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 آمایش سرزمين زیربنای توسعه پایدارکشور                     

 نورایر تومانیان

 اس ادیار مرکز تحقیقات کشاوریی و مناب  ط(یمی اس ان اصفهان 

 

به فضای ط(یمی  اج ماعی و  بخشی آمایش سریمین در واق  شامل اقدامات ساماندهی و نظام

گیریهای توسمه  ترین جهت ای است که براساس تدوین اصلی اق صادی در سطوح ملی و منطقه

 ها  توانمندی هایی ای باال و پایین و با تکیه بر قابلیت ریزی بلندمدت کشور در قالب تلفیق برنامه

گیرد این  دت صورت میریزی هماهنگ و بلندم ای در یک برنامه های منطقه ها و محدودیت

ها در  ارائه ایدمان منطقی فمالیترویکرد یمینه تمامل میان سه عنصر انسان  فضا و فمالیت و 

  کند. عرصه سریمین را فراهم می

 معانی آمایش سرزمين

 است. آمایش سریمین به تم(یری  اداره امور کشور براساس علم و تکنیک -

نامه های ملی مشخص کننده افق ها و آمایش سریمین مولد برنامه های ملی و بر -

 مکانی برای گس ره کشور و جاممه می باشد.  -دورنماهای پیشرفت و توسمه یمانی

آمایش سریمین م مرکز نمودن سیس م های تصمیم گیری  برنامه ریزی و اجرایی  -

کشور در قالب مجموعه ای ای قوانین  دس ورالممل ها برای نیل به اهداف مشخص 

 باشد.شده ملی می 

آمایش سریمین فرآیندی دقیق بوده و با اینکه سیاست گذار می باشد ولی خود  -

 سیاسی نیست.

آمایش سریمین خود ظرف است و نه مظروف  یمنی بر تمامی فمالیت های طراحی   -

  برنامه ریزی  بودجه ریزی و اجراء در یک کشور احاطه دارد.

ق ای وض  و شرای  موجود آمایش سریمین بر اساس شناخت و کسب اطالعات دقی -

 مناب  ملی  پ انسیل های منطقه ای و دورنما های مشخص طراحی می گردد.

درگیر با سیس م های اق صادی  محیطی  فرهنگی و  آمایش سریمین کاری پیچیده و -

 شرای  اج ماعی و سیاسی می(اشد. 
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در طراحی و اجرای برنامه آمایش سریمین سطوح مخ لفی ای ارگان  -

 درگیر هس ند. های کشور

 برای طراحی آن ممیارهای و اطالعات کاملی ای مناب  ملی مورد نیای است.  -

 ریزی آمایش سرزمين اهميت و ضرورت انجام مطالعات برنامه
ریزی در غالب  ترین رویکرد برنامه مهمبوده و  کشور مسائل و مشکالت ی برایحل به عنوان راه

های کلی  بررسی و مطالمه خصوصیات و ویژگی اب ریزی آمایشی برنامهکشورهای جهان است. 

حلی برای تویی  مناسب الگوهای توسمه  راهها در نواحی مخ لف آن  و باییافت قابلیت کشورفضای 

 نماید.  ارائه میهای اق صادی اج ماعی و فضایی  و اس قرار فمالیت

 تعریف آمایش سرزمين

اینی برتر ای رواب  اج ماعی  ساخ ار منسجمی ای برنامه های ملی برای ایجاد تو -

 اق صادی و توسمه پایدار در یمان و مکان می باشد.

در عین حال  بین اهداف  ساخ ار سایمانی  تکنیک ها و سیاست ها روابطی علمی  -

 ایجاد کرده و با رویکردی همه جان(ه نگر رو بسوی توسمه پایدار دارد. 

ی  اج ماعی  فرهنگی و آمایش سریمین بیان جغرافیایی سیس م های اق صاد -

 اکولوژیکی سیاست ها و اس راتژی های جاممه می باشد.

نیست و مسایل خیلی وسیم ری را در بر  Land Use Planningآمایش سریمین فق   -

 می گیرد.

 نقش آمایش سرزمين در کشور 

 ارتقاء کیفیت یندگی مردم -

 ایجاد موقمیت برتر اق صادی برای رقابت با دیگر کشورها -

 محیطی سالم و پایدار برای ییست انسان )و موجودات یی حیات دیگر  ایجاد -

 گس رش عدالت اج ماعی و تویی  هر اه یکنواخت تر ثروت ملی -

 ایجاد پایداری در توسمه و ماندگاری در مناب  ملی  -

 اهداف آمایش سرزمين

ایدار بهینه بودن و سایمان یاف گی برنامه های اس فاده ای مناب  ملی و پ اطمینان ای -

 .ماندن آن ها به جهت رف  نیایهای نسل کنونی و نسل های آینده

 جامه عمل پوشاندن اهداف و افق های تمریف شده ملی و فرا ملی. -
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های کلی  ریزی آمایشی به بررسی و مطالمه خصوصیات و ویژگی برنامه -

 حلی برای ایجاد تویی  ها در نواحی مخ لف آن راه فضای اس ان و باییافت قابلیت

های اق صادی اج ماعی و فضایی را ارائه  مناسب الگوهای توسمه و اس قرار فمالیت

 نماید. می

وری مطلوب  منظور بهره سایماندهی فضا به دیگرع(ارت به هدف کلی آمایش سریمین  -

سریمین ییربنای سایماندهی توسمة  آمایش یای سریمین در اهاراوب مناف  مل

ای و  های منطقه گیری ریزی و تصمیم برنامه بزار اصلیای است و به بیانی دیگر ا منطقه

به بیان دیگر آمایش سریمین ع(ارت ای اس فاده بهینه ای هر ناحیه ای یمین  .ملی است

کند  بدون هرگونه آسیب به مناب  آن. آمایش سریمین اس فاده ای مناب  را تضمین می

های فملی و بمدی را تأمین  کند که ب واند نیایهای نسل و آن را به طریقی هدایت می

 نماید.

انمطاف پذیری و تغییر پذیری برنامه آمایش سریمین: تغییر  تجدید نظر یا طراحی دوباره برنامه 

 آمایش سریمین در صورت های ییر اتفاق می اف د: 

 بر اساس نیای جاممه -

 خاتمه برنامه های افق تمریف شده ق(لی و تمریف افق جدید -

 ی  سیاسی  اق صادی و بین المللی تغییر شرای  )اج ماع -

بر این اساس ارخه تکاملی برنامه های آمایش سریمین در کشور تحت محورهای فضا ای یک 

طرف و یمان ای طرف دیگر بصورت مارپیچ به جلو می رود. برنامه های آمایش سریمین و اجزاء 

ری مشخص و یمان اجرای آن برای دولت ها الیم االجرا بوده و باید بودجه مشخص و م واین  مج

تمریف شده داش ه باشند. طراحی برنامه های آمایشی باید واق  بینانه  دور ای هرگونه برخوردهای 

اجرای کواک رین بند ای موارد  احساسی و بر پایه حقایق موجود و اصول ثابت انجام گیرد. عدم

 تمریف شده منجر به شکست کلی برنامه می شود.

 آمایش سریمین  روند جاممی ای برنامه ریزی برنامهاطالعات و داده ها افزایش دقت و کیفیت 

ای در  ریزی منطقه کارگیری برنامه ریزی برای به برنامه کند. این شکل ای ای را ارائه می ریزی منطقه

ریزی آمایش  ریزی کالن و بخشی است. برنامه برنامه سطح یک کشور به رین مکمل برای

کند  همة مناطق کشور را  جان(ه به فضای ملی نگاه می همه ی  وسریمین اون با دیدی وس

دهد. سپس بر اساس  مخ لف مورد مطالمه و شناسایی قرار می باحوصله و دقت و ای جهات
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اس مدادهای هر منطقه باتوجه به یکنواخ ی و هماهنگی  ها و ها  قابلیت توانمندی

و مسئولیت خاصی را به هر منطقه محول  در سطح ملی  نقش ها اثرات ن ایج عملکردهای ملی آن

 د.کن می

گرایی و  گرایی  کیفیت نگری  دوراندیشی  کل آمایش سریمین  جام  ترین خصوصیات مهم

است. هدف آمایش سریمین  تویی  بهینة جممیت و فمالیت در سریمین  سایماندهی فضای کشور

و موقمیت خود ای طیف مناس(ی ای  ها  نیایها هر منطقه م ناسب با قابلیت ای که گونه است  به

اق صادی و اج ماعی برخوردار باشد و جممی ی م ناسب با توان و ظرفیت اق صادی  های فمالیت

وری مطلوب ای سریمین در اهاراوب  بهره منظور بپذیرد. به ع(ارت دیگر  سایماندهی فضا به خود

سایماندهی توسمة  ربنایآمایش سریمین ییمی باشد. هدف کلی آمایش سریمین  ی مناف  مل

ای و ملی است.  های منطقه گیری تصمیم ریزی و ای است و به بیانی دیگر ابزار اصلی برنامه منطقه

اج ماعی هر منطقه را فراهم  - توسمه اق صادی های آمایش سریمین  یمینة اصلی تهیة برنامه

های فیزیکی و  ریزی ا برنامههای اق صادی و اج ماعی ب ریزی برنامه آورد و ابزار اصلی تلفیق می

 جا که برای تحقق اهداف توسمه  باید همة مناب  اج ماعی را اعم ای مناب  ای آن .فضایی خواهد بود

مس لزم  ها کارگیری همة این کار گرفت و به  انسانی  اق صادی و مناب  فضایی و محیطی به

بوده و پیوند  های جام  توسمه ها و برنامه ریزی است  لذا آمایش سریمین م(نای طرح برنامه

ریزی جام  و  قالب برنامه های اق صادی  اج ماعی و فضایی یا مجموع آنان در ریزی دهندة برنامه

  .ای است در مقیاس ملی و منطقه

گیری آن   های حاکم بر شکل و تحلیل قانونمندی« فضا»مقولة  در بحث آمایش سریمین 

ها و تمابیر مخ لفی  طور کلی در مورد فضا برداشت ارد. بهریزی د برنامه ترین نقش را در کلیدی

توان گفت فضا دربرگیرنده و حاصل رواب  م قابل  اما در مجموع می وجود دارد 

بخشی ای جاممه در محی  مشخصی ای سریمین است و سایمان فضایی ت(یین  اج ماعی ی اق صادی

ت. سایمان فضایی سیمای کلی و اگونگی های انسان در فضا اس فضا و فمالیت رواب  بین انسان و

های م قابل  اج ماعی و کنش ی  اسکان جممیت و تویی  اس قرار و ساخ ار اق صادی  پراکنش و

ناشی  های ییر تحلیل اگونگی سایمان فضایی کشور ای ضرورتد. سای ها را مشخص می آن بین

های  قانونمندی توان ضا  مییابی ف با شناخت عوامل مؤثر و نیز اگونگی سایمان  -1 :شود می

فضای کشور ممکن  سایمان دادن فضا را دریافت تا ای این طریق توسمة ارادی و هدایت شدة

نقا  قوت و ضمف آن  توان به های فضای ملی می با شناخت سیمای موجود و ویژگی  -2 .گردد

یابی  وند سایمانشناخت ر با  -3 .پی برد و در جهت سایماندهی دوبارة وض  موجود اقدام نمود

دارد و در ن یجه  در توافق با  توان دریافت که تحوالت ملی به اه سمت و سویی گرایش فضا می
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ن یجه گرفت که در  توان همچنین می -4 .اس راتژی توسمة کشور هست یا نه

 به وجود آورد.  ریزی فضای ملی  کدام روندها را باید تقویت یا تضمیف کرد یا برنامه

شود   ارادی  می گیری یک سریمین یا یک فضا )عوامل ارادی و غیر منجر به شکلعواملی که 

هس ند که ارادة انسان  حداقل در  عوامل غیر ارادی عواملی .ع(ارتند ای عوامل ارادی یا غیر ارادی

نوبة خود به دو  ها ندارد. این عوامل را به آن ای در تغییر و تحول کننده شرای  حاضر نقش تمیین

عوامل ارادی بالط(  به عواملی  .کنند تاریخی تقسیم می جغرافیایی ط(یمی و جغرافیایی گروه

تصمیم و ارادة انسان )جاممة بشری  قابلیت تغییر و تحول بسیار  شود که تحت تأثیر اطالق می

های فرهنگی و سیاسی و نظامی و  نیز در سه گروه ساخ ار اق صادی  ویژگی دارد. این عوامل را

 .کنند بندی می فراملی ط(قه و تحوالتتغییر 

های وارداتی و  تخصیص مناب   سیاست ها در ساخ ار اق صادی: شیوه و ترکیب تولید  اولویت 

های صنم ی و نواحی کشاوریی و مراکز  قطب گیری مراکز تولید و مصرف  صادراتی باعث شکل

  .گیری سریمین است شکل ترین عوامل شود که ای اصلی س د می و داد

آن رشد و توسمة شهرهای  ت(  های فرهنگی و سیاسی و نظامی: رونق اق صادی و به ویژگی 

توسمة شهرهایی اون یاهدان  یاسوج  دلیل عنایت مردم به اماکن م (رکه  ایجاد و مشهد و قم به

مالحظات سیاسی و توسمة بندر اابهار بر  و شهرکرد و برخی ای شهرهای غرب کشور بر اساس

  .سریمین بر اساس عوامل غیر ارادی است گیری هایی ای شکل حظات نظامی  نمونهاساس مال

ای که پس ای جنگ  های بالقوه و عراق و محدودیت سالة ایران 8تغییر و تحوالت فراملی: جنگ  

داش ه  اضمحالل حکومت اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد  نیز همواره ای سوی همسایة غربی وجود

ای در مناس(ات اق صادی و اج ماعی با ایران را  باب تایه در شمال کشور که های مس قل جمهوری

نوبة خود در  به افغانس ان در نوار شرقی کشور و ... هر یک به اند یا تحوالت مربو  گشوده

   د.مدت و بلندمدت باعث ایجاد تغییرات در این مناطق خواهد ش میان های یمانی دوره

های مخ لف  کردن برنامه زون بر جهت تنظیم و هماهنگای  اف منطقه ریزی برنامه

نیایها و امکانات محلی  فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در  اج ماعی با ی اق صادی

 های کالن ریزی ای پایین به باال در جهت انط(اق برنامه فراهم آوردن موج(ات برنامه ریزی و برنامه

مش رک فراوانی با  ای ای نظر جغرافیا و فضا  وجوه ریزی منطقه امهبرن  ای های ناحیه ملی با ویژگی

ریزی  این دو )برنامه آمایش سریمین دارد. تجارب جهانی نیز حکایت ای این واقمیت دارد که

ای در اهاراوب آمایش  منطقه ریزی ای و آمایش سریمین  باید در کنار هم و بلکه برنامه منطقه

 .سریمین انجام پذیرد

 ریزی کشور در نظام برنامهسرزمين آمایش  چه طراحی برنامهتاریخ
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های ق(ل  ریزی ایران به سال سابقه تهیه و تدوین آمایش سریمین در نظام برنامه

آمایش  ویژه ای است که ای دیر بای برای دهنده جایگاه و اهمیت گردد که نشان ای انقالب برمی

های فضایی کشور مرحله جدید  . بنا به ضرورتندقائل بوده اریزی کشور  سریمین در نظام برنامه

شروع و در حال حاضر در مرحله تهیه و  76آمایش در کشور ای سال  برای طراحی برنامه مطالمات

)با توجه به تکلیفی که در برنامه اهارم برای دولت مشخص شده باید در  باشد تدوین نهایی می

ریزی کشور با توجه به بیش ای نیم قرن  برنامه. نظام برنامه پنجم برنامه آمایش نهائی گردد 

تحوالت گوناگونی را تجربه کرده است. به بیان دیگر در هر برهه ای یمان با توجه به   قدمت

طراحی ریزی کشور  ساخ ار و مح وایی م ناسب با آن  ان ظارات و نیایهای نظام اجرایی و برنامه

ها به  در کشور و ایراداتی که به هریک ای آن ریزی های م مارف برنامه است. تمدد جریان شده

در   ش ه استها وجود دا شکل منفرد وارد شده است و نیز مشکالتی که در هماهنگی این جریان

ضرورت اتکا به نهایت ن وانس ه به تدوین و طراحی یک برنامه منسجم همه جان(ه منجر گردد. 

 .می باشدناپذیر  در توسمه کشور را اج نابریزی جام  م( نی بر آمایش سریمین  یک شیوه برنامه

ها در پهنه سریمین با  قانون نیز دولت را مکلف کرده به منظور تویی  م ناسب جممیت و فمالیت

های کشور  سند ملی آمایش را تهیه و به مرحله اجرا در آورد.  ای قابلیت هدف اس فاده کارآمد

های  توسمه کشور  الگوی تهیه و تدوین برنامه بمنوان سند باالدست اسناد برنامه آمایش سریمین

های اق صادی  ریزی برنامه در سایه آنهای توسمه کشور خواهد بود و  ساله و سایر برنامه 5توسمه 

 تواند پاسخگوی بسیاری ای مشکالت و کم(ودهای جاممه باشد. می

 استراتژی های استفاده شده برای طراحی آمایش سرزمين
اکنون برای طراحی آمایش سریمین در ایران اس فاده شده است به قرار ییر اس راتژی هایی که ت

 بوده است.

همواره مرسوم بوده که ای کلیت طرح های آمایشی فق  افق و دورنمای آن ارائه می  -

 شود و الیه های دیگر طراحی آمایش سریمین نادیده گرف ه شده اند.

شده طراحی  تمریف و مشخص اگونگی محقق شدن افق ها و اشم اندایهای تمریف  -

نشده اند. این بدان ممنی است که سیاست ها  اس راتژی ها و اهداف ای یک طرف و 

طرح ها و پروژه های قابل اجرا ای طرف دیگر اه در الیه ملی و اه در الیه های 

 دقیق ر )اس انی و شهرس انی  طراحی و مشخص نگردیده اند. 

 انت اجرائی ضمیفی داش ه اند.افق ها یا دورنماهای ارائه شده ضم -

عضو و بدنه طراح  مجری و ارییاب در طراحی های انجام شده تمریف نشده اند )این  -

 ارگان ها به صورت تخصصی و حرفه ای موظف نشده اند . 
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آیا برای طراحی و پایش برنامه آمایش  "در این ارت(ا  هنوی این سوال که 

بی پاسخ مانده است و مملوم نیست که اه  "ا خیر؟سریمین ساخ ار سایمانی نیای می باشد ی

ارگانی ال زام تهیه برنامه آمایش سریمین را دارد؟ اه ارگانی وظیفه بایرسی و کن رلی روند 

اجرای برنامه آمایش سریمین را دارد؟ و فمالیت پایش برنامه ها  برآورد نیایهای جدید  تشخیص 

 اه کسی انجام خواهد داد؟ تنگناها و ارائه دهنده پیشنهادات جدید را

برای آگاهی ای اثرات ن(ود طرح آمایش سریمین در کشور و اینکه ارا طرح ها منحرف می شوند  

فمالیت ها کند انجام می گردند و رابطه ها سیال نیس ند باید به مواردی ای نمودها و اثرات عدم 

 اجرای آمایش سریمین در کشور توجه داش ه باشیم.

 گاهی به هر دلیلی اجرا نمی گردند.قوانین موجود  -

 قوانین مرت(  با یندگی انسان در محی  و تأثیرات م قابل آن ها وجود ندارد. -

 قوانین در مورد مناب  ملی و ارت(ا  آن ها با هم وجود ندارد. -

عدم شناخت کافی ای مناب  ملی و تهدیداتی که به آن ها وارد می شود )آتمسفر   -

   آبهای جاری و دریاها  نفت  سواحل  یمین شناسی....  .خاک  جنگل  مرت   ممادن

 عدم ایجاد هرم اطالعاتی ملی و رواب  عرضی بین مناب  ملی. -

  ن(ود طرح دقیق و کامل برای حفاضت ای مناب  محیطی.  -

 مثال هایی ای عدم درک کامل )به ممنی واقمی کلمه  بمضی ای واقمیات ط(یمی در کشور:

ه فرسایش  ایبین رف ن جنگل و پوشش گیاهی  خاک .... واقماً هنوی حس ننموده ایم ک -

 به اه ممنی است و به راح ی ای کنار آن رد می شویم. 

برای حل هر مسئله ای که ای درک آن عاجز هس یم صورت آنرا خیلی راحت پاک می  -

 کنیم. که این هیچوقت راه حل مناس(ی نیست.

 در کلیه یمینه ها نیای داریم یا خیر ؟ هنوی مملوم نیست که آیا به تحقیقات علمی  -

جایگاه اس قرار صنای  در عرصه برای ما مملوم نیست  و نمیدانیم کجا باید باغ دایر  -

کنیم  کجا باید ممدن شن ماسه و رس دایر کنیم ....  و آیا اصالً باید این فمالیت ها بر 

 اساس تفکر باشد یا خیر؟

هر ساله فارغ ال حصیل می نمائیم به اه نمیدانیم حجم عظیم تحصیلکرده ای که  -

هدف است؟ اون ما که در بدنه دولت قرار نیست آن ها را بکار بگماریم. واگذاری  

 جذب آن ها به بخش خصوصی اقدر مسئله را حل می نماید.
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 الگوهای بين المللی برای طراحی برنامه آمایش سرزمين

ی منطقه ای برای خود برنامه آمایش سریمین تمامی کشورها به تنهائی و یا در قالب همکاری ها

و بودجه کشور را تمریف و اجرا می نمایند. فرآیند  طراحی و هر ساله بر اساس آن فمالیت ها

 طراحی آمایش سریمین در این گونه کشورها ای مراحل ییر تشکیل شده است 

 مشاهده مشکل یا محدودیت •

 ارائه افق  اشم اندای یا دور نما  •

 یجاد داده و اطالعاتتجمی  یا ا •

 مشخص نمودن الیه های اجرائی و تمریف وظایف هر یک •

 ارائه راهنماها و اصول برنامه ریزی در الیه های ملی  منطقه ای و محلی •

ارائه طرح های اجرائی برای نیل به افق های تمریف شده در قالب الیه های منطقه ای  •

 یا محلی

 الیه محلی اجرای طرح ها و پروژه های تمریف شده در •

کارهای جدید و تمریف افق -پایش اجرا  ارییابی آن و یاف ن مشکالت جدید  یاف ن راه  •

 های آینده

 آمایش سرزمين در کشور انگلستان 
وظایف ارگان ها در ق(ال طراحی برنامه آمایش سریمین در الیه های ملی  منطقه ای و محلی با 

 هر الیه: اشاره بر سیاست های کلی در نظر گف ه شده در

 الیه ملی

 دولت در طراحی برنامه آمایش سریمین نقش اساسی را دارد. -

دولت مسئول نظارت عالیه و کن رل سیس م طراحی و ارائه سیاس گذاری و راهنمای  -

طراحی برنامه آمایش در الیه ملی و تأیید کننده راهنمای طراحی برنامه در الیه 

 منطقه ای می باشد.

راتژی های الیم برای پیشرفت و پایدار نگه داش ن آن در سطح دولت مسئول ارائه اس  -

 ملی می باشد.

 مکانی در گس ره کشور می باشد. -دولت مسئول ارائه افق ها و اشم اندایهای یمانی  -

 الیه منطقه ای
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مدیریت هر منطقه موظف به ارائه اس راتژی مکانی و راهنمای طراحی  -

س راژی ها در راس ای راهنما ها  اس راتژی برنامه برای منطقه خود می باشد. این ا

 های  ملی و افق تمریف شده نوش ه می شوند.

مدیریت هر منطقه موظف به طراحی پروژه های اجرائی الیم  که باید در کل منطقه  -

  تحت امر خود اجرا شوند  می باشد.

محی  اجرای پروژه هایی که باید بر اساس طراحی آمایشی برای منطقه ای خاص  -

 ماده شده اند الزاماً منطقه یا بخشی ای منطقه تحت مدیریت می باشد.آ

اجرای راهنماها یا اس راتژی های طراحی شده برای هر منطقه منو  به تأیید دولت  -

 می(اشد.

 الیه محلی

مدیریت محلی  در قالب راهنماها و اس راتژی های باال سری   موظف به ارائه  -

ه هدف برنامه می باشند و موظف به طراحی طرح اس راتژی های الیم برای رسیدن ب

ها و پروژه های ساخ اری و اجرائی همه جان(ه مثل طرح های اس فاده ای اراضی 

(Land use Planning.برای حیطه مدیری ی خود می باشد   

مدیران محلی مسئول ارائه طرح ها و پروژه های همه جان(ه هس ند بگونه ای که  -

یشرفت دیده شده در برنامه آمایش )افق  طی سال های تمامی جوانب توسمه و پ

 تمریف شده جاممه عمل بپوشد. 

مدیران محلی بر اساس طرح های ارائه و تصویب شده بودجه الیم را باید تأمین  -

نمایند. یمنی طرح اجرائی یا پروژه های توسمه ای باید به تصویب رسیده  وارد برنامه 

 لی آن ها تخصیص یاف ه باشد.بودجه ریزی دولت شده و مناب  ما

 در سریمین آمایش برنامه مجری و طراح های سایمان و ها ارگان وظایف و ها فمالیت

 .است شده آورده 1 شماره جدول در  مخ لف های الیه) اروپائی های دولت بدنه اهاراوب

سه و تقسیم بندی الیه های طراحی همراه با وظایف کلی آن ها در کشورهای انگلس ان  فران

ارائه شده است. در این اشکال  1آلمان ای کشورهای پیشرف ه قاره اروپا در شکل شماره 

مشحص است که اه قسمت ای بدنه هر یک ای دولت ها اه وظایفی دارند. این کشورها ای 

طریق همکاری ها و کنوانسیون های قاره ای در طراحی آمایشی قاره ای و ای طریق ویارت 

حی آمایش سریمین در الیه ملی را انجام می دهند. دولت های فدرالی های تمریف شده طرا
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یا حاکمان منطقه ای مسئول طراحی و اجرای برنامه در الیه منطقه ای 

هس ند و شهرداری ها و مدیران محلی مسئول طراحی برنامه ها و پروژه های قابل اجرا در 

منطقه ای و محلی خود را ح ی حیطه مدیری ی خود می باشند. بمضی ای این کشورها الیه 

به الیه های باریک ر دیگری هم تقسیم نموده اند که قابلیت و توانائی طراحی را و کیفیت 

 اجرای برنامه آمایشی را به(ود بخشند.
 کلیاتی ای فمالیت های مورد اجرا در الیه های مخ لف مکانی کشورهای اروپائی. -1جدول 
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 مه آمایش سریمین کشور فرانسه همراه با وظایف کلی آن هاالیه های طراحی برنا -1شکل 

 

مراحل اساسی طراحی و اجرای اس فاده شده در کشورهای یاد شده بگونه ای طراحی می شود 

توسمه  امکان عمل کاتگوریک آن در کمال شفافیت انجام و قابل پیگیری باشد. ای طرف دیگر که

در وحله اول اشم اندای و افق توسمه قابل حصول  می نماید.  کشور را منطقی  هماهنگ و پویا

)بر اساس واقمیاتی شفاف ای سطح توسمه  داده ها  اطالعات موجود در کشور  در سطح ملی 

تمریف می گردد. اهداف همه جان(ه ای ای موضوعات درگیر با جاممه بر اساس دورنمای تمریف 

ای حصول به اهداف و افق توسمه شده در سطح ملی و منطقه ای و محلی مشخص می گردد. بر

یاد شده  اس راتژی های مکانی خاصی در الیه های ملی و منطقه ای طراحی می گردد. و در 

مرحله بمد مدیریت خاص برای ارائه طرح ها و پروژه های جاممه عمل پوشاننده اهداف و سطح 

 توسمه دیده شده  عمدتاً در الیه محلی طراحی و اجرا می گردد.

 ریزی  نامهح بروسط
در اهار  توان میبر اساس  دامنه اثر  پیچیدگی و ن ایج حاصل  ریزی را  برنامه انواع طراحی های

 :رده ییر ای ضمیف تا قوی تقسیم نمود

 ی آمایش4 ی توسمه3 ی کالن2 ی خرد1

سریمین بواسطه آمایش طرح  .ندهای خاصی دار هرکدام ای سطوح فوق نیز مشخصات و ویژگی

ای سایر سطوح دامنه دار بودن اثر آن  پیچیدگی و ن ایجی که ای آن ان ضار می رود می توان 

های سطوح مخ لف حاکی ای جایگاه باالی  ریزی شده در برنامه اهداف تمیین کند. تفکیک می

سایر سطوح آمایش بمنوان ااراوب توسمه بلندمدت کشور و در واق  راهنمای تدوین 

 ریزی است.  برنامه

طرح  هدف اصلی گس ره کشورهای اق صادی و اج ماعی و محیطی  وری ای مناب  و ظرفیت بهره

گیرد در  آمایش سریمین است که سایر اهداف سطوح توسمه  کالن و خرد را نیز در برمی های

های  هداف برنامهساله مس لزم رسیدن به ا 20واق  رسیدن به هدف آمایش در یک افق بلندمدت 

ها در راس ای  گیری این برنامه ای است و ضروری است جهت ساله  ساالنه  بخشی و منطقه 5

 .قرار داش ه باشداهداف آمایش 

ای طرف دیگر مطالمه پیامدهای فضایی هرکدام ای سطوح فوق در ت(یین به ر جایگاه آمایش در 

شایانی خواهد نمود. سایماندهی مناسب ریزی کمک  ریزی و در بین سطوح برنامه نظام برنامه

ها در سطوح مخ لف است. اگراه  ریزی فمالیت انسان در پهنه سریمین غایت اصلی تمام برنامه

ها پیامد  در سطح خرد مکانیابی جهت حداکثر نمودن سود بنگاه و در واق  جا نمایی به ر فمالیت
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ر راس ای هدف باالتر باشد ولی این جانمایی د ریزی می فضایی این نوع برنامه

یند آکند به ع(ارت دیگر فر ها در پهنه سریمین ایفای نقش می یمنی ایدمان منطقی فمالیت

های میان مدت  ریزی صحیح و سلسله مرات(ی ای سطح آمایش ملی شروع و با تدوین برنامه برنامه

د. اتکا به این شو ریزی خرد من هی می ریزی کالن اق صادی به سطح برنامه ای و برنامه توسمه

کند بلکه روند  سلسله مراتب نه تنها به اجرایی شدن مطالمات کالن و بلندمدت کمک شایانی می

ساید و عناصر توسمه یک کشور همانند اجزاء یک  توسمه کشور را منطقی  هماهنگ و پویا می

و  های توسمه مناطق های یک بدن دارای عملکردی تخصصی بوده و ااراوب سیس م یا اندام

 های محلی نیز ای ااراوب ریزی اهداف بلندمدت آنها م أثر ای اهداف بلندمدت ملی بوده و برنامه

 ای پیروی خواهند کرد. های توسمه منطقه

به منظور تویی  مناسب جممیت و که است  بوده ی اهارم مکلف برنامهطراحی دولت ای اب دای 

های کشور  با اس فاده ای  ها و مزیت د ای قابلیتها در پهنة سریمین  با هدف اس فاده کارآم فمالیت

 :ارائه نمایدذیل برنامه ریزی سطوح را در مطالمات انجام شده  سند ملّی آمایش سریمین 

 الف( سطح کالن 

های کلی نظام  تحلیل  در ااراوب سیاست را اندای بلند مدت توسمه فضایی کشور اشم -1

 .ارائه نماید های سریمین ها و مزیت ت  محدودیتالمللی و امکانا ای و بین شرای  منطقه

الگوی اسکان و نظام شهری و  را با در نظر گرف ن راه(ردهای کلی تویی  جممیت در سریمین -2

  .ارائه نماید روس ایی کشور

 یهایی که به لحاظ امنی ی و دفاعی  حفاظ  مناطق و عرصهبرای مدیریت راه(ردهای خاص  -3

 .ارائه نماید باشند دارای موقمیت ویژه می  ییست و میراث فرهنگیمناب  ط(یمی  محی  )

  .را آماده نماید پایگاه اطالعات مکانی و جغرافیایی و اسناد تصویری مرت(  -4 

 ب( سطح بخشی

 –های مخ لف اق صادی راه(ردهای هماهنگ و سایگار بلندمدت توسمه و تویی  فضایی بخش -1

 .را برای مناطق نخ لف ارائه نماید های سریمین ژگیاج ماعی و فرهنگی منط(ق با وی

 .را ارائه نماید ها ای و سریمینی بخش های منطقه ها و توصیه سیاست -2

  .را اجرا نماید دار در توسمه بخش ها و عملیات اولویت اقدام -3

 ج( سطح استانی

سمه اس ان و تمیین دار در تو های محوری و اولویت ها  حاوی بخش نظریه پایه توسمه اس ان -1

 .ارائه شود نقش هر اس ان در تقسیم کار ملّی

 .طراحی گردد سایمان فضایی توسمه اس ان )محورها و مراکز عمده در توسمه اس ان  -2
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  .مشخص گردد دار در توسمه اس ان عملیات اولویت ها و اقدام -3

های سند  گیری ساس جهتسندهای ملّی توسمه بخش و سندهای ملّی توسمه اس ان  بر ا تبصره:

های هر یک تنظیم و پس ای تصویب هیأت وییران   ملّی آمایش سریمین و م ناسب با ویژگی

های  . دولت مکلف است  لوایح بودجهمی باشدی اهارم  م(نای تنظیم عملیات اجرایی برنامه

  سنواتی را  بر اساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید.

  اس ان و یا  های اصلی بخش گیری سند ملی  سندی است راه(ردی که جهت -سند ملیتعریف 

  ت(یین و طرح آمایش سریمین اندای بیست ساله توسمه های ویژه را در ااراوب تحقق اشم طرح

عملیات اجرایی این  رسد. و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسالمی و یا هیأت وییران می

  پذیرد. های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می بات بودجهاسناد در ااراوب مصو

ریزی  ترین سند توسمه کشور ای جایگاه خاصی در نظام برنامه آمایش سریمین به عنوان باالدست

ریزی و توسمه را در سطوح مخ لف بررسی کنیم  کشور برخوردار است اگر ابماد مخ لف برنامه

عالوه بر   ریزی ایران به روشنی قابل تشخیص خواهد بود. امهجایگاه آمایش سریمین در نظام برن

ریزی و نظام اجرایی کشور در قالب سطوح مخ لف  رواب  افقی که در ارت(ا  میان نظام برنامه

برنامه )اعم ای بلندمدت / میان مدت / کوتاه مدت  وجود دارد  وجود ارت(اطاتی عمودی در درون 

یک ای سطوح برنامه را ت(یین نموده و اگونگی تاثیرگذاری و ریزی که جایگاه هر نظام برنامه

نماید ضروری است. بدون شناخت این نوع ای  تاثیرپذیری این سطوح را ای یکدیگر تشریح می

   توان داشت. ریزی نمی رواب  درک کافی ای نحوه عملکرد و وظایف مورد ان ظار نظام برنامه

  ریزی م فاوت خواهد بود. به برنامه طراحاه بنابراین در رویکردهای مخ لف توسمه نگ

   سایی کارگزاران منفرد اق صادی است. یند تصمیمآفر طراحی در نگاه خرد نگاه 

   ی نگاه کالن ماحصل تمامل تصمیمات کارگزاران اق صادی در سطح کل فمالیت اق صادی است.

یند پایدار آبه آن در فر یاف گی و رسیدن های توسمه بخش شاخص ی در نگاه توسمه تمریف اثر

  باشد. مدنظر می

های اج ماعی و ط(یمی مدنظر  وری بهینه ای ظرفیت و در مهندسی آمایش ترتی(ات بهره -

   باشد. می

پذیریم نحوه  ریزی کشور می بس ه به آنکه اه حدی ای تاثیرگذاری آمایش را بر نظام برنامه

کند. در یک تم(یر نس( اً  ها تفاوت می نی بخشاس فاده ای اسناد آمایشی در تنظیم رواب  سریمی

های  گیری توان آمایش را صرفاً به منظور شناسایی تاثیرات فضایی و جغرافیایی جهت محدود می

ریزان در یمینه تلفیق  توان ان ظارات برنامه تر می برنامه به کار گرفت و در یک تم(یر نس( اً وسی 

ای و بخشی ی  منطقه  بخشی  بین  های بین هماهنگیهای سریمینی یا بخشی و ایجاد  دیدگاه

بندی و شناسایی مجموعه  برآورده ساخت. گونه همه جان(های را با اس فاده ای رویکرد  منطقه
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ریزان ای آمایش  رویکردهای ممکن در این یمینه به تمدیل ان ظارات برنامه

 کند. میریزی کمک  گران ای نظام برنامه سریمین و به طور م قابل آمایش

ریزی   یند سلسله مرات(ی و منطقی برنامهآریزی توسمه اج ماعی و اق صادی در قالب یک فر برنامه

توان گفت هدف نهایی  . در واق  میانجام می گیردمطالمات توسمه فضایی و آمایش ملی  در قالب

ییس ی  در همه ابماد سیس مریزی توسمه  ریزی توسمه فضایی و آمایش سریمین برنامه برنامه

است. در سلسله مراتب فوق بمد ای تهیه طرح آمایش  انسانی و دیگر موجودات یی حیات اج ماع

و تمیین نقش مناطق  طرح پایه آمایش  )تمریف اشم اندای و افق توسمه همراه با اهداف  ملی

ی ریزی توسمه اق صاد اس ان و شهرس ان تدوین و با تحلیل مراکز ییست و فمالیت تدوین برنامه

ریزی م( نی بر آمایش سریمین و  طراحی نظام برنامه گردد. می ارائهای و ملی نیز  محلی  منطقه

ترین سند توسمه بلندمدت کشور در راس ای  ارتقاء جایگاه آمایش سریمین به عنوان باالدست

یزی به ر سایی رویکرد آمایشی در بدنه نظام برنامه ریزی کشور ای طریق نهادینه اع الی نظام برنامه

ریزی بخشی و  مدت و تنظیم رواب  بین برنامه های درایمدت و میان منظور تنظیم رابطه دیدگاه

های مخ لف جغرافیایی در ااراوب  های مخ لف و عرصه ای و تمیین نقش و جایگاه بخش منطقه

در واق  آمایش و اسناد آن در سطح ملی یک سند  گیرد. م(انی آمایش سریمین صورت می

های آن باید تمام  در افق بلندمدت است که اصوالً جهت تحقق اهداف و آرمان باالدست

 د.نح پایین آن با اس ناد به این اسناد تهیه و نهای اً به مرحله اجرا برسوهای سط ریزی برنامه
 ریزی ای نظر اهداف مقایسه رویکرد آمایش با سایر رویکردهای برنامه -3جدول 

 اهداف

 ریزی هدف برنامه سطوح

 کننده ی سود بنگاه ی تاب  رفاه اج ماعی مطلوبیت مصرف خرد

 کالن

دس یابی به سطوح و نرخهای مورد نظر م غیرهای کالن اق صاد که این سطوح و شاخصهای بهینه به 

تناسب تاب  هدف توسمه اق صادی ی اج ماعی سیاسی در سایگاری با عملکرد اق صاد خرد ان خاب 

 گردند. می

 توسمه
مدت / و کوتاه مدت را تمیین  ین تاب  هدف منسجم اج ماعی که اس راتژی توسمه بلندمدت / میانت(ی

 کند. نموده شاخصهای توسمه و سطوح بهینه آنها را ت(یین می

 های اق صادی  اج ماعی و محیطی سریمین وری ای مناب  و ظرفیت بهره آمایش

 ریزی برنامهمطالمات آمایش سریمین  سایمان مدیریت و  منبع:
 آمدهای فضایی ریزی ای نظر پی مقایسه رویکرد آمایش با سایر رویکردهای برنامه -4جدول شماره 

 پیامد فضایی
 پیامدهای فضایی سطوح

 تمامل فمالیت و فضا ی مکانیابی جهت حداکثر کردن سود بنگاه خرد
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 پراکنش غیر هماهنگ فمالیت در فضا کالن

 الیت  پراکنش غیر هماهنگ فمالیت در فضارابطه انسان ی فم توسمه

 آمایش
های انسان در فضا و ایدمان منطقی ای اس قرار جممیت و فمالیت در پهنه  تمامل بین انسان و فمالیت

 سریمین

 ریزی مطالمات آمایش سریمین  سایمان مدیریت و برنامهمنبع: 

 سرزمين ضرورت انجام مطالعات آمایش 

ای  تویی  مناسب  ها رسیدن به توسمه پایدار  تمادل منطقه ریزی برنامهشک غایت اصلی تمام  بی

باشد. تمرکز  های محیطی در فرایند توسمه مناطق می ها و اس فاده حداکثر ای قابلیت فمالیت

های باری اکثر کشورهای  ها در یک یا اند نقطه جغرافیایی ای مشخصه شدید جممیت و فمالیت

های بلندمدت و تکیه سیاس گذاران به  عدم توجه به برنامه جهان سوم بخصوص ایران است

های توسمه سطحی جهت تحقق شمارهای خود ای موان  اصلی توسمه نامویون کشور است.  برنامه

دهد که به رغم دس یابی به  ریزی توسمه در دوران سی ساله ق(ل ای انقالب نشان می بررسی برنامه

یش اشمگیر درآمد سرانه  رژیم گذش ه در پیش(رد رشد اق صادی در اند بخش و ح ی افزا

ریزی  . ریشه این مشکالت عمدتاً ناشی ای تنظیم برنامهه استدبواهداف توسمه با مشکالتی مواجه 

ای آن بود که به  های اج ماعی و منطقه توسمه با نگرش صرف اق صادی و بدون توجه به بایتاب

و مان  ای برخورداری م مادل  هبه شدت دامن ید ای های اج ماعی  اق صادی و منطقه نابرابری

 . شده استهمه مناطق ای مواهب توسمه 

پردایان توسمه در  های نظریه توان مطابق با دیدگاه ریزی و توسمه را می این نوع نگرش به برنامه

دانست که توسمه را به مفهوم رشد تلقی کرده و تنها رشد اق صادی و افزایش  60و  50دهه 

 دانس ند. سرانه را عین توسمه میدرآمد 

ها و  شمسی به حساسیت موضوع پی برد و جهت رف  نابرابری 50رژیم گذش ه در اوایل دهه 

های  ریزی فضای ملی همگام با برنامه ای در صدد اس فاده ای روش برنامه ایجاد تمادل منطقه

در حال حاضر نیز یکی ای اق صادی گردید که بمد ای انقالب نیز در مراحل مخ لف پیگیری شد و 

در این خصوص اصول جدید  باشد.  های توسمه م مادل فضایی در سطح ملی می ضرورت

 ریزی بر اهار اصل ییر اس وار است: برنامه

یا به  گیرد ها در آن مدنظر قرار می های مکان ها و ویژگی ویژگی فضایی که نیایمندی -1

س م های اق صادی  اج ماعی  مکان و تویی  ط(یمی و جغرافیایی سی بیان دیگر

 .فرهنگی و اکولوژیکی را تحت اس راتژی های طراحی شده مد نظر است
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ویژگی پایداری که بحث پایداری در مقیاس کوتاه مدت  میان مدت و  -2

 است. درای مدت مورد توجه 

 است. ویژگی یکپاراگی که لزوم هماهنگی اهداف و اقدامات را مورد توجه  -3

ها در  که لزوم توجه به تمام بخشجان(ه نگری سیس میک  )همه ویژگی جاممیت  -4

 .کند یک نگرش سیس می و جام  را بیان می

ی در مکانریزی  دارای اهمیت فراوان است و اصول برنامه و مکان در این ااراوب بمد فضا

برگیرنده اصول پایداری  یکپاراگی و جاممیت است. در این میان رسالت برنامه آمایش سریمین 

دن به عدالت اج ماعی ای دیدگاه دس رسی عادالنه و تویی  فضایی دس اوردهای توسمه  رسی

کارایی ناشی ای برقراری و تقویت پیوندها و ایجاد یکپاراگی فضایی  تمادل اکولوژیکی و ارتقاء 

 ای است. کیفیت یندگی و حفظ و اع الی هویت منطقه

  دن آنرا به دالیل ییر ضروری دانست.های آمایش و اجرا کر توان تهیه طرح بنابراین می

 مخ لف کشور.  های مناطق برداری مناسب ای امکانات و قابلیت بهره -1

 . در پهنه سریمین مکانیایجاد تمادل  -2

 . ای یند ملی ی منطقهآهای فرهنگی مناطق در فر تلفیق ویژگی -3

 در کشور.  های مخ لف اق صادی ایجاد هماهنگی بین بخش -4

 . ریزی ای در برنامه و منطقهلحاظ مناس(ات جهانی  -5

 . های محوری به مناطق تخصصی کردن و دادن نقش -6

های  و در نهایت جهت ایجاد یمینه برای رشد و توسمه کشور به مفهوم واقمی و اس فاده ای قابلیت

 باشد. یند توسمه و هدایت صحیح ااراوب توسمه میآط(یمی  اج ماعی و اق صادی در تسری  فر

حل مسائل و مشکالت ذکر  ریزی آمایش اس ان به عنوان راه برنامه نجام مطالمهاهمیت و ضرورت ا

مورد ریزی در غالب کشورهای جهان  ترین رویکردهای برنامه شده در فوق به عنوان یکی ای مهم

  اس فاده است.

 سير تحوالت آمایش سرزمين در ایران

محی  ط(یمی در او  ییس یهای  تنظیم رابطه بین انسان و فمالیتبه ع(ارتی  آمایش سریمین

ها و روس اها  نظام    آبادیهاشهر مکانیشود. در واق  آمایش سریمین به مدیریت  تمریف می

هایی مانند  یمین توس  فمالیت اس فاده انسان ایهای ترابری میان شهر و روس ا و  ش(که

 ی ای ق(یلو حفظ و حراست ای مناب  مل کشاوریی  جنگلداری  مرتمداری  صنمت و ممدن

  استآتمسفر  خاک  جنگل  مرت   ممادن  آبهای جاری و دریاها  نفت  سواحل  یمین شناسی....
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محی  یا  با اوهای  اشاره دارد. در آمایش سریمین تنظیم رابطه انسان و فمالیت

مد نظر   سیس م اکولوژیکی که در آن یندگی می نماید همراه با منابمی که اس فاده می نماید

  لحاظ می شوند ها ریزی نگر و بلندمدت در برنامه  نگر  جام همه جان(ه رویکردی  ه تحتاست ک

سایی راه(ردها و  تنظیم و هماهنگسیاست گذاری  بنابراین آمایش سریمین وظیفه 

های اجرایی و  ها و مناطق کشور را به عهده داش ه و تدوین سیاست های کلی بخش گیری جهت

 است.  بدنه دولتهای مخ لف  مه بر م(نای این راه(ردها به عهده بخشهای عملیاتی توس برنامه

گردد. در  بای می 40ریزی آمایشی در ایران مطرح شد  به اواس  دهه  اولین بار که فکر برنامه

مسئله افزایش جممیت شهر تهران و نکاتی پیرامون »گزارش تحت عنوان  1345بهمن ماه سال 

لمات و تحقیقات اج ماعی دانشگاه تهران ان شار یافت. در آن توس  مؤسسه مطا« عمران کشوری

ن به ایهای بمد ای جنگ و مسائل ناشی ای تمرکز بیش ای حد  یمان کشور فرانسه که برای بایسایی

روی آورده بود  به عنوان یکی ای کشورهای با سابقه و پیشرو در این یمینه به ها ریزی  نوع برنامه

به ای ادبیات آن کشور برای بیان مشکل احساس شده « ران کشوریعم»آمد. ع(ارت  حساب می

با اعزام کارشناسانی  40بمد ای این گزارش سایمان برنامه و بودجه در اواخر دهه  .گرف ه شد عاریه

باب مذاکراتی را در این   به فرانسه و دعوت ای مدیران مسئول این مطالمات در فرانسه به ایران

های  ترکی(ی ای گروه کارشناسی ایران و فرانسه به فمالیت 1351سال  . درندیمینه بای نمود

طرح یادداشت مربو  »مشاوره در یمینه کشاوریی اش غال داشت و گزارش کوتاهی تحت عنوان 

تهیه و به سایمان برنامه ارائه کرد. در این گزارش « وری سریمین یا تنسیق سریمین به بهره

مطرح شده بود. به دن(ال این گزارش قرارداد تهیه طرح های آمایش سریمین  م(احث و روش

آمایش سریمین توس  مرکز آمایش سریمین که در سایمان برنامه و بودجه مس قر بود با مشاور 

مذکور منمقد شد تا این مشاور نیز ن ایج دور اول مطالمات خویش را در اند مرحله تا اوایل سال 

ارائه کرد. در نهایت ن ایج کاربردی مطالمات  1356شت و ن ایج مرحله دوم را در اردی(ه 1355

تهیه « رهنمودهای آمایش سریمین برای تهیه برنامه عمرانی ششم»آمایش سریمین تحت عنوان 

و به سایمان برنامه و بودجه ارائه شد و براساس همین ن ایج  برنامه عمرانی ششم رژیم گذش ه با 

رد با انقالب اسالمی ایران هیچگاه به مرحله اجرا در ماهی ی آمایشی تهیه شد که به علت برخو

 نیامد. 

ریزی آمایشی احساس  بار دیگر ضرورت انجام برنامه 60پس ای انقالب اسالمی و در اوایل دهه 

های نظام  انجام این وظیفه مجددا براساس اهداف و آرمان 1362گردید. ای این رو در سال 

ریزی  رنامه و بودجه آغای شد و در این رابطه دف ر برنامهجمهوری اسالمی ایران توس  سایمان ب

ن ایج  .مماونت امور مناطق سایمان تشکیل و مأمور انجام این مطالمات شد تحتای  منطقه

و گزارش  1363مجلد در اواس  سال  6ای در  ریزی منطقه مطالمات انجام شده توس  دف ر برنامه
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که « بندی مطالمات الصه و جم خ»نهایی مرحله اول طرح پایه تحت عنوان 

ان شار یافت و  1364های اجرایی  اصالح شده بود  در سال  براساس نظرات واصله ای دس گاه

 منجر به مصوباتی ای سوی دولت و شورای اق صاد نیز شد. 

آغای شد. حاصل مرحله اول این  1377دوره فملی مطالمات آمایش سریمین نیز ای اوایل سال 

در اردی(هشت « نظریه پایه توسمه ملی و دیدگاه بلندمدت آمایش سریمین»نوان مطالمات تحت ع

در جلسه هیئت مح رم دولت ارائه شد. در ادامه این مطالمات منجر به تدوین  1379ماه سال 

ضواب  ملی آمایش سریمین و تصویب آن در هیئت مح رم وییران و همچنین نظریه پایه توسمه 

آمایش سریمین شد که در حال بررسی و تصویب در شورای آمایش  اس انی و راه(ردهای بخشی

های  باالدست برای تدوین برنامهسند آمایش سریمین  به عنوان  در ادامهباشد.  سریمین می

 . در برنامه ریزی برنامه اهارم مد نظر بوده استای  عملیاتی بخش و منطقه

 سرزمين مطالعات آمایشانجام های قانونی  زمينه

 له مواد قانونی اجرای برنامه آمایش سریمین می توان به موارد ییر اشاره نمود.ای جم

برنامه پنجم توسمه اق صادی  اج ماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سایگاری با  -

 ه اسست.دیسند ملی آمایش سریمین تنظیم گرد

 .قانون برنامه اهارم توسمه/فصل ششمسریمین در  آمایش -

 )مرکز مطالمات خلیج فارس . ضواب  ملی آمایش سریمینر سریمین د آمایش -

 توسمه پنجمبرنامه  سریمین در الیحه آمایش -

 گيری بندی و نتيجه جمع

ریزی آمایش ملی ق(ل و بمد ای انقالب دس مایه گران(ها و ان(اشت دانش  تجربه دو بار برنامه

ریزی کشور بوده است دور  برنامه ریزی  بدنه کارشناسی و سابقه آمایشی اریشمندی در نظام برنامه

شروع شده در واق  مولود  76اخیر مطالمات آمایش ملی که به همت مرکز ملی آمایش ای سال 

ریزی کشور است. ضرورت  های جام  و راه(ردی در سیس م برنامه نوعی احساس نیای به دیدگاه

فضایی یاف گی سایمان  انجام این مطالمات و اجرایی کردن آنها بر کسی پوشیده نیست ارا که

کشور حاکی ای تمرکز شدید جممیت و فمالیت در یک یا اند نقطه جغرافیایی است و ضروری 

های تخصیصی توسمه  های توسمه مناطق مخ لف و تمیین نقش است ضمن شناسایی قابلیت

ها تمادل نس(ی ایجاد کرد. اهمیت مطالمات آمایش به  مناطق در تویی  جممیت و فمالیت

وب بندی کردن فرایند توسمه کشور و مناطق در یک افق بلندمدت است بطوریکه هریک ای اارا

کنند  مناطق جهت رسیدن به هدف ملی و ایفای نقش ملی در فرایند توسمه کشور مشارکت می

ای در توسمه. برهمین اساس جایگاه آمایش سریمین در نظام  نه صرفاً ایفای نقش منطقه
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وری بهینه ای مناب  و  حیاتی بوده و هدف آن بهره ریزی کشور بسیار برنامه

باشد که در مقایسه با سایر سطوح  های اق صادی  اج ماعی و محیطی سریمین می ظرفیت

تر است. پیامد فضایی آمایش  تر و راه(ردی ای  دارای هدفی جام  های )خرد  کالن  توسمه برنامه

زی است در واق  پیامد فضایی آمایش تمامل بین ری نیز م فاوت ای پیامد فضایی سایر سطوح برنامه

های انسان در فضا و ایدمان منطقی ای اس قرار جممیت و فمالیت در پهنه  انسان و فمالیت

های توسمه  ها به نحوی است که تمام برنامه ریزی باشد و نقش آن در سایر برنامه سریمین می

 باشند. ای آن میاج ماعی و اق صادی در سطوح مخ لف جغرافیایی م أثر 

آیند ضروری است  با عنایت به اینکه در کشور  مطالمات بلندمدت ممموالً بصورت اجرایی در نمی

ها  به پیاده کردن نظام پایش و اریشیابی به مثابه ابزاری مدیری ی برای تقویت یا تصحیح فمالیت

بی  علیرغم پیشینه نس( اً و نیز حصول اطمینان ای تحقق اهداف آمایش  اقدام کرد. پایش و اریشیا

های مسیر  ریزی در کشور تاکنون جایگاه الیم را نیاف ه است و به همین دلیل ضمف طوالنی برنامه

ریزی و توسمه انمکاس  مند شناسایی نشده است و بایخورد آن در نظام برنامه توسمه به نحو نظام

های  ین روست که با وجود تهیه طرحنیاف ه است تا اقدامات الیم در ق(ال آنها اتخاذ گردد. ای ا

ریزی و  ای در مجموعه نظام برنامه بلندمدت توسمه کم(ودهای مزبور همچون حلقه مفقوده

اجرایی کشور پابرجا مانده است. اکنون با توجه به تصمیمات اتخاذشده م(نی بر بکارگیری آمایش 

ها و  در دس ور کار سایماندر طراحی برنامه پنجم ضروری است نظام صحیح پایش مداوم آمایش 

 ریز قرار گیرد. نهادهای برنامه

تأثیرگزاری ییست بوم و محی  اکولوژیکی )اکوسیس م محلی   رواب  اج ماعی  شیوه یندگی 

مردم و ارت(ا  آن ها با ط(یمت در توفیق برنامه های آمایش سریمین امکارناپذیر می باشد. 

 ی با در نظر گرف ن این واقمیت طراحی گردند. توصیه می گردد که طرح و پروژه های اجرائ

 برای کشور   ساختار آمایش سرزمين پيشنهادی

 قانون گذاری در ارت(ا  با: -1

ارت(ا  انسان با محی  و تأثیرات م قابل آن ها و تمیین حدود تأثیر انسان  –

 بر محی 

شناخت مناب  ملی و ارت(ا  آن ها با هم )آتمسفر  خاک  جنگل  مرت    –

 آب های جاری و دریاها  نفت  سواحل  یمین شناسی....    ممادن 

ایجاد هرم اطالعاتی ملی و تمیین بر هم کنش مناب  و تأثیر آن ها بر یندگی انسان  -2

 ها بصورت مکانی   )تجمی  اطالعات و داده های موجود و تکمیل آن

 ایجاد پایگاه اطالعات مکانی ملی -3
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 رتمریف الیه های طراحی و اجرائی در کشو -4

ییر حوضه  -حوضه های آبی  الیه منطقه ای  -الیه های ط(یمی: الیه ملی –

  الیه واحدهای همگن AEZواحدهای هیدولوژیک یا  -ها  الیه محلی

 کشاوریی

محسنات: منط(ق بر تغییرات اکولوژیکی و م واین با فرآیندهای  •

 و ط(یمت

ممایب: عدم انط(اق با تقسیمات کشوری و هس ه های اجرائی   •

 لیت کم اجرائی قاب

 -اس ان  الیه محلی  -کشور  الیه منطقه ای  -الیه های سیاسی: الیه ملی  –

 شهرس ان  بخش  دهس ان 

ممایب : عدم انط(اق بر تغییرات اکولوژیکی و غیر م واین با  •

 فرآیندهای و ط(یمت

محسنات : منط(ق با تقسیمات کشوری و هس ه های اجرائی   •

  قابلیت اجرائی مناسب

رف  این مشکل  باید ب وان در صورت نیای ای یک حالت به دیگری برای  –

شیفت نمود )اون به هر حال تمام پردایش ها مکانی و در نرم افزارهای 

GIS . انجام می شود  

 وظایف ارگان ها در طراحی برنامه آمایش سریمین در هر الیهتمیین  -5

 الیه ملی: کشوری یا فرا کشوری •

ما و افق های پیشرفت و توسمه بر اساس توان بالفمل جاممه )و دولت مسئول ارائه دورن •

بالقوه در برنامه های آتی  و قابل حصول بودن آن برای کشور )با توجه به توانائی ها و 

 واقمیات موجود جاممه  خواهد بود.

 دولت مسئول تمریف اهداف  برنامه ها و اس راتژی های فرا ملی می باشد. •

دهای سایمانی مسئول طراحی و پیگیری و ارییابی برنامه دولت مسئول تمریف واح •

 آمایش سریمین در بدنه دولت است.
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دولت مسئول تقسی  کل برنامه آمایش به سال و تنظیم آن برای  •

 اجرای آن ها در طول مدت تمریف شده می باشد.

دولت مسئول ان شار راهنماهای سیاست گذاری و اگونگی طراحی برنامه آمایش و  •

 گزاری در الیه ملی است. سرمایه

دولت مسئول ان شار اس راتژی های الیم برای نیل به اهداف مشخص شده و پایدار نگه  •

 داش ن پیشرفت و توسمه در سطح ملی است.

 دولت تأیید کننده راهنمای طراحی برنامه ها  اس راتژی های الیه اس انی می باشد.  •

های اس راتژیک با مشاوران و طراحی قراردادهای اجرائی ملی بر اساس سیاست  •

  پیمانکاران برای افزایش سرعت اجرا با حفظ حق نظارت بر آن ها.

 الیه منطقه ای: استانی •

مدیریت هر اس ان موظف به ارائه اس راتژی مکانی و راهنمای طراحی برنامه ها برای  •

ی و افق اس ان خود می باشد. این اس راژی ها در راس ای راهنما ها  اس راتژی های  مل

 تمریف شده خواهند بود.

مدیریت هر اس ان موظف به طراحی پروژه های اجرائی الیم  که باید در کل اس ان  •

  تحت امر خود اجرا شوند  می باشند.

 اجرای راهنماها یا اس راتژی ها منو  به تأیید دولت می(اشد. •

شاوران و طراحی قراردادهای اجرائی بر اساس سیاست های اس راتژیک اس ان با م •

  پیمانکاران برای افزایش سرعت اجرا با حفظ حق نظارت بر آن ها

 الیه محلی: شهرستانی •

موظف به ارائه  هنماها و اس راتژی های باال سری مدیریت شهرس ان ها  در قالب را •

اس راتژی های الیم برای رسیدن به اهداف برنامه در شهرس ان های خود می باشند و 

مه ها و پروژه های اجرائی مثل طرح های اس فاده ای اراضی موظف به طراحی برنا

(Land use Planning.برای حیطه مدیری ی خود می باشند   

مدیران شهرس انی مسئول ارائه طرح ها و پروژه های همه جان(ه هس ند بگونه ای که  •

تمامی جوانب توسمه و پیشرفت دیده شده در برنامه آمایش )افق  طی سال های 

 شده جاممه عمل بپوشند. تمریف 
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مدیران شهرس ان مسئول اجرای طرح های اجرائی تمریف شده در  •

 سطوح باال در حیطه مدیریت شان نیز می باشند. 

مدیران شهرس انی بر اساس طرح های ارائه و تصویب شده بودجه الیم را باید تأمین  •

رسیده  وارد برنامه  نمایند. یمنی طرح اجرائی یا پروژه های توسمه ای باید به تصویب

 بودجه ریزی دولت شده و مناب  مالی آن ها تخصیص یاف ه باشد.

 در حقیقت  مجریان واقمی توسمه کشور  ارگان های شهرس انی می باشند. •

طراحی قراردادهای اجرائی بر اساس سیاست های اس راتژیک شهرس ان با مشاوران و  •

  نظارت بر آن ها پیمانکاران برای افزایش سرعت اجرا با حفظ حق

 سرزمين یک برنامه آمایشو اجرای ی طراحی جرائروند ا

ارائه سیاس گذاری ها و اس راتژی ها و راهنماهای طراحی که سیری ای باال به پائین  •

 دارند.

ارائه برنامه ها و پروژه های اجرائی )در کل یمینه فمالیت های کشوری  و تخمین   •

 ال دارند.هزینه ها که سیری ای پائین به با

مجموع برنامه ها و پروژه های اجرائی ارائه شده ای سطوح پائین به باال باید  –

 ح ماً م ضمن تحقق سطح توسمه تمریف شده در افق باشد.

 تأیید اس راتژی ها  برنامه ها و پروژه ها ی الیه های ییرین توس  دولت •

 نونی نمودن آجرای آنارائه کل برنامه آمایش سریمین به قوه مقننه برای تصویب و قا •

 تقسی  برنامه افق به سال بر اساس فاصله تا سال افق •

 بودجه ریزی سالیانه کل کشور و تخصیص بودجه اجرائی •

 اجرای برنامه ها  •

 ارییابی اگونگی اجرای برنامه ها و اینکه سطح توسمه تمریف شد حاصل شده یا خیر؟ •

 توفیقاشکار کردن اشکاالت و کم(ودها و ارائه دالیل عدم  •

ارائه پرسپک یو توسمه برای برنامه های آتی بر اساس یاف ه های اجرای برنامه اجرا  •

  شده

 مراجع استفاده شده
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. مسئله پایداری کشاوریی ایران  مجله 1384نجفی غ. یاهدی ش.   -1

 تهران.  3جاممه شناسی ایران  شماره 

فرانسه در نیم  . تحلیلی بر سیر تحوالت کالن آمایش سریمین1388محمودی س.م.   -2

قرن گذش ه و ارایه پیشنهاداتی جهت به(ود وضمیت آمایش سریمین ایران. آمایش 

 سریمین  سال اول  شماره اول. 

 آمایش سریمین  ان شارات دانشگاه تهران.  . شالودة1372مخدوم   م.   -3

 سریمین با در آمایش اجرائی کار روش و نظری شناسی . روش1338بیدآباد ب.   -4

  های منطق بزرگ گذاری سرمایه های پروژه بر تأکید
http://www.geocities.com/bijan_bidabad .  
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 شاورزی و منابع طبیعی اصفهانپزشکی، مرکز تحقیقات کعضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه
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