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تصویب سند ملی آمایش سرزمین بارقه امیدی را در دل دوستداران توسعه فضایی مطلوب و سازگار با  9911روزهای سال  در واپسین

رخوردار بحدود نیم قرن ای از سابقه یک قرن و در کشور ماای حدود زیست در کشور برافروخت. آمایش سرزمین که در جهان از سابقهمحیط
های انسان در سرزمین در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در تنظیم رابطه میان انسان، سرزمین و فعالیت»عبارتست از  است،

شور ک برداری عقالیی از امکانات، منابع و استعدادهای مناطق مختلفبهرهساز زمینهریزی آمایش سرزمین برنامه به بیان دیگر «طول زمان
 رزمینس در ساختار فضاییرا  جتماعیاهداف اقتصادی، ا تحقق زیست والزم میان تقاضای توسعه، حفظ محیط توازن ای است کهنهبه گو
 پذیر نماید. امکان

رزمین راهبرد است که مهمترین وجه تمایز آن با اسناد پیشین آمایش س 41ماده و  91مشتمل بر  9141سند ملی آمایش سرزمین در افق 
با  سازگار های سرزمینی، توسعه کشاورزیهای سرزمینی دانست. تنوع بخشی به اقتصاد همسو با قابلیتبه قابلیت توان در توجه ویژهرا می
اماندهی صنایع ریزی، سطبیعی، تامین آب متناسب با الگوی آب قابل برنامهزیست، کاهش شدت انرژی، لزوم سازگاری توسعه با منابعمحیط

های سرزمینی متناسب با قابلیت ظ منابع پایه، توزیع مناسب جمعیتتای کاهش ضایعات و حفهای فعالیت صنعتی در راسه زنجیرهو توجه ب
اطق مرزی و همچنین توسعه گردشگری پایدار، از مهمترین نکاتی است که در میان راهبردهای این سند به به ویژه در سواحل، جزایر و من

ماده  توان بهاز دیگر نکات متمایز در این سند میسازد. زیستی در کشور را نمایان میحظات محیطبه مال آن ویژه توجه خورد وچشم می
ه همواره در ای کششم که در آن  بر لزوم تهیه و تدوین برنامه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور تاکید شده است اشاره نمود. برنامه

مایش در آ های پیشینبرنامهی از مهمترین دالیل عدم توفیق یک نبتوان از آن به عنوا یدآمایش مورد غفلت قرار گرفته بود و شا اسناد
 یاد کرد.  کشور

 زیستی در میهن عزیزمان ایران باشیم.امید است با اجرایی شدن سند ملی آمایش سرزمین شاهد بهبود شرایط محیط
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