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  بيان مساله

اي، طي چندين دهه گذشته بوده ترين اهداف برنامهيكي از اصلي »كاهش نابرابري«در ادبيات جغرافيايي ايران، موضوع 

آيد، اغلب به شكلي بدون انسجام شمار ميريزان اقتصادي بههاي برنامهترين دغدغهاست و با وجود اينكه يكي از مهم
به داليلي  گرفته، هنوز وسعت زيادي از كشور هايي كه براي كاهش نابرابري صورتمطرح شده است. با وجود همه تالش

گذاري، از محدودكننده امنيت سرمايه هاي ناشي از جنگ تحميلي و عواملها، ناامنيناهماهنگي از قبيل انزواي جغرافيايي،
هاي وجود نوعي احساس نياز به ديدگاه به دليلاخير  هايسالتوجه به آمايش سرزمين در  است. بازماندهچرخه توسعه 

اي را نيز با خود منطقه -روابط بخشي، ايروابط غيربخشي و بين منطقه است كه عالوه برنگر، دورنگر و راهبردي جامع
. بنابراين نياز ريزي و اجرايي كشور دانستتوان نوعي تحول در مختصات فكري نظام برنامهشد. اين تفكر را ميداشته با
ها يكي از موانع جدي براي دستيابي وجود نابرابري زيرا رسد،اي ضروري به نظر ميريزي جامع فضايي و منطقهبه برنامه

در اين ارتباط راهبردهاي آمايش سرزمين براساس  .آيدبه شمار مي به توسعه متعادل و متوازن بين مناطق مختلف كشور

كند. به براي هر منطقه معين مي را سنجي هر يك از مناطق، محصوالت مشخصيپذيري و قابليتها، نقشبندياولويت
توان به بخش ميدهد كه در رأس آنها ها را نشان ميطرح آمايش سرزمين جانمايي بسياري از فعاليت ،عبارت ديگر

   كشاورزي، صنايع تبديلي، صنعت و گردشگري اشاره كرد.
 سرزمين تأكيد شده است. به عبارت در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي، در برنامه ششم توسعه بر لزوم اجراي آمايش

عاليت اقتصادي بدون انجام هر فو  از جمله راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي استفاده از طرح آمايش سرزمين است ،ديگر
. لزوم دستيابي به رشد و توسعه در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي، آميز نخواهد بودموفقيتسرزمين توجه به طرح آمايش 

اي، نگر باشد و توسعه منطقهجامع ايآمايش سرزمين بايد يك برنامه ،هاي هر منطقه در كشور است. بنابراينشناسايي قابليت
بررسي  ، برايگزارش حاضردهد. اي و بخشي را مدنظر قرار شي و برقراري ارتباط هماهنگ توسعه منطقههماهنگي بين بخ

  شده است. نجاممورد نظر، ا ، تحليل مسايل مربوطه و پيشنهادهايمساله آمايش سرزمين در راستاي اقتصاد مقاومتي

 تحليل مساله

رايه و سپس به تحليل ا» ريزي آمايش سرزمينبرنامه«تعريفي دقيق از هاي آمايش سرزمين، ابتدا الزم است براي تحقق برنامه
نگرد اي ميجانبه به فضاي ملي و منطقهبا ديدي وسيع و همه ،ريزي آمايش سرزمينبرنامهپرداخته شود.  مسايل مربوط به آن

پردازد؛ ها ميمعيت و فعاليتها و امكانات موجود فضايي و انساني، به توزيع بهينه جها، قابليتو براساس توانمندي
هاي اقتصادي و اجتماعي از طيف مناسبي از فعاليت ،ها، نيازها و موقعيت خودطوري كه هر منطقه متناسب با قابليتبه

برخوردار باشد. به تعبير ديگر، هدف آمايش سرزمين، شناسايي مناطق محروم و ارايه رهنمودهاي الزم در بلندمدت براي 
- يا خدماتي، چگونگي استقرار جمعيت، نحوه ارتباط بين نقاط شهري و روستايي و همچنين ارايه سياست هاي صنعتيقطب

حساب در مناطق ديگر است. در صورتي كه طرح آمايش حساب در مناطق ويژه و فقر بيگذاري براي جلوگيري از رفاه بي
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تيابي به اين اهداف به توزيع عادالنه ثروت و امكانات ها را به اندازه كافي مورد توجه قرار دهد، دسسرزمين همه اولويت
  خواهد شد.منجر 

ريزي، عوامل ريزي كشور، هدف خاص برنامهريزي ملي به عواملي مانند ماهيت نظام برنامهنحوه سازماندهي برنامه
ريزي ارتباط، برنامههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بستگي دارد. در اين شناختي، عوامل محيطي و ويژگيفن

ريزي كالن اي و برنامهمدت توسعههاي ميانشود و با تدوين برنامهمراتبي از سطح آمايش ملي شروع ميصحيح و سلسله
ريزي بر مبناي آمايش سرزمين و ارتقاي جايگاه آمايش طراحي نظام برنامه شود.ريزي خرد منتهي ميبه برنامه ،اقتصادي

مدت و بلندهاي منظور تنظيم رابطه ديدگاهترين سند توسعه بلندمدت كشور بوده است كه بهدستعنوان باالسرزمين به
در چهارچوب  ،هاي مختلف جغرافيايياي و تعيين نقش و جايگاه بخشريزي بخشي و منطقهمدت و تنظيم روابط برنامهميان

  گيرد. مباني آمايش سرزمين صورت مي
تاريخچه آمايش   گيرد.با نگاهي اجمالي، تاريخچه آمايش سرزمين در ايران مورد بررسي قرار مي ،در گزارش حاضر
پس از «و » پيش از پيروزي انقالب اسالمي«توان به دو دوره برداري از منابع سرزمين در ايران را ميسرزمين و نظام بهره

هاي عمراني قبل از پيروزي انقالب اسالمي ايران، موفق رنامهطور كلي مجموعه ببندي كرد. بهطبقه» پيروزي انقالب اسالمي
بعد از پيروزي ها و قطبي شدن فضايي و بخشي منجر شدند. اي نشدند و بيشتر به تشديد نابرابريهاي منطقهبه ايجاد تعادل

هاي توسعه جراي سياستهاي مختلف در اقتصاد ايران و اهاي اخير، توجه به توسعه استاندر طول دههانقالب اسالمي و 
هاي كشور مورد تأكيد قرار گرفته و در ريزيطوري كه اين موضوع در برنامه، بهاست ها بودهاي مورد توجه دولتمنطقه

- اي به دنبال كاهش شكاف بين مناطق و جلوگيري از افزايش آن بوده است، اما برنامههاي منطقهريزيها، برنامهتمام دوره

نيافتگي اي و توسعههاي منطقهبه آمايش سرزمين تاكنون به صورت كامل اجرا نشده و همچنان نابرابري هاي مربوطريزي
  ها در كشور قابل مشاهده است. استان

ها، اند، افق زماني تعيين شده در برنامههاي آمايش سرزمين تاكنون به اهداف خود نايل نشدهيكي از داليلي كه برنامه
ترين دليل آن، اي پيشين بوده است كه اصليهاي توسعهاستانداردهاي الزم در برنامه نكردن بودن و رعايتگرايانه آرمان
اي كشور است. واضح است كه وجود يك سند باالدستي در هاي توسعهريزييك سند باالدستي استاندارد در برنامه فقدان
هاي مختلف كشور بتوانند از آن تبعيت كنند. اين سند ضروري است تا بخش موضوعياي كشور هاي توسعهريزيبرنامه

هاي جغرافيايي، شرايط اقليمي و مرزهاي آبي و خاكي كشور تنظيم شود و عامل زمان را باالدستي بايد با توجه به محدوده
-ها و توانمنديهر منطقه ويژگي ،بنابراين ،كه ايران داراي شرايط محيطي متنوعي است نظر بگيرد. از آنجا طور جدي دربه

 افراداي اختصاصي تبيين شود تا انگيزه دسترسي به آن براي هاي مخصوص به خود را دارد و بايد براي هر منطقه برنامه
  جامعه وجود داشته باشد.

گيري آمايش سرزمين و جهتشود. تاكيد مي ، همچنان به اجراي آمايش سرزميندر قانون برنامه ششم توسعه ،بنابراين
ريزي هاي قبل از آن كه به نوعي برنامهبه توسعه مناطق مختلف كشور، تفاوت اساسي برنامه ششم توسعه با برنامهتوجه 
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ها محور بودن، بر اجرايي و عملياتي بودن برنامهشوند، است. برنامه ششم توسعه ضمن موضوعاقتصادي كالن محسوب مي
تعيين موضوعات «و » هاتدوين راهبرد توسعه استان«، »سرزميناصالح ضوابط ملي آمايش « همچنين، نيز تأكيد دارد.

گيرد. در اين برنامه ، سه مبحث مهمي است كه در برنامه ششم توسعه در زمينه آمايش سرزمين مورد توجه قرار مي»خاص
اهبردي رياست ريزي و نظارت رها گذاشته شده است و معاونت برنامهبه عهده خود استان ،هاتدوين نظريه توسعه استان

ها تدوين و براي ريزي برنامه ششم توسعه براساس راهبرد توسعه استانجمهوري، وظيفه بازنگري آن را دارد. نظام برنامه
  هر استان يك راهبرد توسعه تعيين شده است. 

چيست و با توجه به تمامي مطالب مطرح شده، اين سوال بايد پاسخ داده شود كه ضرورت و اهداف آمايش سرزمين 
ضرورت و اهداف  رت تفصيلي بهصو گزارش به ايندر كيد شده است؟ امه ششم نيز بر ضرورت اجراي آن تأچرا در برن

 اي موضوعيها و توسعه منطقهآمايش سرزمين و در راستاي آن كاهش نابرابريشود. آمايش سرزمين پرداخته مي
آمايش سرزمين   در ادامه اين بخش، مشكالت و تنگناهاي ساختاري موجود و ضرورت ،ناپذير است. در اين ارتباطاجتناب

  شود.بررسي مي خالصه طوربهو همچنين اهداف آمايش سرزمين 
عد اقتصادي و جمعيتي قابل بررسي است و ارتباط تنگاتنگي ترين مباحث مربوط به آمايش سرزمين كه از بيكي از مهم

ريزي آمايش سرزمين بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري در مناطق مختلف كشور است. اگر برنامه با امنيت اقتصادي دارد،
زا از حالت متمركز خارج شده، در تمامي سطوح كشور پخش خواهند شد و توزيع هاي اشتغالصورت گيرد، فعاليت

يابي، دارد كه شاغلين براي شغلمشاغل نيز به تبع آن در كل كشور صورت خواهد پذيرفت. در اين شرايط ديگر لزومي ن
ريزي شهرها را انتخاب كنند و مسايل اكولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي و غيره را پديد بياورند. بدين ترتيب، از طريق برنامه

اي طراحي كرد كه شاغلين براي كار مجبور به انتخاب توان روند توزيع مشاغل را در كشور به گونهآمايش سرزمين مي
  هاي كاريابي نشوند.عنوان مكان شهرها به

هاي شغلي به صورت همگن و يكسان كه فرصت كندريزي براي آمايش سرزمين، اين امكان را فراهم ميبرنامههمچنين، 
هاي شغلي جديد ايجاد كند. توان بالقوه فرصت ،هايي كه دارداي با توجه به مزيتدر سراسر كشور توزيع شوند و هر منطقه

گذاري در مناطق ريزي كشور با نگاه آمايش سرزمين، كاهش نرخ بيكاري، سرمايهاطق مختلف، مديريت و برنامهو بالفعل من
هاي شناسايي شده، كمك به احياي كشاورزي و نيروي شاغل در اين بخش در مناطق مختلف براساس توان و مزيت

در بهبود آمايش سرزمين و  هر منطقه هايهاي شغلي براساس ظرفيت نيروي انساني و مزيتخيز، ايجاد فرصتحاصل
  كاهش تهديدات امنيت اقتصادي در مناطق مختلف، ضروري هستند.

يكي از اهداف مهم آمايش سرزمين ايجاد مديريت يكپارچه است كه نياز به نهادها و ابزارهايي دارد. با توجه به اينكه 
سيس افزايد، نيازي به تأاد ساختارهاي جديد بر حجم آن ميدر حال حاضر تشكيالت دولتي ايران بسيار گسترده است و ايج

ريزي و توان با واگذاري مسووليت مطالعه، برنامهها را ميشود. اين طرحنهادي افزون بر تشكيالت كنوني احساس نمي
ابزارهاي نويني ها ارجاع داد. اما ابزارهاي كنوني براي مديريت سرزمين نارساست و بايد خانهتصويب، به يكي از وزارت
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اي براي تحقق اهداف مورد بحث الزم براي مديريت مطلوب آماده شود. مختصري از ابزارهايي كه در سطوح ملي و منطقه
يا زونينگ سراسر » بنديمنطقه«هاي هاي وابسته، نقشهها براي گسترش شهري و فعاليتهاي تناسب زمينهستند، نقشه

ها خواه شهري، خواه روستايي و تحديد حدود نواحي است. بايد توجه داشت تا زماني گاهسرزمين، پيشنهاد شبكه سكونت
  آميز نخواهد بود.كه ابزارهاي مورد نياز محقق نشوند اجراي طرح آمايش سرزمين موفقيت

دهنده ناز آنجا كه نظام آمايش سرزمين در ايران هنوز در مراحل اوليه تحول و تكوين خود قرار دارد، شواهد موجود نشا
آميز از مراحل وجود قابليت و استعدادهاي بالقوه براي رشد و تكوين گسترش اين نظام در كشور است. عبور موفقيت

ها، ها و امكانات و فرصتمختلف اين جريان مستلزم بازنگري در روندهاي گذشته، درك مسايل و مشكالت، قابليت
 هاي موجود و درك زماني و مكاني از وضعيت موجود است.رصتيابي علل نواقص و مشكالت و توجه عميق به فريشه

ترين مشكل اجراي طرح آمايش سرزمين در ايران، جدي نبودن موضوع براي مجموعه بخش عمومي رسد مهمبه نظر مي
اري از ها مانند بسياند، هنوز اين طرحاي كه تاكنون تصويب شدههاي توسعهاست. با وجود تأكيدهاي فراوان در برنامه

 ها ندارد.اي به آنشود، تلقي شده و كسي توجه ويژههاي دولتي انجام ميها و سازمانخانهمطالعات ديگر كه توسط وزارت
  شوند.دامه راهكارهاي پيشنهادي ارايه شده در گزارش، مطرح ميدر ا

 راهكارهاي پيشنهادي

 هاي نسبي و ظرفيت ها و مزيتامكانات، قابليتهايي مانند جمعيت، در اجراي سند آمايش سرزمين، به شاخص
پذيري مناطق توجه ويژه شود. واضح است كه در صورت عدم توجه، مشكالت زيادي پيش روي اجراي آن توسعه

 شود كه افزايش موارد ضعف و تهديدها را در پي دارد.ايجاد مي

 كاركرد آمايش در كاهش فقر و «ين، منظور كاهش هر يك از تهديدها و موارد ضعف موجود در آمايش سرزمبه
  عنوان يك محور اصلي بايد مورد توجه قرار گيرد.، به»اي و مليهاي منطقهنابرابري

 ساله، ساالنه، بخشي هاي پنجدستيابي به اهداف آمايش سرزمين در يك افق بلندمدت، مستلزم  رسيدن به اهداف برنامه
 ها در راستاي اهداف آمايش باشد.برنامه گيري ايناي بوده و ضروري است جهتو منطقه

  مطالعه پيامدهاي فضايي هر كدام از سطوح كالن، خرد، توسعه و بخشي، در تبيين بهتر جايگاه آمايش در نظام
 ريزي، كمك زيادي خواهد كرد.ريزي و در بين سطوح برنامهبرنامه

 بخش نبودن بخشي از عوامل نتيجه ،ايش سرزمينهاي آماعمال قوانين يا اجراي مصوبات متناقض با اهداف و سياست
 كه بايد مرتفع شود. آيدهاي آمايش سرزمين در ايران به شمار ميبرنامه

 توان فقدان تفكر سيستمي و نهادينه براي مديريت سرزمين هاي موجود را ميترين علل ضعف و نارسايييكي از مهم
 ايد مرتفع شود.ريزي كشور دانست كه بدر سطوح مديريتي و برنامه

 گيري و نظارت ريزي آمايش سرزمين الزم است يك نهاد قانوني مشخص و مسؤول براي پيبراي اجراي بهينه برنامه
 هاي آمايشي تعيين شود.بر اجراي طرح
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 دهه، هنوز آمايش سرزمين به سرانجام موردنظر نرسيده  6هاي گسترده در طول رغم تالشطور كه بيان شد، بههمان
شناسي آمايش هاي مربوط از اهميت و روشيكي از داليل عمده آن، عدم شناخت دقيق هيأت دولت و سازمان است؛

 سرزمين است.

 متأسفانه در ايران درصد فاصله داشته باشند 5نبايد بيش از  ،هاگذاريهدفو ها ريزي، برنامهالملليبنابر استاندارد بين .
-رو، برنامهازاين گاه به اين استاندارد نرسيده است.گرايانه بوده و هيچبسيار آرمانريزي آمايش سرزمين تاكنون برنامه

  كنند.شناسي آسيبطور جدي را بهاين موضوع ريزان بايد 
 درريزان آمايش سرزمين قرار گيرد. هايي است كه بايد مورد توجه برنامهترين بخشبخش كشاورزي يكي از مهم 

ثر از سه دوره برنامه آمايش در كشور أها نيز متاين برنامه ،توان گفتكشاورزي مي خصوص آمايش از ديدگاه بخش
 . نيستها مجزا هاي آمايش كل كشور و ساير بخشكه در اين بخش صورت گرفته از برنامه هاييبوده است و اقدام

 هايي توان به فعاليتمي شود و در نتيجه،كارگيري طرح آمايش، ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي مشخص ميبا به
هاي الزم براي كاهش مصرف بر و ترويج آموزشها، فاصله گرفتن از كشت محصوالت آبسازي آبياريمانند بهينه

  هاي ديگر را احيا كرد.توان بسياري از فعاليتجويي در مصرف آب در بخش كشاورزي ميآب روي آورد. با صرفه
 ها و ريزي و تدوين برنامهگذاري، طرحمنظور سياستاد متولي آمايش بهشود، در بخش كشاورزي، نهپيشنهاد مي

  ها مشخص شود.استراتژي
 هاي آمايش سرزمين به ها و پروژهاندركاران طرحمدت، براي تمام دستهاي آموزشي كوتاهشود، دورهپيشنهاد مي

 بپردازند.صورت گسترده و فراگير برگزار شود و مراكز تحقيقاتي به اين موضوع 

 هاي اجراي درست طرح آمايش سرزمين، شناخت مناطقي است كه قطب كشاورزي، دامپروري، يكي از ضرورت
هاي ارتباطي و اطالعاتي توسعه يابد. همچنين شناسايي مناطق آيند تا در اين مناطق، زيرساختصنعت و... به شمار مي

 بحراني و نامناسب نيز از اهميت بسزايي برخوردار است.

 تنها زيرا در اجراي اين طرح ، شودآمايش سرزمين با ديدگاه توسعه پايدار و منبعث از حكمراني پايدار مطرح مي
ها و تنوع آنها ديده شود تا در مسايلي مانند قوميتحتماً بايد مباحث اقتصادي و استقرار جمعيت مطرح نيست، بلكه 

 .به حكمراني پايدار و مؤثر بينجامد ،نهايت

 اي انجام شود كه گونهها در سرزمين بايد بهفعاليتنكات اساسي اجراي طرح آمايش سرزمين اين است كه  يكي از
 .پذير باشدهاي بعد هم امكانامكان استفاده از منابع طبيعي براي نسل

 مين، اجراي هاي اقتصاد مقاومتي و لزوم تأكيد برنامه ششم توسعه بر طرح آمايش سرزبا توجه به اجرايي كردن برنامه
شود. در شرايط عدم توجه به طرح آمايش سرزمين، اين طرح در راستاي توسعه پايدار موضوعي مهم تلقي مي

هاي بلندمدت اقتصاد مقاومتي مدت اقتصاد مقاومتي كه بايد در طول برنامه ششم اجرايي شوند و برنامههاي ميانبرنامه
  آميز نخواهند بود.انداز توسعه تدوين شوند، موفقيتمانده از سند چشمهاي باقيكه بايد در سال
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 گذاري در زيرساختيافته كاهش دهد و با سرمايهالزم است دولت به صورت تدريجي نقش خود را در مناطق توسعه-

يافته بستر توسعه را براي اين مناطق آماده كند. از سوي ديگر، برقراري تسهيالت فارغ هاي اساسي مناطق كمترتوسعه
هاي هاي غيردولتي و شركتهاي مردمي و بخشهاي جلب مشاركتتواند زمينههاي بوروكراتيك كنوني ميپيچيدگي از

 اندازي واحدهاي توليدي و در نهايت، رونق اقتصادي اين مناطق بينجامد.دولتي را در اين مناطق فراهم كند و به راه


