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  دهـچكي
 در اولويت با گذاريسرمايه جوامع، ديگر همانند ، صنعتي يدوره و جديد عصر به ايران ورود با

 فرهنگي، هايويژگي به نظر متأسفانه و گرفت قرار توجه مورد بيشتر يافزوده ارزش و بازدهي
توجهي مورد كم حداقل يا سپرده شد فراموشي دست به توسعه مسيردر  تمدني و اجتماعي

 رو،ازاين. داشت تداوم كشور ايتوسعه كالن هايگذاريسياست در بعد هاسال تا نگاه اين .قرارگرفت
 نگاه با هم آن خاص، قطب چند به همواره) اسالمي انقالب از پيش تا حداقل( ايران مردان دولت

 زمينايران تمدني ذخاير گرفتن قرار حاشيه در دليل ضمناينبه .دادندمي نشان توجه اقتصادي
 گوناگون ابعاد در كشور مختلف مناطق ميان توسعه روند در عميقي شكاف خراسان، همچون

 دارابهتوجه با محروم ظاهربه مناطق اين كهاين از غافل. شد ايجاد اقتصادي و فرهنگي اجتماعي،
 عظيم مراكزشدن به تبديل آمادگي صحيح، ريزيبرنامه يك با تاريخي، يبالقوه هايظرفيت بودن
 از دارند ملي و الملليسطح بين در را) اقتصاد فرهنگ، دانش،( آن مختلف هايشكل در ثروت توليد
 بهترين از يكي رسدمي نظر به كه است سرزمين آمايش صحيح اجراي ها،ريزيبرنامه اين جمله
 در نيز موفقي يتجربه و سرزمين آزمايشآمايش  .باشد ايپايه و جانبههمه يتوسعه براي هاروش
  . است داشته ايران در موردي مطالعات همچنين در و جوامع ساير
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  هـمقدم
 و نمـودن  آمـاده  همـان  ،شلغـوي  معنـاي  و آيدمي نمودن آماده و آماييدن مصدر از »آمايش«

 فضـاي  از بهينـه  و مناسب ياستفاده معناي به سرزمين آمايش بنابراين،. است مناسب بسترسازي
 معنـوي  و مـادي  هـاي ظرفيـت  و امكانات همه از مناسب برداريبهره و توزيع جهت در سرزميني

 برنامه سازمان توسط) شمسي 50 دهه اول ينيمه( ايران در آمايش مطالعات اولين شروع با. است
 يتوسـعه  مبحـث  تحقـق  در مـؤثر  گـامي  ،»ستيران« فرانسوي شركت عامليت با سابق بودجه و

 طلبانـه، منفعـت  و غربگرا و داريسرمايه نگاه همان دليل به اما ؛شد برداشته كشور پايدار و موزون
 بـا  .نگرفـت  صـورت  مطالعـات  ايـن  از خاصي برداريبهره يا نتيجه ،پهلوي دوران پايان تا حداقل

 عـدالت  تحقـق  جهـت  ،عـراق  -ايـران  جنـگ  پايان از پس هژويبه ايران اسالمي انقالب پيروزي
 هـاي مؤلفـه  ،شد اشاره كه طورهمان. گرفتانجام زمينه اين در مؤثري و جديد مطالعات اجتماعي،

 يبـالقوه  و بالفعـل  امكانات -3 و انساني نيروي -2 جغرافيايي، فضاي -1 سرزمين آمايش اصلي
 هـاي صورت به هامؤلفه   اين حضورشاهد ما ،خراسان سرزمين به نگاهي با. است معنوي و مادي

-بنابراين، ازاجراي آمايش .دارد قرار يمطلوب وضعيت در لحاظ اين از سرزميناينو هستيم مختلف
 كـرد،  استفاده خراسان اساسي هايشاخص تقويت و ساماندهي جهت در توانمي تنهاسرزمين نه 

 و ايمنطقـه  ملـي،  سـطح  در مناطق ساير براي يقدرتمند و تأثيرگذار الگوي تواندميامراين بلكه
  .سازدفراهم الملليبين

 اسـتان سـه   شـامل  سـاز تمـدن  و تـاريخي  خراسان پژوهش، اين در »بزرگ خراسان« از مراد
 و سـمنان  اسـتان  اعظـم  قسـمت  همچنـين  و جنـوبي  خراسان و شمالي خراسان رضوي، خراسان

 جنوب و شرق از هاييبخش جز به افغانستان كل و ايران در بلوچستان و سيستان استان همچنين
 از هـايي بخـش  و امـروزي  قرقيزسـتان  و تركمنسـتان  تاجيكسـتان،  كشـورهاي  تمـام  تقريباً آن،

 بخـش  گيردمي قرار ارزيابي مورد بيشتر رو پيش تحقيق در چهآن اما است، قزاقستان و ازبكستان
  .است ايران كنوني مرزهاي در تاريخي خراسان امروزي

  ونـاكن تا گذشته از راسانـخ سرزمين
 گـرفتن  نظـر  در آمايشي، يمطالعه هر در اصلي يمؤلفه سه از يكي ،شد گفته كه طورهمان 

 تـاريخ  مختصـر  بررسـي  .اسـت  سـرزمين  يـا  منطقه يك بالفعل و بالقوه هايتوانمندي و امكانات
 تمـدن  مهـد  سـرزمين  ايـن  ،مسيح ميالد از يشپ سال هزاران از كه دهدمينشان بزرگ، خراسان

 و تـداوم  جالب ينكته استشده هاآن تداوم وها فرهنگ گيريشكل موجب همواره و بوده بشري
. اسـت  آن يهسال چندهزار تاريخ طول در آن تمدني جايگاه كنار در خراسان فرهنگي آفرينينقش

 نـه  ،نظـامي  و قهـري  صورت به حتي ،هافرهنگخرده هجوم دهدمي نشان تاريخي اسناد بررسي
فرهنـگ  سـازي تلطيـف  و تلفيق بلكه ،آورد وجود به آفرينينقش اين در خللي است نتوانسته تنها
 افـق  براسـاس .  است افزوده آن پيش از بيش بالندگي و غنا به خراسانيان وسيله به وارداتي هاي
-اجتماعيبعـد از كشـور  مختلـف  هـاي اسـتان  و مناطق ،ايران اسالمي جمهوري 1404 اندازچشم

  :  شوندميتقسيمدستهسهبهوفرهنگي

  :چون هاييشاخص داراي كه فراملي فرهنگي و اجتماعي عملكرد با ناطقيم -1
   ،وفرهنگيتاريخييپيشينه)الف
  ،است تاريخي،يسابقه دليلبه فرهنگي مركزيت نمادهاي از برخورداري) ب
   ،باشد داشته را ديگر جوامع پوشش توان كه فرهنگي هايوردهآفر و امكانات از يبرخوردار)پ
 داشته ديگر جوامعبا مشتركفصولي كه قوميت و مذهب ان،بز معيارهاي از برخورداري )ت

   ،باشد
  ،استكليدي فراملي هاينقش براي كه فرهنگي جغرافياي جايگاه داشتن) ث
                                        جهانيوايمنطقهژئوپليتيكتحوالتازبرخورداري)ج
   .فرهنگي و اجتماعي هايزيرساخت داشتن)چ

   :چون هاييويژگي داراي كه ايمنطقه و ملي فرهنگي و اجتماعي عملكرد با مراكزي -2
 داشته ايمنطقه و ملي پوشش توان كه فرهنگي هايفرآورده و امكانات از برخورداري )الف
   ،باشد

  ، پيراموني محروم مناطق وضعيت )ب
   و ديگر مناطق و هااستان براي فرهنگي و سنتي هايفرآورده از برخورداري) پ
 همجوار هاياستان با مشتركي فصول كه قوميت و مذهب زبان، معيارهاي از برخورداري) ت

   .باشند داشته
 : چون هاييگيژوي داراي مناطق اين .استاني فرهنگي و اجتماعي عملكرد با مراكزي -3

   ،ايمنطقه و ملي فراملي، عملكرد با مناطقي در مذكور شرايط از برخورداري عدم)الف
   ،اجتماعي اوضاع بودن بحراني )ب
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نقش آمـایش سرزمین در بازیابي و تقویت هویت ... 
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  و غيرقانوني باندهاي و بزهكاري ميزان و اجتماعي هايآسيب) پ
  .استان مردم براي فرهنگي امكانات كفايت عدم) ت

 در بـزرگ  خراسـان  كـه  شـود مـي  مشـاهده  ،مختصري تاريخي و آماري ارزيابي و بررسي با 
 )فراملـي  عملكـرد ( باشـد  بنـدي تقسـيم  ايـن  اول گروه عملكردهاي داراي تواندمي توجه صورت

 و فراملـي  بعـد  در بلكـه  ،ملـي  بعـد  در تنهـا  نـه  فرهنگـي  معادالت در را ايويژه نقش ،روازاينو
 و تمـدني  يويژه جايگاه و تاريخيدليل  به بزرگ خراسان كه است اين واقعيت. ايفاكند درازمدت
 اشـاره  هاآن همه به بخواهيم اگر كه است برجسته نكات و متنوع هايجلوه سرشاراز اش،فرهنگي

 مختصـر  اياشـاره  تنها روپيش مطالب سپ. گنجدنمي كتاب يا مقاله يك يدايره در هرگز كنيم،
 تـر روشـن  بـراي  جااين در.است تاريخي يهخط اين هايظرفيت از زوايايي كردن مشخصبراي 
  .پردازيمميبزرگ سرزميناين مختلف مناطق كنوني وضعيت از مختصري بررسي به مطلب شدن

 آن امـر  اين كهدانست كشور استان ترينمحروم را استان اين بايد ،متأسفانه :جنوبي خراسان
 گردابسوي از كه ويژهبه ؛دهدمي قرار زداييمحروميت بر مبتني ريزيبرنامه نوع هر اولويت در را

 مـرزي  منـاطق  در نيز مذهب حنفي تسنن اهل اقليت .است آسيب نيزدرمعرضافغانستان فرهنگي
 اسـتان،  بـه  تنهـا  نه هاآن به توجهي بي. گيرند قرار توجه مورد بايد كه كنندمي زندگي استان اين

  .زد خواهد تريافزون لطمات كشور كل به بلكه
 هـا پـارت  يعني ايرانيان، باستاني و بزرگ قوم سه از يكي خاستگاه خراسان :رضوي خراسان

 خـورده،  پيونـد  سـرزمين  اين فرهنگ و تاريخ با نيز افشاريه و غزنويان سامانيان، طاهريان،. است
 فردوسـي  كـه  جـايي  ،است بوده زمين مشرق هايتمدن سوي به ايران يدروازه همواره خراسان

 بـه  هـا قرن گذشت با آن پژواكهنوز  و زندمي صدا مانايراني مليت با را ما انگار و آرميده توسي
 كمـي  هـاي شـاخص  براسـاس  ،فرهنگـي  -اجتمـاعي  يافتگي توسعه يزمينهدر. رسدمي گوشمان

ـ ـامك از وردارـبرخ هـنيم -2 ،اتـانـامك داراي -1 :سطح سه انـمي در استان اين وــيونسك  اتـان
 بـا . است كرده احراز كشور در را نهم يرتبه و است گرفته قرار دو سطح در امكانات از محروم -3

-اين متأسفانه ،گذشته در فرهنگي كانون يك عنوان به آن جايگاه و خراسان كهن تاريخ به توجه
 بـااليي  فرهنگـي  تـوان  از ،شد گفته كه طورهمان ولي ؛ندارد قرار مناسبي جايگاه ردامكان اكنون

 در خصوصبه دهد؛ پوشش فرهنگي نظر از را مياني آسياي كشورهاي تواندميكه  است برخوردار
 شـمال  محـور  يـك بهفرهنگي قطبتواندميرضويخراسان بنابراين .پارسي هنر و ادب هايزمينه

 فراملـي  مـذهبي  قطـب  را آن نيز استان اين در )ع(رضا امام حرم گرفتن قرار. باشد شرق و شرقي
 مختلـف  كشورهاي حتي و هااستان شيعيان زيارت محل ساالنه استانمركزاين .استساختهتبديل
  .گيرد قرار توجه مورد بايد نيز آن مذهبي گردشگري هايجنبهنظرازاين كه است

 ايـن  مركـز  عنـوان  بـه  شـهري  انتخـاب  و استان تقسيمات ينحوه :شمالي خراسان استان
هـم . گيرد قرار توجه و مطالعه مورد بيشتر بايد شد، محلي هايرييگرد از برخي موجب كه استان
 گردشـگري  و فرهنگـي  هـاي گـذاري سـرمايه  بـراي  را بااليي يبالقوه توان ميانه آسياي با مرزي
 ايـن  در ،هسـتند  هـا تـركمن  از اكثراً كه مذهبحنفي تسنن اهل تعداد.سازداستان مطرح ميدراين
 تركمنسـتان  كشـور  و ايـران  بين ايقوي ارتباطي پل توانندمي مسلماً هاآن. استچشمگير استان
  .باشند

كهن نيز آن از دامغان شهر. دهندمي نسبت طهمورث به را سمنان شهر بناي :سمنان استان
 دامغـان  همـان  كـه  دهـد مـي طبر قومس نام به باستان ايران در ايالتي مركزيت از تاريخ .است تر

 ايعـده  .رسـد مـي  مـيالد  از پـيش  سـال  4000 تـا  3500 بـه  حتي شهراينقدمت. است امروزي
 ايافسـانه  پادشـاهان  پايتخت را آن و رفته ترعقب هم اين از باستانوهشگران ايرانپژازاستادان و

 كه داد نشان سمنان استان فرهنگي -اجتماعي يافتگيتوسعه.  اندشمرده كيانيان يعني زمينايران
 در را دوم يرتبـه  تهـران  از پـس  و قـرارداد  يـك  سطح در ذكرشده سطح سه ميان در استان اين

 كـل  بـه  نسـبت  فرهنگـي  -اجتمـاعي  بخش در استان اين كهآن وجود با. است كرده احراز كشور
 همچنـان  بايد زيربنايي امور در ريزيبرنامه بخش در ولي است، برخوردار مطلوبي جايگاه از كشور
  . شود گرفته جدي

 اقوام از كه) سكستاني( سيستاني و بلوچ قوم دو ،استان اين در :بلوچستان و سيستان استان
 جـا آن از هنوز ايراني رستم يحماسه پنداري. كنندمي زندگي روند،مي شمار به زمينايران قديمي
. ختسـا مـي  جـويي  نان با ،حكومتداشتن  وجود با صفاري ليثيعقوب كه جايي است، اندازطنين

 از يكـي  بـه  توانـد مي »عالمان يدهانه«و »سوخته شهر« چون باستاني هاييمكان با استان اين
 و مصـنوعي  چشـم  نخسـتين  سـوخته  شهر در .شود تبديل تاريخي گردشگري مناطق تريناصلي

 موسـوم  عالمـان  يدهانه به كه شهري. است شده يافت جهان در شدهشناخته انيميشن نخستين
بـاالي  هـاي ظرفيـت  گويـاي  شـده،  كـاوش  جـا آن در باستان ديواري نقاشي ترينبزرگ و است

 چنـد  نيسـت،  مشخص هنوز آن اصلي نام كه »غالمان يدهانه«. است منطقه اين در گردشگري
ـ  كه ايدوره ترينكهن. دارد نهفته خود در را تمدني يدوره  هخامنشـي  يدوره رسـيده،  دسـت هب
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  و غيرقانوني باندهاي و بزهكاري ميزان و اجتماعي هايآسيب) پ
  .استان مردم براي فرهنگي امكانات كفايت عدم) ت

 در بـزرگ  خراسـان  كـه  شـود مـي  مشـاهده  ،مختصري تاريخي و آماري ارزيابي و بررسي با 
 )فراملـي  عملكـرد ( باشـد  بنـدي تقسـيم  ايـن  اول گروه عملكردهاي داراي تواندمي توجه صورت

 و فراملـي  بعـد  در بلكـه  ،ملـي  بعـد  در تنهـا  نـه  فرهنگـي  معادالت در را ايويژه نقش ،روازاينو
 و تمـدني  يويژه جايگاه و تاريخيدليل  به بزرگ خراسان كه است اين واقعيت. ايفاكند درازمدت
 اشـاره  هاآن همه به بخواهيم اگر كه است برجسته نكات و متنوع هايجلوه سرشاراز اش،فرهنگي

 مختصـر  اياشـاره  تنها روپيش مطالب سپ. گنجدنمي كتاب يا مقاله يك يدايره در هرگز كنيم،
 تـر روشـن  بـراي  جااين در.است تاريخي يهخط اين هايظرفيت از زوايايي كردن مشخصبراي 
  .پردازيمميبزرگ سرزميناين مختلف مناطق كنوني وضعيت از مختصري بررسي به مطلب شدن

 آن امـر  اين كهدانست كشور استان ترينمحروم را استان اين بايد ،متأسفانه :جنوبي خراسان
 گردابسوي از كه ويژهبه ؛دهدمي قرار زداييمحروميت بر مبتني ريزيبرنامه نوع هر اولويت در را

 مـرزي  منـاطق  در نيز مذهب حنفي تسنن اهل اقليت .است آسيب نيزدرمعرضافغانستان فرهنگي
 اسـتان،  بـه  تنهـا  نه هاآن به توجهي بي. گيرند قرار توجه مورد بايد كه كنندمي زندگي استان اين

  .زد خواهد تريافزون لطمات كشور كل به بلكه
 هـا پـارت  يعني ايرانيان، باستاني و بزرگ قوم سه از يكي خاستگاه خراسان :رضوي خراسان

 خـورده،  پيونـد  سـرزمين  اين فرهنگ و تاريخ با نيز افشاريه و غزنويان سامانيان، طاهريان،. است
 فردوسـي  كـه  جـايي  ،است بوده زمين مشرق هايتمدن سوي به ايران يدروازه همواره خراسان

 بـه  هـا قرن گذشت با آن پژواكهنوز  و زندمي صدا مانايراني مليت با را ما انگار و آرميده توسي
 كمـي  هـاي شـاخص  براسـاس  ،فرهنگـي  -اجتمـاعي  يافتگي توسعه يزمينهدر. رسدمي گوشمان

ـ ـامك از وردارـبرخ هـنيم -2 ،اتـانـامك داراي -1 :سطح سه انـمي در استان اين وــيونسك  اتـان
 بـا . است كرده احراز كشور در را نهم يرتبه و است گرفته قرار دو سطح در امكانات از محروم -3

-اين متأسفانه ،گذشته در فرهنگي كانون يك عنوان به آن جايگاه و خراسان كهن تاريخ به توجه
 بـااليي  فرهنگـي  تـوان  از ،شد گفته كه طورهمان ولي ؛ندارد قرار مناسبي جايگاه ردامكان اكنون

 در خصوصبه دهد؛ پوشش فرهنگي نظر از را مياني آسياي كشورهاي تواندميكه  است برخوردار
 شـمال  محـور  يـك بهفرهنگي قطبتواندميرضويخراسان بنابراين .پارسي هنر و ادب هايزمينه

 فراملـي  مـذهبي  قطـب  را آن نيز استان اين در )ع(رضا امام حرم گرفتن قرار. باشد شرق و شرقي
 مختلـف  كشورهاي حتي و هااستان شيعيان زيارت محل ساالنه استانمركزاين .استساختهتبديل
  .گيرد قرار توجه مورد بايد نيز آن مذهبي گردشگري هايجنبهنظرازاين كه است

 ايـن  مركـز  عنـوان  بـه  شـهري  انتخـاب  و استان تقسيمات ينحوه :شمالي خراسان استان
هـم . گيرد قرار توجه و مطالعه مورد بيشتر بايد شد، محلي هايرييگرد از برخي موجب كه استان
 گردشـگري  و فرهنگـي  هـاي گـذاري سـرمايه  بـراي  را بااليي يبالقوه توان ميانه آسياي با مرزي
 ايـن  در ،هسـتند  هـا تـركمن  از اكثراً كه مذهبحنفي تسنن اهل تعداد.سازداستان مطرح ميدراين
 تركمنسـتان  كشـور  و ايـران  بين ايقوي ارتباطي پل توانندمي مسلماً هاآن. استچشمگير استان
  .باشند

كهن نيز آن از دامغان شهر. دهندمي نسبت طهمورث به را سمنان شهر بناي :سمنان استان
 دامغـان  همـان  كـه  دهـد مـي طبر قومس نام به باستان ايران در ايالتي مركزيت از تاريخ .است تر

 ايعـده  .رسـد مـي  مـيالد  از پـيش  سـال  4000 تـا  3500 بـه  حتي شهراينقدمت. است امروزي
 ايافسـانه  پادشـاهان  پايتخت را آن و رفته ترعقب هم اين از باستانوهشگران ايرانپژازاستادان و

 كه داد نشان سمنان استان فرهنگي -اجتماعي يافتگيتوسعه.  اندشمرده كيانيان يعني زمينايران
 در را دوم يرتبـه  تهـران  از پـس  و قـرارداد  يـك  سطح در ذكرشده سطح سه ميان در استان اين

 كـل  بـه  نسـبت  فرهنگـي  -اجتمـاعي  بخش در استان اين كهآن وجود با. است كرده احراز كشور
 همچنـان  بايد زيربنايي امور در ريزيبرنامه بخش در ولي است، برخوردار مطلوبي جايگاه از كشور
  . شود گرفته جدي

 اقوام از كه) سكستاني( سيستاني و بلوچ قوم دو ،استان اين در :بلوچستان و سيستان استان
 جـا آن از هنوز ايراني رستم يحماسه پنداري. كنندمي زندگي روند،مي شمار به زمينايران قديمي
. ختسـا مـي  جـويي  نان با ،حكومتداشتن  وجود با صفاري ليثيعقوب كه جايي است، اندازطنين

 از يكـي  بـه  توانـد مي »عالمان يدهانه«و »سوخته شهر« چون باستاني هاييمكان با استان اين
 و مصـنوعي  چشـم  نخسـتين  سـوخته  شهر در .شود تبديل تاريخي گردشگري مناطق تريناصلي

 موسـوم  عالمـان  يدهانه به كه شهري. است شده يافت جهان در شدهشناخته انيميشن نخستين
بـاالي  هـاي ظرفيـت  گويـاي  شـده،  كـاوش  جـا آن در باستان ديواري نقاشي ترينبزرگ و است

 چنـد  نيسـت،  مشخص هنوز آن اصلي نام كه »غالمان يدهانه«. است منطقه اين در گردشگري
ـ  كه ايدوره ترينكهن. دارد نهفته خود در را تمدني يدوره  هخامنشـي  يدوره رسـيده،  دسـت هب

نقش آمـایش سرزمین در بازیابي و تقویت هویت ... 
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 از يـك  هـيچ  در آن مهندسـي و  شـهري  طراحـي  ؛ زيـرا رسدمي آن از پيش به قدمتش اما است،
-شتهدا تررفتهپيش حتي شايد و تركهن تمدني از حكايت اينكه نشده، ديده آن دورههم شهرهاي

 اسـتان  شـمال  در اما ،دهندمي تشكيل را استان اين جمعيت اكثريت مذهب سني مسلمانان. باشد
   .است شيعيان با اكثريت
 در وبلوچسـتان سيسـتان  ،فرهنگـي  و اجتمـاعي  يافتگيتوسعه يدرجه و استاني امور بخش در
 با شرقي جنوب و شرقي هايمرز در متأسفانه منطقه اين. است محروم مناطق جزءيعني سه سطح
 غـرق  را آن توانـد مـي  حتـي  كـه  گردابي است، روه روب كلمه دقيق معناي به فرهنگي گردابيك
 پسـرفت  موجـب  و داد روي افغانسـتان درمجـاورت بـا    پاكستان برايكهاتفاقي شبيه ؛ چيزيسازد

 در اسـتان ايـن   ايعشيره بافت ازآنجاكه .شد گذشته يدهه دو در كشور اين فرهنگي و اجتماعي
هاي قشـر  در تحـوالتي  تـا  دارد بلندمـدت  ريـزي برنامـه  بـه  نياز ،دارد پيوندهايي نيزمرز سوي آن

 در منطقـه  فرهنگي و اجتماعي سطح ارتقاي به بلندمدت در و آورد وجود به ايعشيره و اجتماعي
 منطقـه  ايـن  در محروميـت  كه جاآن از. شود منجر اجتماعيهاي آسيبهايوكاهش مختلف ابعاد

 سـال  15 تـا  10 ظـرف  در دارد، اجتماعي زيرساخت در هاييريزيبرنامه به نياز و است زياد بسيار
 تحـوالت  تحقـق  از پـس  تنهـا  .شـود  مطرح فرهنگي هايقطب از يكي عنوان به تواندنمي آينده

در. بـود  اميـدوار  شـرق  در فرهنگـي  قطبـي  به آن تبديل به توانمي كه است اجتماعي زيربنايي
) هازابلي( هاسيستاني و هابلوچ بين قومي اختالف از هادرگيري برخي چون نيز كشوري تقسيمات

 اسـتان  دو بـه  محـروم  اسـتان  اين تقسيم امكان پيرامون علمي و دقيق مطالعاتي بايد خيزد،برمي
 هـم  و تـر سـهل  امكانـات  و منـابع  بـه  دسترسـي  هم تا پذيرد انجام بلوچستان و سيستان مجزاي

   .گردد عملي محلي خودگرداني
 از خراسـان  يمنطقـه  بـاالي  برخـورداري  وجـود  با يابيمدرمي شدهعنوان مطالب به نگاهي با
 بـه ) سيسـتان  و جنـوبي  خراسان( جنوبي مناطق هژويبه مناطق برخي در متأسفانه فرهنگي، لحاظ
 و ،سـو  يـك  از تمـدني  و فرهنگـي  هـاي قابليت نگرفتن نظر در و منابع مناسب توزيع عدم جهت

 بـه  تبديل هاتوانمندي اين ديگرازسويهمجوار مناطق محيطي شرايط و هافرهنگ از تأثيرپذيري
 ابعـاد  در دفـع  منشـأ  بيشـتر  ،باشـد  داشته جذب قابليت كهاين جاي به و است شده ضعفي نقطه

.است مختلف
 

  سرزمين ايشـآم انتظارمـچش بزرگ راسانـخ
 در اجـرا  قابـل  ،درنتيجه و مطمئن و موفق مسيري به دستيابي در ما به چهآن رسدمي نظر به
 هـاي ريـزي برنامـه  در گذشته هايضعف تكرار عدم ،كندمي كمك خراسان سرزمين مايشآ بحث

   :بهتوانميهاآن جمله از كه است آمايشي
   ،منطقه هر خاص شرايط نگرفتن نظر در -1
   ،گذشته مطالعات در پيگيري و استمرار تداوم، عدم -2
   مختلف هايزمان در آن مداوم تغيير يا و خاص متولي و مجري نبود -3
  .كرداشاره درازمدت طرح هر مراحل سلسله رعايت عدم -4
  

 كلـي  هـاي سياسـت  مسئله اين تحقق براي شودمي كوشش روپيش تحقيق در براين اساس،
 و مطالعـات  همـه  تقريبـاً  صلاح كه سرزمين آمايش مقوله در ساله 20 اندازچشم يدوره در نظام

 ايـن  در خطـا  كمتـرين  تـا  گيرد قرار مدنظر ،است انقالب از سپ ويش پ آمايشي هايريزيبرنامه
  .پذيرد صورت زمينه

  
 بـرداري بهره و زيستطـمحي از اظتـبرحف تكيه با توسعهرآيندـف دارسازيـپاي

  ابعـمن از هـبهين
 است بستري و محيط گيردمي قرار توجه مورد آمايشي ريزيبرنامه هر در نگاه اولين در چهآن

 از يكي بستر آن هايظرفيت  تعبيري به و منابع .شود پياده آن روي بر هابرنامه اين است قرار كه
 بدون ايبرنامه و طرح هر كه چرا ،است مطالعات نوع تعيين و گيريجهت در اصلي هايشاخص

 نظر به. است شكستمحكوم به ابتدا همان از آن هاي چالش و هاتوانمندي محيط، گرفتن نظر در
و طبيعي بعد در چه فراواني ايريشه و عميق تحوالت دچار ،خود حيات طول در خراسان رسدمي
 روي زمينه اين در سازسرنوشت و مهم اتفاق چند اخير ساليان در اما ؛است شده انساني بعد در چه

 خارجي بعد در هم سرزميني گيچندپار اهاتفاق اين از يكي .است ويژه نگاهي مستلزم كه داده
) استاني بنديتقسيم( داخلي بعد در هم و) مختلف كشور چند درميان بزرگخراسان تقيسم(

به نامطلوب امري ،باشد مسير اين در كار تقسيم و ايتوسعه رويكرد با اگر دوم مورد البته .است
 باعث سرزميني گيچندپار .است شده خراسان گريبانگيرآن يامدهايپ ناخواه خواه اما رودنميشمار
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 از يـك  هـيچ  در آن مهندسـي و  شـهري  طراحـي  ؛ زيـرا رسدمي آن از پيش به قدمتش اما است،
-شتهدا تررفتهپيش حتي شايد و تركهن تمدني از حكايت اينكه نشده، ديده آن دورههم شهرهاي

 اسـتان  شـمال  در اما ،دهندمي تشكيل را استان اين جمعيت اكثريت مذهب سني مسلمانان. باشد
   .است شيعيان با اكثريت
 در وبلوچسـتان سيسـتان  ،فرهنگـي  و اجتمـاعي  يافتگيتوسعه يدرجه و استاني امور بخش در
 با شرقي جنوب و شرقي هايمرز در متأسفانه منطقه اين. است محروم مناطق جزءيعني سه سطح
 غـرق  را آن توانـد مـي  حتـي  كـه  گردابي است، روه روب كلمه دقيق معناي به فرهنگي گردابيك
 پسـرفت  موجـب  و داد روي افغانسـتان درمجـاورت بـا    پاكستان برايكهاتفاقي شبيه ؛ چيزيسازد

 در اسـتان ايـن   ايعشيره بافت ازآنجاكه .شد گذشته يدهه دو در كشور اين فرهنگي و اجتماعي
هاي قشـر  در تحـوالتي  تـا  دارد بلندمـدت  ريـزي برنامـه  بـه  نياز ،دارد پيوندهايي نيزمرز سوي آن

 در منطقـه  فرهنگي و اجتماعي سطح ارتقاي به بلندمدت در و آورد وجود به ايعشيره و اجتماعي
 منطقـه  ايـن  در محروميـت  كه جاآن از. شود منجر اجتماعيهاي آسيبهايوكاهش مختلف ابعاد

 سـال  15 تـا  10 ظـرف  در دارد، اجتماعي زيرساخت در هاييريزيبرنامه به نياز و است زياد بسيار
 تحـوالت  تحقـق  از پـس  تنهـا  .شـود  مطرح فرهنگي هايقطب از يكي عنوان به تواندنمي آينده

در. بـود  اميـدوار  شـرق  در فرهنگـي  قطبـي  به آن تبديل به توانمي كه است اجتماعي زيربنايي
) هازابلي( هاسيستاني و هابلوچ بين قومي اختالف از هادرگيري برخي چون نيز كشوري تقسيمات

 اسـتان  دو بـه  محـروم  اسـتان  اين تقسيم امكان پيرامون علمي و دقيق مطالعاتي بايد خيزد،برمي
 هـم  و تـر سـهل  امكانـات  و منـابع  بـه  دسترسـي  هم تا پذيرد انجام بلوچستان و سيستان مجزاي

   .گردد عملي محلي خودگرداني
 از خراسـان  يمنطقـه  بـاالي  برخـورداري  وجـود  با يابيمدرمي شدهعنوان مطالب به نگاهي با
 بـه ) سيسـتان  و جنـوبي  خراسان( جنوبي مناطق هژويبه مناطق برخي در متأسفانه فرهنگي، لحاظ
 و ،سـو  يـك  از تمـدني  و فرهنگـي  هـاي قابليت نگرفتن نظر در و منابع مناسب توزيع عدم جهت

 بـه  تبديل هاتوانمندي اين ديگرازسويهمجوار مناطق محيطي شرايط و هافرهنگ از تأثيرپذيري
 ابعـاد  در دفـع  منشـأ  بيشـتر  ،باشـد  داشته جذب قابليت كهاين جاي به و است شده ضعفي نقطه

.است مختلف
 

  سرزمين ايشـآم انتظارمـچش بزرگ راسانـخ
 در اجـرا  قابـل  ،درنتيجه و مطمئن و موفق مسيري به دستيابي در ما به چهآن رسدمي نظر به
 هـاي ريـزي برنامـه  در گذشته هايضعف تكرار عدم ،كندمي كمك خراسان سرزمين مايشآ بحث

   :بهتوانميهاآن جمله از كه است آمايشي
   ،منطقه هر خاص شرايط نگرفتن نظر در -1
   ،گذشته مطالعات در پيگيري و استمرار تداوم، عدم -2
   مختلف هايزمان در آن مداوم تغيير يا و خاص متولي و مجري نبود -3
  .كرداشاره درازمدت طرح هر مراحل سلسله رعايت عدم -4
  

 كلـي  هـاي سياسـت  مسئله اين تحقق براي شودمي كوشش روپيش تحقيق در براين اساس،
 و مطالعـات  همـه  تقريبـاً  صلاح كه سرزمين آمايش مقوله در ساله 20 اندازچشم يدوره در نظام

 ايـن  در خطـا  كمتـرين  تـا  گيرد قرار مدنظر ،است انقالب از سپ ويش پ آمايشي هايريزيبرنامه
  .پذيرد صورت زمينه

  
 بـرداري بهره و زيستطـمحي از اظتـبرحف تكيه با توسعهرآيندـف دارسازيـپاي

  ابعـمن از هـبهين
 است بستري و محيط گيردمي قرار توجه مورد آمايشي ريزيبرنامه هر در نگاه اولين در چهآن

 از يكي بستر آن هايظرفيت  تعبيري به و منابع .شود پياده آن روي بر هابرنامه اين است قرار كه
 بدون ايبرنامه و طرح هر كه چرا ،است مطالعات نوع تعيين و گيريجهت در اصلي هايشاخص

 نظر به. است شكستمحكوم به ابتدا همان از آن هاي چالش و هاتوانمندي محيط، گرفتن نظر در
و طبيعي بعد در چه فراواني ايريشه و عميق تحوالت دچار ،خود حيات طول در خراسان رسدمي
 روي زمينه اين در سازسرنوشت و مهم اتفاق چند اخير ساليان در اما ؛است شده انساني بعد در چه

 خارجي بعد در هم سرزميني گيچندپار اهاتفاق اين از يكي .است ويژه نگاهي مستلزم كه داده
) استاني بنديتقسيم( داخلي بعد در هم و) مختلف كشور چند درميان بزرگخراسان تقيسم(

به نامطلوب امري ،باشد مسير اين در كار تقسيم و ايتوسعه رويكرد با اگر دوم مورد البته .است
 باعث سرزميني گيچندپار .است شده خراسان گريبانگيرآن يامدهايپ ناخواه خواه اما رودنميشمار

نقش آمـایش سرزمین در بازیابي و تقویت هویت ... 
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 يمقو هايتنشبهعمرگاهاين كه بدهدرخ اتفاق اين نيز هويتي لحاظ از ميزان همان به شده
 هستيم كارراه ارائه دنبال به مطلب اين در كه جاآن از اما .است افزوده الملليبين و مذهبي
 آن منفي تأثيرات كاهش حداقل يا و رفتبرون كارهايراه ،مسئله هر بيان از بعد شودمي كوشش

 پيشنهاد رفت برون جهت زير كارهايراه از يكي اخير مورد در ،روازاين. شود بيان توان حد در نيز
:شودمي

  

تحريـك  بـا  گـاه  كـه  مـذهبي  و يمقو هايتنش و مشاجرات به زدندامن از جلوگيري 
گيردمي صورت منطقه از خارجاز افراد برخي

توسـط  ارتباطي تسهيالت يا و هاكانال ايجاد با ارتباطي موانع حذف جهت دولت تالش 
هادولت بين قراردادهاي و مليتفاهم در دستيباال مديران

زبـان  بـودن  دارا دليـل  بـه  هنـر  و ادب يحـوزه  در هژويبه ،فرهنگي تعامالت افزايش-
مشترك وفرهنگ

حـس  ايجـاد  محـور  با تاريخي مختلف هايدوره در مشترك و مثبت تجربيات يادآوري 
دوطرف براي وابستگي و وحدت

تأثيرگـذاري  دليـل  به محوردولت ارتباطات بر تكيه جاي به محورمردم ارتباطات تقويت 
آن بيشتر

 هايطرح ينتيجه هم آن از يبخش و محيطيزيست تغييرات حاصل بيشتر كه يديگر مسئله
 در كـه اسـت روشن .است زيستمحيط تخريب و آبي منابع كاهش و كمبود بحث است، ايتوسعه
 هـاي طـرح  بسـتر  عنـوان  بـه  زيستمحيط از حفاظت ركن تريناصلي ،منطقه هر پايدار يتوسعه
    هـاي خشكسـالي  متأسـفانه  ،اخيـر  سـاليان  در .اسـت  آينده هاينسل براي ايسرمايه و ايتوسعه

 روزگاري كه خراساني. است كرده آب بحران با درگير مناطق از يكي به تبديل را خراساندرپيپي
 در كشـاورزي  اساسـي  محصـوالت بعضـي  انبار شمناطق برخي حتي و بود كشور كشاورزي قطب
 عـدم  آن كنـار  در و جـوي  نـزوالت  كـاهش  و دليـل بـه اكنون متأسفانه ،شدمي محسوب كشور

  وضـعيت  روز به روز ،شهري بخش در چه و كشاورزي بخش در چه ،آب مصرف يبهينه مديريت
 يپديـده  چـون  ژرفـي  اقتصـادي  و فرهنگـي  اجتمـاعي،  يامدهايپ كه كندمي تجربه را تربحراني

 و كشـاورزي  توليـدات  كـاهش  بيكـاري،  شـهرها،  جمعيـت  برنامهبي و رويهبي افزايش مهاجرت،

 هايبرنامه و هاسياست برخي با رسدمي نظر به ،وجود اين با .دارد پي در را زمينه اين در وابستگي
 اشـاره  هـا آن از برخي بهزير در كه كرد جلوگيري پديده اين گسترش از توانمي حداقل ،مديريتي

  :شودمي
كشاورزي يحوزه در آبخيزداري هايطرح اجراي
آبياري نوين هايشيوه از استفاده
ايگلخانه هايكشت افزايش
كشاورزي يچرخه به آب بازگشت براي ايخانهتصفيه سيستم از يگيربهره
نيازمنـد  كمتـر  و خشك مناطق محصوالت( منطقه شرايط با متناسب محصوالت كشت 

)آب به
بلندمدت ايبرنامه عنوان به مجاور و مندبهره مناطق از آب انتقال
آب از استفاده موارد ديگر از خوردنآب تفكيك 

 اقتصـادي  و فرهنگـي  ،اجتمـاعي  هـاي بحـران  از بسـياري  مـانع  تنها نه راهكارها،اينبااجراي
 فرهنگي و تاريخي هويت تقويت در مؤثر هايگام ،صحيح مديريتي با توانيممي بلكه شد، خواهيم

  .يمربردا بوم و مرز اين
  

  مختلف هايرصهـع در دانايي بر يـمبتن پايدار يتوسعه قـتحق
 اجتمـاعي،  هـاي عرصـه  در دانـايي  و شايسـتگي  حاكميـت  بر مبتني پايدار يتوسعه يجهتين

 دوم و ناسـاكن  كيفيـت  ارتقـاء  ،اول :اسـت  اساسـي  اصـل  دو محيطيزيست و فرهنگي اقتصادي
 يـك  اضـمحالل  موجبـات  كـه  مـواردي  جمله از. است آينده و كنوني هاينسل حقوق از حفاظت
 مختلف هايعرصه در جامعه نخبگان به توجه عدم آوردمي فراهم را دارريشه قوم يا يك سرزمين

 تـرين مطمئن و بهترين ترين،ارزان اند وجامعه هايسرمايه فرهيختگان و  نخبگان اين زيرا ،است
 ،همسـايه  منـاطق  ديگـر  هماننـد  اما .آيندشمارميبه متعالي اهداف پيشبرد براي دسترس در منابع
 و تفـاوتي بـي  ،درنتيجـه  و مـديريتي  سيسـتم  از هـا آن شـدن  خـارج  افراد سبب اين به توجه عدم

  . خواهدشد شانمهاجرت
-بزرگ داشت توجه آن بهبايد كه است آينده و كنوني هاينسل حقوق از حفاظت ديگر مطلب

 ايـن  مردمـان  هـاي خواسـت در   و هـا نياز تأمين عدم يا و مشاركت عدم مقوله اين در آفت ترين
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 يمقو هايتنشبهعمرگاهاين كه بدهدرخ اتفاق اين نيز هويتي لحاظ از ميزان همان به شده
 هستيم كارراه ارائه دنبال به مطلب اين در كه جاآن از اما .است افزوده الملليبين و مذهبي
 آن منفي تأثيرات كاهش حداقل يا و رفتبرون كارهايراه ،مسئله هر بيان از بعد شودمي كوشش

 پيشنهاد رفت برون جهت زير كارهايراه از يكي اخير مورد در ،روازاين. شود بيان توان حد در نيز
:شودمي

  

تحريـك  بـا  گـاه  كـه  مـذهبي  و يمقو هايتنش و مشاجرات به زدندامن از جلوگيري 
گيردمي صورت منطقه از خارجاز افراد برخي

توسـط  ارتباطي تسهيالت يا و هاكانال ايجاد با ارتباطي موانع حذف جهت دولت تالش 
هادولت بين قراردادهاي و مليتفاهم در دستيباال مديران

زبـان  بـودن  دارا دليـل  بـه  هنـر  و ادب يحـوزه  در هژويبه ،فرهنگي تعامالت افزايش-
مشترك وفرهنگ

حـس  ايجـاد  محـور  با تاريخي مختلف هايدوره در مشترك و مثبت تجربيات يادآوري 
دوطرف براي وابستگي و وحدت

تأثيرگـذاري  دليـل  به محوردولت ارتباطات بر تكيه جاي به محورمردم ارتباطات تقويت 
آن بيشتر

 هايطرح ينتيجه هم آن از يبخش و محيطيزيست تغييرات حاصل بيشتر كه يديگر مسئله
 در كـه اسـت روشن .است زيستمحيط تخريب و آبي منابع كاهش و كمبود بحث است، ايتوسعه
 هـاي طـرح  بسـتر  عنـوان  بـه  زيستمحيط از حفاظت ركن تريناصلي ،منطقه هر پايدار يتوسعه
    هـاي خشكسـالي  متأسـفانه  ،اخيـر  سـاليان  در .اسـت  آينده هاينسل براي ايسرمايه و ايتوسعه

 روزگاري كه خراساني. است كرده آب بحران با درگير مناطق از يكي به تبديل را خراساندرپيپي
 در كشـاورزي  اساسـي  محصـوالت بعضـي  انبار شمناطق برخي حتي و بود كشور كشاورزي قطب
 عـدم  آن كنـار  در و جـوي  نـزوالت  كـاهش  و دليـل بـه اكنون متأسفانه ،شدمي محسوب كشور

  وضـعيت  روز به روز ،شهري بخش در چه و كشاورزي بخش در چه ،آب مصرف يبهينه مديريت
 يپديـده  چـون  ژرفـي  اقتصـادي  و فرهنگـي  اجتمـاعي،  يامدهايپ كه كندمي تجربه را تربحراني

 و كشـاورزي  توليـدات  كـاهش  بيكـاري،  شـهرها،  جمعيـت  برنامهبي و رويهبي افزايش مهاجرت،

 هايبرنامه و هاسياست برخي با رسدمي نظر به ،وجود اين با .دارد پي در را زمينه اين در وابستگي
 اشـاره  هـا آن از برخي بهزير در كه كرد جلوگيري پديده اين گسترش از توانمي حداقل ،مديريتي

  :شودمي
كشاورزي يحوزه در آبخيزداري هايطرح اجراي
آبياري نوين هايشيوه از استفاده
ايگلخانه هايكشت افزايش
كشاورزي يچرخه به آب بازگشت براي ايخانهتصفيه سيستم از يگيربهره
نيازمنـد  كمتـر  و خشك مناطق محصوالت( منطقه شرايط با متناسب محصوالت كشت 

)آب به
بلندمدت ايبرنامه عنوان به مجاور و مندبهره مناطق از آب انتقال
آب از استفاده موارد ديگر از خوردنآب تفكيك 

 اقتصـادي  و فرهنگـي  ،اجتمـاعي  هـاي بحـران  از بسـياري  مـانع  تنها نه راهكارها،اينبااجراي
 فرهنگي و تاريخي هويت تقويت در مؤثر هايگام ،صحيح مديريتي با توانيممي بلكه شد، خواهيم

  .يمربردا بوم و مرز اين
  

  مختلف هايرصهـع در دانايي بر يـمبتن پايدار يتوسعه قـتحق
 اجتمـاعي،  هـاي عرصـه  در دانـايي  و شايسـتگي  حاكميـت  بر مبتني پايدار يتوسعه يجهتين

 دوم و ناسـاكن  كيفيـت  ارتقـاء  ،اول :اسـت  اساسـي  اصـل  دو محيطيزيست و فرهنگي اقتصادي
 يـك  اضـمحالل  موجبـات  كـه  مـواردي  جمله از. است آينده و كنوني هاينسل حقوق از حفاظت
 مختلف هايعرصه در جامعه نخبگان به توجه عدم آوردمي فراهم را دارريشه قوم يا يك سرزمين

 تـرين مطمئن و بهترين ترين،ارزان اند وجامعه هايسرمايه فرهيختگان و  نخبگان اين زيرا ،است
 ،همسـايه  منـاطق  ديگـر  هماننـد  اما .آيندشمارميبه متعالي اهداف پيشبرد براي دسترس در منابع
 و تفـاوتي بـي  ،درنتيجـه  و مـديريتي  سيسـتم  از هـا آن شـدن  خـارج  افراد سبب اين به توجه عدم

  . خواهدشد شانمهاجرت
-بزرگ داشت توجه آن بهبايد كه است آينده و كنوني هاينسل حقوق از حفاظت ديگر مطلب

 ايـن  مردمـان  هـاي خواسـت در   و هـا نياز تأمين عدم يا و مشاركت عدم مقوله اين در آفت ترين

نقش آمـایش سرزمین در بازیابي و تقویت هویت ... 
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 شرايط كه .استبزرگخراسان فرهنگي و تاريخي هويت  اراندميراث و صاحبان عنوان به سرزمين
-هابه  آن انتقال عدم ،درنتيجه و آنان نزد تمدني آوردهايدست اين ارزشيبي و فراموشي براي را
 و سـرزميني  هويـت  از دفـاع  قـراوالن پـيش  از يكـي  خراسـان  . آوردمـي  فراهمرا آينده هايسلن

راه اين از برخي به زير، در. شود انديشيده بيرياتد بايد آن حفظبراي كه است زمينايران فرهنگي
:شودمي اشاره كارها

  

حتي و مشاوران عنوان به مختلف هايعرصه در متخصصان و قوم عقالي دادن دخالت 
وثوق مورد مديران

ـ  نقـاط  سـاير  از كشور به فرهيخته و انساني هايسرمايه بازگشت براي تالش  فـراهم  اب
ابعاد همه در آنان براي مناسب شرايط كردن

بـاالبردن  بـراي  معنـوي  و مـادي  هايسرمايه شناساندن و آموزش مسئله به ويژه توجه 
موضوع اين به نسبت حساسيت ،نتيجه در و مردم نفس به اعتماد

و فعـاالن  مـديريت  بـا  ادبـي  و فرهنگـي  رويكـرد  با نهادمردم مراكز ايجاد  يا و تقويت 
 حوزه اين نخبگان

و پژوهشـي  هـاي طـرح  قالـب  در تاريخي و معنوي هايسرمايه از حفاظت و آوريجمع 
  سازآينده و جوان هاينسل به انتقال براي هاآن با مرتبط فرهنگي مراكز ايجاد

بر هيتك با خودي ماد وي معنو راثيم پاسدار كه ترند موفقيي ها ملت كه ميا بوده شاهد همواره
  .اندهاي انساني براي توسعه بودهسرمايه

    
  هاي نسبي زيتـاي مـايش سرزمين بر مبنـآم

 كه هـر فـرد در وطـن خـود    هاي نقاط قابل اتكا در هر منطقه به نحوي در نظر گرفتن مزيت
سـرزمين  ي آمـايش به آن افتخار نمايد، يكي از اهداف اصلي برنامه و كند عزت و آرامش احساس

جـا، بـه   در ايـن . ي مـوفقيتش اسـت  مدت تحقق آن، نشان دهندهريزي بلنداست كه در هر برنامه
ـ و توجه كه شودي خراسان ميها در منطقهاي به برخي از اين مزيتصورت موردي اشاره  بـه  ژهي

  .خواهدداشت همراه به راي مثبت جينتا عتاًيطب هانآ
  

شـهر  در الحجـج  ثـامن  حضـرت  مطهر بارگاه وجود يواسطه به رانياي معنو تيركزم 
مقدس مشهد

ـ  سـه  ازي برخـوردار ،زائر رشيپـذ  تعداد در مشهد بودن جهاني مذهب شهر نيدوم  مياقل
ـ قابل وي اهيگ وي ستيز تنوع ،خراسان مختلف نقاط در معتدل و خشكمهين ، خشك  تي

يكشاورز وي دام مختلفي ها فرآورده ديتول
خيتـار  طـول  در فرهنگ و علم شه،ياند فكر، ديتول مراكز ازي يك عنوان به بودن مطرح 

تاكنون
باستان رانيا بزرگي امپراطور سه ازي يك خاستگاه
اسالم از سپ و يشپ به به مربوطي خيتار مختلف بناهاي اوهامكان وجود
متخصص و كردهليتحصي انسان ميعظ يهيسرما بودن دارا
شيآمـا  يمنطقـه ي شـورا  توسـط  كشـور  منطقـه كـالن  9 ازي يك عنوان بهآن ي معرف 

نيسرزم
و منطقـه  دري بهداشـت  وي آموزشـ  ،يصـنعت  ،يارتبـاط  مناسـب ي هـا رسـاخت يز وجود 

اتكا قابل و مناسبي سطح دري معدن مواد و) گاز(ي انرژ منابع ازي برخوردار

 منطقـه  يك دررا شگرفي تحول است قادريي تنها به باال يشده اشارهي ها تيقابل از يك هر
 صـورت تحـول   چـه  شود،اعمال هاآن همه بر حيصحي تيريمد اگر ميريبگ نظر در حال كند جاديا
ـ برعكس  .ندارد خراسان منطقه خارج از...  و فكر ، هيسرما قيتزر بهي ازين چيه كه رديپذيم -يب

  .  ندارديي طال دوران از شتريبي دور و پسرفت روند يادامهجزي ا جهينت هاآن بهي توجه
  

  دنـتم و رهنگـف يسازنده اصرـعن اختـشن
ـ يا وي اسالم تمدن و دانش ، هنر ، فرهنگ يسازنده عناصر شناخت  عناصـر  عنـوان  بـه ي ران

 در كارآمدي ها لفهؤم گريد از خراساني فرهنگ ،ي خيتاري ها تيمز ازي ريگبهره و بخشيتيهو
 و وجه دوي دارا خراسان كه ميريبپذ ديبا ، است خراساني مدن وي فرهنگ تيهو تيتقو وي ابيباز
ـ تلف با اند توانسته نيسرزم نيا در ما انينيشيپ و است اسالم از سپ و يشپ متفاوت يدوره دو  قي
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 شرايط كه .استبزرگخراسان فرهنگي و تاريخي هويت  اراندميراث و صاحبان عنوان به سرزمين
-هابه  آن انتقال عدم ،درنتيجه و آنان نزد تمدني آوردهايدست اين ارزشيبي و فراموشي براي را
 و سـرزميني  هويـت  از دفـاع  قـراوالن پـيش  از يكـي  خراسـان  . آوردمـي  فراهمرا آينده هايسلن

راه اين از برخي به زير، در. شود انديشيده بيرياتد بايد آن حفظبراي كه است زمينايران فرهنگي
:شودمي اشاره كارها

  

حتي و مشاوران عنوان به مختلف هايعرصه در متخصصان و قوم عقالي دادن دخالت 
وثوق مورد مديران

ـ  نقـاط  سـاير  از كشور به فرهيخته و انساني هايسرمايه بازگشت براي تالش  فـراهم  اب
ابعاد همه در آنان براي مناسب شرايط كردن

بـاالبردن  بـراي  معنـوي  و مـادي  هايسرمايه شناساندن و آموزش مسئله به ويژه توجه 
موضوع اين به نسبت حساسيت ،نتيجه در و مردم نفس به اعتماد

و فعـاالن  مـديريت  بـا  ادبـي  و فرهنگـي  رويكـرد  با نهادمردم مراكز ايجاد  يا و تقويت 
 حوزه اين نخبگان

و پژوهشـي  هـاي طـرح  قالـب  در تاريخي و معنوي هايسرمايه از حفاظت و آوريجمع 
  سازآينده و جوان هاينسل به انتقال براي هاآن با مرتبط فرهنگي مراكز ايجاد

بر هيتك با خودي ماد وي معنو راثيم پاسدار كه ترند موفقيي ها ملت كه ميا بوده شاهد همواره
  .اندهاي انساني براي توسعه بودهسرمايه

    
  هاي نسبي زيتـاي مـايش سرزمين بر مبنـآم

 كه هـر فـرد در وطـن خـود    هاي نقاط قابل اتكا در هر منطقه به نحوي در نظر گرفتن مزيت
سـرزمين  ي آمـايش به آن افتخار نمايد، يكي از اهداف اصلي برنامه و كند عزت و آرامش احساس

جـا، بـه   در ايـن . ي مـوفقيتش اسـت  مدت تحقق آن، نشان دهندهريزي بلنداست كه در هر برنامه
ـ و توجه كه شودي خراسان ميها در منطقهاي به برخي از اين مزيتصورت موردي اشاره  بـه  ژهي

  .خواهدداشت همراه به راي مثبت جينتا عتاًيطب هانآ
  

شـهر  در الحجـج  ثـامن  حضـرت  مطهر بارگاه وجود يواسطه به رانياي معنو تيركزم 
مقدس مشهد

ـ  سـه  ازي برخـوردار ،زائر رشيپـذ  تعداد در مشهد بودن جهاني مذهب شهر نيدوم  مياقل
ـ قابل وي اهيگ وي ستيز تنوع ،خراسان مختلف نقاط در معتدل و خشكمهين ، خشك  تي

يكشاورز وي دام مختلفي ها فرآورده ديتول
خيتـار  طـول  در فرهنگ و علم شه،ياند فكر، ديتول مراكز ازي يك عنوان به بودن مطرح 

تاكنون
باستان رانيا بزرگي امپراطور سه ازي يك خاستگاه
اسالم از سپ و يشپ به به مربوطي خيتار مختلف بناهاي اوهامكان وجود
متخصص و كردهليتحصي انسان ميعظ يهيسرما بودن دارا
شيآمـا  يمنطقـه ي شـورا  توسـط  كشـور  منطقـه كـالن  9 ازي يك عنوان بهآن ي معرف 

نيسرزم
و منطقـه  دري بهداشـت  وي آموزشـ  ،يصـنعت  ،يارتبـاط  مناسـب ي هـا رسـاخت يز وجود 

اتكا قابل و مناسبي سطح دري معدن مواد و) گاز(ي انرژ منابع ازي برخوردار

 منطقـه  يك دررا شگرفي تحول است قادريي تنها به باال يشده اشارهي ها تيقابل از يك هر
 صـورت تحـول   چـه  شود،اعمال هاآن همه بر حيصحي تيريمد اگر ميريبگ نظر در حال كند جاديا
ـ برعكس  .ندارد خراسان منطقه خارج از...  و فكر ، هيسرما قيتزر بهي ازين چيه كه رديپذيم -يب

  .  ندارديي طال دوران از شتريبي دور و پسرفت روند يادامهجزي ا جهينت هاآن بهي توجه
  

  دنـتم و رهنگـف يسازنده اصرـعن اختـشن
ـ يا وي اسالم تمدن و دانش ، هنر ، فرهنگ يسازنده عناصر شناخت  عناصـر  عنـوان  بـه ي ران

 در كارآمدي ها لفهؤم گريد از خراساني فرهنگ ،ي خيتاري ها تيمز ازي ريگبهره و بخشيتيهو
 و وجه دوي دارا خراسان كه ميريبپذ ديبا ، است خراساني مدن وي فرهنگ تيهو تيتقو وي ابيباز
ـ تلف با اند توانسته نيسرزم نيا در ما انينيشيپ و است اسالم از سپ و يشپ متفاوت يدوره دو  قي

نقش آمـایش سرزمین در بازیابي و تقویت هویت ... 
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 بـه  زيـر  در اسـت  الزم كه كنندي زيرهيپا را صالبتبا و نينوي تمدن ،دوره دو نيا مثبتي نمادها
.شود اشاره آن ازي ياه گوشه

  
ستانيس(ي رانيا قدرت وي مردانگ نماد وي رانيا پهلوان رستم خاستگاه(،  
اقـوام  بـا  رانشهرياي شرق سرحد و مرز همواره ،خراسانيا اسطوره وي ا افسانه خيتار در 

.است شده شناخته تيبربر و تمدن مرز گريد ريتعب به وي شرق
نياول كه جاآن تا بود برخوردار راهبردي يگاهيجا از خراسان ،باستاني خيتار يدوره در 

ـ تثب جهتشخصاٌ) يهخامنش كورش( شرق و باستاني امپراطور نيتربزرگ پادشاه  و تي
.شد كشته راهدراينو كردي لشكركش جاآن به) ها ماساژت(ي وحش اقوام كردن دور

است بوده تاكنون گذشته ازي نظامي لشكرها نيترزبده ازي يك ياردو استقرار محل.
 اند كرده عنوان منطقه نيا در راي رانيا امبريپ زرتشت زادگاهبرخي.
دامغان كينزد( است واقع منطقه نيا دري زرشت بزرگ معبد و ارتگاهيز سه ازي يك(.
انياشكان( رانيا باستان مهد بزرگي امپراطور سه ازي يك تختيپا و خاستگاه(،
يشرق مناطق و انهيمي ايآس فتحي برا مسلمانان هگايپا و مركز،
منـاطق ي برخيي هوا و آبي كينزد دليلبه ،فتح از سپ عرب لياص قبائل اسكان محل 

.عربستان يرهيجز با خراسان
شمندانياند وي نيدي علما ، عرفا، لسوفانيف ازي اريبس هزادگا، 
ياسالم فقه در مكتب صاحب،
و انيسامان ، انيصفار، انيطاهر( اسالم از سپي رانياي هاحكومت نياول تيمركز...(...،
شعر پدران هزادگا و اعرابي الياست قرن دو باًيتقر از پسي فارس شعر تختيپا و گاهيجا 

؛يفردوس وي رودكي عني ،يپارس ادب و
ع( الرضاي موس بني عل امام جهان انيعيش هشتم امام مدفن(
قم هيعلم يحوزه سيسأت از قبل تا رانيا دري عيش هيعلم يحوزه نيبزرگتر سيسأت،
ياسالم انقالب تا سربداران از طلبانحقي هاشبجن ازي اريبس خاستگاه،
و اسـالم  جهـان ي فرهنگ مراكز نيتربزرگ ازي يك عنوانه بي رضو قدس آستان وجود 

،مشهد مقدس شهر در جهان ديشا

يخراسان مكتب(ي فارس ادب و شعري اصل مكاتب ازي يك محل(

 ،شـد  گفته قيتحق نياي ابتدا در كه طورهمان ديشا بدهيمادامه را ها تيمز نيا ميبخواه اگر
 مؤلفه نيا مجددي توان هب را ما تواندي م هازيتم نيا .نگنجد هم مستقلمقاله  كي يحت قالب در
 توسعه ريمس در هاآن نمودن كارآمد سپس و شناخت جزي زانيم كهي شيآماي ها طرح قالب در ها
  .كند بيترغ ،ندارد داريپا
  
  ضاـفي ازماندهـس باي ا منطقه نقش تيوـتق وي ا منطقه تعادل ادـجيا

 هاتيقابل ازي ريگبهره باي ا منطقه تقش تيتقو و تعادل جاديا و خراسانيي فضاي سازمانده
ي المللـ نيب گاهيجا ارتقاء هدف با نيسرزم نياي عيطب وي اقتصاد ،يفرهنگ ،ياجتماعي هاتيمز و

 زيرا. داشت نظر مد ديبا همواره كه استي شيآماي هاي زيربرنامه در مهم عوامل ازي يك خراسان
ـ ا دري خيتار خراسان ازي بخش تنها  از خـارج  آن ازي ا عمـده  بخـش  و شـده  واقـع ي كنـون  راني

 كـه  شـود ي مـ  شـامل  راي عيوسـ  كشـورها  منطقه ايني هاي پراكندگ و دارد قراري كنوني مرزها
:آوردي م فراهم خراساني المللنيبي نيآفرنقش براي زير عوامل كنار در را فرصت نيبهتر

  

كشور جنوب شمالي اصل دوريكر عبور محل،  
آزادي هاآب به انهيمي ايآسي كشورهاي دسترس ريمس نيترصرفهبه و نيتركوتاه،
غرب به شرق از شميابري خيتار يجاده امتداد،
همجواري كشورهاي تجار وي اصل بازار،
همجواري كشورهاي براي بهداشت وي درمان امور تيمركز،
منطقه نيا در تجارت ليتسه برايي مرزي ها بازارچه وي تجار آزاد مناطق وجود، 
ع( الحجج ثامني ملكوت بارگاه يواسطه به عيتشي اصلي دتيعق مراكز ازي يك(،
هيهمساي كشورها با مشترك رسوم و آداب و فرهنگ بودن دارا،
و ايآسي شرق يمنطقه به رانيا جنوب و غرب در واقعي كشورها و رانيا ورود يدروازه 

،يمركزي ايآس و نيچ هند، چوني بزرگي بازارها
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 بـه  زيـر  در اسـت  الزم كه كنندي زيرهيپا را صالبتبا و نينوي تمدن ،دوره دو نيا مثبتي نمادها
.شود اشاره آن ازي ياه گوشه

  
ستانيس(ي رانيا قدرت وي مردانگ نماد وي رانيا پهلوان رستم خاستگاه(،  
اقـوام  بـا  رانشهرياي شرق سرحد و مرز همواره ،خراسانيا اسطوره وي ا افسانه خيتار در 

.است شده شناخته تيبربر و تمدن مرز گريد ريتعب به وي شرق
نياول كه جاآن تا بود برخوردار راهبردي يگاهيجا از خراسان ،باستاني خيتار يدوره در 

ـ تثب جهتشخصاٌ) يهخامنش كورش( شرق و باستاني امپراطور نيتربزرگ پادشاه  و تي
.شد كشته راهدراينو كردي لشكركش جاآن به) ها ماساژت(ي وحش اقوام كردن دور

است بوده تاكنون گذشته ازي نظامي لشكرها نيترزبده ازي يك ياردو استقرار محل.
 اند كرده عنوان منطقه نيا در راي رانيا امبريپ زرتشت زادگاهبرخي.
دامغان كينزد( است واقع منطقه نيا دري زرشت بزرگ معبد و ارتگاهيز سه ازي يك(.
انياشكان( رانيا باستان مهد بزرگي امپراطور سه ازي يك تختيپا و خاستگاه(،
يشرق مناطق و انهيمي ايآس فتحي برا مسلمانان هگايپا و مركز،
منـاطق ي برخيي هوا و آبي كينزد دليلبه ،فتح از سپ عرب لياص قبائل اسكان محل 

.عربستان يرهيجز با خراسان
شمندانياند وي نيدي علما ، عرفا، لسوفانيف ازي اريبس هزادگا، 
ياسالم فقه در مكتب صاحب،
و انيسامان ، انيصفار، انيطاهر( اسالم از سپي رانياي هاحكومت نياول تيمركز...(...،
شعر پدران هزادگا و اعرابي الياست قرن دو باًيتقر از پسي فارس شعر تختيپا و گاهيجا 

؛يفردوس وي رودكي عني ،يپارس ادب و
ع( الرضاي موس بني عل امام جهان انيعيش هشتم امام مدفن(
قم هيعلم يحوزه سيسأت از قبل تا رانيا دري عيش هيعلم يحوزه نيبزرگتر سيسأت،
ياسالم انقالب تا سربداران از طلبانحقي هاشبجن ازي اريبس خاستگاه،
و اسـالم  جهـان ي فرهنگ مراكز نيتربزرگ ازي يك عنوانه بي رضو قدس آستان وجود 

،مشهد مقدس شهر در جهان ديشا

يخراسان مكتب(ي فارس ادب و شعري اصل مكاتب ازي يك محل(

 ،شـد  گفته قيتحق نياي ابتدا در كه طورهمان ديشا بدهيمادامه را ها تيمز نيا ميبخواه اگر
 مؤلفه نيا مجددي توان هب را ما تواندي م هازيتم نيا .نگنجد هم مستقلمقاله  كي يحت قالب در
 توسعه ريمس در هاآن نمودن كارآمد سپس و شناخت جزي زانيم كهي شيآماي ها طرح قالب در ها
  .كند بيترغ ،ندارد داريپا
  
  ضاـفي ازماندهـس باي ا منطقه نقش تيوـتق وي ا منطقه تعادل ادـجيا

 هاتيقابل ازي ريگبهره باي ا منطقه تقش تيتقو و تعادل جاديا و خراسانيي فضاي سازمانده
ي المللـ نيب گاهيجا ارتقاء هدف با نيسرزم نياي عيطب وي اقتصاد ،يفرهنگ ،ياجتماعي هاتيمز و

 زيرا. داشت نظر مد ديبا همواره كه استي شيآماي هاي زيربرنامه در مهم عوامل ازي يك خراسان
ـ ا دري خيتار خراسان ازي بخش تنها  از خـارج  آن ازي ا عمـده  بخـش  و شـده  واقـع ي كنـون  راني

 كـه  شـود ي مـ  شـامل  راي عيوسـ  كشـورها  منطقه ايني هاي پراكندگ و دارد قراري كنوني مرزها
:آوردي م فراهم خراساني المللنيبي نيآفرنقش براي زير عوامل كنار در را فرصت نيبهتر

  

كشور جنوب شمالي اصل دوريكر عبور محل،  
آزادي هاآب به انهيمي ايآسي كشورهاي دسترس ريمس نيترصرفهبه و نيتركوتاه،
غرب به شرق از شميابري خيتار يجاده امتداد،
همجواري كشورهاي تجار وي اصل بازار،
همجواري كشورهاي براي بهداشت وي درمان امور تيمركز،
منطقه نيا در تجارت ليتسه برايي مرزي ها بازارچه وي تجار آزاد مناطق وجود، 
ع( الحجج ثامني ملكوت بارگاه يواسطه به عيتشي اصلي دتيعق مراكز ازي يك(،
هيهمساي كشورها با مشترك رسوم و آداب و فرهنگ بودن دارا،
و ايآسي شرق يمنطقه به رانيا جنوب و غرب در واقعي كشورها و رانيا ورود يدروازه 

،يمركزي ايآس و نيچ هند، چوني بزرگي بازارها

نقش آمـایش سرزمین در بازیابي و تقویت هویت ... 
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ـ ا مردمـان  ميـان ي مذهب وي قوم ،يخيتار مستمر ارتباطات وجود  منـاطق  و منطقـه  ني
 ومجاور

خراسان در....  و ها بلوچ ، هاي ستانيس، ها كيتاج ، ها تركمن چوني اقوام وجود 
رانيا و خراسان با منطقهي كشورها در شانينژادهاهم باي ارتباطي پل عنوانبه.

 آن بـه  هـم  كشـور  ينيسرزم شيآماي مل سنددر كهيگريدي اساس مؤلفه به است الزم ،انيپا در
  .ميبپردازكنديم جاديا ماي رو شيپ راي روشن اندازچشم آن تحقق و شده اشاره

                                                                                                                                      
  راسانـخي يكپارچگ دت وـحفظ وح

 كهـن  تمدن و فرهنگ آن يهيسا در كه ميهست يافتهتوسعه و مقتدر يخراسان خواهان ما اگر 
ـ ا باشيمهداشت توجه ديبابنماييم،  رانياي برا توانمنديي بازو به ليتبد را، آنافتهيباز را خود  امـر  ني

ـ ا دنكـر  پـاره  چنـد  ازدوريوي يكپـارچگ  حفـظ  با مگر شودي نم سريم ـ  منطقـه  ني  ماتيتقسـ  اب
 با سهيمقا در توسعه و تيريمد بحث دري ريثأت تنها نهامراين كه چرا ؛يادار وي استان يضرورريغ

 نژاد هر با راكهسرزميناين مردمان يگستره بلكه ،ندارد نيسرزم شيآما همچون گريدي كارهاراه
 تعلـق عـدم  احسـاس زنـدو موجبـات   مـي  انـد رابـرهم   سـته يز هم كنار در آرامش كمال با زبان و

  .كند جاديا را بزرگ خراسان يحوزه در همجواري كشورها انمردمي بستگوهم
  
  هـنتيج 

 قـرن  ابتـداي  از كـه اسـت   مباحثي جمله از اي منطقه ريزيبرنامه و آمايش كهاين به توجه با
چگونگي از روشن تفسيري هب تا بود آن بر سعي ،علمي نوظهور شاخه اين در ه،گرديد طرح بيستم

 روشن بيان اين اگرچه.يابيم دست روستايي و شهري مختلف مناطق و فضاها در رشد و تحوالت
 ايـن  ديگـر  روي تجـويزي  و هنجـاري  ديـدگاه  وجود اما داد، جاي توصيفي و يتفسير ديدگاه در

  .است مباحث
 آن هـاي  توانمندي و هاقابليت تناسب به سرزمين از بهينهياستفاده ،اخير هايسال خالل در
-ازمهـم  يكـي  عنوان به آمايشي هايطرح قالب در مختلف هاي فعاليت توسعه و بارگذاري براي
-منطقه و ايران .است گرفته قرار پذيرش مورد كشورها بيشتر سوي از پايدار يتوسعه اركان ترين

 توزيـع  بـر  كيـد أت و سرزمين آمايش موضوع همواره و يستن يمستثن قاعده اين از نيز خراسان ي
 و مسـئوالن  توجه كانون در اسالمي انقالب از پس ويژهبه ،سرزمين يپهنه در ها فعاليت عادالنه
 در سـرزميني  عدالت و سرزمين آمايش مسئله اگرچه ،حال اين با. است داشته قرار گذارانسياست

 هـا  برنامـه  اركان ترينمحوري يزمره در و توسعه هاي برنامه در ويژهبه ،گذشته هايسال خالل
 بـه  تـوان  مي داليل آن ازجمله كهاست نشده محقق اهداف اين مختلف داليل به اما شده، مطرح
 و هـا  طـرح  قالب در مختلف هاي ريزيبرنامه و اطالعات بعامن آوريجمع و تمركز عدم يمسئله

  . كرد اشاره ،است گرفته صورت گذشته در مختلف نهادهاي و هاسازمان توسط كه هاييپژوهش
 اجرايـي  و ارتقـا  در بسـزايي  نقـش  توانـد  مي ها فعاليت اين معرفي و بيان جهت منبعي وجود

  .باشد داشته ساله 40 آوردهايدست اين كردن
 ،ديگـر  بيـاني  بـه  امـر ايـن .اسـت  ايمنطقـه  يهتوسـع  سـازماندهي  زيربناي سرزمين آمايش

 آمــايشهمچنــين . اســت ملــي و ايمنطقــه هــايگيــريتصــميم و ريــزيبرنامــه اصــلي ابــزار
 را منطقــه هــر اجتمــاعيو اقتصــادي يتوســعه هــايبرنامــه يهتهيــ اصــلي يهزمينــ ســرزمين

ريـزي برنامـه  بـا  اجتمـاعي  و اقتصـادي  هـاي ريـزي برنامـه  تلفيـق  اصـلي  ابـزار  و آوردمي فراهم
 منـابع  يههمـ  بايـد  توسـعه،  اهـداف  تحقـق  بـراي  كـه  جـا آن از. اسـت  فضـايي  و فيزيكي هاي

بــه و گرفــت كــاربــه رامحيطــي و فضــايي منــابع و اقتصــادي انســاني، منــابع از اعــم اجتمــاعي
طـرح  مبنـاي  سـرزمين  آمـايش  روايـن از اسـت،  ريـزي برنامـه  مسـتلزم  هـا اين يههم كارگيري

 و اجتمـاعي  اقتصـادي،  هـاي ريـزي برنامـه ي هپيونددهنـد  ،بـوده  توسـعه  جـامع  هـاي برنامه و ها
  .است ايمنطقه و ملي مقياس در جامع ريزيبرنامهيك  قالب در آنان مجموع اي فضايي

 تريناصلي از يكي فرهنگي، و تمدني خاستگاه زيادو وسعت چون هاييويژگي دليلبه خراسان
 تحـوالت  اجتمـاعي  و سياسـي  قطـب  و )جنوب به شمال( جهان ارتباطي و اقتصادي كريدورهاي

 فراوانـي  مثبت نقاط و هامزيتبه  روبا توجهازاين . است ي تاريخي خوددرحيتيه هژوي به ايمنطقه
 سـاير  از بـيش   قـابليتي  و آمـادگي  رسـد مـي  نظر به ،شد اشاره تحقيقاين  خالل در هاآن به كه

 در منطقه اولين نوانع به توانداين دليل مي به و باشد، داشته سرزمين آمايش اجراي براي مناطق
 وجـود  بـا  رسدمي نظر به لحاظ ازاين. دوش معرفي آمايشي هايطرح اجراي و مطالعه جهت كشور

 و بازيابي و پايدار يتوسعه  مسير در مناسب جهش آماده خراسان ،طبيعي و انساني هايمهري بي
 نگـاه  اسـتمرار  شـرط  به ، سرزمين آمايش برنامه يسايه در خود تمدني و فرهنگي هويت تقويت

  . است آن به ،باالدستي مديران ويژه

نتیجه گیری
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ـ ا مردمـان  ميـان ي مذهب وي قوم ،يخيتار مستمر ارتباطات وجود  منـاطق  و منطقـه  ني
 ومجاور

خراسان در....  و ها بلوچ ، هاي ستانيس، ها كيتاج ، ها تركمن چوني اقوام وجود 
رانيا و خراسان با منطقهي كشورها در شانينژادهاهم باي ارتباطي پل عنوانبه.

 آن بـه  هـم  كشـور  ينيسرزم شيآماي مل سنددر كهيگريدي اساس مؤلفه به است الزم ،انيپا در
  .ميبپردازكنديم جاديا ماي رو شيپ راي روشن اندازچشم آن تحقق و شده اشاره

                                                                                                                                      
  راسانـخي يكپارچگ دت وـحفظ وح

 كهـن  تمدن و فرهنگ آن يهيسا در كه ميهست يافتهتوسعه و مقتدر يخراسان خواهان ما اگر 
ـ ا باشيمهداشت توجه ديبابنماييم،  رانياي برا توانمنديي بازو به ليتبد را، آنافتهيباز را خود  امـر  ني

ـ ا دنكـر  پـاره  چنـد  ازدوريوي يكپـارچگ  حفـظ  با مگر شودي نم سريم ـ  منطقـه  ني  ماتيتقسـ  اب
 با سهيمقا در توسعه و تيريمد بحث دري ريثأت تنها نهامراين كه چرا ؛يادار وي استان يضرورريغ

 نژاد هر با راكهسرزميناين مردمان يگستره بلكه ،ندارد نيسرزم شيآما همچون گريدي كارهاراه
 تعلـق عـدم  احسـاس زنـدو موجبـات   مـي  انـد رابـرهم   سـته يز هم كنار در آرامش كمال با زبان و

  .كند جاديا را بزرگ خراسان يحوزه در همجواري كشورها انمردمي بستگوهم
  
  هـنتيج 

 قـرن  ابتـداي  از كـه اسـت   مباحثي جمله از اي منطقه ريزيبرنامه و آمايش كهاين به توجه با
چگونگي از روشن تفسيري هب تا بود آن بر سعي ،علمي نوظهور شاخه اين در ه،گرديد طرح بيستم

 روشن بيان اين اگرچه.يابيم دست روستايي و شهري مختلف مناطق و فضاها در رشد و تحوالت
 ايـن  ديگـر  روي تجـويزي  و هنجـاري  ديـدگاه  وجود اما داد، جاي توصيفي و يتفسير ديدگاه در

  .است مباحث
 آن هـاي  توانمندي و هاقابليت تناسب به سرزمين از بهينهياستفاده ،اخير هايسال خالل در
-ازمهـم  يكـي  عنوان به آمايشي هايطرح قالب در مختلف هاي فعاليت توسعه و بارگذاري براي
-منطقه و ايران .است گرفته قرار پذيرش مورد كشورها بيشتر سوي از پايدار يتوسعه اركان ترين

 توزيـع  بـر  كيـد أت و سرزمين آمايش موضوع همواره و يستن يمستثن قاعده اين از نيز خراسان ي
 و مسـئوالن  توجه كانون در اسالمي انقالب از پس ويژهبه ،سرزمين يپهنه در ها فعاليت عادالنه
 در سـرزميني  عدالت و سرزمين آمايش مسئله اگرچه ،حال اين با. است داشته قرار گذارانسياست

 هـا  برنامـه  اركان ترينمحوري يزمره در و توسعه هاي برنامه در ويژهبه ،گذشته هايسال خالل
 بـه  تـوان  مي داليل آن ازجمله كهاست نشده محقق اهداف اين مختلف داليل به اما شده، مطرح
 و هـا  طـرح  قالب در مختلف هاي ريزيبرنامه و اطالعات بعامن آوريجمع و تمركز عدم يمسئله

  . كرد اشاره ،است گرفته صورت گذشته در مختلف نهادهاي و هاسازمان توسط كه هاييپژوهش
 اجرايـي  و ارتقـا  در بسـزايي  نقـش  توانـد  مي ها فعاليت اين معرفي و بيان جهت منبعي وجود

  .باشد داشته ساله 40 آوردهايدست اين كردن
 ،ديگـر  بيـاني  بـه  امـر ايـن .اسـت  ايمنطقـه  يهتوسـع  سـازماندهي  زيربناي سرزمين آمايش

 آمــايشهمچنــين . اســت ملــي و ايمنطقــه هــايگيــريتصــميم و ريــزيبرنامــه اصــلي ابــزار
 را منطقــه هــر اجتمــاعيو اقتصــادي يتوســعه هــايبرنامــه يهتهيــ اصــلي يهزمينــ ســرزمين

ريـزي برنامـه  بـا  اجتمـاعي  و اقتصـادي  هـاي ريـزي برنامـه  تلفيـق  اصـلي  ابـزار  و آوردمي فراهم
 منـابع  يههمـ  بايـد  توسـعه،  اهـداف  تحقـق  بـراي  كـه  جـا آن از. اسـت  فضـايي  و فيزيكي هاي

بــه و گرفــت كــاربــه رامحيطــي و فضــايي منــابع و اقتصــادي انســاني، منــابع از اعــم اجتمــاعي
طـرح  مبنـاي  سـرزمين  آمـايش  روايـن از اسـت،  ريـزي برنامـه  مسـتلزم  هـا اين يههم كارگيري

 و اجتمـاعي  اقتصـادي،  هـاي ريـزي برنامـه ي هپيونددهنـد  ،بـوده  توسـعه  جـامع  هـاي برنامه و ها
  .است ايمنطقه و ملي مقياس در جامع ريزيبرنامهيك  قالب در آنان مجموع اي فضايي

 تريناصلي از يكي فرهنگي، و تمدني خاستگاه زيادو وسعت چون هاييويژگي دليلبه خراسان
 تحـوالت  اجتمـاعي  و سياسـي  قطـب  و )جنوب به شمال( جهان ارتباطي و اقتصادي كريدورهاي

 فراوانـي  مثبت نقاط و هامزيتبه  روبا توجهازاين . است ي تاريخي خوددرحيتيه هژوي به ايمنطقه
 سـاير  از بـيش   قـابليتي  و آمـادگي  رسـد مـي  نظر به ،شد اشاره تحقيقاين  خالل در هاآن به كه

 در منطقه اولين نوانع به توانداين دليل مي به و باشد، داشته سرزمين آمايش اجراي براي مناطق
 وجـود  بـا  رسدمي نظر به لحاظ ازاين. دوش معرفي آمايشي هايطرح اجراي و مطالعه جهت كشور

 و بازيابي و پايدار يتوسعه  مسير در مناسب جهش آماده خراسان ،طبيعي و انساني هايمهري بي
 نگـاه  اسـتمرار  شـرط  به ، سرزمين آمايش برنامه يسايه در خود تمدني و فرهنگي هويت تقويت

  . است آن به ،باالدستي مديران ويژه

نقش آمـایش سرزمین در بازیابي و تقویت هویت ... 
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