
 

  4، شماره1، دوره1398 بهارجغرافيا و روابط انساني، 

بررسي تنگناها و مشكالت برنامه هاي توسعه اي در ايران با تاكيد بر آمايش سرزمين و ارائه 

  (ANP)  راهبردهايي جهت بهبود آن با مدل

  3جواد يوسفوند، 2 مسلم عارفي، 1رشنوفرآيت 

  كارشناسي ارشد برنامه ريزي امايش سرزمين دانشگاه تهران -1

 جغرافيا خوارزمي،گروه دانشگاه شهري ريزي برنامه دكتري دانشجوي -2

  ندانشگاه شهيد چمرا(GIS) كارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي -3

  1398/02/02:پذيرش تاريخ                  1397/12/28                                                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده

تالش براي داشتن يك برنامه ملي آمايش سرزمين در طول سال هاي گذشـته همواره با موانع و چالش هاي متعددي مواجه 

شده است. تجربه برنامه ريزي از نوع آمايش سرزمين در ايران مويد اتفاقـات و تصـميم گيـري هـاي پر فـراز و نشيبي در 

فرآينـدي، سـازماني و قانوني مي باشد كه گاه منجر به پيشبرد اين امر شده و  ابعاد مفهومي، نظريه اي، تكنيكي، رويـه اي،

گاه در جهت بـه انـزوا كشاندن و انحراف از مسير اصلي حركت و حتي اجرا نشدن آن گرديده است. هدف از اين مقاله 

ي هاي در برنامه هاي توسعه اي بررسي موانع و تنگناهاي آمايش سرزمين كشور و نقش اين موانع در محدوديت ها و نارساي

اكتشافي است. در -كشور است كه منجر به شكل گيري عدم تعادل هاي منطقه اي در كشور شده است. روش تحقيق، تحليلي

اين پژوهش منابع و اطالعات از طريق منابع كتابخانه اي و همچنين سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن، طرح هاي 

شاخص اقتصادي، اجتماعي، نهادي، اجرايي است كه  40شاخص هاي مورد بررسي ه است. آمايش سرزمين جمع آوري شد

به بررسي موانع و تنگناهاي آمايش سرزميني كشور و ميزان تاثيرگذاري هريك از موانع  )ANP(مدل تحليل شبكه از با استفاده 

در سطح توسعه يافتگي مناطق كشور پرداخته شده است. همچنين نتايج حاصل از مدل تحليل شبكه نيز بيانگر اين است كه 

رزمين كشور را باعث شده است. بيشترين نقش را در تنگناهاي طرح هاي آمايش س 059/0شاخص هاي نهادي با مقدار 

طرح هاي آمايش  موانع نهادي روي ساختاري تنگناهاي آمايش سرزمين كشور نيز نشان مي دهد تأثيرات معادالت مدلسازي

شاخص هاي  است كه اين موانع داراي قدرت تبيين كنندگي تغييرات در 98/0مثبت  مستقيم و ضريب با سرزمين در كشور

  مي باشد. وراقتصادي و اجتماعي كش

  تعادل منطقه اي ،)ANP(مدل  تنگناها و مشكالت، آمايش سرزمين، :هاي كليديواژه
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  مقدمه

 مواجه متعددي هاي چالش و موانع با گذشته همواره سال 55 طول در سرزمين آمايش ملي برنامه يك داشتن براي تالش«

 1327 ازسال آن نوين معناي به ايران در ريزي برنامه چه اگر«). 87: 1389(شريف زادگان و رضوي دهكردي، » بوده است

 در بسياري تالش هاي 1316-1326سال هاي  در تاريخ اين از قبل كه است آن از سوابق حاكي و اسناد بررسي اما شد، آغاز

، 1332از كودتاي پس ). «173: 1390(صنيعي، » ماند ناكام ها تالش اين مختلف داليل به كه است گرفته صورت زمينه اين

: 1383(حساميان و همكارن، » درآمدهاي نفتي رفته رفته نقش تعيين كننده اي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و... ايفا كردند

 نفتي، رشد ناموزون سكونتگاه هاي انساني و درآمدهاي وابسته به توسعه الگوي و فرايند اين به طوري كه بعدها، پيامد). «31

). 149: 1388(صالحي و پوراصغر، » بود اي منطقه درون اي منطقه برون هاي فاحش تفاوت مجموع در و ها فعاليت تمركز

 به اجرايي هاي برنامه از كشور اجرايي برنامه نظام 1341-1346سوم  برنامه تا 1327-1334عمراني  اول برنامه با اينكه از

 و شد ذكر برنامه هاي جامع از استفاده صراحت به بود كه چهارم برنامه در است. اما كرده حركت جامع هاي برنامه سمت

 برده اي پي منطقه ريزي برنامه به ضرورت بار نخستين براي برنامه اين گرديد. در برنامه ريزي در تغيير باعث عامل همين

 مشاهده قابل نيز اي منطقه هاي تعادل عدم داشت، توسعه اقتصادي در شتاب به اشاره كه چهارم عمراني برنامه در شد. البته

برنامه  7). از برنامه چهارم به بعد كه استراتژي هاي دراز مدت آمايشي مطرح شدند و تا به امروز 173: 1390(صنيعي، » بود

عمراني در سطح كشور به اجرا درآمد كه به دنبال ارتقاي سطح دانش، فرهنگ، بهداشت و رفاه جامعه، توزيع عادالنه درآمد، 

مولد، ايجاد تعادل بين مناطق مختلف كشور، تهيه برنامه هاي ميان مدت، ايجاد محورهاي جديد توسعه، تدوين  تامين اشتغال

طرح پايه آمايش سرزمين، آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي، توسعه اقتصاد رقابتي و تدوين سند ملي آمايش سرزمين 

ي از اهداف اين برنامه هاي عمراني و توسعه اي وجود دارد بودند ولي همواره موانع جدي بيشماري در عملي نشدن بسيار

). با اينكه برنامه ريزي منطقه اي از نظر جغرافيا و فضا، وجه مشترك فراواني با آمايش سرزمين داشت 45-51: 1393(رضايي، 

اي و آمايش سرزمين)  ) و تجربه جهاني نيز حكايت از اين واقعيت داشت كه اين دو (برنامه ريزي منطقه33: 1378(زياري، 

بايد در كنار هم و بلكه برنامه ريزي منطقه اي در چارچوب آمايش سرزمين انجام پذيرد تا پديده عدم تعادل فضايي بروز 

). همواره بين پراكنش جمعيت، اشتغال و فعاليت در پهنه سرزمين عدم توازن وجود 18-4: 1387نكند (وردي نژاد و آشتياني، 

). اين فرآيند نيازمند ضرورت تخصيص آگاهانه زمين به فعاليت هاي مورد نياز انسان 44: 1393ده و همكارن، دارد (ابراهيم زا

هاي شكل گيري آمايش سرزمين محسوب مي شود (ابراهيم زاده، سازد كه از جمله مهمترين زمينه ها و ضرورترا مطرح مي

عدم  موضوع كه دارد حكايت واقعيت اين از گذشته هايسال  طي سرزمين آمايش تحوالت بررسي سير). «38-30: 1389

 همواره كشور از بخش هاي وسيعي توسعه نيافتگي عبارتي به و سرزميني قابليت هاي از استفاده عدم و منطقه اي تعادل هاي

 سال هاي طي زني دليل همين است. به انقالب بوده از بعد چه و قبل چه برنامه ريزان دغدغه هاي مهمترين از يكي عنوان به

 مختلف، داليل به گرفت. اما صورت مقررات و نين قوا يا تدوين مطالعاتي طرح هاي قالب در چه گسترده اقدامات گذشته

 كانون در سرزمين پهنه در جمعيت و فعاليت ها عادالنه توزيع و سرزمين موضوع آمايش كماكان و مانده عقيم اقدامات اين

بخشي از موانع فراروي ). «149: 1388(صالحي و پور اصغر، » است گرفته قرار كشور گيرانو تصميم  برنامه ريزان توجهات
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طرح  اجراي«). بخشي ديگر، 77: 1392(سلطاني، » تحقق طرح هاي آمايش سرزمين در ايران بر موانع ساختاري متمركز است

 هماهنگي هاي يا منطقه اي -هاي بخشي هماهنگي ايجاد سازوكارهاي كه وضعيتي در آمايشي توجيه فاقد ها و پروژه هاي

 نبوده اند برخوردار مناسبي كارآمدي از و محلي منطقه اي ملي، مختلف سطوح در توسعه سياستگذاري در افقي و عمودي

). جمعا به دليل نبود 13: 1388(حسين خان، » محسوب مي شوند سرزمين آمايش جهت گيري هاي نقض عوامل ديگر از نيز

يح، مراكز تحقيقاتي مناسب، عدم آگاهي مجريان از اصول و فنون آمايش سرزمين، عدم تعادل جغرافيايي و جريان فكري صح

). هدف از اين پژوهش تحليلي بر موانع آمايش 178: 1388(محمودي، » جمعيتي در كل سرزمين بسيار گسترده شده است

به بررسي عوامل در عملي  در دوران قبل و بعد انقالبسير تحوالت آمايش ايران سرزمين در كشور است. در اين راستا، با 

ودر و درآخر نيز يك جمع بندي بر اساس مطالب اورده شده با نشدن اهداف آمايش سرزمين در كشور خواهيم پرداخت. 

  مشكالت و تنگنهاها ارايه مي گردد.رويكرد تحليلي اورده  نيز راهكار در جهت بر طرف كردن 

  

  روش تحقيق

كه درآن به  تحليلي است - توصيفي هاي مورد بررسي، رويكرد حاكم براي اين پژوهشلفهؤماهيت موضوع و م با توجه به

پيمايش نظرهاي كارشناسان، متخصصين و مشاورين طرح هاي مطالعاتي آمايش سرزمين در رابطه با موانع و تنگناهاي موجود 

سناد و مدارك و پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت مي باشد. ابزار گردآوري اطالعات مطالعه ا .در اين طرح ها شده است

پژوهش بررسي و تحليل موانع و هدف اصلي اين  كارشناسان و متخصصان حوزه آمايش سرزمين است. 64جامعه آماري 

 شاخص هاي تاثيرگذار در اجراي طرح هاي آمايشي است كه براي دستيابي به اين هدف، در كشور تنگناهاي آمايش سرزمين

شاخص اقتصادي، اجتماعي، نهادي و  40بررسي موانع آمايش سرزمين در كشور، هاي گيرد. شاخصقرار مي بررسيورد م

) كه جهت بررسي ميزان تاثيرگذاري هر يك از شاخص ها در تحقق پذيري و عدم تحقق پذيري طرح 1اجرايي است (جدول 

  استفاده شده است.   )ANP(هاي آمايشي در كشور از مدل تحليل شبكه 
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  ): مولفه هاي مورد مطالعه جهت بررسي موانع آمايش سرزمين در كشور1جدول (

عالمت   شاخص ها

  اختصاري

ئل يا شاخص كلي به صورت مسا 4توضيحات(: موارد اين بخش مولفه هايي هستند كه در ارتباط با 

  .موانع در تحقق آمايش سرزميني در استان هاي كشور مطرح شده اند)

  

  

  1اقتصادي

 

 

EC 

  

  

ا شرايط بتعامل ناصحيح انسان با محيط با تاكيد بر مصرف گرايي؛ عدم سازگاري سرمايه گذاري ها 

ن مناطق از ديد سرزميني؛ عدم هماهنگي بين بخش هاي اقتصادي در عرصه سرزمين؛ سياسي بود

جرايي و ادر دستگاه هاي مكان يابي فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي؛ نگاه بودجه اي به برنامه ها 

ي بخش ها؛ عدم پيوستگي و ارتباط منطقي بين طرح هاي عمراني بزرگ كشور؛ وارادات كاالها

  استراتژيك؛ وابستگي به درآمدهاي منابع نفتي

  

  

  

  2اجتماعي

 

 

 

 

SO 

 

 

  

 

فقدان سياست هاي كالن كشور در مورد چگونگي توزيع جمعيت در سرزمين؛ نگاه استاني به 

رزميني؛ سازماندهي سلسله مراتب سكونتگاه هاي شهري به جاي نگاه كالن منطقه اي به پهنه هاي س

اسكان  عدم توجه به تنوع قومي و مذهبي (عدم توجه به يكپارچه سازي)؛ ساماندهي نامطلوب نظام

ن ت در پهنه سرزمين؛ عدم توجه به سرمايه هاي اجتماعي و انساني مناطق مختلف؛ اسكاجمعي

برنامه  ونامطلوب عشاير و هجوم روستائيان به شهرها؛ محدوديت مشاركت مردم در تنظيم سياست ها 

 ها؛ پخش فضايي نامناسب منابع، امكانات و زيرساخت ها و شكل گيري مهاجرت ها و كم رنگ

  ي ملي و قوميشدن هويت ها

  

  

  

  3نهادي

 

 

 

 

IN  

 

ادغام سازمان ها و برنامه ريزي استان ها در استانداري ها؛ فقدان سندهاي فرادست كارآمد و موثر 

(در برخي از استان هاي كشور هيچ گونه سند فرادست كارآمد و موثري براي تدوين سند آمايش 

سرزمين وجود ندارد) ؛ فقدان قواعد و مقررات مناسب و همسو و گريزناپذير براي اعمال همه 

ريزي، در كشور انسجام و يكپارچگي الزم به منظور طراحي، برنامهمقتضيات آمايش سرزمين (يعني 

)؛ فقدان تفكر هاي توسعه، متناسب با مقتضيات آمايش سرزمين وجود نداردتدوين و اجراي برنامه

ايشي؛ نظامند و نهادينه براي مديريت سرزمين؛ انعطاف پذيري محدود در استراتژي هاي طرح هاي آم

نبود نهادهاي قانوني مشخص و مسئول براي مديريت سرزمين؛ فقدان منابع علمي به روز و كارهاي 

پژوهشي عميق در حوزه هاي برنامه ريزي آمايشي؛ فقدان درك مشترك از مفهوم توسعه در طرح 

ردن نتايج هاي آمايشي؛ قرينه پنداشتن اندازه با اقتدار دولت؛ فقدان عزم و اراده كافي در به كارب

                                           
1 - Economic 
2 - Social 
3 - Institutional 
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مطالعات آمايش سرزمين در تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه؛ عدم تعريف مناسب از منطقه در 

  كشور.

  

  

  

  4اجرايي

 

 

 

 

EX 

 20داز عدم وجود اطالعات مكاني ملي مناسب؛ اجرا نشدن طرح جامع مديريت متاثر از سند چشم ان

مين اين تعداد زياد متخصصان آمايش سرزساله توسعه همه جانبه؛ انحالل مركز ملي آمايش و خروج 

ش مركز؛ تعلل در اجراي قوانين مصوب فارغ از آمايش سرزمين؛ فقدان مدل مناسب براي آماي

عدم  سرزمين؛ فقدان ساختار و تشكيالت اجرايي مناسب براي انجام فعاليت هاي آمايش سرزمين؛

مي ش سرزمين؛ عدم توجه به بووجود ضمانت اجرايي كافي براي مصوبات اجرايي مربوط به آماي

اجرايي،  كردن آمايش سرزمين با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي متفاوت مناطق؛ ضعف نهادهاي

  ايشي.فشار سياسي مقامات استاني براي اجراي طرح هاي عمراني فاقد توجيه اقتصادي، فني و آم

  نگارنده: منبع

 

  ادبيات موضوع

 درايرانمفهوم آمايش سرزمين 

موضوع بهره برداري بهينه از سرزمين و استفاده از قابليت هاي مختلف نواحي و تمركز زدايي از مناطق متراكم در قالب برنامه 

ريزي آمايشي همواره به عنوان يكي از مهمترين دغدغه هاي برنامه ريزان كشور ما مطرح بوده است و بر اين اساس نيز تهيه 

استفاده بهينه از سرزمين در برنامه هاي توسعه كشور چه پيش از انقالب چه پس از انقالب مورد طرح هاي آمايشي جهت 

تاكيد قرار گرفته است كه بازتاب آنها را مي توان در برنامه هاي گذشته و برنامه ريزي هاي جاري در قالب مواد قانوني و 

سرزمين ميتواند به عنوان سازمانده ي مطلوب فضا در جهت  ). درايران آمايش22:1385:اجرايي گوناگون مشاهده نمود(توفيق،

نيل به اهداف و استراتژيهاي توسعه ملي باشد. بنابراين هدف كلي آمايش سرزمين، سازماندهي فضا به منظور بهره وري 

تصادي، هاي اق مطلوب از سرزمين در چارچوب منافع ملي است. در اين تعريف اجزاء تشكيل دهنده فضا، جمعيت، فعاليت

هاي انسان در فضا انجام  اجتماعي و محيط ميباشد. آمايش سرزمين در ايران براي تنظيم ارتباط بين انسان، فضا و فعاليت

ميشود و لذا تا كيد خاصي بر ديدگاه فضايي (مكاني،جغرافيايي) در برنامه ريزي توسعه و تكامل ملي دارد. همچنين، آمايش 

گونه كه  ز تحوالت اقتصادي و اجتماعي همواره دچار فراز و نشيب هايي بوده است و همانسرزمين در كشور ما به تبعيت ا

روي آمايش آقرارداريم شناخت اين تحوالت براي رسيدن به راهكارهاي عملي و رفع تنگناها و موانع فر ششمدر طليعه برنامه 

                                           
4 - Executive 
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دهنده اين است كه يكي از دغدغه هاي مهم  سرزمين بسيار حياتي است بررسي تحوالت اقتصادي از گذشته تا بحال نشان

برنامه ريزي در كشور ما همين عامل بوده است، به همين دليل نيز اقداماتي در كشور ما ازگذشته تا حال در خصوص تدوين 

هدف چنين ديدگاهي توزيع و تقسيم  مقررات آن صورت گرفته است، اما به داليلي اين اقدامات موفقيت آميز نبوده است .

هاي عمراني درپهنه سرزمين، اجراي استراتژي بهزيستي براي فرد و جامعه، استفاده مطلوب از منابع طبيعي  معيت و فعاليتج

و نيروي انساني در جهت كفايت اقتصادي واجتماعي است. ازمهمترين مواردي كه در خصوص آمايش سرزمين ميتوان مطرح 

هاي مكاني از محتويات استراتژي توسعه ملي  ري، دورنگري و نتيجه گيريكرد همچون نگرش همه جانبه به مسائل، آينده نگ

و عامل پيوند برنامه هاي كالن و برنامه هاي منطقه اي اشاره نمود، لذا برنامه ريزي هاي منطقه اي مي بايست در چارچوب 

 70ايران با مي توان عنوان نمود كه   . با تمام تفاسير و مزايايي كه برنامه ريزي آمايش سرزمين دارد.برنامه ملي انجام شود

) علي رغم سابقه ي نسبتا طوالني 52:1381،  وحيديسال برنامه ريزي از پيشگامان تفكر برنامه ريزي توسعه در جهان است (

و  سال برنامه ريزي شاهد كندي روند توسعه متعادل 70كه با كشورهايي چون فرانسه ، آلمان ، ژاپن برابري مي كند ، بعد از 

با تاسيس شوراي  1316فروردين  11در  (به شكل امروزي )برنامه ريزي رسمي در ايران شروع  متوازن در كشور هستيم.

اقتصادي شكل گرفت يكي از وظايف اين شورا طرح نقشه هاي اقتصادي و پيشنهاد روش هاي اجرايي آن ها بود در سال 

طح زندگي ، تعديل در توزيع ثروت نقشه هايي طرح و پيشنهاد مقرر شد كه بر اساس دو اصل باال بردن واحد س 1325

نويس برنامه  ، هيئت عالي برنامه ريزي با هدف تهيه پيش 1325) در اين راستا در مرداد ماه  24-14، :  1377شد(مك لئود،

از اعتبار و مدت استهالك اول تشكيل شد . براي اين منظور و تعين نوع عمليات هزينه به ريال و ارز و ترتيب زماني استفاده 

 1326، وام ، قراردادي بين دولت ايران و شركت هاي مشاوره اي آمريكايي به نام موريس و نوديس منعقد ميشود و در سال 

ميليون دالر شامل جمع همه هزينه هاي طرح  1,250گزارش اين شركت با عنوان برنامه ريزي توسعه و عمران ايران با بودجه 

) بنابراين اولين برنامه عمران كشور در سال 167: 1376شد(رزاقي  داده طرح ) به دولت تحويل234مشخص ( ها و پروژه ها

كه  1933) پس از طي مراحل قانوني به اجرا درآمد حتي در ميان كشورهاي توسعه يافته ، جز آلمان كه از سال 1948( 1327

سه و ژاپن ، كه فقط يك سال قبل از ايران به برنامه ريزي اقتصادي به برنامه ريزي روي آورده است ، اين اقدام فقط با فران

كشور ايران با اين سابقه برنامه ريزي بلند مدت ولي در عمل نتوانسته  ) 56:1374،(مومني  .پرداخته اند قابل مقايسه است

قه برنامه ريزي كمتر از دو دهه با اين حال كشورهايي نيز وجود دارند كه با سابموفقيت چنداني در اين زمينه كسب نمايد. 

اكنون از لحاظ معيار رشد و توسعه يافتگي چندين برابر ايران جلو هستند اين در حالي است كه ايران از نظر منابع غني ، 

موقعيت جغرافيايي و الزامات رشد و توسعه اقتصادي همواره در صدر ديگر كشورها قرار داشته است به عنوان مثال كشور 

از يك كشور ضعيف و فقير به دومين كشور اقتصادي دنيا تبديل شود. سال  1979سال ، از سال  30سته در مدت چين توان

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران بود . با خاتمه برنامه چهارم توسعه  _سال پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي  1388
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) سپري شده است . در اين دوره نسبتا طوالني ايران تجربه ي 1327ران ( سال از شروع اولين برنامه توسعه اقتصادي اي 61، 

سال هدايت اقتصاد ملي را با ساز و كار برنامه متمركز داشته است  48برنامه توسعه اقتصادي و  2برنامه و اجراي  12تهيه ي 

ست . پنج برنامه ي توسعه ي اقتصادي سال در اين دوره نيز اقتصاد ايران بدون برنامه اقتصادي  مديريت شده ا 13و حدود 

در  وتهيه  "اجتماعي و فرهنگي  _توسعه اقتصادي  "برنامه بعد از انقالب با عنوان  پنجو  "عمراني  "قبل از انقالب با عنوان 

مجلس شورا تصويب و دو برنامه اول و دوم عمراني با مديريت سازمان مستقل برنامه و هفت برنامه ي بعدي با مديريت 

) فرآيند تهيه تصويب برنامه ها ي توسعه 1346 – 1341) از برنامه ي سوم عمراني ( :22،:1373دولت اجرا شده اند( وحيدي

ادامه يافت . با شتاب  1356اقتصادي در سال آخر برنامه در حال اجرا به يك رويه توسط دولت وقت بدل شد و تا پايان سال 

، برنامه ششم عمراني به رغم تهيه و تصويب آن در پارلمان براي  1357ي ، از سال گرفتن اين فرآيند تحوالت انقالب اسالم

  .، فرصت اجرا نيافت 1361تا  1357 دوره هاي سال هاي

ما اين نوع برنامه  در اينجا به بررسي مجموعه سياست ها و برنامه ريزي هاي انجام شده قبل و بعد انقالب مي پردازيم ،  

  .نمود و مورد  بررسي قرار مي دهيمدو مقطع قبل از انقالب و بعداز آن  تقسيم  ريزي را به طورخاص (آمايش سرزمين) در

  ريزي و آمايش سرزمين در ايران قبل از انقالب اسالمي  پيشينة تحول برنامه

سناد و سوابق حاكي از اين است ، ولي بررسي اايران آغاز شددر  1327آن از سال ريزي در ايران به معناي نوين  گرچه برنامه

، اما به هاي عمراني صورت گرفت هاي برنامه كشور در قالب ههاي بسيار زيادي براي توسع ، قبل از اين تاريخ نيز تالشكه

ها براي  تالش نخستينها ناكام ماند. با روي كارآمدن رضاخان و تأمين امنيت نسبي در كشور،  داليل مختلف، اين تالش

گذاري مجلس شوراي  پنجم قانون هشمسي و در دور 1303اقتصادي برداشته شد. در سال  هكاهش مشكالت كشور و توسع

اني هاي اقتصادي و عمر الوزرا مشغول به كار بود، براي هماهنگي در تنظيم برنامه ، در زماني كه رضاخان به عنوان رئيسملي

» زاده تقي«متشكل از هفت عضو به رياست » كميسيون اقتصاديات«، كميسيوني با عنوان وقت كشور، در مجلس شوراي ملي

 ها هاي جديد براي انجام برنامه سازي و پيشنهاد ماليات مدت براي امور راه تشكيل شد كه اولين كار آن تنظيم برنامة دراز

شده در آن صورت ميگرفت،  هاي اتخاذ وجه به تصميم، تشكيل كميسيون اقتصاديات و اقداماتي كه با ترسد به نظر ميبود. 

به مفهوم نوين آن در ايران بوده است. يكي از اولين كساني كه در بسط و » شده ريزي برنامه هتوسع«گيري  سرآغاز شكل

فرانسه كشور معدن در  هبود. او كه تحصيالت خود را در رشت» علي زاهدي«يران نقش داشت، مهندس ريزي در ا برنامه هانديش

 برنامه هبراي نخستين بار مبادرت به تهي 1310به ايران مراجعت كرد و در اسفند ماه سال  1309، در سال به اتمام رسانده بود

 هبرنام ارائه داد» لزوم پروگرام صنعتي«اي با نام  صنعتي ايران كرد و آن را در نوشته هبراي توسع) 1316-1310( اي هفت ساله
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هرگز  زاهدي  هيچگاه به صورت رسمي مورد توجه مقامات قرار نگرفت و در كميسيون اقتصادياتشده از سوي  مطرح

  ).87: 1389(شريف زادگان و همكاران ،  مطرح نشد

ابوالحسن «قش اساسي داشت، ة رضاخان و چه پس از آن نريزي در ايران چه در دور يكي ديگر از كساني كه در پيشبرد برنامه

داراي  ج معتقد بود كه كشوري مانند ايران با امكانات مالي و نيروي انساني محدود و احتياجات نامحدود بايدبود. ابتها» ابتهاج

مردان از سوي او مطرح  هاي اقتصادي و داشتن برنامه براي دولت ، لزوم تمركز مطالعات و فعاليتبرنامه باشد. بر اين اساس

كرد كه با موافقت رضاخان مواجه شد و متعاقب  ارايهبرنامه  هيئتي براي تهيشد و به منظور رسيدن به اين هدف نيز پيشنهاد ه

  : شوراي اقتصادي تشكيل شد كه مهمترين وظايف اين شورا شامل موارد زير بود 1316آن در سال 

 ارايهو  هاي اقتصادي طرح نقشه، شد ها و ادارات مربوط تهيه مي هاي اقتصادي كه از طرف وزارتخانه طرح همطالعه در كلي

هاي اقتصادي  شود كه براي نخستين بار به طور رسمي و مدون از طرح نقشه ، مشاهده ميبدين ترتيب. ها طريق در اجراي آن

ريزي در ايران مورد توجه قرار ميگيرد. شوراي  هاي اقتصادي سخن به ميان آمده و تفكر برنامه ، برنامهيا به عبارت ديگر

رسد و هيچگاه به طراحي يك  ريزي به نتيجه نمي ، كار برنامهميكند ولي به داليل مختلفبرگزار بور جلسات متعددي ذم

شغال كشور از سوي نيروهاي متفقين، همزمان با شروع جنگ جهاني دوم و ا ). 31: 1383(حساميان ، انجامد  عملي نمي برنامه

دنبال آن و با  به .بور مسكوت ماندذهاي م خالل سالريزي در  ، عمالً موضوع برنامهبا استعفاء و بركناري رضاخان در ايران

لي كشور به ، دولت تصميم گرفت براي اصالح اوضاع اقتصادي و ما1323 اي در سال »ساعد مراغه« ينهروي كارآمدن كاب

 مرداد 23؛ بنابراين، مجدداً فكر تشكيل شوراي عالي اقتصاد مطرح شد. هيئت وزيران در جلسه طور جدي وارد عمل شود

ها و اطالعات كارشناسان معدود همان زمان به منظور بررسي و نظارت در امور اقتصادي كشور  براي استفاده از نظريه 1323

اسنامه، تهية طرح برنامة اين اس 9 هشوراي اقتصادي را تصويب كرد. در ماد ههاي اقتصادي و مالي اساسنام برنامه هو تهي

هاي  بيني ، شوراي عالي اقتصادي موظف شد تا پيشهمين اساسنامه» ن«و در بند اصلي شورا قلمداد شد  ه، وظيفاقتصادي

اين اساس بود كه دولت در  براوضاع اقتصادي و مالي كشور به حالت طبيعي پس از جنگ به عمل آورد  هالزم را براي اعاد

هاي اقتصادي مبادرت به تأسيس  بنيانهاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از فروپاشي  براي مقابله با بحران 1325اوايل سال 

هفت ساله  هيك برنام هبراي تهي» كميسيون برنامه«بانك صنعتي و معدن براي بهبود كارخانجات دولتي و تشكيل هيئتي به نام 

 به تصويب رسيد و» قوام«برنامه تهيه شد و در دولت  به وسيلة كميسيون 1325بور در تابستان سال ذم هنويس برنام كرد پيش

ها نسبت به  اول، به دليل فزوني حجم برنامه همجلس شوراي ملي آن را تصويب كرد. در نقد برنام 1327در بهمن سال 

هاي اجرايي براي تحقق اهداف  هاي اجتماعي و ملي شدن صنعت نفت، عدم كفايت دستگاه امكانات دولت، بروز بحران

  ). 32: 1383(حساميان ، به اهداف خود دست يابد ، برنامه نتوانست 1332نامه و در نهايت كودتاي سال بر



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

157 

 

  ) 1341-1335( برنامه هفت ساله دوم

. تدوين اول هتر از برنام نسبتاً مطمئني تر از برنامة اول و در يك جو در شرايط متفاوت 1334دوم سال  هدر نيم برنامه دوم

، ميتوان به برنامهبه تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. از مهمترين اهداف كلي اين  1334بور در اسفند سال ذم هشد برنام

كشاورزي و صنايع و اكتشاف  هنيازهاي ضروري مردم در داخل كشور، توسع هصادرات، تهي هافزايش توليد و بهبود و توسع

ميل وسايل ارتباطي و اصالح امور بهداشت عمومي و غيره هاي زيرزميني و اصالح و تك برداري از معادن و ثروت و بهره

  ).173: 1390(صنيعي،  اشاره كرد

  )1346-1342(سوم عمراني  هبرنام

اي بود كه  بر اساس اصول فني جديد تهيه شد و اولين برنامه و )دوم هدوم (بازنگري برنام هارزيابي برنام هبر پاي برنامه سوم

سوم مشخص  ههاي برنام تنظيم و از سوي سازمان برنامه به دولت ارسال شد. از ويژگيبه صورت جامع و به هم پيوسته 

هاي مختلف  سازي سياست گذاري بخش خصوصي و عمومي و هماهنگ بيني سرمايه بودن اهداف، جامعيت برنامه در پيش

 هويت ارزي كشور و تأمين كنند، درآمد نفت به عنوان عامل تثبيت و تقهاي عمراني بود. در اين برنامه مملكتي با سياست

گذاري بخش دولتي  انداز و سرمايه كرد و اين منبع برونزا، مانع از فشار بر منابع داخلي براي پس منابع عمراني برنامه عمل مي

انداز روي آورد و ساخت زيربناها از  گذاري و پس ، بخش خصوصي با امكانات بيشتر به سرمايهشد و به همين دليل مي

 هاي ساختمان، حمل و نقل و صنايع سبك به سرمايه عمومي صورت گرفت و بخش خصوصي نيز در بخش سوي بخش

، نابع داخلي و بخش خصوصي متكي بودسوم توسعه به دليل اينكه بيشتر بر م ه، برنامگذاري مبادرت ورزيد. روي هم رفته

  ).173: 1390(صنيعي، . هاي گذشته از موفقيت بيشتري برخوردار بود نسبت به برنامه

  )1351-1347عمراني چهارم ( هبرنام

چهارم  ههاي گذشته به اجراء درآمد. با افزايش تدريجي درآمدهاي نفتي، برنام تر از برنامه در شرايطي متفاوتبرنامه چهارم 

چهارم، جامعيت و پيوستگي در نظام  برنامهآغاز شد. در تنظيم و تدوين  1347ميليارد ريال در سال  767با اعتباري معادل 

صورتي به  ريزي صورت گرفت؛ هاي گذشته تحولي در نظام برنامه ، برخالف برنامهيزي استمرار يافت. در اين برنامهر برنامه

ت داده شد دخالريزي  در نظام برنامه» بخش«و از پايين به باال با عنوان » كالن هبرنام«، دو فرايند از باال به پايين با عنوان كه

توان به  ، مياز مهمترين اهداف اين برنامه). 87: 1389، (شريف زادگان، در نهايت اين جريان با يكديگر همسو شدند كه

تر  سرمايه، گسترش تحقيقات علمي، توزيع عادالنهه تسريع در رشد اقتصادي و افزايش درآمد، توسعة صنعت، افزايش بازد
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اني و بهسازي به خصوص در مناطق روستايي، كاهش وابستگي به خارج، تسريع رشد هاي آباد درآمدها، افزايش فعاليت

صنعت در داخل كشور، تنوع بخشيدن به كاالهاي صادراتي، بهبود خدمات اداري و موارد  هبخش كشاورزي، تأمين مواد اولي

معيت معقولي برخوردار بوده است و فوق از جا ه، حاكي از اين است كه برنامبررسي اسناد و مدارك اين برنامه مشابه بود.

 اي يا آمايشي به عنوان يك فرايند ملي توجه شد و بر تهيه و تنظيم برنامه ريزي منطقه براي نخستين بار به موضوع برنامه

، دگان(شريف زا .شد هاي توسعه تأكيد هاي طبيعي و نيازهاي مناطق در برنامه اي به تناسب قابليت هاي آمايشي يا منطقه

هايي  هاي مختلف، نشانه بخشتوسعه رشد اقتصادي و  هچهارم عمراني با توجه به شتاب فزايند هدر خالل برنام). 87: 1389

هاي توليدي  نيروي انساني، رقابت بنگاه هاي در كشور نمايان شد كه ناشي از افزايش تقاضا بر عرض هاي منطقه از عدم تعادل

براي جذب نيروهاي ماهر، رشد سريع شهرنشيني به دليل افزايش امكانات در مناطق شهري، به خصوص شهرهايي نظير 

 جمعيت و فعاليت هاي براي توزيع بهين هاي منطقه ريزي هاي توسعه را در قالب برنامه تهران، ضرورت بازنگري در سياست

  ).174: 1390(صنيعي،  .ردسرزمين بيش از گذشته مطرح ك هها در پهن

  )1356-1352عمراني پنجم ( هبرنام

يب به تصو 1351اسفند سال  15، در شته تهيه و تدوين شد. اين برنامههاي گذ تر از برنامه در شرايطي متفاوتاين برنامه  

سازمان برنامه ، سازمان برنامه به ان برنامه صورت گرفت و از اين پس، تغيرات مهمي در سازمرسيد. مقارن تصويب اين برنامه

(صالحي و پوراصغر،  شد. ريزي از وزارت دارايي منتزع و به سازمان برنامه منتقل تغيير نام يافت و امور بودجه و بودجه

رفاه جامعه،  توان به ارتقاء بيشتر سطح دانش و فرهنگ و بهداشت و ، ميهاي كلي اين برنامه از مهمترين هدف). 149: 1388

، رشد سريع اقتصادي، تأمين اشتغال مولد، ايجاد تعادل بيشتر بين مناطق مختلف كشور يع عادالنة درآمد، حفظ و استمرارزتو

المللي اشاره ن از نظر برخورداري از امكانات اقتصادي، حفاظت، احياء و بهبود محيط زيست، افزايش سهم ايران در تجارت بي

هاي جاري و عمراني دولت و به موازات  ، رشد شتابان هزينهمدهاي نفتي و به تبع آنسريع درآ ، با افزايشكرد بدين ترتيب

، همچنين افزايش قابل توجه اعتبارات سيستم بانكي، تقاضاي داخلي در كشور شتاب مضاعفي هاي دولت وقت پروازي بلند

د و شكاف بين عرضه و تقاضا را هاي شديدي را در اقتصاد كشور به وجود آور كه  مجموع اين عوامل عدم تعادل .يافت

 ).150: 1388(صالحي و پوراصغر،  تشديد و در نهايت فشارهاي تورمي را بر اقتصاد كشور تحميل كرد

شوند، بدون اينكه سندي به  شده كه مصاديقي از آمايش سرزمين قلمداد مي ، كلية اقدامات يادشود ، مشاهده ميبدين ترتيب

شتاب  40 و 50 دههريزان خطور كرده بود، اما در اواخر  برنامه هوجود داشته باشد، در انديش 40 دههنام آمايش در كشور در 

كرد و  ناپذير مي هاي مختلف از چنان ابعادي برخوردار شده بود كه ضرورت تدوين برنامة آمايش را اجتناب بخش هتوسع

در سال  )بتل(بيشتر مورد تأكيد قرار گرفت. مهندسان مشاور  سرزمين هها در پهن اتخاذ تدابير الزم براي ساماندهي فعاليت
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پيشنهادهايي را براي تجديد » اقتصادي ـ اجتماعي كشور هطرح جامع مطالعات توسع«) در مطالعاتي با عنوان 1351- 1350(

(صالحي و پور كرد يه راهاي مناطق ا زدايي و توجه بيشتر بر قابليت ريزي و اجرايي كشور با تأكيد بر تمركز سازمان برنامه

پنجم  هشروع برنام ههاي حاكم در سازمان برنامه و در آستان بر اساس پيشنهاد اين مشاوره و ديدگاه ). 150: 1388اصغر، 

  : عمراني، معاونت امور مناطق ، با وظايفي در سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد كه از مهمترين وظايف آن عبارت بودند از

هاي كوچك را  كه طرح» اي هاي خاص ناحيه طرح«، تحت عنوان ازوكارهاي توزيع اعتبارات استانيطريق س: از اول هوظيف

 هاي استان به مجموعه طرح» اي هاي منطقه طرح«هايي با مقياس مياني تحت عنوان  ، آغاز شد و سپس طرحگرفت در بر مي

(رضايي، ها واگذار شد  به استان» هاي استاني طرح«هر دو مجموعه تحت عنوان  1355ها اضافه شد و در نهايت، از سال 

1393 :51-45.(  

هاي كوچك به  گيري و اجراي پروژه ها و سپردن اختيارات تصميم ريزي و بودجة استان با تشكيل دفتر برنامه وظيفه دوم: 

ان برنامه يكي از كارشناسان سازم 1348در سال   هاي استاني افزايش يافت و شمول طرح هها آغاز شد كه به تدريج دامن استان

هاي آمايش را در اين كشور  طرح هفرانسه كه مسئوليت تهي» داتار«مهندسان مشاور  شدهخود را براي بررسي اقدامات انجام 

دفتر  1353بر عهده داشت، اعزام كرد و همزمان سران داتار براي مذاكره به ايران دعوت شدند. سرانجام در بهمن ماه سال 

با مهندسان  طرح آمايش سرزمين هقرارداد تهي 1354سازمان برنامه و بودجه تأسيس شد و در سال  سويمين از آمايش سرز

 به طور كلي مشاهده مي. كردمنتشر 1355نخست را مشاور مذكور در سال  ه مطالعات مرحل همشاور ستيران بسته شد كه نتيج

آن است  آغاز شد، اما بررسي اسناد و سوابق حاكي از 1327ازسال  اگر چه برنامه ريزي در ايران به معناي نوين آنشود كه 

هاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته است كه به داليل مختلف اين  ) تالش1316-1326كه قبل از اين تاريخ در سالهاي (

ظام برنامه اجرايي كشور ن )1341-1346) تا برنامه (سوم 1327-1334تالش ها ناكام ماند درحالي كه از برنامه اول عمراني(

هاي اجرايي به سمت برنامه هاي جامع حركت كرده است. به عنوان مثال، در برنامه چهارم به صراحت استفاده از  از برنامه

برنامه هاي جامع ذكر شده و همين عامل باعث تغيير در برنامه ريزي گرديد. در اين برنامه براي نخستين بار به ضرورت 

 قه اي پي برده شد. البته در برنامه عمراني چهارم كه اشاره به شتاب در توسعه اقتصادي داشت عدم تعادلبرنامه ريزي منط

ها بيشتر به افزايش تقاضاي نيروي انساني و رقابت در جذب  دليل اين عدم تعادل اي نيز قابل مشاهده است. هاي منطقه

 تهران شهر مناطق شهري بوده است به ويژه در امكانات درهمچنين رشد سريع شهرنشيني به دليل افزايش  نيروي ماهر و

) در شرايط متفاوت تري تصويب شد. مقارن تصويب اين برنامه تغييرات 1356-1352قبل از انقالب برنامه عمراني پنجم (

يل شود. در واقع، مهمي را در سازمان برنامه بوجود آورد. اين برنامه باعث شد سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تبد
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امور بودجه ريزي از وزارت دارايي منتزع و به سازمان برنامه منتقل شد. هرچند از اهداف مهم اين نوع برنامه ريزي، ايجاد 

هاي نفتي در  تعادل منطقه اي و حفاظت و بهبود محيط زيست بود اما با افزايش قابل مالحظه درآمدهاي نفتي به دليل شوك

نظركلي بوجود آمد و بدون توجه به قابليت ها و محدوديت ها منابع عظيمي در اقتصادكشور و پهنه سرزمين اين برنامه تجديد 

اقتصاد در اين زمان شتاب مضاعفي را به خود گرفت و باعث بوجود آمدن دو چالش اساسي شد.  40تزريق شد رشد دهه 

 ه به دليل برخورداري از جامعيت موضوعي آن بحراننخست اينكه به موضوع توزيع عادالنه ثروت توجهي نشد و دوم اينك

) تصميم به آمايش سرزمين گرفته شد موسسه تحقيقات و 1350-1340هاي شهري در حال انفجار بود كه در اواسط دهه (

ت مطالعات اجتماعي دانشگاه  تهران پديدار شد. دو قطبي شدن جامعه به لحاظ اقتصادي و اجتماعي منجر به اين شد تا ضرور

گذاري آمايش  ها برنامه مدوني براي سياست وجود آيد. هرچند درآن زمانه تحول اساسي در نظام برنامه ريزي كشور ب

توان به  ها مي شد. از نمونه اين سياست ها انجام مي سرزمين وجود نداشت، اما اقداماتي براي كنترل تهران و شهرستان

تهران و اتخاذ تدابير مالي و مالياتي براي سوق دادن صنايع به سمت  كيلومتري 120ممنوعيت استقرار صنايع در شعاع 

شهرستان هايي مانند اهواز واصفهان اشاره كرد.  در همان زمان سازمان برنامه و بودجه مخالفت خود را با طرح آمايش سرزمين 

دجه منتقل كرد (البته تحت نظارت اعالم كرد و شوراي اقتصاد وقت مسئوليت طرح آمايش سرزمين را به سازمان برنامه و بو

شورايي مركب از وزيران كشورو رئيس هاي سازمان برنامه و بودجه و محيط زيست، قائم مقام نخست وزير و رئيس كل 

مركزآمايش سرزمين در سازمان برنامه و بودجه  1353بانك مركزي با نام مركز مطالعات آمايش سرزمين). سرانجام درسال 

ميان سازمان برنامه و بودجه و مهندسان مشاور ستيران مبادله گرديد.  1354رارداد مرحله نخست آن در سال افتتاح گرديد و ق

مدي شبكه آشتابان پايتخت، ناكار هاي چشمگير منطقه اي، ناهماهنگي هاي بين بخشي، رشد فزاينده و درواقع، عدم تعادل

كرد و همين عامل باعث  تي را كه درآن رخ ميداد را ملزم ميضرورت توجه جدي به سرزمين و اتفاقا زيرساختي كشور و...

هايي كه رژيم گذشته با آن مواجه  مهمترين دشواري). 45-51: 1393(رضايي، پيدايش نخستين مرحله آمايش سرزمين شد. 

  بود و آمايش سرزمين مدعي پاسخگويي و ارائه راه حل براي آنها بودبه شرح ذيل ميباشد:

  اي شدن بخش سنتي  در بخش نوين و حاشيهتمركز سرمايه -1

رها كردن برخي ازمنابع طبيعي و فضاهاي گسترده همراه با بهره برداري افراطي توام با تبذير همين منابع در مناطق پرتراكم  -2

  ديگر است كه نتيجه آن تخريب محيط زيست است. 

  ده حاشيه انجاميد. مهاجرت مهارنشده روستاييان كه به فقر نسبي مناطق بسيارگستر -3
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هاي نوآوري و پويايي در شمار معدودي از شهرها و گسترش لجام گسيخته  رشد شهري انفجار گونه همراه با تمركز توان -4

  شهرهاي بزرگ 

هزينه هاي كه  مركزي به ضرر نقاط ديگر هاي ناتواني در مهاركردن رشد تهران و تمركز نيروهاي فعال كشور دراستان -5

  فزاينده اين بخش كه بر دوش شهرهاي ديگراست 

 ).300-310:  1371 عروضي،( درسطح زندگي و معيشت شهرها وروستاها ها نابرابري تشديد -6

  بعد از انقالب آمايش سرزمين در برنامه جايگاه برنامه

انقالب اسالمي و بروز جنگ تحميلي ميتوان به ريزي دوران پس از انقالب اسالمي را به تبعيت از تحوالت  تحوالت برنامه

گيري انقالب،  اول، نظام جمهوري اسالمي ايران با مسائل شكل دههبندي كرد. در  به بعد طبقه 1368و  1357-1367 هدو دور

طور كلي  هساله و ب 8دنبال آن بروز جنگ  هها و ب فرار سرمايه، مهاجرت نيروي انساني، ملي كردن بسياري از صنايع و بانك

هاي اولية پس از پيروزي  هاي توسعة قبل از انقالب مواجه بود و عمالً طي سال بدبيني نسبت به برنامه فضاي انقالبي و جو

كه كشور به ثبات سياسي رسيد، نخستين تالش سازمان  1361مشخص بود. پس از سال  هانقالب اسالمي كشور فاقد برنام

) در 1366-1362پس از انقالب (  پنج سال اول هتوسع هآن برنام وسعه شروع شد كه طيبرنامه ت هبرنامه و بودجه براي تهي

به مجلس شوراي اسالمي ارائه شد، اما به دليل شرايط جنگ تحميلي، اين برنامه در مجلس شوراي اسالمي به  1362سال 

انقالبي تهيه شده بود، حاوي يك برنامة تصويب نرسيد. بررسي محتواي اين برنامه كه با تالش كارشناسان متعدد و در فضاي 

، يك ارتباط هاي مختلف بوده است. در نظام فوقهاي اجرايي ساالنه در شهر ها و طرح بلندمدت بيست ساله، تعداد پروژه

ز ابيني شده بود  ريزي و يك جريان اطالعاتي از سطوح پايين به باال و از باال به پايين پيش متقابل بين سطوح مختلف برنامه

  كرد:توان به موارد زير اشاره  مهمترين محورهاي اين برنامه مي

هاي  ، برنامههاي بلندمدت تنظيم شدند؛ به عبارت ديگر ساله به تناسب دورنماي اقتصادي كشور و هدف هاي پنج برنامه

  ها تنظيم شدند.بلندمدت و هماهنگ با آن هساله در چارچوب برنام مدت پنج ميان

هاي  استانها و پروژه هتوسع همدت تنظيم شدند؛ برنام هاي ميان هاي مختلف اقتصادي هماهنگ با برنامه بخش توسعه هبرنام

    ).53: 1388، لطيفي(توسعه بخش ها تنظيم شد  همدت و برنام هاي ميان استاني و روستاها در چارچوب برنامه
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  برنامه اول توسعه

 1362مرداد سال  20هاي متعدد در  هيئت دولت ارسال شد و پس از بررسيبه  1361اين برنامه پس از تلفيق در پايان سال 

در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي به داليل مختلف مورد تأييد قرار نگرفت.  اما، شددر هيئت دولت تصويب 

جمله داليل عدم تصويب اين   شد ازبه مجلس ارائه شد، ولي مجدداً نيز با استقبال مواجه ن 1363بور مجدداً در سال ذم برنامه

اندركاران نسبت به امور كارشناسي و كارشناسان، عدم وجود  توان به عدم اطمينان و بدبيني مسئوالن و دست برنامه ، مي

ريزي، مصارف سنگين ناشي  هاي برنامه براي تأمين هزينه ءريزي در بين كارگزاران، عدم وجود منابع قابل اتكا فرهنگ برنامه

 .ها و در نهايت فقدان راهبرد شفاف و روشن اشاره كرد جنگ تحميلي، نارسايي آمار و ارقام، عدم هماهنگي بين بخش از

ميليارد دالر خواهد بود و فرض دوم نيز ، پايان  24افزون بر اين، در اين برنامه فرض شده بود كه درآمد دولت ساليانه حدود 

اول پيشنهادي  برنامهدر خالل سالهاي ).155: 1388(صالحي و پوراصغر، بود  در نظر گرفته شده 1362جنگ تحميلي سال 

؛ هر چند در ابتدا موضوع آمايش سرزمين چندان با در چارچوب و تفكر نويني مطرح شد )، موضوع آمايش1362-1366(

بنيان نهادن تفكري كالن در تدريج اين موضوع مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس و به منظور  اما به استقبال مواجه نشد 

هايي را  اي سازمان برنامه و بودجه تالش ريزي منطقه دفتر برنامه 1361، از سال كشور ههاي توسع سازماندهي برنامه هزمين

هاي  هاي قطب كشور به خاطر اتخاذ سياست ههاي شديدي در پهن ، عدم تعادل. با توجه به اينكه در همان زمانآغاز كرد

آمايش سرزمين با استقبال ه كشور تقويت شد و مقول هبخشي بر پهن به وجود آمده بود، تفكر توازن و تعادل رشد در گذشته

آمايش سرزمين در  پايهطرح  .) 13 :، 1377ريزي درايران،  سابقه برنامه( بيشتري از سوي كارگزاران مورد تأكيد قرار گرفت.

  كرد: وظايف و اهداف خود را به شرح زير اعالم 1361سال 

  اي  اقتصادي ـ اجتماعي منطقه ههاي توسع برنامه ههاي اصلي تهي تدوين زمينه -1

  گيري مكاني از آنها  منطقه در قالب راهبرد ملي و نتيجه هچارچوب نظري توسع هارائ -2

دستيابي به اين اهداف در قالب سه  منطقههاي اقتصادي با توجه به اهداف توسعه و امكانات  امكان سهم هر يك از بخش -3

  شد:بيني  مرحله به شرح زير پيش

 سرزمين آمايش پايهطرح  تهيه -1

  طرح آمايش منطقه  تهيه -2

  مناطق ههاي توسع برنامه تهيه  -3
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تحت  1363اي سازمان برنامه و بودجه در سال  ريزي منطقه شده در دو كتاب از سوي دفتر برنامه اولين نتايج مطالعات انجام

منتشر شد. در كتاب نخست (جلد اول) به بيان اصول و كليات » آمايش سرزمين جمهوري اسالمي ايران هطرح پاي«عنوان 

، به ترتيب اص يافت. در سه جلد اول كتاب دومآمايش اختص همطالعات طرح پاي هخالص ارايهسازماندهي فضايي كشور و 

تشخيص «مطالعات است،  ه. در جلد پنجم كه ضميمزمين بررسي شدسرها و اقليم و  موضوع جمعيت و جوامع، فعاليت

ها و مشكالت مورد بررسي قرار گرفت. جلد ششم نيز  ها، گرايش ها يعني قابليت نام دارد و در آن وضعيت بخش» وضعيت

سرزمين اسالمي  آمايش هاول و طرح پاي ه، مطالعات مرحلمنتشر شد و سرانجام در جلد نهاييطه  هاي مربو مبتني بر نقشه

 پس از بررسي گزارش نهايي از سوي دستگاه .) 13 :، 1377ريزي درايران،  سابقه برنامه(بندي شده است  خالصه و جمع

، در مطالعات آمايش حاصل شده بود هبندي كلي كه از جمع» راهبردهاي كلي درازمدت آمايش سرزمين«هاي اجرايي ذيربط، 

بور رسيد و به ذتصويب شوراي م به 1365شهريور سال  17با اصالحاتي در تاريخ  شوراي اقتصاد مطرح و هچندين جلس

 از سوي دفتر برنامه» راهبرد سازماندهي فضا«، در همين سال خطوط كلي هاي اجرايي كشور ابالغ شد در ضمن دستگاه هكلي

، به دليل ابهام در جايگاه لحاظ شد اما) 1372-1368جمهوري اسالمي ( توسعهاول  برنامهاي تدوين و در قانون  ريزي منطقه

تشكيالتي آمايش سرزمين، مطالعات با ركود مواجه شد و جايگاه اين مطالعات در تداخل با وظايف وزارت مسكن و شهرسازي 

طرح جامع «چارچوب نظري و شرح خدمات  تهيه، 1369در خرداد سال ) 14 :، 1377ريزي درايران،  سابقه برنامه(اعالم شد 

از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به مهندسان مشاور واگذار شد. نتايج » اي يا طرح كالبدي ملي و منطقه» «مينسرز

 اي، چارچوب نظري و شرح خدمات منتشر شد ملي و منطقه  ريزي كالبدي با عنوان طرح 1369مطالعات در مهر ماه سال 

اقتصادي كشور به سرعت دگرگون شد . منابع عظيمي  هاي ، سياست 1367بس در سال  پس از جنگ تحميلي و اعالم آتش

كه از جنگ آزاد شدند، امكان بازسازي تأسيسات نفتي، افزايش صادرات و رونق اقتصادي مجدد صنايع را فراهم كرد. در اين 

ه عنوان كآغاز شد. همانطور  1368) در سال 1372-1368اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايران ( توسعهاول  هشرايط ، برنام

اختالف بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص آمايش  دامنه، شد در خالل همين برنامه

، شوراي تر شد. بر اين اساس آن گسترده دامنهبود در اواسط برنامه قبل از انقالب اسالمي شروع شده  هاي سرزمين كه از سال

 :كردشرح زير تصويب  بهيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي را پ 1371ارديبهشت سال  9عالي اداري در 

سرزمين، از سوي سازمان برنامه  پهنهطرح آمايش سرزمين به معناي تعيين راهبردهاي توزيع فضاي جمعيت و فعاليت در  -1

  هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد  و بودجه و با همكاري دستگاه
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، طرح د باقي خواهد ماند و بر اين اساسهاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي به قوت خو وظايف و فعاليتساير  -2

از سوي وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شد و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  )اي كالبدي (ملي منطقه

  ) 14 : 1377ريزي درايران،  سابقه برنامه(رسيد 

  توسعه دوم هبرنام

درآمد. اول توسعه به اجرا  هتر از برنام ) در شرايطي متفاوت1378-1374، اجتماعي و فرهنگي (اقتصاديه توسعبرنامه دوم  

كرد طلب مي اضافي را  هاستفاده كه نياز بيشتري براي توليد و ارزش افزود هاي بال كاهش درآمدهاي نفتي و پرشدن ظرفيت

مه ؛ ضمن اينكه شروع تعداد بسيار زيادي از پروژه ها كه در برنابود برنامه اولاز عوامل اصلي كاهش رشد اقتصادي نسبت به 

رسيد، عمالً به دليل كمبود منابع مالي ناشي از كاهش  برداري مي بايست در اين برنامه به بهره اول شروع شده بود و مي

هاي مناسب،  هاي آزادسازي اقتصادي بدون توجه به بسترسازي زتاب سياستبا كرد.كود درآمدهاي نفتي، كشور را دچار ر

 گيري هاي اساسي در جهت ارز باعث تغيير جهت ،نقدينگي به موازات قابل توجه نرختورم ناشي از فشار تقاضا و افزايش 

  ).76 ،:1387پوراصغر سنگاچين، (هاي اين برنامه شد 

  توسعه برنامه سوم

در شرايط متفاوت تري و به تبعيت از جهت گيري هاي اقتصادي تصويب و تدوين شد. همچنين در اين برنامه  برنامهاين 

هاي  ارزيابي برنامه اول و دوم توسعه مورد بررسي قرارگرفت. با بهبود درآمدهاي نفتي و كاهش تكانه ناشي از كاهش قيمت

 برنامه سوم توسعه در سه گام مطرح شد. درگام نخست عملكرد هتر شد.حدودي شرايط نسبت به گذشته ب بين المللي نفت تا

گذشته تحليل شد و نقاط قوت و ضعف آنها مورد تحليل قرارگرفت و سپس چشم انداز و چالش هاي آينده مورد تحليل 

اي اقتصادكالن، ه قرارگرفت. گام دوم نيز متشكل از تدوين برنامه هاي عملياتي و رهنمودهاي كلي برنامه، تدوين سياست

باشد. در گام سوم تدوين  ها مي زدايي و تفويض اختيار از مركز به استان هاي تمركز تهيه طرح پايه آمايش، تهيه چارچوب

عنوان  14هاي آمايشي در دستور كار قرار گرفت. اين برنامه با  برنامه هاي بخشي و استاني قانون برنامه سوم و جهت گيري

مه بر مبناي طرح ساماندهي اقتصادي تهيه شد. مضامين اصلي برنامه سوم شامل اصالح نظام اجرايي و موسوم به مضامين برنا

هاي اقتصاد،  هاي دولتي، گسترش توليد و سرمايه گذاري، تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت ساماندهي شركت

تأمين و رفاه اجتماعي، يارانه ها و حفظ قدرت  هاي اقتصاد كالن نظام سازماندهي بازارهاي مالي، آمايش سرزمين، سياست

پوراصغر ( باشد. خريد، اشتغال، صادرات غيرنفتي، ساماندهي سياست خارجي، محيط زيست وتوسعه علوم و فناوري مي

  )76 :1387سنگاچين، 
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  برنامه چهارم توسعه

هاي مستتر در قانون اساسي و فضاي نوين  در تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه و به تبعيت از تحوالت بين المللي، الزام

 مدت در دستوركار قرار گرفت و براساس روند گذشته متغيرهاي كالن در حوزه اقتصادي در ابتداي ترسيم چشم انداز دراز

فرض هاي استمرار وضع موجود و تبيين وضعيت مطلوب، چشم انداز  هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با پيش

ر تهيه شد. مطالعات مربوط به آمايش سرزمين و راهبردهاي استخراج شده از اين مطالعات از پايه هاي اصلي درازمدت كشو

مورد استفاده در تدوين و ترسيم چشم  انداز دراز  مدت بود. پس از تدوين چشم انداز بلند مدت، راهبردهاي كالن بلندمدت 

نداز مطلوب تعيين شد. بر اين اساس، سازمان مديريت و برنامه ريزي ا هاي دستيابي به چشم و بخش هاي استراتژيك و الزام

هاي مربوط به راهبردها و الزام هاي تحقق  هاي اجرايي در قالب كميته هاي مشترك سياست كشور وقت و ساير دستگاه

  ).119: 1388(لطيفي،  اجتماعي و فرهنگي تهيه كردند. چشم انداز را پس از ارزيابي برنامه سوم توسعه اقتصادي،

 توسعه برنامه پنجم

ريزي فضايي و كميسيون برنامه«ريزي كشور با تشكيل هاي يادشده نظام برنامهر اساس شناخت ضرورتدر برنامه پنجم ب

هاي تخصصي آمايش سرزمين، اي را در قالب كميسيونريزي برنامه پنجم تالش گستردهدر ساختار نظام برنامه» ايتوسعه منطقه

روي توسعه فضايي كشور و ايجاد عدالت سرزميني آهاي فر يابي و رفع تنگنااي و پايداري محيطي براي ريشهطقهتوسعه من

ريزي، اجرايي و نظارت و ارزيابي به سازوكارهاي هاي برنامههاي موجود در قالب هر يك از نظام سامان داد و با شناسايي تنگنا

شوراي «ترين اين موارد در بحث آمايش سرزمين ايجاد نايل شد. از مهمگفته عملي مشخصي براي كاهش معضالت پيش

هاي عمودي و اي با هدف نهادسازي و ايجاد سازوكارهاي اعمال هماهنگيوزارتخانه به عنوان نهادي بين» آمايش سرزمين

ه سرزمين (از طريق اعمال ريزي و مديريت توسعريزي آمايشي و اجراي نظام يكپارچه برنامهافقي در سطوح مختلف برنامه

هاي هاي آمايشي و كالبدي) است. همچنين سازوكارهاي كارآمد براي ايجاد هماهنگي بين برنامهريزيهماهنگي در برنامه

ها، عمليات اي كه اجراي اقدامگونههاي آمايش سرزمين تدارك ديده شده است بهگيريهاي اجرايي با جهتعملياتي دستگاه

اي در قالب بور را فراهم آورد. همچنين تالش گستردهذهاي مگيريهاي يادشده زمينه تحقق جهتي دستگاهگذارو سرمايه

 هاي فضايي، تمركزاي از طريق اعمال سياستهاي منطقهبراي ايجاد تعادل» ايتوسعه متعادل و متوازن منطقه«بسته اجرايي 

تواند منشأ ... صورت پذيرفته است كه ميها وهزينه استان -درآمد زي نظامها، كارآمدسازدايي و افزايش اختيارات استان

  )25: 1394(مطالعات آمايش سرزمين، خدمات بزرگي در جهت توسعه فضايي قلمرو ملي باشد.
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  برنامه ششم توسعه

ويژه و بههاي اخير اين موضوع مورد توجه جدي همگان ريزي توسعه، در سالظر به اهميت آمايش سرزمين در امر برنامهن

توسط مقام معظم رهبري  1390هاي كلي آمايش سرزمين درسال سياست در برنامه ششم توسعه اركان نظام قرار گرفته است.

 در برنامه ششم توسعه	ه امر آمايش سرزمين پرداخته است.ب 1384تا  1381ابالغ شد. قانون برنامه پنجم توسعه طي مواد 

 بين رقابت بستر ايجاد« به گنجانده شده و  شده ابالغ رهبري معظم مقام توسط اخيرا كه مقاومتي اقتصاد كلي هايسياست

تاكيد شده است. خوشبختانه » ناطق كشورم مزيت جغرافياي در متنوع هايقابليت و ظرفيت كارگيريبه و هااستان و مناطق

هاي كلي ابالغي و تكاليف انجام شده و سياستدر كنار مطالعات  است. هاي كشور در زمينه آمايش سرزمين قابل توجهداشته

اندازي و نيز اقدام به راه سابق جمهورريزي و نظارت راهبردي رئيسمقرر قانوني در مورد آمايش سرزمين، معاونت برنامه

در اي و استاني هاي توسعه سرزمين را در سطوح ملي، منطقهتشكيل شوراي آمايش سرزمين كرده و تهيه و تصويب برنامه

هاي اخير جريان يافته و هاي كشور در سال. از سوي ديگر امر مطالعات آمايش سرزمين در همه استانداددستور كار آن قرار 

سابق و  ريزي و نظارت راهبرديها نيز به اتمام رسيده است، بر اين اساس و بر پايه راهبري معاونت برنامهدر برخي از استان

اند. اين سند هاي كشور پيشنهادات خود را تحت عنوان نظريه پايه توسعه استان تدوين كردهانهمه است سازمان مديريت فعلي

تواند در مراحل تهيه برنامه راهبردي و تهيه برنامه عملياتي، هاي راهبردي توسعه استان است كه ميگيريمقدماتي بيانگر جهت

اي نيز شكل گرفته شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه .وجود آوردها بهها و استانتر و موثرتري را بين بخشوگوي قويگفت

ريزي و مديريت توسعه سرزمين، اقدامات وسيعي را به انجام با هدف ايجاد نظام يكپارچه برنامهسازمان مديريت است و 

هاي توسعه و ديدگاههاي ارزيابي توسعه كرده است. بانك رسانده است؛ ازجمله اقدام به طراحي و ايجاد نظام ملي شاخص

دانشنامه توسعه، كتابخانه الكترونيك توسعه و بانك اطالعات توصيفي توسعه را ايجاد كرده است و سامانه اطالعات جغرافيايي 

استان و  31هاي ارزيابي توسعه را تهيه و ابالغ كرده است. همچنين ژئوپرتال تمام متن باز ساترا در اندازي و شاخصرا راه

اندازي شده است و در مرحله ورود و تجميع اطالعات جغرافيايي، توصيفي و محتوايي است. گاه ملي نصب و راهچندين دست

ها مانند وزارت راه و شهرسازي، اكنون در كنار سه دوره مطالعات آمايش سرزمين، مطالعات فراواني نيز توسط ساير دستگاه

(مطالعات هاي الزم صورت گرفته است. تا انجام شده است و نهادسازي... در اين راسماعي ووزارت كار، تعاون و امور اجت

  )30:1394آمايش سرزمين،

  دوره بندي فعاليت هاي آمايشي

نمايــد. دوره اول بــه  هاي آمـايش سـرزمين در ايـران را بــه طــور خالصــه بيـان مــي بندي فعاليت دوره) 3-1جدول(

 شود. در دوره دوم با به اوج رسيدن عدم تعادل ريـزي ايران محدود مي ظـام برنامـهشكل گيري مفهوم آمايش سرزمين در ن
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ها در سـطح سـرزمين ايـران، ضـرورت اتخـاذ يـك سياست ملي توسعه منطقه اي در دولت مطرح گرديـد كـه حاصل آن 

منتهـي بـه مطالعـات طرح آمايش مطالعات طرح جـامع سـتيران بـود. دوره سـوم پس از وقـوع انقـالب اسـالمي ايـران 

هاي آن شد. دوره چهـارم همزمـان با دوران سازندگي  سرزمين اسالمي گرديد كه مشكالت جنگ مانع از اجراي سياست

با توجه دوباره  76گيـرد. دوره پـنجم از سال  باشـد كـه آمايش سرزمين در حاشيه قـرار مـي پس از جنـگ تحميلـي مـي

(دولت نهم سـرزمين شـكل ميگيرد كه حاصل آن مطالعات نظريـه پايـه توسـعه ملـي ميباشد. دوره ششم،  به مقولـه آمـايش

) ناميد. بررسي نهم و دهمكود آمايش سرزمين به دليـل رويكـرد دولـت (ررا دوره دوم  تـوان آن اسـت كـه مـي و دهم) 

د كه ايـن موضـوع در اكثـر كشـورها بيشتر ابعاد كالبدي ده تجـارب كشـورهاي موفـق در حيطـه آمـايش سرزمين نشان مي

ريزي كالبدي،  دارد تا ابعـاد اقتصـادي و اجتمـاعي. بـه همين دليل از نام هاي ديگري نظيـر برنامـه ريـزي فضـايي، برنامه

ـورهاي اروپــايي شـود. موضــوعات اصـلي آمـايش سـرزمين در بيشـتر كشـ طرح ريزي فيزيكـي و غيـره اسـتفاده مـي

باشد.  هـا، و بـه طـور كلـي محـيط زيسـت و يكپــارچگي كاربري زمين مي شــامل حفاظــت از چشــم انــدازها، جنگـل

ليكن در فرانسـه نقطـه شـروع آن، تمركز شديد پاريس و فاصله توسعه يـافتگي آن بـا سـاير مراكز جمعيتي فرانسه بوده و 

ين با اهداف توسعه اقتصادي و توزيع عادالنه در آمد وتمركززدايي از پاريس شكل گرفت كه تصـادفا از اين رو آمايش سرزم

وضـعيت ايران و تهران نيـز مشـابه فرانسـه و پـاريس بـوده اسـت. از طرف ديگر، نظام مديريتي و برنامـه ريـزي در ايـران 

شـورهاي اروپايي، آمايش سرزمين در فرانسه در امتداد برنامـه هـاي شـبيه نظام متمركز فرانسـه بـوده و بـر خـالف بيشـتر ك

آمايش  "، فرانسه به عنوان الگوي ايران در برنامه ريزي بـه معنـاي متعـارف نبـوده اسـت. به همين علت توسعه شـهري

اجتماعي توسط متخصصين  -در ايران با رويكرد اقتصادي  "طرح آمايش سرزمين  "انتخاب گرديد و تهيه اولين  "سرزمين 

  ).120: 1388(لطيفي،  فرانسوي صورت گرفت
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  هاي آمايش سرزمين در ايران بندي فعاليت دوره )2(جدول

  موانع  هاي آمايش سرزمين فعاليت  ازه زمانيب  دوره

  نگرش حاكميت وقت  گيري مفهوم آمايش سرزمين شكل  1350دهه  تا اوايل 1340دهه  اوايل  وره اولد

  وقوع انقالب  طالعات طرح جامع ستيران  1356-1354  دوره دوم

 سرزمين آمايش مطالعات طرح  1368-1362  دوره سوم

  ايران اسالمي

  ساله 8جنگ 

  مشكالت سازندگي پس از جنگ  ركود نسبي  1376-1368  دوره چهارم

  شتابزدگي وفراهم نبودن شرايط  مطالعات نظريه پايه توسعه ملي  1384-1376  دوره پنجم

  نگرش دولت فعلي  ركود دوباره  تاكنون 1384  ششمدوره 

  )90:1389(شريف زادگان و رضوي دهكردي، :منبع

 لحاظ به چند هر توسعه تا به امروز، برنامه اجراي چندين و مي اسال انقالب پيروزي از پس«مي توان چنين نتيجه گرفت كه 

 اقدامات داليل مختلف، اما به بوده، تأكيد مورد همواره توسعه هاي در برنامه سرزمين آمايش و توازن ايجاد نظري موضوع

 تصميم فرآروي چالش اساسي يك عنوان به كشور در اي هاي منطقه تعادل عدم موضوع كماكان و است عقيم مانده شده انجام

از انقالب به به طور كلي برنامه هاي توسعه كشور چه قبل از انقالب و چه بعد  »دارد قرار كشور گذاران و سياست گيران

  :شود صورت خالصه در جداول زير آورده مي
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  برنامه هاي توسعه اي قبل از انقالب ابعاد و عناصر رويكرد نهادى )3( جدول

  اولرنامه عمرانى ب  معيار هاي نهادي

)1327-1334(  

نامه بر

  عمرانى دوم

)1334-

1341(  

نامه عمرانى بر

 سوم

)1341-

1346(  

 عمرانى چهارم برنامه

)1347-1351(  

  برنامه عمرانى پنجم

)1352-1356(  

 -بخشى؛  -  بخشي  بخشي  خشىب  رويكرد به توسعه

مطرح شدن برنامه  -

ريزى فضايى (از جمله 

  )مطالعات موسسه بتل

 -بخشى؛  -

  شروع مطالعات آمايش سرزمين -

ايجاد قطب هاى   سياست ها/ ابزارها

- توسعه و عمران؛ 

توزيع اعتبارات 

عمرانى بين استان 

مزيت هاى (ها 

نسبى مناطق و 

نيازمندى هاى 

جامعه محلى مبناى 

توزيع اعتبارات 

 )عمرانى بود

سرمايه  -

گذارى 

متمركز براى 

ايجاد قطب 

هاى توسعه و 

- عمران؛ 

توسعه راه 

  هاى ارتباطى

ايجاد قطب 

هاى كشاورزى 

  و صنعتى؛

تجهيز  -

استاندارى ها با 

سان كارشنا

  سازمان برنامه

اتخاذ سياست قطب  -

  رشد در سطح گسترده؛

گسترش تاسيسات و  -

تسهيالت زيربنايي، ايجاد 

تسهيالت و تاسيسات 

بانكي و اعتباري، عرضه 

خدمات عمومي، 

اجتماعي و اعطاي 

معافيت هاي مالياتي و 

  مشوق ها

 -ايجاد حوزه هاي عمران روستايي؛  -

ات هر درصد از اعتبار 4تخصيص حدود 

بخش به استان ها براي برنامه ريزي و اجراي 

طرح هاي كوچك عمراني و افزايش آن به 

 تداوم -درصد تا پايان برنامه؛  40-20ميزان 

محدوديت فعاليت هاي صنعتي در شعاع 

اجراي طرح تجهيز  -كيلومتري تهران؛  120

  نيروي انساني منطقه اي

تصميم گيري براي 

  توسعه

در نظر تمركز، اما با م

گرفتن نقش استان 

ها در مرحله اول 

  برنامه ريزي

تمركز، اما بر م  متمركز

 17طبق ماده 

اين برنامه، تهيه 

برنامه استاني، 

به استانداران و 

فرمانداران كل 

  واگذار گرديد

متمركز، اما با تاكيد بر در 

نظر گرفتن نظرها و 

ديدگاه هاي مناطق و 

  نمايندگان آنها در مجلس

ما در برنامه بر ايجاد بسترهاى متمركز، ا

مشاركت مستقيم مقامات محلي و مردم در 

امور عمراني و اقتصادي نواحي تاكيد شده 

  است

وجه به عناصر ت

  نهادى

وجود نداشته   وجود نداشته است

  است

توجه به نظرها 

استانداران و 

تجهيز آنها با 

كارشناسان 

  سازمان برنامه

سوق دادن سرمايه و  -

خصص به كادرهاي مت

در نظر  -مناطق مستعد 

گرفتن نظرها و ديدگاه 

هاي مناطق و نمايندگان 

  آنها در مجلس

تأكيد بر مشاركت هاي مردم و مقامات  -

محلي در برنامه ريزي و اجراي برنامه ها و 

 تأكيد بر تمركززدايي در -طرح هاي عمراني 

تجديدنظر در اولويت  -نظام برنامه ريزي 

ه ابعاد اجتماعي و هاي توسعه و توجه ب

طرح تجهيز نيروي انساني  -فرهنگي آن 

تأسيس مركز آموزش و پژوهش  -منطقه اي 

طرح هماهنگي امور  -منطقه اي در ايران 

  عمراني استان هاي همجوار
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  برنامه هاي توسعه اي بعد از انقالب ابعاد و عناصر رويكرد نهادى )4( جدول

   1368-1358 دوره  معيارهاى نهادى

 )فقدان برنامه مدون(

-1368(برنامه اول 

1372(  

-1374(برنامه دوم 

1378(  

-1379(برنامه سوم 

1383(  

-1384(برنامه چهارم 

1388(  

-1390(برنامه پنجم 

1394(  

خشى، در عين حال كه ب  رويكرد به توسعه

دولت موظف به تهيه 

برنامه فضايى توسعه 

 )(آمايش سرزمين

  استان ها بود

رويكرد بخشى در عين 

حال كه در سطح كم به 

مباحث فضايى توجه 

  شده است

رويكرد بخشى، اما با   يرويكرد بخش

تاكيد بر يكپارچگى 

بخش هاى سه گانه 

فعاليت و همزمان با آن 

توجه به ابعاد فضايى 

  توسعه

رويكرد بخشى و 

فضايى؛ بحث آمايش 

سرزمين ملى و استانى 

چهارم به در برنامه 

صورت جدى مورد 

  توجه قرار گرفت

رويكرد بخشى همراه با 

 /توجه به ابعاد آمايشى

منطقه اى و با اشاره به 

رعايت شاخص هاى 

  پايدارى و محيطى

اختصاص يك روز از  -  ياست ها/ ابزارهاس

درآمد نفت به هر استان 

گنجاندن تبصره هايى  -

در بودجه هاى ساالنه 

ل در راستاى ايجاد تعاد

  هاى منطقه اى

اعطاى تسهيالت  -

تكليفى به مناطق 

ايجاد  بتصوي -محروم 

 -مناطق آزاد تجارى 

انتخاب معدودى از 

مراكز منطقه اى در 

سطح كشور براى 

تمركززدايى جمعيتى و 

  فعاليت ها از تهران

افزايش سهم بودجه  -

سياست  -استان ها 

تقسيم بهينه منابع و 

امكانات عمومى براى 

استان ها و ارتقاى 

مناطق پايين تر از 

 2تبصره  -ميانگين ملى 

برنامه دولت را موظف 

به اجراى سياست هاى 

تمركز زدايى كرده و در 

اين راستا خواهان 

شفافيت در تخصيص 

اعتبارات جارى و 

عمرانى به تفكيك 

  استان ها شده بود

تشكيل خزانه استان  -

به منظور ساماندهى 

نظام غيرمتمركز درآمد 

تشكيل -زينه استان و ه

ستاد درآمد و تجهيز 

 -منابع انسانى استان 

تقويت نقش موسسات 

غيردولتى تامين كننده 

اعتبارات خرد از قبيل 

صندوق عمران و 

تهيه  -توسعه روستايى 

برنامه هاى هماهنگ و 

موزون توسعه يكپارچه 

تصويب ضوابط ملى  -

  آمايش سرزمين

مكلف كردن دولت به  -

سند ّملى اجرا درآوردن 

 -آمايش سرزمين 

تدوين نظريه پايه 

تهيه  -توسعه استان ها 

راه  -طرح آمايش استان 

اندازى تاالرهاى منطقه 

اى و استانى و ايجاد 

شبكه كارگزارى و 

پذيرش كارگزاران 

تنظيم بودجه  -محلى 

ساالنه استان ها بر 

اساس سند ّملى توسعه 

موظف نمودن  -استان 

دولت به تهيه، تصويب 

و ابالغ آيين نامه 

چگونگى ايجاد 

سازوكارهاى الزم براى 

نهادينه نمودن نگرش 

آمايشى در دستگاه ها و 

برقراى پيوند الزم بين 

اسناد ملى آمايشى با 

  طرح هاى منطقه اى

 10پيش بينى كاهش  -

درصدى فاصله 

شاخص برخوردارى 

شهرستان ها با كمتر از 

توسط كشور به سطح م

سطح ميانگين كشورى 

اين  180(طبق ماده 

درصد  2برنامه معادل 

از اعتبارات بودجه 

عمومى دولت به اين 

هدف اختصاص 

پيش  -)خواهد يافت

بينى تدوين، تصويب و 

اجراى نظام يكپارچه 

برنامه ريزى و مديريت 

پيش  -توسعه سرزمينى 

بينى اجراى نظام 

ارزيابى راهبردى 

ساس ماده محيطى (بر ا

پيش بينى  -)برنامه 184

به اجرا درآوردن نظام 

شاخص هاى پايدارى 

محيطى تا سال دوم 

 185ماده (برنامه 

تدوين برنامه  -)برنامه

جامع تقسيمات 

كشورى با جهت گيرى 

عدم تمركز و تفويض 

اختيار به مديران محلى 

و تقويت نقش 

تاكيد بر  -استانداران 

قانون  48تحقق اصل 

نى بر عدم اساسى مب

تبعيض در بهره بردارى 

از منابع و توزيع فعاليت 

هاى اقتصادى در استان 

ها و مناطق مختلف 
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كشور (به فراخور 

  )نيازها و استعدادها

صميم گيري براي ت

  هتوسع

تمركز، اما بر اهميت م

نهادهاى منطقه اى 

  تاكيد مى شد

تمركز و از طريق مركز م

  ملى

متمركز و از طريق مركز 

مزمان با تاكيد بر ملى، ه

انتقال وظايف اجرايى 

  به واحدهاى استانى

متمركز و همزمان با آن 

با تشكيل شوراى برنامه 

ريزى و توسعه استان به 

رياست استاندار و با 

طبق (ف مشخص يوظا

 8از فصل  68ماده 

پيش بينى  )برنامه

  گرديد

متمركز، اما بر نقش 

شوراى برنامه ريزى 

توسعه استان و ايجاد 

كميته برنامه ريزى 

  شهرستان تاكيد شد

متمركز، اما بر تقويت 

نقش استان ها و 

شهرستان ها در تصميم 

گيرى در طرح ها و 

برنامه هاى پيش بينى 

شده در برنامه پنجم 

  .تاكيد شد

عناصر نهادى در  -  توجه به عناصر نهادى

قالب شكل گيرى ايده 

اوليه كميته هاى برنامه 

ريزى استان و تشكيل 

بانك استان مورد توجه 

تشكيل  -قرار گرفت 

نهادهاى انقالبى 

همچون جهاد 

سازندگى و بنياد مسكن 

براى رسيدگى به 

مشكالت مناطق 

  محروم و عقب مانده

عناصر نهادى در  -

قالب تاسيس سازمان 

هاى عمران (از جمله 

سيستان، كيش، قشم و 

مورد توجه بود  )چابهار

تاسيس دفتر  -

اطق و هماهنگى امور من

ايجاد معاونت رياست 

جمهورى براى 

بازسازى مناطق جنگ 

زده نيز از جمله 

توجهات نهادى اين 

  برنامه بود

تاكيد بر افزايش نقش 

واحدها و دستگاه هاى 

اجرايى و سازمان هاى 

برنامه و بودجه استان 

  اه

تاكيد بر افزايش  -

اختيارات و وظايف 

مديريت هاى شهر و 

محلى در قالب ماده 

تاكيد بر  -برنامه  136

ساماندهى كمك ها و 

توسعه مشاركت هاى 

مردمى در اقدامات 

عمرانى و امور عام 

تاسيس مركز  -المنفعه 

 -ملى آمايش سرزمين 

تشكيل شوراهاى شهر، 

روستا، شهرستان و 

تشكيل شوراى  -استان 

برنامه ريزى و توسعه 

استان به رياست 

استاندار و با وظايف 

طبق ماده (مشخص 

 تاكيد بر برنامه - 168)

هاى توسعه مشاركت 

زنان و جوانان در 

فعاليت هاى اقتصادى، 

اجتماعى و فرهنگى 

  استان

تاكيد بر تقويت  -

جايگاه شوراى برنامه 

پيش بينى  -ريزى استان 

كميته برنامه ريزى 

اتخاذ  -شهرستان 

رويكرد توانمندسازى و 

تاكيد  -مشاركت محلى 

بر افزايش هماهنگى و 

ى نمودن برنامه محل

پيش  -ريزى روستايى 

بينى ايجاد نهادهاى 

هماهنگ كننده و تعيين 

وظايف آنها در سطح 

فرااستانى براى منطقه 

بندى كشور از ديدگاه 

مكلف نمودن  -آمايشى 

شوراى برنامه ريزى 

استان به ايجاد زمينه 

هاى الزم براى 

مشاركت شوراهاى 

اسالمى شهر، روستا و 

نى در ديگر نهادهاى مد

فرآيند تصميم سازى، 

نظارت و همكارى امور 

  عمرانى استان

پيش بينى تشكيل  -

شوراى برنامه ريزى و 

توسعه استان و كميته 

برنامه ريزى شهرستان 

برنامه  178بر طبق ماده 

پيش بينى ارتقاء  -

توانمندى هاى مديريتى 

استان ها و انتقال 

اختيارات اجرايى به 

استان ها و تمركز امور 

 -حاكميتى در مركز 

پيش بينى تشكيل 

شوراى آمايش سرزمين 

با مسئوليت معاونت 

برنامه ريزى و راهبردى 

پيش  -رئيس جمهور 

بينى تفويض اختيار به 

مديران محلى و تقويت 

اران در نقش استاند

قالب تدوين برنامه 

جامع تقسيمات 

  كشورى

     

   ANPاولويت بندي موانع تاثيرگذار در آمايش سرزمين كشور با استفاده از مدل 

هدف اين پژوهش، شناسايي موانع و تنگناهاي تاثير گذار در آمايش سرزمين در كشور است. در ارتباط با تنگناها و موانع 

ابرابري شديد و عدم تعادل هاي موجود در بين استان هاي كشور، معيارها و شاخص هاي تبيين آمايش سرزمين با توجه به ن

كننده اين عدم تعادل ها يعني مولفه هاي مختلف نهادي، اقتصادي، اجتماعي و اجرايي در نظر گرفته شده است. به گونه اي 
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، تاثيرات هر يك از عناصر در محدوديت ها و تنگناهاي كه با ايجاد ارتباط درون گروهي و برون گروهي بين عناصر و مولفه ها

  ).1آمايش سرزمين در كشور مشخص مي شود. (نمودار

  

  

  

  

  

  

  ): روابط بين خوشه هاي تنگناهاي و موانع آمايش سرزمين در كشور1نمودار (

دربرگيرنده تعدادي عناصر و مولفه هاي در اين پژوهش، معيارهاي اقتصادي، نهادي، اجرايي و اجتماعي كه هر يك از آنها 

تاثيرگذار مي باشند عالوه بر ارتباط درون گروهي، بين آنها وابستگي وجود دارد. ماتريس خوشه اي اين تنگناها در جدول 

  ) آورده شده است.4(

  ): ماتريس خوشه اي عوامل و تنگناهاي آمايش سرزمين در كشور3جدول (
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 هر در اهميت يا ارجحيت هاي تعيين مقياس از استفاده با ها خوشه و ها معيار همة به مربوط ماتريس و زوجي هاي مقايسه

  .)4گردد (جدول  مي مشخص 9 تا 1 اعداد به وسيلة قضاوت

  ): ماتريس مقايسه زوجي و وزن خوشه ها5دول(ج

  وزن نهايي  وزن نسبي  اجتماعي  نهادي  اجرايي  اقتصادي  عنوان

  153/0  517/0  701/0  68/0  98/0  1  اقتصادي

  261/0  803/0  08/1  65/2  1  23/2  اجرايي

  305/0  916/0  09/1  1  58/2  01/2  نهادي

  119/0  486/0  1  73/0  69/0  41/0  اجتماعي

  محاسبات نگارنده. منبع:  

  

 ناسازگاري مقدار روش اين است در 03101/0با  برابر شده انجام قضاوت ناسازگاري نرخ شود، مي مالحظه كه گونه همان

است  پذيرفتني نظرسنجي از ناشي خطاي و ها ت قضاو زياد تعداد با درنظرگرفتن خطا از ميزان بيشتر باشد. اين 1از  نبايد

  .)5(جدول 

 ANPاي  شبكه مدل ناسازگاري ): نرخ6جدول (

  اجتماعي  نهادي  اجرايي  اقتصادي  شاخص ها

  01127/0  04063/0  0531/0  0307/0  نرخ ناسازگاري
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  ): وزن نهايي شاخص هاي مورد مطالعه تنگناها و موانع آمايش سرزمين در كشور7جدول(

 وزن نهايي وزن خوشه ها وزن عمومي شاخص ها ي تحقيق

  033/0  153/0  218/0  اقتصادي

  059/0  210/0  283/0  اجرايي

  080/0  254/0  316/0  نهادي

  020/0  109/0  185/0  اجتماعي

  محاسبات نگارنده. منبع:                  

بيشترين نقش را در  080/0) با مقدار 1نتايج حاصل از مدل تحليل شبكه نشان مي دهد، شاخص هاي نهادي (جدول 

بيشترين موانع  059/0) با مقدار 1محدوديت هاي آمايش سرزمين در كشور دارد. در مرتبه بعد شاخص هاي اجرايي (جدول 

باعث شده اند. بررسي ها نشان مي دهد تدوين راهبردها در زمينه هاي نهادي و اجرايي را در طرح هاي آمايش سرزمين كشور 

  به مقدار زيادي منجر به بهبود محدوديت و تنگناهاي اقتصادي و اجتماعي كشور خواهد شد. 

  ساختاري تنگناهاي آمايش سرزمين كشور معادالت مدلسازي

مفهوم اقتصادي، نهادي، اجرايي و اجتماعي مورد بررسي  چهار مجموع در كه است پذير مشاهده متغير 40 داراي پژوهش اين

بررسي تنگناها و موانع  از بعد كه، مفهوم اين است. به شده استفاده ليزرل افزار نرم از آزمون اين انجام قرار گرفته است. براي

 الگوسازي براي توانستند مي كه متغيرهايي ترين عمده تحليل همبستگي، ضرايب نتايج به استناد با و آمايش سرزمين در كشور

 اقتصادي، اجرايي، نهادي و اجتماعي تحت عوامل عناوين تحت دروني مكنون متغير چهار شوند در مجموع واقع مفيد ليزرل

 ، معيارهاي7جدول  اطالعات با مطابق كه شدند عنوان طرح هاي آمايش سرزمين مشخص با بيروني مكنون متغير يك تأثير

است.  برخوردار خوبي برازش از مربوط مدل است، يك بوده كمتر از چون بوده است كه 93/0برابر  برازش نيكويي شاخص

 ، تأثيرات4در نمودار  آمده دست به = 003/0معناداري  سطح و تحقيق ساختاري مدل شده استاندارد ضرايب برآورد اساس بر

 و مستقيم ضريب با ، موانع اجرايي 98/0مثبت  مستقيم و ضريب با آمايش سرزمين در كشورطرح هاي  موانع نهادي روي

 و موانع اجتماعي نيز 53/0مثبت  ضريب با طريق موانع اجرايي و نهادي از غيرمستقيم طور به و عوامل اقتصادي 61/0مثبت 

موانع اجرايي و نهادي، منجر به محدوديت  تاثيرتحت  كه اين موانع نيز به صورت غيرمستقيم 39/0مثبت  و مستقيم ضريب با

در نتيجه مي توان چنين گفت كه تنگناها و موانع اجرايي آمايش سرزمين  هاي طرح هاي آمايش سرزمين در كشور مي شود.
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كنندگي بيشترين تاثيرات را بر روي ساير مولفه هاي توسعه اي كشور داشته اند به گونه اي كه اين موانع داراي قدرت تبيين 

 از كدام هر براي ،4نمودار  در شده طراحي ساختاري مدل مي باشند. در شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي تغييرات در

تحليل  از حاصل نتايج بودن بهتر از نشان كه شده اند بارگذاري مناسبي شكل به شده متغيرهاي مشاهده مكنون، متغيرهاي

  ). 2دارد (نمودار  تنگناهاي آمايشي كشورساختاري  مدل سازي در تأييدي عاملي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): تاثيرگذاري موانع مختلف اقتصادي، اجتماعي، نهادي و اجرايي در آمايش سرزمين كشور2نمودار (

متغيرهاي آمايش  مستقم اثرات به توجه تغيير يا تثبيت موانع با بر كاركردهاي چهارگانه ن كنندهيتب ساختاري معادله مدل

  از: است عبارت استاندارد غير ضرائب حسب بر سرزمين 

39/0 Social  +98/0 Institutional  +61/0 Executive  +53/0 Economic  =Enter 

  

  

  

  

  اثرات غيرمستقيم:

Executive= )67/1  +19/1  +36/1  +50/1  +56/1  +47/1  +26/1  +78/1  +70/1  +56/1  +68/1 (61/0 

)27/1  +72/1  +49/1  +38/1  +64/1  +60/1  +78/1  +72/1  (53/0=Economic    

Institutional=  )61/2  +50/1  +53/1  +41/2  +02/2  +73/1  +33/2  +41/1  +92/1  +89/1  +1 (98/0  

 )39/1  +45/1  +72/1  +57/1  +64/1  +38/1  +63/1  +36/1  (39/0 =Social  
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  ): شاخص هاي برازش براي مدل ساختاري تنگناهاي آمايش سرزمين كشور8( جدول

  برازش قابل قبول  مدل  اصالح شده  نام شاخص  شاخص ها

  

  برازش مطلق

  سطح تحت پوشش كاي اسكور

  نيكويي برازش

  نيكويي برازش اصالح شده

031/0  

93/0  

82/0  

  درصد 5بزرگتر از 

90 > GFI  

90 > AGFI  

  

  

  برازش تطبيقي

  

  برازش نرمال نشده

  برازش نرمال شده

  برازش تطبيقي

  برازش افزايش

78/0  

91/0  

80/0  

80/0  

90 > NNFI  

90 > NFI  

90 > GFI  

90 > IFI  

  

  برازش تقليل يافته

  شاخص برازش نرمال تقليل يافته

  براوردريشه ميانگين مربعات خطاي 

  كاي اسكور نرمال شده به درجه آزادي

82/0  

076/0  

05/1  

  درصد 50باالتر از 

RMSEA  درصد 10كمتر از  

  3تا 1

                  محاسبات نگارنده. منبع:

  جمع بندي 

آمايش با مروري سريع به سير تحوالت آمايش سرزمين ايران ، مي توانيم چنين نتيجه گيري كنيم كه با وجود اينكه ضرورت 

سرزمين از قبل از انقالب و تاكنون مطرح و مورد تاكيد بوده است ، ولي در عين حال ، اقدامات چشمگيري تا به حال در اين 

رابطه انجام نشده است. بدون اغراق مي توانيم بگوييم كه كشور ما در حال حاضر ، ده ها سال از تحوالت علمي و تخصصي 

ين بخش ، به صورت خالصه اشاره اي داريم به بعضي از اقدامات مهم آمايش سرزمين در آمايش سرزمين فاصله دارد . در ا

  ايران:

تصويب (( برنامه توسعه و عمران ايران)) به منظور اجراي برنامه هفت ساله عمران كشور، در مجلس شوراي ملي در سال  .1

1327   

   1344تاسيس مركز آمار ايران وابسته به سازمان برنامه در سال  .2



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

177 

 

  1351دولت در سال  طمنطقه و ارايه برنامه براي هر منطقه توس 11تقسيم ايران به  .3

و تنظيم قرارداد جهت تهيه طرح آمايش سرزمين ايران با مهندسان مشاور  1353ايجاد مركز آمايش سرزمين در بهمن  .4

  ) 20، ص1386ستيران به عنوان تجربه اول( مير محمدي ،

  ).1356-1352ج ساله عمراني پنجم ( اجراي برنامه پن .5

به عنوان تجربه دوم و تهيه برنامه  1362پس از انقالب ، آغاز طرح پايه آمايش سرزمين جموري اسالمي ايران در سال  .6

  ).1366-1362توسعه پنج ساله اول (

به منظور تدوين زمينه هاي اصلي تهيه برنامه هاي  1363تصويب كليات طرح پايه آمايش سرزمين در هيات دولت در سال  .7

توسعه اقتصادي، اجتماعي ، منطقه اي و ارايه چارچوب نظري توسعه منطقه اي در قالب استراتژي ملي و نتيجه گيري مكاني 

  از آن ها 

جلد با عنوان (( چارچوب نظري  24، كه در 1365راز مدت آمايش سرزمين در سال تدوين اصول استراتژي هاي كلي د .8

  تهيه شد. 1368استان كشور در سال  24پايه توسعه استان )) براي هريك از 

  1377آغاز مطالعات طرح پايه آمايش سرزمين جمهوري اسالمي ايران به عنوان تجربه سوم در سال  .9

  . 1379ت دولت در سال ئپايه آمايش سرزمين در هيارايه نتايج مطالعات طرح  .10

  1383ت دولت در سال ئمصوبه اصول آمايش سرزمين در عرصه برنامه ريزي در هي .11

و ايجاد مركز آمايش سرزمين و توسعه پايدار در  1383تصويب ضوابط ملي آمايش سرزمين در برنامه چهارم در سال  .12

  همين سال .

  1384سياست ها و اقدامات اولويت دار براي مديريت امور آمايش سرزمين در سال طراحي خط مشي ها و  .13

با بررسي اجمالي ، از تاريخچه كلي مي توان گفت كه با وجود تالش هاي نظري متعددي كه اغلب به صورت پاره پاره و 

از طرح ها و برنامه ها ديده  مقطعي انجام شده است، يك روند و سير منطقي ، زنجيره اي ، يكپارچه و جامع در هيچ يك

نمي شود . هر دولتي كه روي كار آمده يكسري برنامه تدوين كرده كه به دليل عدم حمايت و پشتيباني ، تداركات و ايجاد 

جمعا به دليل  زير ساخت هاي تشكيالتي و مديريت صحيح و تامين منابع الزم ، كمتر به موفقيت چشمگيري نايل شده اند.
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كري صحيح، مراكز تحقيقاتي مناسب ، عدم آگاهي مجريان در ايران از اصول و فنون آمايش سرزمين ، نبود نبود جريان ف

ن در دانشگاه ها و عدم شناخت وزرا و نمايندگان مجلس از اهميت و فنون آمايش سرزمين ، استقبال ميرشته آمايش سرز

و برنامه ها در مرحله مصوبه و نظري باقي مانده و به ناكامي  چنداني از آمايش سرزمين در ايران تاكنون نشده و اغلب طرح ها

كشيده شده اند. نمونه بارز آن عدم تعادل جغرافيايي و جمعيتي در كل سرزمين و به خصوص انفجار و افزايش بي رويه 

سازي نگاساس ، ايجاد سازوكارهاي هماه بر اين جمعيت تهران و ديگر نقاطي است كه قاعدتا محور توسعه نيستند.

كار هاي توازن بخشي به اقتصاد مناطق و دستيابي به الگويي بهينه از تقسيمبخشي، اتخاذ سياستهاي فضايي بينسياست

هاي فضايي توسعه ملي متناسب با تحوالت تخصصي بين مناطق، اصالح نظام سكونتگاهي، بازنگري در اهداف و سياست

رت بر تحوالت توسعه فضايي كشور نه تحوالت و ايجاد سازوكارهاي ارزيابي و نظابيروني و تعامل و استفاده مطلوب از اينگو

همچنين  نظر قرار گيرند. مدهاي آمايش سرزمين ها و اقدامترين مواردي هستند كه شايسته است، در سياست... از جمله مهمو

كه طرح هاي آمايش سرزمين پشتيباني مي كنند  قبل آورده شده متوجه ميشويم كه قوانيني مقالهبا توجه به مطالبي كه در اين 

اقتصادي هر كشوري هستند. در نظام هاي غير متركز عمدتا قانون گذاري بعهده مراجع محلي است و  –متاثر از نظام سياسي 

سهم مقامات استاني با منطقه اي و ملي در مقايسه كمتر است ،ولي در نظام هاي متمركز نقش حكومت مركزي در آمايش 

رزمين بيشتر است . در ايران به دليل نوبنياد بودن بسياري از موانع محلي(شهرداريها، شوراهاو..) حوزه نفوذ قانوني آنها تنها س

بخش بسيار كوچكي از سرزمين را در بر ميگيرد. و در نتيجه نظام قانون گذاري بيشتر متكي به حكومت مركزي است از اين 

ررات و اصول بدليل عدم برخورداري از اختيارات و وظايف مشخص ناچيز بوده و رو سهم مقامات محلي در تدوين مق

مشاركت مردمي تقريبا ناديده گرفته مي شود . در مجموع با توجه به نظام برنامه ريزي موجود كشور و قوانين فعلي در ارتباط 

  ح زير احساس ميشود :با آمايش سرزمين در استفاده بهينه از سرزمين ، نواقصي و نارسايي هايي به شر

قانوني كه تعيين كننده جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزي و هدايت كشور باشد و رابطه آن را با نظام برنامه ريزي  .1

  اقتصادي ، اجتماعي باشد وجود ندارد 

با پيشرفت ها و تغييرات به در بسياري از موارد قوانين موجود به روز نبوده و با شرايط زماني و وضعيت خاص زمان و . 2

  وجود آمده سازگاري ندارند.

  بازنگري و تجديد نظر در قوانين به ندرت اتفاق مي افتد . 3

  توافق، همفكري و همكاري در قوانين و روند برنامه ريزي وجود ندارد . 4

  ظرفيت سازي نهادي و سازماني محدود است . 5
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  طرح پايه آمايش سرزمين فاقد پشتوانه قانوني و ضابطه اجراي است . 6

  خط مشي در خصوص تغيير تشكيالت آمايشي وجود ندارد . 7

  قوانين مربوط به حدود اختيارات تصميم گيري در خصوص بهره برداري از سرزمين وجود ندارد .  8

  وجود نيست قوانين تعين كننده رابطه آمايش سرزمين و ارزيابي اثرات م. 9

  ارزيابي در مورد طرح هاي آمايشي صورت نميگيرد. 10

  به اثرات زيست محيطي طرح هاي آمايش توجهي نمي شود. 11

  از مراكز علمي و دانشگاهي استفاده الزم نمي شود. 12

  آموزش هاي الزم در زمينه تربيت افراد متخصص صورت نميگيرد . 13

  دازه بهره برداري از آنها توجه الزم صورت نمي گيرد  به توان منابع طبيعي در زمينه ان. 14

باتوجه به نتايج و نوشتار هاي كه در اين فصل و فصول پيشين آمده به طور كلي و با در نظر گرفتن محدوديت ها و و نواقص 

آورده شده  كه به شرح زير موجود در زمينه اجراي برنامه هاي آمايشي راهكار هاي در دو بخش خرد و كالن آورده شده

  است:

  راهبرد هاي كالن

  *گسترش و نفوذ تفكر آمايش سرزمين در بين سياستمداران و تصميم گيران دولت 

  *بازنگري در نظام آمايش سرزمين و تبيين مجدد تعاريف ، اهداف و كاركردهاي آن از طريق توافق و تبادل نظر 

  *توجه به قابليت ها و ظرفيت هاي آمايش سرزمين جهت حل مسايل زير بنايي كشور در كنار برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي 

  *برقراري ارتباط بين مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي با ساختار برنامه ريزي ، سياست گذاري و قانون گذاري دولت 

در مقررات ، ارتقا و بهبود دستور العمل ها ، خط و مشي ها و ضوابط *ظرفيت سازي در قوانين و بازنگري و تجديد نظر 

      اجرائي نظام
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  *ظرفيت سازي نهادي و تشكيالتي ، بازنگري در تشكيالت نظام و تبيين وظايف ، اختيارات و مسوليت جديد 

  *ظرفيت سازي منابع انساني متخصص 

  *ظرفيت سازي در مديريت آمايش سرزمين 

  اعتبارات بخش آمايش سرزمين و تقويت پشتوانه مالي نظام *تجديد نظر در 

  *كاهش اختيارات سازمان هاي تصميم گيرنده در خصوص تخصيص اراضي و تقويت اختيارات سازمان هاي آمايش سرزمين 

  هاي نقشه سازي ، تفسير و تركيب اطالعات *تقويت تكنولوژي

برنامه تخفيف اثرات زيست محيطي منفي ، برنامه :  ازي و حفاظت شامل*تاكيد قانوني بر لزوم تهيه برنامه هاي مديريت بهس

  پايش و نظارت، برنامه هاي آموزشي و بهبود سازماني ، برنامه مشاركت مردمي ، برنامه هاي مديريت زيست محيطي 

  اقتصادي ) –*تعين روش مناسب جهت كنترل فعاليت هاي بهر برداري بخش خصوصي (روش هاي مالي 

عدالت اجتماعي و تعادل هاي منطقه اي با هدف شكل گيري مناطق متعادل در سطح ملي و استاني از طريق  * گسترش

حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در مناطق پيراموني و بهبود توزيع جمعيت در مناطق و كاهش مشكالت 

  اجتماعي.

  حروميت و حمايت از اقشار نيازمند جامعه.*كاهش محروميت ها باالخص در مناطق روستايي با هدف رفع م

*استفاده بهينه از ظرفيت هاي زيربنايي موجود در مناطقي كه از اين جهت توسعه يافته اند با نيت صرفه جويي در ميزان و 

  تسريع در بازدهي سرمايه گذاري ها.

  راهبرد هاي خرد

  ند(مديريت سازماني)*نحوه مديريت جنبه هاي نهادي و سياسي فرآيند توسعه شناخته شو

* نحوه مديريت منابع كمياب(بهره برداري بهينه از منابع) جهت نيل و ابقا رشد و توسعه متعادل شناخته شود (مديريت منابع 

  فيزيكي)
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* نحوه مديريت افراد و گروه ها در محيط فرهنگي معين شناخته شده و اطمينان كافي از پذيرش و ظرفيت تفاهم و توافق 

  به طرح ها و تغييرات و پيامد هاي آن حاصل گردد (برنامه مشاركتي مردمي ) مردم نسبت

*نحوه مديريت از طريق نفوذ و نحوه نفوذ به محيط داخلي و خارجي ودر نهايت نحوه مديرت تغييرات شناخته شود (مديريت 

  تغييرات مديريت منايع انساني)

ار بهبود سرمايه و وضع مالي طرح ها جهت حذف ضعف نهادي و * تقويت وارتقا آموزش و ايجاد تغييرات فرهنگي در كن

سازماني و فراهم سازي زمينه هاي الزم جهت حل مسايل نهادي سازمان ها توسط مديران و كاركنان سازمان هاي اجرائي 

  طرح ها و برنامه ها (مديريت آموزش و ترويج )

، اولويت ها، گزينش ها و گزينه ها همراه با درك كامل * دادن ديدي روشن و ادراكي كافي از اهداف و توسعه طرح ها

  محدوديت ها و موانع موجود بر سر راه بخش هاي خصوصي و عمومي (دستورالعمل ها ، خط مشي ها و..)

* ايجاد اتحاد و مشاوره تصميم گيرندگان ، برنامه ريزان، مديران؛ مجريان در جريان اجراي طرح ها جهت توافق در مورد 

روش هاي نيل به آنها و در نهايت استفاده از نظرات، عاليق و عقايد جديد و تقويت قدرت مديريت و رهبري  اهداف و

  (ايجاد كميته ها و شوراهاو همايش ها ...)

* تقويت حس همكاري و مسوليت و تعهد گروه ها تحت رفتار ديگر گروه ها و اهميت و تعهد وجدان كاري ( از طريق 

  د ذي نفوذ)سياست گذاران وافرا

  منابع

 2، شماره 1)، آمايش سرزمين راهي به سوي تعادل نظام شهري و توسعه يافتگي،مجله اقتصادي، سال1390صنيعي، احسان،(

  ، 52، شماره  8)، تجزيه و تحليل موانع آمايش سرزمين در ايران، مجله راهبرد،سال1388صالحي،اسماعيل،پور اصغر، فرزام ،(

    1390)،  برنامه ريزي منطقه اي براي مديران ، انتشارات پرستا، تهران،1390رضايي، علي اكبر،(

)، آمايش سرزمين: تجربه جهاني و انطباق آن با وضع موجود ،انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات  شهر 1385توفيق ، فيروز،(

 سازي و معماري ايران

  6نيم قرنبرنامه ريزي توسعه وآبادي، مجله توسعه فضايي،شماره  )، تاملي در نتايج1381وحيدي، منوچهر،(



  و همكاران رشنوفر                      

182 

 

  )،برنامه ريزي در ايران،ترجمه اعظم محمد بيگي، نشر ني، 1377اچ،( -مك  لئود،تاسي

  )، اقتصاد ايران،نشرني،چاپ اول،1376رزاقي،ابراهيم، (

  )،كالبد شناسي يك برنامه توسعه،دانشگاه تربيت مدرس،1374مومني،فرشاد،(

)،آمايش سرزمين راهنمايي براي آموزش عالي،فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، 1373حيدي،پريدخت،(و

  تهران، سال دوم،

)، ارزيابي روند برنامه ريزي آمايش سرزمين در ايران و ارائيه راه حلي براي بهبود آن،مجله علوم 1389شريف زادگان،علي،(

  ،4،شماره 7محيط زيست،جلد 

  )، شهرنشيني در ايران، انتشارات دانشگاه تهران،1383ميان، فرخ، ( حسا

  )، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، جلد اول و دوم، انتشارات علمي،تهران،1371عروضي، علي رضا،(

  )،معاونت امور اقتصاد و هماهنگي،دفتر اقتصاد كالن،سازمان برنامه و بودجه،1377سابقه برنامه ريزي در ايران،(

)، سير تحول برنامه هاي آمايش سرزمين قبل و بعد از انقالب،فصلنامه برنامه ريزي رفاه و توسعه 1388المرضا،(لطيفي،غ

  1اجتماعي،شماره

  )،دفترآمايش و توسعه پايدار سازمان مديريت و برنامه ريزي،1394مطالعات آمايش سرزمين،(

  

 

  

  

 


