
 

 ن دریش سرزمیآما یبر موانع فرارو یتحلیل

 ران ای 
 اسماعیل صالحی

 غر سنگاچینصفرزام پورا
 

 دهیچك
ن ایت   در ختل   ریتزی  برنامته است  و   یعمران ریزی برنامه  میحدود شش دهه سابقه رس یران داراای  كشور
رات ییت همواره بتا ت   یاسیو س یاجتماع ی،ط اقتصادی  از شراین به تبعیش سرزمیطور عام و آماه مدت ب

 ین تحوالت بترا ای  لذا شناخ . شاهد بوده اس را  یادیار زیبس های بیهمراه و فراز و نش هایی یو دگرگون
 یبررست . باشد می یاتیار حین بسیش سرزمیآما یو رفع تنگناها و موانع فرارو یعمل یدن به راهكارهایرس
  دارد كته مووتوع عتدم    یت   حكایت ن واقعایت   گذشتته از  یهتا  ستا   ین طت یش سرزمیر تحوالت آمایس

 هتای  بختش  یافتگیت ن ی توستعه و بته عبتارت   ینیسترزم  هتای   یو عدم استفاده از قابل ای منطقه های تعاد 
چه قبل و چته بعتد از انقتل      ریزان برنامه های ن دغدغهیتر از مهم یكیاز كشور همواره به عنوان  یعیوس

ا یت  یمطالعتات  یها گذشته اقدامات گسترده چه در قالب طرح یها سا  یز طیل نین دلیبه هم. بوده اس 
م مانتده و كماكتان مووتوع    ین اقدامات عقت ای ، ل مختلفیبه دال اما ،ن و مقررات صورت گرف ین قوانیتدو
و  ریتزان  برنامته ن در كانون توجهتات  ی  در پهنه سرزمیو جمع ها  یع عادالنه فعالین و توزیش سرزمیآما
 .  رار گرفته اس ران كشور قیگ یمتصم

ریتزی كشتور بتا     برنامته خلصه از تحوالت  یریتصو ن مقاله تلش شده اس  تاای  با توجه به موارد فوق در
ن یتی كشتور تب  ریتزی  برنامهگاه آن در نظام ید و جاوه شیارا ی گذشتهها سا  ین طیش سرزمیبر آماتأكید 
ن یتتر  در كشتور اشتاره و مهتم    ای منطقته  یها از عدم تعاد  ای به خلصه یصورت اجمال هدر ادامه ب. گردد

ل ین مستا یتتر  از مهم یز تعدادیدر بخش آخر ن. اند فهرس  شده ای منطقه یها ن عدم تعاد ای  های یژگیو
ل یت مورد تحل ،نها مواجه هستندآین با ش سرزمیآما های و برنامه ها اس یكه در حا  حاور س یو مشكلت

ه یت ن تنگناها و مشتكلت ارا ای رفع یز راهكارهاین یبند و پس از جمع یانیو در بخش پا هقرار گرفت یبررس
 .  اند شده

 یدیواژگان كل
 ای منطقه های تعاد  ،نیش سرزمیآما ،ریزی برنامه

                                      
 استادیار دانشكده محیط زیس  دانشگاه تهران                                              Email: tehranssaleh@ut.ac.ir 
 شجوی ریزی و نظارت راهبردی ریاس  جمهوری و دان كارشناس محیط زیس  مركز ملی آمایش سرزمین معاون  برنامه

 Email: Farzam_1344@yahoo.com  دانشكده محیط زیس  دانشگاه تهران ،دكتری برنامه ریزی محیط زیس  دوره

 17/05/88تاریخ پذیرش:         31/03/88تاریخ ارسا : 
 149-181صص /  1388 پاییز/  52فصلنامه راهبرد / سال هجدهم / شماره
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 مقدمه  -1 
ل یاز اوا ر خصوصاًیاخ یها در خل  سا 

نف  و توستعه در پهنته    ی،شمس 1350دهه 

افت  و بتا   ی یونتد تنگتاتنگ  یران پایت   نیسرزم

ن ایتت  هتتا، ن ستتا ایتت  یطتت متت  آنیق شیفتتزاا

ن یل همتتیتتبتته دل. دشتت یدتشتتد یوابستتتگ

م  نف  و رونق و ركود ینوسانات ق ی،وابستگ

و ستاختار   یروند توستعه ملت   یآن بر چگونگ

 . ر گذاشته اس یثتأكشور  ییفضا

توسعه وابستته   یالگو ند وین فراای  امدیپ

، علوه بر عدم تناستب بتا   ینفت یبه درآمدها

كاذ  و به دور  یتیظرف ،رانای  ات جامعهیواقع

را در  یاجتمتتاع هتتای یازهتتا و توانمنتتدیاز ن

آن را  یكه بازخوردهتا  باعث شده اس  كشور

 یانستان  یها صورت رشد ناموزون سكونتگاه هب

هتای   ها و در مجمتوع تفتاوت    یو تمركز فعال

در  یا منطقتته ن ای درو منطقتته فتتاحش بتترون

ن مستلله  ایت  . تتوان مشتاهده نمتود    میكشور 

باعث شتده است  تتا توستعه منتاطق كمتتر       

ونتتد و ارتبتتا  بتتا یدر پ افتتته صتترفاًیتوستتعه 

ن یو بته همت   بتد ایمفهوم  افتهی عهمناطق توس

گونته منتاطق    نایت   های یز از توانمندیل نیدل

دو برنامه هف  . ردیاستفاده معقو  صورت نگ

ساله بعتد از آن كته    ساله دوم و دو برنامه پنج

 1351-1347و  1342-1346 یاه سا  یط

 یكردهتتایبرگرفتتته از رو ،بتته اجتترا درآمتتد 

توسعه متتداو  در همتان مقطتع     ریزی برنامه

دگاه توستتعه یتتات حتتاكم از دیتتجهتتان و ادب

ه قطتتب رشتتد و یتتنظر بتتر یمبتنتت ای منطقتته

 هتا   یت قابل یدارا هتای  و لكته  هتا  توسعه نقطه

 ی،كترد ین رویه چنت یت بتر پا . انتد  استوار بتوده 

و اقتدامات توستعه در    هتا   یت فعال یریگ شكل

ک سو برخاسته از وترورت و  یاز  ،پهنه كشور

 یبود و از سو یک هدف ملیبه  یابیاز دستین

 هتای  و فرصت   هتا   یت آنكته قابل  یجا هگر بید

  و متورد  یت توسعه درون زا را در منطقته تقو 

در چتتارچو   عمتتدتاً ،استتتفاده قتترار دهتتد 

 شتده  ینیش بیكلن پ های و هدف ها اس یس

كه اهتداف آنهتا بتر     یتوسعه مل های در برنامه

دنبتتا   ،بتتود یمتكتت یرشتتد صتترف اقتصتتاد

وجتود آمتدن    هبت  یكترد ن روایت  جته ینت. شد می

صتتورت  هدر پهنتته كشتتور بتت  یقطبتت ییفضتتا

 یرساختیز های و شبكه یاقتصاد های  یفعال

ار یاما بست  ،یمتمركز و قطب های صورت لكه هب

 . اخ ان سیپراكنده و ناموزون خود را نما

 یو اجترا   میانقل  اسل یروزیاز پ  پس

 یهر چند بته لحتان نظتر    ،سه برنامه توسعه

در  ینش سترزم یجتاد تتوازن و آمتا   ای  موووع

 اما ،بودهتأكید  توسعه همواره مورد های برنامه

م یاقدامات انجام شتده عقت   ،ل مختلفیبه دال

 هتای  و كماكان موووع عدم تعاد  اس  مانده

ک چتالش  یت بته عنتوان    در كشتور  ای منطقه
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ران و یتتتتگ میتصتتتتم یفتتتترارو یاساستتتت

 . گذاران كشور قرار دارد اس یس

استتفاده   و با یلیتحل ین مقاله با نگاهیا

و استتتتفاده از مستتتتندات  یاز روش ستتتتاد

را كته   یل و مشتكلت ین مستا یتر مهم ،موجود

ن قترار  یش سترزم یآما یدر حا  حاور فرارو

 یادیت ز بخش. دهد میقرار  یمورد بررس ،دارد

ل و یه شتتده مربتتو  بتته مستتایتتاز مطالتتب ارا

 هتا  اس یاس  كه در حا  حاور س یمشكلت

ش كشور با آن مواجه بوده و یآما های و برنامه

نگارندگان مقاله  شتر منعكس كننده نظراتیب

ن ایت  كتار گرفتته شتده در    هب یها یالگو. اس 

 ،در بختتش او . مقالتته از چهتتار بختتش استت 

ن یش ستترزمیآمتتاف یو تعتتار ینظتتر یمبتتان

. ردیت گ میقرار  یمورد بررس یصورت اجمال هب

ش یبر آمتا تأكید  كشور با ریزی برنامهتحوالت 

 یصتتورت اجمتتال هو بتت یدر بختتش دوم بررستت

ز یت در بخش سوم ن. شود میه یتحوالت آن ارا

كشور بتا   ییسازمان فضا یها یژگین ویرت مهم

ن آمتار و اطلعتات موجتود    یاستفاده از آختر 

در بختش چهتارم   . ردیگ میقرار  یمورد بررس

 یل و مشتتكلت فتتراروین مستتایتتتر ز مهتتمیت ن

ش با استتفاده از متوارد مطترح شتده در     یآما

از موانتع و   یشود كه بخش میل یتحل ها بخش

استتتنبا  نگارنتتدگان مقالتته  مشتتكلت صتترفاً

از  یباشد كه در حا  حاور به عنوان برخت  می

ن یش سترزم یآمتا  یفترارو  یدیت مشكلت كل

ز پس از یبخش آخر ندر . كنند می ییخودنما

 . ه شده اس یارا یشنهاداتیپ ی،بند جمع
 

 ن دریش سـرزم ینه آمایشیپـ 2

 رانای 
حتتدود شتتش دهتته  یران داراایتت  كشتتور

است  و   یعمرانت  ریتزی  برنامته   میسابقه رست 

  از یت ن مدت بته تبع ای  در خل  ریزی برنامه

همتواره   یاسیو س یاجتماع ی،ط اقتصادیشرا

همراه بوده و فراز  هایی یرات و دگرگونییبا ت 

را متحمتل شتده    یادیت ار زیبست  های بیو نش

ر تحتوالت  یست  یدر مجمتوع در بررست  . اس 

ش یطتور عتام و آمتا    هران بت ایت   در ریزی برنامه

مشخص  دو دوره كاملً ،طور اخص هن بیسرزم

 . ص اس یقابل تشخ

ــیپ -2-1 ــوریشـ ــول و ت ـ  نه تحـ

  درن یش سـرزم یو آمـا  ریـزی  برنامه

 یقبل از انقالب اسالم رانای

 یران بته معنتا  ایت   در ریتزی  برنامهگرچه 

 امتا  ،ران آغاز شدای  در 1327ن آن از سا  ینو

ن اس  كته  ای  از یاسناد و سوابق حاك یبررس

 یادیت ار زیبس یها ز تلشیخ نین تارای  قبل از

 یعمران های توسعه كشور در قالب برنامه یبرا

ن ایت   ،ل مختلتف یت امتا بته دال   ،صورت گرفت  

 .  (25، ص 1383تابش، ) .ها ناكام ماند تلش
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 یبرنامتته او  هفتت  ستتاله كشتتور در طتت

یط و در شتترا 1334 یالتت 1328 یهتتا ستتا 

ان امتتور یتتدن بنیتتتورم و از هتتم پاشتت ،ركتتود

اقتصادی كشور و بتی ثبتاتی سیاستی كشتور     

در میانته راه و پتس از كودتتای     اماآغاز شد، 

مته هفت  ستاله    برنا. متوقف شتد  1332سا  

 1334( در نیمتته دوم ستتا  1335 -41دوم )

ک یت او  و در  تر از برنامته  در شرایط متفاوت

ن یتتر از برنامته او  تتدو    مطمتلن  نستبتاً  جوّ

بتته  1334برنامتته مزبتتور در استتفند . دیتتگرد

 از. دیرستت یملتت یب مجلتتس شتتورا یتصتتو

تتوان بته    مین برنامه ای  ین اهداف كلیرت مهم

ه یته ،ود و توسعه صادراتد و بهبیش تولیافزا

 ،متتردم در داختتل كشتتور  یوتترور یازهتتاین

ع و اكتشتتاف و یو صتتنا یتوستتعه كشتتاورز 

و  ینیرزمیز یاه از معادن و ثروت یبردار بهره

ل ارتبا  و اصتلح امتور   یل وسایاصلح و تكم

 .  ره اشاره نمودیو غ  میبهداش  عمو

بر پایته   (1342-46)برنامه سوم توسعه 

دوم )بازنگری برنامه دوم( و بتر   ارزیابی برنامه

ن یاولت  اساس اصو  فنی جدیتد تهیته شتد و   

صتورت جتامع و بته هتم      هبود كه بت  ای برنامه

ستازمان برنامته بته     یم و از سویوسته تنظیپ

برنامته ستوم    یهتا  یژگیاز و. دول  ارسا  شد

  برنامتته در یت مشتخص بتودن اهتتداف، جامع  

و  یبختش خصوصت   یگتذار  هیسرما ینیب شیپ

 هتتای استت یس یو هماهنتتس ستتاز  میعمتتو

. بتود  یعمرانت  های اس یبا س یمختلف مملكت

 . (30، ص 1383)تابش، 

در  (1347-51)برنامتته عمرانتتی چهتتارم 

گذشتته بته    هتای  از برنامه تر شرایطی متفاوت

 ،ن برنامه چهارمیم و تدویدر تنظ. جرا درآمدا

 ریتزی  برنامته در نظتام   یوستتگ ی  و پیجامع

ن برنامتته بتتر ختتلف  یتتا  در. افتت یاستتتمرار 

در نظتتتام  یتحتتتول ،گذشتتتته هتتتای برنامتتته

كته دو   یصتورت  هبت  ،صورت گرف  ریزی برنامه

برنامـه  "ن بتا عنتوان   ییند از بتاال بته پتا   یفرا

 "بخـش "ن به باال با عنتوان  ییو از پا "كالن

دخال  داده شتد كته در    ریزی برنامهدر نظام 

شتدند   میگر همسو یكدیان با ین جرای   ینها

 . (32، ص 1383)تابش، 

توان به  مین برنامه ای  ن اهدافیتر از مهم

 ،ش درآمتد یو افتزا  یع در رشد اقتصتاد یتسر

 ،هیش بتتازده ستترما یافتتزا ،توستتعه صتتنع  

تتر   ع عادالنته یت توز ی،قات علمت یگسترش تحق

و  یآبتتادان هتتای  یتتش فعالیافتتزا ،درآمتتدها

كتاهش   یی،در مناطق روستا خصوصاً یبهساز

ع رشتتد بختتش یتستتر ،بتته ختتار  یوابستتتگ

ه صنع  در داختل  ین مواد اولیمأت ی،كشاورز

 ی،صتادرات  یدن به كاالهتا یتنوع بخش ،كشور

اشاره كرد و موارد مشابه  یبهبود خدمات ادار

 .  (13، ص 1377ایران،  ریزی در )سابقه برنامه
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( در 1352-56برنامتته عمرانتتی پتتنجم ) 

ه یگذشته ته های تر از برنامه شرایطی متفاوت

ن برنامته  ایت   بیمقتارن تصتو  . دیردن گیو تدو

در ستتازمان برنامتته صتتورت  متتیرات مهییتتت 

 سازمان"ن پس سازمان برنامه بهای  گرف  و از

افتت  و امتتور ی ت ییتتر نتتام "بودجتتهبرنامتته و 

منتتتزع و بتته  یتتیاز وزارت دارا یزیتتر بودجتته

 .  دیسازمان برنامه منتقل گرد

ن برنامته  ایت  یكلت  هتای  ن هدفیتر از مهم

شتتتر ستتطن دانتتش و یارتقتتاب ب تتتوان بتته متتی

ع عاالنه یتوز ،فرهنس و بهداش  و رفاه جامعه

 ی،ع اقتصادیحفظ و استمرار رشد سر ،درآمد

ن یشتتر بت  یجاد تعاد  بای  ،ن اشت ا  مولدیمأت

از  یمناطق مختلف كشتور از نظتر برختوردار   

اب و بهبتود  یت اح ،حفاظت   ی،امكانات اقتصتاد 

جتارت  ران در تای  ش سهمیافزا ،س یط زیمح

ریتزی در   )سابقه برنامته  اشاره كرد یالملل بین

 .  (13، ص 1377ایران،  

رشد شتابان اقتصاد كشتور كته در دهته    

ن برنامته شتتا    ایت   در ،بتود  آغاز شتده  چهل

بر رشد شتابان تأكید  همزمان. اف ی یمضاعف

دو چتالش   ی،رشد صتنعت  های و قطب یبخش

ط كشور در اواس ریزان برنامه یرا فرارو یاساس

 50در آغاز دهته   یشتریو با شدت ب 40دهه 

نتد  ین بود كه در فراای  چالش نخس . قرار داد

ع عادالنته  یت كشور به مووتوع توز  ریزی برنامه

. دیت معطوف نگرد یثروت در كشور توجه جد

 یل عتدم برختوردار  ینكه به دلای  گریچالش د

اقشتار   ،الزم یریت   و فراگیت از جامع ها برنامه

پهنه كشور از گردونه رشد از مردم در  یادیز

در انتزوا قترار    و كاملً ندبهره ماند یو توسعه ب

 یدو قطبت  ،طور كه عنوان شتد  همان. گرفتند

آغاز شده  40كشور در آغاز دهه  یشدن فضا

. ان شتد یشتر نماین دهه بیدر اواخر همو بود 

 ای هیتتدفتتتر عمتتران ناح 40در اواختتر دهتته 

ع یتتدر توز یستتازمان برنامتته لتتزوم بتتازنگر  

كتاهش   یتوسعه را بترا  های برنامه ییایج راف

 ها  ینه فعالیع بهیو توز ای منطقه یها شكاف

ن ایت   عتلوه بتر  . ن مطرح نمودیدر پهنه سرزم

ز بتر  یت معاون  طرح و برنامه سازمان برنامته ن 

 یو نتتوع ای منطقتته هتتای  یتتاستتتفاده از قابل

از  یسلستتله مراتتتب ختتدمات رستتان یبرقتترار

ای  ادی درون منطقته اقتصو  یدگاه اجتماعید

 . (270، ص 1379توفیق، ) تأكید نمود

اثرگتذار   ین عوامتل تتر  گر از مهمید یكی 

 هتای  جتاد تعتاد   ای  افتن مووتوع ی  یدر اهم

عبتتارت  ا بتتهیتتن یدر پهنتته ستترزم ای منطقتته

 از یران ناشت ایت   در آمتایش سترزمین   تر جامع

دانشتتگاه تهتتران   یاز ستتو ای انتشتتار مقالتته 

( یقتتات اجتمتتاعیو تحق )موسستته مطالعتتات

مسلله افزایش جمعی  تهتران   "عنوان تح  

 در "و نكاتی پیرامون سیاس  عمران كشوری
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در همتان مقطتع بته    . بوده است   1345سا  

ه طتترح جتتامع شتتهر تهتتران  یتتمناستتب  ته

ن شتهر در  ای   یشده بود كه جمع ینیب شیپ

. دیون نفر خواهد رسیلیم 5/8به  1370سا  

سسته  ؤكه در همتان م  ینیب شین پای  در برابر

( یرو )آ  و برق ستابق وزارت ن ،صورت گرف 

  یل محتدود یشده بود كه تهران به دل یمدع

یتون نفتر   لیم 5/4رش ی  پتذ یمنابع آ  ظرف

البتته در  . ( را نتدارد یتون نفتر  لیم 5/5بعدها )

نتام   هبت  یآنكته برنامته متدون    یبت  ،همان زمان

 ،ران وجود داشته باشتد ای  ن دریش سرزمیآما

كنتر  توسعه تهران و تشویق جه   یقداماتا

هتا آغتاز شتده     گذاری در شهرستان به سرمایه

تتوان بته    می ها این سیاس   های بود، از نمونه

 120ع در شتتعاع ی  استتتقرار صتتنایتتممنوع

ات یت ه 1346تهران )مصو  ستا    یلومتریك

 یبترا  یاتیت و مال یر متال یران( و اتخاذ تدابیوز

چتون   ییهتا  نع به شهرستتا یسوق دادن صنا

. اراک و كرمتتان اشتتاره كتترد ،اصتتفهان ،اهتتواز

ه اقتدامات  یت شود كل میب مشاهده ین ترتای به

ن یش سترزم یاز آمتا  یقیاد شتده كته مصتاد   ی

نتام   هبت  ینكته ستند  ای  بدون ،شوند میقلمداد 

وجتود داشتته    40ش در كشتور در دهته   یآما

ران خطتور  ایت   ریتزان  برنامهشه اندی  در ،باشند

شتتا    50و  40در اواخر دهه  اام ،نموده بود

 یمختلتف از چنتان ابعتاد    هتای  توسعه بخش

ن برنامته  یبرخوردار شده بود كه ورورت تتدو 

ر یر نموده و اتخاذ تدابیاجتنا  ناپذ ش رایآما

ن یدر پهنته سترزم   ها  یفعال یسامانده یبرا

، 1379)توفیق،  قرار گرف تأكید  شتر موردیب

 .  (271ص 

 هتتای ستتا  در 1ن مشتتاور بتتتلیمهندستت

طتترح »بتتا عنتتوان  یدر مطالعتتات 1350- 51

 یاجتمتاع  -یجامع مطالعات توستعه اقتصتاد  

د ستتازمان یتتتجد یبتترا یشتتنهاداتیپ« كشتتور

د بتتر یتتكأكشتتور بتتا ت یتتیو اجرا ریتتزی برنامتته

 هتای   یت شتتر بتر قابل  یو توجه ب ییتمركززدا

 . ه نمودیمناطق ارا

ن یش سترزم یدفتتر آمتا   1353سا  در 

 س شتد و یسأمه و بودجه تتوسط سازمان برنا

ش یه طترح آمتا  یت قترارداد ته  1354در سا  

ران بستته  ین مشاور ستیبا مهندس (2)نیسرزم

در  یجه مطالعات مرحلته نخست  را  شد كه نت

گزارش مرحلته دوم  . منتشر نمود 1355سا  

مطالعتات دوره دوم استتراتژی دراز   »عنوان با 

 1356بهشت   یارد در «مدت آمایش سرزمین

ن چهتار بختش   ایت  . ش آماده شتد در چهار بخ

 یو ختط مشت   یعبارت بودنتد از نظتام شتهر   

 یو ختتط مشتت ییجامعتته روستتتا ،آن یتتیاجرا

خوزستتان و   –جتان  یمحور آذربا ،آن ییاجرا

                                      
1 - Battle Memorial Institute, Colombus, 

Ohio 
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 ییآن و سرانجام تمركز زدا ییاجرا یخط مش

 یبخش دوم و سوم و خط مشت  های  یاز فعال

)الف(، 1387)پوراص ر سنگاچین،  آن ییاجرا

 .  (6ص 

 یعالیرخانتته شتتورا یدب 1348ر ستتا  د 

 یوابسته به وزارت آبادان یو معمار یسازشهر

مطالعتتات »نیتتز طرحتتی بتتا عنتتوان  مستتكنو 

زیتر نظتر    «ای ریتزی شتهری و منطقته    برنامه

ن ایتت جته ینت. كتتردملتل متحتتد آغتاز    ستازمان 

به صورت اطلس  1350 ینمطالعات در فرورد

ای در مقیتاس   منطقته و  یشتهر  ریتزی  برنامه

. انصد هزارم به تعداد معدود منتشر شتد یک پ

جایگاه قانونی اقتدامات انجتام شتده بترای     اما 

ای كه از ستوی وزارت   های منطقه ریزی برنامه

مسكن و آبادانی وق  انجام شده بود، توستط  

سازمان برنامه متورد تردیتد و اختتلف قترار     

 .  گرف 

وزارت آبتتادانی و »قتتانون ت ییتتر نتتام در 

در  «سكن و شهر سازیوزارت م»به  «مسكن

بتتترای  ،و تعیتتین وظتتایف آن   1353ستتا   

 «تهیه طرح جامع سرزمین»نخستین بار واژه 

در بنتد  . این وزارتخانه قلمتداد شتد    از وظایف

هتای طترح    همین قانون از هتدف  3الف ماده 

نده بتا  یآ   یشهرها و مراكز جمع تعیین محل

ل كمبود یتوجه به عوامل محدود كننده از قب

ن بتا  یمختلتف از زمت   های   و استفادهمنابع آ

 یمصتتارف كشتتاورز  ی  بتترایتت  اولویتترعا

صورت مشترک توستط وزارت و   هس  بیبا می

و  یو وزارت كشتتاورز یمستتكن و شهرستتاز 

)توفیتتق،  گرفتت  متتیصتتورت  یعتتیمنتتابع طب

 . (271، ص 1379

ش یو آمـا  ریزی برنامه نهیشیپ -2-2

ــا از پیســرزم ــن پ ــالب  یروزی انق

 یاسالم

دوران پتتس از  ریتتزی رنامتتهبتحتتوالت 

  از تحوالت انقل  یرا به تبع  میانقل  اسل

تتوان بته دو    می یلیو بروز جنس تحم میاسل

 یبه بعد طبقه بنتد  1368و  1357-67دوره 

 یاستلم  ینظتام جمهتور   ،در دهه او . نمود

گیتری انقتل ، فترار     مستایل شتكل  ران بتا  ای 

سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی، ملتی كتردن   

دنبا  آن بروز  هها و ب بسیاری از صنایع و بانک

طور كلی فضتای انقلبتی و    هساله و ب 8جنس 

های توسعه قبل از  بدبینی نسب  به برنامه جوّ

ه یت اول یها سا  یط و عملً انقل  مواجه بود

كشتور فاقتد     ،میانقل  استل  یروزیپس از پ

كته   1361پتس از ستا    . برنامه مشخص بود

ن تلش ینخست ،دیرس یاسیسكشور به ثبات 

ه برنامته  یت ته یسازمان برنامته و بودجته بترا   

آن برنامته توستعه    یتوسعه شروع شد كه طت 

در  (1362-66ساله او  پتس از انقتل  )   پنج

ه یت ارا  میاستل  یبه مجلس شورا 1362سا  
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ن ایت   ی،لت یط جنس تحمیل شرایبه دل اما ،شد

ب یبته تصتو    میاسل یبرنامه در مجلس شورا

)التف(، ص  1387)پوراص ر سنگاچین،  دینرس

76)  . 

ن برنامه كه بتا تتلش   ای  یمحتوا یبررس

ه یت ته یانقلبت  یكارشناسان متعدد و در فضا

ست   یمتدت ب یک برنامه بلند یحاو ،شده بود

 یتی اجرا یهتا  و طترح  هتا  تعتداد پتروژه   ،ساله

در . مختلتف بتوده است     یساالنه در شتهرها 

ستطوح  ن یک ارتبتا  متقابتل بت   ی ،نظام فوق

از  یان اطلعاتیک جریو  ریزی برنامهمختلف 

ن یین بتته بتتاال و از بتتاال بتته پتتا ییستتطوح پتتا

 .  شده بود ینیب شیپ

ان ستا   یت ق در پاین برنامه پس از تلفیا

ات دولتت  ارستتا  و پتتس از  یتتبتته ه 1361

در  1362مترداد   20متعتدد در   هتای  یبررس

ون یست یدر كم امتا  ،شتد ب یات دول  تصویه

بته    میاستل  یمجلتس شتورا   برنامه و بودجه

در . د قترار نگرفت   ییت أل مختلف متورد ت یدال

 یشتتنهادیبرنامتته او  پ یهتتا ختتل  ستتا  

ش در چتارچو   یموووع آما ،(1366-1362)

انقتل    هتای  ن و متناسب با ارزشیو تفكر نو

هر چند در ابتدا مووتوع   ،مطرح شد  میاسل

ن چنتدان بتا استتقبا  مواجته     یش سرزمیآما

ن موووع مورد توجه قرار ای  جیتدر هب اما ،نشد

ان نهتادن  ین اساس و به منظور بنای  بر. گرف 

 ییفضتتا ینته ستتامانده یكتتلن در زم یتفكتر 

دفتتر   1361از سا   ،توسعه كشور های برنامه

سازمان برنامه و بودجه  ای منطقه ریزی برنامه

نكته در  ای  با توجه به. را آغاز نمود ییها تلش

ی در پهنته  دیشد های همان زمان عدم تعاد 

 هتای  قطتب  هتای  اس یاتخاذ س دلیل بهكشور 

تفكر توازن  ،وجود آمده بود هرشد در گذشته ب

د و ی  گردیبر پهنه كشور تقو یو تعاد  بخش

از  یشتتر ین با استقبا  بیش سرزمیمقوله آما

 قتترار گرفتت تأكیتتد  كتتارگزاران متتورد یستتو

 .  (7)الف(، ص 1387 )پوراص ر سنگاچین،

در دو  ،ج مطالعات انجام شتده ینتان یاول 

 ای منطقتته ریتتزی برنامته كتتا  توستتط دفتتتر  

تحت    1363و بودجه در سا  سازمان برنامه 

ن یش ستتترزمیه آمتتتایتتتطتتترح پا"عنتتتوان 

 یپتس از بررست  . منتشتر شتد   "رانایت  یاسلم

 یتی اجرا یهتا  توستط دستتگاه   ییگزارش نهتا 

ش یدرازمدت آما یكل های یاستراتژ" ،مربو 

ه مطالعتات  یت كل یبنتد  ز جمتع كه ا "نیسرزم

ن جلسته  یدر چنتد  ،ش حاصل شده بتود یآما

خ یدر تار یاقتصاد مطرح و با اصلحات یشورا

مزبتور   یب شتورا یبه تصو 1365 یورشهر 17

كشتور   یتی اجرا یهتا  ه دستگاهید و به كلیرس

)التف(،  1387 پوراص ر ستنگاچین، ) ابلغ شد

 .  (6ص 
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 یكلتت هتتای یپتتس از ابتتلغ استتتراتژ  

ش یمرحله دوم آما ،نیش سرزمیمادرازمدت آ

ج ی  نتتتایتتن آغتتاز شتتد كتته در نها یستترزم

چارچو  »جلد، تح  عنوان  24مطالعات در 

 24از  برای هریتک  «نظری پایه توسعه استان

. دیت ه گردیت ته 1368استان كشتور در ستا    

 هتای  یاستتراتژ  ین گزارشات حاوای ک ازیهر

مختلف  های بلندمدت توسعه استان در بخش

ن و نقتتش آن در یش ستترزمیه آمتتادگایتتاز د

 . بود ای و منطقه یم كار ملیچارچو  تقس

در همین ستا  خطتو  كلتی     همچنین

توستط دفتتر    «استراتژی ستازماندهی فضتا  »

ن و در قتتانون یتتتدو ای منطقتته ریتتزی برنامتته

-72) میاستتل یبرنامتته او  توستتعه جمهتتور

ل ابهتتام در یتتبتته دل د، امتتا( لحتتان شتت1368

مطالعتات   ،نیش سرزمیآما یلتیگاه تشكیجا

ن مطالعتات  ایت   گاهیو جا گش با ركود مواجه 

ف وزارت مستكن و شتهر   یدر تداخل بتا وظتا  

 یادار یعالیمتعاقب آن شورا. اعلم شد یساز

شتتنهاد ستتازمان  یپ، 1371بهشتت  یارد 9در 

ب یر تصویشرح ز هرا ب میو استخدا یامور ادار

 :كرد

 ین به معنتا یش سرزمی: طرح آما1ماده 

  و یجمع ییع فضایتوز های یاستراتژ نییتع

توستتط ستتازمان  ،نی  در پهنتته ستترزمیتتفعال

 یهتا  دستتگاه  یبرنامه و بودجته و بتا همكتار   

ران خواهد یات وزیب هیه و به تصویربط تهیذ

 . دیرس

وزارت  یقانون های  یف و فعالیر وظایسا

بوده و  یبه قوت خود باق یمسكن و شهر ساز

 – یلتت)م ین استتاس طتترح كالبتتد  ایتت  بتتر

 ی( توسط وزارت مسكن و شهر سازای منطقه

شتهر   یعتال  یب شتورا یه شده و به تصتو یته

 . رسد میران ای  یو معمار یساز

 یاجتمتاع  – یبرنامه دوم توسعه اقتصاد

 یطی( در شتتتترا1374 – 78) یو فرهنگتتتت

. تر از برنامه او  توسعه به اجرا درآمد متفاوت

ن كته در  یش سرزمین مقطع موووع آماای  در

 ه قترار یحاشت  در یتتا حتدود   70ل دهته  یاوا

از اواخر برنامه دوم توسعه با اقبا   گرفته بود،

مطالعتات   1377از سا  . مواجه شد یشتریب

ن كتته در واقتتع یش ستترزمیه آمتتایتتطتترح پا

 ،اد نمتود یتوان از آن به عنوان تجربه سوم  می

ن ایت   بترخلف مطالعتات گذشتته   . دیآغاز گرد

نستب  بته    یسوست مح یها مطالعات با تفاوت

 .  گذشته آغاز شد

ر نظتر  یت ن مطالعتات ز ای  انجاماو  اینكه 

ستازمان   یو همتاهنگ  یمعاون  امور اقتصتاد 

ن امر ای  د كهیبرنامه و بودجه وق  شروع گرد

 یكردهتا یشتتر ملحظتات و رو  یباعث ادغام ب

. خواهد شد ییدر توسعه فضا یتوسعه اقتصاد

 ین مطالعتتات بتتا تعامتتل و همتتاهنگ ایتت دوم، 
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شروع  یبا وزارت مسكن و شهر ساز یشتریب

بتوانند بتا   یو كالبد یشیكرد آماید تا دو روش

تحقتتق اهتتداف كتتلن   یگر در راستتتایكتتدی

 . ش گام بردارندیآما

ش با یآما تجربه سوم یها گر تفاوتیاز د

در  یاست یس ی،ق اقتصادیتحوالت عم ،گذشته

در تجربتته دوم . داختل و ختار  كشتور است     

توستعه در   یكردهتا ی( رو1362ش )سا  یآما

در  ،گرفتت  متتیصتتورت  یدو قطبتت یجهتتان

در جهان  یدین مرحله نظم جدای  كه در یحال

 نیكه بارزتر شد حاكم یمتفاوت یكردهایبا رو

مووتوع   یختارج  هتای  ن تحوالت در حوزهای 

 های یز فناوریشدن و رشد شگف  انگ یجهان

 یاطلعتات  هتای  در حتوزه  خصتوص  بهمختلف 

نگاه  ره اس  كه قطعاًیو غ یرگردشگ ،صنع 

طور  هن بیش سرزمیطور عام و آما هبه توسعه ب

 . تر از گذشته نمود اخص را متفاوت

صتورت   هبرنامه ستوم بت   ریزی برنامهنظام 

ن یتتدو  هتا  ه دستگاهیتر و با مشارك  كل جامع

و  یشت یآما هتای  ن برنامه هم جنبته ای  در. شد

 ینحو بتارزتر  هب یطیس  محیهم ملحظات ز

از . دخالت  داده شتدند   ریزی برنامهند یدر فرا

متعدد در برنامه  یمجموعه جلسات كارشناس

ده مطالعتتات و یتت  چكیتتستتوم توستتعه در نها

در دو جلد بتا عنتوان    یكارشناس های نشس 

در جلد نخس  . حه سند برنامه منتشر شدیال

ز استتناد یتتو در جلتتد دوم ن یاستتناد فرابخشتت

هم جلتد  در فصتل شتانزد  . منتشر شد یبخش

ش یبتته مووتتوع آمتتا  ،یدوم ستتند فرابخشتت 

 ،فصتل ایتن  در . ن پرداخته شده است  یسرزم

 یریت گ شتكل  یپس از بر شمردن عوامل اصتل 

ع یت ن ووتع موجتود توز  یتشر یی،سازمان فضا

 یهتا  یژگیمرور و ،نیدر پهنه سرزم ها  یفعال

نقا  و قوت  یو بررس ییساختار سازمان فضا

اصتو    ،كشور ییو وعف سازمان موجود فضا

ن مطتترح و یش ستترزمیآمتتا یو راهبردهتتا

ش یآمتا  یكته بترا   ییو رهنمودها ی شدبررس

 یكلت  ین مطرح شده شامل رهنمودهایسرزم

ران و هم ستاد برنامه منتشر یات وزیمصو  ه

 . (8 ص ، ) (،1387)پوراص ر سنگاچین،  دیگرد

 یطیبرنامتتته چهتتتارم توستتتعه در شتتترا

 در. شدن یگذشته تدو های تر از برنامه متفاوت

و  یدرونت  یهتا  ن برنامته كشتور بتا چتالش    ای 

گذشته قرار  های از برنامه یمتفاوت تر یرونیب

ها به متوازات تحتوالت    ن چالشای. گرفته بود

و  یالمللت  نین اقتصاد بینو یو فضا یالملل بین

كشتور را در   ریزی برنامه یفضا ،شدن یجهان

ش یافتتزا. قتترار داده استت  یدیتتط جدیشتترا

در كشتور بته    ینیشهر نشت    و توسعهیجمع

 یط اقتصتاد یق در شترا یت همراه تحتوالت عم 

 ینینتو  هتای  دها و فرص ی، تهدیجامعه جهان

ران كشتور  یت گ میو تصم ریزان برنامه یرا فرارو
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در آستانه برنامه چهارم قترار داده است  كته    

و مقابله بتا   ها ن فرص ای  از یبهره بردار قطعاً

اذ موجتود متضتمن اتخت    یاحتمتال  های دیتهد

بر  یمبتن یكردهایاس  كه از رو ییراهبردها

د یت   نمایبلند تبع های ریزی برنامه  و یعقلن

روشتتن از  یلتتین راستتتا داشتتتن تحلایتت  و در

و  یگتذار  بلندمتدت بتا هتدف    یازهاانتد  چشم

  یت ار حتازز اهم یشتفاف بست   های یریگ جه 

ز یخوشبختانه در برنامه چهارم توسعه ن. اس 

در ستتطوح  ن چتتهیش ستترزمیمووتتوع آمتتا

و چتته در ستتطن   ریتتزی برنامتته یكارشناستت

در كانون توجته   یریگ میو تصم یساز میتصم

بتر ادغتام    بارها قرار گرفته و در سطوح كلن

 نتتتهیدمان بهیتتتدر چ یشتتتیملحظتتتات آما

 . شده اس تأكید  در پهنه كشور ها  یفعال

ن برنامته  یه و تتدو یل در تهین دلیبه هم

الت   از تحتتویتتچهتتارم توستتعه و بتته تبع  

و  یالزامات مستتر در قانون اساست  ی،الملل بین

م ی، در ابتتتدا ترستت ین اقتصتتادینتتو یفضتتا

. از بلندمدت در دستور كار قرار گرف اند چشم

بتر استاس    در ابتتدا  ،ازانتد  ن چشمای  هیدر ته

 هتای  ر كتلن در حتوزه  یگذشته مت  یروندها

ش یبا پ یاسیو س یاجتماع ی،مختلف اقتصاد

ن یتی وتع موجتود و تب  استتمرار و  هتای  فرض

از بلند مدت كشتور  اند چشم ،  مطلو یووع

مطالعتات   ،ازانتد  ن چشتم ای  هیدر ته. ه شدیته

 ین و راهبردهتتایش ستترزمیمربتتو  بتته آمتتا

 یاصل های هین مطالعه از پاای  استخرا  شده از

از انتد  م چشتم ین و ترسیمورد استفاده در تدو

 . بلندمدت بوده اس 

 ،متتدتدنانتتداز بل ن چشتتمیپتتس از تتتدو

 هتتای كتتلن بلندمتتدت و بختتش یراهبردهتتا

از انتد  به چشم یابیدست یها ک و الزامیاستراتژ

ن استاس ستازمان   ایت  بتر . ن شتد ییمطلو  تع

ر یكشتتتور و ستتتا ریتتتزی برنامتتته  و یریمتتد 

 هتای  تته یدر قالتب كم  یتی، اجرا یهتا  دستگاه

مربتو  بته راهبردهتا و     های اس یمشترک س

 یابیت ز ارزاز را پتس ا اند تحقق چشم یها الزام

و  یاجتمتتاع ی،برنامتته ستتوم توستتعه اقتصتتاد

 .  ه نمودندیته یفرهنگ

ن اساس در برنامه چهارم توسعه بته  ای  بر

سازمان كتار و   ی،زمان بند ،مانند برنامه سوم

و بته   ن شتد یتی تع ریزی برنامهلت نظام یتشك

برنامه سوم توسعه نیز شترح وظتایف و   مانند 

مته بنتا بته    تهیته برنا  برنامه زمان بندی برای

ریزی كشور  پیشنهاد سازمان مدیری  و برنامه

به تصویب هیتات وزیتران    1382مرداد  5در 

برنامته حستب    پتس از تشتكیل ستتاد   . رسید

كمیتتته  7ل اساستتی كشتتور یمووتتوع و مستتا

 مشترک شامل كمیته مشترک رشتد پایتدار،  

كمیتتته مشتتترک توستتعه دانتتایی، فنتتاوری،   

 فرهنس و آمتوزش، كمیتته مشتترک تعامتل    
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فعا  و ارتقای رقاب  پذیری با اقتصاد جهانی، 

كمیته مشترک توسعه سلم ، امنی  انسانی 

اجتماعی، كمیتته مشتترک امنیت     و عدال  

پایدار ملی و توسعه قضایی، كمیتته مشتترک   

توسعه مدیری  دول  وكمیته مشترک محیط 

 ای و آمتایش سترزمین   زیس ، تعاد  منطقته 

. شتد  كمیته تخصصی تشتكیل  22متشكل از 

كمیتتته مشتتترک محتتیط زیستت ، تعتتاد     

ای و آمایش سرزمین نیز با تشكیل سه  منطقه

كمیتتته تخصصتتی آمتتایش ستترزمین، تعتتاد  

ای و كمیتتته محتیط زیستت  و منتتابع   منطقته 

طبیعتتی كتتار تتتدوین مفتتاد قتتانونی آمتتایش  

سرزمین در برنامه چهارم توسعه را بتر عهتده   

كمیتتته آمتتایش ستترزمین پتتس از  . گرفتنتتد

جلسات متعدد مفاد قتانونی مترتبط   برگزاری 

با آمایش سرزمین را تهیه كرد كه در نهایت   

بتا   در فصتل ششتم   83الی  72 در قالب مواد

ای بته   عنوان آمایش سرزمین و توازن منطقته 

تصویب مجلتس رستید و بته عنتوان مستتند      

های آمتایش سترزمین در    قانونی ملک برنامه

 . برنامه چهارم توسعه قرار گرفته اس 

دولت  مكلتف شتده     ،72اساس متاده   بر

  و یت ع مناستب جمع یت اس  بته منظتور توز  

با هدف استتفاده   ،نیدر پهنه سرزم ها  یفعال

بتا   ،كشتور  هتای   یت و مز هتا   یكارآمد از قابل

 یستند ملت   ،استفاده از مطالعات انجتام شتده  

 یبخش ،ن را در سه سطن كلنیش سرزمیآما

 . به اجرا گذارد یو استان

وتوابط   ،ن برنامه چهتارم یبه موازات تدو

 6/8/1383خ یز در تارین نیش سرزمیآما یمل

ن ایت   در. دیب رست یات دولت  بته تصتو   یدر ه

ش ینته آمتا  یدر زم یز احكام متعددیووابط ن

نه یع بهیو توز ها  یفعال ین و ساماندهیسرزم

. ن مطرح شده است  یپهنه سرزم   دریجمع

  و یریستازمان متد   ،ن وتوابط یا  14در ماده 

كشور موظتف شتده است  تتا در      ریزی مهبرنا

ش یآما یف مندر  در ووابط ملیوظا یراستا

را  نیش سـرزم یآمـا  یمركز مل ،نیسترزم 

 ریتزی  برنامته گتاه آن در نظتام   یمتناسب با جا

متنتاظر   یقتات یجاد نموده و نهاد تحقای  كشور

 هتای  نته ی  زمیت تقو یگتاه را بترا  ین جاایت   با

 ین و ارتقتتایش ستترزمیآمتتا یو فنتت متتیعل

 ،ازیت متورد ن  یروهتا ین یتخصصت  یهتا  مهارت

ن بنتد از مصتوبه در   ای بر اساس. یندتدارک بب

دار و یت ش، توستعه پا یدفتتر آمتا   ،1384سا  

ن یش سترزم یآمتا  یس  به مركز ملیط زیمح

در  آن یبرا یدیف جدیاف  و وظایر نام ییت 

 .  شد ینیش بیقانون پ

مطالعتتات  ،مركتتز ایتتن لیپتتس از تشتتك

ن در دستتور  ینو یكردین با رویش سرزمیآما

بتا متد    یكار قرار گرف  و شرح خدمات جامع

 هتای  برنامته  هتای  لفته ؤه مینظر قرار دادن كل
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ن شترح  ایت  . یه شدته 1385در سا   یشیآما

شتامل   یسر فصل اصتل  دهخدمات متشكل از 

ط یو محت  یعت ی  طبیت موقع یابیل و ارزیتحل

 ی،و فرهنگت  یل اجتمتاع یت تحل ،س  استانیز

 یی،ل ستتاختار فضتتایتتتحل ی،ل اقتصتتادیتتتحل

 - یملحظات دفاع ،وندهایل پیف و تحلیتوص

  یری، متد ینتده نگتر  یآ و ینیب شیپ ی،تیامن

ق یت و تلف ییایستم اطلعات ج رافیس ،شیآما

ن یپس از تتدو . شود میرا شامل  یبند و جمع

انجتتام  یبتته منظتتور اجتترا  ،شتترح ختتدمات

 ،هتتا ن در استتتانیش ستترزمیمطالعتتات آمتتا 

ش یانجام مطالعات برنامه آما یكتابچه راهنما

هتا   ه استانیكل یه و برایته 1385ور یدر شهر

ارسا  شده اس  و در حا  حاوتر مطالعتات   

د یت ها بر اساس شرح ختدمات جد  اكثر استان

( نظتتام 1نمتتودار ). باشتتد متتیدر حتتا  انجتتام 

ش یگتتاه آمتتایجا برنامتته چهتتارم ریتتزی برنامتته

ام ن نظت ای  ربط را دریذ های تهین و كمیسرزم

 .  دهد مینشان 

در  ،اد شتده یت  یافزون بر مستندات قانون

بتتا عنتتوان قتتانون  یقتتانون ،1380متترداد  24

 یاصتل چهتل و هشتتم قتانون اساست      یاجرا

ب مجلتس  یبه تصتو  (3)ایران اسلمی یجمهور

را د كتته در آن دولتت  یرستت  میاستتل یشتتورا

ن یش ستترزمیه طتترح آمتتا یتتمكلتتف بتته ته 

 اس : ن قانون آمده ای  در. دینما می

دول  مكلتف است  تتا دوستا  پتس از      

اصتل چهتل و    ین قانون و در اجراای  بیتصو

ران ایت  یاستلم  یجمهور یهشتم قانون اساس

ض در استتفاده  یبه منظور رفع هر گونته تبعت  
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هتا( مختلتف    هتا و شهرستتان   مناطق )استتان 

نه رشد همته منتاطق   یفراهم كردن زم ،كشور

( متناستتب بتتا هتتا هتتا و شتتهر ستتتان )استتتان

 هتتای  یتتع مناستتب فعالیتتتوز هتتا، استتتعداد

هتا(   در مناطق )استان و شهر ستتان  یاقتصاد

و  هتا   یت نه از قابلیاستفاده به ،مختلف كشور

و  ای نقش منطقه یدر راستا ینسب های  یمز

 یكشتتور بتتا مطالعتته و بررستت   یالمللتت بتتین

الزم و بتتتتتتا ملحظتتتتتته   یكارشناستتتتتت

 یهتا  انجام شتده در ستا    های یگذار هیسرما

منتتاطق  یافتگیتته و شتتاخص توستتعه گذشتتت

ن یش سرزمیطرح آما ،ها( )استان و شهرستان

 هتتای  یتت  و فعالیتتع متناستتب جمعیتت)توز

ه و ی( را تهیمل یدر فضا یاقتصاد های بخش

از آغتاز ستا     را آن یالزم برا یاقدامات قانون

 . به عمل آورد 1383

اد شده در خصوص یهمزمان با تحوالت 

و پس از ابلغ ستند   رانای  ن دریش سرزمیآما

ران ای یاسلم یاز جمهوراند س  ساله چشمیب

ون یستتیكم ی،شمستت یهجتتر 1404در افتتق 

ص یرخانه مجمع تشخیدب یدیو تول ییربنایز

جلستتات متعتتدد و  یطتت زیتتمصتتلح  نظتتام ن

استتتفاده از نظتترات كارشتتنان و متخصصتتان  

ن را در یش ستترزمیآمتتا یكلتت هتتای استت یس

 :ودب نمیر تصویشرح ز ههش  محور ب

  ممتتتاز یتتثر از موقعؤاستتتفاده متت . 1

ستته  یگتاه شا یدر جه  كستب جا  ییایج راف

 ؛یالملل بینو  ای منطقه

بته عنتوان ركتن     یتوسعه منابع انسان. 2

 ؛نیمزش سریآما یاصل

  یت و تقو یملت  یكپتارچگ یتوجه بته  . 3

 ؛نی  سرزمیریمد میاسل - یرانای   یهو

و  یاقتصتاد  یو بتازده  ییكارآ یارتقا. 4

 ؛اقتصاد كشور یرونیو ب یل روابط درونیتسه

متناسب  ای به تعاد  منطقه یابیدست. 5

 ؛هر منطقه های و توان ها  یبا قابل

مناستتب مراكتتز   ییفضتتا یستتامانده. 6

ثر ؤبتر مشتارك  مت   تأكید    بایس  و فعالیز

 ؛مردم

در  یو دفتاع  یتی  ملحظات امنیرعا. 7

 ؛نی  در سرزمی  و فعالیاستقرار جمع

 یبتردار  اب و بهتره یت اح ،ه به حفظتوج. 8

د یت تجد یعت یمنتابع طب  هتا،  هینه از سترما یبه

 یهتا  ست  در طترح  یط زیشونده و حفظ محت 

 .توسعه

ــار -3 ــاهیتع ــریف و مف  یم نظ

 نیش سرزمیآما
جهان در  یط كنونیدر شرا یجامعه بشر

توانتد   متی اش ن متورد استتفاده   یرابطه با فضا

 بته  یبدون مطالعات الزم و همه جانبته متكت  

 یزیت ر ن و برنامته یش سترزم یآمتا  ینگر ندهیآ
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نتده بته   یآ یهتا  نستل  یژه بترا یو هدرازمدت ب

ورورت پژوهش و . مطلو  ادامه دهد یزندگ

ن یش سرزمیدرباره مقوله توسعه و آما یبررس

ژه یتتژه در بختتش صتتنع  و منتتاطق ویتتو هبتت

تخصتص   ویتژه  بته از جهات مختلف  یاقتصاد

انتختا      انستان، یدر رابطه با فعال یا منطقه

ن حفاظ  و توسعه ید و همچنیتول یها مكان

كند كته بته منظتور     یجا  مای  س یط زیمح

هتتا و امكانتتات    یتتحتتداكثر استتتفاده از قابل 

ش یكه جامعه در پت  ییها هدف ین برایسرزم

شترف  علتم و   یبا توجه بته رونتد پ   - دارد رو

ش یمتتاآ - متحتتو  امتتروزدانتتش در جهتتان 

 .دیم نمایه و تنظین تهیسرزم

علتتتم و دانتتتش  ،نیش ستتترزمیآمتتتا"

 یهتتا جنبتته یو عقلنتت یمنطقتت یستتازمانده

حفاظتت  و  ی، فرهنگتتی، اجتمتتاعیاقتصتتاد

 ".شتود  یست  را شتامل مت   یط زیتوسعه محت 

آن توستتعه منتتاطق و روابتتط  یهتتدف اساستت

آنها، استفاده معقو  از  یو برون یمتقابل درون

راث انستان ستاخ    یم یمنابع، ارزشمند ساز

ط یمحت )ر ساخته ی( و غیس  انسانیط زی)مح

ط ی  محتتیتتم و تقوی(، تتترمیعتتیستت  طبیز

در  یو عمتتود یافقتت یهتتا یست ، همتتاهنگ یز

بته عبتارت   . شتود  یسطوح مختلف را شامل م

 یافتگیت توستعه   یموجتود آتت   یمایگر ست ید

توستتتعه و  یمنطقتتته را از لحتتتان محورهتتتا

معاونت   ). دیت نما میم یتوسعه ترس یها قطب

ان برنامتته و ریتتزی و ارزشتتیابی، ستتازم برنامتته

 .  (1361بودجه، 

م، یمفتاه   ، مجموعته ییفضتا  ریزی برنامه

 است  كته در جهت     ییهتا  هتا و روش  دگاهید

مطلتتو  و  ییجتاد ستازمان و ستتاختار فضتا   ای 

. ردیتتگ متتیدلختتواه متتورد استتتفاده قتترار    

 یبترا  یگتر یدر واقع نام د ییفضا ریزی برنامه

ن تفاوت كته  ای  اس ، با ای منطقه ریزی برنامه

تر از مفهوم منطقته است  و    یم فضا كلمفهو

ک یت ن ایت   كنتد و  متی منطقه را قطع  یمرزها

 یصورت حال  عمود هند مداوم اس  كه بیفرا

شود و در ستطوح گونتاگون    میان ینما یو افق

از  ییفضتا  ریتزی  برنامته هتدف  . رود یبه كار م

ست  و  یجتدا ن  ای منطقته  ریتزی  برنامهاهداف 

مان موجتود  از ستاز  یكتامل  ینماتواند دور می

توستتعه،  یهتتا، محورهتتا هتتا، قطتتب  یتتفعال

 ، نحتتوه ارتبتتا  یتتاستتتقرار جمع یچگتتونگ

)توفیتق،   دیت زته نما ار... ا و ییو روستتا  یشهر

1384) . 

 یعنتتتتی، ییفضتتتتا ریتتتتزی برنامتتتته 

 -نیبا سرزم  كه سر و كار آن هایی ریزی برنامه

در سراستتر جهتتان   و استت یا ج رافیتتفضتتا 

 ی  بته معنتا  یت ن عمومایت   اما.   داردیعموم

 یژگت یاز و. ست  یكستان ن ی یشكل و محتتوا 

 یعنتتین دستت ، ایتت  از هتتای مشتتترک برنامتته
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 هتا  ریتزی  برنامته ن ای  م،یبودن كه بگذر ییفضا

ل تجربته  یت در جوامع گوناگون، از جمله به دل

زان توستعه  یمتفاوت، نوع حكوم ، م یخیتار

 هتای  و تفتاوت  یاست یس هتای  دگاهی، دیافتگی

به خود گرفتته   یتفاوتم های شكل ییایج راف

 . اس 

با نگترش   ین طبق ووابطیش سرزمیآما

و  بتتر حستتب تتتوان ،دار و درختتوریتتبتتازده پا

 ین بتترا یستترزم  متتیو ك یفتت یاستتتعداد ك

بته   ،نیمختلف انستان در سترزم   های استفاده

. پتردازد  متی ن یاز سترزم  ین نوع كتاربر ییتع

ع یو وتا  یعت یمنابع طب ین از هدررفتگیبنابرا

 یجه از فقر انسانیدر نت س  ویط زیشدن مح

)مخدوم، كاهد  می ،كند مین كار یزم یكه رو

 . (20، ص 1374

ش یز آمتا یت ن نیش سترزم یآما یمركز مل

ف نمتوده است    یر توصین را به شرح زیسرزم

(1385:) 

 ین عوامل انستان یم كنش متقابل بیتنظ

جتاد ستازمان   ای  بته منظتور   یطیو عوامل مح

نتته از یبه یریت بتر بهتتره گ  یمبتنتت ینیسترزم 

ش یآمتتا  یطتت یو مح یانستتان  یاستتتعدادها 

ن در یش سترزم یآما. شود میده ین نامیسرزم

ش یق افتتزایتتاز طر چتتارچو  اصتتو  مصتتو ،

، گستترش عتدال    یاقتصاد یو بازده ییكارآ

 ی  و برقترار یت ، رفتع فقتر و محروم  یاجتماع

از سطن معقو   یتعاد  و توازن در برخوردار

 ،ییایت فنقا  و منتاطق ج را  توسعه و رفاه در

متناسب بتا اهتداف    یاراو یجاد نظام كاربرای 

جاد و ای  س ،یط زیتوسعه متعاد  و حفظ مح

درون و بتترون  یاقتصتتاد یونتتدهایم پیتحكتت

 -ییرات فضتا یتأث یو هماهنس ساز ای منطقه

 یهتا  است  یو س یبخشت  یهتا  اس یس یمكان

 ای خاص بته گونته   یتوسعه مناطق و محورها

از بلند اند چشم كند كه بتواند اهداف میعمل 

كپارچتته ی  یریمتتدت توستتعه كشتتور و متتد 

 . را محقق سازد ینیسرزم

ــال یریتصــو -4 ــدم  یاجم از ع

 رانای  در ای من قه یها تعادل
گتر  ی  و به عبتارت د یع جمعیرشد سر 

ر و یت ل سده اخیانفجار آن در كشور كه در اوا

رونتتد  بتتا یشمستت 60و  50در دهتته  ویتتژه بتته

ردان و دولتمتتت ،شتتتتابان صتتتورت گرفتتت   

از  یمقابتتل انبتتوه كشتتور را در ریتتزان برنامتته

قرارداده  ییربنایو ز یخدمات ی،اساس یازهاین

 هتای  و برنامته  هتا  اس یاس  كه به تبع آن س

در كشتور   یعمران یها در قالب طرح یمتعدد

ازها به اجرا درآمتد  ین نای  به ییپاسخگو یبرا

هتا و    یت صتورت فعال  هآن بت  یكه بازخوردهتا 

ان ین نمایمتعدد در پهنه سرزم یاه سكونتگاه

 . شده اس 
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ثر در ؤطتتتور خلصتتته عوامتتتل متتت  هبتتت

تتوان   میكشور را  ییسازمان فضا یریگ شكل

 یرادار یت و عوامل غ یدر دو گروه عوامل اراد

 . نمود یم بندیتقس

آن گروه از عوامتل  به عوامل غیر ارادی  

بشتتر حتتداقل در  شتتود كتته اراده اطتتلق متتی

در  ای كننتتده نیتتیط حاوتتر نقتتش تع یشتترا

ز یت ن عوامتل ن ایت  . و تحو  آن ندارد یدگرگون

و  یعت یطب یایت نوبه خود به دو گتروه ج راف  هب

استكان  . شود می یطبقه بند یخینه تاریشیپ

از ستكنه   ی  در جوار منابع آ  و ختال یجمع

ل یت بته دل  ،شدن بخش اعظم كشور از ستكنه 

ر یت ن عوامتل غ یتتر  كمبود و فقدان آ  از مهم

  در پهنتته یتت  و فعالیتتجمعاستتكان  یاراد

 .  شود میكشور قلمداد 

عوامتتل ارادی نیتتز بتته عتتواملی اطتتلق   

و تبعی  از   ثیر اراده آدمیأشود كه تح  ت می

اتختاذ شتده باعتث     هتای  ها و برنامته  سیاس 

در  هتا   یت فعال ینت یگز تكامل و مكتان  ،نیتكو

ز بته  یت ن عوامتل ن ایت  . شوند مین یپهنه سرزم

 یهتا  یژگت یو ی،قتصادنوبه خود به سه گروه ا

و تحتتوالت   مینظتتا - یاستتیس - یفرهنگتت

 .  شوند می یطبقه بند یفرامل

 (یعوامتتل اقتصتتاد) یستتاختار اقتصتتاد

 ینتتیگز و مكتتان یریتتگ همتتواره در شتتكل 

. داشتته است    ینقش داشته اساست  ها  یفعال

در  هتا   یت فعال یبنتد   یاولو ،دیتول های وهیش

دنبتتتا  آن اتختتتاذ  هص منتتتابع و بتتتیتخصتتت

صتادرات كته    و مختلتف واردات  های اس یس

د و یت مراكتز تول  یریگ نوبه خود باعث شكل هب

 یو كشتاورز  یصنعت های جاد قطبای  ،مصرف

 یریت گ همتواره در شتكل  شتود   متی ره یغ ... و

فتتا ای  را یكشتتور نقتتش اصتتل ییستتازمان فضتتا

را دارا  یز نقتش اصتل  یت و همچنان ن نماید می

 .  باشد می

و  یو فرهنگت   میقو ی،اعتقاد یها یژگیو

گر عوامل یز از دین  میو نظا یاسیملحظات س

كشور قلمداد شده  ییسازمان فضا یریگ شكل

و  هتا   یع فعالیصورت مستمر بر نحوه توز هو ب

 . ر گذاشته اس یثأها ت سكونتگاه

در  یاقتصتاد  ی،است یتحتوالت س و ر ییت 

ز در ستتازمان یتتن ای و منطقتته یستتطن جهتتان

د كنن میفا ای  یادیار زیكشور نقش بس ییفضا

. دهنتد  متی ر ییرا ت  ها كشور ییو سازمان فضا

 توان به جنس هش  ستاله  میبه عنوان مثا  

كه همتواره از   ییها  یران و عراق و محدودای 

بته عنتوان    ،وجود داشته یه غربیه همسایناح

توستتعه  یامتتل محتتدود كننتتده بتترا یتتک ع

اشتاره  ه مرزها یدر حاش ییر بنایز های  یفعال

االت ایت   پس از اش ا  عتراق توستط   اما ،نمود 

د كته تتا   یت كار آمدن دول  جد یمتحده و رو

الزامات  ،ران داردای  با یارتبا  مناسب یحدود
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نتتته توستتتعه و استتتتقرار یرا در زم یدیتتتجد

و جنتو  غتر     یغربت  یدر مرزهتا  ها  یفعال

 . كشور مطرح كرده اس 

ر یاتحتتاد جمتتاه  ین فروپاشتتیهمچنتت

ران ایت  ، مستقل های یجاد جمهورای  و یشورو

قترار داده و مناستبات    یدیت ط جدیرا در شرا

 یه شتمال یرا در متراودات بتا همستا    یدیت جد

ن تحتوالت  ای  ک ازی حاكم نموده اس  كه هر

متتدت و بلندمتتدت  انیتتبتته نوبتته ختتود و در م

  هن بت یدر پهنته سترزم   یشت یآما یبازخوردها

ن منتاطق را  ایت  ییوجود آورده و سازمان فضتا 

شود بتا   می ینیش بیو پ اس  دگرگون نموده

ن یدولتت  و همچنتت هتتای استت یتوجتته بتته س

 هتا  یرات و دگرگتون یین ت ای ، سرع  تحوالت

شتتتر ینتتده بیآ كشتتور در ییدر ستتازمان فضتتا

 .  گردد

از  ،یطور اجمال هب با توجه به مراتب فوق

ران ایت   ییستازمان فضتا   یها یژگین ویتر مهم

 :ر را برشمردیتوان موارد ز می

 و شهرنشینی جمعیت -4-1

  یع جمعیتوز ،گونه كه عنوان شد همان

 یا ر مجموعته یها در كشور تح  تأث  یو فعال

ه یتتقابتتل توج یرارادیتتو غ یاز عوامتتل اراد

هتا در پهنته     یت ع ناموزون فعالیتوز. باشد یم

 یهتا   یت از عتدم قابل  ین كه بعضاً ناشیسرزم

ی چنتد  اراد یهتا  است  یل سیو به دل یعیطب

، موجب عتدم تعتاد    ودهدهه گذشته دول  ب

ن منتاطق و  ی  در بت یت جمع ییع فضایدر توز

ن عتدم  ایت  . درون مناطق در كشور شده اس 

 یمّت و چه در بعد ك یفیها چه در بعد ك تعاد 

كتاملً   ییو جوامع روستتا  ین جوامع شهریب 

ک سو در خل  چنتد ستا    یاز . مشهود اس 

 یافته و از ستو یش ی  كشور افزایر جمعیاخ

ش بته ستم    یش از پیسكون  ب یگر الگوید

براستاس  . ه است  دیت معطوف گرد ینیشهرنش

 33708  كشتور از  یت اطلعات موجتود جمع 

 9/3نتر  رشتد    بتا  1355هزار نفتر در ستا    

 1365هتزار نفتر در ستا      49445به  ،درصد

 یریبراساس طترح آمتارگ  . افته اس یش یافزا

  یتت، جمع1370  در ستتا  یتتجمع یجتتار

هتزار نفتر اعتلم     55837ستا   این كشور در 

به  1365  سا  یاس با جمعید كه در قیگرد

معتاد    یا ش آهنس رشد ساالنهیدایپ یمعنا

 یج شتواهد یتدر هدرصد بوده اس  كه ب 46/2

دا یت ران هوایت   ل آهنتس نتر  رشتد در   یاز تقل

  در یت روند كتاهش نتر  رشتد جمع   . دیگرد

 یهتا  است  یو همزمتان بتا س   1370ت75دوره 

  براستاس  یشد جمعبر كنتر  ر یدول  مبن

نفتتوس و مستتكن ستتا    میعمتتو یسرشتتمار

 47/1افتت  و بتته  ی یشتتتری، شتتدت ب1375

هزار  60055  به یاف  و جمعیل یدرصد تقل

نفتوس   میعمتو  یبراساس سرشمار. دینفر رس
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  كشتتور یتتجمع ،1385مستتكن در ستتا   

هزار نفر اعلم شده اس  كته بته    78/70495

د درص 6/1معاد  یا آهنس رشد ساالنه یمعنا

بته متوازات   . است   1375-85 یهتا  سا  یط

  از یتت  كشتتور و بتته تبع یتتش جمعیافتتزا

 ینی، رشد شهرنشیتوسعه صنعت های اس یس

. افتتته استت ی یشتتیز رونتتد افزایتتدر كشتتور ن

 یتعتداد شتهرها   ،براساس اطلعتات موجتود  

 496بته   1355شتهر در ستا     373كشور از 

شتتهر در ستتا   615 و 1365شتتهر در ستتا  

كشور در  یتعداد شهرها.  ده اسیرس 1375

  بته . شهر اعلم شده اس  1019 ، 1385سا 

گذشته به طور  یها ب در خل  سا ین ترتای

كشتور   یشهر بتر شتهرها   21متوسط ساالنه 

 . افزوده شده اس 

ب یاد شتده، وتر  یت همزمان بتا تحتوالت   

 یریش چشتتمگیدر كشتتور افتتزا ینیشهرنشتت

 ین سرشتتماریبتتر استتاس آختتر. افتتته استت ی

  یجمع ،1385فوس مسكن در سا  ن میعمو

هتزار نفتر در ستا      15855ران از ایت   یشهر

 ،درصتد  9/3حدود  با نر  رشد ساالنه 1355

افتزایش   1385هزار نفر در ستا    48260به 

 47یافته و وریب شهرنشتینی نیتز از حتدود    

درصتد   5/68به حتدود   1355درصد در سا  

بترعكس  . افته است  یش یافزا 1385در سا  

 یاز آهنتس رشتد كنتدتر    ییستتا   رویجمع

هزار نفر در ستا    17854برخوردار بوده و از 

 درصتد بته   یتک ستاالنه  با نتر  رشتد    1355

ش یافتتزا 1385هتتزار نفتتر در ستتا    22360

ز یت ن یی  ساكن در نقا  روستایافته و جمعی

درصتتد در ختتل     5/31درصتتد بتته   53از 

ن ایت  بته . است   مزبتور تنتز  نمتوده    یها سا 

 ی  شتتهریتتشتتود جمع یمتتب مشتتاهده یت ترت

ش از سته برابتر   یبته بت   ها سا این  یكشور ط

ن مدت ای  یكه ط یدر حال ،افته اس یش یافزا

كشتور   یی  روستایدرصد به جمع 25حدود 

  یع جمعیش سریل افزالع. افزوده شده اس 

تتتوان بتته ستته گتتروه  متتیكشتتور را  یشتتهرها

نتد از  ا ب عبتارت یت كرد كه بته ترت  یبند طبقه

 یعت یش طبیافتزا  ،شتهرها  خالص مهاجرت به

در  ی  شتهر یش جمعی  شهرها و افزایجمع

ر محتدوده شتهرها و   ییاز ت  یاثر تحوالت ناش

 . ی  شهریف جمعیر در تعرییت 

تعتتتداد شتتتهرها و تحتتتو   (2جتتتدو  )

كشور را در خل   ییو روستا ی  شهریجمع

 .  دهد ینشان م 1385 تا 1355 یها سا 
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ــدول  ــول  -(2)ج ــهرها و تح ــداد ش تع

كشـور در   ییو روسـاا  یت شـهر یجمع

 1385 یال 1355 یها خالل سال

 
، مركتز  1383مأخذ: ستالنامه آمتاری كشتور    

  1384ایران  آمار

كشتور بته    ینیهر چند تحوالت شهرنشت 

توستعه محستو     یهتا  از شاخص یكیعنوان 

 یان حركتت  تكتتاملیتتشتتود و اساستتاً جر یمتت

 یفرهنتتتس و تمتتتدن، انستتتان را بتتته ستتتو 

، اما شواهد موجتود  دهد یسوق م ینیشهرنش

از آن  یدر كشور حتاك  ینیاز تحوالت شهرنش

ن تحتوالت بته   ایت  از یاس  كه حتداقل بخشت  

د و یتتن و تكامتتل نظتتام تول یمتتوازات تكتتو 

 ،شتهرها نبتوده   یكاركردهتا  ن بهبتود یهمچن

ن یبتت ید شتتكاف درآمتتدیبلكتته معلتتو  تشتتد

هتتا در  ، تفتتاوتییو روستتتا یمنتتاطق شتتهر

ات، وتعف نظتام   از امكان یمند امكانات و بهره

 هتای  اس یاتخاذ س یی،د در جوامع روستایتول

ن ای  باشد كه یم. . . و یصنعت های جاد قطبای 

و  یل اجتماعیرا از نظر مسا تموووع مشكل

   محیطی در كشتور پدیتد آورده است    سیز

 (25، ص1377ایران،  ریزی در  سابقه برنامه)

ع و یتتتوز ،  از تحتتوالت فتتوقیتتبتته تبع

 یدوگتانگ  ،در پهنه كشتور   یش جمعیپخشا

درصتد   90حتدود  . ستازد  میان یرا نما یادیز

دو سلستله جبتتا  البتترز و   هتتای آن در دامنته 

درصتتد   45حتتدود   ای زاگتترس در منطقتته  

ه در یت درصتد بق  10ن ساكن هستند و یسرزم

و  یجنوب ی،خشک مركز یدرصد از نواح 55

ش یآمتتا یمركتتز ملتت)ستتكون  دارنتتد  یشتترق

 . (1385 ،نیسرزم

درصتد كتل    5/17حتدود   یمل در سطن

ن كشتتور در شتتهر تهتتران ی  شهرنشتتیتتجمع

  یت درصد جمع 40ب به یساكن هستند و قر

 40حدود  ،شهر بزرگ 9ز در یكشور ن یشهر

درصتتد  20متوستتط و  هتتای درصتتد در شتتهر

 50كوچک كمتر از  یز در شهرهای  نیجمع

 .  هزار تن سكون  دارند

در ختتل   ییهتتا ن تفتتاوتیوجتتود چنتت

هتا   د مهتاجرت یشته باعتث تشتد  گذ یها سا 

استمرار  ها ن تفاوتای  شده و چنانچه همچنان

هتتا از  كماكتتان رونتتد مهتتاجرت ،داشتته باشتتد 

 خصوصتاً  یبته نقتا  شتهر    ییمناطق روستتا 

شهرها استمرار خواهد داشت  و تمركتز    كلن

ش از ی  در پهنته كشتور بت   یت   و فعالیجمع

 . گذشته خواهد شد
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  یصنعا یها تیفعال  -4-2

در پهنتته  یصتتنعت یهتتا  یتتع فعالیتتتوز

اتختاذ شتده در    یهتا  است  یل سیكشور به دل

عتدم   ،یتت یع مراكز جمعیگذشته به مانند توز

اتختاذ  . ستازد  یان مت یرا نما یادیز یها تعاد 

در  یصتنعت  یهتا  جتاد قطتب  ای  یهتا  اس یس

 یشدن فضتا  یگذشته موجب قطب یاه برنامه

از  یخاص یها ع در بخشیكشور و تمركز صنا

بر اساس آمار منتشتر شتده   . شده اس كشور 

 ،1383ران در ستتا  ایتت  مركتتز آمتتار یاز ستتو

 1381در سا   یواحد صنعت 430316حدود 

ن ایت   از مجموعته .   داشتتند یت در كشور فعال

بتا   یواحد صنعت 108794 ،یصنعت های واحد

درصتد در استتان تهتران مستتقر      7/22سهم 

كته در ستا  مزبتور تعتداد      یدر حتال . اند بوده

لم معتاد   ایت   در استتان  یصتنعت  هتای  حدوا

 ع را دریدرصد صنا 4/0واحد بوده كه  2084

( 3جدو  ). داده اس  میل یسا  تشك همین

ده نفتر كتاركن و    یصتنعت  یهتا  ع كارگاهیتوز

 1383ک استتان در ستا    یت شتر را بته تفك یب

 .  دهد ینشان م

 یصـنعا  یهـا  ع كارگاهیتوز -(3)جدول 

 1383ال ك اساان در سیبه تفك كشور
 سهم هر استان

 (درصد) 
 نام استان تعداد كارگاه

 آذربایجان شرقی 34964 3/7

 آذربایجان غربی 16249 4/3

 اردبیل 7102 5/1

 اصفهان 55213 5/11

 ایلم 2402 5/0

 بوشهر 4243 9/0

 تهران 108794 7/22

 چهارمحا  و بختیاری 4164 9/0

 خراسان جنوبی 3721 8/0

 اسان روویخر 44718 3/9

 خراسان شمالی 4203 9/0

 خوزستان 14082 9/2

 زنجان 6355 3/1

 سمنان 4397 9/0

 لوچستان سیستان و 6061 3/1

 فارس 18638 9/3

 قزوین 6442 3/1

 قم 11978 5/2

 كردستان 7617 6/1

 كرمان 11701 4/2

 كرمانشاه 10374 2/2

 كهگیلویه و بویراحمد 2084 4/0

 انگلست 7640 6/1

 گیلن 17121 6/3

 لرستان 7752 6/1

 مازندران 23081 8/4

 مركزی 9516 2

 هرمزگان 3393 7/0

 همدان 12734 7/2

 یزد 13577 8/2

 كل كشور 480316 100

 مركز آمار ،1383كشور  یآمار مأخذ: سالنامه

  1384ران سا  ای 
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 ربناهایز -4-3

كه در خل  چنتد   ییربنایز یها  یفعال

ته در نقا  مختلف كشور بته اجترا   دهه گذش

 یاثرات گونتاگون  ، یاند، بسته به ماه در آمده

در پهنته   ها  یفعال ینیگز ع و مكانیرا در توز

 ییربنتا یسات زیسأت. اند گذاشته یكشور برجا

تحت    ی،دیت تول یها  یر فعالیز همانند ساین

و عوامتل   یر ارادیت دو گروه از عوامتل غ أثیر ت

ران شتكل  ایت   در یخیارند تیک فرایدر  یاراد

كشور  ییربنایسات زیسأامكانات و ت. اند گرفته

 ای و شتبكه  ای توان بته دو گتروه نقطته    میرا 

ر یت نظ ای سات نقطته یسأت. نمود یم بندیتقس

هتم   ،بنادر ،ها فرودگاه ،ها شگاهیپاال ،ها روگاهین

ها  جاد فرودگاهای  رینظ) یجه عوامل ارادیدر نت

و  (هتات الزم یجكوچک بتدون تو  یدر شهرها

ر احداث سدها كته  ینظ) یر ارادیهم عوامل غ

ک یت در  (ش شر  آن وجود رودخانه اس یپ

 .  اند یند تاریخی در كشور شكل گرفتهفرا

ستتات یسأامكانتتات و ت بیتتن ترتایتت  بتته

 ییكشور كه در نقشه ستازمان فضتا   ییربنایز

 یهتا  شتامل شتبكه راه   ،كشور منعكس است  

 ی،ه فرودگتاه شتبك  ،و راه آهتن  یو فرع یاصل

ر یخطو  انتقا  بترق و ستوخ  و ستد و ستا    

كته   ینحتو  هبت  ،باشتند  متی ...  یآبت  هتای  سازه

ر یت ز هتای  محورها و مناطق مجهز بته شتبكه  

كشور  یو غرب یدر مناطق مركز عمدتاً یی،بنا

مستتتندات، برنامتته ستتوم ). انتتد شتتكل گرفتتته

 توستتتعه اقتصتتتادی، اجتمتتتاعی و فرهنگتتتی

83-1379 ،1378)  

 یكشاورز یها تیفعالـ 4ـ4

 یتت یكهن و به روا یها از زمان یكشاورز

 ران، درایت   بته  ییایت قبل از ورود اقوام آر یحت

و  یكشتتاورز. ن عرصتته روا  داشتتته استت ایتت 

ان یت وابستته بته آن بته عنتوان بن     یها  یفعال

 یقت یعم یها یوسته دگرگونیران پای  د دریتول

. د آورده اس یكشور پد یعیطب یمایرا در س

  یبه كمبود آ  در كشور و محتدود با توجه 

 ن وین دو عامتتل همتتواره در تكتتوایتت  ،یاراوتت

 یهتا   یت و فعال یتوسعه مراكز استقرار انستان 

 . اند ن كننده داشتهیینقش تع یكشاورز

تتوان از   متی ز یرا ن یكشاورز یها  یفعال

بتتته دو گتتتروه  ییگاه ستتتازمان فضتتتایتتتدد

 یبنتد  ی گسترده و متمركتز طبقته  ها  یفعال

از  ای ر گتتروه او  كتته بختتش عمتتده د. نمتتود

( و یم و باغتدار یت د ی،آبت ) یزراع یها  یفعال

را شتتامل  یگستتترده و ستتنت هتتای یدامتتدار

 ریت ثر از عوامتل غ أمت یادیز یتا حد ،شود می

و  یعت یطب یهتا   یت   از قابلیت و به تبع یاراد

ن یم در پهنته سترزم  یاقلت  ،ختاک  یها یژگیو

 . شكل گرفته اس 

 یشامل واحدها اه  ین فعالای  گروه دوم

ن ینو های ور و كش یمتمركز پرورش دام و ط
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ه مراكتز عمتده   یدر حاشت  عمدتاً ، (ای گلخانه)

دولت  و   هتای  است  ی  از سیمصرف و به تبع

. بازارهتتا شتتكل گرفتتته استت    یهتتا یژگتتیو

مستتتندات، برنامتته ستتوم توستتعه اقتصتتادی، )

 . (1378، 1379-83اجتماعی و فرهنگی

ن عتتدم یتتتر طتتور خلصتته از مهتتم  هبتت

تتوان متوارد    میران ای  در ای منطقه یها تعاد 

 :ر را بر شمردیز

 زات یتت  و تجهیتتعتتدم تعتتاد  جمع

در  یدیت تول های  یو ظرف ییربنایز

 یو غربتت یمركتتز ی،منتتاطق شتتمال

و  یجنتوب  ی،انیت نسب  به مناطق م

  ؛كشور یشرق

 و  یصتتنعت هتتای  یتتتمركتتز فعال

از  یخاصت  هتای  در بختش  یخدمات

  ؛یمناطق مركز ،ر تهرانیكشور نظ

  و یتتاستتكان جمع ینظتتام قطبتت  

د در مراكتتتز یشتتتد هتتتای تمركتتتز

 ؛یاسبزرگ مق یتیجمع

 ن جوامتتع ید بتتیعتتدم تعتتاد  شتتد

از  یدر برخوردار ییو روستا یشهر

 یآموزشت  ی،خدمات ی،امكانات رفاه

 ؛. . . و

 یت ن استقرار جمعیعدم تناسب ب ، 

زات یتتت  و امكانتتتات و تجهیتتتفعال

 های ورورت و ها  یبا قابل ییربنایز

 یتوسعه در ستواحل جنتو  شترق   

  ؛كشور

 ییربنتا یز هتای   یوجود مازاد ظرف 

نستتب  بتته   ،از منتتاطق یدر برختت

 یاقتصتاد  هتای   یت   و فعالیجمع

 ؛مستقر در آنها

 ی در عتتتتدم تتتتتوازن و همتتتتاهنگ

ن یسترزم  هتای   یاز قابل یریگ بهره

 هتای  جه برهم خوردن تعاد یدر نت

ستت  یط زیمحتت) یطتتیستت  محیز

ش یدایو پ (نسان ساخ و ا یعیطب

  یر اصولیغ یتمركزها

 سازمان  یوجود عدم تعاد  در اجزا

رش یكشتتور بتته لحتتان پتتذ ییفضتتا

  متناستتب بتتا  یتت  و فعالیتتجمع

 ؛ینسب های  یامكانات و مز

 ه قتترار گتترفتن بختتش   یدر حاشتت

ن ایتت  یاز كشتتور و انتتزوا  یعیوستت

 یعیط طبی  از شرایمناطق به تبع

 . یو عوامل ادار

 ل و مشكالتیل مسایتحل ـ5
نتته از یاستتتفاده به هتتر چنتتد مووتتوع 

مختلتف   هتای   یت ن و استتفاده از قابل یسرزم

اكم در تتر از منتاطق پر  ییمناطق و تمركز زدا

همتواره بته عنتوان     شیآمتا  ریزی برنامهقالب 

 ریتزان  برنامته  هتای  ن دغدغته یتتر  مهم از یكی
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 هتای  ه طرحیز تهین اساس نای كشور بوده و بر

ن در ینته از سترزم  یبه جه  استفاده یشیآما

ش از انقتل   یتوسعه كشور چه پت  های برنامه

قترار  تأكیتد   و چته پتس از آن متورد     میاسل

تتتتوان در  متتتیكتتته بازتتتتا  آن را ) هگرفتتتت

كشتور   یجتار  های گذشته و برنامه های برنامه

 (گوناگون مشاهده نمتود  یمواد قانون در قالب

ش و یآمتا  یبتر مبنتا   ییفضتا  ریتزی  برنامهاما 

م كتار  یا تقست یت ن منتاطق  یب یكار مل میتقس

در عمتل متورد توجته     ین نتواح یب ای منطقه

از امكانتات   یاریبس و عملً هقرار نگرفت یجد

امتد  یپ. ه است  بتل استتفاده مانتد    ها  یو قابل

و  هتا  فرص  یع تصادفیتوز ،ن روندای مشخص

د ین و تشتد یدر پهنته سترزم   امكانات و منابع

 شده اس  كته  یمحل ای، منطقه های ینابرابر

انجتام   هتای  یگذار هیاز سرما یده ناشین پدای 

در حا   ،ها در گذشته رساخ یجاد زای  شده و

 . د شدن اس یتشد

 ین تنگناهتا یتتر  ن استاس از مهتم  ایت  بر 

ر را بتر  یتوان موارد ز میش كشور یآما یفرارو

 :شمرد

 كشور یعیط طبیشرا -5-1

 یعنتتیران ایتت  یتیمتتوقع یهتتا یژگتتیو

ک یت از آن از  یادیت ن بختش ز بود یكوهستان

طرف و قترار گترفتن آن در كمربنتد خشتک     

ن عوامتل  یتتر  مهتم  ،گتر ین از طرف دیكره زم

در كشتور   ییط آ  و هواین شراییثر در تعؤم

یت   كشتور و موقع  یط كوهستتان یشترا . اس 

دو رشته كوه البرز از غر  به شرق  یریگقرار

در شما  كشور و رشته كوه زاگرس از شما  

متانع   ای وارهی  شرق به صورت دغر  و جنو

باران زا از شتما  و غتر     یها انیاز نفوذ جر

ل بخش اعظم مناطق ین دلیشوند و به هم می

 یار كمتتتریكشتتور از نتتزوالت بستت  یمركتتز

از  یكتتیبرختتوردار بتتوده و آ  بتته عنتتوان    

ن ای  ن عوامل محدود كننده توسعه دریتر مهم

ن در ایتت بنتتابر. شتتود متتیمنتتاطق محستتو   

ن آ  یمأن موووع تیش سرزمیآما های برنامه

مختلتف همتواره بته     های  یفعال توسعه یبرا

 .  باشد مین عامل مطرح یتر عنوان مهم

)طترح جتامع    بر اساس گزارش جامتا  

ر یت ز های ه آ یزان تخلیم(. 1377آ  كشور، 

شامل )ز كلن كشور یآبر های در حوزه ینیزم

 یایت ج فتارس و در یخلت  ،ز مازندرانیحوزه آبر

ه یت ناح ی،فتلت مركتز   ،هیاچه ارومیدر ،انعم

ارد متتر  یت لیم 7/57 (شرق و قتره قتوم   یمرز

ارد یت لیم 7/50ه حتدود  یت زان ت ذیمكعب و م

ارد متتر  یت لیم 7متر مكعب اس  كته حتدود   

ن یشتتر یب. دهتد  میرا نشان  یمكعب تراز منف

ه بتا  یت اچته اروم یز دریت در حوزه آبر یتراز منف

ز یوزه آبرارد متر مكعب و حیلیم 40/3حدود 

ارد متتتر یتتلیم 9/2بتتا حتتدود  یفتتلت مركتتز
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ده در كنتار  یت ن پدای . شود میمكعب مشاهده 

د یباعث تشد در كشور یادوار های یخشكسال

 ینت یر زمیت ز هتای  از منتابع آ   یبهره بتردار 

 . شده اس یر اخ یها سا  یكشور ط

 ین آ  بترا یب مستلله تتام  یت ن ترتایت  به

 های تعاد جاد ای  مختلف و های  یتوسعه فعال

در منتاطق كمتتر توستعه     خصوصتاً  ای منطقه

ش یآمتا  ین چالش فرارویتر مهم ،افته كشوری

 هتای  د در برنامته یت ن خواهد بود كته با یسرزم

را بته آن اختصتاص    ای ژهیت گتاه و یجا یشیآما

 .  داد

 ن و مقرراتیقوان -5-2

 ین و مقررات همتواره نقتش اساست   یقوان

نتته در په را هتتا  یتتوتتابطه منتتد نمتتودن فعال

ن و یز قتوان یت ل نین دلیبه هم. ن دارندیسرزم

مختلف جهان  یدر كشورها یمقررات متعدد

دمان یت و چ ها  یوابطه مند نمودن فعال یبرا

طتور كته عنتوان     همان. شدن ینه آنها تدویبه

ز همتواره متورد   یت ران نایت   ن مستلله در ای شد 

 های ز در برنامهیل نین دلیتوجه بوده و به هم

و ستوق   یتی تمركتز زدا  یراب ینیگذشته قوان

افتته  یبه مناطق كمتر توسعه  ها  یدادن فعال

در اواختر   ،به عنتوان مثتا   . دیب رسیبه تصو

و همزمان بتا طترح مووتوع     یشمس 40دهه 

نتام   هب یآنكه برنامه مدون یش در كشور بیآما

 ،ران وجود داشتته باشتد  ای ن دریش سرزمیآما

جهتت  كنتتتر  توستتعه تهتتران و  ییهتتا اقتتدام

هتا   در شهرستتان  یگتذار  یهق بته سترما  یتشو

ن و یز قتتوانیتتن استتاس نایتت مطتترح شتتد و بتتر

 ین آنهاتر د كه از مهمیب رسیبه تصو یمقررات

ع در شعاع ی  استقرار صنایتوان به ممنوع می

و  یر متال یتهران و اتخاذ تداب یلومتریك 120

ع بتتته یستتتوق دادن صتتتنا یبتتترا یاتیتتتمال

اک و ار ،اصتفهان  ،چون اهتواز  ییها شهرستان

 .  كرمان اشاره كرد

ن تتا  یگونته قتوان   نایت   بیهر چنتد تصتو  

ه یتتترو یتوانستتت  از توستتتعه بتتت یحتتتدود

  یت گونتاگون در منتاطق پرجمع   های  یفعال

ی اریل مختلف بسیبه دال اما ،دینما یریجلوگ

ش نبوده و یاهداف آما ین جوابگوین قوانای از 

در  هتتتا  یتتتكماكتتتان مووتتتوع تمركتتتز فعال

ک مووتوع  یت ور بته  از كشت  یخاص های بخش

 . ل شده اس ینحل تبدیال

ع در یت احداث صنایممنوع -5-2-1

تهـران مصـوب    یرالومیك 120شعاع 

 رانیات وزیه 20/10/1346

ع در یجتاد صتنا  ای ، ن مصتوبه ایت  بر اساس

 یلتتومتریك 120تهتتران و حومتته تتتا شتتعاع  

ین همتت یدر انتهتتا امتتا ،ممنتتوع اعتتلم شتتده

ق ع در محتتدوده فتتویاحتتداث صتتنا ،مصتتوبه

ن ای بر. ات دول  شده اس یموكو  به اجازه ه

 هتای  گذشته درخواست   یها سا  یاساس ط
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 یع مختلف از سویاستقرار صنا یبرا یمتعدد

ن ایتت  در یو خصوصتت یدولتتت یهتتا دستتتگاه

ب بته  یت د كته اكثتر قر  یشنهاد گردیمحدوده پ

ن ایتت. ده استت یب رستتیاتفتتاق آنهتتا بتته تصتتو

و  ها  یشتر فعالیموووع باعث تراكم هر چه ب

و جتتذ   یصتتنعت هتتای  یتتفعال خصتتوص بتته

  در استان تهران خاصه شتهر تهتران   یجمع

ستوب آن را از   یامتدها یشده اس  كه آثار و پ

س  یز ویژه بهو  یفرهنگ ی،اجتماع های جنبه

توان مشتاهده   میدر كلنشهر تهران  یطیمح

 . نمود

ــواد  -5-2-2 ــالا م ــانون اص از  یق

 ،یقانون برنامه سوم توسـعه اقاصـاد  

 یجمهـــور یو فرهنگـــ یاجامـــاع

و  یقـرار ی برران و چگـونگ ای یاسالم

ـ ر وجوه از تولیوصول عوارض و سا د ی

ارائه دهندگان خدمات  ،كنندگان كاال

 "ع عـوارض  یقانون تجم "موسوم به 

 25/10/1381مصوب سال 

ایر ن قانون از سای  3ماده (ه)بر اساس بند

بتته استتتثنای محصتتوالت )ی دیتتتول یاكاالهتت

كه امكان استفاده از آنها به  (اورزیبخش كش

مطتتابق  ،وجتتود دارد ییعنتتوان محصتتو  نهتتا

ی مركتب از  شنهاد كارگروهیكه به پ یفهرست

ی وزارا ،(سیرزت )یی و دارا یر امور اقتصادوزی

س یع و معتادن و كشتور و رزت   یبازرگانی، صنا

تتتا  كشتتور ریتتزی برنامتته  و دیریستتازمان متت

بعد بته   سا  پانزدهم بهمن ماه هر سا  برای

درصتتد  3 ،رستتد متتیران یتتات وزیتتب هیتصتتو

ک درصتد  یدو درصد مالیات و )قیم  فروش 

 یعآن دستتته از محصتتوالت صتتنااز . (عتتوارض

ص و یست  بته تشخصت   یط زیآلوده كننده مح

 پانزدهم اسفند متاه هتر ستا  بترای    تا )اعلم 

ط ستازمان حفاظت  محتی    (ا در سا  بعتد جرا

 ،دیرنت گ متی س  كه در فهرس  فوق قترار ن یز

م  فتروش بته عنتوان عتوارض     ییک درصد ق

 .  شود میاف  یدر

ایتتن قتتانون بتتا اهتتداف و   مفتتاد بررستتی

ن كته در آنهتا بته    های آمایش سرزمی اس یس

ها   یو سوق دادن فعال ییات بر تمركز زداكرّ

د شتده  كیت أت یافتته   به مناطق كمتتر توستعه  

ن و ینی تنتاقض موجتود در قتوا   وبخت  ه، باس 

ان یت ش نمایاهتداف آمتا  مقررات كشتور را بتا   

یتک  متاده   1به عنوان مثا  در بند . دساز می

ش بر كاهش تمركز و تتراكم  یووابط ملی آما

ی  در مناطق پرتتراكم كشتور   الی  و فععجم

 ژه شهر تهران و اصفهان و مهتار رونتد رو  یو هب

. د شده اس یأكها ت  ی  و فعالیبه رشد جمع

ع یت قانون تجم 3گر بر اساس ماده ید یاز سو

 هتای   یت در خصوص معاف یسازوكار ،وارضع

ی در گتتذار هیستترما یو عتتوارض بتترا یاتیتتمال

نشتده و   ینت یب شیافته پی مناطق كمتر توسعه
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ی در گتذار  هیسرما یبرا ای زهیل انگین دلیهم

 . افته وجود نداردی مناطق كمتر توسعه

ــاانداردها  -5-2-3 ــوابط و اس  یض

 یهـا  از كارخانجات و كارگاه یخروج

 یصنعا

ست   یز یتن وتوابط و استتانداردها  داش

و  یاز آلتتتودگ یریجهتتت  جلتتتوگ یطتتتیمح

شتر    یشپت  هتا   یت از فعال یناش های بیتخر

. شتود  متی ست  قلمتداد   یط زیحفاظ  از مح

ست   یط زین اساس سازمان حفاظ  محت ای بر

از  یریقتانون نحتوه جلتوگ    15بر اساس ماده 

مبتادرت بته    3/2/1374هوا مصتو    یآلودگ

 یخروجتتت یاردهان استتتتاندیه و تتتتدویتتتته

. هتتا نمتتود روگتتاهیهتتا و ن كارگتتاه ،كارخانجتتات

 یو بترا  یصورت مل بهاد شده ی یاستانداردها

ط ختتاص یه شتتده و شتترا یتتكتتل كشتتور ته 

بته  . در مورد آنها اعما  نشده اس  ای منطقه

ا یتت یقیچ ستتاز وكتتار تشتتویل هتتیتتن دلیهمتت

ق به استقرار یتشو یدر مورد آنها برا یزشیانگ

افتتته مشتتاهده  یعه در منتتاطق كمتتتر توستت 

 .  شود مین

ـ یس یفشارها -5-3 جهـت   یاس

فاقـد   هـای  و پروژه ها طرا یاجرا

 یفن و یهات اقاصادیتوج

كتته  یل و مشتتكلتیگتتر از مستتاید یكتتی

 هتای  شه در تعتارض بتا اهتداف و برنامته    یهم

 یفشتارها  ،ر كشتور بتوده  ن دیش سترزم یآما

ها و  طرح یاجرا یبرا یمقامات استان یاسیس

و  یو فنت  یهات اقتصتاد یقد توجفا های پروژه

ش بته  یفقدان طرح مصو  آما. اس  یشیآما

ک سند فرادس  باعث شده است  تتا   یعنوان 

 یاز ستو  یادیز یر فشارهایاخ یها سا  یط

 ها ها و پروژه طرح یاجرا یبرا یاسیمقامات س

به اجترا   ییربنایز های ها و پروژه طرح خصوصاً

تتوان   متی نه ین زمای به عنوان نمونه در. دیآدر

 ییربنتا یز هتای  پتروژه  یادیبه احداث تعداد ز

یتر  نظ)ستد   ،ل(یت فرودگاه اردبیر فرودگاه )نظ

 هتای  و جتاده  (خترداد در استتان قتم    15سد 

ست   یبا متی  كته قاعتدتاً   اشاره نمود ییروستا

  و توستعه منتاطق   یت موجب نگهداش  جمع

 ،از متتوارد یاریدر بستت امتتا ،شتتوند ییروستتتا

از  یاریاسكان بس و ها د مهاجرتیموجب تشد

 .  دیگرد ینان در مناطق شهریروستانش

 یفقدان مدل مناسـ  بـرا   -5-4

 رانای ن دریش سرزمیآما

ش یاسناد و مدارک مرتبط با آمتا  یبررس

ن ایت   از یگذشتته حتاك   های ن در دههیسرزم

ش یآما یبرا یمناسب های اس  كه هنوز مد 

بته عبتارت   . ن در كشتور وجتود نتدارد   یسرزم

 هتتای ش فتترضیفرووتتات و پتتگتتر هنتتوز مید

 یعمرانت  هتای   یفعال یابی مكان یمناسب برا

بته عنتوان مثتا  هنتوز     . ن نشتده است   یتدو
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بنتدر   س  كه كشور به چه تعتداد یمشخص ن

ا تعتداد بنتادر   یت آ. از داردیت در شما  كشتور ن 

بتته  قتتادر ،احتتداث شتتده در شتتما  كشتتور  

ر ؟ یا خیكشور هستند  های ازیبه ن ییپاسخگو

و وتوابط كته بتوانتد در     ووتات ن مفرای  نبود

 ی،اقتصتاد  هتای  لفته ؤه میت ک مد ، كلیقالب 

را در  یطتتیستت  محیو ز یشتتیآما ی،اجتمتتاع

 یابیت  باعث شده اس  تا مكان ،دهد یخود جا

 میهات علین از توجیدر پهنه سرزم ها  یفعال

 . برخوردار نباشند یمناسب 

ــدم تعر -5-5 ــع ــ  از ی ف مناس

 من قه در كشور

و  ییایتتج راف یدمووتتوع منطقتته بنتت  

ن مناطق از جملته  ای  بیشكل و ترك یچگونگ

 یاس  كته همتواره دغدغته ذهنت     یموووعات

كشتورها بتوده    یتی ران اجرایو مد ریزان برنامه

از دو بعتتد  معمتتوالً یمنطقتته بنتتد . استت 

. ردیت گ متی و اجرا مورد توجه قرار  ریزی برنامه

 یها ریزی برنامهژه در ارتبا  با یو هب هن مقولای 

  یت ن اهمیش سرزمیو از جمله آما ینیمسرز

 یستفانه طت  أمت. ابتد ی متی  یتتر  ینت یو نقش ع

بر  یمتعدد های یبند گذشته منطقه یها ا س

 یهتا  اساس اهداف مختلف و توستط دستتگاه  

ن منطقه ای  صورت گرفته و هر كدام از یدولت

 انتد  نمتوده  میرا دنبا   یاهداف خاص ها یبند

 یرا فترارو  ین موووع مشكلت گوناگونای  كه

 نیتتر  از مهتم . ن قرار داده اس یش سرزمیآما

ر را بتر  یت توان متوارد ز  می ها ین منطقه بندای 

 :شمرد

ران ایت   یطرح جامع انرژ یبند منطقه. 1

 ؛)استانفورد(

 ؛بتل یطرح مطالعات یبند منطقه. 2

طرح جامع كش  )بوكرز  یبند منطقه. 3

 ؛نس(ینتها و

 ن ویطتترح جتتامع تتتأم یبنتتد منطقتته. 4

 ؛نیتوسعه پروتل

بلندمتتدت  یاستتتراتژ یبنتتد منطقتته. 5

 ؛ران(ین )ستیش سرزمیآما

 ؛وزارت كشور یالتای  یبند منطقه. 6

 ؛یمل یطرح كالبد یبند منطقه. 7

 ریزی برنامهش ویدفترآما یبند منطقه. 8

 ؛ای منطقه

مطالعتتات  یشتتنهادیپ یبنتتد منطقتته. 9

متورد استتفاده    - منطقه كتلن  9)ه یطرح پا

 ؛(گرف قرار ن

  و یریستتازمان متتد یبنتتد منطقتته. 10

لت یدر حتتد تشتتك)هتتا  استتتان ریتتزی برنامتته

 ؛(اس  یمشورت

حتته یال یشتتنهادیپ یبنتتد منطقتته. 11

 ؛(4) لت كلن دول یتشك

طتتترح جتتتامع آ   یبنتتتد منطقتتته. 12

 .)جاما (
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حووته   هشت  ن طترح، كشتور بته    ای در

 . م شده اس یتقس ز كلنیر آ 

ران در یا  یریگیت قرارموقع -5-6

رات یانــه و تــا یخاورم یایــجغراف

 برون زا یرهایماغ

ا و یران در قاره آسای  ییای  ج رافیموقع

ن یمأتت  ین دو حتوزه اصتل  یقرار گرفتن آن بت 

 یایت ج فتارس و در یخل یعنیدر جهان  یانرژ

ران را در كتتانون توجهتتات ایتت  ختتزر همتتواره

از . بتزرگ جهتان قترار داه است      هتای  قدرت

چنتتد ستتا  گذشتتته گتتر تحتتوالت ید یستتو

 یپاشت ایتران از جملته فرو    هیهمسا یكشورها

ی طالبان در شرق كشور، ستقو   دول  افراط

 یعتراق در غتر  و جنتو  غربت     یم بعثت یرژ

از  یشتورو  یستت ینظام كمون یفروپاش ،كشور

گتر  ید یشدن از سو یک سو و موووع جهانی

 ییتوستعه كشتور از ابعتاد فضتا     یبر چگتونگ 

به عنوان مثتا  در  . گذارد می یرات شگرفیثأت

ش از انقتتل  یستتابق و پتت  یزمتتان شتتورو 

غتر  در جنتو     یایدن یتیحلقه امن میاسل

ن ایت   از یزت ز جزیران نای  قرار داشته و یشورو

بتا  . شتد  مین حلقه آن قلمداد یتر حلقه و مهم

ن حلقته شكست  و   ای  یانقل  اسلم یروزیپ

ج بته جنتو    یتتدر  همجبور شد آن را بت   غر

 یپتس از فروپاشت  . تقتل كنتد  ج فارس منیخل

 یایت دن یه همچنتان بترا  یمهار روس ی،شورو

االت متحتتده همچنتتان از  ایتت  خاصتته ،غتتر 

ن یبه هم ،برخوردار بوده اس  یی  بسزایاهم

ج یاز جنتو  خلت   یتت ین حلقه امنای  زیل نیدل

قت  بته   یدر حق یعنت ی ،رانای  فارس به شما 

. انه منتقل شده اس یم یایه خزر و آسیحاش

طور  هند توسعه كشور بیشدت بر فرا هر بن امای 

طور اخص به عنوان  هش بیآما یها عام و طرح

یر خواهتتد گذاشتت  و ثأک عامتتل برونتتزا تتتیتت

ز اثرات خود را بتر كشتور گذاشتته    یكنون نتا

به عنوان نمونه مخالف  غر  با عبتور  ). اس 

ران و انتقتا  ان از  ایت   از  خط لوله انتقا  نف

 .  (1379 ،یمیعظ( )هانیج –باكو 

 هتای  ف نقشیشدن و تعر یموووع جهان

گر یز از دیمناطق مختلف كشور ن ید برایجد

 شود كه در می یمهم تلق یزا ی برونرهایمت 

 ییرا بتر ستازمان فضتا    یقت ینده اثترات عم یآ

 .  خواهد گذاش  یكشور بر جا

تواننتد بته    متی  ین تحتوالت یهر چند چن

در كشور مطترح   ییک فرص  استثنایعنوان 

ه ین تحتوالت در حاشت  ایت   سترع   اما ،دباشن

ن كتتل منطقتته از یكشتتور و همچنتت یمرزهتتا

كشتور   برخوردار بوده كه بعضتاً  یچنان سرعت

ن تحتوالت  ای  با ینتوانسته اس  تعامل مناسب

استتفاده   یختوب  هبت  ها داشته باشد و از فرص 

 .  دینما
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ـ    -5-7  یعدم وجـود منظومـه مل

بـه اشـارا     یبرا یاطالعات مكان

 مكاندار های ادهگذاشان د

ن اس  كه در حا  ای  از یحاك ها یبررس 

ی بترا  یدر سطن مل یاس  مشخصیحاور س

 یمكتان  هتای  داده یگتذار  کتباد  و به اشترا

، بلكته  ینه تنها در سطن مل. باشد یموجود نم

هتتا و  از ستتازمان یاریبستت یدر ستتطوح بخشتت

اس  یس یز داراین یدولت ییاجرا یها دستگاه

اطلعاتشتان   یگذار شتراکی به ابرا یمشخص

است ،  یس علوه بتر عتدم وجتود   . وجود ندارد

ل یتواننتتد تستته یكتته متت ینیاز قتتوان یاریبستت

در كشتور   زیت باشند ن ها كننده امر تباد  داده

عنتوان مثتا     هبت . ب نشده اس ین و تصویتدو

در  یدر حا  حاور قتانون شتفاف و مشخصت   

از  یحق نسخه بتردار    ویخصوص حق مالك

از  یاریوجتتود نتتدارد و بستت یكتتانم هتتای داده

 ین قتانون یچنت  ها به جه  عدم وجود سازمان

 .  كنند یخود اجتنا  م های از انتشار داده

 فرجام ـ6

مووتتوع  ،در ختتل  ستته دهتته گذشتتته 

و توجته بته    هتا   ینه فعالیع بهیش و توزیآما

ل توستعه  ین مستا یتتر  عدال  به عنتوان مهتم  

 یبترا  یمتعدد یها د و تلششكشور مطرح 

ع متعاد  آنها چته  یو توز ها  یفعال یاماندهس

ن و مقتتررات و چتته در قالتتب یدر قالتتب قتتوان

از جمله مطالعات انجتام  ) یتی مطالعاها طرح

كشتور   ریزی برنامه  و یریشده در سازمان مد

وزارت مستتتكن و  یكالبتتتد یهتتتا و طتتترح

ن ایت  امتا   ،در كشور صورت گرف  (یسازشهر

 در یطلتوب م یاثربخش ،اقدامات نتوانسته اس 

 های  یبه تناسب قابل ها  یع مناسب فعالیتوز

ع یت د و كماكان موووع توزیا نمافای  ینیسرزم

 هتا   ینامناسب امكانات و عدم استفاده از قابل

طق مختلتف كشتور و بته    ی منتا و استعدادها

از پهنه   میبخش اعظ یافتگیتوسعه ن یعبارت

در كشتور   یک چالش اساسیكشور به عنوان 

ع یت شتبختانه وترورت توز  خو. شدبا میمطرح 

در سطوح مختلتف   ها  ی  و فعالینه جمعیبه

نظتتام درک شتتده استت  كتته بازتتتا  آنهتتا را  

. متعدد مشاهده نمتود  یمفاد قانون توان در می

ش یتحتتوالت آمتتا  یگتتر بررستت ید یاز ستتو

ن و ین تكویّگذشته مب یها سا  ین طیسرزم

 ریتزی  برنامته ن مهم در نظام ای  گاهیتكامل جا

ن یتتوان چنت   متی قت   یدر حق. باشد می كشور

ن یش سترزم یآما ی نمود كه مقولهریگ یجهنت

در   میار مستتحك یبست  یقتانون  های از پشتوانه

 اما ،باشد میكشور برخوردار  ریزی برنامهنظام 

 یل و مشكلت و موانع متعددیدر اجرا با مسا

جتاد  ای  ر مناسب ویلذا اتخاذ تداب .اس مواجه 

ن موانتع و  ایت  رفتع  یرامناسب بت  یسازوكارها
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ستت  در كتتانون توجهتتات  یبا متتیمشتتكلت 

 .ردیكشور قرار گ ریزان برنامه

ش یآمتتا یل و مشتتكلت فتترارو یمستتا

توان مورد  میمختلف  های ن را از جنبهیسرزم

ل ین مساای از یبخش. ل قرار دادیه و تحلیتجز

و مشكلت بته عنتوان عوامتل ختار  كنتتر       

ران ایت   ن دریمش سرزیآما یفرارو ریزان برنامه

ن خصتتوص ایتت  كننتتد كتته در متتی ییخودنمتتا

 یدر كشتورها  یاست یتوان بته تحتوالت س   می

از  یاریران اشتتاره كتترد كتته بستتایتت  هیهمستتا

گذشتته   یهتا  را كه در خل  سا  یمفرووات

م یآنهتا تنظت   ین كشور بر مبنایش سرزمیآما

 یو بتازنگر  دهد میر قرار یثأتح  ت ،شده بود

ن را یش سترزم یآما یاز راهبردها یاریدر بس

از مشتكلت   یبخشت . دینما میر یاجتنا  ناپذ

ا مصوبات متنتاقض بتا   ین یل وجود قوانیبه دل

ن است   یش سترزم یآما های اس یاهداف و س

ع یووابط استقرار صنا ،ع عوارضیقانون تجم)

است  تتا در    یل وترور یت ن دلیبه همت . (... و

و  یین تناقضتتات شناستتا ایتت  كوتتتاه متتدت 

در . ر آنهتتا اعمتتا  گتتردد  اصتتلحات الزم د

تحقتق   یهتا بترا   تتلش  میصورت تمتا  نای ریغ

م خواهتد  یش عقت یآمتا  های اس یاهداف و س

 یبترا  یمسلوالن محل یاسیس یفشارها. ماند

ه یتتفاقتتد توج هتتای و پتتروژه هتتا طتترح یاجتترا

 یگر موانع و تنگناهایز از دین یو فن یاقتصاد

د یتتشتتوند كتته با متتیكشتتور قلمتتداد  یفتترارو

نته  ین زمایت  كشتور در  ریتزان  امته برنمجموعه 

 یو راهكارهتتا. دكننتتاتختتاذ  یر مناستتبیتتتداب

ن یچنتت یاجتنتتا  از اجتترا یبتترا یمشخصتت

ار یآنها بست  ییفضا یكه بازخوردها ییها هپروژ

و در واقع اختل  در اهتداف  اس  د بوده یشد

 ،شتوند  متی ش محستو   یآمتا  های اس یو س

 یمناستب بترا   یهتا  ه متد  یت ته. ندیه نمایارا

، بتته اشتتتراک هتتا  یتتدار نمتتودن فعال مكتتان

بتته اهتتداف و   یبنتتدی، پاهتتا گذاشتتتن داده

ن و یدر قتوان  یبتازنگر  ،شیآمتا  هتای  اس یس

واكتنش مناستب در برابتر تحتوالت      ،مقررات

ن ایت   و تعامتل و استتفاده مطلتو  از    یخارج

هستتند   یلین مستا یتتر  تحوالت از جمله مهم

ش در یآمتا  هتای  اس ید در اهداف و سیكه با

رند تا بتتوان اهتداف و   ین توجهات قرار گكانو

ن در كشتور را  یش سترزم یآمتا  هتای  اس یس

 . محقق نمود

 

 ها وشتپان

شمسی و در دوره پنجم قانونگذاری  1303در سا  . 1

شمستی( در زمتانی    1302مجلس شورای ملی )ستا   

كتار بتود،   ه الوزرا مش و  ب كه روا خان به عنوان رزیس

هتتای اقتصتتادی و  متتهبتترای همتتاهنگی در تنظتتیم برنا

عمرانی كشور، در مجلس شورای ملی وق  كمیسیونی 
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متشكل از هف  عضو « كمیسیون اقتصادیات»با عنوان 

زاده تشكیل شد كه اولین كار آن تنظیم  به ریاس  تقی

ستتازی و پیشتتنهاد   متتدت بتترای امتتور راه  برنامتته دراز

 .  ها بود های جدید برای انجام برنامه مالیات

د تشتتكیل كمیستتیون اقتصتتادیات و رستت یبتته نظتتر متت

صتتمیمات متختتذه در آن اقتتداماتی كتته بتتا توجتته بتته ت

توستتعه »گیتتری  صتتورت متتی گرفتت ، ستترآغاز شتتكل 

هتوم نتوین آن در ایتران بتوده     به مف «ریزی شده برنامه

اندیشته   كستانی كته در بستط و    یكتی از اولتین   . اس 

، مهندس علی زاهدی ریزی در ایران نقش داش  برنامه

ه تحصیلت خود را در رشته معدن در كشتور  او ك. بود

بته ایتران    1309در ستا    ،فرانسه به اتمام رسانده بود

ستتین بتار   بترای نخ  1310مراجع  نمود و در استفند  

( 1310 -1316ای هف  ستاله )  مبادرت به تهیه برنامه

برای توسعه صنعتی ایران نمتود و آن را در نوشتته ای   

 . داد ازهار« لزوم پروگرام صنعای»با نام 

البته در آن مقطتع هنتوز عنتوان آمتایش سترزمین      . 2

 ،جتای آن ه متداو  نشده بود و در یادداش  مشتاور بت  

« تنسیق سترزمین » و «وری سرزمین بهره»اصطلحات 

 .  رفته اس  به كار می

: در بهتره بترداری   اصل چهل و هشتم قانون اساسی. 3

طن از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در ست 

ها و  های اقتصادی میان استان ها و توزیع فعالی  استان

ه ، بت لف كشور، باید تبعیض در كتار نباشتد  مناطق مخت

فراخور نیازها و استتعداد رشتد   كه هر منطقه به  طوری

 .  ، سرمایه و امكانات الزم در دسترس داشته باشدخود

 1384 در الیحه تشكیلت كتلن دولت  كته ستا     . 4

ریزی كشور ارایته شتد،    ی  و برنامهتوسط سازمان مدیر

بنتتدی  منطقته تقستیم   8هتای كشتور در قالتب     استتان 

در این الیحه برای هماهنگی امور اجرایی بتین  . اند شده

ای كته عضتو    انی برای هر منطقه یک وزیر منطقته است

ایتتن . تند، پیشتتنهاد شتتده استت  كابینتته ملتتی هستت 

 بندی دقیقاٌ منطبق بر تقستیمات ایتالتی انجتام    منطقه

 .  شده توسط وزارت كشور اس 

 

 منابع
های توسعه یافتگی در استان  بررسی تطبیقی شاخص .1

هتای كشتور طتی     بوشهر و مقایسه آن با سایر استتان 

(، ستازمان متدیری  و   1384، )1382-84هتای   سا 

 .ریزی استان بوشهر برنامه

( )الف(، مروری بتر  1387پوراص ر سنگاچین، فرزام، ) .2

هفته نامته  ، (1347-1377)تحوالت آمایش سرزمین 

، 288، ستا  هفتتم، شتماره    تحلیلی برنامته  –خبری 

ریتتزی و نظتتارت راهبتتردی ریاستت    معاونتت  برنامتته

 . جمهوری

( ) (، متروری بتر   1387پوراص ر سنگاچین، فرزام، ) .3

، (های سوم و چهتارم  برنامه)تحوالت آمایش سرزمین 

، ستا  هفتتم،   تحلیلتی برنامته   –هفته نامته خبتری   

ریزی و نظارت راهبتردی   ، معاون  برنامه 289شماره 

 . ریاس  جمهوری

(، 1382و همكتتاران، ) فتترزام. پوراصتت ر ستتنگاچین  .4

مجموعته مقتاالت   های فراروی توسعه پایتدار،   چالش

، موسسه عالی آموزش و ریزی توسعه مدیری  و برنامه

 . ریزی پژوهش مدیری  و برنامه
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ریتزی   مته اندیشه توسعه و برنا (، 1383تابش، احمد، ) .5

، ستازمان  ایران و چگونگی تشكیل سازمان برنامته  در 

 .  ریزی كشور مدیری  و برنامه

تجربته   –آمتایش سترزمین   (، 1384توفیق، فیتروز، )  .6

مركتز مطالعتات و    ،جهانی و انطباق آن با ووع ایران

 . تحقیقات شهر سازی و معماری

(، آمتتایش ستترزمین و طتترح 1379توفیتتق، فیتتروز، ) .7

مجموعتتته ، 1379ذربایجتتتان، كالبتتتدی منطقتتته آ

، چتا  دوم، ستازمان   تخصصتی  های علمتی  سخنرانی

 .  ریزی مدیری  و برنامه

ایتران در   (، تحوالت جمعیتتی  1386علی، ). حصاری .8

 –هفتتته نامتته خبتتری  ، 1385و  1375سرشتتماری 

ریتزی و   ، معاونت  برنامته  251، شماره تحلیلی برنامه

 نظارت راهبردی ریاس  جمهوری 

(، معاونت  امتور   1377، )ایتران  ریزی در  سابقه برنامه .9

اقتصادی و هماهنگی، دفتر اقتصتاد كتلن، ستازمان    

 برنامه و بودجه  

، 1386التی   1383 هتای  آماری كشور، ستا   سالنامه .10

 . ایران مركز آمار

مبتانی  طرح پایه آمتایش استتان آذربایجتان شترقی،      .11

(، جلتد او ،  1384، )نظری و روش شناستی آمتایش  

 . ریزی آذربایجان شرقی برنامه سازمان مدیری  و

، وزارت گزارش سنتز(، 1377طرح جامع آ  كشور، ) .12

 نیرو  

توستعه و نهتاد ستازی در    (، 1379حسین، ). عظیمی .13
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