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چكیده
كشور ایران دارای حدود شش دهه سابقه رسمی برنامهریزی عمرانی است و برنامتهریتزی در ختل ایتن
مدت به طور عام و آمایش سرزمین به تبعی از شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی همواره بتا ت ییترات
و دگرگونیهایی همراه و فراز و نشیبهای بسیار زیادی را شاهد بوده اس  .لذا شناخ این تحوالت بترای
رسیدن به راهكارهای عملی و رفع تنگناها و موانع فراروی آمایش سرزمین بسیار حیاتی میباشد .بررستی
سیر تحوالت آمایش سرزمین طتی ستا هتای گذشتته از ایتن واقعیت حكایت دارد كته مووتوع عتدم
تعاد های منطقهای و عدم استفاده از قابلی هتای سترزمینی و بته عبتارتی توستعهنیتافتگی بختشهتای
وسیعی از كشور همواره به عنوان یكی از مهمترین دغدغههای برنامهریزان چه قبل و چته بعتد از انقتل
بوده اس  .به همین دلیل نیز طی سا های گذشته اقدامات گسترده چه در قالب طرحهای مطالعتاتی یتا
تدوین قوانین و مقررات صورت گرف  ،اما به دالیل مختلف ،این اقدامات عقتیم مانتده و كماكتان مووتوع
آمایش سرزمین و توزیع عادالنه فعالی ها و جمعی در پهنه سرزمین در كانون توجهتات برنامتهریتزان و
تصمیمگیران كشور قرار گرفته اس .
با توجه به موارد فوق در این مقاله تلش شده اس تا تصویری خلصه از تحوالت برنامتهریتزی كشتور بتا
تأكید بر آمایش سرزمین طی سا های گذشته ارایه شود و جایگاه آن در نظام برنامهریتزی كشتور تبیتین
گردد .در ادامه بهصورت اجمالی به خلصهای از عدم تعاد های منطقتهای در كشتور اشتاره و مهتمتترین
ویژگیهای این عدم تعاد های منطقهای فهرس شدهاند .در بخش آخر نیز تعدادی از مهمتترین مستایل
و مشكلتی كه در حا حاور سیاس ها و برنامههای آمایش سرزمین با آنها مواجه هستند ،مورد تحلیتل
بررسی قرار گرفته و در بخش پایانی و پس از جمعبندی نیز راهكارهای رفعاین تنگناها و مشتكلت ارایته
شدهاند.
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برنامهریزی توسعه متتداو در همتان مقطتع

 -1مقدمه
تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ایران

در خل سا های اخیر خصوصاً از اوایل
دهه  1350شمسی ،نف

و توستعه در پهنته

سرزمین ایتران پیونتد تنگتاتنگی یافت

و بتا

افتتزایش قیمت آن طتی ایتن ستتا هتتا ،ایتن
وابستتتگی تشتتدید شتتد .بتته دلیتتل همتتین
وابستگی ،نوسانات قیم

نف و رونق و ركود

آن بر چگونگی روند توستعه ملتی و ستاختار
فضایی كشور تأثیر گذاشته اس .
پیامد این فرایند و الگوی توسعه وابستته
به درآمدهای نفتی ،علوه بر عدم تناستب بتا
واقعیات جامعه ایران ،ظرفیتی كاذ و به دور
از نیازهتتا و توانمنتتدیهتتای اجتمتتاعی را در
كشور باعث شده اس كه بازخوردهتای آن را
بهصورت رشد ناموزون سكونتگاههای انستانی
و تمركز فعالی ها و در مجمتوع تفتاوتهتای
فتتاحش بتترونمنطقتتهای درونمنطقتتهای در
كشور میتتوان مشتاهده نمتود .ایتن مستلله
باعث شتده است

تتا توستعه منتاطق كمتتر

توستتعه یافتتته صتترفاً در پیونتتد و ارتبتتا بتتا
مناطق توسعهیافته مفهوم یابتد و بته همتین
دلیل نیز از توانمندی های ایتنگونته منتاطق
استفاده معقو صورت نگیرد .دو برنامه هف
ساله دوم و دو برنامه پنجساله بعتد از آن كته
طی سا های  1342-1346و 1351-1347
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بتته اجتترا درآمتتد ،برگرفتتته از رویكردهتتای

جهتتان و ادبیتتات حتتاكم از دیتتدگاه توستتعه
منطقتتهای مبتن تی بتتر نظری ته قطتتب رشتتد و
توسعه نقطههتا و لكتههتای دارای قابلیت هتا
استوار بتوده انتد .بتر پایته چنتین رویكتردی،
شكلگیری فعالیت هتا و اقتدامات توستعه در
پهنه كشور ،از یک سو برخاسته از وترورت و
نیاز دستیابی به یک هدف ملی بود و از سوی
دیگر بهجای آنكته قابلیت هتا و فرصت هتای
توسعه درون زا را در منطقته تقویت و متورد
استتتفاده قتترار دهتتد ،عمتتدتاً در چتتارچو
سیاس ها و هدفهای كلن پیش بینی شتده
در برنامههای توسعه ملی كه اهتداف آنهتا بتر
رشتتد صتترف اقتصتتادی متك تی بتتود ،دنبتتا
میشد .نتیجتهایتن رویكترد بتهوجتود آمتدن
فضتتایی قطب تی در پهنتته كشتتور ب تهصتتورت
فعالی های اقتصادی و شبكه های زیرساختی
بهصورت لكههای متمركز و قطبی ،اما بستیار
پراكنده و ناموزون خود را نمایان ساخ .
پس از پیروزی انقل اسلمی و اجترای
سه برنامه توسعه ،هر چند بته لحتان نظتری
موووع ایجتاد تتوازن و آمتایش سترزمین در
برنامههای توسعه همواره مورد تأكید بوده ،اما
به دالیل مختلف ،اقدامات انجام شتده عقتیم
مانده اس و كماكان موووع عدم تعاد هتای
منطقه ای در كشتور بته عنتوان یتک چتالش

سیاس گذاران كشور قرار دارد.

خودنمایی میكنند .در بخش آخر نیز پس از

این مقاله با نگاهی تحلیلی و با استتفاده

جمعبندی ،پیشنهاداتی ارایه شده اس .

از روش ستتتتادی و استتتتفاده از مستتتتندات
در حا حاور فراروی آمایش سترزمین قترار

ایران

از مطالتتب ارای ته شتتده مربتتو بتته مستتایل و

سابقه رستمی برنامتهریتزی عمرانتی است و

كه در حا حاور سیاس هتا

از

مشكلتی اس

برنامه ریزی در خل این مدت بته تبعیت

و برنامههای آمایش كشور با آن مواجه بوده و

شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی همتواره

بیشتر منعكس كننده نظرات نگارندگان مقاله

با ت ییرات و دگرگونیهایی همراه بوده و فراز

اس  .الگوی های بهكتار گرفتته شتده در ایتن

و نشیبهای بستیار زیتادی را متحمتل شتده

مقالتته از چهتتار بختتش است  .در بختتش او ،

اس  .در مجمتوع در بررستی ستیر تحتوالت

مبتتانی نظتتری و تعتتاریف آمتتایش ستترزمین

برنامهریزی در ایتران بتهطتور عتام و آمتایش

بهصورت اجمالی مورد بررسی قرار میگیترد.

سرزمین بهطور اخص ،دو دوره كاملً مشخص

تحوالت برنامهریزی كشور با تأكید بر آمتایش

قابل تشخیص اس .

در بختتش دوم بررستی و ب تهصتتورت اجمتتالی

 -1-2پیشـــینه تحـــول و ت ـــور

تحوالت آن ارایه میشود .در بخش سوم نیتز

برنامه ریـزی و آمـایش سـرزمین در

مهمترین ویژگیهای سازمان فضایی كشور بتا
استفاده از آخترین آمتار و اطلعتات موجتود
مورد بررسی قرار میگیرد .در بختش چهتارم
نیتز مهتتمتتترین مستتایل و مشتتكلت فتتراروی
آمایش با استتفاده از متوارد مطترح شتده در
بخشها تحلیل میشود كه بخشی از موانتع و
مشتتكلت صتترفاً استتتنبا نگارنتتدگان مقالتته
میباشد كه در حا حاور به عنوان برختی از



دارد ،مورد بررسی قرار میدهد .بخش زیتادی

كشتتور ای تران دارای حتتدود شتتش دهتته



موجود ،مهمترین مستایل و مشتكلتی را كته

2ـ پیشینه آمایش سـرزمین در

شماره پنجاه و دو سا هجدهم پاییز 1388

اساستتتتی فتتتتراروی تصتتتتمیمگیتتتتران و

مشكلت كلیتدی فتراروی آمتایش سترزمین

ایران قبل از انقالب اسالمی
گرچه برنامهریتزی در ایتران بته معنتای
نوین آن از سا  1327در ایران آغاز شد ،امتا
بررسی اسناد و سوابق حاكی از این اس كته
قبل از این تاریخ نیز تلشهای بسیار زیتادی
برای توسعه كشور در قالب برنامههای عمرانی
صورت گرفت  ،امتا بته دالیتل مختلتف ،ایتن
تلشها ناكام ماند( .تابش ،1383 ،ص .)25
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برنامتته او هفت ستتاله كشتتور در طتی

عمتتومی و هماهنتتس ستتازی سیاستت هتتای

ستتا هتتای  1328التتی  1334و در شتترایط

مختلف مملكتی با سیاس های عمرانتی بتود.

ركتتود ،تتتورم و از هتتم پاش تیدن بنی تان امتتور

(تابش ،1383 ،ص .)30

اقتصادی كشور و بتی ثبتاتی سیاستی كشتور

برنامتته عمرانتتی چهتتارم ( )1347-51در

آغاز شد ،اما در میانته راه و پتس از كودتتای

شرایطی متفاوتتر از برنامههتای گذشتته بته

سا  1332متوقف شتد .برنامته هفت ستاله

اجرا درآمد .در تنظیم و تدوین برنامه چهارم،

دوم ( )1335 -41در نیمتته دوم ستتا 1334

جامعی

و پیوستتگی در نظتام برنامته ریتزی

در شرایط متفاوتتر از برنامته او و در یتک

استتتمرار یافتت  .در ایتتن برنامتته بتتر ختتلف

جوّ نستبتاً مطمتلنتتر از برنامته او تتدوین

برنامتتتههتتتای گذشتتتته ،تحتتتولی در نظتتتام

گردی تد .برنامتته مزبتتور در استتفند  1334بتته

برنامهریزی صورت گرف  ،بتهصتورتی كته دو

تصتتویب مجلتتس شتتورای ملتتی رستتید .از

فرایند از بتاال بته پتایین بتا عنتوان "برنامـه

مهم ترین اهداف كلی این برنامه میتتوان بته

كالن" و از پایین به باال با عنتوان "بخـش"

افزایش تولید و بهبود و توسعه صادرات ،تهیه

داده شتد كته در

در نظام برنامه ریزی دخال

این جریان با یكدیگر همسو میشتدند

نیازهتتای وتتروری متتردم در داختتل كشتتور،

نهای

توستتعه كشتتاورزی و صتتنایع و اكتشتتاف و

(تابش ،1383 ،ص .)32

بهرهبرداری از معادن و ثروتهای زیرزمینی و

از مهمترین اهداف این برنامه میتوان به

اصلح و تكمیل وسایل ارتبا و اصتلح امتور

تسریع در رشد اقتصتادی و افتزایش درآمتد،

بهداش عمومی و غیره اشاره نمود.

توستتعه صتتنع  ،افتتزایش بتتازده ستترمایه،

برنامه سوم توسعه ( )1342-46بر پایته

گسترش تحقیقات علمتی ،توزیتع عادالنتهتتر

ارزیابی برنامه دوم (بازنگری برنامه دوم) و بتر

درآمتتدها ،افتتزایش فعالیتت هتتای آبتتادانی و

اساس اصو فنی جدیتد تهیته شتد و اولتین

بهسازی خصوصاً در مناطق روستایی ،كتاهش

برنامه ای بود كه بتهصتورت جتامع و بته هتم

وابستتتگی بتته ختتار  ،تستتریع رشتتد بختتش

پیوسته تنظیم و از سوی ستازمان برنامته بته

كشاورزی ،تأمین مواد اولیه صنع در داختل

دول ارسا شد .از ویژگیهتای برنامته ستوم

كشور ،تنوع بخشیدن به كاالهتای صتادراتی،

مشتخص بتودن اهتتداف ،جامعیت برنامتته در

بهبود خدمات اداری و موارد مشابه اشاره كرد

پیشبینی سرمایهگتذاری بختش خصوصتی و

(سابقه برنامهریزی درایران ،1377 ،ص .)13

ت یی ترات مهمتتیدر ستتازمان برنامتته صتتورت

زیادی از مردم در پهنه كشور از گردونه رشد

گرف و از این پس سازمان برنامه به"سازمان

و توسعه بیبهره ماندند و كاملً در انتزوا قترار

برنامتته و بودجتته" ت ییتتر نتتام یاف ت و امتتور

گرفتند .همانطور كه عنوان شتد ،دو قطبتی

بودجتتهری تزی از وزارت دارایتتی منتتتزع و بتته

شدن فضای كشور در آغاز دهه  40آغاز شده

سازمان برنامه منتقل گردید.

بود و در اواخر همین دهه بیشتر نمایان شتد.

از مهمترین هدفهتای كلتیایتن برنامته

در اواختتر دهتته  40دفتتتر عمتتران ناحیتتهای

متتیتتتوان بتته ارتقتتاب بیشتتتر ستتطن دانتتش و

ستتازمان برنامتته لتتزوم بتتازنگری در توزیتتع

فرهنس و بهداش و رفاه جامعه ،توزیع عاالنه

ج رافیایی برنامههای توسعه را بترای كتاهش

درآمد ،حفظ و استمرار رشد سریع اقتصادی،

شكافهای منطقه ای و توزیع بهینه فعالی ها

تأمین اشت ا مولد ،ایجاد تعاد بیشتتر بتین

در پهنه سرزمین مطرح نمود .عتلوه بتر ایتن

مناطق مختلف كشتور از نظتر برختورداری از

معاون

طرح و برنامه سازمان برنامته نیتز بتر

امكانات اقتصتادی ،حفاظت  ،احیتاب و بهبتود

استتتفاده از قابلی ت هتتای منطقتتهای و نتتوعی

محیط زیس  ،افزایش سهم ایران در تجتارت

برقتتراری سلستتله مراتتتب ختتدمات رستتانی از

بین المللی اشاره كرد (سابقه برنامته ریتزی در

دیدگاه اجتماعی و اقتصادی درون منطقته ای

ایران ،1377 ،ص .)13

تأكید نمود (توفیق ،1379 ،ص .)270

رشد شتابان اقتصاد كشتور كته در دهته



و تدوین گردید .مقتارن تصتویب ایتن برنامته

برنامهها از جامعیت و فراگیتری الزم ،اقشتار



شرایطی متفاوتتر از برنامه های گذشته تهیه

چالش دیگر اینكه به دلیل عتدم برختورداری

شماره پنجاه و دو سا هجدهم پاییز 1388

برنامتته عمرانتتی پتتنجم ( )1352-56در

ثروت در كشور توجه جدی معطوف نگردیتد.

یكی دیگر از مهمتترین عوامتل اثرگتذار

چهل آغاز شتده بتود ،در ایتن برنامته شتتا

در اهمی یافتن مووتوع ایجتاد تعتاد هتای

مضاعفی یاف  .همزمان تأكید بر رشد شتابان

منطقتتهای در پهنتته ستترزمین یتا بتته عبتتارت

بخشی و قطبهای رشد صتنعتی ،دو چتالش

جامعتر آمتایش سترزمین در ایتران ناشتی از

اساسی را فراروی برنامهریزان كشور در اواسط

انتشتتار مقالتتهای از ستتوی دانشتتگاه تهتتران

دهه  40و با شدت بیشتری در آغاز دهته 50

(موسستته مطالعتتات و تحقیقتتات اجتمتتاعی)

قرار داد .چالش نخس این بود كه در فراینتد

تح عنوان " مسلله افزایش جمعی تهتران

برنامه ریزی كشور به مووتوع توزیتع عادالنته

عمران كشوری" در

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

برخوردار شده بود كه ورورت تتدوین برنامته

مناستتب تهیتته طتترح جتتامع شتتهر تهتتران

آمایش را اجتنا ناپذیر نموده و اتخاذ تدابیر

این شتهر در

برای ساماندهی فعالی ها در پهنته سترزمین

سا  1370به  8/5میلیون نفر خواهد رسید.

بیشتر مورد تأكید قرار گرف (توفیق،1379 ،

در برابر این پیشبینی كه در همتان مؤسسته

ص .)271

پیشبینی شده بود كه جمعی

صورت گرف  ،وزارت نیرو (آ و برق ستابق)
مدعی شده بود كه تهران به دلیل محتدودی
منابع آ ظرفی

1

مهندستین مشتتاور بتتتل در ستتا هتتای
 1350- 51در مطالعتتاتی بتتا عنتتوان «طتترح

پتذیرش  4/5میلیتون نفتر

جامع مطالعات توستعه اقتصتادی -اجتمتاعی

(بعدها  5/5میلیتون نفتر) را نتدارد .البتته در

كشتتور» پیشتتنهاداتی بتترای تجدیتد ستتازمان

همان زمان ،بتی آنكته برنامته متدونی بتهنتام

برنامتتهریتتزی و اجرایتتی كشتتور بتتا تأكیتد بتتر

آمایش سرزمین در ایران وجود داشته باشتد،

تمركززدایی و توجه بیشتتر بتر قابلیت هتای

اقداماتی جه

كنتر توسعه تهران و تشویق

مناطق ارایه نمود.

به سرمایهگذاری در شهرستانهتا آغتاز شتده

در سا  1353دفتتر آمتایش سترزمین

بود ،از نمونه های این سیاس ها میتتوان بته

توسط سازمان برنامه و بودجه تأسیس شتد و

ممنوعیتت استتتقرار صتتنایع در شتتعاع 120

در سا  1354قترارداد تهیته طترح آمتایش
( )2

كیلومتری تهران (مصو ستا  1346هیتات

سرزمین با مهندسین مشاور ستیران بستته

وزیران) و اتخاذ تدابیر متالی و مالیتاتی بترای

شد كه نتیجه مطالعات مرحلته نخست را در

سوق دادن صنایع به شهرستتان هتایی چتون

سا  1355منتشر نمود .گزارش مرحلته دوم

اهتتواز ،اصتتفهان ،اراک و كرمتتان اشتتاره كتترد.

با عنوان «مطالعتات دوره دوم استتراتژی دراز

به این ترتیب مشاهده میشود كلیته اقتدامات

مدت آمایش سرزمین» در اردیبهشت 1356

یاد شتده كته مصتادیقی از آمتایش سترزمین

در چهار بخش آماده شتد .ایتن چهتار بختش

قلمداد میشوند ،بدون اینكته ستندی بتهنتام

عبارت بودنتد از نظتام شتهری و ختط مشتی

آمایش در كشتور در دهته  40وجتود داشتته

اجرایتتی آن ،جامعتته روستتتایی و ختتط مشتی

باشند ،در اندیشه برنامه ریتزان ایتران خطتور

اجرایی آن ،محور آذربایجتان – خوزستتان و

نموده بود ،اما در اواخر دهه  40و  50شتتا
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توسعه بخشهتای مختلتف از چنتان ابعتادی

1 - Battle Memorial Institute, Colombus,
Ohio

از فعالی های بخش دوم و سوم و خط مشتی

میبایس

بهصورت مشترک توستط وزارت و

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

مستتكن و شهرستتازی و وزارت كشتتاورزی و

ص .)6

منتتابع طبیع تی صتتورت متتیگرف ت (توفیتتق،



در ستتا  1348دبیرخانتته شتتورایعالی

 ،1379ص .)271

و مستتكن نیتتز طرحتتی بتتا عنتتوان «مطالعتتات

ســرزمین پــا از پیــروزی انقــالب

برنامه ریتزی شتهری و منطقتهای» زیتر نظتر

اسالمی
تحتتوالت برنامتتهریتتزی دوران پتتس از

مطالعات در فروردین  1350به صورت اطلس

انقل اسلمی را به تبعی

برنامهریتزی شتهری و منطقتهای در مقیتاس

اسلمیو بروز جنس تحمیلی میتتوان بته دو

یک پانصد هزارم به تعداد معدود منتشر شتد.

دوره  1357-67و  1368به بعد طبقه بنتدی

اما جایگاه قانونی اقتدامات انجتام شتده بترای

نمود .در دهه او  ،نظتام جمهتوری استلمی

برنامهریزیهای منطقه ای كه از ستوی وزارت

ایران بتا مستایل شتكلگیتری انقتل  ،فترار

انجام شده بود ،توستط

سرمایه ،مهاجرت نیروی انسانی ،ملتی كتردن

سازمان برنامه متورد تردیتد و اختتلف قترار

بسیاری از صنایع و بانکها و بهدنبا آن بروز

گرف .

جنس  8ساله و بهطور كلی فضتای انقلبتی و

مسكن و آبادانی وق



شهرسازی و معماری وابسته به وزارت آبادانی

 -2-2پیشینه برنامه ریزی و آمـایش

ستازمان ملتل متحتتد آغتاز كتترد .نتیجتهایتن

شماره پنجاه و دو سا هجدهم پاییز 1388

خط مشی اجرایی آن و سرانجام تمركز زدایی

رعایتت اولویتت بتترای مصتتارف كشتتاورزی

از تحوالت انقل

در قتتانون ت ییتتر نتتام «وزارت آبتتادانی و

جوّ بدبینی نسب به برنامههای توسعه قبل از

مسكن» به «وزارت مسكن و شهر سازی» در

انقل مواجه بود و عملً طی سا های اولیته

ستتا  1353و تعیتتین وظتتایف آن ،بتتترای

پس از پیروزی انقل استلمی ،كشتور فاقتد

نخستین بار واژه «تهیه طرح جامع سرزمین»

برنامه مشخص بود .پتس از ستا  1361كته

از وظایف این وزارتخانه قلمتداد شتد .در بنتد

كشور به ثبات سیاسی رسید ،نخستین تلش

الف ماده  3همین قانون از هتدفهتای طترح

سازمان برنامته و بودجته بترای تهیته برنامته

تعیین محل شهرها و مراكز جمعی آینده بتا

توسعه شروع شد كه طتی آن برنامته توستعه

توجه به عوامل محدود كننده از قبیل كمبود

پنجساله او پتس از انقتل ( )1362-66در

منابع آ و استفادههای مختلتف از زمتین بتا

سا  1362به مجلس شورای استلمی ارایته
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شد ،اما به دلیل شرایط جنس تحمیلتی ،ایتن

تفكتری كتتلن در زمینته ستتاماندهی فضتتایی

برنامه در مجلس شورای اسلمی بته تصتویب

برنامههای توسعه كشور ،از سا  1361دفتتر

نرسید (پوراص ر سنگاچین(1387 ،التف) ،ص

برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه

.)76

تلشهایی را آغاز نمود .با توجه به اینكته در
بررسی محتوای این برنامه كه بتا تتلش

همان زمان عدم تعاد های شدیدی در پهنته

كارشناسان متعدد و در فضای انقلبتی تهیته

كشور بهدلیل اتخاذ سیاس هتای قطتبهتای

شده بود ،حاوی یک برنامه بلندمتدت بیست

رشد در گذشته بهوجود آمده بود ،تفكر توازن

ساله ،تعتداد پتروژههتا و طترحهتای اجرایتی

و تعاد بخشی بر پهنه كشور تقوی گردید و

ساالنه در شتهرهای مختلتف بتوده است  .در

مقوله آمایش سرزمین با استقبا بیشتتری از

نظام فوق ،یک ارتبتا متقابتل بتین ستطوح

ستتوی كتتارگزاران متتورد تأكیتتد قتترار گرف ت

مختلف برنامه ریزی و یک جریان اطلعاتی از

(پوراص ر سنگاچین(1387 ،الف) ،ص .)7

ستتطوح پتتایین بتته بتتاال و از بتتاال بتته پتتایین
پیشبینی شده بود.
این برنامه پس از تلفیق در پایتان ستا

كتتا توستتط دفتتتر برنامتهریتتزی منطقتتهای
سازمان برنامه و بودجه در سا  1363تحت

 1361بتته هیتتات دولتت ارستتا و پتتس از

عنتتتوان "طتتترح پایت ته آمتتتایش ستتترزمین

بررسی هتای متعتدد در  20مترداد  1362در

اسلمیایتران" منتشتر شتد .پتس از بررستی

تصویب شتد ،امتا در كمیستیون

گزارش نهتایی توستط دستتگاههتای اجرایتی

برنامه و بودجه مجلتس شتورای استلمی بته

مربو " ،استراتژی های كلی درازمدت آمایش

دالیل مختلف متورد تأییتد قترار نگرفت  .در

سرزمین" كه از جمتعبنتدی كلیته مطالعتات

ختتل ستتا هتتای برنامتته او پیشتتنهادی

آمایش حاصل شده بتود ،در چنتدین جلسته

( ،)1362-1366موووع آمایش در چتارچو

شورای اقتصاد مطرح و با اصلحاتی در تاریخ

و تفكر نوین و متناسب با ارزشهتای انقتل

 17شهریور  1365به تصویب شتورای مزبتور

اسلمی مطرح شد ،هر چند در ابتدا مووتوع

رسید و به كلیه دستگاههتای اجرایتی كشتور

آمایش سرزمین چنتدان بتا استتقبا مواجته

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

نشد ،اما بهتدریج این موووع مورد توجه قرار

ص .)6

هیات دول
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اولین نتایج مطالعات انجام شتده ،در دو

گرف  .بر این اساس و به منظور بنیان نهتادن

پتتس از ابتتلغ استتتراتژیهتتای كلتتی

رسید.

ستترزمین آغتتاز شتتد كتته در نهایتت نتتتایج
مطالعات در  24جلد ،تح

عنوان «چارچو

سایر وظایف و فعالی های قانونی وزارت
مسكن و شهر سازی به قوت خود باقی بوده و

هریک از این گزارشات حاوی استتراتژی هتای

تهیه شده و به تصتویب شتورای عتالی شتهر

بلندمدت توسعه استان در بخش های مختلف

سازی و معماری ایران میرسد.
برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتمتاعی

از دیتتدگاه آمتتایش ستترزمین و نقتتش آن در

و فرهنگتتتتی ( )1374 – 78در شتتتترایطی

چارچو تقسیم كار ملی و منطقهای بود.
همچنین در همین ستا خطتو كلتی

متفاوتتر از برنامه او توسعه به اجرا درآمد.

«استراتژی ستازماندهی فضتا» توستط دفتتر

در این مقطع موووع آمایش سرزمین كته در

برنامتتهریتتزی منطقتتهای تتتدوین و در قتتانون

اوایل دهته  70تتا حتدودی در حاشتیه قترار

برنامتته او توستتعه جمهتتوری استتلمی(-72

گرفته بود ،از اواخر برنامه دوم توسعه با اقبا

 )1368لحتتان ش تد ،امتتا بتته دلی تل ابهتتام در

بیشتری مواجه شد .از سا  1377مطالعتات

جایگاه تشكیلتی آمایش سرزمین ،مطالعتات

طتترح پای ته آمتتایش ستترزمین كتته در واقتتع

با ركود مواجه گش و جایگاه ایتن مطالعتات

میتوان از آن به عنوان تجربه سوم یاد نمتود،

در تداخل بتا وظتایف وزارت مستكن و شتهر

آغاز گردید .بترخلف مطالعتات گذشتته ایتن

سازی اعلم شد .متعاقب آن شورایعالی اداری

مطالعات با تفاوتهای محسوستی نستب بته

در  9اردیبهشتت  ،1371پیشتتنهاد ستتازمان

گذشته آغاز شد.

امور اداری و استخدامی را بهشرح زیر تصویب
كرد:

او اینكه انجام این مطالعتات زیتر نظتر
معاون

ماده  :1طرح آمایش سرزمین به معنتای
تعیین استراتژی های توزیع فضایی جمعی



استان كشتور در ستا  1368تهیته گردیتد.

منطقه ای) توسط وزارت مسكن و شهر سازی



نظری پایه توسعه استان» برای هریتک از 24

بتتر ایتتن استتاس طتترح كالبتتدی (ملتتی –

شماره پنجاه و دو سا هجدهم پاییز 1388

درازمدت آمایش سرزمین ،مرحله دوم آمایش

ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد

امور اقتصتادی و همتاهنگی ستازمان

برنامه و بودجه وق

شروع گردید كه این امر

و

باعث ادغام بیشتتر ملحظتات و رویكردهتای

فعالیت در پهنتته ستترزمین ،توستتط ستتازمان

توسعه اقتصادی در توسعه فضایی خواهد شد.

برنامه و بودجته و بتا همكتاری دستتگاههتای

دوم ،ایتتن مطالعتتات بتتا تعامتتل و همتتاهنگی
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بیشتری با وزارت مسكن و شهر سازی شروع

استتناد فرابخش تی و در جلتتد دوم نی تز استتناد

شد تا دو رویكرد آمایشی و كالبدی بتوانند بتا

بخشی منتشر شد .در فصتل شتانزدهم جلتد

یكتتدیگر در راستتتای تحقتتق اهتتداف كتتلن

دوم ستتند فرابخشتتی ،بتته مووتتوع آمتتایش

آمایش گام بردارند.

سرزمین پرداخته شده است  .در ایتن فصتل،

از دیگر تفاوتهای تجربه سوم آمایش با

پس از بر شمردن عوامل اصتلی شتكلگیتری

گذشته ،تحوالت عمیق اقتصادی ،سیاستی در

سازمان فضایی ،تشرین ووتع موجتود توزیتع

داختل و ختار كشتور است  .در تجربتته دوم

فعالی ها در پهنه سرزمین ،مرور ویژگیهتای

آمایش (سا  )1362رویكردهتای توستعه در

ساختار سازمان فضایی و بررسی نقا و قوت

جهتتانی دو قطبتتی صتتورت متتیگرفتت  ،در

و وعف سازمان موجود فضایی كشور ،اصتو

حالیكه در این مرحله نظم جدیدی در جهان

و راهبردهتتای آمتتایش ستترزمین مطتترح و

با رویكردهای متفاوتی حاكم شد كه بارزترین

بررسی شد و رهنمودهایی كته بترای آمتایش

این تحوالت در حوزه هتای ختارجی مووتوع

سرزمین مطرح شده شامل رهنمودهای كلتی

انگیز فناوریهای

مصو هیات وزیران و هم ستاد برنامه منتشر

مختلف بهخصتوص در حتوزههتای اطلعتاتی

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

كه قطعاً نگاه

برنامتتته چهتتتارم توستتتعه در شتتترایطی

به توسعه بهطور عام و آمایش سرزمین بهطور

متفاوتتر از برنامههای گذشته تدوین شد .در

اخص را متفاوتتر از گذشته نمود.

این برنامته كشتور بتا چتالشهتای درونتی و

جهانی شدن و رشد شگف

صنع  ،گردشگری و غیره اس

نظام برنامهریزی برنامه ستوم بتهصتورت

بیرونی متفاوت تری از برنامههای گذشته قرار

جامعتر و با مشارك كلیه دستگاههتا تتدوین

گرفته بود .این چالشها به متوازات تحتوالت

شد .در این برنامه هم جنبتههتای آمایشتی و

بین المللی و فضای نوین اقتصاد بینالمللتی و

هم ملحظات زیس محیطی بهنحو بتارزتری

جهانی شدن ،فضای برنامه ریزی كشتور را در

داده شتدند .از

شتترایط جدی تدی قتترار داده استت  .افتتزایش

مجموعه جلسات كارشناسی متعدد در برنامه

جمعی

و توسعه شهر نشتینی در كشتور بته

ستتوم توستتعه در نهایت چكیتده مطالعتتات و

همراه تحتوالت عمیتق در شترایط اقتصتادی

نشس های كارشناسی در دو جلد بتا عنتوان

جامعه جهانی ،تهدیدها و فرص هتای نتوینی

الیحه سند برنامه منتشر شد .در جلد نخس

را فراروی برنامهریزان و تصمیمگیتران كشتور

در فرایند برنامه ریزی دخالت
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در آستانه برنامه چهارم قترار داده است

قطعاً بهره برداری از این فرص ها و مقابله بتا

استخرا شده از این مطالعه از پایههای اصلی

تهدیدهای احتمتالی موجتود متضتمن اتختاذ

مورد استفاده در تدوین و ترسیم چشتمانتداز

راهبردهایی اس

كه از رویكردهای مبتنی بر

بلندمدت بوده اس .

چشمانتدازهای بلندمتدت بتا هتدفگتذاری و

استراتژیک و الزامهای دستیابی به چشمانتداز

جه گیریهای شتفاف بستیار حتازز اهمیت

مطلو تعیین شتد .بتر ایتن استاس ستازمان

اس  .خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه نیز

متتدیری و برنامتتتهریتتتزی كشتتتور و ستتتایر

مووتتوع آمتتایش ستترزمین چتته در ستتطوح

دستگاههتای اجرایتی ،در قالتب كمیتتههتای

كارشناستتی برنامتتهریتتزی و چتته در ستتطن

مشترک سیاس های مربتو بته راهبردهتا و

تصمیمسازی و تصمیمگیری در كانون توجته

الزامهای تحقق چشم انداز را پتس از ارزیتابی

قرار گرفته و در سطوح كلن بارها بتر ادغتام

برنامتته ستتوم توستتعه اقتصتتادی ،اجتمتتاعی و

ملحظتتتات آمایشت تی در چیت تدمان بهینتتته

فرهنگی تهیه نمودند.

فعالی ها در پهنه كشور تأكید شده اس .

بر این اساس در برنامه چهارم توسعه بته

به همین دلیل در تهیه و تتدوین برنامته

مانند برنامه سوم ،زمان بندی ،سازمان كتار و

چهتتارم توستتعه و بتته تبعیتت از تحتتوالت

تشكیلت نظام برنامهریزی تعیتین شتد و بته

بینالمللی ،الزامات مستتر در قانون اساستی و

مانند برنامه سوم توسعه نیز شترح وظتایف و

فضتتای نتتوین اقتصتتادی ،در ابتتتدا ترستتیم

برنامه زمان بندی برای تهیته برنامته بنتا بته

چشمانداز بلندمدت در دستور كار قرار گرف .

پیشنهاد سازمان مدیری و برنامهریزی كشور

در تهیه این چشم انتداز ،در ابتتدا بتر استاس

در  5مرداد  1382به تصویب هیتات وزیتران

روندهای گذشته مت یر كتلن در حتوزههتای

رسید .پتس از تشتكیل ستتاد برنامته حستب

مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی با پیش

مووتتوع و مستتایل اساستتی كشتتور  7كمیتتته

فرض هتای استتمرار ووتع موجتود و تبیتین

مشترک شامل كمیته مشترک رشتد پایتدار،

مطلو  ،چشم انداز بلند مدت كشتور

كمیتتته مشتتترک توستتعه دانتتایی ،فنتتاوری،

تهیه شد .در تهیه این چشتمانتداز ،مطالعتات

فرهنس و آمتوزش ،كمیتته مشتترک تعامتل

ووعی



و در ای تن راستتتا داشتتتن تحلیل تی روشتتن از

راهبردهتتای كتتلن بلندمتتدت و بختتشهتتای



عقلنی و برنامهریزیهای بلند تبعی نمایتد

پتتس از تتتدوین چشتتمانتتداز بلندمتتدت،
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كته

مربتتو بتته آمتتایش ستترزمین و راهبردهتتای
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فعا و ارتقای رقاب پذیری با اقتصاد جهانی،

آمایش سرزمین را در سه سطن كلن ،بخشی

كمیته مشترک توسعه سلم  ،امنی انسانی

و استانی به اجرا گذارد.

تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ایران

و عدال

به موازات تدوین برنامه چهتارم ،وتوابط

اجتماعی ،كمیتته مشتترک امنیت

پایدار ملی و توسعه قضایی ،كمیتته مشتترک

ملی آمایش سرزمین نیز در تاریخ 1383/8/6

توسعه مدیری دول وكمیته مشترک محیط

در هیات دولت

بته تصتویب رستید .در ایتن

زیس  ،تعاد منطقته ای و آمتایش سترزمین

ووابط نیز احكام متعددی در زمینته آمتایش

متشكل از  22كمیته تخصصی تشتكیل شتد.

سرزمین و ساماندهی فعالی ها و توزیع بهینه

كمیتتته مشتتترک محتتیط زیستت  ،تعتتاد

جمعی

منطقهای و آمایش سرزمین نیز با تشكیل سه

در ماده  14این وتوابط ،ستازمان متدیری و

كمیتتته تخصصتتی آمتتایش ستترزمین ،تعتتاد

برنامه ریزی كشور موظتف شتده است تتا در

منطقتهای و كمیتتته محتیط زیست و منتتابع

راستای وظایف مندر در ووابط ملی آمایش

طبیعتتی كتتار تتتدوین مفتتاد قتتانونی آمتتایش

سترزمین ،مركز ملی آمـایش سـرزمین را

سرزمین در برنامه چهارم توسعه را بتر عهتده

متناسب با جایگتاه آن در نظتام برنامتهریتزی

گرفتنتتد .كمیتتته آمتتایش ستترزمین پتتس از

كشور ایجاد نموده و نهاد تحقیقتاتی متنتاظر

برگزاری جلسات متعدد مفاد قتانونی مترتبط

با ایتن جایگتاه را بترای تقویت

زمینته هتای

با آمایش سرزمین را تهیه كرد كه در نهایت

علمتتیو فنتتی آمتتایش ستترزمین و ارتقتتای

در قالب مواد  72الی  83در فصتل ششتم بتا

مهارتهتای تخصصتی نیروهتای متورد نیتاز،

عنوان آمایش سرزمین و توازن منطقتهای بته

تدارک ببیند .بر اساس این بنتد از مصتوبه در

تصویب مجلتس رستید و بته عنتوان مستتند

سا  ،1384دفتتر آمتایش ،توستعه پایتدار و

قانونی ملک برنامههای آمتایش سترزمین در

محیط زیس به مركز ملی آمتایش سترزمین

برنامه چهارم توسعه قرار گرفته اس .

ت ییر نام یاف

بر اساس متاده  ،72دولت مكلتف شتده
اس
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بته منظتور توزیتع مناستب جمعیت

در پهنه سرزمین مطرح شده است .

و وظایف جدیدی برای آن در

قانون پیش بینی شد.

و

پتتس از تشتتكیل ایتتن مركتتز ،مطالعتتات

فعالی ها در پهنه سرزمین ،با هدف استتفاده

آمایش سرزمین با رویكردی نوین در دستتور

كارآمد از قابلی هتا و مزیت هتای كشتور ،بتا

كار قرار گرف و شرح خدمات جامعی بتا متد

استفاده از مطالعات انجتام شتده ،ستند ملتی

نظر قرار دادن كلیه مؤلفته هتای برنامتههتای

خدمات متشكل از ده سر فصل اصتلی شتامل

برنامتتهریتتزی برنامتته چهتتارم جایگتتاه آمتتایش

طبیعتی و محتیط

سرزمین و كمیتههای ذیربط را در این نظتام

تحلیل و ارزیابی موقعیت
زیس

استان ،تحلیتل اجتمتاعی و فرهنگتی،

نشان میدهد.
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آمایشی در سا  1385تهیه شد .ایتن شترح

در حتتا انجتتام متتیباشتتد .نمتتودار ( )1نظتتام



تحلی تل اقتصتتادی ،تحلی تل ستتاختار فضتتایی،

افزون بر مستندات قانونی یتاد شتده ،در

توصیف و تحلیل پیوندها ،ملحظات دفاعی -

 24متترداد  ،1380قتتانونی بتتا عنتتوان قتتانون

امنیتی ،پیشبینی و آینتده نگتری ،متدیری

اجرای اصتل چهتل و هشتتم قتانون اساستی

آمایش ،سیستم اطلعات ج رافیایی و تلفیتق

جمهوری اسلمی ایران( )3به تصتویب مجلتس

و جمعبندی را شامل میشود .پس از تتدوین

شتتورای استتلمی رستید كتته در آن دول ت را

شتترح ختتدمات ،بتته منظتتور اجتترای انجتتام

مكلتتف بتته تهیتته طتترح آمتتایش ستترزمین

مطالعتتات آمتتایش ستترزمین در استتتانهتتا،

مینماید .در این قانون آمده اس :

كتابچه راهنمای انجام مطالعات برنامه آمایش

دول

مكلتف است

تتا دوستا پتس از

در شهریور  1385تهیه و برای كلیه استانهتا

تصویب این قانون و در اجرای اصتل چهتل و

و در حا حاوتر مطالعتات

هشتم قانون اساسی جمهوری استلمی ایتران

اكثر استانها بر اساس شرح ختدمات جدیتد

به منظور رفع هر گونته تبعتیض در استتفاده

ارسا شده اس
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تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ایران

مناطق (استتانهتا و شهرستتانهتا) مختلتف

 .1استتتفاده متتؤثر از موقعیتت ممتتتاز

كشور ،فراهم كردن زمینه رشد همته منتاطق

ج رافیایی در جه كستب جایگتاه شایستته

(استتتانهتتا و شتتهر ستتتانهتتا) متناستتب بتتا

منطقهای و بینالمللی؛

استتتعدادهتتا ،توزیتتع مناستتب فعالیتت هتتای
اقتصادی در مناطق (استان و شهر ستتانهتا)

 .2توسعه منابع انسانی بته عنتوان ركتن
اصلی آمایش سرزمین؛

مختلف كشور ،استفاده بهینه از قابلیت هتا و
مزی های نسبی در راستای نقش منطقهای و

 .3توجه بته یكپتارچگی ملتی و تقویت
هوی ایرانی  -اسلمیمدیری سرزمین؛

بتتینالمللتتی كشتتور بتتا مطالعتته و بررستتی
كارشناستتتتتتی الزم و بتتتتتتا ملحظتتتتتته

 .4ارتقای كارآیی و بتازدهی اقتصتادی و
تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد كشور؛

سرمایهگذاری های انجام شتده در ستا هتای
گذشتتته و شتتاخص توستتعه ی تافتگی منتتاطق

 .5دستیابی به تعاد منطقه ای متناسب
با قابلی ها و توانهای هر منطقه؛

(استان و شهرستانها) ،طرح آمایش سرزمین
(توزیتتع متناستتب جمعیتت و فعالیتت هتتای

زیس

بخش های اقتصادی در فضای ملی) را تهیه و

مردم؛

اقدامات قانونی الزم برای آن را از آغتاز ستا
 1383به عمل آورد.

و فعالی

با تأكید بتر مشتارك

متؤثر

 .7رعای ملحظات امنیتی و دفتاعی در
استقرار جمعی و فعالی در سرزمین؛

همزمان با تحوالت یاد شده در خصوص

 .8توجه به حفظ ،احیتاب و بهترهبترداری

آمایش سرزمین در ایران و پس از ابلغ ستند

بهینه از سترمایه هتا ،منتابع طبیعتی تجدیتد

ساله چشم انداز جمهوری اسلمی ایران

شونده و حفظ محتیط زیست در طترحهتای

بی س

در افتتق  1404هجتتری شمس تی ،كمیس تیون

توسعه.

زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص

 -3تعــاریف و مفــاهیم نظــری

مصتتلح نظتتام نیتز طتی جلستتات متعتتدد و
استتتفاده از نظتترات كارشتتنان و متخصصتتان
سیاس ت هتتای كل تی آمتتایش ستترزمین را در
هش محور بهشرح زیر تصویب نمود:
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 .6ستتاماندهی فضتتایی مناستتب مراكتتز

آمایش سرزمین
جامعه بشری در شرایط كنونی جهان در
رابطه با فضای متورد استتفادهاش نمتیتوانتد
بدون مطالعات الزم و همه جانبته متكتی بته
آیندهنگری آمتایش سترزمین و برنامتهریتزی

زندگی مطلو ادامه دهد .ورورت پژوهش و

برنامتتهریتتزی و ارزشتتیابی ،ستتازمان برنامتته و

بررسی درباره مقوله توسعه و آمایش سرزمین

بودجه.)1361 ،

ب تهویتتژه در بختتش صتتنع و منتتاطق ویتتژه

برنامه ریزی فضتایی ،مجموعته مفتاهیم،



اقتصادی از جهات مختلف بته ویتژه تخصتص

دیدگاههتا و روشهتایی است كته در جهت

منطقهای در رابطه با فعالی انستان ،انتختا

ایجتاد ستازمان و ستتاختار فضتایی مطلتتو و

و توسعه

دلختتواه متتورد استتتفاده قتترار متتیگیتترد.

ایجا می كند كته بته منظتور

برنامهریزی فضایی در واقع نام دیگتری بترای

حتتداكثر استتتفاده از قابلیتت هتتا و امكانتتات

برنامه ریزی منطقه ای اس  ،با این تفاوت كته

سرزمین برای هدفهایی كه جامعه در پتیش

و

محیط زیس

رو دارد  -با توجه بته رونتد پیشترف

مفهوم فضا كلی تر از مفهوم منطقته است

علتم و

مرزهای منطقه را قطع متیكنتد و ایتن یتک

دانتتش در جهتتان متحتتو امتتروز  -آمتتایش

فرایند مداوم اس كه بهصورت حال عمودی

سرزمین تهیه و تنظیم نماید.

و افقی نمایان میشود و در ستطوح گونتاگون

"آمتتتایش ستتترزمین ،علتتتم و دانتتتش

به كار میرود .هتدف برنامتهریتزی فضتایی از

ستتازماندهی منطق تی و عقلن تی جنبتتههتتای

اهداف برنامهریتزی منطقتهای جتدا نیست و

اقتصتتادی ،اجتمتتاعی ،فرهنگتتی حفاظتت و

میتواند دورنمای كتاملی از ستازمان موجتود

را شتامل متی شتود".

فعالیتت هتتا ،قطتتبهتتا ،محورهتتای توستتعه،

توسعه محتیط زیست

هتتدف اساس تی آن توستتعه منتتاطق و روابتتط

چگتتونگی استتتقرار جمعی ت  ،نحتتوه ارتبتتا

متقابل درونی و برونی آنها ،استفاده معقو از

شهری و روستتایی و  ...ارازته نمایتد (توفیتق،

منابع ،ارزشمند سازی میراث انستان ستاخ

.)1384

(محیط زیس انسانی) و غیر ساخته (محتیط

برنامتتتتهریتتتتزی فضتتتتایی ،یعنتتتتی

زیستت طبیعتتی) ،تتترمیم و تقویتت محتتیط

برنامهریزیهایی كه سر و كار آن با سرزمین-

زیست  ،همتتاهنگیهتتای افقتی و عمتتودی در

فضتتا یتتا ج رافیاستت و در سراستتر جهتتان

سطوح مختلف را شامل میشتود .بته عبتارت

عمومی

بته معنتای

دیگر ستیمای موجتود آتتی توستعه یتافتگی

شكل و محتتوای یكستان نیست  .از ویژگتی

منطقتتته را از لحتتتان محورهتتتای توستتتعه و

مشتتترک برنامتتههتتای از ای تن دس ت  ،یعن تی

دارد .اما ایتن عمومیت



مكانهای تولید و همچنین حفاظ
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درازمدت بهویژه بترای نستلهتای آینتده بته

قطب های توسعه ترسیم مینمایتد( .معاونت
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فضایی بودن كه بگذریم ،این برنامتهریتزیهتا

تعاد و توازن در برخورداری از سطن معقو

در جوامع گوناگون ،از جمله به دلیتل تجربته

توسعه و رفاه در نقا و منتاطق ج رافیتایی،

تاریخی متفاوت ،نوع حكوم  ،میزان توستعه

ایجاد نظام كاربری اراوی متناسب بتا اهتداف

یافتگی ،دیدگاه هتای سیاستی و تفتاوت هتای

توسعه متعاد و حفظ محیط زیس  ،ایجاد و

ج رافیایی شكل های متفاوتی به خود گرفتته

تحك تیم پیونتتدهای اقتصتتادی درون و بتترون

اس .

منطقهای و هماهنس سازی تأثیرات فضتایی-

آمایش سرزمین طبق ووابطی با نگترش

مكانی سیاس هتای بخشتی و سیاست هتای

بتتازده پای تدار و درختتور ،بتتر حستتب تتتوان و

توسعه مناطق و محورهای خاص بته گونتهای

استتتعداد كیفتتی و كمتتیستترزمین بتترای

عمل میكند كه بتواند اهداف چشم انداز بلند

استفادههای مختلف انستان در سترزمین ،بته

متتدت توستتعه كشتتور و متتدیری یكپارچتته

تعیین نوع كتاربری از سترزمین متیپتردازد.

سرزمینی را محقق سازد.

بنابراین از هدررفتگی منابع طبیعتی و وتایع

 -4تصــویری اجمــالی از عــدم

شدن محیط زیس و در نتیجه از فقر انسانی
كه روی زمین كار میكند ،میكاهد (مخدوم،
 ،1374ص .)20
مركز ملی آمایش سترزمین نیتز آمتایش
سرزمین را به شرح زیر توصیف نمتوده است
(:)1385
تنظیم كنش متقابل بین عوامل انستانی
و عوامل محیطی بته منظتور ایجتاد ستازمان
سترزمینی مبتنتی بتر بهتتره گیتری بهینتته از
استتتعدادهای انستتانی و محیطتتی آمتتایش
سرزمین نامیده میشود .آمایش سترزمین در
چتتارچو اصتتو مصتتو  ،از طریتق افتتزایش
كارآیی و بازدهی اقتصادی ،گستترش عتدال
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اجتماعی ،رفتع فقتر و محرومیت و برقتراری

تعادلهای من قهای در ایران
رشد سریع جمعی

و به عبتارت دیگتر

انفجار آن در كشور كه در اوایل سده اخیتر و
بتتهویتتژه در دهتته  50و  60شمستی بتتا رونتتد
شتتتتابان صتتتورت گرفتتت  ،دولتمتتتردان و
برنامتتهریتتزان كشتتور را در مقابتتل انبتتوهی از
نیازهای اساسی ،خدماتی و زیربنایی قرارداده
اس كه به تبع آن سیاس هتا و برنامتههتای
متعددی در قالب طرحهای عمرانی در كشتور
برای پاسخگویی به این نیازها به اجرا درآمتد
كه بازخوردهتای آن بتهصتورت فعالیت هتا و
سكونتگاههای متعدد در پهنه سرزمین نمایان
شده اس .

شكلگیری سازمان فضایی كشور را میتتوان

تخصت تیص منتتتابع و بت تهدنبتتتا آن اتختتتاذ

در دو گروه عوامل ارادی و عوامل غیتر ارادی

سیاس های مختلتف واردات و صتادرات كته

تقسیم بندی نمود.

بهنوبه خود باعث شكلگیری مراكتز تولیتد و

شتترایط حاوتتر نقتتش تعیتتینكننتتدهای در

ستتازمان فضتتایی كشتتور نقتتش اصتتلی را ایفتتا

دگرگونی و تحو آن ندارد .ایتن عوامتل نیتز

می نماید و همچنان نیتز نقتش اصتلی را دارا

بهنوبه خود به دو گتروه ج رافیتای طبیعتی و

میباشد.

پیشینه تاریخی طبقه بندی میشود .استكان

ویژگیهای اعتقادی ،قومی و فرهنگتی و

در جوار منابع آ و ختالی از ستكنه

ملحظات سیاسی و نظامی نیز از دیگر عوامل

شدن بخش اعظم كشور از ستكنه ،بته دلیتل

شكلگیری سازمان فضایی كشور قلمداد شده

كمبود و فقدان آ از مهمتترین عوامتل غیتر

و بهصورت مستمر بر نحوه توزیع فعالی هتا و

ارادی استتكان جمعیتت و فعالیتت در پهنتته

سكونتگاهها تأثیر گذاشته اس .

جمعی

كشور قلمداد میشود.



اطتتلق متتیشتتود كتته اراده بشتتر حتتداقل در

و  ...غیره متی شتود همتواره در شتكلگیتری



عوامل غیر ارادی به آن گروه از عوامتل

مصرف ،ایجاد قطب های صنعتی و كشتاورزی
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بت تهطتتتور خلصتتته عوامتتتل مت تؤثر در

شیوههای تولید ،اولوی بنتدی فعالیت هتا در

ت ییر و تحتوالت سیاستی ،اقتصتادی در

عوامتتل ارادی نیتتز بتته عتتواملی اطتتلق

ستتطن جهتتانی و منطقتتهای نی تز در ستتازمان

میشود كه تح تأثیر اراده آدمی و تبعی از

فضایی كشور نقش بسیار زیادی ایفا میكنند

سیاس ها و برنامته هتای اتختاذ شتده باعتث

و سازمان فضایی كشورها را ت ییر متیدهنتد.

تكوین ،تكامل و مكتانگزینتی فعالیت هتا در

به عنوان مثا میتوان به جنس هش

ستاله

پهنه سرزمین میشوند .ایتن عوامتل نیتز بته

ایران و عراق و محدودی هایی كه همتواره از

نوبه خود به سه گروه اقتصادی ،ویژگتیهتای

ناحیه همسایه غربی وجود داشته ،بته عنتوان

فرهنگتتی  -سیاستتی  -نظتتامی و تحتتوالت

یتتک عامتتل محتتدود كننتتده بتترای توستتعه

فراملی طبقه بندی میشوند.

فعالی های زیر بنایی در حاشیه مرزها اشتاره

ستتاختار اقتصتتادی (عوامتتل اقتصتتادی)

نمود ،اما پس از اش ا عتراق توستط ایتاالت

همتتواره در شتتكلگیتتری و مكتتانگزینتتی

متحده و روی كار آمدن دول جدیتد كته تتا

فعالی ها نقش داشته اساستی داشتته است .

حدودی ارتبا مناسبی با ایران دارد ،الزامات
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جدیتتدی را در زمینتتته توستتتعه و استتتتقرار

دهه گذشته دول

فعالی ها در مرزهتای غربتی و جنتو غتر

در توزیع فضایی جمعیت

كشور مطرح كرده اس .

درون مناطق در كشور شده اس  .ایتن عتدم

در بتین منتاطق و

همچنتتین فروپاشتتی اتحتتاد جمتتاهیر

تعاد ها چه در بعد كیفی و چه در بعد كمّتی

شوروی و ایجاد جمهوریهای مستقل ،ایتران

بین جوامع شهری و جوامع روستتایی كتاملً

را در شرایط جدیتدی قترار داده و مناستبات

مشهود اس  .از یک سو در خل چنتد ستا

جدیتدی را در متراودات بتا همستایه شتمالی

اخیر جمعی

حاكم نموده اس كه هر یک از این تحتوالت

دیگر الگوی سكون

بتته نوبتته ختتود و در می تانمتتدت و بلندمتتدت

شهرنشینی معطوف گردیتده است  .براستاس

بازخوردهای آمایشتی در پهنته سترزمین بته

اطلعات موجتود جمعیت

كشتور از 33708

وجود آورده و سازمان فضتاییایتن منتاطق را

هزار نفتر در ستا  1355بتا نتر رشتد 3/9

و پیش بینی میشود بتا

درصد ،به  49445هتزار نفتر در ستا 1365

توجتته بتته سیاس ت هتتای دول ت و همچن تین

افزایش یافته اس  .براساس طترح آمتارگیری

دگرگون نموده اس
سرع

تحوالت ،این ت ییرات و دگرگتونیهتا

كشور افزایش یافته و از ستوی
بیش از پیش بته ستم

جتتاری جمعیتت در ستتا  ،1370جمعیتت

در ستتازمان فضتتایی كشتتور در آینتتده بیشتتتر

كشور در این ستا  55837هتزار نفتر اعتلم

گردد.

گردید كه در قیاس با جمعی سا  1365به

با توجه به مراتب فوق بهطور اجمالی ،از

معنای پیدایش آهنس رشد ساالنه ای معتاد

مهمترین ویژگیهای ستازمان فضتایی ایتران

 2/46درصد بوده اس كه بهتدریج شتواهدی

میتوان موارد زیر را برشمرد:

از تقلیل آهنتس نتر رشتد در ایتران هویتدا

 -1-4جمعیت و شهرنشینی
همانگونه كه عنوان شد ،توزیع جمعی
و فعالی ها در كشور تح

تأثیر مجموعته ای

از عوامتتل ارادی و غیتترارادی قابتتل توجیتته
می باشد .توزیع ناموزون فعالیت هتا در پهنته
سرزمین كه بعضاً ناشی از عتدم قابلیت هتای
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بوده ،موجب عتدم تعتاد

طبیعی و به دلیل سیاست هتای ارادی چنتد

گردید .روند كتاهش نتر رشتد جمعیت

در

دوره 75ت 1370و همزمتان بتا سیاست هتای
دول

مبنی بر كنتر رشد جمعی براستاس

سرشتتماری عمتتومینفتتوس و مستتكن ستتا
 ،1375شتتدت بیشتتتری یافتت و بتته 1/47
درصد تقلیل یاف و جمعی به  60055هزار
نفر رسید .براساس سرشماری عمتومینفتوس

طی سا هتای  1375-85است  .بته متوازات

یافته و جمعی

ساكن در نقا روستایی نیتز

افتتزایش جمعیتت كشتتور و بتته تبعیتت از

از  53درصتتد بتته  31/5درصتتد در ختتل

سیاس های توسعه صنعتی ،رشد شهرنشینی

سا های مزبتور تنتز نمتوده است  .بتهایتن

در كشتتور نی تز رونتتد افزایش تی یافتتته اس ت .

ترتیتب مشتتاهده متیشتتود جمعیت شتتهری

براساس اطلعتات موجتود ،تعتداد شتهرهای

كشور طی این سا ها بته بتیش از سته برابتر

كشور از  373شتهر در ستا  1355بته 496

افزایش یافته اس  ،در حالیكه طی این مدت

شتتهر در ستتا  1365و  615شتتهر در ستتا

حدود  25درصد به جمعی

 1375رسیده اس  .تعداد شهرهای كشور در

افزوده شده اس  .علل افزایش سریع جمعی

سا  1019 ، 1385شهر اعلم شده اس  .بته

شتتهرهای كشتتور را متتیتتتوان بتته ستته گتتروه

این ترتیب در خل سا های گذشته به طور

طبقهبندی كرد كه بته ترتیتب عبتارتانتد از

متوسط ساالنه  21شهر بتر شتهرهای كشتور

خالص مهاجرت به شتهرها ،افتزایش طبیعتی

افزوده شده اس .

جمعی شهرها و افزایش جمعی شتهری در

همزمان بتا تحتوالت یتاد شتده ،وتریب
شهرنش تینی در كشتتور افتتزایش چشتتمگیری
یافتتته است  .بتتر استتاس آختترین سرشتتماری



معنای آهنس رشد ساالنهای معاد  1/6درصد

 22360هتتزار نفتتر در ستتا  1385افتتزایش



 70495/78هزار نفر اعلم شده اس كته بته

 1355با نتر رشتد ستاالنه یتک درصتد بته
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مستتكن در ستتا  ،1385جمعیتت كشتتور

برخوردار بوده و از  17854هزار نفر در ستا

روستایی كشتور

اثر تحوالت ناشی از ت ییر محتدوده شتهرها و
ت ییر در تعریف جمعی شهری.
جتتتدو ( )2تعتتتداد شتتتهرها و تحتتتو
شهری و روستایی كشور را در خل

عمومینفوس مسكن در سا  ،1385جمعی

جمعی

شهری ایتران از  15855هتزار نفتر در ستا

سا های  1355تا  1385نشان میدهد.

 1355با نر رشد ساالنه حدود  3/9درصتد،
به  48260هزار نفر در ستا  1385افتزایش
یافته و وریب شهرنشتینی نیتز از حتدود 47
درصد در سا  1355به حتدود  68/5درصتد
در سا  1385افزایش یافته است  .بترعكس
جمعی

روستتایی از آهنتس رشتد كنتدتری
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جــدول ( -)2تعــداد شــهرها و تحــول

زیس

جمعیت شـهری و روسـاایی كشـور در

(سابقه برنامهریزی در ایران ،1377 ،ص)25
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خالل سالهای  1355الی 1385

بتته تبعی ت از تحتتوالت فتتوق ،توزی تع و
پخشایش جمعی

در پهنه كشتور ،دوگتانگی

زیادی را نمایان میستازد .حتدود  90درصتد
آن در دامنتههتتای دو سلستله جبتتا البتترز و
زاگتترس در منطقتتهای حتتدود  45درصتتد
سرزمین ساكن هستند و  10درصتد بقیته در
مأخذ :ستالنامه آمتاری كشتور  ،1383مركتز
آمارایران 1384
هر چند تحوالت شهرنشتینی كشتور بته
عنوان یكی از شاخصهتای توستعه محستو
م تیشتتود و اساس تاً جری تان حرك ت تكتتاملی
فرهنتتتس و تمتتتدن ،انستتتان را بتتته ستتتوی
شهرنشینی سوق می دهد ،اما شواهد موجتود
از تحوالت شهرنشینی در كشور حتاكی از آن
اس كه حتداقل بخشتی ازایتن تحتوالت بته
متتوازات تكتتوین و تكامتتل نظتتام تولیتتد و
همچنین بهبتود كاركردهتای شتهرها نبتوده،
بلكتته معلتتو تشتتدید شتتكاف درآمتتدی ب تین
منتتاطق شتتهری و روستتتایی ،تفتتاوتهتتا در
امكانات و بهرهمندی از امكانات ،وتعف نظتام
تولید در جوامع روستایی ،اتخاذ سیاس هتای
ایجاد قطبهای صنعتی و . . .میباشد كه این
موووع مشكلت را از نظر مسایل اجتماعی و
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محیطی در كشتور پدیتد آورده است

 55درصد از نواحی خشک مركزی ،جنوبی و
شتترقی ستتكون دارنتتد (مركتتز ملتی آمتتایش
سرزمین.)1385 ،
در سطن ملی حتدود  17/5درصتد كتل
جمعیت شهرنشتین كشتتور در شتتهر تهتتران
ساكن هستند و قریب به  40درصد جمعیت
شهری كشور نیز در  9شهر بزرگ ،حدود 40
درصتتد در شتتهرهتتای متوستتط و  20درصتتد
جمعی

نیز در شهرهای كوچک كمتر از 50

هزار تن سكون دارند.
وجتتود چنتتین تفتتاوتهتتایی در ختتل
سا های گذشته باعتث تشتدید مهتاجرتهتا
شده و چنانچه همچنان این تفاوتها استمرار
داشتته باشتتد ،كماكتتان رونتتد مهتتاجرتهتتا از
مناطق روستتایی بته نقتا شتهری خصوصتاً
كلنشهرها استمرار خواهد داشت
جمعی

و فعالیت

گذشته خواهد شد.

و تمركتز

در پهنته كشتور بتیش از

كشور به دلیل سیاست هتای اتختاذ شتده در

بوشهر

4243

0/9

گذشته به مانند توزیع مراكز جمعیتتی ،عتدم

تهران

108794

22/7

چهارمحا و بختیاری

4164

0/9

سیاس هتای ایجتاد قطتب هتای صتنعتی در

خراسان جنوبی

3721

0/8

خراسان رووی

44718

9/3

برنامههای گذشته موجب قطبی شدن فضتای

خراسان شمالی

4203

0/9

كشور و تمركز صنایع در بخشهای خاصی از

خوزستان

14082

2/9

كشور شده اس  .بر اساس آمار منتشتر شتده

زنجان

6355

1/3

سمنان

4397

0/9

از ستتوی مركتتز آمتتار ای تران در ستتا ،1383

سیستان و لوچستان

6061

1/3

حدود  430316واحد صنعتی در سا 1381

فارس

18638

3/9

قزوین

6442

1/3

واحدهای صنعتی 108794 ،واحد صنعتی بتا

قم

11978

2/5

كردستان

7617

1/6

سهم  22/7درصتد در استتان تهتران مستتقر

كرمان

11701

2/4

بوده اند .در حتالیكته در ستا مزبتور تعتداد

كرمانشاه

10374

2/2

واحد هتای صتنعتی در استتان ایتلم معتاد

كهگیلویه و بویراحمد

2084

0/4

گلستان

7640

1/6

 2084واحد بوده كه  0/4درصد صنایع را در

گیلن

17121

3/6

همین سا تشكیل میداده اس  .جدو ()3

لرستان

7752

1/6

مازندران

23081

4/8

مركزی

9516

2

هرمزگان

3393

0/7

همدان

12734

2/7

یزد

13577

2/8

كل كشور

480316

100

تعاد های زیادی را نمایان متی ستازد .اتختاذ

در كشور فعالیت

داشتتند .از مجموعته ایتن

توزیع كارگاههتای صتنعتی ده نفتر كتاركن و
بیشتر را بته تفكیتک استتان در ستا 1383
نشان میدهد.
جدول ( -)3توزیع كارگاههـای صـنعای
كشور به تفكیك اساان در سال 1383
نام استان

سهم هر استان
تعداد كارگاه
(درصد)

آذربایجان شرقی

34964

7/3

آذربایجان غربی

16249

3/4



ایلم

2402

0/5

 -2-4فعالیتهای صنعای



توزی تع فعالی ت هتتای صتتنعتی در پهنتته

اصفهان

55213

11/5

شماره پنجاه و دو سا هجدهم پاییز 1388

اردبیل

7102

1/5

مأخذ :سالنامه آماری كشور  ،1383مركز آمار
ایران سا 1384
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 -3-4زیربناها
فعالی های زیربنایی كه در خل چنتد

توستتتعه اقتصتتتادی ،اجتمتتتاعی و فرهنگتتتی

تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ایران

دهه گذشته در نقا مختلف كشور بته اجترا

)1378 ،1379-83

در آمده اند ،بسته به ماهی  ،اثرات گونتاگونی

4ـ4ـ فعالیتهای كشاورزی

را در توزیع و مكانگزینی فعالی ها در پهنته

كشاورزی از زمانهای كهن و به روایتتی

كشور برجای گذاشته اند .تأسیسات زیربنتایی

حتی قبل از ورود اقوام آریتایی بته ایتران ،در

نیز همانند سایر فعالی های تولیتدی ،تحت

ایتن عرصتته روا داشتتته است  .كشتتاورزی و

تأثیر دو گروه از عوامتل غیتر ارادی و عوامتل

فعالی های وابستته بته آن بته عنتوان بنیتان

ارادی در یک فرایند تاریخی در ایتران شتكل

تولید در ایران پیوسته دگرگونیهای عمیقتی

گرفته اند .امكانات و تأسیسات زیربنایی كشور

را در سیمای طبیعی كشور پدید آورده اس .

را میتوان بته دو گتروه نقطتهای و شتبكهای

با توجه به كمبود آ در كشور و محتدودی

تقسیم بندی نمود .تأسیسات نقطته ای نظیتر

اراو تی ،ای تن دو عامتتل همتتواره در تكتتوین و

نیروگاهها ،پاالیشگاهها ،فرودگاهها ،بنادر ،هتم
در نتیجه عوامل ارادی (نظیر ایجاد فرودگاهها
در شهرهای كوچک بتدون توجیهتات الزم) و
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شتتكل گرفتتتهانتتد( .مستتتندات ،برنامتته ستتوم

توسعه مراكز استقرار انستانی و فعالیت هتای
كشاورزی نقش تعیین كننده داشتهاند.
فعالی های كشاورزی را نیز متیتتوان از

هم عوامل غیر ارادی (نظیر احداث سدها كته

دیتتتدگاه ستتتازمان فضتتتایی بتتته دو گتتتروه

پیش شر آن وجود رودخانه اس ) در یتک

فعالی های گسترده و متمركتز طبقتهبنتدی

فرایند تاریخی در كشور شكل گرفتهاند.

نمتتود .در گتتروه او كتته بختتش عمتتدهای از

بتته ایتتن ترتیتتب امكانتتات و تأسیستتات

فعالی های زراعی (آبتی ،دیتم و باغتداری) و

زیربنایی كشور كه در نقشه ستازمان فضتایی

دامتتداریهتتای گستتترده و ستتنتی را شتتامل

كشور منعكس است  ،شتامل شتبكه راههتای

میشود ،تا حدی زیادی متأثر از عوامتل غیتر

اصلی و فرعی و راه آهتن ،شتبكه فرودگتاهی،

ارادی و به تبعیت از قابلیت هتای طبیعتی و

خطو انتقا بترق و ستوخ و ستد و ستایر

ویژگی های ختاک ،اقلتیم در پهنته سترزمین

سازههتای آبتی  ...متیباشتند ،بتهنحتوی كته

شكل گرفته اس .

محورها و مناطق مجهز بته شتبكههتای زیتر

گروه دوم این فعالی ها شامل واحدهای

بنایی ،عمدتاً در مناطق مركزی و غربی كشور

متمركز پرورش دام و طیور و كش های نوین

(گلخانهای)  ،عمدتاً در حاشتیه مراكتز عمتده
از سیاست هتای دولت و

ویژگتتیهتتای بازارهتتا شتتكل گرفتتته استت .

كشور؛


(مستتتندات ،برنامتته ستتوم توستتعه اقتصتتادی،

در برختتی از منتتاطق ،نستتب بتته
جمعی

بتتهطتتور خلصتته از مهتتمتتترین عتتدم

مستقر در آنها؛
بهرهگیری از قابلی هتای سترزمین

عتتدم تعتتاد جمعیت و تجهیتزات

در نتیجه برهم خوردن تعاد هتای

زیربنایی و ظرفی های تولیتدی در

زیس ت محیط تی (مح تیط زیس ت

منتتاطق شتتمالی ،مركتتزی و غرب تی

طبیعی و انسان ساخ ) و پیدایش

نسب

به مناطق میتانی ،جنتوبی و

شرقی كشور؛






وجود عدم تعاد در اجزای سازمان

تمركتتز فعالیتت هتتای صتتنعتی و
خدماتی در بختش هتای خاصتی از

جمعیتت و فعالیتت متناستتب بتتا

كشور نظیر تهران ،مناطق مركزی؛

امكانات و مزی های نسبی؛

نظتتام قطبتتی استتكان جمعیتت و



در حاشتتیه قتترار گتترفتن بختتش
وستتیعی از كشتتور و انتتزوای ایتتن

جمعیتی بزرگ مقیاس؛

مناطق به تبعی

عتتدم تعتتاد شتتدید ب تین جوامتتع

و عوامل اداری.

شهری و روستایی در برخورداری از
امكانات رفاهی ،خدماتی ،آموزشتی
و . . .؛


تمركزهای غیر اصولی
فضتتایی كشتتور بتته لحتتان پتتذیرش

تمركتتتزهتتتای شتتتدید در مراكتتتز


عتتتتدم تتتتتوازن و همتتتتاهنگی در

عدم تناسب بین استقرار جمعیت ،
فعالیت ت و امكانتتتات و تجهیت تزات
زیربنایی با قابلی ها و ورورت های





زیر را بر شمرد:


و فعالیت هتای اقتصتادی



اجتماعی و فرهنگی.)1378 ،1379-83
تعاد های منطقهای در ایران میتتوان متوارد

وجود مازاد ظرفی هتای زیربنتایی

شماره پنجاه و دو سا هجدهم پاییز 1388

مصرف و به تبعی

توسعه در ستواحل جنتو شترقی

از شرایط طبیعی

5ـ تحلیل مسایل و مشكالت
هتتر چنتتد مووتتوع استتتفاده بهینتته از
سرزمین و استتفاده از قابلیت هتای مختلتف
مناطق و تمركز زدایی از منتاطق پرتتراكم در
قالب برنامه ریزی آمتایش همتواره بته عنتوان
یكی از مهمتترین دغدغتههتای برنامتهریتزان
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كشور بوده و براین اساس نیز تهیه طرحهتای
آمایشی جه

استفاده بهینته از سترزمین در

اس  .شترایط كوهستتانی كشتور و موقعیت

تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ایران

برنامههای توسعه كشور چه پتیش از انقتل

قرارگیری دو رشته كوه البرز از غر به شرق

اسلمی و چته پتس از آن متورد تأكیتد قترار

در شما كشور و رشته كوه زاگرس از شما

گرفتت ته (كتتته بازتتتتا آن را متتتیتتتتوان در

غر و جنو شرق به صورت دیوارهای متانع

برنامههای گذشته و برنامههای جتاری كشتور

از نفوذ جریانهای باران زا از شتما و غتر

در قالب مواد قانونی گوناگون مشاهده نمتود)

میشوند و به همین دلیل بخش اعظم مناطق

اما برنامهریتزی فضتایی بتر مبنتای آمتایش و

مركتتزی كشتتور از نتتزوالت بستتیار كمتتتری

تقسیم كار ملی بین منتاطق یتا تقستیم كتار

برختتوردار بتتوده و آ بتته عنتتوان یكتتی از

منطقه ای بین نتواحی در عمتل متورد توجته

مهمترین عوامل محدود كننده توسعه در این

جدی قرار نگرفته و عملً بسیاری از امكانتات

منتتاطق محستتو متتیشتتود .بنتتابرایتتن در

و قابلی ها بتل استتفاده مانتده است  .پیامتد

برنامههای آمایش سرزمین موووع تأمین آ

مشخص این روند ،توزیع تصادفی فرص هتا و

برای توسعه فعالی های مختلتف همتواره بته

امكانات و منابع در پهنته سترزمین و تشتدید

عنوان مهمترین عامل مطرح میباشد.

نابرابری های منطقه ای ،محلی شده اس

كته

بر اساس گزارش جامتا (طترح جتامع

این پدیده ناشی از سرمایهگذاریهتای انجتام

آ كشور .)1377 ،میزان تخلیه آ های زیتر

شده و ایجاد زیرساخ ها در گذشته ،در حا

زمینی در حوزههای آبریز كلن كشور (شامل

تشدید شدن اس .

حوزه آبریز مازندران ،خلتیج فتارس و دریتای

بر ایتن استاس از مهتمتترین تنگناهتای

عمان ،دریاچه ارومیه ،فتلت مركتزی ،ناحیته

فراروی آمایش كشور میتوان موارد زیر را بتر

مرزی شرق و قتره قتوم)  57/7میلیتارد متتر

شمرد:

مكعب و میزان ت ذیته حتدود  50/7میلیتارد

 -1-5شرایط طبیعی كشور
ویژگتتیهتتای متتوقعیتی ایتتران یعنتتی
كوهستانی بودن بختش زیتادی از آن از یتک
طرف و قترار گترفتن آن در كمربنتد خشتک
172

مؤثر در تعیین شرایط آ و هوایی در كشتور

كره زمین از طرف دیگتر ،مهتمتترین عوامتل

متر مكعب اس

كته حتدود  7میلیتارد متتر

مكعب تراز منفی را نشان میدهتد .بیشتترین
تراز منفی در حوزه آبریتز دریاچته ارومیته بتا
حدود  3/40میلیارد متر مكعب و حوزه آبریز
فتتلت مركتتزی بتتا حتتدود  2/9میلی تارد متتتر

خشكسالیهای ادواری در كشور باعث تشدید

تشویق بته سترمایهگتذاری در شهرستتانهتا

بهره بترداری از منتابع آ هتای زیتر زمینتی

مطتترح شتتد و بتترای تن استتاس نی تز قتتوانین و

كشور طی سا های اخیر شده اس .

مقرراتی به تصویب رسید كه از مهمترین آنها

منطقهای خصوصتاً در منتاطق كمتتر توستعه

مالیتتتاتی بتتترای ستتتوق دادن صتتتنایع بتتته

یافته كشور ،مهمترین چالش فراروی آمتایش

شهرستانهایی چون اهتواز ،اصتفهان ،اراک و

سرزمین خواهد بود كته بایتد در برنامتههتای

كرمان اشاره كرد.

آمایشی جایگتاه ویتژهای را بته آن اختصتاص

هر چنتد تصتویب ایتنگونته قتوانین تتا

داد.

حتتتدودی توانست ت از توستتتعه بت تی رویت ته

 -2-5قوانین و مقررات

فعالی های گونتاگون در منتاطق پرجمعیت

قوانین و مقررات همتواره نقتش اساستی
وتتابطه منتتد نمتتودن فعالیت هتتا را در پهنتته
سرزمین دارند .به همین دلیل نیتز قتوانین و
مقررات متعددی در كشورهای مختلف جهان
برای وابطه مند نمودن فعالی ها و چیتدمان
بهینه آنها تدوین شد .همانطتور كته عنتوان
شد این مستلله در ایتران نیتز همتواره متورد
توجه بوده و به همین دلیل نیز در برنامههای
گذشته قوانینی برای تمركتز زدایتی و ستوق
دادن فعالی ها به مناطق كمتر توسعه یافتته
به تصویب رسید .به عنتوان مثتا  ،در اواختر
دهه  40شمسی و همزمان بتا طترح مووتوع
آمایش در كشور بی آنكه برنامه مدونی بهنتام
آمایش سرزمین در ایران وجود داشتته باشتد،



توسعه فعالی های مختلف و ایجاد تعاد های

 120كیلومتری تهران و اتخاذ تدابیر متالی و



بهایتن ترتیتب مستلله تتامین آ بترای

میتوان به ممنوعی

استقرار صنایع در شعاع

شماره پنجاه و دو سا هجدهم پاییز 1388

مكعب مشاهده میشود .این پدیتده در كنتار

اقتتدامهتتایی جه ت كنتتتر توستتعه تهتتران و

جلوگیری نماید ،اما به دالیل مختلف بسیاری
از این قوانین جوابگوی اهداف آمایش نبوده و
كماكتتتان مووتتتوع تمركتتتز فعالیتت هتتتا در
بخشهای خاصی از كشتور بته یتک مووتوع
الینحل تبدیل شده اس .

 -1-2-5ممنوعیت احداث صنایع در
شعاع  120كیلوماری تهـران مصـوب
 1346/10/20هیات وزیران
بر اساسایتن مصتوبه ،ایجتاد صتنایع در
تهتتران و حومتته تتتا شتتعاع  120كیلتتومتری
ممنتتوع اعتتلم شتتده ،امتتا در انتهتتای هم تین
مصتتوبه ،احتتداث صتتنایع در محتتدوده فتتوق
موكو به اجازه هیات دول شده اس  .براین
اساس طی سا های گذشته درخواست هتای
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تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ایران

متعددی برای استقرار صنایع مختلف از سوی

ستتازمان م تدیری و برنامتتهریتتزی كشتتور تتتا

دستتتگاههتتای دولتتتی و خصوصتتی در ایتتن

پانزدهم بهمن ماه هر سا برای سا بعد بته

محدوده پیشنهاد گردید كته اكثتر قریتب بته

تصتتویب هیتات وزیتران متتیرستتد 3 ،درصتتد

اتفتتاق آنهتتا بتته تصتتویب رس تیده اس ت  .ای تن

قیم

فروش (دو درصد مالیات و یک درصتد

موووع باعث تراكم هر چه بیشتر فعالی ها و

عتتوارض) .از آن دستتته از محصتتوالت صتتنایع

بتتهخصتتوص فعالی ت هتتای صتتنعتی و جتتذ

آلوده كننده محیط زیست بته تشخصتیص و

در استان تهران خاصه شتهر تهتران

اعلم (تا پانزدهم اسفند متاه هتر ستا بترای

جمعی

شده اس كه آثار و پیامتدهای ستوب آن را از

اجرا در سا بعتد) ستازمان حفاظت محتیط

جنبه های اجتماعی ،فرهنگی و به ویژه زیس

زیس كه در فهرس فوق قترار نمتیگیرنتد،

محیطی در كلنشهر تهران میتوان مشتاهده

یک درصد قیم فتروش بته عنتوان عتوارض

نمود.

دریاف میشود.

 -2-2-5قــانون اصــالا مــوادی از

بررستتی مفتتاد ایتتن قتتانون بتتا اهتتداف و

قانون برنامه سوم توسـعه اقاصـادی،

سیاس های آمایش سرزمین كته در آنهتا بته

اجامـــاعی و فرهنگــی جمهـــوری

كرّات بر تمركز زدایی و سوق دادن فعالی ها

اسالمی ایران و چگـونگی برقـراری و

به مناطق كمتتر توستعه یافتته تأكیتد شتده

وصول عوارض و سایر وجوه از تولیـد

اس  ،بهختوبی تنتاقض موجتود در قتوانین و

كنندگان كاال ،ارائه دهندگان خدمات

مقررات كشتور را بتا اهتداف آمتایش نمایتان

موسوم به " قانون تجمیع عـوارض "

میسازد .به عنوان مثا در بند  1متاده یتک

مصوب سال 1381/10/25

ووابط ملی آمایش بر كاهش تمركز و تتراكم

بر اساس بند(ه)ماده  3این قانون از سایر
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جمعی

و فعالی

در مناطق پرتتراكم كشتور

كاالهتای تولی تدی (بتته استتتثنای محصتتوالت

بهویژه شهر تهران و اصفهان و مهتار رونتد رو

بخش كشاورزی) كه امكان استفاده از آنها به

به رشد جمعی و فعالی ها تأكید شده اس .

عنتتوان محصتتو نهتتایی وجتتود دارد ،مطتتابق

از سوی دیگر بر اساس ماده  3قانون تجمیتع

فهرستی كه به پیشنهاد كارگروهی مركتب از

عوارض ،سازوكاری در خصوص معافیت هتای

وزیر امور اقتصادی و دارایی (رزتیس) ،وزارای

مالی تاتی و عتتوارض بتترای ستترمایهگتتذاری در

بازرگانی ،صنایع و معتادن و كشتور و رزتیس

مناطق كمتر توسعهیافته پیشبینتی نشتده و

 -3-2-5ضــوابط و اســاانداردهای

پروژه های فاقد توجیهات اقتصتادی و فنتی و

خروجی از كارخانجات و كارگاههـای

آمایشی اس  .فقدان طرح مصو آمایش بته

صنعای

عنوان یک سند فرادس باعث شده است تتا

داشتن وتوابط و استتانداردهای زیست

طی سا های اخیر فشارهای زیادی از ستوی

تخریب های ناشی از فعالیت هتا پتیششتر

خصوصاً طرحها و پروژههای زیربنایی به اجترا

حفاظ

از محیط زیست

بر این اساس سازمان حفاظ

قلمتداد متیشتود.

درآید .به عنوان نمونه دراین زمینه متیتتوان

محتیط زیست

به احداث تعداد زیادی پتروژههتای زیربنتایی

بر اساس ماده  15قتانون نحتوه جلتوگیری از

نظیر فرودگاه (فرودگاه اردبیتل) ،ستد (نظیتر

آلودگی هوا مصتو  1374/2/3مبتادرت بته

سد  15خترداد در استتان قتم) و جتادههتای

تهیت ته و تتتتدوین استتتتانداردهای خروجت تی

روستایی اشاره نمود كته قاعتدتاً متیبایست

كارخانجتتات ،كارگتتاههتتا و نیروگتتاههتتا نمتتود.

موجب نگهداش جمعیت و توستعه منتاطق

استانداردهای یاد شده بهصورت ملی و بترای

روستتتایی شتتوند ،امتتا در بس تیاری از متتوارد،

كتتل كشتتور تهیتته شتتده و شتترایط ختتاص

موجب تشدید مهاجرتها و اسكان بسیاری از

منطقه ای در مورد آنها اعما نشده اس  .بته

روستانشینان در مناطق شهری گردید.

هم تین دلی تل ه تیچ ستتاز وكتتار تشتتویقی ی تا
انگیزشی در مورد آنها برای تشویق به استقرار
در منتتاطق كمتتتر توستتعه یافتتته مشتتاهده
نمیشود.

 -4-5فقدان مدل مناسـ



محیطتتی جهت ت جلتتتوگیری از آلتتتودگی و

مقامات سیاسی برای اجرای طرحها و پروژهها



مناطق كمتر توسعهیافته وجود ندارد.

سیاسی مقامات استانی برای اجرای طرحها و

شماره پنجاه و دو سا هجدهم پاییز 1388

همین دلیل انگیزهای برای سرمایهگتذاری در

آمایش سترزمین در كشتور بتوده ،فشتارهای

بـرای

آمایش سرزمین درایران
بررسی اسناد و مدارک مرتبط با آمتایش
سرزمین در دهههای گذشتته حتاكی از ایتن

 -3-5فشارهای سیاسـی جهـت

اس

اجرای طرا ها و پروژه هـای فاقـد

سرزمین در كشتور وجتود نتدارد .بته عبتارت

توجیهات اقاصادی و فنی

دیگتتر هنتتوز مفرووتتات و پتیش فتترضهتتای

كه هنوز مد های مناسبی برای آمایش

یكتی دیگتتر از مستتایل و مشتتكلتی كتته

مناسب برای مكانیابی فعالی هتای عمرانتی

همیشه در تعتارض بتا اهتداف و برنامتههتای

تدوین نشتده است  .بته عنتوان مثتا هنتوز
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كه كشور به چه تعتداد بنتدر

آمایش سرزمین قرار داده اس  .از مهتمتترین

در شما كشتور نیتاز دارد .آیتا تعتداد بنتادر

این منطقه بندیها میتوان متوارد زیتر را بتر

احتتداث شتتده در شتتما كشتتور ،قتتادر بتته

شمرد:

پاسخگویی به نیازهای كشور هستند یا خیر ؟
نبود این مفرووتات و وتوابط كته بتوانتد در

(استانفورد)؛

قالب یک مد  ،كلیته مؤلفتههتای اقتصتادی،

 .2منطقهبندی طرح مطالعاتی بتل؛

اجتمتتاعی ،آمایش تی و زیس ت محیط تی را در

 .3منطقهبندی طرح جامع كش (بوكرز

خود جای دهد ،باعث شده اس تا مكانیتابی
فعالی ها در پهنه سرزمین از توجیهات علمی
مناسبی برخوردار نباشند.

 -5-5عــدم تعریــف مناســ

از

مووتتوع منطقتته بنتتدی ج رافیتتایی و
چگونگی شكل و تركیب این مناطق از جملته
موووعاتی اس

وهانتینس)؛
 .4منطقتتهبنتتدی طتترح جتتامع تتتأمین و
توسعه پروتلین؛

من قه در كشور

كته همتواره دغدغته ذهنتی

برنامه ریزان و مدیران اجرایتی كشتورها بتوده
استت  .منطقتته بنتتدی معمتتوالً از دو بعتتد
برنامهریزی و اجرا مورد توجه قرار متیگیترد.
این مقوله بهویژه در ارتبا با برنامهریزیهای
سرزمینی و از جمله آمایش سرزمین اهمیت
و نقش عینتیتتری متییابتد .متأستفانه طتی
سا های گذشته منطقهبندیهای متعددی بر
اساس اهداف مختلف و توستط دستتگاههتای
دولتی صورت گرفته و هر كدام از این منطقه
بندیها اهداف خاصی را دنبا مینمتوده انتد
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 .1منطقهبندی طرح جامع انرژی ایتران

كه این موووع مشكلت گوناگونی را فتراروی

 .5منطقتتهبنتتدی استتتراتژی بلندمتتدت
آمایش سرزمین (ستیران)؛
 .6منطقهبندی ایالتی وزارت كشور؛
 .7منطقهبندی طرح كالبدی ملی؛
 .8منطقهبندی دفترآمایش وبرنامه ریزی
منطقهای؛
 .9منطقتتهبنتتدی پیشتتنهادی مطالعتتات
طرح پایه ( 9منطقه كتلن  -متورد استتفاده
قرار نگرف )؛
 .10منطقتتهبنتتدی ستتازمان متتدیری و
برنامتتهریتتزی استتتانهتتا (در حتتد تشتتكیلت
مشورتی اس )؛
 .11منطقتتهبنتتدی پیشتتنهادی الیحتته
تشكیلت كلن دول ()4؛
 .12منطقتتتهبنتتتدی طتتترح جتتتامع آ
(جاما ).

در این طترح ،كشتور بته هشت

حووته

غتتر  ،خاصتته ایتتاالت متحتتده همچنتتان از

 -6-5موقعیت قرارگیری ایران در

دلیل نیز این حلقه امنیتتی از جنتو خلتیج

ماغیرهای برون زا
قرار گرفتن آن بتین دو حتوزه اصتلی تتأمین
انرژی در جهان یعنی خلیج فتارس و دریتای
ختتزر همتتواره ایتتران را در كتتانون توجهتتات
قدرت هتای بتزرگ جهتان قترار داه است  .از
ستتوی دیگتتر تحتتوالت چنتتد ستتا گذشتتته
كشورهای همسایه ایتران از جملته فروپاشتی
دول

افراطی طالبان در شرق كشور ،ستقو

رژیم بعثتی عتراق در غتر و جنتو غربتی
كشور ،فروپاشی نظام كمونیستتی شتوروی از
یک سو و موووع جهانی شدن از سوی دیگتر
بر چگتونگی توستعه كشتور از ابعتاد فضتایی
تأثیرات شگرفی میگذارد .به عنوان مثتا در
زمتتان شتتوروی ستتابق و پتتیش از انقتتل
اسلمیحلقه امنیتی دنیای غتر در جنتو
شوروی قرار داشته و ایران نیز جززتی از ایتن
حلقه و مهمترین حلقه آن قلمداد میشتد .بتا
پیروزی انقل اسلمی این حلقته شكست و
غر مجبور شد آن را بتهتتدریج بته جنتو
خلیج فارس منتقتل كنتد .پتس از فروپاشتی
شوروی ،مهار روسیه همچنتان بترای دنیتای

این امر بهشدت بر فرایند توسعه كشور بهطور
عام و طرحهای آمایش بهطور اخص به عنوان
ی تک عامتتل برونتتزا ت تأثیر خواهتتد گذاش ت و
تاكنون نیز اثرات خود را بتر كشتور گذاشتته
اس ( .به عنوان نمونه مخالف
خط لوله انتقا نف



موقعی

ج رافیایی ایران در قاره آسیا و

حاشیه خزر و آسیای میانه منتقل شده اس .



جغرافی ـای خاورمیانــه و تــا یرات

فارس به شما ایران ،یعنتی در حقیقت

بته

شماره پنجاه و دو سا هجدهم پاییز 1388

آ ریز كلن تقسیم شده اس .

اهمی بسزایی برخوردار بوده اس  ،به همین

غر با عبتور

از ایتران و انتقتا ان از

باكو – جیهان) (عظیمی.)1379،
موووع جهانی شدن و تعریف نقشهتای
جدید برای مناطق مختلف كشور نیز از دیگر
مت یرهای برونزای مهم تلقی میشود كه در
آینده اثترات عمیقتی را بتر ستازمان فضتایی
كشور بر جای خواهد گذاش .
هر چند چنین تحتوالتی متیتواننتد بته
عنوان یک فرص

استثنایی در كشور مطترح

باشند ،اما سترع

ایتن تحتوالت در حاشتیه

مرزهتتای كشتتور و همچن تین كتتل منطقتته از
چنان سرعتی برخوردار بوده كه بعضتاً كشتور
نتوانسته اس

تعامل مناسبی با این تحتوالت

داشته باشد و از فرص ها بتهختوبی استتفاده
نماید.
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 -7-5عدم وجـود منظومـه ملـی

طرحهای مطالعاتی (از جمله مطالعات انجتام

اطالعات مكانی برای بـه اشـارا

شده در سازمان مدیری و برنامهریزی كشتور

گذاشان دادههای مكاندار

و طتتترحهتتتای كالبتتتدی وزارت مستتتكن و

بررسیها حاكی از این اس كه در حا
حاور سیاس

مشخصی در سطن ملی بترای

تباد و به اشتراکگتذاری داده هتای مكتانی
موجود نمیباشد .نه تنها در سطن ملی ،بلكته
در ستتطوح بخش تی بس تیاری از ستتازمانهتتا و
دستگاههای اجرایی دولتی نیز دارای سیاس
مشخصی برای به اشتراکگذاری اطلعاتشتان
وجود ندارد .علوه بتر عتدم وجتود سیاست ،
بستیاری از قتتوانینی كتته متیتواننتتد تستتهیل
كننده امر تباد دادهها باشند نیتز در كشتور
تدوین و تصویب نشده اس  .بتهعنتوان مثتا
در حا حاور قتانون شتفاف و مشخصتی در
خصوص حق مالكی و حق نسخه بترداری از
دادههتتای مكتتانی وجتتود نتتدارد و بس تیاری از
سازمانها به جه عدم وجود چنتین قتانونی
از انتشار دادههای خود اجتنا میكنند.

6ـ فرجام

اقدامات نتوانسته اس  ،اثربخشی مطلتوبی در
توزیع مناسب فعالی ها به تناسب قابلی های
سرزمینی ایفا نماید و كماكان موووع توزیتع
نامناسب امكانات و عدم استفاده از قابلی هتا
و استعدادهای منتاطق مختلتف كشتور و بته
عبارتی توسعه نیافتگی بخش اعظمی از پهنه
كشور به عنوان یک چالش اساسی در كشتور
مطرح میباشد .خوشتبختانه وترورت توزیتع
بهینه جمعی و فعالی ها در سطوح مختلتف
نظتتام درک شتتده اس ت كتته بازتتتا آنهتتا را
میتوان در مفاد قانونی متعدد مشاهده نمتود.
از ستتوی دیگتتر بررستتی تحتتوالت آمتتایش
سرزمین طی سا های گذشته مبیّن تكوین و
تكامل جایگاه این مهم در نظام برنامته ریتزی
كشور میباشد .در حقیقت متیتتوان چنتین
نتیجهگیری نمود كه مقوله آمایش سترزمین
از پشتوانههای قتانونی بستیار مستتحكمی در

در ختتل ستته دهتته گذشتتته ،مووتتوع

نظام برنامه ریزی كشور برخوردار میباشد ،اما

آمایش و توزیع بهینه فعالی هتا و توجته بته

در اجرا با مسایل و مشكلت و موانع متعددی

به عنتوان مهتمتترین مستایل توستعه

مواجه اس  .لذا اتخاذ تدابیر مناسب و ایجتاد

كشور مطرح شد و تلشهای متعددی بترای

سازوكارهای مناسب بترای رفتعایتن موانتع و

عدال
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شهرسازی) در كشور صورت گرف  ،امتا ایتن

ساماندهی فعالی ها و توزیع متعاد آنها چته
در قالتتب قتتوانین و مقتتررات و چتته در قالتتب

برنامهریزان كشور قرار گیرد.

مجموعه برنامته ریتزان كشتور در ایتن زمینته

تجزیه و تحلیل قرار داد .بخشی از این مسایل

پروژههایی كه بازخوردهای فضایی آنها بستیار

و مشكلت بته عنتوان عوامتل ختار كنتتر

شدید بوده اس و در واقع اختل در اهتداف

برنامهریزان فراروی آمایش سرزمین در ایتران

و سیاس های آمتایش محستو متیشتوند،

خودنمتتایی متتیكننتتد كتته در ای تن خصتتوص

ارایه نمایند .تهیته متد هتای مناستب بترای

میتوان بته تحتوالت سیاستی در كشتورهای

مكتتاندار نمتتودن فعالیتت هتتا ،بتته اشتتتراک

همستتایه ای تران اشتتاره كتترد كتته بس تیاری از

گذاشتتتن دادههتتا ،پایبنتتدی بتته اهتتداف و

مفروواتی را كه در خل سا هتای گذشتته

سیاس هتای آمتایش ،بتازنگری در قتوانین و

آمایش سرزمین كشور بر مبنای آنهتا تنظتیم

مقررات ،واكتنش مناستب در برابتر تحتوالت

تأثیر قرار میدهد و بتازنگری

خارجی و تعامتل و استتفاده مطلتو از ایتن

در بسیاری از راهبردهای آمایش سترزمین را

تحوالت از جمله مهمتترین مستایلی هستتند

اجتنا ناپذیر مینماید .بخشتی از مشتكلت

كه باید در اهداف و سیاس هتای آمتایش در

به دلیل وجود قوانین یا مصوبات متنتاقض بتا

كانون توجهات قرار گیرند تا بتتوان اهتداف و

اهداف و سیاس های آمایش سترزمین است

سیاس هتای آمتایش سترزمین در كشتور را

(قانون تجمیع عوارض ،ووابط استقرار صنایع

محقق نمود.

شده بود ،تح

و  .)...به همتین دلیتل وتروری است



سرزمین را از جنبههای مختلف میتوان مورد

مشخصتتی بتترای اجتنتتا از اجتترای چن تین



مستتایل و مشتتكلت فتتراروی آمتتایش

تتتدابیر مناستتبی اتختتاذ كنن تد .و راهكارهتتای
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مشتتكلت متتیبایستت در كتتانون توجهتتات

فتتراروی كشتتور قلمتتداد متتیشتتوند كتته بایتد

تتا در

كوتتتاه متتدت ایتتن تناقضتتات شناستتایی و
اصتتلحات الزم در آنهتتا اعمتتا گتتردد .در
غیر اینصورت تمتامیتتلشهتا بترای تحقتق
اهداف و سیاس های آمتایش عقتیم خواهتد

پانوشتها
 .1در سا  1303شمسی و در دوره پنجم قانونگذاری
مجلس شورای ملی (ستا  1302شمستی) در زمتانی

ماند .فشارهای سیاسی مسلوالن محلی بترای

كه روا خان به عنوان رزیسالوزرا مش و به كتار بتود،

اجتترای طتترحهتتا و پتتروژههتتای فاقتتد توجیته

بتترای همتتاهنگی در تنظتتیم برنامتتههتتای اقتصتتادی و

اقتصادی و فنی نیز از دیگر موانع و تنگناهای

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

طوری كه هر منطقه به فراخور نیازها و استتعداد رشتد

به ریاس تقیزاده تشكیل شد كه اولین كار آن تنظیم

خود ،سرمایه و امكانات الزم در دسترس داشته باشد.

تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ایران

كته ستا 1384

برنامتته درازمتتدت بتترای امتتور راهستتازی و پیشتتنهاد

 .4در الیحه تشكیلت كتلن دولت

مالیاتهای جدید برای انجام برنامهها بود.

توسط سازمان مدیری و برنامهریزی كشور ارایته شتد،

بتته نظتتر م تیرس تد تشتتكیل كمیستتیون اقتصتتادیات و

استتانهتای كشتور در قالتب  8منطقته تقستیمبنتتدی

اقتتداماتی كتته بتتا توجتته بتته تصتتمیمات متختتذه در آن

شدهاند .در این الیحه برای هماهنگی امور اجرایی بتین

صتتورت متتی گرف ت  ،ستترآغاز شتتكلگیتتری «توستتعه

استانی برای هر منطقه یک وزیر منطقتهای كته عضتو

برنامه ریزی شده» به مفهتوم نتوین آن در ایتران بتوده

كابینتته ملتتی هستتتند ،پیشتتنهاد شتتده استت  .ایتتن

اس  .یكتی از اولتین كستانی كته در بستط و اندیشته

منطقهبندی دقیقاٌ منطبق بر تقستیمات ایتالتی انجتام

برنامه ریزی در ایران نقش داش  ،مهندس علی زاهدی

شده توسط وزارت كشور اس .

بود .او كه تحصیلت خود را در رشته معدن در كشتور
فرانسه به اتمام رسانده بود ،در ستا  1309بته ایتران
مراجع نمود و در استفند  1310بترای نخستتین بتار
مبادرت به تهیه برنامهای هف
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و برنامته ریتزی

181

