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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 

  169 -180 ، صفحات1390آذر و دی ، 10 و 9های  شماره
  

  یافتگی و توسعه تعادل نظام شهری سوی راهی بهآمایش سرزمین 
  

  1احسان صنیعی
  

های موجود در سطح   ازیک سو و نابرابریعیت در کشور و گسترش شهرهای بزرگ جماز حدرشد بیش 
ازسوی دیگر سبب شده است که عالوه بر جدایی شهرها و روستاها مشکالتی  معیشت زندگی در شهر و روستا

  بیش از اندازه محیط زیست، تخریب شهرهای بزرگونامتوازن در کشور از قبیل تمرکز سرمایه به صورت 
های  آید تا بتواند از تخریب کشور بوجود الزم است تا تعادلی در نظام شهری ،رو ازاین .بوجودآید...و

، درصورت عالوه براین .نمایدبرداری صحیح استفاده  محیطی جلوگیری کند و از آنها در جهت بهره زیست
آید که باعث جلوگیری از رسیدن به یکی  عدالتی اقتصادی بوجود می تمرکز سرمایه در شهرهای بزرگ بی

ای به نام  ریزی منطقه  برنامهنوعیلزوم  تمام این موارد .شود  می)عدالت اقتصادی(از اهداف اقتصاد کالن
  از امکانات موجود فضارزمین به استفاده بهینه و عقالنی آمایش ساصوالً .سازد آمایش سرزمین را ضروری می

اطالق ) تر ازهمه توسعه یکپارچه عدالت ورشدو مهم(  به اهداف کالندستیابیدر جهت ...) جمعیت و  زمین،(
  و ایران در به تاریخچه این بحث و نیز از تعریف آمایشپسشود به روش تحلیلی   میتالشدراین مقاله  .شود می

  .های خاص بپردازیم هایی به دالیل عدم اجرای این برنامه در دوره  پرداخته واشارهنیز سایر کشورها

  .ای آمایش سرزمین، نظام شهری، تعادل منطقه :کلیدی های واژه

  

  مهمقد. 1
بار کینز زمان را  نخستینسرانجام  .های اقتصادی غیبتی طوالنی داشتند ازدیرباز زمان و فضا در تحلیل

 هرچند تحلیل کینز .سوق داده شدشدن  ها به سمت پویا  و تحلیلنمودهای اقتصادی  وارد تحلیل
یکاردو زمان و فضا مان ر بارهمزمان با زنخستینحال برای هر  اما به،ای بود نه پویا ایستای مقایسه
 با تمسک به نظریات آدام اسمیت که معتقد بود ،چنین هم.وارد مطالعات اقتصادی شد 2توسط تونن
کران ازمنابع طبیعی  برداری بی و با تقسیم کار و بهره تأثیرگذار استمطلق در تولید  ارزش کار

دراین حالت  .الگوی توسعه انفجاری شکل گرفت ،توان افزایش داد تولیدات مادی را می

                                                            
   ehsansaniee@yahoo.com.                                                                           ارشد اقتصاد نظری  دانشجوی کارشناسی. 1
   .باشد ضایی یا اقتصاد سرزمین میفوی پدر اقتصاد . 2
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170  10 و 9های   شمارهسال یازدهم اقتصادی مجله            

 و گاهی از دست یابد به توسعه تر سریعشتابزده به بسیج منابع داخلی پرداخته تا گیرنده جمعی  تصمیم
ای با آمار  توسعه انفجاری نامیدیم هرچند توسعهآن را دراین حالت که . گیرد خارج نیز کمک می

 عدالت در این این،بر عالوه. دخور سفانه تعادل میان مناطق آن به چشم نمیأ اما مت،باشد درخشان می
های فرعی  پایتخت کشور در حال بزرگ شدن است در حالی که قطب .خورد توسعه به چشم نمی

درست است که در توسعه انفجاری باال شهرها  .پردازند شوند به اشتغال میبدون آنکه یکپارچه 
 بنابراین، .شود اعث اتالف منابع مینما نیست و ب یافتگی آینده یند توسعهااین فر اما، اند توسعه یافته

 کند که سوی دیگر ضرورت ایجاد یک مقوله جدید را احساس می اقتصاد ازیک سو و جغرافیا از
آمایش سرزمین را نخستین بار وزیر  .این مقوله جدید آمایش سرزمین یا اقتصاد سرزمین نام دارد

یند توسعه مقبولیت عام یافت اعت در فراما به سر ،نمود ابداع 1940بازسازی و مسکن فرانسه دردهه
 سازماندهی فضایی کشور چنانکه برمبنای استعدادهای خصوصکه امروزه وظیفه تفکر در  ای گونهبه 

  .باشدگیرنده جمعی  تواند برعهده تصمیم می های نوبنیاد عده جمعیت و فعالیت وخاک،
  
  وی آمایش و اصطالحی آمایش سرزمینمفهوم لغ. 2

هایی اشاره داردکه به نوعی در معانی مختلف مصدر آمودن  آمایش به مجموعه فعالیت کلمه اصوالً
 ، درنشاندن، آمیختن معنا کرده است به معنایآمودن آنگونه که لغتنامه دهخدا .مستتر است
است و آمایش اسم مصدر آمودن و آماییدن ...چیدن و کردن و درکنار هم آراسته مستعدکردن،

تنسیق هایی همچون  واژه شدن عبارت آمایش سرزمین در پیش از متداولمفاهیمی که تا .است
 آمایش استفاده بهینه و عقالنی و ،درواقع. سرزمین جست و جو کردوری از  سرزمین یا بهره

 کار  لذا تقسیم ،ثر اقتصادی و اجتماعی استؤهای فضا به منظور کارکردهای م بردن به ارزش پی
 .شود شمرده میهای مهم آن  سرزمین از جنبه

این واژه دارای دو معنا . کار رفته است نیز بLand Use  تحت عنواناصطالح آمایش سرزمین
  :باشد می

 ها اختصاص یافته است؟ زمین در وضع موجود چگونه و به چه اندازه برای انواع کاربری −

   توجه به توان اکولوژیکی آن چیست؟ترین کاربری زمین با بهینه −
 است که توسعه  اینواقعیت .کاررفته است بیش از چند دهه نیست که بی دوماین واژه در معنا

زیست انسان موجب شده است که افزایش آلودگی  ل مهمی را در محیطئکشاورزی و صنعتی مسا
ل ئپدید آمدن این مسا. هستندهایی ازآن  نمونه ...تقلیل تولیدات کشاورزی و  فرسایش خاک، آب،

هایی است که توان الزم را برای این  عقول از زمین و اختصاص آن به کاربریم برداری نا بیانگر بهره
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تخریب حلی است بهینه برای تقلیل آثار سوء  راه آمایش سرزمین،در واقع .ها ندارد نوع کاربردی
  .زیست و توسعه بدون تخریب محیط

 
 ریزی آمایش سرزمین نکاتی پیرامون برنامه. 3

آمایش سرزمین از  . که در مراحل نخستین آن قرار دارده استآمایش سرزمین از فنون توسع -
 دارد که داللت هایی بر برنامهدراین حیطه آمایش سرزمین . شود  شمرده میریزی برنامههای مهم  جنبه
ها را در فضا تحت  ها و سکونتگاه  آینده توزیع فعالیتتا شود  بخش عمومی در نظر گرفته میوسیله به
 .ثیر قرار دهدتأ

 آالیی است آرایی بدون سرزمین  جغرافیا توسعه پایداریعنی سرزمینه جهت اینکه هدف علمب −
  .زیرا اساس هر دو توسعه است اما نه توسعه بهر قیمتی، توان به ارتباط آمایش سرزمین و جغرافیا پی برد می

ا و ه ای ازشیوه دهد و آمایش به عنوان مجموعه  میشرحا اهداف توسعه روستایی را جغرافی −
  .را عملی سازد کوشد تا آن فنون می
 کند و آمایش طراحی  تبیین میدر واقع جغرافیا −

  دهد وآمایش تغییر جغرافیا توضیح می −
 اجتماعی و فرهنگی پیوند رابه ابعاد اقتصادی، به جهت اینکه آمایش سرزمین بعد جغرافیا

ریزی فضایی در تمام دنیا  هرچند برنامه .گیرد ریزی فضایی قرار می  درچارچوب برنامه،دهد می
 از .آن در تمام جای دنیا نیستمعنای شکل و محتوای یکسان  اما این عمومیت به ،عمومیت دارد

 ها به لحاظ تاریخی نوع حکومت، فضایی بودن که بگذریم این برنامهویژگی یکسان بودن آن یعنی 
ریزی آمایش   برنامهدر .دهایی دارن  تفاوتیکدیگرهای سیاسی  یافتگی و اولویت میزان توسعه

ا پایه و مبنای برنامه شناخته زیر شود، طق از موارد بسیار مهم سنجیده میسرزمین تشخیص منا
  .شود می

ای  های منطقه بین برنامه کالن و برنامه مرز برنامه این .مدت است برنامه آمایش دارای افق بلند −
های ملی پیوند  ای را به برنامه های منطقه مه برنامه آمایش برنا، به عبارت دیگر.دهد را تشکیل می

دراین  .بهسازی در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی است ها، ترین اهداف این طرح مهم  از.دهد می
روند حاکم  با توجه به مشکالت نظام شهری کشور و شود، روش تحلیلی انجام می بررسی که با

نظام فضایی شهری کشور براساس راهبردهای بخشی به  برآن به آمایش سرزمین در جهت تعادل
 .ایم های اجرایی آن پرداخته رنامه کشور و ب اجتماعی و فرهنگیبرنامه سوم توسعه اقتصادی،
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  یش سرزمین در برخی کشورهانگاهی به آما. 4
 ،درواقع. اند یافته تجربه کرده رزمین را کشورهای توسعه آمایش س در ابتداجالب است بدانید که

ای و آمایش سرزمین نامید  ریزی منطقه بایست نخستین کوشش برنامه  مین عمران دره تنسی راسازما
توسط دولت 1929برای مهارکردن بحران 1930هه جمهور آمریکا درد که به دنبال نامه کینز رئیس

به  .اند داشتهای را  ریزی منطقه یافته دیگر نیز این نوع برنامه هکشورهای توسع .سیس شدآمریکا تأ
به نفع قسمت  ایتالیا های معدنی دچار بحران و یعنی حوزه )مناطق سیاه(ان به نفع انگلستعنوان مثال، 
 درکتابی به  است که اندیشه نخست یکی.ای دست زدند ست منطقهجزیره ایتالیا به سیا جنوب شبه

 دیگری  از جنگ منتشر شد وپس که بالفاصله  استطرح شدهم "پاریس و کویر فرانسه"عنوان 
أثیر اوضاع ها تحت ت یابی و توزیع فعالیت  این واقعیت است که به دلیل مکاناندیشه دوم ناشی از

ای برای   سیاست تلفیق دوگانه،رو  ازاین.اند بیشتر از سایر مناطق توسعه یافتهبرخی از مناطق طبیعی 
  .رفع ازدحام پاریس مطرح بوده است

نیز  کشور این که چرا ،گرایش یافت ای منطقه های تعادل به بعد به 1970 سال از نیز عربستان کشور
 ای منطقه های تعادل عدم دچار بزرگ شهرهای رشد و نفتی باالی درآمدهای دلیل به دوره این از پیش
 سعودی عربستان در سرزمین آمایش سیاسی اهداف از یکی عنوان به سرزمین سازماندهی سیاست .بود شده

 رساندند جده مانند مهم شهرهای اندازه به را شهرها آن امکانات و کردند سیسأت رشه چند آنها .بود مطرح
 کسری با اخیر سال 10 در عربستان کشور اما، بودند موفق ای منطقه های تعادل ایجاد در تاحدی و

 که سرزمین آمایش با این و است داشته سازی خصوصی بر سعی و است بوده مواجه مداوم های بودجه
 پیشبرد نفتی آمدهای در کاهش به توجه با ،همچنین. است تناقض در است دولتی بخش های طرح ءجز
 سلطنت خانواده و شهروندان میان رابطه اینکه مگر رسد می ممکن غیر حدی تا مدت دراز در ها برنامه این
  .نیست یکی عربستان مردم سرزمینی برنامه با سعود آل سرزمینی برنامه چراکه، یابد تغییر

  
  مفهوم آمایش سرزمین درایران. 5

جهت نیل به اهداف و  در سازماندهی مطلوب فضاد به عنوان توان درایران آمایش سرزمین می
وری  به منظور بهره ، سازماندهی فضابنابراین هدف کلی آمایش سرزمین .های توسعه ملی باشد ستراتژیا

 جمعیت، دهنده فضا، ء تشکیلف اجزااین تعری در .مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی است
 تنظیم ارتباط بین انسان،مایش سرزمین در ایران برای آ .باشد میاجتماعی و محیط  های اقتصادی، فعالیت
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 )مکانی،جغرافیایی(کید خاصی بر دیدگاه فضایی أو لذا ت شود های انسان در فضا انجام می  و فعالیتفضا
 به تبعیت از تحوالت در کشور ما سرزمین  آمایش،چنین هم.ردریزی توسعه و تکامل ملی دا در برنامه

 در طلیعه برنامه پنجم قرار کهاکنون  همو هایی بوده است  دچار فراز و نشیباقتصادی و اجتماعی همواره 
وی آمایش  برای رسیدن به راهکارهای عملی و رفع تنگناها و موانع فرارداریم شناخت این تحوالت

 است که ایندهنده  بررسی تحوالت اقتصادی از گذشته تا بحال نشان . استسرزمین بسیار حیاتی
نیز اقداماتی به همین دلیل  ،ین عامل بوده استهم ریزی در کشور ما های مهم برنامه یکی از دغدغه

 اما به دالیلی که ، استصورت گرفته تدوین مقررات آن خصوصحال در در کشور ما از گذشته تا 
 . به نتایج مورد نظر نرسیده است اقداماتکنیم این اشاره می هادر ادامه به آن

اجرای  های عمرانی درپهنه سرزمین، هدف چنین دیدگاهی توزیع و تقسیم جمعیت و فعالیت
استفاده مطلوب از منابع طبیعی و نیروی انسانی در جهت  ،تراتژی بهزیستی برای فرد و جامعهاس

 توان مطرح کرد  می آمایش سرزمینخصوص  مواردی که در ترین مهم از. کفایت اقتصادی و اجتماعی است
 های مکانی از محتویات استراتژی گیری  دورنگری و نتیجهنگری،  آیندهل،ئجانبه به مسا نگرش همه چونهم

های  ریزی ، لذا برنامهای اشاره نمود های منطقه های کالن و برنامه  ملی و عامل پیوند برنامهتوسعه
  . در چارچوب برنامه ملی انجام شودیستبا میای  منطقه

  
  )قبل و بعد از انقالب(های شهری در کشور تاریخچه آمایش سرزمین در برابر بحران. 6

 ریزی را به طورخاص ریزی است وما این نوع برنامه سال سابقه در زمینه برنامه 60ایران دارای  کشور
  .کنیم نقالب بررسی میدر دو مقطع قبل از انقالب و بعد از ا )آمایش سرزمین(
  

 قبل از انقالب.6-1

و سوابق   اما بررسی اسناد،آغاز شد1327ریزی در ایران به معنای نوین آن ازسال  چه برنامه اگر
های بسیاری در این زمینه   تالش)1316 - 1326(های  حاکی از آن است که قبل از این تاریخ در سال

 حالی که از برنامه اول عمرانی درها ناکام ماند  الشاست که به دالیل مختلف این ت  گرفتهصورت 
های اجرایی به سمت  نظام برنامه اجرایی کشور از برنامه )1341-1346(  سومبرنامه تا )1334-1327(

های   در برنامه چهارم به صراحت استفاده از برنامه،عنوان مثال به .های جامع حرکت کرده است برنامه
در این برنامه برای نخستین بار به  .گردیدریزی  ل باعث تغییر در برنامهجامع ذکر شده و همین عام

البته در برنامه عمرانی چهارم که اشاره به شتاب در توسعه  .برده شد ای پی ریزی منطقه ضرورت برنامه
  .ای نیز قابل مشاهده است های منطقه اقتصادی داشت عدم تعادل
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 و رقابت در جذب نیروی ماهر و  تقاضای نیروی انسانیها بیشتر به افزایش دلیل این عدم تعادل
  .) در شهر تهرانویژه به( چنین رشد سریع شهرنشینی به دلیل افزایش امکانات در مناطق شهری بوده استهم

مقارن  .تری تصویب شد در شرایط متفاوت )1356-1352 انقالب قبل از( برنامه عمرانی پنجم
این برنامه باعث شد سازمان  .سازمان برنامه بوجود آورد ا درتصویب این برنامه تغییرات مهمی ر

ریزی از وزارت دارایی منتزع و به   امور بودجه،واقع در .شودبه سازمان برنامه و بودجه تبدیل برنامه 
ای و حفاظت   ایجاد تعادل منطقه،ریزی ند از اهداف مهم این نوع برنامهچهر .سازمان برنامه منتقل شد

های نفتی در این   شوکدلیلمالحظه درآمدهای نفتی به  افزایش قابلاما با  زیست بود طو بهبود محی
ها منابع عظیمی در اقتصاد کشور  ها و محدودیت نظر کلی بوجود آمد و بدون توجه به قابلیت برنامه تجدید

 اقتصاد در این زمان شتاب مضاعفی را به خود گرفت و باعث 40رشد دهه  . تزریق شدو پهنه سرزمین
و دوم  موضوع توزیع عادالنه ثروت توجهی نشد اینکه به  نخست.بوجود آمدن دو چالش اساسی شد

بود که در اواسط  های شهری در حال انفجار بحران  برخورداری از جامعیت موضوعی آندلیلاینکه به 
سسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی ؤو م یم به آمایش سرزمین گرفته شدتصم )1340-1350 (دهه

این شد تا ضرورت  منجر به دوقطبی شدن جامعه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی .دانشگاه تهران پدیدار شد
ها برنامه مدونی برای  هرچند درآن زمان .ریزی کشور بوجود آید تحول اساسی در نظام برنامه

 .شد ها انجام می  برای کنترل تهران و شهرستاناتی اما اقداموجود نداشت،رزمین سیاستگذاری آمایش س
 کیلومتری تهران و اتخاذ 120توان به ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع  ها می از نمونه این سیاست

  .هایی مانند اهواز واصفهان اشاره کرد تدابیر مالی و مالیاتی برای سوق دادن صنایع به سمت شهرستان
های مناطق تدوین  یند توسعه و عدم استفاده بهینه از قابلیتا و دوقطبی شدن فر50 دهه آغازبا 

برای تجدید  1351 و1350 های  مشاور بتل در سال مهندسین.برنامه آمایش سرزمین را ضروری کرد
 .دادند ریزی و استفاده بهینه از مناطق طرح توسعه مطالعات اقتصادی و اجتماعی را پیشنهاد برنامه

در همان زمان مرکز مطالعات و  .ریزی منتشر شد نتیجه این مطالعات به صورت اطلس برنامه
 .وری از سرزمین در با مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی افتتاح گردید بهره

 و شورای  بودجه مخالفت خودرا با طرح آمایش سرزمین اعالم کرد ودر همان زمان سازمان برنامه
ارت البته تحت نظ( و بودجه منتقل کرد ولیت طرح آمایش سرزمین را به سازمان برنامهمسئاقتصاد وقت 

مقام  قائم محیط زیست، های سازمان برنامه و بودجه و  رئیسشورایی مرکب از وزیران کشورو
 1353سرانجام درسال ). با نام مرکز مطالعات آمایش سرزمین کل بانک مرکزی وزیر و رئیس نخست

 1354قرارداد مرحله نخست آن در سال  زمین در سازمان برنامه و بودجه افتتاح گردید ومرکزآمایش سر
 های چشمگیر  عدم تعادل،درواقع .ستیران مبادله گردید میان سازمان برنامه و بودجه و مهندسان مشاور
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175  ...  تعادلسوی راهی بهآمایش سرزمین 

تی کشور ساخ مدی شبکه زیر ناکارارشد فزاینده وشتابان پایتخت، بخشی، های بین ناهماهنگی ای، منطقه
 و همین عامل کرد داد را ملزم می رخ می را که درآن اتیضرورت توجه جدی به سرزمین و اتفاق...و

های  ی که رژیم گذشته درسالیها ترین دشواری مهم.  مرحله آمایش سرزمین شدنخستینباعث پیدایش 
رای آنها بود به شرح حل ب ه راهئا آن مواجه بود و آمایش سرزمین مدعی پاسخگویی و اراب) 1360-1350(

  :باشد ذیل می
  ای شدن بخش سنتی تمرکز سرمایه در بخش نوین و حاشیه -
برداری افراطی توام با تبذیر همین  رها کردن برخی ازمنابع طبیعی و فضاهای گسترده همراه با بهره -

  .زیست است منابع در مناطق پرتراکم دیگر است که نتیجه آن تخریب محیط
  .شده روستاییان که به فقر نسبی مناطق بسیار گسترده حاشیه انجامیدمهاجرت مهارن -
 نوآوری و پویایی در شمار معدودی از شهرها و های توان گونه همراه با تمرکز شهری انفجاررشد  -

  گسترش لجام گسیخته شهرهای بزرگ 
 ه ضرر نقاط دیگرنیروهای فعال کشور دراستان مرکزی ب ناتوانی در مهارکردن رشد تهران و تمرکز -

  دوش شهرهای دیگراست های فزاینده این بخش که بر هزینه
  ها در سطح زندگی و معیشت شهرها و روستاها  تشدید نابرابری -
 میراث ملی و فرهنگ سنتی  قهقرایی ساختارهای اجتماعی، سیر -

  
  انقالببعد از  سوم واول و دوم های توسعه  جایگاه برنامه آمایش سرزمین در برنامه. 7

 آنها بسیاری ازهای عمرانی انجام شد که  دراین برنامه تعداد زیادی پروژه): 1368-1372(برنامه اول
چنین در این برنامه اختالف میان وزارت مسکن و سازمان برنامه و بودجه هم .توجیه علمی نداشت

ی اداری تصویب لا شورای عیکاگرچه در ماده  .بر سر آمایش سرزمین قبل از انقالب تداوم یافت
های توزیع فضایی توسط سازمان برنامه و بودجه و  شد که طرح آمایش به معنای تعیین استراتژی

  .یربط انجام شودذهای  باهمکاری دستگاه
های نفتی و  کاهش درآمد .تری از برنامه اول بود در شرایط متفاوت): 1372-1378( برنامه دوم

 دلیلبرنامه به   در این .ی برای تولید و ارزش افزوده داشت بیشترهای بالاستفاده که نیاز شدن ظرفیت پر
و  ریزان را متوجه استفاده از منابع داخلی کرد بسیاری از برنامه کاهش قیمت نفت ناشی از کاهش تقاضا

  . مطالعات طرح آمایش انجام شد1377سال 
 و تدوینقتصادی تصویب های ا گیری تری و به تبعیت از جهت که در شرایط متفاوت: برنامه سوم

  .ارزیابی برنامه اول و دوم توسعه مورد بررسی قرار گرفت در این برنامه چنینهم .شد
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تاحدودی شرایط المللی نفت  های بین با بهبود درآمدهای نفتی و کاهش تکانه ناشی از کاهش قیمت
  .هتر شدنسبت به گذشته ب

 و و نقاط قوت عملکرد گذشته تحلیل شد در گام نخست. امه سوم توسعه در سه گام مطرح شدبرن
  .های آینده مورد تحلیل قرار گرفت انداز و چالش ضعف آنها مورد تحلیل قرار گرفت و سپس چشم

تدوین  های عملیاتی و رهنمودهای کلی برنامه، تدوین برنامهگام دوم نیز متشکل از 
زدایی و تفویض اختیار   تمرکزهای تهیه چارچوب تهیه طرح پایه آمایش، کالن، های اقتصاد سیاست

  .باشد ها می از مرکز به استان
های آمایشی در  گیری استانی قانون برنامه سوم و جهت های بخشی و تدوین برنامهدر گام سوم 

 عنوان موسوم به مضامین برنامه بر مبنای طرح ساماندهی 14این برنامه با  .دستور کار قرار گرفت
  .اقتصادی تهیه شد
گسترش  های دولتی، اصالح نظام اجرایی و ساماندهی شرکتی برنامه سوم شامل لمضامین اص
سازماندهی بازارهای  اقتصاد،های  کردن فعالیت رقابتی تنظیم انحصارات و گذاری، تولید و سرمایه

ها و حفظ قدرت  یارانه مین و رفاه اجتماعی،أهای اقتصاد کالن نظام ت سیاست آمایش سرزمین، مالی،
 زیست وتوسعه علوم و فناوری محیط ساماندهی سیاست خارجی، نفتی، صادرات غیر شتغال،ا خرید،
   .باشد می

 انعکاس محتوای برنامه در ها،  بیشتر دستگاهمشارکتریزی بر  ساماندهی نظام برنامه  در،درضمن
  م توسعهریزی برنامه سو در نظام برنامه .کید قرار گرفتأ مورد تچارچوب نظام و مشارکت صاحبنظران

 کمیته تحت پوشش فرابخشی 22  شورای بخشی،11 شورای تلفیق بخشی، 4  شورای فرابخشی،7
با  زیست به عنوان یکی از شوراهای فرابخشی شورای فرابخشی آمایش سرزمین ومحیط .بینی شد پیش

  .های فرابخشی تشکیل گردید  عضو از دستگاه14
 مسکن، وزیر زیست، یس سازمان حفاظت محیطئمهور ورج یسئشامل معاون ردربرنامه سوم شورای مزبور 

و  ها یس سازمان جنگلئمعاون وزارت جهاد سازندگی ور کشور، معاون وزیر ،کشاورزی جهاد معاون وزیر
مسئول  معاون طرح و برنامه وزارت دفاع، برداری کشوری، یس سازمان نقشهئر معاون وزارت صنایع، مراتع،

  .باشد ریزی وقت می کل دفتر آمایش و برنامه یرمد کمیته طرح آمایش سرزمین،
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177  ...  تعادلسوی راهی بهآمایش سرزمین 

 )1384 – 1388 (توسعه چهارم برنامه در سرزمین آمایش جایگاه. 8

 و اساسی قانون در مستتر های الزام المللی، بین تحوالت از تبعیت به و توسعه چهارم برنامه تدوین و تهیه در
 روند براساس و گرفت قرار کار دستور در مدتدراز انداز چشم ترسیم ابتدای در اقتصادی نوین فضای
 استمرار های فرض پیش با فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مختلف های حوزه در کالن های متغیر گذشته
 مایشآ به مربوط مطالعات. شد تهیه کشور مدت دراز انداز شمچ مطلوب، وضعیت تبیین و موجود وضع

 ترسیم و تدوین در استفاده مورد اصلی های پایه از العاتمط این از شده استخراج راهبردهای و سرزمین
 .بود مدت دراز انداز چشم

 های الزام و استراتژیک های بخش و مدتبلند کالن های راهبرد مدت،بلند انداز چشم تدوین از پس
 رسای و وقت کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان اساس،این  بر. شد تعیین مطلوب انداز چشم به دستیابی
 تحقق ی ها الزام و راهبردها به مربوط های سیاست مشترک های کمیته قالب در اجرایی های دستگاه
 .کردند تهیه فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه ارزیابی از پس را انداز چشم

 و جمهور رئیس نمعاو متشکل از برنامه ستاد توسعه سوم برنامه مانند و توسعه چهارم برنامه تدوین منظور به
 اجتماعی، امور و کار وزیر سازی، شهر و مسکن وزیر کشور، وقت ریزی برنامه و مدیریت سازمان رئیس
 فناوری، و تحقیقات علوم، وزیر بازرگانی، وزیر پزشکی، وآموزش درمان بهداشت، وزیر کشور، وزیر
 آموزش وزیر تعاون، وزیر کشاورزی، جهاد وزیر معادن، و صنایع وزیر نفت، وزیر دارایی، و یاقتصاد امور وزیر
 مرکزی بانک کل رئیس زیست، محیط حفاظت سازمان یسئر و جمهوری یسئر معاون پرورش، و

 نفر سه و مشترک های کمیته دبیران جمهوری، رئیس انتخاب به کارشناس نفر سه ایران، اسالمی جمهوری
  . اسالمی ایشور مجلس محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون نمایندگان

  
  انداز نگاه به آمایش در سند چشم. 9

 انداز چشم سند ابالغ از پس شد انجام سرزمین مایشآ زمینه در توسعه چهارم برنامه در که اتیاقدام بر عالوه
 نظام مصلحت  تشخیص مجمع خانه دبیر تولیدی و ییبنازیر کمیسیون 1404 افق در ایران یماسال جمهوری

 را سرزمین آمایش کلی های سیاست متخصصان و کارشناسان ات نظر از استفاده با و متعدد جلسات در نیز
  :کرد تصویب زیر شرح به محور 8 در
 المللی بین و ای منطقه شایسته جایگاه کسب برای جغرافیایی ممتاز موقعیت از موثر استفاده -

 سرزمین مایشآ اصلی رکن عنوان به انسانی منابع توسعه -

 سرزمین مدیریت ایرانی – اسالمی هویت تقویت و ملی پارچگییک به توجه -

 کشور اقتصاد بیرونی و درونی روابط تسهیل و اقتصادی بازدهی و کارایی ءارتقا -
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178  10 و 9های   شمارهسال یازدهم اقتصادی مجله            

 منطقه هر های توان و ها قابلیت با متناسب ای منطقه تعادل به دستیابی -

 مردم ثرؤم کتمشار بر کیدأت با فعالیت و زیست مراکز مناسب فضایی سازماندهی -

 سرزمین در فعالیت و جمعیت استقرار در دفاعی و امنیتی مالحظات رعایت -

 در زیست محیط حفظ و شونده تجدید طبیعی منابع ها، سرمایه از بهینه برداری بهره و احیا حفظ، به توجه -
 توسعه های طرح

 ویژه به و گذشته های سال خالل در سرزمین آمایش موضوع که شود می مشاهده ،ترتیب این به
 و است گرفته قرار توجه کانون در گیری تصمیم و سیاستگذاری سطوح ترین عالی در توسعه چهارم برنامه
 الزم های حمایت از همچنان و یابد تداوم ها سیاست این نیز پنجم برنامه در تا شود می بینی پیش

  .شود برخوردار
  

  گیری نتیجه. 10
به مناطق بایست  ذیل کشور میای و تحقق اهداف   و توسعه منطقهریزی برد امر برنامه برای پیش

  . از یک یا چند استان تقسیم شود متشکلریزی برنامه
  ای و عدالت اجتماعی گیری توسعه متوازن منطقه شکل -
  های توسعه در مناطق تکیه بیشتر بر تجهیز و تقویت منابع و قابلیت -
  ران در روند توسعه ذیربطدم و مدیتقویت مشارکت و تعلق خاطر مر -
  ای های منطقه ای برای مدیران و تشکل های توسعه منطقه مین اختیارات متناسب با برنامهأت -

 درصورت تحقق یافتن کشور فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی توسعه سوم برنامه کلی یها رهنمود به توجه با
  :تاوردهای ذیل مشخص خواهد گردیدشور دسیابی نظام مراکز سکونتگاهی ک  در زمینه تعادلآمایش سرزمین

  ، ملی و فراملی شهریای ایجاد شبکه واحد سلسله مراتب مرکز سکونتگاهی با توجه به عملکردهای منطقه -
  مستعد جهت تجهیز به خدمات برترگزینش و انتخاب شهرهای  -
   شهری از شهرهای کوچک تا کالن شهرها بینشبکههای اصلی تقویت شهر -
  دهی نظام جمعیتسازمان -
  های روستایی شهری و حوزه  بینتقویت شبکه -
 یکپارچه توسعه های ریزی کید بر برنامهأای با ت ای و ناحیه های توسعه و عمران منطقه تهیه طرح -

  شهری و روستایی
های محیطی از طریق توسعه  های روستایی متناسب با توانایی حفظ و نگهداشت جمعیت در محیط -

  ین اقتصادی و ایجاد حرفه جدیدنوهای  بخش
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179  ...  تعادلسوی راهی بهآمایش سرزمین 

  یابی مناسب جوش عشایر از طریق مکان های خود سازماندهی اسکان -
  مهارشدن رشد منطقه شهری تهران و تمرکززدایی از شهرهای بزرگ -
   تهران و تمرکززدایی از شهرهای بزرگایجاد زمینه برای رشد منطقه شهری -
   و خدماتی از منطقه شهری تهرانی تولیدیها ایجاد زمینه برای انتقال برخی فعالیت -
  عملکردی کردن شهرهای اقماری و جدید موجود -
  مدیریت زمین و مسکن شهری کشورچگونگی -

  
  
  

  منابع
  کتاب آمایش سرزمین اثر دکتر بلوریان 

  ."آمایش سرزمین و توسعه فضایی یکپارچه" فرجی دانا، احمد،
  .عهبرنامه سوم و چهارم توسپوراصغر، فرزام، 
  .آمایش سرزمین و تعادل در نظامپوراحمد، احمد، 

  .آمایش سرزمین و اهداف سیاسی آنژاگ سگن،
  .آمایش سرزمین و توسعه روستاییسرور، احمد، 

  .www.sid.ir و www.noormags.ir برنامه اول تا چهارم از سایت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            11 / 12

https://ejip.ir/article-1-173-fa.html


180  10 و 9های   شمارهسال یازدهم اقتصادی مجله            
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