگاههای اجتماعي -اقتصادی ،ميزان تحصيالت و تخصصيابي ،سن ،جنس ،شغل ،محيط فيزيکي ،اجتماعي ،اديان،
مذاهب ،پايگاههای فرهنگي و ...روی تصوير ذهني افراد و جغرافيای رفتاری آنها تأثير ميگذارد .بنابراين در جغرافيای
رفتار فضايي کيفيت شناخت افراد بسيار پراهميت است(پوراحمد.)293 : 2900،
 کريستالر در نظريه مکان مرکزی که براساس موقع نسبي مکانهای مرکزی (شهر ،روستا و هر نوع مراکز هستهای
ديگر) نسبت به يکديگر بنياد شده است معتقد است که در واقع موقع نسبي هر مکان مرکزی تحت تأثير يک فضای
رقابتي اقتصادی و اجتماعي موجود در بين مکانهای مرکزی ناحيه جغرافيايي قرار دارد .براين اساس ،او به اين نتيجه
رسيد که هر يک از روندهای يادشده ،يک کليت عام بوده و هدف اصلي بايد تجزيه و تحليل و کشف الگوهای مبتني بر
همزيستي واحدهای (مراکز) گوناگون در سازمان اقتصادی و فضايي باشد.
 آر.پي .ميسرا در نظريه مراکز رشد ،بعد از بررسي وضعيت موجود ساختار اقتصادی و توزيع فضايي نامتعادل امکانات
سطح کشور ،اهداف خود را در قالب برنامهريزی مکاني چند سطحي به ترتيب زير بيان ميکند:
 يکپارچه سازی مراکز شهری -روستايي و رفع دوگانگي شهر -روستا؛
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 ايجاد جامعهای روستايي -شهری فارغ از تراکم شهری و انزوای روستايي؛
 رفع تمرکز و پيشگيری از قطبي شدن فضا -فعاليت
 نظريه عملکرد شهری و توسعه روستايي که به يوفرد معروف است؛ به دنبال راههای افزايش ميزان دسترسي مردم
فقير روستايي به شهر است .اين راهبرد روابط ميان عدالت اجتماعي ،رشد اقتصادی ،توزيع فضايي ،خدمات ،تسهيالت،
زيرساختها و فعاليتهای مولد را در مناطق فقير مورد آزمون قرار ميدهد .اين نظريه توزيع فضايي عملکردهای
اجتماعي و اقتصادی مهم را که بايد در هر منطقه اجرايي شود را برای سياستگذاران و برنامهريزان مطرح مينمايد
(زياری.)211: 2958،
 فر يدمن راهبرد توسعه شتابان روستايي را گزينه مناسب توسعه ،يا راهبرد دوم در مقابل راهبرد توسعه اقتصادی ،به
عنوان راهبرد دوم در مقابل راهبرد توسعه اقتصادی ،به عنوان راهبرد اول ،که در کشورهای در حال توسعه افزايش فقر و
دوگانگي را به همراه داشته ،مطرح ميسازد .به اعتقاد وی همان گونه که ايجاد مراکز رشد ،الزمه راهبرد اول است،
راهبرد توسعه شتابان روستايي به چهارچوب آمايشي و فضايي مناسبي احتياج دارد .روستاشهر روش عملياتي کردن راهبرد
توسعه شتابان روستايي و پايه فضايي برای اجرای اين راهبرد به شمار ميرود .اولين گامها برای اجرای اين راهبرد شامل
مراحل؛ تغيير چهره نواحي روستايي از طريق انطباق عناصرشهری ،گسترش شبکه کنشهای متقابل اجتماعي در نواحي
روستايي،کاهش نابساماني اجتماعي در مسير توسعه ،تثبيت درآمد روستايي و شهری و کاهش اختالف درآمدی ،اتصال
نواحي روستا شهری به شبکههای ارتباطي منطقهای ،طراحي نظام تصميمگيری و برنامهريزی متناسب با ويژگيهای
محيطي و فراهم ساختن منابع مالي برای توسعه روستا شهری(جمعهپور.)289: 2903،

روش پژوهش
مفهوم روش تحقيق در کارهای پژوهشي در واقع کوششي منطقي است برای دستيابي به هدفهای علم و يا شناخت
علمي که بدون آن چنين کاری ميسر نخواهد بود(عندليب .)49 :2905،به طور کلي منظور از روش تحقيق و پژوهش،
ارائه مهارتها و تجربههايي است که دستيابي به هدف را آسانتر و عمليتر ميسازد و با صرف وقت کمتر ،نتايج
بيشتری به دست ميآيد .از آنجا که روش تحقيق با توجه به امکانات پژوهشگر و نيز محدوديتهای موجود در زمينه
مورد مطالعه مشخص ميشود لذا با توجه به موضوع تحقيق حاضر از نظر هدف توسعهای -کاربردی و از نظر ماهيت و
روش شناسي توصيفي است .مقاله حاضر براساس تجربيات و مبتني بر ارائه مهندسي جغرافيايي فضا به عنوان يک
راهبرد و براساس مرور منابع د راين زمينه تدوين گرديده است.

مفاهيم و تعاريف:
1

فضافضايي که جغرافيا به بررسي آن ميپردازد ،فضای زيست انسان هاست جغرافيدان همزمان با توجه به طبيعت فعاليتهای
انساني ،مکاني که اين فعاليتها در آن صورت مي گيرد ،به جريانهايي که اين فعاليتها را ايجاب و يا آن را خلق
ميکند و باالخره به روابط دور يا نزديکي که به پديد ميآورد توجه نشان ميدهد و بدين ترتيب جدول خط سيرهای

1 - Space
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فردی ،به وسيله هم جريانهای مادی و خبری و اطالعاتي که امر شالوده ريزی فضا را بر عهده دارند تکميل مي شود
(پل کالوال.)19-19 :2939 ،
فضا حجم مکاني و زماني مجموعه ای از تمامي فعاليتهای است که انسان در راه تسلط بر طبيعت و برای بقاء خود
انجام مي دهد بعبارت ديگر منظور فضای اقتصادی و اجتماعي است که منعکس کنندة تمام هستي جوامع انساني است
(معصومي اشکوری.)99:2938،
در جغرافيا مفهوم فضا به دو صورت فضای مطلق و فضای نسبي بکار برده مي شود .فضای مطلق دارای کيفيت عيني،
مشخص و طبيعي است در صورتيکه فضای نسبي بطور مداوم در اثر نيازهای اجتماعي و اقتصادی و شرايط فن آورانه
تغيير مييابد .از ديدگاه علم فضايي ،مردم در فضاهای نسبي زندگي ميکنند .بدين ترتيب فضای فعاليت ،فضای
اجتماعي ،فضای ساخته شده و فضای عملکردی در محدودة فضای نسبي جای مي گيرند(شکويي.)109:2939،
1

 فضاي جغرافياييفضای جغرافيايي سيستمي است که عناصری از سطح زمين را که پارهای از آنها چون؛ اشکال ناهمواریها ،آبها ،آب و
هوا و پوشش گياهي به قلمرو و محيط طبيعي تعلق دارند و برخي ديگر چون؛ جمعيتها ،کيفيت توزيع آنها ،شيوههای
زندگي ،ساخت های اجتماعي و انواع فعاليتها به قلمرو محيط انساني با يکديگر در ارتباط قرار ميدهد(دولفوس:2934،
.)28
فضای جغرافيايي در وسيعترين شکل يا معنای خود در برگيرندهی قشر جامد زمين(سطح زمين) و بخشي از زيست سپهر
يا بيوسفر است و به عبارت ديگر فضای جغرافيايي همان فضای قابل سکونت(اکومن) است .محدوده يا قلمروی از سطح
زمين است که شرايط طبيعي آن زندگي اجتماعي را ميسر مي سازد بنابراين قلمرو خارج از زيست سپهر يعني جايي که
امکا ن زندگي اجتماعي انسان را ندارد جزء فضای جغرافيايي نيست .شايد اينگونه تصور شود که فضای جغرافيايي يک
فضای طبيعي است اما اينطور نيست و فضای جغرافيايي زاييده ی روابط اجتماعي انسانها است و در واقع اين فضا
مخلوق انسانها است .بنابراين فضای جغرافيايي را نمي توان فضايي طبيعي به حساب آورد و فضای جغرافيايي فضای
اجتماعي است و صورت ساخت اين فضا آفريدهی کنش انساني ميباشد(http://raziclimate.ir/76-geography-
.)space.html
فضای جغرافيايي ،فضايي است که مکان آن در زمين قابل تعيين است ،فضايي عيني ،گرچه مکان هر نقطه را در فضا
مي توان معين کرد ،ولي آنچه در اين ميان حايز اهميت و اعتبار است موقع آن نسبت به مجموعهای است که خود در آن
جای دارد و روابطي است که با محيط های گوناگون ،که خود جزيي از آن است برقرار ميکند فضای جغرافيايي از
مجموعهای از مناسبات ترکيب ميپذيرد و متحول ميشود .ولي اين مناسبات در چارچوبي عيني يعني در سطح سياره
زمين برقرار مي شود در حال تغييرات ،فضايي است که مرحله ای از دگرگوني را پشت سر نهاده و وجه ظاهر آن را
"چشمانداز" تشکيل ميدهد(دولفوس.)28 :2934 ،
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تحليل فضايي
تحليل فضايي ،نتيجه نهايي انقالب کمي در جغرافيا است که در بعد از جنگ جهاني دوم در کشورهای انگليسي زبان دنيا
به وقوع پيوسته است و در واقع ،جانشين تفاوت های مکاني در فلسفه جغرافيا محسوب مي شود(شکوئي .)19 :2932 ،در
تحليل فضايي با توجه به مجموعه عوامل و عناصر موجود در فضاهای جغرافيايي و با بهرهگيری از روشهای آماری و
1 -Geographical Space
2 -Spatial Analysis
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نرم افزارهای مرتبط با آن و نيز ترکيب عوامل و عناصر متعدد و مختلف با بهرهگيری از سيستم اطالعات جغرافيايي
( )GISدر حوزههای مختلف جغرافيا تحليل و تصميمسازی نموده و به تصميم گيری نهايي و قانونمند کمک نمود.
فضايي2

برنامهريزي
برنامهريزی فضايي رويکردی است ناظر بر توزيع فضايي پديدهها اعم از انسان يا فعاليتها در يک قلمرو و مشخص
جغرافيايي که در هر زير قلمرو ،موضوع برنامهريزی و سازماندهي فضايي پديدهها را مشخص ميسازد به عنوان مثال اگر
قلمرو فضايي مورد مطالعه و بحث ،کل سرزمين يا کشور باشد زير تقسيمات آن استاني است و اگر استاني باشد زير
تقسيمات آن شهرستاني و نظاير آن ميباشد(کالنتری و عبدالهزاده .)19 :2954 ،منظور از شکلبندی فضايي ،نحوه
تجميع فعاليتها به مثابه مراکز يا محورها ميباشد و مراد از سازماندهي نيز تعيين سطحبندیها و روابط بين آنهاست اين
نوع برنامهريزی در واقع درصد تنظيم رابطه فعاليت و فضا است و از اين نظر ميتوان برنامهريزی فضايي را مرحله
طراحي برای برنامهريزی فيزيکي -کالبدی تلقي کرد(فوالدی و همکاران.)2909 ،
برنامهريزی فضايي فراتر از برنامهريزی کاربری اراضي سنتي بوده و به معنای تلفيق راهبردهای توسعه و استفاده از زمين
با کمک سياستها و برنامه هايي است که بر مکان و چگونگي کارکرد آن اثر مي گذارد .برای مثال از طريق تأثير روی
تقاضا يا نياز به توسعه .اما آنقدر توانمند نيست که به تنهايي مورد استفاده قرار بگيرد و نياز داردکه ابزارهای ديگری هم
استفاده شود(.)ODEM: 2004, 30
برنامهريزی فضايي به معنای هماهنگ کردن برنامهها ،سياستها و پروژههايي است که از سازمانهای مختلف جهت
همکاری و تحقق اهداف کمک ميگيرند(عزمي.)11 :2951 ،
برنامهريزی فضايي در صدد است به اهداف زير نائل شود:
 برنامه ريزی فضايي بايد به نکاتي که کمتر مورد توجه بوده ،همچون کيفيت بهداشت و آموزش ،سياست انرژی،اقتصاد و طراحي فضاهای شهری ،روستايي و منطقهای توجه کند.
 برنامهريزی فضايي بايد دامنهای از راهبردهای اجتماع محور و مشارکتي را مورد استفاده قرار دهد. برنامهريزی فضايي بايد ارتباطها و پيوستگي ها در ناحيه ،بخش ،سطح ملي و محلي را بيشتر از مرزهای قراردادیمورد توجه قرار دهد.
 برنامهريزی فضايي بايد مجهز به ساز و کاری باشد که بتواند برنامههای دولتي و نمايندگيها را به اجرا بگذارد. برنامهريزی فضايي بايد از مهارت ها و تخصصهای مختلف بهره بگيرد(.)RTPL: 3, 20028

سازمان فضايي
سازمان فضايي ،بيانگر نظم سلسله مراتبي اجزای نظام فضايي و نحوه استقرار آنها نسبت به هم بوده ،به نحوی که تعامل
و رابطه مکمل آنها امکان پذير گردد به عبارتي سازمان فضايي ،به نظم و آرايش مجموعهای از گره گاهها ،فعاليتهای
مرتبط با آنها و کنش متقابل از طريق شبکههای ارتباطي در فضا اطالق ميشود(کالنتری و عبداله زاده.)19 :2954 ،
تحليل فضايي با هدف ،تعيين سازمان فضايي موجود و ارتباط متقابل اجزای آن و برنامهريزی فضايي برای بهبود سازمان
فضايي در محدودههای محلي ،ناحيهای ،منطقهای ،ملي و فراملي صورت مي پذيرد.

1 -Spatial Planning

1 -Spatial Organization
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ساختار فضايي
ساختار فضايي نحوه نظمپذيری پديدهها در سطح زمين بر مبنای روندهای فضايي به گونهای که فضا به واسطه اين
روندها (محيطي-اکولوژيک ،اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادی ،نهادی -مديريتي ،کالبدی -فضايي) سامان مييابد ساختار
فضايي ،به نحوه آرايش و استقرار فضايي عناصر و اجزاء نظام سکونتگاهي(کانون ها ،شبکه ها ،سطوح و )...در فضا ،در
رابطه با همديگر اطالق ميشود(کالنتری و عبدالهزاده.)14 :2954 ،
امروزه با جهت گيری رويکردهای مبتني بر عدالتاجتماعي ،ابعاد فضايي در تحليل مسايل توسعه ،جايگاه مناسبي در
برنامهريزی کشورها پيدا کرده است و توجه به برنامهريزی منطقهای افزايش يافته و حوزه برنامهريزی و توسعه منطقهای
در وضعيت مناسبي قرار گرفته و با آهنگي قابل قبول در کشورهای توسعه يافته و درحال توسعه ،روند رو به تکاملي را
طي ميکند (کالنتری و عبداله زاده .)94 :2954 ،بر اين اساس شناسايي الگوهای فضاهای جغرافيايي و تعيين مسايل و
مشکالت آن از طريق تحليل ،برنامهريزی و سازمان فضايي ميتواند به شکلگيری ساختار فضايي مطلوب در سطوح
مختلف با هدف دستيابي به توسعه پايدار و پايداری فضاهای جغرافيايي منجر گردد.
آمايش سرزمين و برنامهريزي فضايي
هم آمايش سرزمين و هم برنامهريزی فضايي ابعاد مکاني و استقرار فضايي انسان و فعاليتهای اقتصادی و اجتماعي را
مورد بررسي قرار مي دهند.
هدف کلي آمايش سرزمين ،سازماندهي فضا به منظور بهرهوری مطلوب از سرزمين در چارچوب منافع ملي است
(کالنتری و عبدالهزاده .)128 :2954 ،از اين رو آمايش سرزمين ابزار اصلي برنامهريزی و تصميمگيریهای ملي و
منطقهای است به طوريکه زمينه اصلي تهيه برنامههای منطقهای را فراهم ميآورد و امکان تلفيق برنامهريزیهای
اقتصادی و اجتماعي با برنامهريزیهای فيزيکي و فضايي را محقق مي سازد(کالنتری و عبداله زاده)128 :2954 ،
آمايش سرزمين از منظر برنامهريزی ،در اصل نوعي برنامهريزی فضايي است .اما در برنامهريزی فضايي لزوماً امايشي
نخواهد بود زيرا آمايش سرزمين از شمول و حوزه علمي گستردهتری نسبت به برنامهريزی فضايي برخوردار است و ابعاد
کيفي ان بر ابعاد کمي غلبه دارد اما از منظر تکنيکي و فرايندی دارای وجوه مشترک بسياری هستند بنابراين منطقه بستر
سياستگذاری و برنامهريزی برای آنها محسوب مي شود .در صورت برخورداری فضاهای جغرافيايي در سطوح ملي و با
برشهای درون سرزميني(منطقهای ،استاني ،شهرستاني ،بخشي) از برنامه آمايش سرزمين ،برنامهريزی فضاهای
جغرافيايي به واسطه برخورداری از داده های مکاني و توصيفي مناسب منجر به توسعه پايدار خواهد شد.
8

راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا
مهندسي جغرافيايي فضا .يعني اتکا بر ظرفيتها و استعدادهای طبيعي و انساني آنها و اولويت توسعه درونزا و توجه به
توسعه برونزا در مرحله بعد و در صورت نياز ميتواند به توسعه پايدار منجر شود.
راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا با تکيه بر توانهای طبيعي و انساني در سطوح مختلف ملي تا محلي و با رعايت اصول
عدالت فضايي ،دسترسي به جای برخورداری ،برنامهريزی محدودهای به جای برنامهريزی نقطهای و پراکندگي و توزيع
جغرافيايي و تمرکز زدايي به جای تمرکزگرايي و با تاکيد بر توسعه درون زا همراه با بهرهگيری از توسعه برونزا بصورت
مکمل در راستای توسعه پايدار و در ابعاد مختلف آن را تضمين مي کند.
2 - Spatial Structure
)1 -Space Geographic Engineering Strategy(SGES
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در راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا بهره برداری مطلوب و بهينه از محيط جغرافيايي برای تامين رفاه و آسايش نسل
موجود به گونهای که ضمن رعايت پايداری تمامي ابعاد آن ،زمينه بهرهمندی از آن برای نسل های آتي نيز تضمين گردد
و نيز شناخت دقيق و کامل محيط جغرافيايي در تمامي ابعاد آن و برنامهريزی توسعه براساس اين شناخت با بهرهگيری از
مدلها و روشهای ترکيبي(کمي و کيفي) با تاکيد بر مدلها و روشهای کمي و قانونمند مورد توجه و تاکيد
ميباشد(موالئي هشجين.)2-28 :2954 ،
اصول مهندسي جغرافيايي فضا
عدالت فضايي

با در نظر گرفتن اجزای فضاهای جغرافيايي و راهبرد مهندسي جغرافيايي اين فضاها ،تأمين عدالت فضايي در سطوح
سرزميني و درون سرزميني با رعايت بهره گيری از توان ها و قابليت های فضاهای جغرافيايي و در تمامي ابعاد محيطي-
اکولوژيک ،اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادی ،نهادی -مديريتي و کالبدی -فضايي ميتواند به کاهش و از ميان بردن
نابرابری های منطقهای(درون سرزميني) کمک نمايد و توزيع مطلوب جمعيت و فعاليت را در سرزمين فراهم نمايد .عدم
توجه به اصل عدالت فضايي در تهيه و اجرای برنامههای ميان مدت و بلند مدت منجر به برهم خوردن ساختار و سازمان
فضايي در سطوح مختلف مي گردد .به گونهای که مهاجرت جمعيت و جابجايي مکاني مشکالت و مسايل و نيز پيچيدگي
مشکالت از جمله پيامدهای بي توجهي و کم توجهي به اين اصل خواهد بود.
دسترسي

با در نظر گرفتن توزيع و پراکنش سکونتگاههای شهری ،روستايي و عشايری برحسب شرايط جغرافيايي حاکم در هر
منطقهای ،فراهم کردن زمينه برخورداری تمامي آنها از همه امکانات و خدمات ،عملي مشکل و بسيار پر هزينه است البته
برخورداری سکونتگاههای هر منطقهای از انواع خدمات و امکانات زيربنايي امری طبيعي و ضروری است ولي خدمات
روبنايي به جهت برخورداری از ضوابط و معيارهای ارايه و مکانيابي آنها با در نظر گرفتن منابع هر کشور و منطقهای
کاری بس دشوار و حتي در مواردی نشدني است و يا با روح برنامهريزی فضايي در تضاد ميباشد و اين خود منجر به
تشديد نابرابریها و عدم تحقق عدالت فضايي و برهم خوردن سازمان فضايي مطلوب هر منطقه و کل کشور ميگردد.
فراهم کردن زمينه دسترسي تمامي سکونتگاههای انساني مناطق به امکانات و خدمات مورد نياز آنان مطابق با ضوابط و
معيارهای موجود جهاني و ملي ،ضمن کمک به تأ مين نياز آنها ،زمينه ارتقا کيفيت و بهبود در دسترسي را نيز فراهم
مي آورد.
برنامهريزي محدودهاي

در صورت اقدام برنامهريزی ،براساس دسترسي به جای برخورداری در مناطق مختلف ،برنامهريزی محدودهای و منطقهای
جايگزين برنامهريزی نقطهای خواهد شد در اصل دسترسي مي توان مطابق با ضوابط و معيارهای ارايه و مکانيابي انواع
امکانات ،توسعه در ابعاد محيطي -اکولوژيک ،اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادی ،نهادی -مديريتي و کالبدی -فضايي را
تضمين نمود با برنامهريزی محدودهای توسعه همه جانبه و با پوشش جغرافيايي مناطق و تقسيمات دروني آن و در نهايت
توسعه ملي پايدار امکانپذير خواهد بود.
پراكندگي و توزيع جغرافيايي

در راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا ،با در نظر گرفتن توانها و قابليتها و استعدادهای فضاهای شهری ،روستايي و
عشايری در هر منطقه با هدف پايداری سازمان فضايي مناطق از طريق برنامهريزی فضايي و با تحليل فضايي و تحقق
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عدالت فضايي و کاهش و از ميان بردن نابرابریهای منطقه ای و پرهيز از تمرکز و انباشت امکانات در کانونهای خاص
که با روح سازمان فضايي مطلوب در تضاد ميباشد الزم است امکانات معياردار و ضوابط پذير بويژه در شرايطي که
طبقات جمعيتي و اندازه جمعيت سکونتگاهای انساني از قانونمندیهای خاصي برخوردار نمي باشند و مشکالت عديدهای
در قالب نخستين شهرهای ملي و منطقهای را در کشورهای در حال توسعه ايجاد نموده و تشديد ميبخشند با رويکرد
توسعه همه جانبه و پايدار توزيع گردد تا دسترسي جمعيت به آنها از حالت خطي و متمرکز خارج گردد که در اين صورت
برنامهريزی محدودهای و منطقهای و عدالت فضايي نيز تضمين مي گردد.
تلفيق توسعه درون زا و برون زا

در راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا ،هدف بهره گيری از تمامي امکانات هر منطقه با برشهای درون منطقهای و با
رعايت اصول فوق جهت خوداتکائي و شکلگيری و تداوم سازمان فضايي مطلوب در هر منطقه است براين اساس با
استفاده از قابليتها ،توانها و استعدادهای درون هر منطقه و تعيين الزامات و زمينههای بهره برداری از امکانات خارج از
منطقه(توسعه برونزا) مورد توجه و تاکيد ميباشد .در اين راهبرد اولويت برنامهريزی چه در سطح درون منطقهای،
منطقهای و ملي با توان ها ،قابليتها و استعدادهای آن و استفاده از خارج از منطقه در صورت نياز در قالب تعامالت بين
درون منطقهای ،منطقهای و ملي ميباشد که بايد تناسبي بين صادرات و واردات برقرار گردد.
توجه و تاكيد بر تمامي ابعاد توسعه

رعايت اصول فوق در صورت توجه و تاکيد بر توسعه پايدار مي باشد نگاه توسعهای به جای صرف بخشي و اقتصادی
ميتواند ضمن بهرهگيری از رويکرد توسعه پايدار به پايداری مناطق و کشورها منجر گردد.
ابعاد توسعه با رويكرد توسعه پايدار و پايداري در توسعه
 محيطي -اکولوژيک
 اجتماعي -فرهنگي
 اقتصادی
 نهادی -مديريتي
 کالبدی -فضايي
پايداري محيطي(بومشناختي)
شرايط پايداری بومشناختي و محيطي بايد بطور جدی مطرح شود توجه به پايداری بوم شناختي موجب ميگردد که
گسترش توسعه منجر به ايجاد تغييرات نامطلوب در اکوسيستم نشود(موالئي هشجين.)9 :2954 ،
پايداري اجتماعي
به توانايي يک اجتماع ،اعم از محلي ،ناحيهای ،منطقهای و ملي برای پذيرش توسعه در دورههای زماني مختلف بستگي
دارد به طوريکه هيچ گونه ناهماهنگي و تضادی در ساخت اجتماعي ان اجتماع به وجود نبايد و يا به حداقل ممکن کاهش
پيدا کند (.)Mowforth,M and Mant ,I, 2003
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پايداري فرهنگي
به ثبات يا سازگاری در چارچوب شاخصهای فرهنگي يک جامعه در مقابل فشار حاصل از آنچه که فرهنگ توسعه ناميده
ميشود و به اثرات فرهنگي به جا مانده از توسعه توجه دارد پايداری فرهنگي اشاره به توانايي جمعيت برای حفظ يا
انطباض عناصر فرهنگي خود دارد که آن را از ساير جوامع متمايز ميکند و در نهايت اين پايداری سبب ميشود که
کنترل مردم بر زندگي خويش ارتقاء يابد و اين امر مستلزم همسويي فرايندهای توسعه با فرهنگ و ارزشهای انساني و
تقويت جوامع برای تامين نيازهای خويش از راه مشارکت نهادينه و توانمندساز است(رضواني.)214 :2903 ،
پايداري اقتصادي
پايداری اقتصادی بستگي به سطح بهرهمندی اقتصادی از فعاليتهای مختلف در جوامع دارد در هر صورت پايداری
اقتصادی توسعه به جهت مديريت منابع طبيعي و فرايندهای توليد و توزيع از نظر کارآمدی ،اقتصادی است.
پايداري نهادي -مديريتي
مديريت کارآمد از سطح محلي تا ملي و حضور آن در فرايند تهيه و اجرای برنامهها ،طرحها و پروژهها و نگاه همه جانبه
به توسعه و فراهم کردن زمينههای مشارکت جوامع در مراحل مختلف برنامهريزی توسعه ضمن کمک به تحقق
پايداریهای بومشناختي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی به پايداری سطوح مختلف برنامهريزی و تداوم آن نيز منجر
ميگردد.
پايداري كالبدي -فضايي
در کنار تحقق پايداری بومشناختي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی ،نهادی -مديريتي ،استقرار جمعيت در سکونتگاههای
سطوح مختلف برنامهريزی ،توسعه پايدار محور به بهسازی کالبدی-فضايي و ارتقاء کيفيت زندگي منجر ميگردد و
برنامهريزی توسعه کالبدی -فضايي سکونتگاهها به عنوان بخشي از فرايند توسعه پايدار منطقهای زمينه تثبيت ،نگهداشت
و جذب جمعيت و به تبع آن فعاليت را برای آنان فراهم مينمايد زيرا توسعه کالبدی-فضايي و برنامهها ،طرحها و پروژههای
مربوط به آن با تکيه بر نگرش سيستمي هم به وضع موجود و هم به آينده توجه دارد(موالئي هشجين.)99 :2902 ،
هدف ،سطوح و بازه زماني برنامه ريزي و سازماندهي فضا
 توزيع بهينه جغرافيايي و سازماندهي فضايي جمعيت و فعاليتها و تحقق بهترين شکل توزيع فعاليتها همزمان با
روند توسعه به عنوان هدف محوری برنامهريزی و سازماندهي فضا در راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا به شمار
ميرود.
 برنامهريزی و سازماندهي فضا در سطوح مختلف ملي ،منطقهای(چند استاني) ،ناحيهای(استاني) ،درون ناحيهای(درون
استاني) ،محلي(منظومهای) با توجه به اصول راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا قابل انجام است.
 تحقق آيندهای مطلوب و مبتني بر توسعه پايدار از طريق برنامهريزی بلندمدت ،ميانمدت و کوتاهمدت در سطوح
مختلف ملي تا محلي به همراه برنامهريزی فضايي هدفمند با در نظر گرفتن اصول مورد اشاره در راهبرد مهندسي
جغرافيايي فضا و توجه و تاکيد بر پايداری ابعاد مختلف توسعه منطقه ای خواهد بود.

نتيجهگيري و پيشنهادات
برنامهريزی زماني صورت ميگيرد که انسان تصميم بگيرد مدلي را ارايه کند که محيط خود را قالببندی نمايد.
( .)Abrocrombie: 1943, 9مدل پيشنهادی راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا در برنامهريزی منطقهای به دنبال توزيع

مدل پيشنهادي راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا در برنامهريزيهاي منطقهاي ايران - ...موالئي و صالحي

11

بهينه جغرافيايي و سازماندهي فضايي جمعيت و فعاليتها با رويکرد توسعه پايدار و تحقق بهترين شکل توزيع فعاليتها
همزمان با روند توسعه است و از طرفي سازماندهي اکولوژيک ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی ،نهادی -مديريتي و
کالبدی -فضايي در سطوح ملي ،منطقهای ،ناحيهای و محلي به منظور تحقق آيندهای مطلوب و مبتني بر توسعه پايدار
ميباشد براين اساس برنامهريزیهای بلندمدت ،ميانمدت و کوتاهمدت و در سطوح مختلف بايد به همراه برنامهريزی
فضايي با هدف کاهش و از بين بردن عدم تعادل فضايي يا نابرابریهای فضايي صورت گيرد و در يک کالم لحاظ
راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا به برنامهريزی فضايي به عنوان مکمل برنامهريزی منطقهای منجر خواهد شد.
نگارندهگان توسعه سكونتگاه انساني را فرايند اولويتبندي نقاط قوت و ضعف با توجه به شرايط زماني و مكاني به
منظور تبديل شدن به سكونتگاهي قابل زيست و متناسب با رشد و تعالي انساني ميداند .برايناساس بايد برای هر
سکونتگاه اعم ازشهری يا روستايي متناسب با شرايط دروني(نقاط قوت و ضعف) و شرايط بيروني(محلي ،منطقهای ،ملي)
برنامه خاص توسعه در نظر گرفته شود و در اين راستا مدل راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا پيشنهاد ميگردد .
اين بدين معني است که برنامههای يکپارچه توسعه تحت عنوان طرح جامع توسعه روستا -شهری به جای طرحهای
جامع و تفصيلي شهری و هادی روستايي تدوين و اجراء گردد تا ضمن کاهش خالءهای قانوني برای فضاهای حد فاصل
دو سکونتگاه در راستای مديريت يکپارچه بخش عمدهای از مشکالت را بصورت ناحيه حل نموده و برای هر ناحيه
جغرافيايي باتوجه به شرايط محيطي-اکولوژيک ،اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادی و کالبدی -فضايي يک شرح خدمات
متفاوت ارايه نمود.
که در راستای تحقق مدل پيشنهای بايد به موارد ذيل توجه نمود:
 نهادينه کردن راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا به منظور تحقق سيساستهای کلي برنامه ششم و نيز بهره گيری و
تکيه بر سياستهای کلي اصل  ،44اقتصادی مقاومتي ،علم و فناوری ،نظام اداری و جمعيت در نظام برنامهريزی
کشور و در سطوح درون سرزمين
 الزاميبودن پيوست مهندسي جغرافيايي فضا برای تمامي برنامهها ،طرحها و پروژهها در ابعاد بومشناختي(محيطي)،
اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی ،نهادی -مديريتي و کالبدی-فضايي
 رعايت اصول عدالت فضايي ،اصل دسترسي و برنامهريزی محدودهای و پراکندگي و توزيع جغرافيايي در قالب
راهبرد مهندسي جغرافيايي فضا برای کاهش و از ميان بردن چالشها و نابرابری منطقهای و درون منطقهای در
سطح کشور
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