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  هايسرزمين در برنامه هاي آمايشسير تحول برنامه
  قبل و بعد از انقالب

 
 

  *رضا لطيفي دكتر غالم 
 
  

 چكيده
گردد و بررسي و تجربة هاي پيش از انقالب بر ميبه سال ،در ايران» آمايش سرزمين«مقولة طرح سابقة 

بيش  ،ور ايران در حال حاضرو كش است مطالعات نخستين آن، در دهة شصت مورد توجه قرار گرفته
در اواخر سال  ،فكر آمايش سرزمين در ايران .ريزي را در كارنامة خود داردسابقة برنامه ،از شش دهه

طي گزارشي با عنوان مسئلة افزايش  ،در مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، 1345
، ح شد كه در آن هدف آمايش سرزمينجمعيت تهران و نگاهي پيرامون سياست عمران كشوري مطر

هاي تسريع توسعة اقتصادي سراسر كشور با ايجاد فعاليت«و » جلوگيري از افزايش جمعيت تهران«
مطالعات طرح پاية آمايش سرزمين  ،در دوران انقالب .عنوان شده بود»  ...جديد در مناطق مختلف

اي سازمان برنامه و بودجه ريزي منطقههبه وسيلة دفتر برنام 1360ـ70اسالمي در نيمة نخست دهة 
  . شكل گرفت

  سرزمين را از ابتداي  هاي آمايشسعي ما بر اين است تا سير تحول برنامه ،در اين مقاله
چهارم توسعه بعد  ةتا برنامپنجم عمراني قبل از انقالب  ةهاي آمايش يعني از برنامگيري برنامهشكل

  . اند يا خيرها به مرحله عمل رسيدهببينيم آيا اين برنامه از انقالب مورد توجه قرار دهيم و
ريزي اسناد موجود در سازمان مديريت و برنامهاي مبتني بر مطالعات كتابخانه مقاله، روش ما در اين

  .بوده است
  

 ةهاي توسعه، طرح پايهاي عمراني، برنامهريزي، برنامهسرزمين، برنامه آمايش :واژگان كليدي
  سرزمين، طرح آمايش منطقه، سطح كالن، بخشي، استاني، فضا آمايش

  

                                                                                                                    
  Email: Rlatifi2002@yahoo.com                                                 استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي *
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  مقدمه
را در دورة قبل و بعد از انقالب مورد  1هاي آمايشسير تحول برنامه ،اين مقاله، سعي دارد

مدتي است كه قبل از انقالب ريزي درازبرنامه ،آمايش سرزمين. بررسي و كنكاش قرار دهد
گذاري شد و هدف آن تعادل سرزميني، در قالب جمعيت و يهبه وسيلة فرانسويان در ايران پا

ريزي كشور كه اهداف اقتصادي، اجتماعي و اين نوع برنامه، از دل نظام برنامه. امكانات بود
   ةاين شيو .بيرون آمد و سعي در ايجاد يك تعادل سرزميني داشت ،فرهنگي داشت

هاي و به روزي است كه بتواند پايه ، اطالعات و آثار وسيعنيازمند سازمان ،ريزيبرنامه
ريزي قرار دهد و بر اساس آن شرايط بهبود نامهبر هاي مختلف را در اختيار دستگاهنياز

اي است كه رنگ ويژه در جامعة ايران كه، جامعه به .ها سازماندهي كندوضعيت را در بخش
طوح مختلف بر اساس ريزي در سها سياسي است و اهداف برنامهو بوي بسياري از فعاليت

گويند و ير آمايش سرزمين، در جهت منافع ملي ميعبشود و به اين تريزي ميآن طرح
بخشد و كلية تدابير و معيارهاي مربوط به اهداف آن مقاصد و مصالح كشور را تحقق مي

گيري منطقي از منابع و امكانات سرزمين و هاي آمايش در جهت به كار بردن و بهرهسياست
  .ي ملي استفضا

  
  آمايش سرزمين

هاي مختلف لغات، معاني گوناگوني دارد بر فرهنگ بنا ،آماييدن است 2آمايش كه اسم مصدر
عبارت  ،سرزمين آمايش ،به طور كلي .كندكه آراسته كردن در اين رابطه مصداق پيدا مي

  منظور  سرزمين به هاي انسان دربين انسان، سرزمين و فعاليت ةتنظيم رابط« :است از
خور و پايدار از جميع امكانات انساني و فضايي سرزمين در جهت بهبود  برداري دربهره

اي انسان بايد آن استفاده ،تربه عبارت ساده ؛»مادي و معنوي اجتماع در طول زمانوضعيت 
و سپس اين  كندهاي طبيعي سرزمين ديكته ميرا از سرزمين به عمل آورد كه ويژگي

، يك سرزمين واحد كار آمايش .اجتماعي خود وفق دهدو با نيازهاي اقتصادي ها را ويژگي
خيز ممكن اين مجموعه آب .خيزهاي كوچك استاي از آبخيز بزرگ و يا مجموعهآب

خيز توان در يك آبسرزمين را نمي آمايش. است يك يا چند استان كشور را در برگيرد
سطح يك  دربلكه اين عمل بايد  ،كردخود رها  خيز همسايه را به حالملحوظ داشت و آب

ها بسته به نوع شده و يا استفادهبراي هر يك از انواع توسعه ياد. منطقه و يا كشور عمل شود
ريزي برنامه ،اجتماعي مردم آن منطقه و كشورو فعلي سرزمين و نيازهاي اقتصادي  ةاستفاد

                                                                                                                    
ـايش سـرزمين      1354سرانجام در خرداد ماه سال  ،در پي آنتأسيس شد و  1353مركز آمايش سرزمين در بهمن ماه سال. 1 ـات آم قـرارداد مطالع

  ).2ـ3:  1384 توفيق،(  بسته شد  Scetiranميان سازمان برنامه و بودجه و مهندسان مشاور ستيران

 Land use .2  
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جرايي در رابطه با هاي اتمامي پروژه ،به طوري كه ؛پذيردسطح طرح مديريت انجام ميدر 
  .)16: 1380 ،مخدوم(شوند ريزي مي، سازماندهي و طرحيكديگر سنجيده

سرزمين به معناي نظم و ترتيب دادن اشياء، منظم كردن منطقي، آرايش  آمايش ةواژ
  .)2: ريزيسازمان مديريت و برنامه(دادن اشياء در فضا و تنسيق سرزمين است 

ين يكي از قلمروهاي اساسي عملكرد جغرافيايي كاربردي است كه سرزم آمايش
اصالح و «اي را هاي فضايي و ملي و ناحيهتعادل خوداغلب با اراده و اختيار 

الزم است كه هم شناخت و ادراك مناسبي از كل  ،منظور بدين ؛كندمي »سازماندهي
   . )20: 1384 ،سرور(نگري كرد فضا آينده ةبار سرزمين داشت و هم در

در  ،به هر حال ؛آن نيست ةبه صراحت و رسايي اصل واژ1 »آمايش«اصطالح رايج 
  :از جمله كه هاي مختلف آمده استهايي در فرهنگمترادف ،آمايش ةبرابر مصدر واژ
  ،آميختن، آراستن، زينت دادن، مهيا كردن، به سلك درآوردن، درنشاندن: فرهنگ معين

  ،، تهيه و تدارك ديدن، حاضر و مستعد كردنحاضر كردن: فرهنگ آنندراج
  .آراستن، مهيا كردن، و مستعد كردن: برهان قاطع

  منظور از آمايش، تعيين توان بالقوه و شايستگي اراضي يا به عبارت ديگر تعيين 
  .)21: 1384 ،سرور(وري از آنهاست ترين نوع بهرهمطلوب

 اي فرانسه در تعريف ي ناحيهريزيكي از متخصصان برنامه »يوسپوتي اوژن كلود«
هدف توزيع بهتر جمعيت در ارتباط با  ،آمايش سرزمين: نويسدمي» ريزي آمايش سرزمينبرنامه«

اين تالش به منظور اهداف كامالً اقتصادي  .كندهاي اقتصادي را دنبال ميمنابع طبيعي و فعاليت
  .)21: 1384، سرور(نظر دارد جمعيت را در ة هاي بالقوكامل ظرفيت ةنيست و رفاه و توسع

موضوع : نويسدمي) 4 ةسنبله شمار ةمجل(» سرزمين آمايش« ةحاج يوسفي در مقال
. اي استي آن در ابعاد ملي و منطقهيآمايش سرزمين فضا و چگونگي سازماندهي عقال

هاي فيزيكي و اقتصادي دارد اما در حقيقت جنبه ةهر چند به ظاهر جنب ،اين موضوع
سرزمين  آمايش. گيرداجتماعي و جغرافيايي زندگي مردمان و جامعه را در بر مي انساني،

درآمد و  ةبين نواحي، استفاده از منابع براي توسعه، توزيع عادالن ةدر پي ايجاد تعادل توسع
اي و افتاده و حاشيهمنابع و نواحي عقب ةبر توسع تأكيدها بين نواحي مختلف و فعاليت

   ،بنابراين ؛)20 :1384 ،سرور(هاي توسعه و مراكز رشد است بهماهنگ قط ةتوسع
 ةهاي توسعسرزمين، توزيع پراكنش منطقي جمعيت و فعاليت آمايش ،توان گفت كهمي

بهينه از منابع طبيعي و انساني در جهت  ةسرزمين و استفاد ةاقتصادي و اجتماعي در پهن
  .است اجتماعيرفاه فردي و  هاي اقتصادي و اجتماعي و در نتيجهكارايي نظام

بهتر است » آمايش سرزمين«ثغور اصطالح  تر شدن تعريف و حدود وبراي روشن
  :ستيران مراجعه كنيم ن مشاوراكه در اينجا به تعريف مهندس

                                                                                                                    
1. Spatial planning  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 اجتماعيو توسعة ريزي رفاه برنامه                                                         114

 

اشتغال فضا و  ةريزي و سازمان دادن نحوسرزمين عبارت است از برنامه آمايش«
هاي بين ها و تجهيزات و همچنين كنشيتها و محل فعالتعيين محل سكونت انسان

  .»عوامل گوناگون نظام اجتماعي و اقتصادي
تواند هدف باشد بلكه بيان به خودي خود نمي» سرزمين آمايش« ،به نظر اين گروه

آيد كه سياست دولت در آن تعيين هايي به شمار ميجغرافيايي و ترجمان نيات و هدف
  .)20  :1384 ،سرور(كرده است 

شود كه ني انجام مياهداف معي تأمينهاي مختلف به منظور سرزمين در شكل مايشآ
  :ترين آن به شرح زير استمهم
هاي محيطي، ها و دادهها در فضاها به تناسب ويژگيتوزيع بهتر و هماهنگ فعاليت«

روي فضا، جلوگيري از حركات مكاني  استقرار مستمر جمعيت در حد متناسب خود بر
هاي مهاجر، كاهش جمعيت، كاربرد تدابير الزم در تثبيت جغرافيايي جمعيت نابجاي

هاي نامطلوب و به تباين و اختالفات محيطي و اصالح و بهسازي و بازسازي مكان
شايان ذكر است كه بهبود شرايط فردي و اجتماعي . اصطالح ناپذيرايي جغرافيايي

هاي سرزمين بدون حضور انسان شها بدون اصالح و آمايش فضا و انجام آمايانسان
  .مد و ابزارهاي متناسب هر فضا ممكن نيستامولد، آگاه و كار

ويژگي و خصلت باز شناخت و مفهوم آن  چهارتوان با سرزمين را مي امروزه آمايش
  :را مشخص كرد

سرزمين در جهت  به معناي اينكه آمايش: آمايش سرزمين يك سياست ملي است .1
تدابير و  ةو كلي بخشدميهاي آن مقاصد و مصالح كشورها را تحقق هدفمنافع ملي است و 

گيري منطقي از منابع و هاي آمايش در جهت به كار بردن و بهرهمعيارهاي مربوط به سياست
  ؛امكانات سرزمين با فضاي ملي است

به معناي : ارادي است و عموم جامعه ةيك سياست اراد ةبه مثاب ،آمايش سرزمين .2
زايي و درون ةجنب ،سازد و حركت آنسياست آمايش را مدون مي ،عمومي مردم ةراداينكه ا

هاي الزم را فراهم بلكه مشوق ،تحميلي ندارد ةجنب ،خودجوش دارد و كاربرد معيارها و ضوابط
در  ؛عمومي است ةبرقراري تعادل و همبستگي و وحدت از طريق اراد ،آورد و هدف آنمي

هاي رشد موزون تحقق تا هدف فضاي ملي است ةاجتماعي در محدود و هاي اقتصاديشالوده
  ؛)3: ريزيسازمان مديريت و برنامه(يابد 

صدد  آمايش سرزمين در :يك سياست اقتصادي عقاليي است ةآمايش به مثاب .3
اجراي يك سياست اقتصادي عقاليي در جهت اسكان جمعيت و ايجاد مراكز رشد و 

 ةبازد ،سرزمين هدف اقتصادي آمايش ،عبارت ديگربه  ؛تجمعات بزرگ انساني است
هدف غايي اقتصادي نيست بلكه هدف اجراي سياست مطلوب و منطقي اقتصادي كه 

گويي از امكانات و منابع در جهت پاسخ گيري منطقيرشد هماهنگ و موزون و بهره ،آن
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و توازن  تعادل ،به سخني ديگر، ديدگاه اقتصادي آمايش سرزمين ؛نيازهاي جامعه است
  ؛هاي اقتصادي براي جامعه استاقتصادي و مطلوبيت فعاليت

مدت هاي بلندطراحي برنامه :نگريك سياست آينده ةبه مثاب ،سرزمين آمايش .4
  :هاي زيراقتصادي و اجتماعي و طرز آرايش فضايي آن براي رسيدن به هدف

  ،محيط زيست هاي او در فضا ومنطقي بين انسان و فعاليت برقراري تعادل )الف
  ،سازماندهي و مديريت مجدد جغرافياي ملي )ب
آرايش منطقي انسان و تأسيسات با توجه به امكانات و منابع و نيازها در فضاي  )ج

  .اي استملي و منطقه
   :سرزمين ارائه كرد جامعي از آمايش توان تعريف نسبتاًشده، مياكنون با توجه به مطالب ياد

 ةگفتنگرانة فضاي ملي و يا به ندهآيمديريت عقاليي و  :ست ازين عبارت اسرزم آمايش
هماهنگ  ةتوسع) مدتبلند(نگرانة آمايش به معناي مديريت آينده ،يكي از استادان فرانسوي

   .اقتصادي و اجتماعي در فضاي ملي
  

  ريزي آمايش سرزمين در ايرانپيدايش برنامه
دار ن بنا به وظايف قانوني خويش عهدهوزارت آباداني و مسك ،چهارم ةدر اواخر برنام

هاي شهرسازي و شهرنشيني و مسكن و تجهيزات فيزيكي شده تدوين و اجراي سياست
هاي شهرسازي و هماهنگي در امور شوراي عالي و به منظور تدوين سياستاست 

مذكور  ةارتباط تنگاتنگي با وزارتخان ،اين شورا، از لحاظ فعاليت. شهرسازي تشكيل شد
مسائل شهرسازي و  ةن و كارشناسان ايراني براي مطالعمسئوال ،بعد از چندي. قرار كردبر

ها در تجارب فرانسوي ،آشنايي با تجارب حاصله به فرانسه سفر كردند و از اين طريق
  .ريزي و شهرسازي و آمايش به ايران منتقل شدبرنامه

شد تا به تدارك آغاز كار  مذكور تشكيل ةواحدي از وزارتخان ،پنجم ةدر اوايل برنام
ن امهندس ،وري از سرزمين بپردازد و در اين رابطهاي در ايران تحت عنوان بهرهمشابه

يادشده و از طريق شركت  ندمشاور ستيران براي انجام مطالعات مذكور تعيين شد
هاي اوليه، به علت وظايف با بررسي .كارشناسان طراز اول فرانسوي به ايران آمدند

و الحاق  مطرحپيشنهاد جدا شدن اين واحد از وزارتخانه  ،ريزيآمايش با برنامه نزديك
واحدي تحت عنوان مركز  53-54هاي در خالل سال .آن به سازمان برنامه داده شد

نام آن بعد از  وري سرزمين در سازمان برنامه تأسيس شد كهريزي بهرهمطالعات و برنامه
 ةبه مثاب يادشدهسرزمين تغيير كرد و مركز  ريزي آمايشمدتي به مركز مطالعات و برنامه

كارهاي مهندس مشاور ستيران در سازمان برنامه درآمد و  ةدهنديك واحد ستادي و ارائه
تشكيل اين مركز و نقش اساسي كه در كار مطالعات سرزمين  ةبه علت نحو اساساً

صورت نهادي در سازمان  ريزي بهاين بعد جديد برنامه ،مهندس مشاور به عهده داشت
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پاي نگرفت و بعد از انقالب نيز در اثر يك سلسله مسائل اداري و پرسنلي و ساير 
اي ادغام و يك ريزي منطقهفعاليت چنداني نداشت و سرانجام با دفتر برنامه ،عوامل

سازمان ( شدمنهل  1361وجود آورد و واحد مذكور در سال ه واحد جديدي را ب
  .)14و  15: ريزيمديريت و برنامه

  
  آمايش سرزمين در ايران شامل سه مرحله است

  سرزمين طرح آمايش ةتهي ،اول ةمرحل
اي است براي اقدامات مربوط به آمايش سرزمين كه طي آن پايه ةاين طرح به منزل

بازرگاني و خدمات كشور كشاورزي، صنعت،  :چهار بخش ،اي موجودهفعاليت
در  1381توسعه در اين چهار بخش براي سال  ةيندهاي آمشيخط و شناسايي شده

  .اندشدهچارچوب كليات و اصول توسعه در فضاي ملي مشخص 
  

  طرح آمايش مناطق ةتهي ،دوم ةمرحل
ها در مناطق و اجتماعي سرزمين و اقتصادي ،شامل شناسايي و ارزيابي توان اكولوژيكي

، اين طرح .اول است ةحلشده در مرطرح آمايش مناطق بر اساس چارچوب طرح ةتهي
هايي است كه براي فعاليت ةو حاوي كلي استمدت تصويري از قابليت توسعه در بلند

  .توسعه بايد صورت پذيرد
  

  مناطق ةهاي توسعبرنامه ةتهي ،سوم ةمرحل
 ،مناطق ضرورت دارد ةبراي توسع ،هايي را كههاي آمايش مناطق، فهرستي از فعاليتطرح

  هاي ملي و گذاريسوم، با توجه به سهم منطقه از سرمايه ةرحلدر م .كندميارائه 
هاي اول، با تعيين اولويت در مورد فعاليت كاربري ةشده در مرحلهاي تعيينمشيخط

هاي طرح ،هاسپس براي هر يك از فعاليت ؛شودگيري ميسرزمين براي مناطق تصميم
ها و سازمان ،هاسرزمين استان آمايش هاي اجرايي با همياري دفاترپروژه مديريت در قالب

، يهاها و ارگانبه اين گونه سازمان ءبراي اجرا و شد تدوين و بط تهيهريذهاي ارگان
ترين گيرترين و مشكلوقت. دشوسرزمين كشور واگذار مي تحت نظارت دفتر آمايش

فعل سرزمين در هاي بالقوه و بالتوان ،دوم است كه طي آن ةآمايش سرزمين مرحل ةمرحل
 تنها به ارزيابي  ،ناگفته نماند كه سازمان برنامه و بودجه .شوندمناطق بايد تعيين 

 ،اين از انجام واقعي آمايش سرزمين يا به عبارتي ،كند كههاي بالفعل بسنده ميمنديتوان
 .)21: 1380 ،مخدوم(هاي بالقوه و بالفعل به دور است منديهماهنگي توان
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  آمايش سرزمين يهامشيردها و خطراهب اهداف،
هاي مشيمدت جمهوري اسالمي ايران و براي تنظيم خطدر راستاي اهداف كلي بلند: اهداف
  اهداف آمايش سرزمين تلقي  ةهاي اصولي سازماندهي فضا به مثابشاخص ،سرزمين آمايش

  :ند ازااين اصول عبارت .شوندمي
اجتماعي  و هاي اقتصاديت و فعاليتايجاد تعادل در توزيع جغرافيايي جمعي .1

 ،هاي هر منطقهمتناسب با امكانات و قابليت
هاي نسبي ايجاد تقسيم كار تخصصي بين مناطق مختلف كشور متناسب با مزيت .2

 ،هاي هر منطقهو قابليت
بخشي سازي و تعادلگسترش و تجهيز فضاي توسعه در راستاي الزامات يكپارچه .3

 ،فضاي ملي
ديده از و ترميم عملكردهاي مناطق آسيب ءتوسعه به منظور بهبود، احيابازسازي فضاي  .4

  ،جنگ تحميلي و يا عوارض طبيعي
 ،وري از امكانات سرزمينحفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست در فرايند بهره .5
شهري كشور از باالترين تا  ةيافته و سلسله مراتبي در جامعاي سازمانيجاد شبكها .6
 ،ترين سطحپايين
اي يكپارچه روستايي و عشايري به منظور ايجاد توسعه ةسازماندهي فضايي جامع .7

 .)1368 ،مطالعات طرح آمايش سرزمين اسالمي(
  

  هاي آمايش سرزمينمشيخط
متناسب با  اجتماعي و ايجاد تعادل در توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت اقتصادي �

 :هاي هر منطقه از طريقامكانات و قابليت
 بخشي به جمعيت نواحي غرب وزدايي از نواحي پرجمعيت مركزي، تعادلركزتم .1

 ؛شمال و افزايش در محورهاي شرق و جنوب كشور
 جمعيت و هاي توليدي جديد در مناطقي كه نسبت به حجمولويت ايجاد ظرفيتا. 2

 ةنشدهاي زيربنايي و استعدادهاي استفادهفعاليت مستقر در آنها داراي مازاد ظرفيت
 هستند؛توليدي 

پذيري در جهت هاي توليدي و زيربنايي و افزايش حجم جمعيتظرفيت توسعة. 3
مانده مطابق مناطق محروم و عقب زاي ااي در گزيدههاي منطقهريزي تعادلپايه

 :هاي زيراولويت
 نظامي  ـ هاي سياسينواحي ويژه مطابق ضرورت )الف
 نشدههاي خاص بارورواحي داراي قابليتن ) ب
 )نظير جلوگيري از پيشرفت كوير(محيطي نظارت زيست ةنواحي خاص به مثاب) ج
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هاي روي مهاجرتپيش ةها با ايجاد سدهاي بازدارندمهاجرت ةهدايت و كوتاه كردن دامن. 4
ن به خصوص نيروي انساني مازاد بخش ااي در نواحي مستعد و جذب مهاجرمنطقهبين

 نانآ يهازيست و فعاليت ةترين مهاجرپذير در حوزديككشاورزي به مشاغل مولد در نز
 ؛)17- 13: 1368 ،مطالعات طرح آمايش سرزمين اسالمي(
و  هاي نسبيتقويت مباني تقسيم كار تخصصي بين مناطق مختلف متناسب با مزيت �

 :هاي هر منطقه از طريققابليت
كه از لحاظ آب و هاي كشاورزي به عنوان فعاليت محوري در مناطقي تعيين فعاليت .1

از نظر  ،در اين نواحي .خاك و مرتع نسبت به ساير مناطق سرزمين مزيت نسبي دارند
 ؛صنعتي، اولويت با استقرار صنايع مرتبط با كشاورزي است ةتوسع
هاي محوري در مناطقي كه يا از لحاظ هاي صنعتي به عنوان فعاليتتعيين فعاليت .2

هاي نسبي و وجود آنكه با توجه به مزيت آب و خاك داراي محدوديت هستند و يا
 ؛صنعتي برخوردارند ةهاي باالي توسعهاي توليدي و زيربنايي از قابليتظرفيت

هاي خدماتي به عنوان فعاليت محوري در نقاطي كه به عنوان يك تعيين فعاليت .3
 هاي خدماتياي در اولويت گسترش فعاليتهاي منطقهپوشش تأمينكانون توسعه با نقش 

 ؛قرار دارند
هاي معدني به عنوان فعاليت محوري در مناطقي كه از استعداد تعيين فعاليت .4

 دني ممتاز در سطح ملي برخوردارند؛مع
هاي بازرگاني و تجارت ويژه به عنوان فعاليت محوري در نقاطي از تعيين فعاليت .5

 در سطح ملي؛ز تخليه و توزيع كاال سواحل جنوبي و مبادي زميني در صدور كاال و مراك
هاي كشاورزي، صنعتي و معدني و خدماتي در مناطقي كه تركيب فعاليت .6

  دارند، با رعايت اولويت كشاورزي؛ استعدادهاي به نسبت يكساني در هر زمينه
بخشي سازي و تعادلگسترش و تجهيز فضاي توسعه در راستاي الزامات يكپارچه �

 :فضاي ملي از طريق
 ؛ايمنطقههاي ارتباطي بينعملكرد شبكه ءتأمين و تقويت و ارتقا  .1
 ها در اغلب صنايع عمومي و توزيع صنايعتأمين خودكفايي كامل تمام استان  .2

 ها؛هاي كشور بر اساس استعدادها و قابليتتخصصي بين استان
اي كه ماندهعقب بخش معدن و اكتشافات معدني در نواحي محروم و ةاولويت توسع  .3

 ؛رنداستعدادهاي معدني دا
كشاورزي در  ةسازي كشت و تجديد سازمان دامداري براي توسعاولويت فشرده .4

هاي اي از طريق كشتاي حاشيههاي منطقهمناطق اصلي كشاورزي و نگهداشت كشت
 هاي مدرن؛سودآور قابل صدور و ايجاد كشت

 ده ازديو ترميم عملكردهاي مناطق آسيب ءبازسازي فضاي توسعه به منظور بهبود، احيا �
 :جنگ تحميلي و با عوارض طبيعي از طريق
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ديده از جنگ تحميلي از طريق آمايش مجدد اين مناطق اولويت بازسازي مناطق آسيب
  عملكرد مراكز جمعيتي و توليدي آن؛با امكان تجديد نظر در مقياس و 

 :طريقوري از امكانات سرزمين از حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست در فرايند بهره  �
كيفيت  ءهاي منابع طبيعي همچنين حفاظت و ارتقاتجهيزات و گسترش ظرفيت ءاحيا

 .ورمحيط زيست در سطح كش
شهري كشور از باالترين تا  ةيافته و سلسله مراتبي در جامعاي سازمانايجاد شبكه �

 : ترين سطح از طريقپايين
جمعيتي شهري كشور و كاهش سهم  ةسازي شبكگيري براي متعادلجهت .1

  تر؛سطوح باالي آن به نفع سطوح پايين
اي كه شدههاي اشباعمهار رشد سازماندهي فضايي مجدد و آمايش دروني قطب  .2

بنايي و استعدادهاي توليدي آن پيشي گرفته و هاي زيرحجم جمعيت و فعاليت بر ظرفيت
   .دشومي هاي اجتماعيتداوم رشد آن موجب كاهش بازدهي اقتصادي و افزايش ناهنجاري

اي از شهرهاي داراي تقويت سطح دوم مراكز زيست و فعاليت و تجهيز گزيده .3
زدايي و تفويض قسمتي از اي براي تمركزعنوان مراكز منطقه قابليت در كشور به

  ا، به خصوص در زمينه خدمات برتر؛وظايف عظيم تهران به آنه
جديد شهري در  م غالب جمعيتتقويت و تجهيز شهرهاي متوسط و اسكان سه .4
  آنها؛
شهري به  ةاتصال جامع ةتقويت و تجهيز شهرهاي كوچك به عنوان آخرين حلق. 5
ة خدمات روستايي و ارتقاي توان خدماتي اين شهرها به خصوص در زمين ةجامع

   .توليدي
اي يكپارچه و روستايي و عشايري به منظور ايجاد توسعه ةسازماندهي فضايي جامع �

 :شهري و روستاييع متعادل بين جوام
اشتغال بخش كشاورزي و مزيت  تواننگهداشت جمعيت در مناطق روستايي متناسب با 

هاي غير كشاورزي و هاي صنعتي و ساير فعاليتنسبي روستا بر شهر در استقرار فعاليت
ن به مشاغل اهدايت مازاد جمعيت روستايي به نقاط شهري داراي امكانات جذب مهاجر

  مولد؛
جوامع شهري و روستايي و افزايش ظرفيت  ةيكپارچ ةري براي توسعگيجهت  .1

گيري از امكانات خدمات روستاها و كاهش شكاف موجود در بهره پذيريجمعيت
  ؛اجتماعي، تجارت و توليدي ميان دو جامعه

ريزي فضايي روستايي رساني به روستاها و برنامهاستقرار نظام سلسله مراتبي خدمات .3
  ؛مورد مراكز زيست روستاييهاي روستايي و كاهش پراكندگي بيموعهدر قالب مج
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شهرها به  ـ تقويت و تجهيز مراكز دهستان و روستاهاي مركزي و ايجاد روستاها. 4
يت غير رساني به مناطق روستايي و ايجاد امكان استقرار فعالمنظور تسهيل خدمات

  كشاورزي در محيط روستايي؛
مين مشاغل أظرفيت تعليف مراتع و ت يري كوچ رو باحفظ تناسب جمعيت عشا. 5

   لويت نقاط روستايي؛وكز جمعيتي با امولد براي عشاير مازاد در مرا
ايجاد و گسترش واحدهاي  برايتسهيالت الزم  ةحمايت و پشتيباني و ارائ .6

اورزي خدماتي مولد و ايجاد پيوندهاي توليدي بين صنايع روستايي و توليدات كش
   وستايي؛جامعة ر

هاي مالياتي در جهت مين حداكثر تسهيالت اعتباري و معافيتأخدمات و ت ةارائ .7
  .)مطالعات طرح آمايش سرزمين اسالمي(گسترش صنايع روستايي 

    
   سرزمين در ايران ريزي و آمايشسير تحول برنامه

ريزي در خالل ريزي عمراني است و برنامهرسمي برنامه ةسال سابق 57داراي  ،كشور ايران
  به تبعيت از شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي همواره با تغييرات و  ،اين مدت
 ةبار در. هاي بسيار زيادي را متحمل شده استهايي همراه بوده و فراز و نشيبدگرگوني

نظران در هاي بسيار زيادي از سوي صاحبريزي در ايران، نظرات و انديشهداليل برنامه
ريزي در ايران نظير شگامان برنامهيبرخي از پ ةبه عقيد. ارشات موجود استسوابق و گز

  يك فكر  ،ريزي در ايران، بر اين عقيده بوده است كه فكر برنامه»ابوالحسن ابتهاج«
زيرا كشوري مانند ايران با امكانات مالي و نيروي انساني محدود  است؛جوش و ايراني خود

  .ناپذير بوده استكشور اجتناب ةاشتن برنامه براي توسعو احتياجات نامحدود، ضرورت د
مشخص قابل  كامالً ةدور ،ريزي در ايراندر بررسي سير تحوالت برنامه ،در مجموع
صورت ه ها و اهداف بآرمان ،قبل از انقالب اسالمي كه در آن ةدور. تشخيص است

تري را نسبت الت متفاوتتحو قطعاً ،اندهاي توسعه بازتاب يافتهتري در برنامهمتفاوت
   ةبه همين دليل و به تبعيت از اين مقول. است كردههاي قبل از انقالب تجربه به دوره

 ةريزي و آمايش در ايران در دو دوربرنامه ةريزي كشور، پيشينگذار در فرايند برنامهاثر
   .گيردصورت اجمالي مورد بررسي قرار ميه قبل و بعد از انقالب اسالمي ب

  
  سرزمين در ايران قبل از انقالب اسالمي  ريزي و آمايشتحول برنامه يشينةپ

بررسي ولي  ،در ايران آغاز شد 1327ريزي در ايران به معناي نوين آن از سال گرچه برنامه
هاي بسيار زيادي براي قبل از اين تاريخ نيز تالش ،اسناد و سوابق حاكي از اين است كه

اما به داليل مختلف، اين  ،هاي عمراني صورت گرفتبرنامههاي كشور در قالب ةتوسع
امنيت نسبي در كشور، نخستين  تأمينبا روي كارآمدن رضاخان و . ها ناكام ماندتالش
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 1303در سال . اقتصادي برداشته شد ةها براي كاهش مشكالت كشور و توسعتالش
عنوان  كه رضاخان بهدر زماني  ،وراي مليپنجم قانونگذاري مجلس ش ةشمسي و در دور

هاي اقتصادي و عمراني كار بود، براي هماهنگي در تنظيم برنامهه الوزرا مشغول برئيس
متشكل از » كميسيون اقتصاديات«كميسيوني با عنوان  ،كشور، در مجلس شوراي ملي وقت

مدت براي ة درازتشكيل شد كه اولين كار آن تنظيم برنام »زادهتقي«هفت عضو به رياست 
  . ها بودهاي جديد براي انجام برنامهسازي و پيشنهاد مالياتمور راها

 هايت و اقداماتي كه با توجه به تصميمتشكيل كميسيون اقتصاديا ،رسدبه نظر مي
به » شدهريزيبرنامه ةتوسع«گيري گرفت، سرآغاز شكلدر آن صورت مي شدهاتخاذ

   ةكه در بسط و انديش ن كسانييكي از اولي. مفهوم نوين آن در ايران بوده است
او كه تحصيالت خود را . بود »علي زاهدي«ريزي در ايران نقش داشت، مهندس برنامه

به ايران مراجعت  1309در سال  ،معدن در كشور فرانسه به اتمام رسانده بود ةدر رشت
له اي هفت سابرنامه ةبراي نخستين بار مبادرت به تهي 1310و در اسفند ماه سال كرد 

لزوم پروگرام « اي با نامرا در نوشته و آن كردصنعتي ايران  ةبراي توسع) 1316-1310(
شده از سوي مطرح ةبرنام .)ريزيافزار سازمان مديريت و برنامهنرم( ارائه داد» صنعتي

صورت رسمي مورد توجه مقامات قرار نگرفت و در كميسيون اقتصاديات ه گاه بهيچ »زاهدي«
   .)نزم افزار سازمان مديريت و برنامه( دنشهرگز مطرح 

رضاخان و چه پس  ةريزي در ايران چه در دوريكي ديگر از كساني كه در پيشبرد برنامه
ابتهاج معتقد بود كه كشوري مانند ايران با . بود »ابوالحسن ابتهاج«از آن نقش اساسي داشت، 

بر اين . بايد داراي برنامه باشدامكانات مالي و نيروي انساني محدود و احتياجات نامحدود 
مردان از هاي اقتصادي و داشتن برنامه براي دولتلزوم تمركز مطالعات و فعاليت ،اساس

ه ئبرنامه ارا ةتي براي تهيئسوي او مطرح شد و به منظور رسيدن به اين هدف نيز پيشنهاد هي
ي اقتصادي تشكيل شورا 1316و متعاقب آن در سال  با موافقت رضاخان مواجه شد كه كرد

  : ترين وظايف اين شورا شامل موارد زير بودشد كه مهم
   ؛شدها و ادارات مربوط تهيه ميههاي اقتصادي كه از طرف وزارتخانطرح ةمطالعه در كلي
   .طريق در اجراي آنها ةئهاي اقتصادي و اراطرح نقشه

  و مدون از طرح طور رسمي ه شود كه براي نخستين بار بمشاهده مي ،ترتيب بدين
  هاي اقتصادي سخن به ميان آمده و تفكر برنامه ،هاي اقتصادي يا به عبارت ديگرنقشه
 شوراي مزبور جلسات متعددي برگزار . گيردريزي در ايران مورد توجه قرار ميبرنامه

رسد و هيچگاه به طراحي يك ريزي به نتيجه نميبرنامه كار ،به داليل مختلف وليكند مي
   .)ريزيافزار سازمان مديريت و برنامهنرم(انجامد عملي نمي ةامبرن

همزمان با  ،نيروهاي متفقين از سويبا شروع جنگ جهاني دوم و اشغال كشور 
هاي ريزي در خالل سالموضوع برنامه عمالً ،و بركناري رضاخان در ايران ءاستعفا

در سال  »ايساعد مراغه« ةيندنبال آن و با روي كارآمدن كابه ب. ماندمزبور مسكوت 
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طور جدي ه براي اصالح اوضاع اقتصادي و مالي كشور ب گرفت، دولت تصميم 1323
ت هيئ. شدراي عالي اقتصاد مطرح فكر تشكيل شو مجدداً بنابراين، ؛وارد عمل شود

ها و اطالعات كارشناسان معدود براي استفاده از نظريه 1323مرداد  23وزيران در جلسه 
هاي مهبرنا ةمان به منظور بررسي و نظارت در امور اقتصادي كشور و تهيهمان ز

اين اساسنامه،  9ه ددر ما. كردشوراي اقتصادي را تصويب  اقتصادي و مالي اساسنامة
 ،همين اساسنامه» ن«اصلي شورا قلمداد شد و در بند  ةوظيف ،اقتصادي تهية طرح برنامة

اوضاع اقتصادي و  ةهاي الزم را براي اعادينيبتا پيش شدشوراي عالي اقتصادي موظف 
نزم افزار سازمان مديريت و ( ت طبيعي پس از جنگ به عمل آوردمالي كشور به حال

  .)ريزيبرنامه
هاي اقتصادي و براي مقابله با بحران 1325بر اين اساس بود كه دولت در اوايل سال 

سيس بانك صنعتي و معدن براي به تأهاي اقتصادي مبادرت اجتماعي ناشي از فروپاشي بنيان
هفت  ةيك برنام ةبراي تهي» كميسيون برنامه«نام ه تي بجات دولتي و تشكيل هيئبهبود كارخان

در تابستان  مزبور ةنويس برنامپيش .)نرم افزار سازمان مديريت و برنامه ريزي( كردساله 
و در رسيد به تصويب  »قوام«و در دولت شد كميسيون برنامه تهيه به وسيلة  1325سال 

اول، به دليل فزوني  ةدر نقد برنام. آن را تصويب كردمجلس شوراي ملي  1327بهمن سال 
هاي اجتماعي و ملي شدن صنعت نفت، ها نسبت به امكانات دولت، بروز بحرانحجم برنامه

 ،1332كودتاي سال  در نهايتهاي اجرايي براي تحقق اهداف برنامه و عدم كفايت دستگاه
  .)ريزيبرنامهنرم افزار سازمان مديريت و( يابدبرنامه نتوانست به اهداف خود دست 

ة تر از برنامدر شرايط متفاوت 1334دوم سال  ةدر نيم )1335- 41(دوم  ةهفت سال ةبرنام   
1334مزبور در اسفند سال  ةبرنام. شداول تدوين  ةتر از برناممطمئن نسبتاً اول و در يك جو 

   ،ترين اهداف كلي اين برنامهاز مهم. مجلس شوراي ملي رسيدبه تصويب 
نيازهاي ضروري مردم در داخل  ةصادرات، تهي ةتوان به افزايش توليد و بهبود و توسعمي

هاي زيرزميني برداري از معادن و ثروتكشاورزي و صنايع و اكتشاف و بهره ةكشور، توسع
  .كردور بهداشت عمومي و غيره اشاره و اصالح ام يو اصالح و تكميل وسايل ارتباط

و ) دوم ةبازنگري برنام(دوم  ةارزيابي برنام ةبر پاي) 1342-46(سوم عمراني  ةبرنام
صورت جامع و به هم ه اي بود كه ببر اساس اصول فني جديد تهيه شد و اولين برنامه

سوم  ةرنامهاي باز ويژگي. پيوسته تنظيم و از سوي سازمان برنامه به دولت ارسال شد
گذاري بخش خصوصي و بيني سرمايهمشخص بودن اهداف، جامعيت برنامه در پيش

در . هاي عمراني بودهاي مختلف مملكتي با سياستسازي سياستعمومي و هماهنگ
منابع  ةكنند تأميندرآمد نفت به عنوان عامل تثبيت و تقويت ارزي كشور و  ،اين برنامه

  زا، مانع از فشار بر منابع داخلي براي اين منبع برونو  كردعمراني برنامه عمل مي
بخش خصوصي با   ،به همين دليل شد وگذاري بخش دولتي ميانداز و سرمايهپس

بخش  از سويبناها و ساخت زير آورد انداز رويپس گذاري وامكانات بيشتر به سرمايه
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و نقل و هاي ساختمان، حمل عمومي صورت گرفت و بخش خصوصي نيز در بخش
سوم توسعه به دليل  ةبرنام ،روي هم رفته .گذاري مبادرت ورزيدصنايع سبك به سرمايه

هاي گذشته از نسبت به برنامه ،اينكه بيشتر بر منابع داخلي و بخش خصوصي متكي بود
  . موفقيت بيشتري برخوردار بود

گذشته به هاي تر از برنامهشرايطي متفاوت در) 1347-51(عمراني چهارم  ةبرنام
 767چهارم با اعتباري معادل  ةتدريجي درآمدهاي نفتي، برنام با افزايش. درآمد ءاجرا

چهارم، جامعيت و  ةدر تنظيم و تدوين برنام. آغاز شد 1347ميليارد ريال در سال 
هاي گذشته برخالف برنامه ،در اين برنامه. ريزي استمرار يافتپيوستگي در نظام برنامه

دو فرايند از باال به پايين با  ،صورتي كهه ب ؛ريزي صورت گرفتبرنامه تحولي در نظام
ريزي دخالت داده در نظام برنامه» بخش«و از پايين به باال با عنوان » كالن ةبرنام«عنوان 
نرم افزار سازمان مديريت و ( شدنددر نهايت اين جريان با يكديگر همسو  ،شد كه
توان به تسريع در رشد اقتصادي و مي ،اين برنامه ترين اهدافاز مهم .)ريزيبرنامه

سرمايه، گسترش تحقيقات علمي، توزيع ة ة صنعت، افزايش بازدمد، توسعآافزايش در
در مناطق  به خصوصهاي آباداني و بهسازي مدها، افزايش فعاليتآتر درعادالنه

 ةاولي مواد تأمينرج، تسريع رشد بخش كشاورزي، روستايي، كاهش وابستگي به خا
صنعت در داخل كشور، تنوع بخشيدن به كاالهاي صادراتي، بهبود خدمات اداري و 

فوق از  ةحاكي از اين است كه برنام ،بررسي اسناد و مدارك اين برنامه. موارد مشابه بود
  ريزي و براي نخستين بار به موضوع برنامه است جامعيت معقولي برخوردار بوده

هاي وان يك فرايند ملي توجه شد و بر تهيه و تنظيم برنامهاي يا آمايشي به عنمنطقه
هاي توسعه هاي طبيعي و نيازهاي مناطق در برنامهاي به تناسب قابليتآمايشي يا منطقه

   .)ريزينرم افزار سازمان مديريت و برنامه( شد تأكيد
   ةعرشد اقتصادي و توس ةچهارم عمراني با توجه به شتاب فزايند ةدر خالل برنام

اي در كشور نمايان شد كه ناشي از هاي منطقههايي از عدم تعادلتلف، نشانهمخ هايبخش
هاي توليدي براي جذب نيروهاي ماهر، هنيروي انساني، رقابت بنگا ةافزايش تقاضا بر عرض

شهرهايي  به خصوصنشيني به دليل افزايش امكانات در مناطق شهري، رشد سريع شهر
اي هاي منطقهريزيهاي توسعه را در قالب برنامهبازنگري در سياست نظير تهران، ضرورت

  .كردسرزمين بيش از گذشته مطرح  ةها در پهنجمعيت و فعاليت ةبهين توزيعبراي 
هاي گذشته تهيه و تر از برنامهمتفاوت در شرايطي )1325-56(عمراني پنجم  ةبرنام
مقارن تصويب اين . به تصويب رسيد 1351اسفند سال  15در  ،اين برنامه. شدتدوين 

سازمان برنامه به  ،ي در سازمان برنامه صورت گرفت و از اين پستغييرات مهم ،برنامه
ريزي از وزارت دارايي منتزع و به تغيير نام يافت و امور بودجه» سازمان برنامه و بودجه«

 ترين از مهم .)ريزينرم افزار سازمان مديريت و برنامه( شدسازمان برنامه منتقل 
داشت و توان به ارتقاء بيشتر سطح دانش و فرهنگ و بهمي ،هاي كلي اين برنامههدف
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اشتغال  تأمينرشد سريع اقتصادي،  ،درآمد، حفظ و استمرار رفاه جامعه، توزيع عادالنة
مولد، ايجاد تعادل بيشتر بين مناطق مختلف كشور از نظر برخورداري از امكانات 

 ت، احياء و بهبود محيط زيست، افزايش سهم ايران در تجارت اقتصادي، حفاظ
با افزايش  ،ترتيب بدين .)ريزينزم افزار سازمان مديريت و برنامه(المللي اشاره كرد بين

و عمراني دولت و به  هاي جاريرشد شتابان هزينه ،سريع درآمدهاي نفتي و به تبع آن
فزايش قابل توجه اعتبارات سيستم همچنين ا ،هاي دولت وقتپروازيموازات بلند

مجموع اين عوامل عدم  ،بانكي، تقاضاي داخلي در كشور شتاب مضاعفي يافت كه
و تقاضا را و شكاف بين عرضه  وجود آورده هاي شديدي را در اقتصاد كشور بتعادل

  . تورمي را بر اقتصاد كشور تحميل كرد در نهايت فشارهايو  تشديد
در اين برنامه شتاب مضاعفي  ،آغاز شده بود 40 ةر كه در دهرشد شتابان اقتصاد كشو

هاي رشد صنعتي، دو چالش اساسي را بر رشد شتابان بخشي و قطب تأكيد ،همزمان. يافت
. قرار داد 50 ةو با شدت بيشتري در آغاز ده 40 ةريزان كشور در اواسط دهفراروي برنامه

 ةبه موضوع توزيع عادالن ريزي كشورچالش نخست اين بوده است كه در فرايند برنامه
و چالش ديگر اينكه به دليل عدم است  نشدهكشور توجه جدي معطوف ثروت در 

كشور از  ةها از جامعيت و فراگيري الزم، اقشار زيادي از مردم در پهنبرخورداري برنامه
  باعث  ،هاين پديد. در انزوا قرار گرفتند و كامالً ماندندبهره رشد و توسعه بي ةگردون

مناطق روستايي با  به خصوصهاي فاحش درآمدي بين مناطق مختلف كشور و تفاوت
مهاجرت جمعيت به مناطق شهري را  ةشتاب فزايند ،كه مجموعه عوامل فوق شدشهرها 
  .)ريزينرم افزار سازمان مديريت و برنامه( شدباعث 

هاي ايجاد تعادل ترين عوامل اثرگذار در اهميت يافتن موضوعيكي ديگر از مهم
ناشي از انتشار  ،سرزمين در ايران تر آمايشسرزمين يا به عبارت جامع ةاي در پهنمنطقه
تحت عنوان ) مطالعات و تحقيقات اجتماعي ةموسس(اي از سوي دانشگاه تهران مقاله

 1345در سال » افزايش جمعيت تهران و نكاتي پيرامون سياست عمران كشوري ةمسئل«
بيني شده بود كه طرح جامع شهر تهران پيش ةبه مناسبت تهي ،در همان مقطع .بوده است

  در برابر اين . ميليون نفر خواهد رسيد 5/8به  1370جمعيت اين شهر در سال 
مدعي شده ) آب و برق سابق(سسه صورت گرفت، وزارت نيرومان مؤبيني كه در هپيش

 5/5بعدها (ميليون نفر  5/4ذيرش بود كه تهران به دليل محدوديت منابع آب ظرفيت پ
  .)يزيافزار سازمان مديريت و برنامهنرم( را ندارد) ميليون نفر
سرزمين  شده كه مصاديقي از آمايشة اقدامات يادكلي ،شودمشاهده مي ،ترتيب بدين

وجود داشته  40 ةنام آمايش در كشور در دهه شوند، بدون اينكه سندي بقلمداد مي
 ةشتاب توسع 50و  40 اما در اواخر دهةبود،  كردهريزان خطور برنامه ةباشد، در انديش

آمايش  ار شده بود كه ضرورت تدوين برنامةهاي مختلف از چنان ابعادي برخوردبخش
سرزمين  ةها در پهنبراي ساماندهي فعاليتالزم و اتخاذ تدابير  كردميناپذير را اجتناب
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در مطالعاتي  )1350-51(سال  در1»بتل«مشاور ن امهندس. قرار گرفت تأكيدبيشتر مورد 
را براي  هاييپيشنهاد» اجتماعي كشور ـ اقتصادي ةطرح جامع مطالعات توسع«با عنوان 

بر تمركززدايي و توجه بيشتر بر  تأكيدريزي و اجرايي كشور با تجديد سازمان برنامه
بر اساس پيشنهاد . )ريزيمهافزار سازمان مديريت و برنانرم( كرده ئهاي مناطق اراقابليت

پنجم  ةشروع برنام ةهاي حاكم در سازمان برنامه و در آستانو ديدگاه ورهاين مشا
با وظايفي در سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد كه از  ،عمراني، معاونت امور مناطق

  :ترين وظايف آن عبارت بودند ازمهم
هاي طرح«تحت عنوان  ،استاني وكارهاي توزيع اعتباراتاز طريق ساز :اول ةوظيف

هايي آغاز شد و سپس طرح ،گرفتمي هاي كوچك را در بركه طرح» ايخاص ناحيه
ها اضافه هاي استانبه مجموعه طرح» ايهاي منطقهطرح«با مقياس مياني تحت عنوان 

به » هاي استانيطرح«هر دو مجموعه تحت عنوان  1355از سال  در نهايت،شد و 
   ؛)ريزيافزار سازمان مديريت و برنامهنرم(اگذار شد ها واستان

  ها و سپردن اختيارات استان ةريزي و بودجبا تشكيل دفتر برنامه :دوم ةوظيف
و شمول  هتدريج دامنه ها آغاز شد كه بهاي كوچك به استانگيري و اجراي پروژهتصميم

  .هاي استاني افزايش يافتطرح
 ةشديكي از كارشناسان خود را براي بررسي اقدامات انجام برنامه سازمان 1348در سال 

هاي آمايش را در اين كشور بر عهده طرح ةفرانسه كه مسئوليت تهي »داتار«ن مشاور امهندس
سرانجام در . و همزمان سران داتار براي مذاكره به ايران دعوت شدند كردداشت، اعزام 
سيس شد و در أسازمان برنامه و بودجه ت وياز سسرزمين  دفتر آمايش 1353بهمن ماه سال 

 ةن مشاور ستيران بسته شد كه نتيجابا مهندس 2سرزمين  طرح آمايش ةقرارداد تهي 1354سال 
 .كردمنتشر  1355نخست را مشاور مذكور در سال  ةمطالعات مرحل

 
  زمين پس از پيروزي انقالب اسالميسر ريزي و آمايشتحول برنامه ةپيشين

ريزي دوران پس از انقالب اسالمي را به تبعيت از تحوالت انقالب نامهتحوالت بر
بندي به بعد طبقه 1368و  1357-67 ةتوان به دو دوراسالمي و بروز جنگ تحميلي مي

گيري انقالب، فرار ل شكلئاول، نظام جمهوري اسالمي ايران با مسا ةدر ده. كرد
دنبال آن  هها و بري از صنايع و بانك، مهاجرت نيروي انساني، ملي كردن بسياهسرماي

هاي بدبيني نسبت به برنامه طور كلي فضاي انقالبي و جو هساله و ب 8بروز جنگ 
پس از پيروزي انقالب  هاي اوليةطي سال قبل از انقالب مواجه بود و عمالًة توسع

ي كه كشور به ثبات سياس 1361پس از سال . مشخص بود ةاسالمي كشور فاقد برنام
برنامه توسعه شروع شد كه طي  ةو بودجه براي تهيبرنامه رسيد، نخستين تالش سازمان 

                                                                                                                    
1. Battelle  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 اجتماعيو توسعة ريزي رفاه برنامه                                                         126

 

به مجلس  1362در سال ) 1362-66(اول پس از انقالب  ةسال پنج ةتوسع ةآن برنام
به دليل شرايط جنگ تحميلي، اين برنامه در مجلس  اماه شد، ئشوراي اسالمي ارا

سي محتواي اين برنامه كه با تالش كارشناسان برر. شوراي اسالمي به تصويب نرسيد
مدت بيست ساله، تعداد بلند بي تهيه شده بود، حاوي يك برنامةمتعدد و در فضاي انقال

يك  ،در نظام فوق. هاي اجرايي ساالنه در شهرهاي مختلف بوده استها و طرحپروژه
از سطوح پايين به ريزي و يك جريان اطالعاتي ارتباط متقابل بين سطوح مختلف برنامه

  .)ريزيافزار سازمان مديريت و برنامهنرم(بيني شده بود باال و از باال به پايين پيش
  :كردتوان به موارد زير اشاره ترين محورهاي اين برنامه مياز مهم
مدت تنظيم هاي بلندماي اقتصادي كشور و هدفساله به تناسب دورنهاي پنجبرنامه

مدت و ة بلندساله در چارچوب برناممدت پنجهاي ميانبرنامه ،به عبارت ديگر ؛شدند
 ؛هماهنگ با آنها تنظيم شدند

 ؛مدت تنظيم شدندهاي ميانهاي مختلف اقتصادي هماهنگ با برنامهبخش ه،توسع ةبرنام
مدت و ميان هايهاي استاني و روستاها در چارچوب برنامهها و پروژهاستان ةتوسع ةبرنام

 .ها تنظيم شدبخش ةة توسعبرنام
  دولت ارسال شد و پس از  هيئتبه  1361اين برنامه پس از تلفيق در پايان سال 

در كميسيون  اما، شددولت تصويب  هيئتدر  1362مرداد سال  20هاي متعدد در بررسي
 ةبرنام. ييد قرار نگرفتأبرنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي به داليل مختلف مورد ت

از . نيز با استقبال مواجه نشد مجدداً وليه شد، ئبه مجلس ارا 1363در سال  مزبور مجدداً
اندركاران توان به عدم اطمينان و بدبيني مسئوالن و دستمي ،جمله داليل عدم تصويب اين برنامه

كارگزاران، عدم ريزي در بين نسبت به امور كارشناسي و كارشناسان، عدم وجود فرهنگ برنامه
گين ناشي از جنگ ريزي، مصارف سنهاي برنامههزينه تأمينبراي  ءابل اتكاوجود منابع ق

شفاف  راهبردفقدان در نهايت ها و آمار و ارقام، عدم هماهنگي بين بخشتحميلي، نارسايي 
در اين برنامه فرض شده بود كه درآمد دولت ساليانه  افزون بر اين، ؛كردو روشن اشاره 

در نظر  1362سال   پايان جنگ تحميلي ،بود و فرض دوم نيز ميليارد دالر خواهد 24حدود 
  .)ريزيافزار سازمان مديريت و برنامهنرم(گرفته شده بود 

، موضوع آمايش در چارچوب و )1362- 66(اول پيشنهادي  ةهاي برنامدر خالل سال
ه زمين چندان با استقبال مواجهر چند در ابتدا موضوع آمايش سر ؛تفكر نويني مطرح شد

بر اين اساس و به منظور بنيان نهادن . تدريج اين موضوع مورد توجه قرار گرفته ب اما نشد
ريزي دفتر برنامه 1361از سال  ،كشور ةهاي توسعسازماندهي برنامه ةتفكري كالن در زمين

 ،با توجه به اينكه در همان زمان. كردهايي را آغاز اي سازمان برنامه و بودجه تالشمنطقه
هاي رشد در هاي قطبخاطر اتخاذ سياسته كشور ب ةهاي شديدي در پهنتعادلعدم 

 ةو مقول شدكشور تقويت  ةبخشي بر پهنوجود آمده بود، تفكر توازن و تعادله گذشته ب
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 ةطرح پاي. قرار گرفت تأكيدسرزمين با استقبال بيشتري از سوي كارگزاران مورد  آمايش
  :دكرف و اهداف خود را به شرح زير اعالم وظاي 1361سرزمين در سال  آمايش
  اياجتماعي منطقه ـ اقتصادي ةهاي توسعبرنامه ةهاي اصلي تهيتدوين زمينه -
  گيري مكاني از آنهاملي و نتيجه راهبردمنطقه در قالب  ةچارچوب نظري توسعة ارائ - 
  .قههاي اقتصادي با توجه به اهداف توسعه و امكانات منطامكان سهم هر يك از بخش - 

  :بيني شدشرح زير پيشه دستيابي به اين اهداف در قالب سه مرحله ب
 سرزمينآمايش ةطرح پاي ةتهي -
 طرح آمايش منطقه ةتهي -
 .مناطق ةهاي توسعبرنامه ةتهي -

اي ريزي منطقهدفتر برنامه از سويشده در دو كتاب اولين نتايج مطالعات انجام
 جمهوري آمايش سرزمين ةطرح پاي«نوان تحت ع 1363سازمان برنامه و بودجه در سال 

به بيان اصول و كليات ) جلد اول( در كتاب نخست. منتشر شد» ي ايراناسالم
در . آمايش اختصاص يافت ةمطالعات طرح پاي ةخالص ةسازماندهي فضايي كشور و ارائ

 ها و اقليم ويت و جوامع، فعاليتبه ترتيب موضوع جمع ،سه جلد اول كتاب دوم
نام  »تشخيص وضعيت«مطالعات است،  ةدر جلد پنجم كه ضميم .ررسي شدسرزمين ب

ها و مشكالت مورد بررسي قرار ها، گرايشها يعني قابليتدارد و در آن وضعيت بخش
 ،هاي مربوطه منتشر شد و سرانجام در جلد نهاييبر نقشه مبتني جلد ششم نيز. گرفت

بندي شده سالمي خالصه و جمعآمايش سرزمين ا ةاول و طرح پاي ةمطالعات مرحل
  .)ريزيافزار سازمان مديريت و برنامهنرم(است 

كلي  راهبردهاي«ربط، هاي اجرايي ذيدستگاه از سويپس از بررسي گزارش نهايي 
در  ،مطالعات آمايش حاصل شده بود ةبندي كليكه از جمع» سرزمين درازمدت آمايش

به  1365شهريور سال  17حاتي در تاريخ شوراي اقتصاد مطرح و با اصال ةچندين جلس
افزار نرم(هاي اجرايي كشور ابالغ شد دستگاه ةتصويب شوراي مزبور رسيد و به كلي

سازماندهي  راهبرد«در همين سال خطوط كلي  ،در ضمن. )يزيسازمان مديريت و برنامه
جمهوري  ةسعاول تو ةاي تدوين و در قانون برنامريزي منطقهدفتر برنامه از سوي» فضا

سرزمين،  به دليل ابهام در جايگاه تشكيالتي آمايش اما ،لحاظ شد) 1368- 72(اسالمي 
مطالعات با ركود مواجه شد و جايگاه اين مطالعات در تداخل با وظايف وزارت مسكن و 

  .)ريزيافزار سازمان مديريت و برنامهنرم(شهرسازي اعالم شد 
» طرح جامع سرزمين«نظري و شرح خدمات چارچوب  ةتهي، 1369در خرداد سال 

ن ااز سوي وزارت مسكن و شهرسازي به مهندس» ايطرح كالبدي ملي و منطقه«يا 
 »ريزي كالبديطرح«با عنوان  1369نتايج مطالعات در مهر ماه سال . مشاور واگذار شد

  .اي، چارچوب نظري و شرح خدمات منتشر شدملي و منطقه
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سرعت ه هاي اقتصادي كشور بسياست ،1367بس در سال م آتشپس از جنگ تحميلي و اعال
سيسات نفتي، افزايش أمنابع عظيمي كه از جنگ آزاد شدند، امكان بازسازي ت .دگرگون شد

 ةاول توسع ةبرنام ،در اين شرايط. صادرات و رونق اقتصادي مجدد صنايع را فراهم كرد
طور كه همان. آغاز شد 1368ال در س) 1368- 72(ايران  و فرهنگي اجتماعي ،اقتصادي

اختالف بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسكن  ةدامن ،عنوان شد در خالل همين برنامه
هاي قبل از انقالب اسالمي شروع شده و شهرسازي در خصوص آمايش سرزمين كه از سال

 9شوراي عالي اداري در  ،بر اين اساس. تر شدآن گسترده ةدر اواسط برنامه دامن ،بود
  :شرح زير تصويب كرد هپيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي را ب 1371ارديبهشت سال 

جمعيت و فعاليت  هاي توزيع فضايراهبردي تعيين سرزمين به معنا طرح آمايش: 1ةماد
تهيه و ربط هاي ذيسازمان برنامه و بودجه و با همكاري دستگاه از سويسرزمين،  ةدر پهن

هاي قانوني وزارت مسكن و وظايف و فعاليتساير  .وزيران خواهد رسيد هيئتبه تصويب 
از  )ايملي منطقه(طرح كالبدي  ،و بر اين اساس خواهد ماندشهرسازي به قوت خود باقي 

و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و  سوي وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شد
  .)ريزيسازمان مديريت و برنامه افزارنرم( رسيدمعماري ايران 

 ةتر از برنامدر شرايطي متفاوت) 1374- 78(فرهنگي  اجتماعي و ،اقتصادي ةدوم توسع ةبرنام
كه نياز بيشتري  بالاستفاده هايشدن ظرفيتكاهش درآمدهاي نفتي و پر. درآمد ءاول توسعه به اجرا

ي كاهش رشد اقتصادي نسبت به اصل لاز عوام ،كرداضافي را طلب مي ةبراي توليد و ارزش افزود
اول شروع شده بود و  ةكه در برنام هاضمن اينكه شروع تعداد بسيار زيادي از پروژه ؛اول بود ةبرنام
به دليل كمبود منابع مالي ناشي از كاهش  رسيد، عمالًميبرداري بايست در اين برنامه به بهرهمي

هاي آزادسازي اقتصادي بدون توجه به زتاب سياستبا .كرددرآمدهاي نفتي، كشور را دچار ركود 
هاي مناسب، تورم ناشي از فشار تقاضا و افزايش نقدينگي به موازات قابل توجه نرخ بسترسازي

افزار سازمان مديريت و نرم(هاي اين برنامه شد گيريهاي اساسي در جهتباعث تغيير جهت ،ارز
  .)ريزيبرنامه

توان از آن به عنوان سرزمين كه در واقع مي آمايش ةايمطالعات طرح پ 1377از سال 
هاي اين مطالعات با تفاوت ،برخالف مطالعات گذشته. شد، آغاز كردسوم ياد  ةتجرب

زير نظر معاونت  ،انجام اين مطالعات ،اوالً :محسوسي نسبت به گذشته آغاز شده است
كه اين امر باعث ادغام  شدامور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه شروع 

در  ثانياً ؛فضايي خواهد شد ةاقتصادي در توسع ةبيشتر مالحظات و رويكردهاي توسع
تا شد با تعامل و هماهنگي بيشتري با وزارت مسكن و شهرسازي شروع  ،اين مطالعات

دو ديدگاه و رويكرد آمايشي و كالبدي بتوانند با يكديگر در راستاي تحقق اهداف كالن 
رويكرد  ،ترتيب كه بدين  ).ريزيافزار سازمان مديريت و برنامهنرم(گام بردارند آمايش 

هاي آمايشي را مشخص كند و رويكرد كالبدي از گيريآمايشي بيشتر از محتوا و جهت
هاي كالبدي و فيزيكي در كشور مبادرت خواهد نتايج اين راهبردها به توزيع فعاليت
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و هماهنگي به نحو مطلوبي صورت گيرد و در صورت قطعاً چنانچه اين تعامل . كرد
ها در بندي و توزيع جمعيت و فعاليتنتايج مطلوبي را براي پهنه ،اجماع در اين زمينه

  .)ريزيافزار سازمان و برنامهنرم(كشور به همراه خواهد داشت 
 تحوالت عميق اقتصادي، اجتماعي، ،سوم آمايش با گذشته ةهاي تجرباز ديگر تفاوت

در  هرويكردهاي توسع) 1362(دوم آمايش  ةدر تجرب. فرهنگي در داخل و خارج كشور است
نظم جديدي در جهان با  ،در حال حاضر ،كه در حالي ؛گرفتجهاني دو قطبي صورت مي

موضوع  ،هاي خارجيرويكردهاي متفاوتي حاكم شده است كه بارزترين اين تحوالت در حوزه
 ،هاي اطالعاتيدر حوزه به خصوصهاي مختلف اوريز فّنانگيجهاني شدن و رشد شگفت

طور ه سرزمين ب ه طور عام و آمايشنگاه به توسعه ب صنعت، گردشگري و غيره است كه قطعاً
سرزمين در خالل  با توجه به اينكه موضوع آمايش .كردتر از گذشته خواهد ص را متفاوتاخ

يگاه جديدي مطرح شده است، سير تحول و تطور ها و جاسوم و چهارم توسعه با ديدگاه ةبرنام
  .گيردسوم و چهارم توسعه مورد بررسي قرار مي ةصورت مجزا در برنامه ب ، اين مقوله

  
  )1379- 83(قتصادي و فرهنگي ايران ا ةسوم توسع ةجايگاه آمايش در نظام برنام

ها و ديدگاه و به تبعيت از ،سوم ةتر از برنامسوم توسعه در شرايطي متفاوت ةبرنام
هاي اجتماعي و اقتصادي و نيز تجارب هاي اساسي مديريت كشور در عرصهگيريجهت

   ،در اين برنامه ،در ضمن شد؛هاي گذشته تدوين آمده از برنامهدست هب
آمدهاي نفتي و كاهش شوك با بهبود در. ارزيابي قرار گرفت هاي اول و دوم موردبرنامه

المللي نفت، تا حدودي شرايط نسبت به گذشته بهبود نهاي بيناشي از كاهش قيمت
سوم توسعه در  ةبرنام. داد ريزان كشور قرارروي برنامه تري را فرايافت و فضاي مطلوب

  :شرح زير تهيه و تنظيم شده سه گام ب
در ابتدا عملكرد گذشته، تبيين وضع موجود، مشكالت و  ،در اين مرحله :گام اول

قرار گرفت و  ها مورد بررسيو ضعف ساختاري و علمكردي بخشتنگناها و نقاط قوت 
هاي آمايشي و شناخت مدت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با نگرشانداز بلندسپس چشم

هاي هاي مختلف و گزينهگزينه ،بعد ةدر مرحل. هاي آينده تهيه شدها و چالشدغدغه
  ؛برنامه تدوين شد آخر نيز رهنمودهاي كلي ةبيني شد و در مرحلمطلوب پيش
  :اين گام نيز متشكل از مراحل زير بوده است :گام دوم

  هاي عملياتي و رهنمودهاي كلي برنامهتدوين برنامه
  بخشي راهبرديهاي هاي اقتصاد كالن و سياستتدوين سياست

  آمايش ةطرح پاي ةتهي
  هااستان تهاي تمركززدايي و تفويض اختيار از مركزيچارچوب ةتهي

  دن تصوير مطلوبكرنهايي 
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  ؛سوم توسعه ةبرنام ةاليح
سوم و  ةهاي بخشي و استاني قانون برنامتدوين برنامه ،در اين مرحله :گام سوم

عنوان موسوم به  14با  ،سوم ةبرنام .هاي آمايشي در دستور كار قرار گرفتگيريجهت
هور شروع بر مبناي طرح ساماندهي اقتصادي كه از سوي رئيس جم ،مضامين برنامه كه

  :سوم شامل موارد زير بوده است ةمضامين اصلي برنام. شدشده بود، تهيه 
  هاي دولتياصالح نظام اجرايي و ساماندهي شركت

  گذاريگسترش توليد و سرمايه
  تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت

  سازماندهي بازارهاي مالي
  آمايش سرزمين

  هاي اقتصاد كالن سياست
  فاه اجتماعيو ر تأميننظام 
  ها و حفظ قدرت خريديارانه

  اشتغال
  نفتيصادرات غير

  ساماندهي سياست خارجي
  محيط زيست

  اوريتوسعه علوم و فّن
ها، ريزي بر مشاركت هر چه بيشتر دستگاهدر سازماندهي نظام برنامه همچنين

قرار  تأكيدنظران مورد انعكاس محتواي برنامه در چارچوب نظام، مشاركت صاحب
هاي مدت و بخشمدت، راهبردهاي كالن بلندز بلندانداپس از تدوين چشم .تگرف

سازمان  ،بر اين اساس. انداز مطلوب تعيين شدهاي دستيابي به چشمالزام و راهبردي
 ،هاي مشتركهاي اجرايي، در قالب كميتهريزي كشور و ساير دستگاهمديريت و برنامه

 ةانداز را پس از ارزيابي برنامهاي تحقق چشمهاي مربوط به راهبردها و الزامسياست
  .دندكراقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تهيه  ةسوم توسع

  
  يرانااجتماعي و فرهنگي  ،اقتصادي ةچهارم توسع ةجايگاه آمايش در نظام برنام

)1388 -1384(  
بندي، سازمان كار و ة سوم زمانچهارم توسعه به مانند برنام ةدر برنام ،بر اين اساس

سوم توسعه نيز شرح  ةو به مانند برنام) 4نمودار (ريزي تعيين شد تشكيالت نظام برنامه
ريزي برنامه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ةبندي براي تهيزمان ةوظايف و برنام

  .وزيران رسيد هيئتبه تصويب  1382مرداد سال  5كشور در 
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    72ة ادم 
و سرزمين، با اهداف  ةها در پهنع مناسب جمعيت و فعاليتدولت مكلف است، به منظور توزي

شده، سند ملي با استفاده از مطالعات انجام و هاي كشورها و مزيتمد از قابليتاكار ةاستفاد
  :در آورد ء اجرا ةچهارم به مرحل ةسرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنام آمايش

  
  سطح كالن  )الف

هاي كلي نظام، تحليل فضايي كشور، در چارچوب سياست ةدت توسعانداز بلندمچشم� 
  ؛هاي سرزمينها و مزيتالمللي و امكانات، محدوديتاي و بينشرايط منطقه

  ؛راهبردهاي كلي توزيع در سرزمين، الگوي اسكان و نظام شهري و روستايي كشور  �
حفاظت از منابع «، »فاعيامنيتي و د«هايي كه به لحاظ راهبردهاي خاص مناطق و عرصه� 

  هستند؛داراي موقعيت ويژه » طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي
  ؛پايگاه اطالعات مكاني و جغرافيايي و اسناد تصويري مرتبط� 

 
  سطح بخشي  )ب
هاي مختلف مدت توسعه و توزيع فضايي بخشراهبردهاي هماهنگ و سازگار بلند� 

  ،هاي سرزمينويژگي اجتماعي و فرهنگي منطبق با ،اقتصادي
  ،هااي و سرزميني بخشهاي منطقهها و توصيهسياست �
 ؛بخش ةدار در توسعها و عمليات اولويتاقدام �

 
  سطح استاني  )ج
استان و  ةدار در توسعهاي محوري و اولويتها، حاوي بخشاستان ةتوسع ةپاي ةنظري �

  ،تعيين نقش هر استان در تقسيم كار ملي
  ،)استان ةدر توسع همحورها و مراكز عمد(استان  ةايي توسعسازمان فض �
  .استان ةدار در توسعو عمليات اولويت هااقدام �

 
سيزدهم  استان، موضوع فصل ةبخش و سندهاي ملي توسع ةسندهاي ملي توسع :تبصره

هاي هر سرزمين و متناسب با ويژگي هاي سند ملي آمايشگيرياين قانون، بر اساس جهت
چهارم قرار  ةنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران، مبناي تنظيم عمليات اجرايي برناميك ت

هاي سنواتي را بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم دولت مكلف است، لوايح بودجه. گيردمي
  .كندمجلس شوراي اسالمي 

هاي هاي اصلي بخش استان و يا طرحگيريكه جهت ،سندي است راهبردي :سند ملي
توسعه، تبيين و حسب مورد به تصويب  ةانداز بيست سالرا در چارچوب تحقق چشم ويژه
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عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب  .دانرسمجلس شواري اسالمي و يا هيئت وزيران مي
  .پذيردهاي سنواتي و ساير قوانين موضوعه صورت ميمصوبات بودجه

  
   73 ةماد

   ،طرح جامع تقسيمات كشوري را كه ،ظرف سال اول برنامه ،دولت موظف است
هاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح شاخص ةبردارنددر

گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و و با جهت است تقسيماتي جديد
براي و  تهيه ،استمنطبق تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت 

هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با . كند يب به مجلس شوراي اسالمي تقديمتصو
  .رعايت مفاد اين ماده صورت گيرد

  
      74 ةماد

هاي جديد گذاريسازي عمليات عمراني و سرمايهبه منظور هماهنگ ،دولت مكلف است
، تحليل مناسب نگريالمللي، با رعايت موازين آيندهمتناسب با شرايط در حال گذار ملي و بين

اسالمي، امكانات و  ـ المللي كشور، ساختار فرهنگي هويت ايرانياي و بينموقعيت منطقه
  :ها ذيل را انجام دهدهاي كشور اقدامها و فرصتقابليت

سرزمين و كالبدي ملي به عنوان مرجع اصلي  قرار دادن اسناد ملي آمايش )الف
  ،هاي اجراييگيرياي، در تصميمقهمنط ـ بخشياي و منطقهبخشي، بينهاي بينهماهنگي

اي سرزمين، متناسب با تحوالت جهاني، منطقه به هنگام نمودن سند ملي آمايش )ب   
اي و مكاني و تعامل سطوح خرد و كالن گيري از اطالعات پايهعلمي و فني يا بهره

ايران  و فرهنگياعي اقتصادي، اجتم ةپنجم توسع ةاي كه برناماي و بخشي، به گونهمنطقه
  .شود سند ملي آمايش سرزمين تنظيم در سازگاري با

  
      75ة ماد

  هاي اجرايي ريزي كشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاهسازمان مديريت و برنامه 
هاي سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و ها و مزيتگيري از قابليتربط، به منظور بهرهيذ

هاي آمايشي المللي، راهبردها و اولويتشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بينالمللي كجايگاه بين
  :درآورد ءبه مرحله اجرا چهارم ةجرايي از ابتداي برنامهاي اذيل را در قالب برنامه

هاي مختلف سرزمين، هاي عرصهگيري مناسب از موقعيت و توانمنديبهره )الف
از جمله  ،اقتصاد جهاني از طرق مختلف اوري و تعامل فعال باعلم و فّن ةبراي توسع

، تحقيقاتي تخصصي و همچنين تعيين نقش و اوريفّن علم و هايتعيين مراكز و پارك
  ؛اقتصادي ةعملكرد مناطق ويژ
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ملي و شهرها در جهت تقويت نقش فرامناسب از قابليت و توان كالن ةاستفاد )ب
در  ءريزي و اجرايت توسعه، برنامهالمللي كشور از طريق تقويت مديرارتقاي جايگاه بين

المللي هر يك و انتقال همزمان وظايف عملكرد فراملي و بين ةاين شهرها، تعيين حوز
  ؛اي آنها به ساير شهرهاملي و منطقه

بندي هاي ترانزيتي كشور، از طريق اولويتگيري مناسب، از قابليتبهره )پ
جنوبي كشور و تدوين  ـ بي و شماليغر ـ هاي ارتباطي شرقيمحورهاي خاص در داالن

  ؛ها و نقاط خاص واقع بر اين محورهامبادي، شبكه ةتوسع ةبرنام
هاي جديد و ايجاد هاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليتسازي عرصهآماده )ت
هاي ل، توسعه و تجهيز شبكهيهاي شغلي متناسب با قابليت هر منطقه، از طريق تكمفرصت

  ؛زيربنايي
ة مناطق هاي ملي و فراملي، در توسعگذاريگيري از آثار انتشاري سرمايههرهب )ث

بخشي و هاي چندة برنامه، از طريق تهي)ها و پيرامون سدهابه ويژه دشت(پيراموني
  ؛هاهاي نوين معيشت و فعاليت و سازماندهي استقرار جمعيت و فعاليتگسترش شيوه

، در )به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي(گيري از منابع غني نفت و گاز بهره )ج
بر و سازماندهي جديد استقرار جمعيت و هاي مرتبط و صنايع انرژيفعاليت ةتوسع

  ؛جنوبي كشور بر مبناي آن ةها در حاشيفعاليت
هاي ملي و پيوند مناطق مرزي با مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي ةتوسع )چ

  ؛اقتصاد ملي و فراملي
هاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق روستايي از قابليت گيريبهره )ح

هاي اقتصادي، ساماندهي بخشي به فعاليتمنابع انساني، تنوع ةكشور، از طريق توسع
بر  تأكيدروستايي با  ةريزي توسعشده و اصالح نظام برنامهبنديخدمات سطح ةنظام ارائ

  ؛ن فرايند آندافزايش هماهنگي و محلي نمو
هاي استان ةدر هم انآن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت كه وصول آن )خ

  ؛كشور عموميت دارد
هاي دستگاه از سويشود و ها عرضه ميدرآمدهاي حاصل از خدمات كه در استان )د

ات قضايي دادگستري ، به استثناي درآمد ناشي از انفال و خدمشوداستاني وصول مي
  ؛جمهوري اسالمي

به استثناي  ،شودها وصول ميدرآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات كه در استان )ذ
هاي نوين معيشت و گسترش شيوه. زه با قاچاق و مواد مخدرردرآمد ناشي از جرايم مبا

  ؛هافعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليت
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   76 ةماد
ستاي ايجاد هماهنگي بين ريزي كشور موظف است، در راسازمان مديريت و برنامه

چهارم كه تحقق  ته از اهداف و مضامين برنامةهاي اجرايي، آن دسهاي دستگاهفعاليت
 ةهاي ويژدر قالب برنامه استآنها مستلزم مشاركت چند بخش و چند استان 

هاي اجرايي را در چارچوب وظايف تدوين و نقش هر يك از دستگاه) فرابخشي(
اند، هاي اجرايي بخشي و استاني موظفدستگاه كلية. كند قانوني هر دستگاه مشخص

ريزي سازمان مديريت و برنامه از سويها را كه هاي اين گونه برنامهعمليات و اقدام
  .كند ءد، در برنامه اجرايي خود منظور و اجراشوكشور تعيين مي

  
  77 ةماد

اي بين ني و توسعهشود، به منظور هماهنگي در امور عمرابه دولت اجازه داده مي
سرزمين و ايجاد نهادهاي  بندي كشور از ديدگاه آمايشاستاني، نسبت به منطقه

اجرايي اين  ةنامآيين. كندكننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرااستاني اقدام هماهنگ
ربط هاي ذيريزي كشور و هماهنگي دستگاهماده، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

  .رسدبه تصويب هيئت وزيران ميتهيه و 
 

   78 ةماد
ساالنه به  ةمعين هر استان، در قالب بودج ةشده به خزاني از درآمدهاي واريزنسبت معيّن 

هاي مذكور نسبت. يابدهمان استان اختصاص مي) اياي و سرمايههزينه(استان  ةبودج تأمين
  .شودمييئت وزيران تعيين ه از سويريزي كشور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

  
   79 ةماد

 ةهاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاربردي آن از محدودعناوين برنامه 
اعتبار شود، به  تأميناستاني  ةدر قالب بودجبايد  و) وظايف استاني(استان فراتر نباشد 

  .ان خواهد رسيدريزي كشور به تصويب هيئت وزيرپيشنهاد سازمان مديريت و برنامه
  

    80 ةماد
ساالنه، درآمدها و  ةريزي كشور مكلف است، به هنگام تنظيم بودجسازمان مديريت و برنامه

 را هااستان ةريزي و توسعشوراي برنامه از سويشده بينيهاي استاني پيشواگذاري دارايي
ن مستقل ها و عناويكه سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است، در قالب رديف

  .كندمشخص و به تفكيك هر استان ابالغ 
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    81 ةماد
استان به  ةها، بر اساس سند ملي توسعاستان ةساالن ةچهارم، بودج ةاز ابتداي برنام �

درآمدها و ساير منابع استان، سهم : استان شامل ةساالن ةبودج. رسيد ءاجرا ةمرحل
اي هاي سرمايهاي و تملك دارايينهيافته از منابع ملي و سرجمع اعتبارات هزياختصاص

در قالب » استان ةساالن ةسند بودج«و به صورت  استكل كشور  ر قانون بودجةد
استان و سازمان مديريت و  ةريزي و توسعقراردادي تنظيم و بين رئيس شوراي برنامه

  ؛شد مبادله ريزي كشوربرنامه
استان و سازمان  ةريزي و توسعهكه تعهدات شوراي برنام» استان ةساالن ةسند بودج« �

، مشتمل كنداستان مشخص مي ةتوسع ة، براي اجراي برنامرا ريزي كشورمديريت و برنامه
اي و هاي سرمايههاي هدف هر بخش، اعتبارات تملك داراييي استان، شاخصبر اهداف كم

  است؛اي استان اعتبارات هزينه
هاي دستگاه از سوي، شودان و يا كل كشور ميچند است: هاي ملي كه منافع آن شاملطرح �

  ؛خواهد شد ءاجرايي اجرا
استان را در  ةريزي كشور مكلف است، نظام تنظيم بودجسازمان مديريت و برنامه �

ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه و به » استان ةسند ملي توسع«چارچوب 
  .تصويب هيئت وزيران برساند

   82 ةماد
استان، اقالم درآمدي زير را به  ةهزين ـ ف است، در اجراي كامل نظام درآمددولت مكل 

معين استان واريز و در  ةداري كل به خزانعنوان درآمد استاني وصول و از طريق خزانه
  :كنداجراي وظايف جاري و عمراني استاني هزينه 

  ؛)يهاي دولتبه استثناي ماليات بر شركت(هاي مستقيم ماليات ةكلي )الف
  ؛ماليات بر كاالها و خدمات به استثناي حقوق ورودي )ب
هاي استان ةآن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت كه وصول آنها در هم )ج

  كشور عموميت دارد؛
هاي دستگاه از سويشود و ها عرضه ميدرآمدهاي حاصل از خدمات كه در استان )د

ات قضايي دادگستري ناشي از انفال و خدم، به استثناي درآمد شوداستاني وصول مي
  جمهوري اسالمي؛

به  ،شودها وصول ميدرآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات كه در استان )ه
  .استثناي درآمد ناشي از جرايم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر
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   83 ةماد
عي و فرهنگي اقتصادي، اجتما ةسوم توسع ةقانون برنام«) 181(و ) 77(، )71(، )70(مواد 

چهارم  ةبرنام ةهاي آن براي دورو اصالحيه 17/1/1379جمهوري اسالمي ايران مصوب 
 .»شودتنفيذ مي) 1384 - 1388(يران اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ا ةتوسع

ريزي سرزمين، سازمان مديريت و برنامه عالوه بر مواد قانوني فوق در خصوص آمايش
ظايف قانوني خود و بر اساس اصل يك صد و سي و هشتم قانون اساسي كشور بنا به و

دولت ارسال  هيئتو به  هجمهوري اسالمي ايران، ضوابط ملي آمايش سرزمين را تهي
. دولت رسيد هيئتبه تصويب  4/9/1384پس از بررسي در تاريخ شده ضوابط ياد. كرد

 حيط زيست به مركز ملي آمايشپايدار و م ةدفتر آمايش، توسع ،اين قانون 15 ةدر ماد
متن ضوابط اجرايي . سرزمين ارتقاء يافته و وظايف جديدي براي آن تعريف شده است

  :استآمايش سرزمين شامل موارد زير 
  

   1 ةماد
انداز جمهوري هاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشمگيريجهت

مدت كشور و مبتني بر اصول بلند ةدر توسعاسالمي ايران و ترسيم الزامات تحقق آن 
يي و بازدهي اقتصادي، امصوب آمايش سرزمين، شامل مالحظات امنيتي و دفاعي، كار

اي، حفاظت هاي منطقهوحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادل
ايراني و حراست از ميراث  ـ حفظ هويت اسالمي ،محيط زيست و احياي منابع طبيعي

ها به فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميت
  :شودخصوص در مناطق روستايي كشور تنظيم شده است، به شرح زير تعيين مي

كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت در مناطق پرتراكم كشور، به ويژه تهران  .1
طريق دگرگوني از  در اين مناطقها جمعيت و فعاليت و اصفهان و مهار رو به رشد

هاي دانش پايه و در راستاي افزايش سهم فعاليت انهاي صنعتي و خدماتي آنساختار فعاليت
 هاي كشور؛انهاي متمايل به اين مناطق، به ديگر استگذاريسرمايه سازي براي هدايتزمينه

: للي و شهرهايالمتغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان مركزي با عملكرد بين .2
اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهواز و كرمانشاه به عنوان مراكزي با عملكرد فراملي براي 

 هاي جغرافيايي و يا عملكردي خاص؛پوشش خدماتي در حوزه
يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به اي سازمانايجاد شبكه .3

بخشي از وظايف شهرهاي موضوع وذ خود، ة تحت نفنحوي كه بتوانند در سطوح منطق
اي و در راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كار ملي و منطقه بگيرندرا به عهده ) 2(بند 

 كنند؛مشاركت 
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و گسترش و تجهيز مراكز آموزشي،  ة علوم، آموزش، پژوهش و فنّاوريتوسع .4
نوين،  هايوريفّنا ةبر توسع تأكيدبا (وري كشورافّنـ  هاي علميها و پاركپژوهشي، شهرك

متناسب با نيازهاي ...) ات، بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي ووري اطالعات و ارتباطافّن: نظير
ها و استعدادهاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم اي و با تكيه بر قابليتملي و منطقه

 يعي و افزايش سهم در توليدات ملي؛منابع طب
ها و مناطق اجتماعي، فرهنگي و علمي استان: يهابر استفاده از ظرفيت تأكيد .5

تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز و يزد با محدود : كشور، به ويژه شهرهاي
ي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح باالتر و ارتقاي سطح كيفي كم ةتوسع كردن

هاي مكاريه ةوري آنها براي توسعآموزش عالي و مراكز پژوهشي و فّنا سساتؤم
 ؛علمي ةالمللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفتعلمي بين

اي از محورهاي اصلي ارتباطي در كريدورهاي حمل و توسعه و تجهيز گزيده .6
دار غربي كشور به عنوان محورهاي اولويت ـ جنوبي و شرقي ـ المللي شمالينقل بين

بر تمركززدايي ارتباطي  تأكيدعيت ممتاز ارتباطي كشور با در توسعه، براي استفاده از موق
 ان و استفاده از مسيرهاي جايگزين؛از تهر
هاي مراكز جمعيتي ها و توانحداكثر از ظرفيت ةسازي الزم براي استفادزمينه .7

در حفظ و نگهداشت ) شهرها، شهرهاي كوچك ـ روستاها، روستا(كوچك و پراكنده 
ها، ايجاد سازي فعاليتدر الگوي استقرار جمعيت با متنوع جمعيت و برقراري تعادل

 ؛هاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكزاشتغال و افزايش نقش فعاليت
منابع آب و خدمات  تأمينهاي زيربنايي، به ويژه ها و شبكهساختزير ةتوسع .8

هاي كمتر ق و استانشده براي مناطبينياجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش
 ؛كشور؛ هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها در بلندمدت تحقق يابد ةيافتتوسعه
ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار  .9

ها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور استقرار فعاليت و زيرساخت
 پر اهميتم جمعيت مركزي و استقرار اداري جمعيت در مناطق شرق، جنوب و مناطق ك

ها و مناطق مختلف در هاي داراي قابليت توسعه، با توجه به توان محيطي عرصهو كانون
 هاي جمعيتي و فعاليتي؛ه بارگذارياين گون
بخشي به توزيع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و تعادل  .10

اي دولت در مناطق بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه تأكيدبا  هاومبظرفيت تحمل زيست
هاي فيزيكي و اجتماعي مورد نياز توسعه در غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيت

 :به شرح ذيل رمناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشو
  

  :عيت مركزي كشورمجدر مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم )الف
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 ةو توسعها سازي استقرار فعاليتاي زمينههاي زيربنايي اين مناطق برشبكه ةعتوس �
  ،خدمات اجتماعي متناسب با استقرار جمعيت

فارس و شرق كشور به  سواحل درياي عمان، خليج ةتقويت مراكز جمعيتي حاشي �
داز اندر اين مناطق، با توجه به چشم هاي از مراكز گسترش توسعمنظور ايجاد مجموعه

هاي مركزي و جنوبي جنوب، ذخاير معدني دشت ةبرداري از منابع انرژي حوزبهره
اه ترانزيتي، بازرگاني و سرزمين، شيالت و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگ

  گردشگري،
به ويژه (اي در سواحل جنوب تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي دورافتاده و حاشيه �

اي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در در راست) درياي عمان
  رانزيتي نواحي شرقي و جنوبي كشور؛هاي تشبكه
  ؛پايدار مناطق كويري ةتوجه ويژه به توسع �

  

  :در مناطق غربي و شمالي كشور )ب
هاي زيربنايي موجود در مناطقي كه از اين جهت توسعه بهينه از ظرفيت ةاستفاد �
ها و اولويت به گذاريجويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايهبا نيت صرفه اند،يافته

  ،كارگيري امكانات بخش خصوصي در اين مناطق
هاي توليدي و هاي زيربنايي مناطق مستعد، متناسب با قابليترفع تنگناهاي شبكه �

  ،خدماتي اين مناطق
ست و فعاليت در اين مناطق با يافته مراكز زينسبتاً توسعه ةبرداري از شبكبهره �

ورزي، صنعتي، كشا: هايفعاليت ةبر توسع تأكيداعمال تقسيم كار تخصصي بين آنها، با 
  گردشگري و بازرگاني؛

اي در راستاي منطقهگسترش تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درون و بين .11
 بستگي ملي؛تقويت هم

بر  ءگري و اتكادر تعامل با برون اسالمي ـ بر حفظ و پويايي هويت ايراني تأكيد  .12
 انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني؛ اين هويت براي تحكيم و

حراست از «و » حفاظت از محيط زيست«، »امنيتي و دفاعي«رعايت مالحظات   .13
هايي كه با توجه به در استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدوده» ميراث فرهنگي
 ؛و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است نكردشده، محدود مالحظات ياد

خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح  تأكيد  .14
 كشور؛اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي  ةتوسع
استفاده از شرايط جغرافيايي : غير عامل، از قبيل رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند  .15

هاي امن به لحاظ سرزمين، انتخاب عرصه ةندگي مناسب در پهنو عوارض طبيعي، پراك
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ها در سوانح طبيعي و غيرمترقبه و انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليت
 مندي از پوشش مناسب دفاعي؛و بهره هاپذيري در برابر تهديدراستاي كاهش آسيب

زمين، با توجه به منابع سر ةايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پراكنش آن در پهن  .16
به طوري كه نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور ساالنه به طور  ؛و امكانات مناطق مختلف

هاي كشور ساالنه متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستان
 فراتر نرود؛ درصد 5/1ر متوسط از به طو
رقراري تعادل در اجتماعي در مناطق مختلف كشور و ب تأمينرفاه و  ةتوسع  .17

اجتماعي  ـ بر توانمندسازي اقتصادي تأكيدهاي اصلي آن در سطح ملي با شاخص
هاي جبراني كاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي پذير و اجراي سياستهاي آسيبگروه

 ؛بر اساس مشاركت مردم
گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي زنان و جوانان در مناطق كمتر   .18
هاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني ه و گروهيافتتوسعه

 ؛هاي ناسالمو جلوگيري از توليد نسل
 :ها از طريقساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرت  .19

گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي هاي اشتغال، فعاليت و سرمايهايجاد زمينه )الف
  ،داراي قابليت فرستكارآفرين در مناطق مهاجر

ن در مناطق داراي توان پذيرش اساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجر )ب
  ؛هاي جديد توليدي و خدماتيگذاريجمعيت متناسب با سرمايه

تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و   .20
اي كه عالوه بر جذب سرريز هاي صنعت و خدمات، به گونهبخش ةرقابتي و توسع

هاي جديد شغلي مورد نياز كشور را ن كشاورزي و پشتيباني از اين بخش، فرصتشاغال
 كنند؛ تأميننيز 

هاي فعاليتة هاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعپايدار از قابليت ةاستفاد  .21
ي و جنوب غربي كشاورزي و صنايع وابسته و تبديلي مرتبط با آن در نواحي شمالي، غرب

 ة صادرات محصوالت كشاورزي؛كشور، در راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسع
 :بر تأكيدبا هاي آب براي مصارف كشاورزي وديتتوجه به محد  .22

   ةهاي مدرن آبياري، توسعافزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شيوه )الف
كوير،  ةبه ويژه در مناطق حاشي طق كم آب كشوراي در مناو گلخانههاي توليد متراكم شيوه

يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و : هايمانند استان
  ،هاي فارس و اصفهانهايي از استانبخش

ذب و نگهداشت هاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جافزايش سهم فعاليت )ب
  ،جمعيت در اين مناطق
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ي براي مصارف هاي محيطاي آب، با توجه به حفظ تعادلحوضهرون و بينانتقال د )ج
  شرب، صنعت و خدمات؛

هاي هاي معدني كشور به عنوان يكي از مزيتبرداري از قابليتبهره توسعة  .23
بر حداكثر نمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات  تأكيدنسبي سرزمين، با 

 نجامد؛يش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيافزا اي كه بهمواد خام معدني، به گونه
  ذوب فلزات و (شيميايي و پتروشيمي، صنايع معدنيصنايع  ةبر توسع تأكيد  .24

دار، به عنوان صنايع اولويت ICT، صنايع مرتبط با حمل و نقل و صنايع )هاي غير فلزيكاني
 هاي نسبي كشور در اين صنايع؛زيتبه مبا توجه 
 برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفادهاكتشاف و بهرههاي افزايش ظرفيت  .25

هاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع باال دستي و فعاليت ةاز اين منابع در راستاي توسع
برداري از بهره بر اولويت تأكيدهاي توليد، با پايين دستي نفت و گاز و تكميل زنجيره

 مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتي؛ميادين 
هاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز در مناطق مواجه با فعاليت ةبر توسع تأكيد  .26

، راهبرديبرخوردار از اهميت هاي اقتصادي و ساير فعاليت ةهايي براي توسعمحدوديت
يافته جنوب شرقي كشور، سواحل خليج فارس و درياي مناطق كمتر توسعه: جملهاز 

هاي وردهاتوجه به خطوط انتقال مواد و فركشور با  ةيافتعمان و مناطق كمتر توسعه
 ة آنها؛نفت، گاز و پتروشيمي و امكان توسع

بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني توجه ويژه به صنايع انرژي  .27
و مزيت نسبي برخورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع 

المللي، با اولويت استقرار در مناطق تخصصي و نقل بينبر كريدورها و محورهاي حمل 
 ة صادرات؛انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسع

سازي، صنايع خودروسازي، واگن: صنايع پشتيبان حمل و نقل، شامل ةتوسع  .28
بر كاهش  تأكيدبا « آهن و صنايع حمل و نقل هوايي در مراكز و نواحي مستعدتجهيزات راه

و نقل حمل  وسايط، صنايع توليد و تعمير و خدمات »صنايع خودروسازي سهم تهران در
 دريايي در نوار ساحلي جنوب؛

لويت استقرار در وصنايع توليد كاالهاي مورد نياز كشورهاي منطقه، با ا ةتوسع .29
 هاي مرزي؛رف اين كشورها در استانجوار بازارهاي مص

  خدمات نوين و تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات و افزايش سهم  .30
  خدمات پشتيبان توليد، خدمات بازرگاني، بانكي و  ،بر توسعه تأكيدپايه، با دانش
با هاي نوين در اين بخش، متناسب ورينقل و ترانزيت و استفاده از فّنا اي، حمل وبيمه

 المللي كشور؛نقش و جايگاه بين
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 هايده از ظرفيتي، از طريق استفاارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد مل .31
طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور 

 ؛گسترش تعامالت فرهنگي فراملي ها و همچنينفرهنگ تقويت پيوند بين اقوام و خرده
هاي ات برتر، از جمله رستهسازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدم  .32
حقوقي، حسابرسي، بيمه، مالي، بازاريابي، بورس و خدمات  ن مشاور،امهندس خدمات

ملي و پاسخ به  ةيندهاي توسعاخدمات پشتيباني فر ئةاطالعات و ارتباطات براي ارا
 ؛)3(و ) 2(تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت مالحظات مندرج در بندهاي 

هاي ژگياقتصادي، با توجه به وي ةتعريف نقش و وظايف مناطق آزاد و ويژباز  .33
 تأمينمناطق كشور و با هدف تقويت تعامل الزم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، 

 .گسترش و تضمين بازارها وري وامورد نياز، ارتقاي سطح فّن ةسرماي
  

  2 ةماد
د نكناي تنظيم هاي عملياتي خود را به گونهبرنامه ،نداهاي اجرايي كشور موظفدستگاه 

هاي گيريتحقق جهت هاي مربوط، زمينةگذاريامات، عمليات و سرمايهكه اجراي اقد
  .كندملي آمايش سرزمين را فراهم 

  
  3 ةماد

نرخ  جملههاي تشويقي و بازدارنده، از ياستس ،نداهاي اجرايي كشور موظفدستگاه 
اطق ها و منها و ساير مقررات را براي فعاليتها، عوارض، مالياتتسهيالت بانكي، تعرفه
ها، اقدامات، عمليات و برنامه ،كه كننداي تنظيم و يا پيشنهاد مختلف كشور به گونه

هاي گيريهاي عمومي و غير دولتي در راستاي تحقق جهتهاي بخشگذاريسرمايه
  .آمايش هدايت شوند

  
  4 ةماد

به را در اين مصو) 3( و  )2( شرايط تحقق مواد ،ريزي كشور مكلف استسازمان مديريت برنامه 
  .كندلحاظ  هاي ساالنههاي تنظيم بودجهلعملهاي توسعه و دستوراهاي اجرايي برنامهنامهآيين

  
  5 ةماد

  هاي راهبردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخش ،نداهاي اجرايي كشور موظفدستگاه 
هاي ريگيخود را براي اصالح و تكميل آنها با توجه به جهت هايربط را بررسي و پيشنهادذي

به سازمان  ــ حداكثر طي مدت يك ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه ــ اين مصوبه) 1(موضوع ماده 
  .كنندمنعكس   ريزي كشورمديريت و برنامه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 اجتماعيو توسعة ريزي رفاه برنامه                                                         142

 

  6 ةماد
شده در هئربط، ارااستان ذي ةتوسع ةپاي ةند نظرياها موظفاستان ةريزي و توسعشوراهاي برنامه 

بررسي كرده و پيشنهادهاي خود را براي اصالح و تكميل آنها با سرزمين را  مطالعات آمايش
حداكثر طي مدت يك ماه از تاريخ  ــاين مصوبه ) 1( ةهاي موضوع مادگيريتوجه به جهت
  .كنندمنعكس   ريزي كشوربه سازمان مديريت و برنامه ــ ابالغ اين مصوبه

  
  7 ةماد

 ةتوسع ةپاي ةراهبردهاي بخشي و نظري ،ريزي كشور مكلف استسازمان مديريت و برنامه 
هاي شده از سوي دستگاههاي ملي آمايش و نقطه نظرات اعالمگيريها را بر اساس جهتاستان

و به تصويب شوراي  كندها، تنظيم و هماهنگ استان ةريزي و توسعبخشي و شوراهاي برنامه
  .برساند ــ اين مصوبه) 13(موضوع ماده  ــ عالي آمايش سرزمين

  
  8 ةماد

هاي ملي و راهبردهاي گيريضمن انعكاس جهت ،نداهاي اجرايي كشور موظفدستگاه 
هاي عملياتي خود بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي بخشي و اسناد ملي ويژه، برنامه

و مبناي تنظيم اقدامات و  ،كنندچهارم توسعه، بر اساس اين راهبردها تهيه  ةرا در برنام
  .خود قرار دهند ةساالن ةعمليات بودج

  
   9 ةماد

هاي گيريضمن انعكاس جهت ،نداهاي كشور موظفاستان ةتوسع ريزي وشوراهاي برنامه
هاي استان، برنامه ةملي، راهبردهاي استاني و راهبردهاي بخشي آمايش در اسناد ملي توسع

نموده و مبناي تنظيم چهارم توسعه، بر اساس اين راهبردها تهيه  ةرا در برنام دعملياتي خو
  .ساالنه خود قرار دهند ةاقدامات و عمليات بودج

  
  10 ةماد

هاي ها و دستگاهاستان ةريزي و توسعشوراي عالي شهرسازي و معماري، شوراهاي برنامه 
اي و اي، ناحيهملي، منطقه هاي توسعه و عمران در سطوحطرح ،نداربط مكلفاجرايي ذي

هاي ملي و گيريدر راستاي تحقق جهت ديف قانوني خووظا ةمحلي را در محدود
هاي تمامي دستگاه. كنندسرزمين تنظيم و تصويب  راهبردهاي بخشي و استاني آمايش

ها و اقدامات مربوط، موظف به اجراي اجرايي ملي، استاني و محلي در انتخاب مكان فعاليت
  .خواهند بود اند،ههاي مذكور كه در اين راستا تهيه و تصويب شدنتايج طرح
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   11 ةماد
ات استمرار و پويايي مطالع ، زمينةريزي كشور موظف استسازمان مديريت و برنامه

تعميق «، »اي و داخليتحوالت جهاني، منطقهثير أت« آمايش سرزمين را با سه رويكرد
 ي ويژه از نظرهاطرح تهية«و » اي كشورراهبردهاي توسعهنگرش بلندمدت و پايدار در 

سرزمين به  و سازماندهي مطالعات آمايش كندفراهم » جغرافيايي موضوعي و يا محدودة
كشور به  مدت توسعةهاي بعدي ميانپنجم و برنامه ةاي صورت پذيرد كه برنامگونه

  .طور كامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود
  

  12 ةماد
هاي مطالعاتي كه العملچوب دستورر، در چانداهاي اجرايي كشور موظفدستگاه 

  ، مطالعات بخشي، فرابخشي و دكنه ميئريزي كشور اراسازمان مديريت و برنامه
  .كننداي آتي خود را با رويكرد آمايشي سازماندهي منطقه

   13 ةماد
به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم راهبردهاي آمايش سرزمين و نظارت مستمر بر  

ازمان يس سئجمهور و ريسئبا حضور معاون ر» ينسرزم آمايش شوراي«اجراي آن 
 دبير(سرزمين  يس مركز ملي آمايشئ، ر)يس شورائر( ريزي كشورمديريت و برنامه

نيرو، راه و ترابري، مسكن و  هاين وزارتخانهاو عضويت ثابت يكي از معاون ،)شورا
اي مسلح، شهرسازي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، نفت، دفاع و پشتيباني نيروه

اجتماعي، علوم،  تأمينامور اقتصادي و دارايي، كشور، بازرگاني، امور خارجه، رفاه و 
اوري اطالعات و سازمان حفاظت محيط زيست و اوري، ارتباطات و فّنتحقيقات و فّن

يس جمهور ئر ةويژ ةها و نماينديس شوراي عالي استانئگردشگري و ميراث فرهنگي، ر
  .شودالعات و ارتباطات تشكيل مياوري و اطدر امور فّن

  
  حسب  ــ هاي اجراييها، استانداران و دستگاهاز نمايندگان ساير وزارتخانه :تبصره
  .ي براي شركت در جلسات شورا دعوت به عمل خواهد آمدأبا حق ر  ــ  مورد

  
   14 ةماد

ده، ش، در راستاي تحقق وظايف يادريزي كشور موظف استسازمان مديريت و برنامه 
 ،ريزي كشوررا متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه» مركز ملي آمايش سرزمين«

و نهاد تحقيقاتي متناظر با اين  كندپايدار و محيط زيست  ةجايگزين دفتر آمايش، توسع
هاي هاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي مهارتجايگاه را براي تقويت زمينه

  .آموزشي تدارك ببيند ــ مراكز تحقيقاتي تخصصي نيروهاي مورد نياز در
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    15 ةماد
با استفاده از امكانات نظارتي موجود در كشور،  ،مركز ملي آمايش سرزمين موظف است 

روند تغييرات جمعيت و فعاليت و تحوالت در سازمان فضايي كشور را بررسي و با 
ا مشخص و هاي اساسي رسرزمين مقايسه و مغايرت هاي ملي آمايشگيريجهت

  .كنده ئسرزمين ارا گزارش آن را به شوراي عالي آمايش
  

  گيرينتيجه
در آن  .گرددباز مي 50 ةآمايش سرزمين در ايران به اوايل ده مطالعات و فعاليت ةسابق

با افزايش درآمدهاي نفت و ساختار شديداً متمركز حكومت، تمركز جمعيت، فعاليت  ،مقطع
شده هاي وسيعي از سرزمين رهاشهر بزرگ شدت يافته و بخشو سرمايه در تهران و چند 

ها در سطح سرزمين، مسائل اقتصادي و اجتماعي ناشي از اين عدم تعادل. باقي مانده بود
روي  برايمراكز بزرگ شهري، رژيم گذشته را  ةگسيخترويه و رشد لجامهاي بيمهاجرت

مركز «مركزي تحت عنوان  ،ن راستادر اي .ريزي وادار ساختبرنامه ةآوردن به اين شيو
ه وزارت مسكن و شهرسازي محول شد ب» وري از سرزمينمطالعات و تحقيقات بهره

به سازمان برنامه و بودجه آن زمان  ،اين فعاليت ،ولي بعدها به دليل ماهيت فرابخشي
 با به كارگيري ،اين مركز. تغيير نام يافت» مركز مطالعات آمايش سرزمين«وابسته به 

اش ن مشاور ستيران كه تركيبي از يك مهندس مشاور فرانسوي و شركاي ايرانيامهندس
هاي سرزمين پرداخت و نتايج آن در چند مرحله از سال بود، به تدوين طرح آمايش

عمراني ششم قبل از انقالب اسالمي با استفاده از ة در برنام. ارائه شد 1356تا  1354
علت برخورد با انقالب اسالمي تي آمايشي تهيه شد كه به نتايج اين مطالعات و با ماهي

  .اجرايي پيدا نكرد جنبة
  

  انقالب اسالميدوران 
اولين بار پس از انقالب : )1362 -1368(سرزمين  اول مطالعات آمايش ةدور )الف

 ريزي آمايشي بر اساس اهداف و ، ضرورت انجام برنامه1362اسالمي در سال 
مطالعات و  ةادام ةدولت نحو هيئت. ري اسالمي ايران احساس شدهاي نظام جمهوآرمان

 22/2/1363به تاريخ  69000شماره  ةرا طي مصوب حصول به نتايج نهايي و تصويب آن
كميسيوني به رياست  ،قرار شد ،بر اساس يكي از مواد اين مصوبه. دكرمشخص 

ور، وزير مسكن و جمهرئيس ةاي اقتصاد و نمايندروزير و مركب از اعضاي شونخست
  شهرسازي، وزير كشور، وزير راه و ترابري، وزير امور خارجه، معاون عمراني 

مجلس شوراي اسالمي و با دبيري سازمان برنامه و بودجه  ةوزير و دو نمايندنخست
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اما اين  ،كنندگيري نهايي و تصويب آن پي ةتا مرحلرا و انجام مطالعات شود تشكيل 
  .يل نشدگاه تشككميسيون هيچ

اول  ةدوم از دور ةمرحل 9/7/1365شوراي اقتصاد در تاريخ  ةمتعاقب صدور مصوب
جلد گزارش تحت عنوان  24 ةسرزمين آغاز شد كه منجر به تهي مطالعات آمايش

ها هاي كشور شد كه اين گزارشبراي هر يك از استان» استان ةچوب نظري توسعرچا«
  ؛منتشر شد 1368در سال 

  

 ةبا شروع برنام: )1368 -1376(سرزمين  هاي آمايشد نسبي فعاليتركو ةدور) ب
اول توسعه و در اولويت قرار گرفتن بازسازي فيزيكي و اقتصادي صدمات ناشي از 

 دوم ةاول و برنام ةريزي براي رشد اقتصادي كه طي برنامجنگ و همچنين لزوم برنامه
 ةتهي ةوظيف ،در اين دوران .رفتادامه يافت، موضوع آمايش سرزمين در حاشيه قرار گ

 ةتوزيع فضايي جمعيت و فعاليت در پهن راهبردسرزمين به معناي تعيين  طرح آمايش
از نظر پذيرش جمعيت و فعاليت، تعيين  هدار در توسعسرزمين، تعيين مناطق اولويت

ي اهانداز اشتغال و توزيع آن در بخشنقش نواحي از نظر تقسيم كار ملي و تعيين چشم
هاي كالبدي ملي و طرح ةتهي ةمختلف اقتصادي را به سازمان برنامه و بودجه و وظيف

  ؛كرداي را به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار منطقه
تجربيات حاصل از  ):تاكنون 1367از (سرزمين  دوم مطالعات آمايش ةدور )ج

وندهاي عدم تداوم يا تشديد ر ةكشور و مالحظ ةاول و دوم توسع ةبرنام اجراي دو
 شهرهاي بزرگ و مسائل ةروينشده، رشد بيهاي كنترلتعادل در سرزمين، مهاجرت

روزافزون ناشي از تخريب محيط زيست، مجدداً لزوم استفاده از نگرش آمايشي در 
از نظر شكلي و محتوايي با مطالعات  ،مطالعات اين دوره .كردريزي را مطرح برنامه
ها ناشي بسياري از اين تفاوت. اي داشته استقابل مالحظههاي شده قبلي تفاوتانجام

اجتماعي و فرهنگي كشور، منطقه و جهان  ،از تغيير شرايط تاريخي و اوضاع اقتصادي
سر گذاشتن جنگ تحميلي هشت ساله و پيامدهاي ناشي از آن شرايط پشت. بوده است

هير شوروي و تشكيل اجتماعي كشور، فروپاشي اتحاد جما و جديد در اوضاع اقتصادي
هاي مستقل در شمال كشور، تغييرات به وجود آمده در افغانستان و تغييرات جمهوري

  به وقوع پيوسته در نظام قدرت جهاني و همچنين رويكردهاي جديد در جايگاه 
  .هستندترين اين تغييرات ريزي عمدهبرنامه

رو نشده است ه ب قيت روهاي آمايش سرزمين در كشور ما با موفبرنامه ،به طور كلي
روندهاي  ةهاي آمايشي به اهداف مورد نظر و ادامو علل اصلي عدم دستيابي طرح

گروه عوامل زير  سهدر توان مياخير را  ةي فضا در سه دهنامطلوب در سازمانده
  :دكرخالصه 

 ،عدم وجود تفكر منسجم و نهادينه براي مديريت سرزمين در سطوح مديريتي كشور �
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 ،هاي قانوني الزم براي سازماندهي فضامصوب و با پشتوانه ةوجود طرح و برنامعدم  �
و گيري مديريت سرزمين و پي برايسئول عدم وجود نهاد قانوني مشخص و م �

 .هاي آمايشينظارت بر اجراي طرح
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