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  مقدمه
نطقه اي كه در آن برنامه ريزي متناسب با توان هاي محيطي و طبيعي منطقه هدف      برنامه ريزي م

اما اصطالح توسعه ي پايدار كه از اواسط دهه ي . نيست1گيري شده باشد چيزي جز توسعه ي پايدار
 ريزي هاي جهاني، ملي ، منطقه اي و  به عنوان اصطالحي كه كاربرد وسيعي در متون برنامه1980

براي روشن شدن بحث،الزم است اندكي روي اين . است هنوز با خود ابهاماتي به دنبال داردمحلي يافته 
پس از آن مي توانيم در باره ي . موضوع مكث كنيم و ببينيم داريم راجع به چه چيزي صحبت مي كنيم
  . برنامه ريزي منطقه اي با هدف توسعه ي پايدار با دقت بيشتري بپردازيم

اولي واژه اي است كه . تشكيل شده است» پايدار« و» توسعه«پايدار از دو واژه ي    اصطالح توسعه ي 
پس ازجنگ جهاني دوم و به منظور بازسازي . بسيار پيش تر از دومي نزد برنامه ريزان شناخته شده بود

 اجتماعي رواج - خرابي هاي اين جنگ ابتدا اصطالح رشد اقتصادي و سپس توسعه و توسعه ي اقتصادي
براي واژه ي توسعه تعاريف گوناگوني به دست داده شده ليكن مخرج مشترك تمامي آن . رده يافتگست

توسعه فرايندي است كه طي آن بازتوليدگسترش يابنده ي اقتصادي، : ها را مي توان چنين خالصه كرد
ر طي به عبارت ديگ. فرهنگي به منظور ارتقاء كيفيت و كميت سطح زندگي تحقق مي يابد اجتماعي و

فرهنگي با افزايش   زندگي اقتصادي، اجتماعي و يفرايند توسعه، بشر دائماً به جاي بازتوليد ساده
بدين . سرمايه گذاري در همه ي وجوه زندگي به بازتوليد گسترده يا گسترش يابنده دست مي يابد
فرهنگي  ترتيب توسعه يعني گسترش و تعميق مستمر اشكال گوناگون وجوه اقتصادي ، اجتماعي و

  . جوامع به منظور ارتقاء سطح كيفي وكمي زندگي اجتماعي و فردي
    بشر اين فرايند را به صورت بطئي از دوراني بسيار دورتر و از هنگامي كه روي زمين به شكل انسان 
ابزار ساز ظاهر شد،آغاز كرده ليكن اين فرايند از آغاز انقالب صنعتي سرعتي بيشتر به خود گرفته و 

سرعت تحوالت توسعه به ويژه با پيدا شدن روابط سرمايه داري وجهي بسيار . ه اي نو يافته استجلو
زيرا در روابط سرمايه داري توليد و بازتوليد گسترش يابنده متضمن دريافت سود . برجسته پيدا كرد

ت انگيزي محرك جادويي كه سرمايه گذاران را به طور شگف. بيشتر و انباشت سرمايه ي افزون تر است
به توسعه ي بيش تر توليد و در نتيجه توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  بازهم باالتر تشويق 

  .وترغيب كرده و مي كند
    با شروع رشد روابط سرمايه داري و تحت قاعده ي سودمندانه ي صرفه جوئي هاي تجمع و مقياس، 

در پرتو اين فرايند ناگزير كه به . وني گرفتگرايش به انباشتگي جغرافيايي سرمايه بيش از پيش فز
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منظور سودمندي بيش از پيش سرمايه ضروري بود، جغرافياي جمعيت، فعاليت و سكونت متمركز در 
جمعيتي كه پيش تر در روابط پيشا سرمايه داري در سكونت گاه هاي . فضاهايي معين رقم خورد

 پراكنده بودند، در پرتو اين فرايند تمركز بخش كوچك و پراكنده در سطح جهان، يك كشور و يا منطقه
شهرهاي بزرگ و . به سرعت به فضاهاي تجهيز شده اي كه سرمايه پديد آورده بود به حركت درآمدند 

همچنين فرايند شهر نشين شدن سرمايه و انسان، حاصل اين تحول بزرگ و بي بديل در  كالنشهرها و
افياي اقتصادي و جغرافياي جمعيت كامالً متفاوتي با گذشته در بدين ترتيب بودكه جغر. تاريخ بشر بود

  .همه جاي جهان شكل گرفت
رفانه اي كه الگوي توسعه ي س    تراكم جمعيت و فعاليت در نقاطي معين از يك طرف و مصرف م

ته سرمايه داري نوع آمريكايي به ارمغان آورده بود، تدريجاً براي همه مسلم كرد كه ادامه ي روند گذش
 ديگر براي همه مسلم شده بود كه بايد الگوي 1980ازاين رو در اواسط دهه ي . ديگر ميسر نيست 

  . اين الگو چيزي نبود جز الگوي توسعه ي پايدار. توسعه ي نويني براي مسائل جديد ارائه كرد
ز منابع محيطي و در اصطالح توسعه ي پايدار به اين معني است كه بهره برداري ا» پايدار«   اما واژه ي 

طبيعي مي بايد با ظرفيت ها وتوان هاي آن انطباق داشته باشد، به گونه اي كه تداوم بهره برداري از آن 
دست كم به صورت گذشته ثابت و پايدار بماند و تداوم بهره برداري از آن نه فقط براي امروزيان بلكه 

توسعه ي : ي پايدار را چنين تعريف كردپس مي توان توسعه . براي نسل هاي آينده نيز ميسر باشد
پايدار به توسعه اي گفته مي شود كه به نيازهاي كنوني ما پاسخ دهد بدون آن كه تداوم توسعه را براي 

مي خواهيم تاكيد كنيم كه برخالف تعريف سنتي از توسعه ي . نسل كنوني و آينده به مخاطره بيندازد
، )وحتا از نسل كنوني سخني به ميان نمي آورد(ده تاكيد داشتپايدار كه بيشتر بر بهره مندي نسل آين

امروزه با روند تخريب پر سرعتي كه ممكن است توسعه در زندگي امروزيان برجاي گذارد، اثرات كنوني 
  .آن را بايد بيش از پيش در نظر داشت

 به طور مشخص    با توجه به تعريف فوق اكنون پرسش مقدر اين است كه در برنامه ريزي منطقه اي
پاسخ اين است كه در برنامه . گرددچه فرايندي بايد طي شود تا توسعه ي پايدار منطقه اي حاصل 

ريزي براي توسعه ي پايدار الزم است سه هدف اصلي و مهم زير در دستور كار برنامه ريزي منطقه اي 
  :2باشد

   ارزشمند طبيعي،حفاظت از منابع). 1
   طبيعي، از منابعاسب و من متناسببهره داري). 2
  . ساز و كارهاي اقتصادي و اجتماعي مناسب).3

    بالفاصله مي توان پرسيد كه به طور مشخص چگونه و طي چه فرايندي مي توان به اهداف فوق در 
كوشش شده در بحثي كه به دنبال مي آيد به اجمال  به اين . برنامه ريزي منطقه اي دست يافت؟
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ما پيشا پيش بايد تاكيد كنيم كه براي تحقق توسعه ي پايدار لزوم مشاركت ا. پرسش پاسخ داده شود
همه ي متخصصان و ذينفعان نه فقط ضروري بلكه تضمين كننده ي پايدار و مطمئن فرايندي كه 

بدون مشاركت و به ويژه گفتگو در امري كه به زندگي همه ي . توسعه ي پايدار ناميده شده، خواهد بود
منطقه ارتباط پيدا مي كند ، در واقع نمي توان ذيفنعان را به مسئوليت پذيري در   وساكنان يك كشور

اهداف سه گانه ي اصلي فوق نيز جهت تحقق توسعه ي . امر چنين فرايندي از توسعه متعهد كرد
  .پايدارتنها در پرتو مشاركت همه ي نخبگان وذينفعان ميسر خواهد بود

    
  بيعيحفاظت از منابع ارزشمند ط). 1

   يكي از اهداف اصلي توسعه ي پايدار، حفاظت از منابع ارزشمند طبيعي است كه انسان از هنگام 
ظهورش روي كره ي زمين با آن زيسته و ابتدا جزئي از آن بوده وسپس با دستيابي به ابزار دست 

 اي ادامه ي كه به گونه(سازش، براي بازتوليد زندگي خود آن را متناسب با پيشرفت در ابزار سازي
بدين ترتيب حفاظت از منابع ارزشمند طبيعي در . به خدمت گرفته و بازتوليد كرده است) دست او بود

پايدار كردن زندگي اقتصادي واجتماعي بشر اكنون به ضرورتي ناگزير و مقدم در برنامه ريزي تبديل 
  . شده است

 حفاظت از منابع ،نظور توسعه ي پايدار  بنابراين نخستين قدم در امر برنامه ريزي منطقه اي به م
ارزشمند طبيعي يعني همان عناصري از طبيعت كه بشر در پيدايش آن دخالتي نداشته ليكن به منظور 

منابع  اصلي وعمده ي  محيط طبيعي در يك . تداوم حيات به وجود آن ها احتياج حياتي و مبرم دارد
، زمين هاي با قابليت )سطحي و زير زميني(كشور يا منطقه ي برنامه ريزي شامل منابع آبي 

يعني هم زمين هايي كه در شرايط كنوني به كشت ديم يا آبي اختصاص يافته اند و هم زمين (كشاورزي
  مي باشند و هم زمين هايي III و II و Iهايي كه در نقشه هاي كالس بندي خاك ها جزو كالس هاي 

ي پس از اصالح عمراني قابليت كشت ديم و يا آبي پيدا مي كه در نقشه ي ارزيابي منابع و قابليت اراض
شامل هم جنگل هاي سرپاي كنوني و هم زمين هايي كه در نقشه ي ارزيابي و ( ، جنگل ها )كنند

هم شامل ( ، مناطق حساس اكولوژيكي3)قابليت اراضي پس از اصالح عمراني قابليت جنگل كاري دارند
يت سازمان محيط زيست و هم مناطق حساس اكولوژيكي مناطق چهارگانه تحت حفاظت و مدير

،  پهنه هاي آبي شامل )ارزشمندي كه هنوز تحت مديريت قرار نگرفته ليكن ارزش حفاظت دارند
درياچه ها، رودخانه ها، تاالب ها و حوضچه هاي پرورش ماهي و ميگو از جمله اصلي ترين منابع 

. ديگر در حفاظت از آن ها اقدام مقتضي صورت گيردارزشمندي هستند كه مي بايد پيش از هر عملي 
به باور نگارنده پيش از چنين اقدامي و يا تدارك و تدوين برنامه اي روشن براي حفاظت از منابع فوق 

زيرا هر اقدام . الذكر نبايد در باره ي هيچ اقدام ديگري به منظور توسعه ي منطقه اي قدمي برداشت
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در واقع اگر هدف برنامه ريزي، .  امر حفاظت به تخريب اين منابع راه ببردديگر مي تواند پيش از تدارك
توسعه ي پايدارمنطقه اي باشد، نخستين قدم بذل توجهي جدي و مسئوالنه به منظورحفاظت از منابع 

چنين اقدامي نشان خواهد داد كه برنامه ريزان و عمران گران منطقه، به . ارزشمند طبيعي خواهد بود 
وسعه ي منطقه اي پايدار را در دستور كار خود دارند و نه فقط رشد اقتصادي و توليد افزون تر از جد، ت

اما براي حفاظت از اين منابع و دور نگهداشتن . طريق بهره برداري بيشتر از منابع طبيعي ومحيطي را
 وسپس منطقه بندي آن ها از طرح هاي توسعه ي صنعتي و كالبدي  اوالً چگونه بايد آن ها را شناسايي

  و حفاظت كرد؟ 
چنان كه گفته شد اين منابع چنان ارزش و اهميتي دارند كه پيش از هر عملي در برنامه ريزي مي    

يعني نخست مي بايد تكليف اين زمين ها از نظر حفاظت . بايد حفاظت از آن ها را در اولويت قرارداد
 و ضوابط و ي نقشه ي پايه ي طرح احراز شوند روبراي حفاظت الزم است به طور دقيق. معين شود

براي . مقررات قانوني ناظر بر حفاظت از آنان برجسته شده و همراه نقشه هاي منطقه بندي ارائه گردند
  به احرازمي توان به آسانياين كار با استفاده از نقشه هايي كه پيش تر در فصل نخست تهيه كرده ايم 

سايي منابع در زير به اجمال روش شنا.  شناسايي كرد راافت و آن هاپهنه هاي ارزشمند منابع دست ي
 و حذف آن ها از عرصه ي توسعه ي كالبدي و صنعتي  اين منابعوسپس منطقه بنديارزشمند طبيعي 

  .به عنوان اقدام مقدم در هر نوع برنامه ريزي ارائه شده است
 ناسايي منابع ارزشمند طبيعي در طرح مرجع و منابع اصلي نقشه هايي كه براي ش،  در فصل نخست

ديديم كه در يكي از نقشه هايي كه وزارت جهاد . هاي ملي و منطقه اي الزم است معرفي شدند
طي سال هاي طوالني در پوشش سراسري كشور ) در گذشته وزارت كشاورزي و منابع طبيعي(كشاورزي

 براي تمام 1:250000 اكنون در مقياس تهيه كرده، نقشه هاي ارزيابي منابع و قابليت اراضي است كه
تكميل پوشش سراسري اين نقشه ها در چهار گوش هاي . استان هاي كشور در دسترس همه قرار دارد

خوشبختانه .  به طول انجاميد1360 تا دهه ي 1340به تدريج طي سه دهه يعني از دهه ي 1:250000
 كشاورزي و توسعه اقتصاد، برنامه ريزي هاي سسه پژوهشدر سال هاي اخير همين نقشه ها توسط مو

طرح سنتز «با داده هاي نوين در طرحي تحت عنوان  وابسته به وزرات جهاد كشاورزي روستايي
به روز شده و در برخي موارد با دقت مقياس بزرگتر و با داده هاي جانبي دقيق تر تهيه شده » استاني
د پس از بررسي هاي تخصصي، زمين هاي هر  اين نقشه ها چنان كه در فصل نخست گفته شدر. است

براي هركدام ازاين واحدها . تقسيم مي شوند (Land unit)محدوده ي مطالعاتي به واحد هاي اراضي 
بدين ترتيب با فرض . جهت بهترين و مناسب ترين كاربري، نوع خاصي از اصالح زمين پيشنهاد مي شود

ي هركدام از واحدهاي اراضي، مناسب ترين كاربري را در  مي توانيم برا،انجام اصالح عمراني پيشنهادي
اين بدان معني است كه هر واحد اراضي كه به صورت يك پلي گون روي نقشه . آينده پيش فرض كنيم

نمايانده شده مي تواند پس از اصالح عمراني پيشنهاد شده به عنوان مناسب ترين كاربري كشاورزي به 
است كه ما  از منظر ارزيابي منابع و قابليت اراضي اكنون نقشه اي در معني اين سخن اين . حساب آيند
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اختيار داريم كه در آن قابليت اراضي براي كليه ي كاربري هاي كشاورزي شامل اراضي ديم، اراضي 
  .كشت آبي، جنگل ، مراتع و غيره از طرف نهاد مسئول اين امر پيشنهاد شده است

ش تر الزم است در خصوص زمين هاي كشت آبي از نقشه ي      با اين حال براي اطمينان بي
خاكشناسي كه در مقياس دقيق تري تهيه شده و در فصل نخست به معرفي آن پرداختيم نيز استفاده 

را با نقشه ي قابليت اراضي طبق ) كالس بندي هاي خاك(براي اين كار نقشه ي خاكشناسي . كنيم
نتيجه ي حاصل مي تواند به عنوان نقشه ي . مي كنيم با هم تركيب GISدستورالعملي در محيط 

در اين تركيب، براي پهنه هايي از دشت ها كه نقشه ي خاكشناسي تهيه . استعداد طبيعي ناميده شود
شده باشد، استعداد طبيعي خاك ها با دقت بيشتر مطالعه شده و در نتيجه مي توان با در دسترس 

ا نقشه ي قابليت ، همان پهنه ها ي مطالعه شده در داشتن نقشه ي خاكشناسي و تركيب آن ب
  .خاكشناسي را از نظر استعداد طبيعي خاك دوباره تدقيق بيشتري كرد

  اما بازهم براي شناسايي دقيق تر پهنه هاي منابع اراضي طبيعي، الزم است از نقشه ي كاربري كنوني 
ي پيشين ممكن است به دليل گذشت اين بدان خاطر است كه نقشه ها. زمين ها نيز استفاده كنيم

 زمين ها را به خوبي در خود منعكس نكرده ، وضعيت كنونيپوشش زمان، وضعيت كنوني كاربري و
نقشه ي كاربري وضع كنوني زمين ها به نحو مطلوبي مي تواند نمايشي از وضعيت كنوني . باشند

 نقشه ي كاربري وپوشش كنوني بنابراين چنان كه در فصل نخست گفته شد. كاربري ها به دست بدهد
 سازمان نقشه برداري كشور تهيه 1:25000اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره ي و با كمك نقشه هاي 

 با نقشه ي استعداد طبيعي كه حاصل تركيب GISو سپس اين نقشه نيز با دستورالعملي در محيط 
حاصل اين سه نقشه را مي توانيم .  شوندنقشه ي قابليت و خاكشناسي بوده دو به دو با هم تركيب مي

بدين ترتيب نقشه ي حاصلخيزي منطقه فقط وضعيت كنوني زمين ها را .  حاصلخيزي خاك بناميم
به عنوان مثال  . تعيين نمي كند بلكه اين نقشه تناسب زمين ها و قابليت  آن ها را نيز ارائه مي دهد

م و آبي، آن زمين هايي در منطقه را كه به داليلي اين نقشه عالوه بر زمين هاي زير كشت و آيش دي
هنوز زير كشت نرفته ليكن استعداد و حاصلخيزي خاكشناسي آن براي كشاورزي تناسب دارد نيز جزو 

در واقع در اين نقشه پهنه هاي خاك مناسب براي . زمين هاي با قابليت كشاورزي معرفي مي كند
اك هاي حاصلخيز ديگري نيز مي شود كه طي ميليون كشت عالوه بر سطح زير كشت كنوني شامل خ

ها  سال در طيبعت بوجود آمده و يكي از منابع ارزشمند آن براي فعاليت هاي كشاورزي بشر محسوب 
  .مي شود ليكن به داليلي از جمله كمبود منابع آب يا هر عامل ديگري هنوز كشت نشده است

اك تمام منطقه از نظر تناسب اراضي براي انواع   اكنون با در دست داشتن  نقشه ي حاصلخيزي خ
به عبارت ديگر ما مي دانيم كه بهترين زمين ها براي كشاورزي . فعاليت كشاورزي شناسايي شده است

پيداست . ديم، كشاورزي آبي، جنگل ، مراتع و غيره در چه پهنه هايي از سطح منطقه پراكنده شده اند
 فوق تناسب آن ها كشت ديم، آبي و جنگل تعيين شده به هيچ طبق قانون زمين هايي كه در نقشه ي

بنابراين اين زمين ها مي بايد از عرصه ي . وجه نمي تواند به كاربري هاي غير كشاورزي اختصاص يابد
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براي زمين هاي مرتعي حتا زمين هاي مرتعي با . تخصيص كاربري هاي غير كشاورزي حذف شوند
نون، منعي براي اختصاص به فعاليت هاي غير كشاورزي تعيين ، قا)مرتع خوب(تناسب درجه ي يك

اما ترجيحاً بهتر است زمين هاي مرتعي خوب كه طبق تجربه درصد هاي اندكي از مساحت . نكرده است
  .4مناطق را به خود اختصاص مي دهند از عرصه ي فعاليت هاي غير كشاورزي حذف شوند

ت هاي بخش كشاورزي، بخش هاي ديگري از فعاليت ها نيز      اما عالوه بر تخصيص زمين براي فعالي
به عنوان مثال براي حفاظت از ميراث اكولوژيكي منطقه الزم است پهنه هايي تحت . به زمين نياز دارند

اين كار طي بيش از پنج دهه است كه توسط سازمان حفاظت محيط . مديريت و حفاظت قرار گيرند
ن سازمان چنان كه در فصل اول ديديم با عنوان مناطق چهارگانه ي اي. زيست ايران انجام گرفته است

را تحديد ) مجموعاً پنج نوع از مناطق تحت حفاظت(زيست محيطي و همين طور مناطق شكار ممنوع
حدود كرده و طي قوانين و ضوابط ومقرراتي كه به منظور حفاظت از آنان تهيه و تصويب شده از اين 

اين محدوده ها طبق توصيه ي سازمان هاي بين المللي در هر كشور .  آوردپهنه ها حفاظت به عمل مي
 10بنابراين بايد انتظار داشت كه حدود  . 5درصد مساحت كشور را به خود اختصاص مي دهند10حدود 

نقشه هاي رقومي اين محدوده ها چنان كه . درصد از اراضي منطقه به اين مناطق اختصاص يافته باشد
د در سازمان حفاظت محيط زيست هر استان موجود و بنابراين به آساني مي توان آن پيش تر گفته ش

پيداست كه اين محدوده ها به همراه محدوده هايي كه . را بر روي نقشه ي پايه ي طرح انتقال داد
ممكن است در مطالعات زيست محيطي منطقه به عنوان پهنه هاي زيستي واكولوژيكي ارزشمند 

  . د به همراه زمين هاي كشاورزي و جنگل جزو نواحي حذفي خواهند بودتشخيص داده شون
  درياچه ها، تاالب ها، خورها و همه ي پهنه هاي آبي كه در آن ها نوعي اكوسيستم بومي شكل گرفته 
و هنوز تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قرار ندارند نيز از جمله محدوده هايي هستند كه 

  .ن ها الزم است و قانون نيز بر اين امر تاكيد داشته و داردضرورت حفاظت از آ
  عالوه بر زمين هاي ارزشمند براي فعاليت بخش كشاورزي ومحدوده هـاي زيـست محيطـي و منـاطق                   
حساس اكولوژيكي كه از عرصه ي توسعه ي صنعتي و كالبدي  حذف مي شوند ، الزم اسـت نـواحي بـا                       

 مطابق تجربه ي سكونتي و فعاليتي هر منطقه به خوبي حد ارتفاع             شيب هاي زياد و ارتفاعات بلندي كه      
گزيني سكونت وفعاليت در آن قابل تشخيص است از عرصه ي فعاليت هاي صـنعتي و سـكونتي حـذف                    

اين زمين ها بيشتر به سبب هزينه زا بودن فعاليت هاي غير كشاورزي حذف مي شـوند و حـذف                    . شوند
رضه و بال معارض براي هر گونه فعاليت غير كشاورزي را براي توسـعه              آن ها مي تواند زمين هاي قابل ع       

                                                 
درصد از اراضي مرتعي جزو مرانع 3/10ميليون هكتار يعني3/9ميليون اراضي مرتعي در كشورتنها  90آمار هاي نشان مي دهد كه از كل  - ٢۶

 بهتر است اين زمين ها نيز در سطح منطقه ،از اين رو به رغم نبود منع قانوني.  (   www. ir-agri.com) به حساب مي آيد) پرتراكم(خوب
   .به كاربري هاي غير كشاورزي اختصاص پيدا نكند

 . درصد مساحت كشور فراتر رفته است10طبق آخرين آماري كه در فصل نخست ارائه شد ، در ايران اين مقدار اندكي از  -  ٢٧
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از اين رو اين زمين ها نيز بهتر اسـت در همـين مرحلـه               . گران به آساني تفكيك و تعيين نمايد      و عمران   
  .جزو زمين هاي حذفي به حساب آيند

متر و در   3000باالي      طبق تجربه ي طرح هاي كالبدي منطقه اي در نيمه ي جنوبي كشور ارتفاعات               
متـر عمومـاً بـراي فعاليـت هـاي بـزرگ مقيـاس سـكونتي                2500نيمه ي شمالي كشور ارتفاعات باالي       

درصـد نيـز بـراي هـر گونـه اسـتقرارهاي سـكونتي و               30شيب هاي باالي    . وصنعتي مناسب نمي باشند   
و حـذف آن هـا از       هزينه هاي غير اقتصادي به طرح ها تحميل مي كنند           ،  صنعتي وفعاليت هاي وابسته     

  .عرصه ي فعاليت هاي توسعه ي كالبدي و صنعتي مفيد است
و ) منـاطق سـيل گيـر     (   زمين هايي كه در اثر سيل و طغيـان آب ممكـن اسـت پوشـيده از آب شـوند                   

چنان چه انتقال حريم تاسيسات گوناگون      . همچنين بستر رودخانه ها نيز جزو نواحي حذفي خواهند بود         
نطقه اي روي نقشه ي پايه ي طرح معني دار و ميسر و در دسـترس باشـند نيـز          در مقياس طرح هاي م    

  .الزم است جزو حذفي ها تلقي شوند
 بدين ترتيب با اعمال فرايندفوق زمين هاي ارزشمند طبيعـي كـه از بـين رفـتن آن هـا بـراي هميـشه                    

ي توسـعه ي سـكونت و       ساكنان منطقه را از اين منابع محروم خواهد كرد و زمين هايي كه به نحوي برا               
اما بقيـه ي    . 6فعاليت هزينه زا هستند از عرصه ي ساخت وساز و توسعه ي كالبدي محفوظ خواهند شد               

. زمين هاي منطقه براي استقرار فعاليت ها ي صنعتي و خدماتي و سكونت گاهي منعي نخواهند داشـت                 
  .طالحاً بالمعارض خواهند بود اص،به عبارت ديگر اين نواحي براي هر گونه توسعه ي سكونتي وفعاليت

  تجربه در طرح هاي كالبدي منطقه اي نشان داده است كه به رغـم اقـالم حـذفي بـاال در سـطح يـك                         
 درصد مساحت مناطق هيچ منعي براي توسعه ي كالبدي و صنعتي وجـود              60منطقه، بازهم در بيش از      

در منطقـه ي    )ميليـون هكتـار   4/9حـدود (هكتاري  9433842به عنوان مثال  از مساحت       . نخواهد داشت 
معيارها در مطالعات خـاك و  بر اساس مجموعه ي    )استان هاي بوشهر وهرمزگان   (كالبدي ساحلي جنوب    

كشاورزي، شيب و ارتفاع، محيط زيست و ساير معيارهاي حذفي نظيـر بـستر رودخانـه و سـطوح آبـي،                     
ي  ز اراضي منطقه را براي توسعه    اراضي تحت طغيان آب وزمين هاي ماندابي كه به طور جداگانه بخشي ا            

را در بر مي    )  ميليون هكتار  6/3( هكتار   3637240شهري و صنعتي از دسترس خارج كرده اند، مجموعاً          
به عبارت ديگر به اعتبار مطالعات خاك و كشاورزي و يا به عبارتي حاصلخيزي خاك براي زراعت      . 7گيرد

 هكتـار، بـه اعتبـار       1480523لعـات شـيب و ارتفـاع         هكتار، به اعتبار مطا    2127913، باغداري و جنگل   
 و سـرانجام بـه دليـل          هزارهكتـار  529مطالعات محيط زيست يعني مناطق چهارگانه ودرياچـه وتـاالب           

                                                 
و تعيين ضوابط و   كالبدي يالزم است تاكيد شود كه حفاظت از اين منابع پس از منطقه بندي و خارج كردن آن ها از عرصه ي توسعه -٢٨ 

فقط ه تجربه نشان داده است كه در اين زمين.  خواهد بوداين منابعلزم اراده ي الزم مجريان قانون در حفاظت از مست،مقررات ناظر بر حفاظت
   .پذير خواهد كرد امر حفاظت را به نحو مناسبي تحقق ، اين ميراث مشترك طبيعي براي عموم باره يگاهي بخشي درآاراده ي الزم مسئوالن و

به عبارت ديگر  محدوده ي حذفي . ت موقت حذف شده بودند دوباره به نواحي بالمعارض افزوده شده است نواحي ساخته شده كه به صور-٢٩
  .اعالم شده در اينجا شامل كل نواحي حذف شده بدون ساخته شده مي باشد
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 هكتـار از    345750ها، سطوح آبي،زمين هاي ماندابي واراضي تحت طغيـان آب           اراضي زير بستر رودخانه   
پيداسـت كـه ايـن      . درصد كل منطقه را شامل مي شود      5/47اراضي منطقه حذف شده اندكه در مجموع        

بـه عنـوان مثـال در       . اراضي  به طور جداگانه محاسبه شده اند و در بسياري از نقاط هم پوشـاني دارنـد                 
همان نقاطي كه شيب زمين باالست، ممكن است يكي از مناطق چهار گانه زيست محيطي نيز گسترش                 

ي مناطق حفاظت شده نيز باشد و يا همـين            اي جنگلي عرصه  داشته باشند و يا اين كه محل رويشگاه ه        
 درصدكه تقريباً هر گونه سكونت وفعاليت غيركشاورزي ناممكن است نيز واقع            30مناطق در شيب باالي     

مـساحتي   هاي باال به صـورت جداگانـه لزومـاً همـان            بدين ترتيب مساحت مجموع محدوده    . شده باشند 
به عبارت ديگـر مـساحت   . ي كالبدي و صنعتي در منطقه حذف شوند    ي  توسعه      نيست كه بايد از عرصه    

حذف شده با توجه به همپوشاني نقاط چنان كه گفته شده بايد كمتر از مـساحت مجمـوع عرصـه هـاي      
  .فوق به طور جداگانه باشد

   براي پاسخ به اين پرسش كه صرفنظر از همپوشاني ها چه پهنه هايي به واقع جزو مناطق حذف شده                   
.  با حذف نواحي همپوش تهيه شده است       1. 3ي     حساب مي آيند و مساحت آن چه مقدار است، نقشه          به

 هكتار از مساحت منطقه جزو نواحي حـذف         3637240مساحي اين نقشه نشان مي دهد كه در مجموع          
بــه عبــارت دقيــق تــر از كــل .  درصــد از كــل منطقــه را در بــر مــي گيــرد6/38شــده مــي باشــد كــه 

 درصـد از منطقـه      4/61 هكتـار يـا بـه عبـارتي          3/5796604 هكتاري منطقه، مقدار     9433842مساحت
ي كالبدي مي باشد ولـي        اراضي بالمعارض براي هر گونه فعاليت غير كشاورزي بوده و مجاز براي توسعه            

ي نواحي جزو اراضي ممنوع براي توسعه ي شهري، صنعتي و هر گونه توسعه ي كالبـدي محـسوب                    بقيه
در منطقـه بـه     1388 شهري كه تا آبـان سـال         63 اين مساحت از منطقه را با كل مساحت          اگر. مي شود 

 درصد كـل    2/0 هكتار يعني حدود     20684، مقايسه كنيم كه در مجموع       8عنوان شهر شناخته مي شوند    
مساحت منطقه را در بر مي گيرد، مي توان گفت كه عرصه هاي ساخت و سـاز مجـاز در منطقـه بـسيار           

حتـا وقتـي كـل    .بوده و محدوديتي براي توسعه ي كالبدي و صنعتي بوجود نيـاورده اسـت    فراخ و وسيع    
 خدماتي، فرودگاه ،بنادر وغيره     –پهنه هاي ساخته شده ي منطقه اعم از شهر، روستا، تاسيسات صنعتي             

بـه  . هكتـار را در بـر مـي گرفـت         98807نيز در اين منطقه محاسبه شد، مساحت كل اين پهنه ها برابـر            
 ديگر بازهم اندازه گيري نشان مي دهد كه تنها حدود يـك درصـد كـل منطقـه  تحـت پوشـش                        عبارت

 ، مركـز مطالعـات و       1388ناصر عظيمي، طرح كالبدي منطقه ساحلي جنـوب،       (ساخته شده ها قرار دارد    
معني اين سخن اين است كه عرصه هاي بالمعارض به رغم سخت            ). تحقيقات شهرسازي ومعماري ايران   

ينه ي حفاظت از منابع ارزشمند طبيعي به همراه حذف زمـين هـاي پـر شـيب و ارتفـاع ،                      گيري در زم  
 برابر كل پهنه هاي سـاخته شـده در منطقـه            60 درصد مساحت منطقه يعني بيش از        60بازهم بيش از    

به عبارت ديگر هـيج تـوجيهي بـراي تخريـب زمـين هـاي               . فضا براي توسعه ي كالبدي عرضه مي كند       

                                                 
  .شهر به حساب آمده اند63 دوشهر جديد علوي وعالي شهر نيز جزو همين – ٣٠
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امري كه متاسفانه به رغـم وجـود قـانون          . عه ي كالبدي در منطقه قابل قبول نيست       حفاظتي جهت توس  
  .همواره به دليل فقدان اراده اي مصمم براي حفاظت به طور مستمر ناديده گرفته مي شود

  

در اين نقشه عالوه بر زمين هاي با قابليت .  نواحي حذف شده در طرح كالبدي منطقه ي ساحلي جنوب .1 . 3ينقشه 
بي، آ مناطق چهارگانه تحت حفاظت محيط زيست، بستر رودخانه ها، پهنه هاي ،كشاورزي، جنگل ها، مراتع درجه ي يك

 درصد مساحت منطقه براي  60با اين حال بيش از . زمين هاي باشيب و ارتفاع باال نيز جزو نواحي حذف شده مي باشند
  )4، طرح كالبدي منطقه ساحلي جنوب، گزارش تلفيق جناصر عظيمي: ماخذ(هر نوع توسعه كالبدي بالمعارض است

 تجربه در منطقه ي كالبدي جنوب شرق شامل استان هـاي كرمـان وسيـستان بلوچـستان نيـز                     
درمطالعات طـرح كالبـدي ايـن منطقـه، هـر كـدام از معيارهـا در                 . همين واقعيت را نشان مي دهد     

قليم و سكونت و ساير معيارهاي حـذفي        مطالعات خاك و كشاورزي، شيب و ارتفاع، محيط زيست، ا         
نظير بستر رودخانه و استخرهاي پرورش آبزيان هر كدام به طور جداگانه بخشي از اراضي منطقه را                 

ي شهري و صنعتي و هر گونه فعاليت غير كشاورزي از دسـترس خـارج كـرده انـد كـه          براي توسعه 
بـه عبـارت ديگـر بـه اعتبـار          . ي گيرد بر م  را در )  ميليون هكتار  3/15( هكتار   15293498مجموعاً  

 هكتار، به اعتبـار مطالعـات       6312400مطالعات خاك و كشاورزي و يا به عبارتي حاصلخيزي خاك         
 هكتار، به اعتبار مطالعات محيط زيست يعني مناطق چهارگانـه و نـواحي   3691570شيب و ارتفاع  

ه زندگي در آن نـاممكن و يـا بـا           ، به اعتبار اقليم هاي سخت ك       هكتار1363046تاالب و درياچه ها     
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ها   هكتار و سرانجام به دليل اراضي زير بستر رودخانه         3589071هزينه هاي بسيارگران ميسر است      
 7/42 هكتار از اراضي منطقه حذف شده اند كـه در مجمـوع              337411و استخرهاي پرورش آبزيان     

يـن اراضـي در بـسياري از        پيداست كه همانند مـورد پيـشين ا       . درصد كل منطقه را شامل مي شود      
به عنوان مثال در همان نقاطي كه شيب زمين باالست، ممكن اسـت يكـي               . نقاط، هم پوشاني دارند   

از مناطق چهارگانه زيست محيطي نيز گسترش داشته باشند و يـا ايـن كـه محـل رويـشگاه هـاي                      
رصد نيز واقع    د 30ي مناطق حفاظت شده نيز بوده و يا همين مناطق در شيب باالي               جنگلي عرصه 

هاي باال به صورت جداگانه لزوماً همان مـساحتي          بدين ترتيب مساحت مجموع محدوده    . شده باشند 
ي شهرسازي و ياهر گونه فعاليت كالبدي غير كـشاورزي در منطقـه حـذف                نيست كه بايد از عرصه    

وشـاني  به عبارت ديگر چنان كه پيش تر نيز گفته شد مساحت حذف شده با توجه بـه هـم پ               . شوند
براي پاسخ به اين پرسش كـه      . نقاط كمتر از مساحت مجموع عرصه هاي فوق به طور جداگانه است           

صرفنظر از هم پوشاني ها چه پهنه هايي جزو مناطق حذف شـده بـوده و مـساحت آن چـه مقـدار                       
مساحي اين نقشه نشان مي دهد كـه        . با حذف نواحي هم پوش تهيه شده است       2 . 3ي   است، نقشه 

 درصـد   5/36 هكتار از مساحت منطقه جزو نواحي حذف شده مي باشد كه             13084910ع  در مجمو 
 كـل    درصـد از   5/63 هكتـار يـا بـه عبـارتي          22769466در واقـع    . از كل منطقه را دربر مي گيـرد       

هر گونه فعاليت غير    اراضي بالمعارض براي      هكتار مي باشد را    35857667مساحت منطقه كه برابر     
ي نـواحي جـزو      ي كالبدي مي باشد ولي بقيـه        و مجاز براي توسعه    صاص داده  به خود اخت   كشاورزي

اگـر ايـن مـساحت از منطقـه را بـا كـل              .  محسوب مـي شـود     كالبدياراضي ممنوع براي توسعه ي      
، مقايـسه كنـيم كـه در مجمـوع           بـود  در منطقه ساخته شـده    1388 شهري كه تا سال      97مساحت  

در ايـن منطقـه نيـز    منطقه است، مي توان گفت كه       درصد كل    1/0 هكتار يعني حدود     9/459206
عرصه هاي ساخت و ساز مجاز در منطقـه بـسيار فـراخ و وسـيع                همانند منطقه ي ساحلي جنوب ،       

گـزارش  1388ناصر عظيمـي، طـرح كالبـدي منطقـه جنـوب شـرق      ( بوده و محدوديتي وجود ندارد 
  ). شرق آيند–توسعه وآمايش البرز  ، 4تلفيق،ج
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  رقشنواحي حذف شده و بالمعارض  در منطقه ي  كالبدي جنوب  . 2 . 3نقشه ي                      

  
 آب  هوا ومنابع ديگري چون.    حفاظت از منابع ارزشمند طبيعي فقط در موارد باال خالصه نمي شود

ي و زير زميني در  كه منابع آب هاي سطحنيازي به گفتن ندارد. اندنيز از منابع حياتي براي حفاظت 
از . فالت ايران تا چه حد منابع كميابي بوده و توسعه در هر منطقه اي با محدوديت منابع آبي روبروست

اين رو امروزه ديگر همانند گذشته نمي توان در سطح منطقه بدون توجه به پي آمدهاي آلوده شدن 
ر تعيين محدوده هاي مناطق حفاظت اگر چه د.  به جانمايي فعاليت هاي آلوده زا پرداخت،منابع آبي

شده، يكي از عوامل تعيين حدود اين مناطق ، محل هاي تغذيه ي سفره هاي زير زميني آب مي باشند 
ليكن الزم است در مطالعات منابع آب نيز پهنه هاي تغذيه سفره هاي زير زميني آب شناسايي و به 

تا از استقرار فعاليت هاي آلوده زا بر روي اين صورت لكه هايي روي نقشه ي پايه ي طرح نمايانده شود 
همين طور تمهيدات جدي در خصوص جلوگيري . زمين ها حتي المقدور جلوگيري به عمل آيد

دست كم با . ازاستقرار فعاليت هاي صنايع آلوده زا در اطراف رودخانه هاي منطقه نيز توجه ي ويژه كرد
 هاي شهري و روستايي مي توان از آلوده شدن آب هاي ارزيابي مكرر فعاليت هاي صنعتي و سكونتگاه

. قوانين موجود در خصوص استقرار صنايع نيز به همين امر توجه دارد.  سطحي جلوگيري به عمل آورد
  .درفصل دوم آخرين مصوبه ي مربوط در همين باره ارائه شده است
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 و حفاظت از سازه هاي انساني، خود     رعايت ضوابط و مقررات ناظر بر سوانج طبيعي به نوعي بر ايمني
و خشك سالي و ديگر ) كويرزايي( زلزله، سيل، فرسايش بادي. انسان و منابع طبيعي تاكيد دارد

مخاطراتي كه در پهنه ي فالت ايران وقوع آن ها مخرب و خسارت به جوامع انساني ومحيط طبيعي 
مقررات نوشته و نا نوشته در ايران براي آن ها وارد مي كند را مي توان با اعمال تهميداتي كه ضوابط و 

به عبارت . وجود دارد به طور كامل ايمن داشت وحفاظت كرد و يا دست كم مخاطرات را كاهش داد
ديگر تجربه نشان داده است كه رعايت ضوابط ومقررات كه در فصل نخست همراه با معرفي مخاطرات 

را كاهش داده و از هزينه هاي آن بر جوامع انساني طبيعي ارائه شد مي تواند اين نوع  مخاطرات 
  .ومحيط به نحو مطلوبي بكاهد

  
  بهره داري متناسب و مناسب از منابع طبيعي). 2

    بهره برداري نا متناسب از منابع طبيعي زمين به رغم آگاهي هاي روز افزوني كه توسط نهادهاي 
ود،  بي وقفه در همه جاي جهان كم وبيش گوناگون از پي آمدهاي مخاطره آميز آن گوش زد مي ش

بهره برداري نامتناسب و همچنين نامناسب از منابع طبيعي كه آن را در هسته ي اصلي . ادامه دارد
مد هاي ناگوار آن آ قرار مي دهد چيست؟ چرا به رغم آگاهي از پي تخريب محيط زيست هر سرزميني

وسر انجام  در برنامه ريز منطقه اي چه بايد كرد تا همچنان لجوجانه توسط ابناي بشر دنبال مي شود؟ 
ت بهتر اساما نخست  متوقف شود؟  به كلياين فرايند دست كم كاهش يافته و چنان چه مقدور باشد

  . براي مفهوم دقيق بهره برداري نامتناسب  و نامناسب به جاي تعريف آن از مثال هاي عيني شروع كنيم
.  دشت تقسيم شده است609 ايران از نظر تقسيمات هيدرولوژي به     چنان كه در فصل اول ديديم

اين آبخوان ها . محدوده هايي هستند كه داراي آبخوان هاي نسبتاً مستقلي مي باشندف دشت ها 
متناسب با ميزان بارش و نفوذ روان آب ها به درون سفره هاي زير زميني آب، ساالنه ظرفيت مقدار 

سطح سفره هاي آب زير زميني اگر . يهره برداري در خود ذخيره مي كنند معيني آب زير زميني براي 
چه در سال هاي مختلف و متناسب با ميزان بارندگي و مقدار تغذيه ي سفره هاي زير زميني، دامنه اي 

به . از ميزان تغذيه و ذخيره ي آب برخوردار مي شوند ليكن مقدار آن از حد معيني فراتر نخواهد رفت
 ميليون متر مكعب آب به سفره ي آب 500گر اگر در يك دشت در سال خشك سالي مثالً عبارت دي

مي  ميليون متر مكعب افزايش 700زيرزميني دشت تزريق مي شود و در تَرسالي اين مقدار مثالً به 
ميليون 700يابد،نمي توان سقف بهره برداري ساالنه از سفره هاي آب زير زميني اين دشت را درحد 

عب قرار داد و براي اين حد از برداشت از سفره ي آب، مصارف در نظر گرفت و مجوز هاي حفر مترمك
پيداست اگر چنين حدي از برداشت ساالنه و به اصطالح تقاضاي موثر . چاه در سطح دشت صادر كرد

ميليون متر مكعب از اين سفره 200وجود داشته باشد، دست كم در سال هاي خشك سالي، ساالنه 
در چنين حالتي سطح سفره هاي آب زير . شت اضافي يا نا متناسب از مقدار تغذيه انجام خواهد شدبردا
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 اُفت مي كند و پس از چند خشك سالي ممكن است به سطحي برسد كه قنات ها خشك ،زميني دشت
  . و چاه هاي زير زميني نياز به كف شكني و عميق تر كردن كف چاه داشته باشند

باال براي بهره برداري نامتناسب از كمياب ترين عنصر حياتي در فالت مركزي ايران     مثالي كه در 
ارائه شد به صورت خوشبينانه و با اين فرض بود كه حد برداشت متناسب دست كم با حداقل مقدار 

اما مي دانيم كه . تغذيه ي ساالنه ي سفره ي آب زير زميني در شرايط خشك سالي ترازبندي شده باشد
كثر دشت هاي كشور برداشت آب از سفره هاي زير زميني حتا با حداكثر مقدار تغذيه نيز تناسبي در ا
از اين رو چنان كه در فصل نخست ديدم بسياري از دشت ها ي كشور نه فقط ممنوعه اعالم شده . ندارد

  . اند بلكه برخي از آن ها از اين مرحله گذشته به وضع بحراني رسيده اند
اين نكته مهم است كه اگر دراين مثال مقدار تغذيه ي سفره هاي زيرزميني به عنوان منابع     يادآوري 

ساالنه و مقدار مصارف گوناگون ساكنان دشت را به عنوان مصارف در نظر بگيريم، واقعيت آن است كه 
خدماتي  تقريباً ثابت ليكن مصارف به در اثر افزايش جمعيت محدوده و فعاليت هاي صنعتي و آبيمنابع

بنابراين بهره برداري بدون حساب وكتاب و نامتناسب ازاين منبع پر . روز افزون در حال افزايش اند
همان . ارزش در فالت ايران مي تواند ناپايداري در فرايند توسعه ي منطقه اي و ناحيه اي بوجود آورد

و مورد استقبال قرار گرفته ناپايداري كه مفهوم توسعه ي پايدار به دنبال جلوگيري از آن طرح شده 
  .است

براي بهره برداري متناسب .     مثال مشابه در خصوص بهره برداري نامتناسب از جنگل نيز صادق است
مقدار رويش . ساالنه تناسب داشته باشد» برداشت« با مقدار» رويش« از جنگل ها الزم است مقدار

بكر وجنگل هاي دستخورده و تخريب شده ساالنه در جنگل هاي نيمه مرطوب ومرطوب و جنگل هاي 
در هر حال برآورد مقدار رويش از طريق روش هاي علمي براي هر پهنه . مي تواند بسيار متفاوت باشد

به عنوان مثال امروزه مقدار . اي از جنگل با استفاده از دانش تخصصي جنگل شناسان كامالً ميسر است
. 9 متر مكعب برآورد شده است5/2ل هاي شمال ايران رويش ساالنه ي جنگل براي هر هكتار از جنگ

 متر مكعب در سال بيشتر باشد، بهره برداري نامتناسب سبب 5/2پيداست كه اگر مقدار برداشت از 
  .چنان كه شده است. تخريب جنگل خواهد شد

ر منابع رفانه اس  عالوه بر بهره برداري نامتناسب الزم است در خصوص بهره برداري هاي نامناسب و م
به عنوان مثال به رغم كميابي شديد عنصر آب در فالت ايران، . نيز مثالي عيني به دست داده باشيم

بخش كشاورزي طبق . استفاده ي سنتي و نامناسب از اين منابع در بخش كشاورزي همچنان ادامه دارد
اين در . داده است درصد از آب مصرفي در ايران را به خود اختصاص 92آمارهاي رسمي وزارت نيرو 

 درصد و براي كشورهاي توسعه يافته تنها حدود 70حالي است كه ميانگين همين شاخص در جهان 

                                                 
ورد رويش جنگل هاي شمال را با توجه به تخريب زياد اين جنگـل هـا در سـال                آ بر برخي از متخصصان اين مقدار        -٣١ 

  . تصور مي كنندرآورد بسيار باالهاي اخير ب



 ١۵

در مطالعات منطقه اي الزم است با استفاده از متخصصان كشاورزي و منابع آب، برنامه .  درصد است40
 توليد اين بخش بدون آن كه تغييري در ميزان(ي مشخصي براي كاهش سهم مصرف آب كشاورزي 

اين هدف گذاري به ويژه براي مناطقي كه با كمبود منابع . تا افق طرح در نظر گرفته شود) بوجود آيد
فرض براين است كه به دليل . آب در توسعه به عنوان يك محدوديت روبرو هستند بسيار ضروري است

كاهش حتا يك تا دو ، ) درصد كل مصرف آب92به ميزان (حجم زياد آب مصرفي در بخش كشاورزي
درصد از سهم آن نيز مي تواند به توسعه ي صنعتي و خدماتي در منطقه امكان فعاليت باالتري اعطاء 

  .كند و توان و ظرفيت هاي جديدي براي توسعه ي فعاليت هاي غير كشاورزي ايجاد نمايد
  سود مداري كوته بينانه

 روز افزون در خصوص بهره برداري نامتناسب و  اما پرسش مقدر اين است كه چرا به رغم آگاهي هاي  
 در آينده ي بشر، همچنان فرايند همچنين نامناسب و پيدايش عدم تعادل ها و چشم اندازهاي نامناسب

بهره برداري نامتناسب از محيط طبيعي لجوجانه دنبال مي شود؟ اين پرسشي است مهم و پاسخ به آن 
  . مناسبي در برنامه ريزي ملي و منطقه اي باشددست كم مي تواند كمكي به اتخاذ راهبرد

 ها در زندگي مدرن امروزي حاصل عملكرد   بي ترديد بهره برداري نامتناسب و پيدايش عدم تعادل
قواعد . مجموعه ي روابطي است كه بشر از طريق آن زندگي خود را سازمان داده و به پيش مي برد

حاكم بر اين روابط، هسته ي اصلي ساز و كاري را تعيين مي كند كه حاصل خرد فرهيختگان و خير 
 كوته بينانه و  هايه در پي سودمندي اقدامخواهان بشري نيست بلكه نتيجه ي قدرت مسلطي است ك

امروزه سخيف ترين شكل روابط سرمايه داري و اقتصاد بازار نه فقط از نظر جغرافيايي . خودخواهانه است
به طوري كه حتا كمتر دهكده اي از . بر تمام جهان بلكه بر تمام وجوه زندگي بشر حاكم شده است 

از ساز و كار اقتصادي و اجتماعي اقتصاد بازار و روابط سرمايه جهان را مي توان سراغ گرفت كه خارج 
اين روابط كه توسط فوكوياما به عنوان روابط پايان تاريخ ناميده شده، متاسفانه . داري وجود داشته باشد

و چنان كه گفته شد . در چشم انداز دست كم امروزي به روابطي جهاني و بدون رقيب تبديل شده است
  .را تا پايان تاريخ روابطي ثابت و پايدار فرض كرده استفوكوياما آن 

    سرمايه به عنوان يك رابطه ي اجتماعي فرمانده ي اين ساز و كار غالب جهاني تنها به سود هر چه 
و كوته بينانه ي بيشتر در نتايج سرمايه گذاري خود مي انديشد و از اين كه در پرتو فعاليت سودمدارانه 

 در چارچوب. عدم تعادلي در محيط پديد آيد هيچ دغدغه اي به خود راه نمي دهد و يا تخريبخود 
بازار نهادي كه در خدمت  و . ، سرمايه، تنها و تنها به سود بيشتر مي انديشد سرمايه داريروابط بازار

انباشت بيشتر سرمايه را به دنبال  سرمايه تشخيص مي دهدكه توليد چه چيزي سودمندي بيشتر و
عالئمي كه از طرف بازار داده مي شود، در واقع براي راهبردهاي سرمايه گذاري برخي از  از اين رو .دارد

سرمايه  بازار خود نيز در دست روابطاز طرف ديگر . خطوط اصلي را تعيين مي كندجهت سود بيشتر 
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سرمايه با محرك هاي گوناگون به تحريك مصرف . كند داري به عنوان محرك مصرف عمل مي
  . مي كوشد تر سود بازهم بيشتر وروز افزونجهترفانه ي بيشتر سندگان براي مصرف مكن

 تجربه ي بشر تا كنون نشان داده است كه بازار به عنوان يك نهاد پايدار اقتصادي در     با اين حال
ود آن  از وج باقي خواهد ماند و گريزي،روابط سرمايه داري تا افق هايي كه مي توان در چشم انداز ديد

بنابراين واقعيت بازار و مكانيزم هاي عملكردي آن بي ترديد به عنوان يك واقعيت گريز . نخواهد بود
صرفنظر از اين . ناپذير دست كم تا افقي كه امروزه در جلوي چشمان ما هويداست وجود خواهد داشت

نابع و عالئم هشدار واقعيت، ما مي دانيم كه نهاد بازار به رغم  نقاط ضعفي كه دارد در تخصيص م
بعالوه در پرتو همين نهاد و . دهنده درخصوص بي صرفه گي هاي اقتصادي نيز بسيار پراهميت است

ويژگي هاي آن است كه بشر در چارچوب روابط آن تقريباً همه ي دست آوردهاي تكنولوژيكي و 
 درصد نوع آوري 90ز به عبارت ديگر تقريباً بيش ا. بسياري از پيشرفت هاي خود را مديون آن است

هاي تكنولوژيكي و مدني در چارچوب روابط بازار و محرك هايي كه در كانون آن عنصر رقابت تعبيه 
بنابراين نهاد بازار به عنوان هسته ي اصلي روابط سرمايه داري هم مشوق و . شده، پديد آمده و مي آيد

و هم در خصوص اقتصادي، فني و اجتماعي راهنماي بهره برداري صرفاً سودمدارانه و كوته بينانه است 
كارايي هايي ارائه كرده و مي كند كه دست كم در دنياي واقعاً موجود، بديل تجربه شده ي ديگري براي 

كارايي و كاركرد بازار . به سخن ديگر تجربه ي بشر دچار تناقضي آشكار شده است. آن يافت نشده است
ه اين نهاد در عرصه اي از عملكرد اقتصادي و اجتماعي و فني در روابط سرمايه داري نشان داده است ك

مفيد است در حاليكه در عرصه اي ديگر به سبب تاكيد كانوني اش بر سودمندي توليد و مكانيزم هايي 
كه به طور مرئي و نامرئي در روابط سرمايه داري تعريف مي كند ، در بهره برداري از منابع محيط 

اري هيچ تعادل و تناسبي نمي انديشد بلكه تنها به حداكثر بهره وري سرمايه و طبيعي نه فقط به بر قر
بدين ترتيب پرسش مقدر ديگر اين خواهد بود كه چه بايد كرد؟ . سودمندي آن چشم دوخته است

كوشش شده پاسخ اين پرسش در ادامه ي بحث و در نقش آفريني نهادهايي كه در آينده ي فرايند 
  . كنند به اجمال داده شده استتوسعه ايفاي نقش مي

  
  ساز و كارهاي اقتصادي و اجتماعي مناسب).  3

      وقتي از توسعه ي پايدار سخن به ميان مي آيد، عموماً ذهن ها تنها به سوي محيط زيست و 
حفاظت و بهره برداري متناسب ومناسب از منابع محيطي و طبيعي سو گيري مي كند اما واقعيت اين 

ط زيست بدون در نظر داشتن انسان و عملكردهايش يعني ساز و كارهايي كه براي تدوام است كه محي
چنان كه پيش تر نيز گفته شد . زندگي اجتماعي و فردي  سامان گري مي كنند اصوالً مفهومي ندارد

وقتي از طبيعت و محيط طبيعي صحبت مي كنيم منظور دقيقاً پديده هايي است كه بدون دخالت 
اما وقتي از محيط زيست سخن گفته مي شود به طور مشخص ديگر نمي توان . ي يافته اندانسان هست
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در واقع فرق محيط طبيعي و محيط . فقط از طبيعت به صورت اوليه و بدون دخالت انسان سخن گفت
محيط طبيعي از مجموعه ي پديده هايي تشكيل يافته كه انسان در پيدايش . زيست نيز در همين است

بشر تنها . تي نداشته و طي ميليارد سال فرايند بسيار پيچيده نهايتاً به بشر به ارث رسيده استآن دخال
طي حدود دو ميليون سال اخير در اين محيط پيدا شده و در چند صد هزار سال اخير با ابزار سازي 

ر سال  هزا40حتا انسان امروزي يعني هوموساپينس ها فقط حدود . خود در آن دستكاري كرده است
است كه پا به عرصه ي حيات اين طبيعت گذاشته و به عنوان عنصري از اين طبيعت به حساب آمده 

به خوبي مي دانيم انسان كه نسبت به عناصر ديگر محيط امروزه به كمك علوم گوناگون ما . است
نيز سي و تمام شواهد باستانشنا است طبيعي كره ي زمين بسيار بسيار ديرتر وارد اين محيط شده 

اعم از جمع آوري . هزار سال پيش در اين محيط تنها جمع آور بود10 تا حدود  انساننشان مي دهد كه
توليد خوراك طبق بررسي . ميوه و ريشه ي درختان و يا جمع آوري جانوران به صورت صيد و شكار

ال عمر زمين  ميليارد س5يعني بشر طي .  هزار سال پيش شروع شد10باستانشناسان تنها از حدود 
 هزار سال اخير يعني بعد از آخرين دوره ي يخبندان است كه به دستكاري طبيعت براي 10تنها از 

 هزار سال پيش انسان را همانند 10بنابراين محيط طبيعي تا همين . توليد خوراك دست زده است
 مام طبيعت زيست مي و انسان نيز مانند ديگر جانوران در دل. ديگر جانوران در دل خود پذيرفته بود

اما با توليد خوراك كه به . كرد و غذايش را نيز بدون آن كه توليدي داشته باشد به دست مي آورد
انقالب (باستانشناس استراليايي، اولين انقالب در زندگي بشر محسوب مي شد» گوردون چايلد«قول

اين تحول سبب . ود گرفت، زندگي انسان روي اين كره ي خاكي شكل كامالً جديدي به خ)كشاورزي
پيداست . شد تا انسان به فكر يكجانشيني وساختن خانه ودست كشيدن از كوچ فصلي وغير فصلي بيفتد

كما اين كه در انقالب دوم . كه الگوي مصرف انسان و رابطه اش با طبيعت نيز دستخوش انقالب شد
اين تحول ديگر سر ايستادن . دست به ايجاد سكونتگاه شهري زد كه آن را انقالب شهري مي نامند

  .نداشت و ندارد
   در هر حال امروزه انسان براي تداوم حيات فردي و اجتماعي خود راهي جز سازمان دادن عرصه ي 

ناميده   مناسب ساز وكار هاي اقتصادي و اجتماعياين سازماندهي كه ما آن را. زندگي براي آينده ندارد
 داشتن چشم اندازي معين براي توسعه ي پايدار منطقه اي در برنامه  از روزمرگي ورفتن  امكان فراايم،

در زير برخي از مهمترين اصول و راهبردهاي . ريزي ملي و منطقه اي يك ضرورت به حساب مي آيد
ساز و كارهاي اقتصادي و اجتماعي مناسب در برنامه ريزي منطقه اي براي رسيدن به هدف توسعه ي 

  :پايدار پيشنهاد شده است
فانهسر ماجتناب از مصرف  

تا .   از منظري كه ما مي خواهيم در اينجا بحث كنيم، نقطه ي عزيمت هميشه از تقاضا آغاز مي شود
نيز از تقاضاي ) ونه تجاري وكااليي(حتا توليد معيشتي وخود مصرف .تقاضا نباشد، توليد مفهومي ندارد
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پيداست كه مقدار و نوع مصرف به عنوان تقاضا . ودفرد و خانوار براي تداوم حيات بيولوژيك آغاز مي ش
بنابراين توليد و مصرف دو عنصر وابسته به هم نقش بزرگي در . محرك اساسي توليد تجاري نيز هست

چنان كه در باال به اجمال گفته شد بشر با توليد غذا . پيدايش شكل واقعاً موجود جامعه ي امروزي دارد
ايلد به آن انقالب كشاورزي  گفته است به دستكاري طبيعت روي يعني همان تحولي كه گوردون چ

يعني بشر با توجه . اين دستكاري در واقع به گونه اي تغيير در الگوي مصرف نيز محسوب مي شد. آورد
به افزايش عدديش و همچنين تكامل ابزارش ديگر قانع به غذايي كه طبيعت به صورت آماده فراهم مي 

با اين حال، در اين . ست مولد مصرفي باشد كه روزانه و يا ساالنه مصرف مي كرداو مي خوا. كرد نبود
زمان توليد و مصرف او به داليل گوناگون، الگويي كامالً منطبق با ظرفيت طبيعت و محيط پيرامون 

  .انسان داشت
 باز ايستادن    اما با توليد خوراك و دستكاري انسان در طبيعت، بشر فرايندي را بنا نهاده بود كه سر

و هرچه اين فرايند به سال هاي اخير رسيده دستكاري طبيعت توسط بشر براي تامين نيازهاي . نداشت
تا . زندگي و در واقع پاسخ دادن به تقاضاي فزاينده ي مصرف ، سرعت روز افزوني به خود گرفته است

بود و كوشش مي كرد خود را با پيش از روابط سرمايه داري ، انسان به گونه اي با طبيعت سازگار شده 
اين سازگاري به گونه اي ساختارمند شده بود كه با افزايش جمعيت . ظرفيت هاي محيط انطباق دهد

انساني در محيط و افزايش تقاضا براي بهره برداري بيش از ظرفيت محيط، گويي نيرويي تعادل بخش 
از طرفي در . متعادل ساز را مي گرفتدر هيئت امراض گوناگون، جنگ و سوانح طبيعي جلوي روند نا

ذات روابط پيشا سرمايه داري نوعي قناعت در مصرف نيز نهفته بود كه افزايش جمعيت در محيط را تا 
  . حدود زيادي در برداشت كمتر در شرايط دشوار مجاب مي كرد

رف مسرفانه و انباشت    اما روابط سرمايه داري به گونه اي ساز و كار يافته كه بدون تبليغ و تشويق مص
از همين رو به موازات توليد بيشتر با توسل به اشكال و انواع ابزارهاي . سرمايه ي بيشتر باز مي ماند

اصوالً نزد توليد كنندگان و عرضه . هنري و غير هنري مشوق مصرف كنندگان به مصرف بيشتر است
به عبارت ديگر هنگامي كه . نده مي شودخوا» مصرف كننده«كنندگانِ كاال در نظام سرمايه داري انسان 

از مصرف كننده سخن گفته مي شود، بدون توضيحي همه متوجه ي اين نكته هستيم كه داريم از 
مصرف بيشتر يعني تقاضاي بيشتر، تقاضاي بيشتر يعني توليد بيشتر، توليد . انسان صحبت مي كنيم

رايندي است خودبخودي كه اكنون بشر در اين ف. بيشتر انباشت بيشتر، انباشت بيشتر توليد بيشتر
گردابي از آن گرفتار شده و در نتيجه بدون اراده اي استوار و انديشيده به دنبال بهره برداري هرچه 
بيشتر از ظرفيت هاي محيط طبيعي براي پاسخ به اين حجم روز افزون ودر بسياري موارد غيرعقاليي 

ارهاي فرهيختگان و خيرخواهان نيز در توقف آن اثري مصرف در پيش گرفته است و ظاهراً تمام هشد
  . موثر برجاي نگذاشته و نمي گذارد

رفانه كه به ويژه محرك اصلي بهره برداري س   اما كوشش براي آگاهي بخشي در خصوص مصرف م
زيرا چنان كه در باال گفته شد . نامتناسب و همچنين نامناسب از منابع محيطي است نبايد متوقف شود
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 وتقاضا به رغم هر انتقادي كه از آن وجود اد بازار به عنوان ابزار روابط سرمايه داري و مشوق مصرفنه
و اين نهاد نيز به عنوان ابزار . داشته باشد در افق هاي معيني از زندگي بشر وجود داشته و خواهد داشت

پس روند .  رخ مي كشدروابط سرمايه داري در مصرف روز افزون است كه رونق و شكوفايي خود را به
مصرف بازهم : كنوني  و خود بخودي منظره اي را كه در چشم انداز هويداست، به خوبي نشان مي دهد

  .بيشتر به همراه جمعيت بيشتر
    هر دو عامل به عنوان تقاضاي بيشتر محرك نيرومندي براي بهره برداري بازهم بيشتر از منابع 

رفانه در سبنابراين تنها در پرتو آگاهي بخشي از زياني كه مصرف م. يدطبيعي در آينده را ناگزير مي نما
روابط سرمايه داري و انباشت بيشتر تبليغ و تشويق مي شود، مي توان فرايند مخرب كنوني را كاهش و 

  . سرانجام دست كم متوقف كرد
     ايجاد فرصت هاي برابر 

ايجاد فرصت هاي : ي نيز همراه و همگام شده است اما فرايند افزايش روز افزون مصرف با فرايند ديگر
  . نابرابر

   فرصت هاي نابرابر چگونه مي تواند بر توسعه ي پايدار اثر منفي برجاي گذاشته و بهره برداري 
نامتناسب و نامناسب را افزايش دهد؟ آيا امكان ايجاد فرصت هاي برابر وجود دارد؟ اصوالً فرصت هاي 

  .آخري شروع مي كنيمنابرابر چيست؟ از اين 
.    فرصت هاي نابرابر ذاتي جوامع بشر از هنگامي آغاز شده است كه اجتماعات انساني شكل گرفته است

نظرات خوشبينانه ي برخي از مصلحان و خير خواهان بشر به صورت آرماني اين واقعيت را تاحدودي 
 و جمع آور از موقعيت اجتماعي انسان هاي شكارگرگروه بي ترديد فرمانده ي . ناديده گرفته است

اين موقعيت هم شامل موقعيت استفاده از . بهتري در گروه هاي شكارگر و جمع آور برخوردار بوده است
غذا، پوشاك و سرپناه مي شد و هم در ميان گروه به لحاظ موقعيت هاي اجتماعي جايگاهي برتر براي 

رگر باقي مانده در قرن بيستم توسط  بررسي گروه هاي جمع آوري و شكا.خود تعريف مي كرد
 در اجتماعات دام دار اوليه نيز كه .باستانشناسان وجامعه شناسان به خوبي اين امر را نشان داده است

هنوز ماليكت خصوصي  به معني دقيق كلمه پيدانشده بود، رئيس قبيله و وابستگان او جايگاه باالتري 
اريخ بشر نشان مي دهد كه در تمام روابط اقتصادي و شيوه ي ت. در قبيله براي خود تدارك ديده بودند 

. وجود داشته و دارد) البته با تضادهاي كم وزياد(توليد، نابرابري اجتماعي و اقتصادي به اشكال گوناگون
حتا در روابطي كه قرار بود نابرابري اجتماعي در آن از بين برود يعني روابط سوسياليستي، اين نابرابري 

كم آن گونه كه واقعاً موجود بوده وتجربه شده است، اشكال ديگري به خود گرفت و ها دست 
ديوانساالران و وابستگان به قدرت، از مازاد اقتصادي فراهم شده كه قرار بود نويد دهنده ي ايجاد فرصت 
هاي برابر اجتماعي باشد، در درجه ي نخست به كساني تعلق مي گرفت كه دستي در قدرت داشتند و 

  . يا خودي محسوب مي شدند
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  در هرحال تجربه ي بشر بي استثناء نشان مي دهد كه جوامع انساني اشكال گوناگوني از نابرابري 
اقتصادي و اجتماعي و حتا زيبايي شناسي را در خود نهادينه كرده و بدين ترتيب به نظر مي رسد از آن 

در جوامع گوناگون به يك اندازه نابرابري اما تجربه ي بشر همچنين نشان مي دهد كه . گريزي نيست
شاخص ضريب جيني به خوبي نشان مي دهد كه دست كم در حوزه ي درآمد هاي سرانه . وجود ندارد

در جوامع گوناگون نابرابري ها يكسان نيست بلكه از كشوري به كشور ديگر واز منطقه اي به منطقه ي 
به تجربه بايد گفت كه مي توان نابرابري ها را به پس دست كم . ديگر مقدار ضريب جيني متفاوت است

طور نسبي كاهش داد و اين واقعيت را پذيرفت كه كاهش نابرابري بر اساس تجارب كشورهايي كه در 
همين واقعيت تجربه شده است كه ما . اين زمينه موفق بوده اند مي تواند صورت واقعيت به خود بگيرد

انسان . ابري ها و فقر و ايجاد فرصت هاي نسبي برابر راسخ تر مي كندرا در امر مبارزه براي كاهش نابر
شريف تنها در پرتو همين مبارزه براي جامعه اي با فرصت هاي نسبي برابر براي همه، نبود فقر و كرامت 

  .به ويژه وجود فقر و آن هم فقر مطلق عميقاً دردآور است. انساني است كه به زندگي معنا مي دهد
 آن است كه فقر ، لكه ي ننگي بر پيشاني جامعه ي متمدن قرن بيست و يكمي حك كرده    واقعيت

است كه در آن هنوز گروه بزرگي از انسان ها حتا در فقر مطلق يعني براي تامين مقدار كالري روزانه ي 
 بلكه ناشي و اين ناتواني به تحقيق نه حاصل جنم شخصي افراد. مورد نياز خود نيز ناتوان و درمانده اند

از روابط حاكم بر جامعه اي است كه به گونه اي بخشي از گروه هاي اجتماعي را به حاشيه رانده و 
به عبارت ديگر انسان فقير با استعداد فقير شدن . توانايي ظهور قابليت هاي ذاتيش را از او گرفته است

 جامعه اي زاده مي شود كه نه فقط زاده نمي شود بلكه او در دامان خانواده، محله، ناحيه و در كل در
كمكي به توانا شدن او در جهت پرورش استعداهايش نكرده است بلكه او به مثابه ي موجودي ناتوان از 
همان آغازِ زاده شدن متحمل انواع محروميت ها، فشارها و تحقيرها در جهت هرز رفتن استعدادش 

 جامعه اي است كه در آن زاده مي شود و بزرگ در واقع فقر و انسان فقير محصول. سوق داده مي شود
مي شود و توانائي ذاتيش متناسب با تداركي كه جامعه وخانواده براي او فراهم كرده، امكان به فعل در 

بنابراين هر برنامه ريز در يك سرزمين يا منطقه مي بايد از بين بردن فقر و كاهش . آمدن پيدا نمي كند
 برابرنسبي را براي توانمندسازي افراد جامعه در دستور كار خود قرار دهد و نابرابري و ايجاد فرصت هاي

. بداند كه اصوالً يكي از اهدف اصلي توسعه ي پايدار،كاهش فقر و نابرابري و ايجاد فرصت هاي برابر است
هر چند چنان كه گفته شد هيچ گاه در هيچ جامعه اي نمي توان به طور كامل به فرصت هاي برابر 

  . ي همه ي شهروندان جامعه دست يافت اما اين امر به طور نسبي امري ميسر استبرا
  اكنون پرسش اين است كه وقتي از فقر و نابرابري اقتصادي و اجتماعي سخن به ميان مي آيد، منظور 
چيست؟و چه ارتباطي با توسعه ي پايدار پيدا مي كند؟ آيا كاهش فقر و ايجاد فرصت هاي نسبي برابر 

ا يك امر اخالقي است يا كاركرد اجتماعي آن نيز برنامه ريز منطقه اي را متعهد مي نمايد؟ و مهم تر تنه
  اين كه توسعه ي پايدار چه ارتباطي با كاهش فقر و ايجاد فرصت هاي برابر دارد؟
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بري اما مهمترين شكل نابرا. پيداست كه نابرابري قتصادي و اجتماعي در وجوه گوناگوني جلوه مي كند  
بنابراين يكي از مهمترين . درآمد نيز از اشتغال و نوع اشتغال متاثر است. در درآمد سرانه تجلي مي يابد

وظيفه ي برنامه ريزي منطقه اي براي توسعه ي پايدار و از بين بردن فقر فراهم كردن زمينه براي 
 بهتر نيازمند هي به شخصِمادادن گفته اند وبه درستي نيز گفته اند كه به جاي . اشتغال كامل است

در صورت اخير او قادر است كه براي تمام زندگي از دريا .  گيري را بياموزيداست به او اشتغال ماهي
. اين ضرب المثل به شكل ساده اي بر اهميت اشتغال انسان به كار تاكيد دارد. براي خود ماهي بگيرد

 بي كاري وبه ويژه كم به صورت بالعوض كار به انسان  اعتماد به نفس وحرمت زندگي مي بخشد و
اشتغال دست كم مي تواند فقر مطلق را . اعتماد به نفس انساني و حرمت و اعتبار انسان را از او مي گيرد

  .از بين برده و افراد را در تامين نيازهاي اوليه براي زندگي متكي به خود نمايد
ي توسعه ي پايدار اين است كه براي ساكنان    پس يكي از وظايف اصلي برنامه ريزي منطقه اي برا

اما فراهم كردن اشتغال مي بايد متناسب با توان و ظرفيت هاي . منطقه در تدارك اشتغال كامل باشد
مي گوييم متناسب و نه . طبيعي منطقه و حتي المقدور از توزيع جغرافيايي متناسبي برخوردار باشد

ضايي و آن هم به معني توزيع فضايي يكسان فعاليت و جمعيت زيرا اغلب از توسعه ي متوازن ف. متوازن
الزم است به تاكيد بگوييم كه اين كار ميسر نيست زيرا در . در سطح سرزمين و منطقه سخن مي گويند

به اين معني كه از نظر جغرافيايي منابع طبيعي در سطح يك سرزمين . ذات طبيعت نابرابري وجود دارد
در وجود طبيعت آن انديشه ي آرمان گرايانه ي انساني . سان توزيع نشده استو منطقه به هيچ وجه يك

از توزيع نابرابر بارندگي و منابع آبي . كه بر برابري تاكيد دارد هيچ گرايش و تمايلي ديده نمي شود
گرفته تا منابع معدني و منابع خاك ، از اشكال گوناگون توپوگرافي و ناهمواري گرفته تا اقليم هاي 

از آنجايي كه . خت و معتدل، از پوشش گوناگون گياهي گرفته تا چشم اندازهاي چشم نواز و چشم آزارس
فصل مشترك همه ي فعاليت هاي بشر بر بستر زمين و جغرافياي شكل مي گيرد، نمي توان انتظار 

 فعاليت داشت كه بر بستر چنين تفاوت هاي طبيعي و جغرافيايي، توزيع متوازن و يكساني از جمعيت و
  جمعيت وفعاليت فضايي توزيعفراهم گردد و تجربه ي بشر نيز نشان داده است كه تا كنون نيز چنين

از اين رو تاكيد داريم كه بگوييم توسعه ي متناسب فعاليت و جمعيت و نه توسعه ي . ميسر نشده است 
 فراخور ظرفيت هاي در توسعه ي متناسب هر پهنه اي از فضاي منطقه به. متعادل فعاليت و جمعيت

محيطي و طبيعي است كه مي تواند پذيراي سهمي از فعاليت و جمعيت ، متناسب با ظرفيت ها و توان 
دراين صورت مي توان بسترهاي اوليه براي بهره برداري متناسب از منابع طبيعي و . هاي خود باشد

رنامه ريز ي منطقه اي به عبارت ديگر اگر چنين پيش فرضي در دستور ب. محيطي را فراهم كرد
قرارداشته باشد كه محيط طبيعي در ذات خود نابرابر است و از همين نابرابري در محيط طبيعي 
ظرفيت هاي نامتعادلي نيز براي جذب جمعيت و فعاليت پديد مي آيد، در آن صورت مي توان اميدوار 

 اجتماعي متناسبي بدان بود كه متناسب با ظرفيت هر محدوده ي از طبيعت، توسعه ي اقتصادي و
  . تخصيص پيدا كند
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    اما كاهش فقر و ايجاد فرصت هاي برابر چگونه مي تواند به توسعه ي پايدار منطقه اي كمك نمايد؟ 
ما گفتيم كه از بين بردن فقر وايجاد فرصت هاي برابر در درجه ي نخست در ايجاد كار و اشتغال براي 

  ايجاد اشتغال و از بين بردن فقر كمك بزرگي به درآمد و ارتقاء .افراد يك منطقه تجلي پيدا مي كند
سطح زندگي و از اين طريق بر آگاهي و مهم تر از آن سبب دلبستگي افراد به محيط پيرامون خود 

انساني كه از زندگي خود راضي باشد و زندگي سعادتمندي را در افق انتظار داشته . خواهد شد
برعكس انساني كه خود را با . محيط زيست از خود به خرج مي دهدباشد،كوشش بيشتري در حفظ  

ديگران در يك جامعه ي با فرصت هاي بسيار نابرابر مقايسه مي كند و در افقي از زندگي خويش ، 
آينده اي در چشم انداز نمي بيند، بي ترديد به محيط و زندگي پيرامون خود ارزش و اعتباري نمي دهد 

بنابراين يكي از مهمترين اقدامات برنامه ريزي منطقه اي بايد . ن اعتنايي نكندو چه بسا به تخريب آ
اين شناسايي با هدف كنترل هاي . شناخت نواحي توسعه نيافته، فقير و نابرخوردار در سطح منطقه باشد

مثبت و منفي براي سوق دادن سرمايه گذاري بيشتر در ايجاد زير ساخت هاي بهتر، اشتغال بيشتر و 
هش نابرابري فضايي و اجتماعي سبب ساز حدي از دست يابي به كيفيت سطح زندگي و ارتقاء آن كا

  .خواهد شد
   عالوه بر اين، فقر عموماً به افزايش جمعيت و افزايش جمعيت به تراكم بيشتر و آموزش كمتر و 

اده است كه در تجربه نشان د. توانايي اندك در استفاده صحيح از طبيعت و محيط زيست راه مي برد
مناطق فقير نيز شكلي از بهره برداري هاي نامتناسب و نا مناسب از محيط شكل مي گيرد كه دست 

بنابراين يكي از مهم . كمي از مناطق توسعه يافته صنعتي و پر تراكم در تخريب محيط زيست ندارد
امتناسب و نامناسب ارتقاء ترين ابزارهاي برنامه ريزي منطقه اي براي جلوگيري از بهره برداري هاي ن

  .فرهنگ از طريق ارتقاء سطح زندگي مادي و آگاهي بخشي از طريق آموزش است
   ما امروز به خوبي مي دانيم كه يكي از آسان ترين راه هاي تحرك اجتماعي از مسير تحصيل و 

خصصي بنا خواهد بعالوه جهان آينده بي ترديد بر پايه هاي دانش و حرفه هاي ت. آموزش انجام مي گيرد
شد و هم اكنون نيز حتا در جوامع توسعه نيافته نيز مي توان اين فرايند را دست كم در بخش مدرن آن 

بنابراين هرچند نمي توان در اين زمينه فرصت هاي كامالً برابري بوجود آورد . به روشني مشاهده كرد
ر دسترس متقاضيان گذاشت كه  همه اما بي ترديد مي توان زمينه هاي تحصيل و آموزش را به نحوي د

  و مهارت هاي زندگيشهروندان به طور نسبي به آموزش و به ويژه آموزش حرفه هاي تخصصي
درچنين صورتي مي توان اميدوار بود كه شهروند فرداي جامعه با سطحي از . دسترسي داشته باشند

 حال تغيير و دانش پايه تربيت فرهنگ و دانش حداقلي براي زندگي در يك دنياي مدرن و به سرعت در
  .  مي شود

    در يك كالم بايد گفت كه جوامع فقير با فرصت هاي نابرابر اقتصادي و اجتماعي نمي توانند حدي 
به عبارت ديگر حفاظت از منابع طبيعي ارزشمند و بهره . مناسب از توسعه ي پايدار برخوردار باشند
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مستلزم داشتن جامعه اي با حدي از فرصت هاي برابر برداري متناسب و مناسب از محيط طبيعي 
  .اقتصادي واجتماعي و به ويزه ريشه كن كردن فقر ميسر است

   دنياي آينده  اصلي توسعه دررينانف نقش آ
  چشم اندازي كه اكنون در افق پديدار شده و خود را به اشكال گوناگون به رخ مي كشد اين است كه 

بازار، دولت و :  نهاد اصلي و كانوني نقش آفريني بيشتري خواهند داشتدر توسعه ي آينده ي بشر سه
  . نهادهاي غير دولتي

  بنابراين در برنامه ريزي منطقه اي الزم است نقش و جايگاه هركدام از اين نهادها به نحو مناسبي در 
 از اين كار مستلزم آن است كه دركي درست. توسعه ي منطقه اي تعريف و تعيين شده باشند

  .كاركردهاي اين نهاد هاي سه گانه در افقي از چشم انداز آينده داشته باشيم
 فضاي حقيقي يا مجازي است كه توليد كنندگان و يك   نخست ببينيم منظور از بازار چيست؟ بازار 

مصرف كنندگان به طور مستقيم و يا غير مستقيم در آن براي عرضه و تقاضاي كاال و خدمات حضور 
دراين تعامل هميشه توليد كنندگان كاال و خدمات عالئمي از مصرف كنندگان دريافت مي . دمي يابن

 بنابراين بازار نهادي است كه به طور مستمر مجموعه ي .كنند كه در رفتار توليدي آنان موثر است
 فضاي انسان ها را كه در عرضه وتقاضا وارد مي شوند يعني تقريباً تمام انسان ها را به گونه اي در

در اين تعامل، توليد كنندگان هميشه در صدد  .حقيقي و يا مجازي در تعامل با يكديگر قرار مي دهد
دريافت آن عالئمي از مصرف كنندگان هستند كه آنان را در جهت جذب خريد كاال و يا خدمتي كه 

ر واقع محرك بدين ترتيب عالئمي كه مصرف كنندگان ارسال مي كنند د. توليد مي كنند رهنمون شود
هر چند توليد كنندگان نيز بي كار ننشسته و كوشش مي كنند كه با . اصلي توليد كنندگان خواهد بود

تبليغ و تشويق مستمر، مصرف كنندگان و ذائقه هايشان را به سوي كاال وخدمات خود جلب وحذب 
     .كنند

خالقي و نظري و تجربي بدان وجود     نهاد بازار چنان كه گفته شد به رغم هر انتقادي كه از منظر ا
داشته باشد، واقعيتي است كه با كاركردهايش ضرورت خود را در تمام جوامع واقعاً موجود امروزي به 

. اما سخن از بازار نمي تواند بدون سخن از برنامه تكميل شود. رخ كشيده و حتا تحميل كرده است
هم در برنامه ريزي به طور كلي و برنامه ريز ي ملي بنابراين الزم است نخست بر روي اين دو مقوله ي م

  .و منطقه اي به ويژه، اندكي مكث كنيم
    ما مي دانيم كه بين طرفداران برنامه و طرفداران بازار به ويژه طي قرن بيستم و پس از پيدايش 

ها بوجود اقتصادي هاي تحت فرمان برنامه كه مشخصاً ابتدا در شوروي و سپس در برخي ديگر از كشور
بين اين دو قطب از كشورها در دفاع از برنامه . آمد، جهان را از اين منظر به دو قطب اصلي تقسيم كرد 

به ويژه با روي كار آمدن دو رئيس دولت در دو كشور تاثير . و بازار منازعه اي سخت در ميان بوده است
عني ريگان در اياالت متحده و تاچر  ي1980گذار در جهان يعني در آمريكا و انگليس در اوايل دهه ي 
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در انگليس، پيشروي منطق بازار بر منطق برنامه پيشي گرفت و با سقوط كشورهاي تحت فرمان برنامه 
 1990يعني اروگاه واقعاً موجود سوسياليستي و پيروزي كه كشورهاي تحت فرمان بازار در آغاز دهه ي 

ود كه بازار و آن هم بازار مطلق و مسلط برهمه ي به دست آوردند، ديگر شك اندكي برجاي گذاشته ب
از همين رو تعديل اقتصادي تحت . اركان اقتصاد و اجتماع مي تواند چاره ي  همه ي مشكالت باشد

منطق نئوليبراليسم تقريباً همه ي صداهاي ديگر را كم اثر و خاموش كرده بود و چنان كه مي دانيم 
اما زماني كه بازار مطلق تحت نام .  به ناگاه پايان تاريخ نيز خوانده شدنظام بازار دراين شور و شرِ تاريخي

نئوليبراليسم كامالً خودرا بر عرصه هاي زندگي بشر حاكم كرده بود ، در دهه ي نخست هزاره ي سوم و 
به ويژه در پايان اين دهه، حباب اين تصورات با صداي مهيبي تركيد و نشان داد كه وقتي شما همه 

 به سودمندي در بازار وا مي گذاريد، اين نهاد به اصطالح خود تنظيم چگونه مي تواند غير چيز را
 عمل كند و به هيچ چيز جز سودمندي عامالن سرمايه و آن هم براي افقي كوتاه و نزديك والنهئمس

ي دست نامرعي آدام اسميتي دست كم در مقياس عظيم اقتصاديِ امروز جهان و با آزاد. انديشه نكند
افسار گسيخته ي تخت فرمان بازار مطلق و نئوليبراليستي و انتگره شدن تحت تكنولوژي ارتباطات از 

از آنجايي كه جهان به شكل بي . راه دور مي تواند به ناگهان چه فاجعه اي بيافريند و بحراني پديد آورد
اقتصاد جهاني شده، همه سابقه اي انتگره شده و در هم تنيده است، بحران هاي نظام جهاني نيز مثل 

هم برنامه ي مركزي و مطلق . اين تجربه اكنون پيش روي ماست. ي جهان را يكجا درخود فرو مي برد
و به ويژه نوع بوروكراتيك تجربه شده ي آن در اردوگاه سوسياليستي نشان داد كه اين شكل از تدارك 

 همه ي عرصه هاي زندگي تحميل و ساز و كار اقتصادي و اجتماعي مي تواند كرختي وسستي را بر
جوامع را تحت چنبره ي بوروكراسي توتاليتر گرفتاركند و البته هم بازار مطلق و نئوليبراليستي نيز مي 
تواند هرج و مرجي افسار گسيخته پديدآورد كه كنترل آدمي و محيط زندگيش را به دست بازار سودجو 

توانيم به اين نتيجه ي منطقي برسيم كه حفاظت از از اين منظر ما مي . مي گذارد و سود محور وا
به ويژه حفظ آن عرصه هايي كه در آن . عرصه هايي از زندگي نبايد به هيچ وجه به بازار سپرده شود

  . نفع عمومي براي پايدار ماندن جامعه و محيط زيست ضرورت دارد
واند با ارسال عالئم به جامعه هشدار    هرچند يكي از نقاط قوت بازار اين است كه در هر زمينه اي مي ت

الزم را بدهد ليكن همين عالئم در خصوص تخريب محيط زيست دربسياري موارد ديگر نمي تواند 
زيرا ممكن است عالئم چنان با تاخيراحساس شود كه تخريب يا نابودي منابع ارزشمند . كارساز باشد

در هرحال  تجربه ي بشر به شكل 10.از گرداندطبيعي را ديگر نتوان به هيچ وجه به صورت اوليه اي ب
ارزشمندي مثل آب هاي شيرين، محيط آبزيان، زمين هاي واضحي نشان مي دهد كه سرنوشت منابع 

 و به ويژه محيط هاي حساس اكولوژيكي كه ميراث اكولوژيكي  ، وضعيت جو و هواكشاورزي و جنگلي
سپردن اين عرصه ها به بازار به . سپرد بازار  دست نامرعي هيچ وجه بهبهنبايد ابناي بشر است را 

                                                 
كه بازگرداند آن اشاره كردن ها به پهنه هاي ساخته شده آ از بين رفتن زمين هاي كشاورزي و جنگل وتبديل  بهعنوان نمونه مي توانبه   - ٣٢

   .ست يا اقتصادي نخواهد بودديگر يا ميسر ني
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 در دنيايي كه قدرت تكنولوژي و سرعت تغييرات اعجاب آور شده ، اصطالح خود تنظيم و آدام اسميتي
به ويژه مي دانيم كه عرصه هايي از محيط كه در باال نام آن ها ذكر شد هيچ . مي تواند فاجعه بيافريند

به . ترجيحي در قياس با فعاليت هاي صنعتي و خدماتي نيستندكدام بستر فعاليت هاي نرخ سود 
عبارت ديگر اگر عرصه هاي فوق بدون دخالت دولت و برنامه به دست رقابت بازار سپرده شود، به دليل 
فقدان توانايي رقابت سودآوري در مقابل ديگر فعاليت هاي صنعتي و خدماتي، طولي نمي كشد كه 

يعي به سرعت با سنگ وساروج پوشيده شده وبراي هميشه از عرصه ي عرصه هاي ارزشمند منابع طب
در اينجاست كه بازار جاي خود را به برنامه مي دهد و نهاد دولت . كاربري مناسب خود گرفته مي شوند

در اينجا برنامه مي تواند به . به عنوان نماينده ي منافع جامعه با برنامه هايش وارد ميدان مي شود
كنترل در دست دولت، عرصه هاي بازار را به محدوده هاي جغرافيايي معيني محدود و عنوان ابزار 

  .  محصور كند واز سودمندي آزمندانه و كوته بينانه ي كنشگران خودخواه آن جلو گيري به عمل آورد
تجربه نشان داده است كه در .    نهاد دولت و برنامه همچنين متضمن بازتوزيع منابع در جامعه است

زيرا نقطه ي . ازار آزاد، اقويا هميشه دست باال را در تخصيص منابع  جامعه به خود اختصاص مي دهندب
اين بدان معني است كه در يك . عزيمت رقابت در يك بازار آزاد از فرصت هاي نابرابر آغاز مي شود

نابراين اگر فرض كنيم ب. مسابقه ي دو افراد در شروع براي دويدن در رديف هاي برابر قرار نداشته باشند
كه وجود بازار متضمن نوعي مزيت اقتصادي است و از آن گريزي نيست، دست كم بايد در نهاد دولت 
نوعي كاركرد بازتويع قائل باشيم كه  همواره بكوشد تعادل در جامعه را برقرار ساخته و ايجاد فرصت 

 دولت به عنوان نهادي فراتر از شهروندان به عبارت ديگر. هاي برابر  را در دستور كار خود داشته باشد
منفرد و متضمن تحقق نوعي وجدان جامعه مي بايد بكوشد در جامعه اي كه بازار و رقابت در آن  به 

  . نابرابري ختم مي شود ، از طريق بازتوزيع منابع حدي از برابري نسبي را فراهم كند
ق نهاد دولت به عنوان نماينده ي عموم جامعه   با اين حال فقط اين بازار نيست كه مي بايد از طري

كنترل شده و از سوء عمل آن جلوگيري شود بلكه هر دو نهاد يعني هم دولت و هم بازار مي بايد از 
سازمان هاي . طريق تشكل هايي كه در ايران سازمان هاي مردم نهاد ناميده مي شوند، نظارت گردند

هاد خانواده و نهاد دولت تعريف مي شوند، مستقل از دولت مردم نهاد كه عرصه ي فعاليت آنان بين ن
آزادي عمل . بوده و در واقع چشم و گوش وجدان عمومي جامعه و نهاد ناظر آن به حساب مي آيند

سازمان هاي مردم نهاد امكان تحرك جامعه را براي زنده و فعال كردن عرصه هاي گوناگون جامعه 
ايده هايي كه در اين سازمان ها در .  امر توسعه گسترش مي دهدفراهم مي كند و بستر مشاركت را در

پرتو ديالوگ و گفتمان تخصصي پرورده مي شود مي تواند به دولت اگر گوش شنوايي داشته باشد نيز 
  .كمك كند تا راه و رسم درست تري در برنامه ريزي و هدايت توسعه در پيش بگيرد

هان نشان مي دهد كه بشر درپرتو آگاهي و دانشي كه به آن    واقعيت آن است كه چشم انداز كنوني ج
مسلح شده است، به طور روزافزوني تمايل به مشاركت در سرنوشت خود و تصميم گيري در خصوص هر 
چيزي كه به او مربوط است نشان مي دهد و عالوه بر كوشش در داشتن نظام هاي مردم ساالر، به اين 
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ارج از تشكيالت و نهاد دولتي كه خود بوجود آورنده ي آن است، تشكل نيز اكتفا نكرده مي خواهد در خ
در اين . هاي گوناگون صنفي و تخصصي، امور مربوط به زندگي خود در جوامع را نيز ساماندهي كند

ساماندهي عالوه بر ارتقاء دروني تشكل هاي مردم نهاد، نظارت مستمر خود بر كاركرد و كارايي دولت را 
به عبارت ديگر اين نهاد ها مي خواهند پس از تشكيل نهاد دولت به طور مستمر .  نمايدنيز هدف گيري

زيرا ساز و كارهايي كه حتا تحت عنوان دولت هاي دموكراتيك در جهان تجربه شد . بر آن نظارت كنند
  .نيز نشان داده است كه بدون نظارت مستمر مي توانند حدي از ناكارآمدي و فساد را را سبب شوند

نظارت مستمر و مشاركت در تصميم گيري ها از جانب تشكل هاي غير دولتي مستلزم حدي از آزادي 
عمل اين تشكل هاست و بي ترديد نتايج مثبت آن مي تواند به برنامه ريزان منطقه اي كمك بسيار 

ه عنوان سه نهاد در آينده ب) او.جي.ان(ازاين رو هر سه نهاد بازار، دولت و سازمان هاي مردم نهاد. نمايد
  .مكمل يكديگر نقش آفرينان اصلي توسعه خواهند بود

   
  


