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  های اقتصادی ایران با رویکرد آمایش سرزمین مطالعۀ سیاست
 (ی چهارم و پنجم توسعۀ کشورها برنامه)مطالعۀ موردی: 

 1حسین ایمانی جاجرمی

 2حمیده دباغی

 09/06/94تاریخ پذیرش:                       25/09/93تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی ها یژگیوو  ها تیقابلی کالن اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، ها استیس

ع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیالت ، زمینۀ توزیصورت نیاغیر  ی اتخاذ شوند. درا منطقه
ی فضایی و گسترش بند قطبدر یک منطقه،  ها تیفعال، نبود تعادل فضایی، تراکم ها تیفعالو 

مانعی در مسیر توسعۀ کشور عمل  عنوان بهآورند و نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می
، قوانین «ی اقتصادیها تیعالف»و « فضا». در مقالۀ حاضر، با تمرکز بر دو عنصر کنند یم

تحلیلی  -روش توصیفیاسناد فرادستی، به عنوان بههای چهارم و پنجم توسعۀ کشور برنامه
ی مربوط ها شاخصدهد در برنامۀ چهارم، به همۀ معیارها و اند. نتایج نشان میشده مطالعه

 آنکه حالت؛ و توزیع فضایی توجه شده اس ها تیفعالبه بعد جمعیت، توزیع امکانات و 
که مواد قانونی منطبق با مواردی  دهد یمی مشابه نشان ا سنجهتحلیل برنامۀ پنجم توسعه با 

مکان  عنوان بهشهر یا روستا( ) ییفضابندی  ی، منطقهزیر برنامهی جمعیتی در ها شاخصچون 
شاخص مهاجرت وجود ندارد.  برحسببندی فضایی ی اقتصادی و منطقهها استیساجرای 
شده، این شاخص در  توجهبا آنکه به بعد توزیع فضایی در برنامۀ چهارم توسعه  نهمچنی

شایان ذکر است که مزیت افزون برنامۀ چهارم در  است. ماندهبرنامۀ پنجم توسعه مغفول 
ی رویکرد آمایش سازمانی و اتخاذ ریکارگ بهمقایسه با برنامۀ پنجم توسعه پس از انقالب، 

سازوکار آن در تمام  ی فضایی یاها یزیر برنامهست که طی آن، راهبرد ادغام عملیاتی ا
و  ها قطبسیاست مذکور،  ی یک منطقه ادغام شده است. نمونۀ مشخص اجرایها سازمان

 مناطق آزاد کشور است.

ی هاا  اسات یسبرنامۀ پنجم توسعه، برنامۀ چهاارم توساعه،    آمایش سرزمین، ی:دیکلی ها واژه

 اقتصادی، مطالعۀ تطبیقی.
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 قدمهم

آن  همۀ کشورها سعی دارند بهکه  است ییها آرمان از ی،زندگ تیفیک بهبود و توسعه به یابیدست

سمت باال و حرکت نظام اجتماعی به معنای، شاید بتوان توسعه را بهرو نیا از دست یابند.

، دشو یمی مختلفی ارزیابی ها شاخصی متفاوت، با ها دگاهیداین مفهوم در  1دانست. جلو روبه

هر کشور برای مفهوم توسعه  انداز چشمیی که در اهداف و ها شاخصاما جدا از تعریف و تعیین 

ی ا مجموعه عنوان بهی کالن ها یزیر برنامه، رسیدن به آرمان توسعه، نیازمند شود یمدرنظر گرفته 

های رسمی است تا بتوان با ی آگاهانه از سوی مقامها کوششو  ها یمش خط، ها استیساز 

( و 303: 1385)حائریان،  افتی دست، به اهداف معینی شده نییتعستفاده از ابزارهای ازپیشا

رابطۀ میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت را مشخص کرد. این سه عنصر، از ارکان اساسی 

مت خاصی س بهروند و تأکید بر هریک از محورها، برنامه را شمار میبه 2ی فضاییزیر برنامه

 .کند یمهدایت 

 یزیر برنامهاقلیم( و فضا )ی فضایی و آمایش سرزمین، رابطۀ میان دو عنصر زیر برنامه

 ی آشکارها تیظرفاجتماعی،  -ی اقتصادیها تیفعالدهد و به توزیع قرار می مدنظرفعالیت( را )

دیدی  پردازد. این توزیع، عمدتاً با ی زمان و نیازها میها یدگرگونها و و پنهان با توجه به تحول

ی بهینه از امکانات و آشکارکردن نقش و مسئولیت خاص هر بردار بهره، برای مدت یطوالن

. دگیر یمهماهنگ با دیگر مناطق صورت  طور بهی آن، ها تیقابلو  ها یتوانمندمنطقه براساس 

محیطی ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستده سازمانهدف اصلی از آمایش سرزمین نیز 

های متعددی چون وجود اختالف بروز مشکلآنکه  حالی مطلوب است. ا ندهیآتحقق  منظور به

های یی نامتوازن، جریانزا اشتغالی اقتصادی و ها تیفعال، رشد شهرها کالنی، پدیدآمدن ا منطقه

، نبود تعادل فضایی، ها تیفعالمهاجرتی حجیم، توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیالت و 

ی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و بند قطبدر یک منطقۀ خاص،  اه تیفعالتراکم 

ی و محلی و توجه به رویکرد ا منطقهی ها لیپتانساقتصادی، همگی بیانگر لزوم توجه به 

ی کالن ملی یا اتخاذ ها یسیاستگذارجایگزینی برای  عنوان بهی و محلی ا منطقهی زیر برنامه

 ی کالن اقتصادی و اجتماعی است.ها استیساعمال  یی درتمرکززداگرا و رویکردی محلی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. What is development: Gunnar Myrdal 

2. Spatial planning 
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و  ها لیپتانسبدون توجه به نیازهای محلی،  که یدرصورتی اقتصادی کالن، ها استیس

رویکرد آمایشی نباشند، زمینۀ توزیع نامناسب  ی اتخاذ شوند و در پیوند باا منطقهی ها یژگیو

در یک منطقۀ  ها تیفعالایی، تراکم ، نبود تعادل فضها تیفعالجمعیت، امکانات، تسهیالت و 

کنند و مانعی ی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم میبند قطبخاص، 

 روند.شمار میبرای توسعۀ کشور به

، توجه به حال نیدرعی اقتصادی و ها تیفعالدر مقالۀ حاضر، با تمرکز بر دو عنصر فضا و 

اسناد  عنوان بهی چهارم و پنجم توسعۀ کشور ها برنامهاد مکنون، اسن صورت بهعنصر انسان 

و  ها یزیر برنامه دهد: آیا در تدوین پاسخ می پرسش شود. این پژوهش، به دوفرادستی مطالعه می

 اتخاذی چهارم و پنجم توسعه، رویکرد آمایشی ها برنامهی اقتصادی در قالب ها یسیاستگذار

، به ها تیفعالکالن توسعه، در توزیع امکانات، منابع و ی ها برنامهاست؟ آیا در تدوین  شده

 عناصر فضا و جمعیت توجه شده است؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش
ی، زیر برنامهی دارد. از منظر ایدئولوژیک، آنچه در ادبیات زیر برنامهپیشینۀ  قرن مینایران بیش از 

به قانون، توزیع عادالنه و نیاز  جمله از، شود یمهدف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نامیده 

و نویسندگانی چون آخوندزاده، میرزا آقاخان  نگاران روزنامهبرابری را در اواخر قرن گذشته، 

 وجود با آنکه  حال(. 166 -165: 1389عظیمی، کردند ) یمخان و دیگران دنبال کرمانی، ملکم

ی از ا گستردهو دامنۀ تنوع اقلیمی، جمعیتی  وجود بای کالن و زیر برنامه قدمت در حوزة

ی کالن توسعه ها برنامهو منابع طبیعی در کشور، راهبردهای متناسب با فضا در حوزة  ها لیپتانس

ی فضایی دیده ها ینابرابری اقتصادی و اجتماعی، ها شاخص، در جهیدرنتچندان رایج نیست. 

 .شود یم

 اند کردهو بیان  شاره داشتههای متعدد داخلی نیز به مقولۀ توسعۀ نامتوازن فضایی اپژوهش 

ی توسعه وجود دارد )زیاری، ها شاخصی مرزی و مرکزی، تفاوت معناداری در ها استانکه بین 

از مناطق  تر افتهی توسعهبرابر (؛ تا آنجاکه مناطق مرکزی ایران، حدود سه1384؛ شایان، 1390

پیشین، نوع ساختار سیاسی  های(. براساس پژوهش1392و همکاران،  زاده میابراهمرزی هستند )

شدن و توسعۀ نامتوازن محور، زمینۀ قطبیو پایتخت تمرکزگراحاکم و ترویج دیدگاه سیاسی 

(. شایان ذکر است که نبود 299 -204: 1391، دوست مهمان)ویسی و  دساز یمفضایی را فراهم 
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ه شرایط جغرافیایی و که ب -یا هیناحعامل است: عوامل درون دسته دوی، ناشی از ا منطقه تعادل

و نوع  ها یسیاستگذارکه ناشی از  -یا هیناحو عوامل برون -طبیعی حاکم بر ناحیه اشاره دارد

ها در ایران نیز به نبود (. بعضی از پژوهش36: 1377)مؤمنی،  استراهبرد انتخابی برای توسعه 

فضایی اشاره دارند و نبود  با رویکرد آمایش و توسعۀ ها یسیاستگذارارتباط مؤثر میان قوانین و 

(، نبود تفکر منسجم و نهادینه برای 178 -172: 1388قوانین مناسب )صالحی و پورفرزام، 

 -145: 1388لطیفی، مشخص )مدیریت سرزمین در سطوح مدیریتی و نهاد قانونی حمایتگر و 

ی ها طرحی متولی اجرای سناریوهای پیشنهادی ها سازمان( و نبود راهبرد مشخص در 146

ی فراروی گسترش مقولۀ آمایش و توسعۀ ها چالش نیتر عمده( را 1: 1392سلطانی، ) شیآما

که  ابندی یمی توسعه، کشورها به نتایجی دست زیر برنامه، در فرایند درواقع. اند دانستهفضایی 

ز ی است و ارزیابی روشمند و انتقادی که ازیر برنامهبا امر  ها آنمحصول طبیعی شیوة مواجهۀ 

ی کالن در یک زیر برنامهکه  آن است، نمایانگر شود یمی در کشورها انجام زیر برنامهتجارب 

کشور، حسن و قبح ذاتی ندارد؛ بلکه امتیازها و معایب آن در نحوة تدوین برنامه، ماهیت آن، 

 .دساز یمنحوة اجرا و نحوة طراحی آن را مشخص 

اجتماعی ایران نیز فصولی به توسعۀ  صادی وهای چهارم و پنجم توسعۀ اقتدر اسناد برنامه

ی آمایشی در ها جنبهاست که با توجه به اهمیت  شده دادهی و آمایش سرزمین اختصاص ا منطقه

کشور، با تنوع فضایی و  انسیاستگذارریزان و ی اقتصادی و نحوة مواجهۀ برنامهها یسیاستگذار

 .دشو یم مطالعهی اقتصادی ها تیفعال

 روش پژوهش

کار سه سطح را در مطالعۀ اسناد توسعه به توان یمی، در نوشتار حاضر شناس روشلحاظ به

 گرفت:

 شناسایی رویکرد و مبانی نظری برنامه؛ -

 ی کلی؛ها استیستعریف اهداف و  -

 ی توسعه.ها برنامهارزیابی  -

ی کلی قوانین ها استیسدر مقالۀ حاضر، به سطح دوم، یعنی بررسی و مطالعۀ اهداف و 

تحلیلی است که در  -توجه شده است؛ بنابراین، روش مطالعه در نوشتار حاضر، توصیفی توسعه

ی در تدوین چارچوب مفهومی آمایش سرزمین ا کتابخانهبخش توصیفی از تکنیک مطالعۀ 
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های برآمده از چارچوب است. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، مقوله شده استفاده

ی نیز شامل متن قوانین بررس موردشده است. اسناد  و ارزیابی لعهمطامفهومی، در متن اسناد، 

اسناد فرادستی و کالن در  عنوان بهی چهارم و پنجم توسعه پس از انقالب اسالمی، ها برنامه

 ی هستند.زیر برنامهی و سیاستگذارحوزة 

 یا آمایش سرزمین 1ی فضاییزیر برنامهمفهوم 

ی یا زیر برنامهسرجای خود قرار ندارد و  زیچ چیهمعه فرض زیربنایی آمایش آن است که در جا

: 1389عظیمی، دهد ) یماصطالح چیدمان در گسترة ملی و استانی، به این نابسامانی پایان به

و استفاده « ها داشته»، بخش مهمی از مفهوم آمایش سرزمین، به موضوع مدیریت درواقع (.220

براساس  -بالقوه در آن نهان است طور بهکه  -ینی محیطی، انسانی و طبیعی سرزمها یژگیواز 

ایجاد  معنایبه (. آمایش سرزمین،5: 1389)خنیفر، دارد نیازهای اقتصادی و اجتماعی اختصاص 

مورد فضا در ،«مدیریت»تعادل بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت است که درمورد انسان مقولۀ 

وحیدی، د )شو یمبرجسته « یزیر برنامهبرنامه و »و درمورد عنصر فعالیت، مقولۀ « اقلیم»موضوع 

و هم به فضای مجازی  –در ابعاد جغرافیایی –(. مفهوم فضا، هم به فضای حقیقی76: 1373

ی اقتصادی و زیر برنامهو  ردیگ یم. عملکرد اقتصادی در فضای مجازی صورت شود یماطالق 

(. در این 221: 1389عظیمی، ) ابدی یمی ضرورت ا توسعهی ها یزیر برنامهمشتقات آن نیز مانند 

؛ چراکه ستی مربوط به فضازیر برنامهدیدگاه، رسیدن به بهترین شکل توزیع منابع، نیازمند 

ی، ا منطقهی ها تعادلدر نبود  ژهیو بهیی پیامدهای نامطلوبی تنها بهتوسعۀ اقتصادی و اجتماعی، 

بر رویکرد آمایش سرزمین را ایجاد بتنیی مزیر برنامه توان یمخواهد داشت. درواقع،  همراه به

برداشتی نو از »که میسرا در مقالۀ  گونه همانی دوگانه دانست. ها تقابلنوعی هماهنگی میان 

، هفت انتخاب راهبردی باید انجام شود: توسعهی زیر برنامه، در هر کند یممطرح « توسعه مسائل

توسعۀ  ورزی، توسعۀ شهری دربرابررشد دربرابر توزیع، توسعۀ صنعتی دربرابر توسعۀ کشا

ی کاربر، تمرکز دربرابر نبود تمرکز، ها فناوریدربرابر  بر هیسرمای ها فناوریروستایی، 

شدگی دربرابر سنت. میسرا با ی فیزیکی و مدرنها یزیر برنامهی اجتماعی دربرابر ها یزیر برنامه

 ردیگ یمرا در دو قطب درنظر  لمسائی هفتگانه، ها حوزهکردن بحث انتخاب در هریک از مطرح

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Spatial Planning 
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ی از هردو قطب، در هریک از موارد ا خردمندانهی ترکیب ریکارگ بهتوجه و  که کند یمو بیان 

شده، دربرگیرندة مفهومی پنهان (. مباحث طرح43 -42: 1377راهبردی ضرورت دارد )مؤمنی، 

 است که به توزیع فضایی متوازن یا مقولۀ آمایش اشاره دارد.

را در  1افتهی تحققی فضایی، مفهومی فراگیر است که مفاهیمی بیش از عقل سلیم زیر برنامه

، اما آنچه مسلم است، در تئوری استخود دارد و دارای کاربردی نسبتاً غیرانتقادی و فراگیر 

ی که از بستر زیر برنامه ی از تعاریف سنتی درمورد مفهوما گسترهی فضایی یا آمایش، زیر برنامه

. ردیگ یمقرار  تر فعالی، مثبت، جامع و چندبخشآمده تا دیدگاهی بر نیزمو کنترل مالکیت 

ی اجتماعی، اقتصادی و ها حوزهی به عاملی فعال در تغییر زیر برنامهبراساس این دیدگاه، 

 .شود یمی تبدیل طیمح ستیز

به مشکل ادغام و هماهنگی ابعاد فضایی در  ی فضاییزیر برنامهدر دیدگاه جدید،  

ی ها استیسی فضایی برای رفع تضاد میان زیر برنامه، مثالرای ب ؛پردازد یمی بخشی ها استیس

 یزیر برنامه کلیدی نقش ؛ بنابراین،رود یمکار به اجتماعیو  یطیمح ستی، زاقتصادی ۀتوسع

و همگرایی میان  آشتیایجاد  و ها تیاز فعال یتر معقول چیدمانو گسترش ج ، ترویفضایی

ی فضایی در کشورهای مختلف زیر برنامهتفاوت در دامنۀ عملکرد  وجود با است. اهداف رقیب

 هب، مدت انیم یا مدت یطوالن اهداف شناسایی با ،فضایی یزیر برنامهمشاهده کرد که  توان یم

در و  دولت فعالیت مجزا از بخش عنوان یک به فیزیکی ۀتوسع و استفاده از زمیننحوة کاربرد و 

است و... مرتبط  ستیز طیمح کشاورزی و ونقل، حمل در حوزة بخشی یها ستایس با هماهنگی

 (.6 -1: 2008کمیسیون اروپا، )

ی آینده دانست سو بهی فضایی یا آمایش سرزمین را رویکردی زیر برنامه توان یمبنابراین،  

این  ی آینده توجه دارد. درها لیپتانسی به ده شکلهای زمان حال، در اقدام که به اثربخشی

در بستر زمان  ها دهیپد، تعامل و وابستگی متقابل میان ستیز طیمحرویکرد، بر پایداری و تداوم 

( 2013اسکات ). شود یمتأکید  -اندکه غالباً متعامل -ی کالنها یسیاستگذارو فضا و توجه به 

و  کند یمی فضایی مطرح زیر برنامهزیر را در حوزة  (، چارچوب2007) 2به نقل از کید

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Applied Common Sence 

2. Kidd, 2007, P. 167, Fig. 2 
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ی و سازمانی ا هیناحی فضایی یا آمایش سرزمین را در سه نوع مختلف بخشی، زیر برنامه

 .کند یمی بند طبقه

 

 آمایش سرزمین() ییفضای زیر برنامه. چارچوب مفهومی 1جدول 

 تعریف هامقوله ابعاد

 بخشی
 ی سیاست عمومی مختلف در یک منطقهها حوزهادغام  بخشیادغام میان

 ی بخش دولتی، خصوصی و داوطلبانه در یک منطقهها تیفعالادغام  سازمانیینی بساز کپارچهی

 یا هیناح

 ادغام عمودی
ی زیر برنامهی ها تیفعالی فضایی مختلف از ها سنجهی ساز کپارچهی

 فضایی

 ادغام افقی
ی فضایی بین مناطق همجوار یا مناطق زیر برنامهی ها تیفعالادغام 

 دارای منافع مشترک

 یسازمان

 ادغام راهبردی
و ابتکارات در  ها برنامه، های فضایی با دیگر راهبردزیر برنامهادغام 

 یک سرزمین

 ادغام عملیاتی
در تمام  ها آنی فضایی یا تحویل سازوکار زیر برنامهادغام 

 ی مربوط در یک منطقهها سازمان

 نفعان مختلف در یک منطقهادغام ذی نفعانادغام ذی

 2013منبع: اسکات، 

 

ی ها ارزشبردن به پی»معنای ی در ایران نیز که بهزیر برنامهاتخاذ رویکرد آمایشی در حوزة 

و مطالعات مدون و  1340به دهۀ  کارکردهای مؤثر اقتصادی و اجتماعی است، منظور بهو « فضا

، توسط مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در حوزة آمایش سرزمین، سامانمند

، 1341. این مؤسسه در سال گردد یبازمهای اجتماعی در ایران نخستین نهاد پژوهش عنوان به

 ها یسخنرانبرگزار کرد و در این « بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران»همایشی را با عنوان 

مطرح شد. « توسعۀ کشور» ۀ وسیع و گستردةمسئلعنوان جزئی از  بهی، ا منطقهمبحث عمران 

از ایران، مرکز ملی آمایش سرزمین در  دکنندهیبازدی ها ئتیهبه توصیۀ سازمان ملل و ، ازآن پس

در سازمان برنامه تأسیس شد و تهیۀ اولین طرح آمایشی در ایران، به شرکتی  1353سال 

 فرانسوی واگذار شد.

 های آمایش سرزمین در ایران را به چهار دوره تقسیم کرد:تجربه مرکز ملی آمایش سرزمین،
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های راهبردی درازمدت و مقارن با تهیۀ طرح مطالعه دشو یمآغاز  1353دورة اول، از سال  -

 آمایش سرزمین، توسط مهندسان مشاور ستیران است؛

های طرح پایۀ ، همزمان با آغاز مطالعه1362دورة دوم، پس از انقالب اسالمی و از سال  -

 ؛استآمایش سرزمین 

کارآمدن و روی 1384های پایۀ آمایش سرزمین تا سال لعهآغاز مطا ،1377دورة سوم، از سال  -

 دولت نهم است؛

عظیمای،  است )ی زیر برنامهو همزمان با انحالل سازمان مدیریت  1386دورة چهارم، از سال  -

1389 :200- 201.) 

 یانداز جمهور سند چشم ییفضا نییتب یدر راستا نیسرزم شیآما یمل یها یریگ جهت

بر اصول یبلندمدت کشور و مبتن ۀتحقق آن در توسع هایضرورت میو ترس رانیا یاسالم

، یاقتصادی و بازده ایی، کاریدفاع و یتیامن هایهشامل مالحظ است و نیسرزم شیمصوب آما

 طی، حفاظت محیا تعادل منطقه ی، ایجاد، گسترش عدالت اجتماعنیسرزم یکپارچگیوحدت و 

 لی، تسهیفرهنگ راثیو حراست از م یرانی، ایماسال تیحفظ هو ،یعیمنابع طب یایو اح ستیز

 ییدر مناطق روستا ویژهبه ،ها تیرفع محروم و اقتصاد کشور یرونیو ب یروابط درون میو تنظ

حفظ  بر هدف(، اما در این مقاله، با تمرکز 1ضوابط ملی آمایش سرزمین، مادة ) شودمیکشور 

د اصلی در متن قوانین چهارم و پنجم ی و گسترش عدالت اجتماعی، به سه بعا منطقهتعادل 

 است: هشد توجهتوسعه 

 بعد جمعیت و توزیع آن: .1

 ی شمار جمعیت کشور؛نیب شیپ .1-1

مراتبی شهری و تعیین مراکز اصلی خدماتی و حوزة عملکرد آن طراحی نظام سلسله .1-2

 (؛3، بند 1ضوابط ملی آمایش سرزمین، مادة کشور )در سطوح باالی 

و  ها تیقابل برحسبدر توسعه،  یی دارای اولویتی روستاها محدودهتعیین  .1-3

 (؛10و  9های بند، 1های خاص )ضوابط ملی آمایش سرزمین، مادة  مالحظه

، 1ضوابط ملی آمایش سارزمین، ماادة   ) یمهاجرتوضعیت  برحسببندی فضایی منطقه .1-4

 (؛19بند 
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 هزار نفر سکنه؛ 100ی جمعیتی شهرهای دارای بیش از بند سطح  .1-5

، 1ضوابط ملی آمایش سارزمین، ماادة   ) ییروستایان جوامع شهری و توزیع جمعیت م .1-6

 (.16بند 

 و امکانات ها تیفعالبعد توزیع  .2

میزان فشردگی کشت، جنبۀ تجاری  برحسببندی کالن قلمروهای کشاورزی ناحیه .2-1

ضوابط ملی آمایش ) یارضی ها تیمحدودتولید، وضعیت اقلیمی، نوع معیشت غالب و 

 (؛20 بند، 1سرزمین، مادة 

مقیااس، میازان پیشارفت     برحساب ی مراکز اصلی صنعتی کشور بند سطحو  فیبازتعر .2-2

ی مهم باا عملکارد ملای )ضاوابط ملای آماایش       ها دانیمدر تعیین  افتهیاستقرارصنایع و خدمات 

 (؛33بند ، 1سرزمین، مادة 

ی مباادی و خروجای کااال    بناد ساطح حاوزة عملکارد و    برحسبتخلیه و توزیع کاال  .2-3

 (؛29، بند 1رفیت و عملکرد )ضوابط ملی آمایش سرزمین، مادة ظ برحسب

ضاوابط ملای آماایش    ) یالملل نیبی مراکز اصلی گردشگری با عملکرد ملی و بند سطح .2-4

 (؛31بند ، 1سرزمین، مادة 

 ی.ا حوزهی انتقال آب ها شبکهتعیین تقریبی موقعیت مکانی سدهای مخزنی و  .2-5

 بعد توزیع فضایی .3

، تعیین تقریبی موقعیت ها فرودگاهو  آهن راهی، ا جادهی اصلی ها راهی ها شبکهطراحی  .1-3

 (؛6بند ، 1ی جدید )ضوابط ملی آمایش سرزمین، مادة ها شگاهیپاالو  ها روگاهینمکانی 

 ی نفتی و توزیع برق؛ها فرآوردهی خطوط لولۀ گاز و ها شبکهطراحی  .3-2

یش سرزمین، مادة ؛ ضوابط ملی آما5: 1389تعیین محورهای فضایی توسعه )خنیفر،  .3-3

 (.7بند ، 1

که با توجه به ضوابط  -ی آمایش سرزمین راها شاخصنمودار مربوط به  توان یمبنابراین، 

برای تحلیل  -است شده استخراجملی آمایش سرزمین و ادبیات نظری موجود این حوزه 

 کار گرفت:ی چهارم و پنجم توسعه بهها برنامه
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 ه در آمایش سرزمین برای تحلیل اسناد توسعۀ کشورشدبینیهای پیش. شاخص1نمودار 

 ی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در ایرانها برنامه مروری بر

ی ها نقشهطرح »ۀ ایران و تهیۀ ختیر درهمدادن به اقتصاد نخستین اقدام رسمی برای نظم

(. 166 -165: 1389)عظیمی،  گردد یبازم 1316، به تأسیس شورای اقتصاد در سال «اقتصادی

است )رزاقی،  1324سال  مربوط به آغاز شد، 1327ی عمرانی نیز که از سال ها برنامه نیتدو

ساله تا سال برنامۀ پنج سه و سالهبرنامۀ هفت دو ی توسعۀ پیش از انقالب شاملها برنامه(. 1368

 بود و صنعت ی،بعد سه برنامۀ در و یکشاورز اول، برنامۀ دو در توسعه . محوراست 1356

 علتبه ،ریاسکان عشا و برق و آب نیتأم ی،عمومبهداشت  مانند یموارد و یاجتماع امور سهم

 (.4: 1353، وبودجه برنامهبود )سازمان  اندک ی،نفت یدرآمدهااز  حاصل یمال منابع در راتییتغ

به سه بخش تقسیم کرد که نخستین  توان یمی پس از انقالب اسالمی را زیربرنامهی ها دوره

 است. برنامۀ اول 1368تا پایان جنگ تحمیلی در سال  1357، از رویداد انقالب در سال آن

 ی مناطقبازساز عمدتاً شد، اجرا عراق و رانیا جنگ از اتمام پسکه ( نیز 1373 -1369) توسعه

، به 6و  5(. در این برنامه، با اختصاص دو تبصرة 1390بود )مؤمنی،  یسازندگ و یجنگ

ی دولت و تفویض گریتصدسیاسی، کاهش  -یی اداریتمرکززدای درجهت ا طقهمنی زیر برنامه

 (.89 -83: 1389ی، نیالد فیس( توجه شد )ها مناطق )استاناختیارات به 



 

 

  

 
 

 511های چهارم و  ...   های اقتصادی ایران با رویکرد آمایش سرزمين )مورد مطالعه: برنامه مطالعۀ سياست

  

 

که شامل دو برنامۀ دوم و سوم توسعه  گردد یبازم 13831تا  1374های دورة دوم، به سال 

ل اقتصادی تدوین شد و در آن به امور ( براساس سیاست تعدی1378 -1374) دوماست. برنامۀ 

اشتغال،  و یخارج یبازرگان اعتبار، پول، دولت، یعموم بودجۀ مصرف، ی،گذار هیسرماتولید، 

(. همچنین در این برنامه، بر تحقق اهدافی مانند 1390مؤمنی، ) توجه خاصی صورت گرفت

و  ها استانبرای ارتقای ی تقسیم بهینۀ منابع و امکانات عمومی ها یمش خطعدالت اجتماعی، 

 تعادلزدایی و ایجاد از متوسط کشور و توجه به مناطق محروم، محدودیت تر نییپامناطق 

 (.89 -83: 1389ی، نیالد فیشد )سی در قالب رویکردی آمایشی تأکید ا منطقه

 اصالح بر دیتأک با و یاقتصاد لیتعد استیس ( نیز با ادامۀ1383 -1379سوم ) برنامۀ 

 نیتدو محورعدالت و توسعۀ یاجتماع نیتأم و نظام یکالن اقتصاد یها استیس در یساختار

 یزیربرنامه یبرا مناسب یبسترها ساختن(. همچنین در این برنامه، بر فراهم1390مؤمنی، شد )

 به اراتیاخت ضیتفو و دولت یگریکاهش تصد ی،اسیس -یادار ییتمرکززدا قیطر از ی،امنطقه

 رمتمرکزیغ یاجرا بر دیتأکی، شهرستانو  یاستان یواحدها به ییاجرا فیظاو انتقال مناطق،

 ۀتیکم و استان توسعۀ و یزیر برنامه یشورا لیتشک ،ها استان در یزیر بودجه و یزیربرنامه

درآمد  رمتمرکزیغ نظام یمنظور سامانده به استان نیمع خزانۀ لیتشکی شهرستان، زیر برنامه

 -83: 1389ی، نیالد فیشد )ساستان تأکید  منابع زیتجه و درآمد تادس لیتشک ی واستان ۀنیهز

 شود.است و شامل دو برنامۀ چهارم و پنجم توسعه می تاکنون 1384از سال  (. دورة سوم نیز89

ی کالن کشور در ها یسیاستگذارو  هابرنامهکه  -برنامۀ چهارم توسعه تمهیدات تدوین

در سازمان مدیریت و  1381از اواخر تابستان  -دکن یمرا مشخص  1388 -1384ی ها سال

ی برنامۀ چهارم توسعه با تغییرات ماهوی آن در زیربرنامهی کشور آغاز شد. نظام زیر برنامه

رسید. با  رانیوز ئتیهبه تصویب  1382 مردادماهدر  2سطحیارتباط با برنامه در یک فرایند پنج

به تهیۀ سند برنامۀ چهارم توسعه در سازمان مدیریت ی مربوط ها اقدامی، زیر برنامهتصویب نظام 

ی و زیر برنامهی اجرایی دنبال شد و هفت کمیتۀ مشترک ها دستگاهی کشور و سایر زیر برنامهو 

ی، با حضور اندیشمندان و زیر برنامهدر نظام  شده ینیب شیپکمیتۀ تخصصی  22آن  تبع به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
 های هفتم و هشتم است. دولت ةمقارن با اواسط کار دولت ششم و تمامی دور ،این دوره .1

 ۀهای کلی نظام، تهی سیاست ۀمدت جمهوری اسالمی ایران، تهیبلندانداز  چشم ۀپنج سطح یادشده شامل تهی .2

 .استهای اجرایی  نامه آیین ۀتهی و اسناد برنامه ۀچهارم توسعه، تهی ۀبرنام ۀالیح
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ی کلی برنامۀ ها استیس(. 351: 1388، )کردبچه شدند لیتحل و هیتجزمختلف  نظران صاحب

، 14041سالۀ  20 انداز چشمبا تدوین  اش یبیتقردلیل همزمانی چهارم توسعۀ کشور نیز به

 ی،گذار هیسرما نرخ قبیل از کالن کمی یها شاخصیی و تناسب میان راستا همضرورت و لزوم 

 و باال یها دهک میان درآمد ۀفاصل تورم، کاهش و اشتغال نرخ ملی، ناخالص تولید سرانه، درآمد

 یها استیس باو امنیتی،  دفاعی یها ییتوانا پژوهش، و آموزش فرهنگ، رشد جامعه، پایین

بخش  6را دربرداشت. برنامۀ چهارم توسعۀ کشور شامل  انداز چشم هایالزام و اهداف و توسعه

 فصل بود. 15و 
، در 1404 انداز چشمی کلی هاستایسراستا با اهداف و برنامۀ پنجم توسعۀ کشور نیز هم

فصل  ، در قالب دو1404 انداز چشمفصل تدوین شد که در بخش اول  11قالب سه بخش و 

که در بخش دوم بیان  -ی کلی برنامۀ پنجم آمده است. اصل برنامهها استیسو  انداز چشمسند 

ن برنامۀ پنجم فصل آمده است و قوانین و مقررات تنفیذی و ارجاعی در قانو 9در  -شده است

 دو فصل، ارائه شده است. نیز در بخش سوم در قالب

 های چهارم و پنجم توسعۀ کشور. مواد قانونی در حوزة اقتصاد در برنامه2جدول 

 برنامۀ چهارم

 محوربخش اول: رشد اقتصاد ملی دانایی

 برنامۀ پنجم

 فصل پنجم: اقتصادی

ی ها سرفصلعناوین و 

 مربوط به اقتصاد
 ونیمواد قان

ی ها سرفصلعناوین و 

 مربوط به اقتصاد
 مواد قانونی

بسترسازی برای رشد سریع 

 اقتصادی
 78تا  69مواد  وکار کسببهبود فضای  (قانون ماده 32) 32تا  1مواد 

 79مادة  یور بهره (قانون ماده)چهار  36تا  33مواد  تعامل فعال با اقتصاد جهانی

 80مادة  اشتغال (قانون ماده)شش  42تا  37مواد  ی اقتصادیریپذ رقابت

 بر داناییتوسعۀ مبتنی
)پانزده  57تا  43مواد 

 (قانون ماده
 85تا  81مواد  ارز

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
و  یتعاون یها مشارکت بخش زمینۀهایی در  شامل سیاست ،1404 سال انداز نظام در چشم یهای کل سیاست .1

 گاز، منابع آبنفت و  یهای کل )سیاست یانرژ ی،اقتصاد تیامن ی،بخش دولت تیدر اقتصاد و حدود فعال یخصوص

 ،رمترقبهیو حوادث غ یعیاز سوانح طب یناش هایو کاهش خطر یریشگیپ ،ونقل حمل ،معدن( و منابع طبیعی و

 .است یا انهیرا یرسان اطالع یها شبکه و مبارزه با مواد مخدر یی،قضا تیامن
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 های چهارم و پنجم توسعۀ کشور. مواد قانونی در حوزة اقتصاد در برنامه2دول ادامه ج

 برنامۀ چهارم

 محوربخش اول: رشد اقتصاد ملی دانایی

 برنامۀ پنجم

 جم: اقتصادیفصل پن

 توضیحات:

بر دانایی، بر فصل چهارم در برنامۀ چهارم با عنوان توسعۀ مبتنی

ی آنی دولت در حوزة توسعۀ علم ها یمش خطو  ها یسیاستگذار

ی زیربنایی و ضروری درجهت توسعۀ ها یفناورو دانش و 

مستقیم به حوزة توسعۀ اقتصادی طور بهکشور اشاره دارد و 

این، در این بخش نادیده گرفته شده و ؛ بنابرستینمربوط 

 ارزیابی نشده است.

 98تا  86مواد  پول و بانک

 100و  99مواد  بازار سرمایه

 110تا  101مواد  تجارت

 111مادة  ی خارجیگذار هیسرما

 112مادة  مناطق آزاد

 116تا  113مواد  ی بازرگانیها مهیب

 118و  117مواد  کاهش وابستگی به نفت

 123تا  119مواد  اصالح نظام مالیاتی

 124مادة  توسعۀ تعاون

 132تا  125مواد  نفت و گاز

 

 134تا  133مواد  برق

 139تا  135مواد  ی پاکها یانرژ

 142تا  140مواد  منابع آب

 149تا  143مواد  کشاورزی

 160تا  150مواد  صنعت و معدن

 165تا  161مواد  ونقل حمل

 176تا  167مواد  کنمس

 177مادة  وقف

جمع کل مواد قانونی در حوزة 

 اقتصادی

بدون  قانون ماده 57

درنظرگرفتن فصل چهارم 

 قانون ماده 42با 

جمع کل مواد قانونی در 

 حوزة اقتصادی
 قانون ماده 108

 ی پژوهشها افتهمنبع: ی

 ها افتهی

یی هاشاخصطالعۀ ضوابط ملی آن، پس از مرور ادبیات نظری در حوزة آمایش سرزمین و م

شود. در برنامۀ چهارم توسعه، اولین بخش به اقتصاد مشاهده می 1استخراج شد که در نمودار 
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. دهد یمنشان  به این حوزه را انسیاستگذارریزان و اهمیت و توجه برنامه تعلق دارد که میزان

شود. دو فصل یده مید 1است که در جدول  با عناوین کلی فصل چهار این بخش، شامل

. در برنامۀ ندردارا  قانون مادهبر دانایی، بیشترین ی برای رشد اقتصادی و توسعۀ مبتنیبسترساز

در حوزة  فصل چهار محور،پنجم توسعه، در بخش اول با عنوان رشد اقتصاد ملی دانایی

موجود در  لچهار فصدارد. عناوین  قانون ماده 99ی، طورکل بهاست که  شده فیتعراقتصادی 

ی در حوزة اقتصاد، الملل نیبهای هایی مانند رشد سریع اقتصادی، ارتباطبخش اقتصادی، به مقوله

با گسترش و ارتقای دانش اشاره  جهت همبازار آزاد و ایجاد فضای باز رقابتی و رشد و توسعه، 

، فصل دوم قانون ماده 32دارای « ی برای رشد سریع اقتصادیبسترساز»فصل اول با عنوان  دارد.

و فصل سوم با عنوان  قانون مادهدارای چهار « تعامل فعال با اقتصاد جهانی»با عنوان 

ی، بخش اول برنامه، با عنوان طورکل به. است قانون مادهمشتمل بر شش « ی اقتصادیریپذ رقابت»

 قانون ماده 42که در این مبحث،  است قانون ماده 57بر ، مشتمل«محوررشد اقتصادی ملی دانایی»

 شوند.ی میبررسسه فصل اول در برنامۀ چهارم،  مربوط به

، آمایش ستیز طیمححفظ »ذکر است در برنامۀ چهارم توسعه، فصلی با عنوان  شایان

 و از این تعداد،است ی قانون ة ماد 26که مشتمل بر  شده گرفتهدرنظر « یامنطقهسرزمین و توازن 

 .دنپرداز یمم به موضوع آمایش سرزمین مستقیطور بهی قانون ة مادیازده 

ی کالن اقتصادی ها یسیاستگذاردر برنامۀ پنجم توسعۀ کشور، فصل پنجم به اقتصاد و 

 قرارتفکیک یی بهها سرفصلی وجود دارد که در قانونة ماد 108این فصل،  در اختصاص دارد.

ی، الملل نیبابط اقتصادی ی پولی، تجارت و روها استیسو اشتغال،  وکار کسب؛ مانند اند گرفته

 -منابع انرژی فسیلی و تبدیلی، مسکن، کشاورزی و صنعت. در مقالۀ حاضر، هشت سرفصل اول

یی مانند بهبود فضای ها سرفصلتحلیل شده است. در نوشتار حاضر،  -نیز آمده 1که در جدول 

ی خارجی و گذار هیسرمای، اشتغال، ارز، پول و بانک، بازار سرمایه، تجارت، ور بهره، وکار کسب

 ی شده است.بررس قانون ماده 43مناطق آزاد، شامل 

مانند برنامۀ چهارم توسعه، در برنامۀ پنجم فصلی به آمایش سرزمین اختصاص یافته است؛ با 

توسعۀ »این تفاوت که واژة آمایش از عنوان فصل حذف شده و به هدف مذکور با عنوان 

 ( توجه شده است.قانون ماده 17) 194تا  178و در مواد قانونی « یا منطقه
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آمایش و  هدفهبنیز اشاره شد، در نوشتار حاضر، جدا از فصولی که  تر شیپکه طورهمان

ی فضایی و توزیع متوازن در فصول اقتصاد زیر برنامهی فضایی نگاشته شده است، ایدة زیر برنامه

در برنامۀ چهارم توسعۀ کشور، بخش  شود؛ بنابراین،ی کالن اقتصادی ارزیابی میها یزیر برنامهو 

 آید.که نتایج آن درپی می ی شدبررساول 

 ی تحلیلی برنامۀ چهارم توسعه کشورها افتهی

 بعد جمعیتی: .1

با  قانون مادهدر برنامۀ چهارم، در دو   ی:زیر برنامهی جمعیتی در ها شاخصتوجه به  .1-1

پرمصرف شهر و روستا، ی مدیریت الگوی مصرف آب برای مشترکان ها طرحموضوع اجرای 

تعیین الگوی مصرف مازاد دولت با توجه به تعداد افراد خانوار و منطقۀ جغرافیایی و... ، به 

 مبحث فضا و موقعیت جغرافیایی توجه شده است.

 ی اقتصادی:ها استیسمکان اجرای  عنوان بهشهر یا روستا( ) ییفضابندی منطقه .1-2

ه نیروی کارآفرین بومی بخش آب و کشاورزی، با موضوع اختصاص اراضی ب قانون مادهیک 

 تلویحاً به روستاها اشاره دارد.

های با موضوع قانون ماده: نه ی اقتصادیها استیسبندی مناطق برای اجرای اولویت .1-3

ی از حساب ذخیرة ارزی به حوزة صنعتی، معدنی و کشاورزی، همکاری استانی و اعتبارده

حوزة اقتصادی، ارائۀ تسهیالت بانکی با توجه به ی ها استیسبخشی و ملی درجهت اجرای 

ی ها استانی حوزة صنعت نفت در ریگ میتصمها و ی، برگزاری مناقصها منطقهی ها تیاولو

ی به ا توسعهی و استانی، ارائۀ تسهیالت ا منطقهخاص، الزام شورای بورس به گسترش بورس 

گمرکی مناطق آزاد، به محل اجرای و تشریفات  مقررات، استقالل در افتهی توسعهمناطق کمتر

 اشاره دارد. ی اقتصادیها استیس

به موضوع  قانون  مادهیک شاخص مهاجرت:  برحسببندی فضایی منطقه .1-4

 اشاره دارد. شان یتوانمندی عشایر و الزام دولت درجهت اسکان عشایر با حفظ ها مهاجرت
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 در برنامۀ چهارم توسعۀ کشوری اقتصادی با رویکرد آمایش سرزمین ها یسیاستگذار. 3جدول 

ابعاد 
آمایش در 

 ها برنامه
 ی اصلیها شاخص ردیف

موارد 
 شده دهید

 سنددر متن 
 توضیحات

بعد 
 جمعیتی

1 
ی اه شاخصتوجه به 

جمعیتی در 
 یزیر برنامه

فصل اول، 
 17 ةماد

گسترش فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب 
از طریق الگوی مصرف بهینه، نصب کنتور برای 

برای مشترکان پرمصرف و  ها عرفهتاصالح 
ی مدیریت مصرف آب در ها طرحاجرای 

 شهرها و روستاهای کشور
تعیین الگوی مصرف و مصارف مازاد توسط 

دولت براساس عواملی مانند تعداد افراد خانوار، 
ی ها طیمحمناطق جغرافیایی، شرایط اقلیمی و 

 شهری

2 

 ییفضابندی منطقه
 انعنو بهروستا(  -شهر)

مکان اجرای 
 ی اقتصادیها استیس

فصل اول، 
 20مادة 

اختصاص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و 
قابلیت احیا، به نیروی متخصص و کارآفرینان 

 بومی بخش آب و کشاورزی

3 
ی مناطق و بند تیاولو

ی اجرای ها محدوده
 ی اقتصادیها استیس

فصل اول، 
 2مادة 

اید نفت ایجاد حساب ذخیرة ارزی حاصل از عو
استفاده از آن درجهت  منظور بهنزد بانک مرکزی 

ی و گذار هیسرماتأمین مصارف بودجۀ عمومی، 
اعتباردهی به کارآفرینی صنعتی، معدنی، 

و خدمات و... تا سقف  ونقل حملکشاورزی، 
 درصد 50

فصل اول، 
 5مادة 

ی اجرایی ملی و استانی ها دستگاههمکاری تمام 
لی، بخشی و استانی برای تدوین اسناد م

محور به اقتصاد حرکت از اقتصاد نهاده منظور به
 محوربهره

فصل اول، 
 10مادة 

-به) یبانکی تسهیالت بند هیسهم هرگونهارائۀ 

ی( ا منطقهی مختلف اقتصادی و ها بخشتفکیک 
و مناطق، از  ها بخشی مربوط به ها تیاولوو 

یارانۀ طریق تشویق سیستم بانکی و با استفاده از 
 نقدی و وجوه اداری

فصل اول، 
 14مادة 

ی مناقصه برای تفویض وظایفی مانند برگزار
ی نفت و گاز به ها دانیمشناسایی و اکتشاف 

ی ها استانی استثنا بهی پیمانکار ها شرکت
 راحمدیبوخوزستان، بوشهر، کهگیلویه و 

   
فصل اول، 

 15مادة 

 الزام شورای بورس به گسترش جغرافیایی
ی ا منطقهی تاالرهای انداز راهبورس از طریق 

مبادلۀ اطالعات و پذیرش  منظور بهجهانی 
 متقابل اوراق بهادار
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 ی اقتصادی با رویکرد آمایش سرزمین در برنامۀ چهارم توسعۀ کشورها یسیاستگذار. 3دول ادامه ج

ابعاد 
آمایش در 

 ها برنامه
 ی اصلیها شاخص ردیف

موارد 
 شده دهید

 سنددر متن 
 توضیحات

 

  

فصل اول، 
 27مادة 

اختصاص تسهیالت متناسب با سهم به 
ی ها طرحی در گذار هیسرمامتقاضیان 

 افتهی توسعهیی مناطق کمترزا اشتغال

فصل اول، 
 30مادة 

اختصاص یارانۀ کارمزد تسهیالت مسکن به 
ی خصوصی، تعاونی و ها بخشسازندگان 

 و متیق ارزانی مسکونی واحدها عمومی
استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای 
مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و تمامی 

، درآمد کمی ها گروهروستاهای کشور برای 
 کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار

فصل دوم، 
 35مادة 

استقالل در مقررات صدور و ورود کاال و 
تشریفات گمرکی در محدودة منطقه، آزادی در 

و خروج سرمایه و سود حاصل از  ورود
 ی اقتصادی در هر منطقهها تیفعال

4 
بندی فضایی منطقه

شاخص  برحسب
 مهاجرت

فصل اول، 
 19مادة 

یی برای ارتقای ها استیسالزام دولت به اتخاذ 
ی توسعۀ روستایی و عشایری هاشاخص

ی توسعۀ روستایی هاشاخصدرجهت افزایش 
توسعه،  ارمۀ چهبرنامدرصد در  25 حداقلتا 

ی اقتصادی ها یتوانمنداسکان عشایر با حفظ 
درصد جمعیت عشایر کشور،  50درحد 

پرداخت صددرصد اعتبارات روستایی و 
 در طول برنامه شده دادهعشایری و تخصیص 

5 

بندی فضایی منطقه
ی هاشاخص برحسب

جمعیتی مانند نرخ 
 رشد جمعیت و...

- - 

 6 
ی ها یژگیوتوجه به 

 اطق کشورجمعیتی من
- - 

بعد توزیع 
 ها تیفعال

 و امکانات
7 

بندی فضایی منطقه
نوع معیشت  برحسب

ی بند غالب )رتبه
مناطق از نظر تجاری، 

 -صنعتی، کشاورزی
 دامداری(

فصل اول 
 17مادة 

تدابیری برای ایجاد تطبیق  اتخاذالزام دولت به 
الگوی کشت در مناطق مختلف با امکانات و 

فزایش کارایی اقتصادی آب ی آبی و اها تیظرف
 افزایش بازدهی منظور به

   
فصل دوم، 

 35مادة 

تعیین شیوة استفاده از زمین، منابع مالی و... در 
ی عمرانی ها برنامهمالکیت دولت در چارچوب 
 هر منطقه
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 ی اقتصادی با رویکرد آمایش سرزمین در برنامۀ چهارم توسعۀ کشورها یسیاستگذار. 3دول ادامه ج

اد ابع
آمایش در 

 ها برنامه
 ی اصلیها شاخص ردیف

موارد 
 شده دهید

 سنددر متن 
 توضیحات

 
8 

ی ها قطبمعرفی 
اصلی تجاری، 

دامداری و  -کشاورزی
 صنعتی

فصل دوم 
 35مادة 

 چابهارمعرفی سه منطقۀ آزاد کیش، قشم و 
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی  منظور به

صادی، و آبادانی، رشد و توسعۀ اقت
ی و افزایش درآمد عمومی، ایجاد گذار هیسرما

اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، 
ی، ا منطقهحضور فعال در بازارهای جهانی و 

تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و 
ارائۀ خدمات عمومی از قبیل برق، آب و 

ی ها نرخمخابرات، سوخت و سایر خدمات با 
ر مناطق آزاد همان منطقۀ مصوب جاری د

 جغرافیایی

9 
معرفی مراکز 

 گردشگری
- - 

بعد توزیع 
 فضایی

10 

ی برای اجرای ابی مکان
ی زیربنایی ها طرح

ی ها پروژهمانند 
ی، پاالیشگاه، رسان برق

 گازرسانی و...

فصل اول 
 3مادة 

و مساکن شهری و  ها ساختمانی ساز مقاوم
ی ازس نهیبهروستایی در مقابل زلزله و 

 انرژی وساز ساخت
از  ریپذ بیآسکمک مستقیم و جبرانی به اقشار 

طریق نظام تأمین اجتماعی، اختصاص یارانه به 
ی بر حداقلی گذارمتیقکشاورزی،  آالت نیماش

ی ساز مقاومگاز طبیعی برای ارائه به صنایع، 
و مساکن شهری و روستایی  ها ساختمان

 ونقل حملفیت درمقابل زلزله، کمک به بهبود کی
 عمومی

11 
تعیین محورهای 

 فضایی توسعه

فصل اول 
 25مادة 

ی ها راهدرصد شبکۀ  70تکمیل حداقل 
کنندة روستاهایی که بیش از  روستایی مرتبط

 یکصد خانوار جمعیت دارند

 
فصل سوم 

 40مادة 

ی ها یفناوربر ایجاد مناطق ویژة صنایع مبتنی
تی، ایجاد صنع -ی علمیها قطببرتر در جوار 

 ی مناسبها مکانی فناوری در ها شهرک

 ی پژوهشها افتهمنبع: ی
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 و امکانات ها تیفعالبعد توزیع  .2

های الزام دولت به ، به موضوعقانون مادهدو نوع معیشت:  نظر ازی مناطق بند رتبه .2-1

 نیزمی از ور بهرهی ها وهیشی منطقه و تعیین ها یژگیواستفاده از الگوی کشت با توجه به 

 ی عمرانی منطقه اختصاص دارد.ها برنامه براساس

 قانونگذار، قانون مادهدر یک ی اصلی تجاری، کشاورزی و صنعتی: ها قطبمعرفی  .2-2

ی تنظیم بازار و واردات و ها استیسرا مجاز به اجرای  ها آن معرفی سه منطقۀ آزاد پرداخته و به

 نسته است.صادرات، انجام امور عمرانی و زیربنایی در سطح مناطق دا

در این برنامه، باه محاور توساعۀ گردشاگری توجاه      معرفی مراکز اصلی گردشگری:  .2-3

 نشده است.

 بعد توزیع فضایی .3

یی مجزا به ها تبصرهبا  قانون مادهیک ی زیربنایی: ها طرحی برای اجرای ابی مکان .3-1

 تعیین ،ونقل حملی شهری و روستایی، بهبود کیفیت ها ساختمانی ساز مقاومهایی مانند موضوع

 پرداخته است. ریپذ بیآسانرژی در مناطق با ساکنان و اقشار  یگذارمتیقدر  ها حداقل

ی روستایی ها راهبا موضوع توسعۀ  قانون مادهطی دو تعیین محورهای فضایی توسعه:  .3-2

 شده مشخصی علمی و صنعتی، محورهای توسعه ها قطبو احداث مناطق فناوری در جوار 

 است.

 پنجم توسعۀ کشور برنامۀ ی تحلیلیها افتهی 

ی اقتصادی، با رویکرد ها استیسیی شبیه به ها شاخصبرنامۀ پنجم توسعۀ کشور نیز با توجه به 

که از جدول پیرو نیز  طور هماندرج شد.  3آمایش سرزمین، تحلیل و نتایج آن در جدول 

ی تحقیق در حوزة ها شاخص،  در برنامۀ پنجم توسعۀ کشور، مواد قانونی که منطبق با دیآ یبرم

 توسعۀ فضایی باشد، استخراج نشده است.

 بعد جمعیتی .1

بندی ی، منطقهزیر برنامهی جمعیتی در ها شاخصمواد قانونی منطبق با مواردی مانند توجه به 

بندی فضایی ی اقتصادی و منطقهها استیسمکان اجرای  عنوان بهشهر یا روستا( ) ییفضا

 برنامۀ پنجم کشور مشاهده نشد. ش اقتصادیشاخص مهاجرت، در تحلیل بخ برحسب
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 ی اقتصادیها استیسبندی مناطق برای اجرای اولویت

 منابعو  ها یشهرداربه جلب سرمایه از  ها بانکهایی چون مجازدانستن ی با موضوعقانونة ماددو 
ی سرمایه و توزیع اوراق مشارکت، به توسعۀ محلی پرداخته است. همچنین دولت در ردولتیغ
به  موظف ی،ا توسعهی ها پروژهو تسهیالت به  ها طرحی به اعتباردهی، برای ا جداگانه قانون دهما

 است. شده گرفتهایجاد صندوق توسعۀ ملی شده و مکان استقرار آن، تهران درنظر 

 ی اقتصادی با رویکرد آمایش سرزمین در برنامۀ پنجم توسعۀ کشورها یسیاستگذار. 4جدول 

ابعاد 
آمایش در 

 ها نامهبر
 توضیحات قانون  ماده ی اصلیهاشاخص ردیف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بعد 
 جمعیتی

1 
ی هاشاخصتوجه به 

 یزیر برنامهجمعیتی در 
- - 

2 

 ییفضابندی منطقه
 عنوان بهروستا(  -شهر)

ی ها استیسمکان اجرای 
 اقتصادی

- - 

3 
ی مناطق و بند تیاولو

ی اجرای ها محدوده
 ی اقتصادیها استیس

 82دة ما

ی تجاری و تخصصی ها بانکمجازدانستن 
ی گذار هیسرمای ها طرحبه تأمین منابع مالی 

از منابع  ها یشهرداری غیردولتی و ها بخش
 ی بدون تضمین دولتالملل نیب

 83مادة 

ی دولتی ها شرکتمجازدانستن بانک مرکزی، 
به انتشار اوراق مشارکت  ها یشهردارو 

ی زیربنایی ها پروژهدرجهت تأمین منابع مالی 
 یگذار هیسرمای ها طرحی دولتی و ا توسعه

 84مادة 

ایجاد صندوق توسعۀ ملی متعلق به دولت با 
هدف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و 

ی زایندة ها ثروتی نفتی به ها فرآوردهگاز و 
اقتصادی و استقرار آن در تهران. اعطای 

تسهیالت )خرید صادرات خدمات فنی و 
ی خصوصی، تعاونی و ها بخشهندسی( به م

های ی اقتصادی متعلق به مؤسسهها بنگاه
ی در گذار هیسرماعمومی غیردولتی، 

بازارهای پولی و مالی خارجی. اعطای 
خارجی با  گذار هیسرماتسهیالت به 

درنظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب 
جلب حمایت از  منظور بهاقتصادی 

 رانی در ایگذار هیسرما
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 ی اقتصادی با رویکرد آمایش سرزمین در برنامۀ پنجم توسعۀ کشورها یسیاستگذار. 4دول ادامه ج

ابعاد 
آمایش در 

 ها برنامه
 توضیحات قانون  ماده ی اصلیهاشاخص ردیف

 

4 
بندی فضایی منطقه

شاخص  برحسب
 مهاجرت

- - 

5 

بندی فضایی منطقه
ی هاشاخص برحسب

 جمعیتی مانند نرخ رشد
 جمعیت و...

- - 

6 
ی ها یژگیوتوجه به 

 جمعیتی مناطق کشور
- - 

بعد توزیع 
 ها تیفعال

 و امکانات

7 

بندی فضایی منطقه
نوع معیشت  برحسب

ی مناطق بند غالب )رتبه
از نظر تجاری، صنعتی، 

 دامداری( -کشاورزی

 80مادة 

الزام دولت به توسعۀ کارآفرینی، افزایش 
نو از طریق:  مشاغلی و توسعۀ ا منطقهتعادل 

، ها شبکهمالی و تشویق توسعۀ  تیحما .1
 جادیا .2ی تولیدی، ها رهیزنجو  ها خوشه

ی کوچک، متوسط ها بنگاهپیوند مناسب بین 
ی هدفمند برای ها کمکو بزرگ و اعطای 

ها و موانع . رفع مشکل3، ها آنتقویت توان 
و  متوسطی کوچک و ها بنگاهرشد و توسعۀ 
. حمایت مالی از بخش 4، ها آنکمک به بلوغ 
توسعه و گسترش  منظور بهغیردولتی 

-، کارآفرینی، فنیوکار کسبی ها آموزش

. اعمال 5کاربردی و  -ی و علمیا حرفهو
تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمۀ 

 تأسیسی تازهها کارگاهسهم کارفرمایان 

8 
ی اصلی ها قطبمعرفی 

 -تجاری، کشاورزی
 نعتیدامداری و ص

- - 

 - - معرفی مراکز گردشگری 9

 
 

بعد توزیع 
 فضایی

10 

ی برای اجرای ابی مکان
ی زیربنایی مانند ها طرح

ی، رسان برقی ها پروژه
 پاالیشگاه، گازرسانی و...

- - 

11 
تعیین محورهای فضایی 

 توسعه
- - 

 ی پژوهشها افتهمنبع: ی
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 و امکانات ها تیفعالبعد توزیع  .2

ی، ا منطقهموظف به توسعۀ  قانون مادهدولت طی یک نوع معیشت:  نظر ازق ی مناطبند رتبه

ی کوچک و متوسط و ارائۀ تسهیالت و امکانات ها بنگاهتوجه به کارآفرینی بومی، توسعۀ 

و بدون امکانات صنعتی، کشاورزی،  افتهی توسعهی شده است که تلویحاً شامل مناطق کمترا منطقه

یی مانند معرفی هاشاخصکر است که مواد قانونی مربوط به . شایان ذاستدامداری و... 

معرفی مراکز اصلی گردشگری، در برنامۀ پنجم  ی اصلی تجاری، کشاورزی و صنعتی وها قطب

 دیده نشده است. توسعه
 

 بعد توزیع فضایی .3

ی زیربنایی و تعیین ها طرحی برای اجرای ابی مکانیی مانند ها شاخصمواد قانونی مربوط به 

 رهای فضایی توسعه، در پژوهش حاضر دیده نشده است.محو

 یریگ جهینت
یی است که از سوی دولت و در قالب هاشاخصدستیابی به توسعه، مترادف با تعریف اهداف و 

مدت در کشور بلند انداز چشمو تعریف  ها یمش خط، ها استیسی منسجم، به بیان زیر برنامه

های و امور اقتصادی، اتخاذ تصمیم ها تیفعالدولت به  ی مهم ورودها نهیزم. یکی از پردازد یم

 عنوان بهۀ الزم برای رشد و توسعۀ اقتصادی را نیزمکالن در ایجاد ثبات اقتصادی است که خود 

. اسناد کالن و فرادستی توسعه در آورد یمی در کشور فراهم سیاستگذاریکی از اهداف کالن 

تند که با تمرکز بر محورهای موضوعی خاصی چون یی هسها یزیر برنامه جمله ازایران نیز 

ی و ا منطقهی اقتصاد ور بهرهی فضایی، حرکت در مسیر افزایش زیر برنامهآمایش سرزمین و 

 بهی اقتصادی، اغلب توجه صرف ها یزیر برنامهدر  نکهآ  حالکنند. توسعۀ متوازن را تسهیل می

شود و زمینۀ منجر می ها بخشآن با سایر  از سایر ابعاد و همبستگی غفلت بهابعاد اقتصادی، 

ی اقتصادی در یک منطقۀ خاص را بدون ترسیم نقشۀ ها لیپتانستراکم امکانات، تسهیالت و 

. این غفلت، عوارض ناخواستۀ دساز یمی موجود فراهم ها رساختیزپیشرفت آن و توجه به 

اقتصادی  -ی اجتماعیها یرنابرابشدن و گسترش یدوقطباجتماعی چون توسعۀ نامتوازن مناطق، 

دارد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع و دامنۀ گستردة پیامدی آن، پاسخ به این  دنبالبهرا 
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ی اقتصادی کالن ایران، به ها استیسو  ها برنامهپرسش حائز اهمیت است که آیا در تدوین 

 ی توجه شده است.ا منطقهی ها تیظرفو  ها لیپتانستوزیع جمعیتی، 

اسناد باالدستی و  عنوانبهای پاسخ به این پرسش، دو برنامۀ چهارم و پنجم پس از انقالب، بر

های تحلیلی ارائۀ تحلیل کارآمد و تعیین مقوله منظور بهی و تحلیل شدند. همچنین بررس کالن،

مناسب، پس از مروری بر ادبیات اسناد توسعۀ کشور، بررسی پیشینۀ مفهوم آمایش سرزمین و 

و  ها تیفعال عیتوز یی در ابعاد جمعیتی،ها شاخصب ضوابط ملی آمایش سرزمین، چارچو

 ی شد.نیب شیپامکانات و بعد فضایی 

که هریک از دو برنامۀ مورد مطالعه، در دو فصل مجزا به مقولۀ آمایش  دهد یمنتایج نشان 

اول با موضوع . در برنامۀ چهارم توسعه، در بخش اند داشتهی توجه امنطقهسرزمین و توسعۀ 

دارد و با بخش  قانون ماده 99کمی  نظر از در حوزة اقتصادی وجود دارد که چهار فصل اقتصاد،

اقتصادی در برنامۀ پنجم، از منظر کیفی و کمی متفاوت است. در برنامۀ پنجم توسعه، بخش 

موضوعی و منفک از یکدیگر،  صورت بهی متعددی است که ها سرفصلشامل  اقتصادی

ی وجود دارد که قانونة ماد 108 . در این برنامه،دزاس یمی اقتصادی را مشخص ها یارسیاستگذ

ی پولی، تجارت و روابط اقتصادی ها استیسو اشتغال،  وکار کسبیی مانند ها سرفصلدر 

اند. در مقالۀ ی، منابع انرژی فسیلی و تبدیلی، مسکن، کشاورزی و صنعت بیان شدهالملل نیب

ی، اشتغال، ور بهره، وکار کسببهبود فضای »هایی مانند ل با موضوعحاضر، هشت سرفصل او

 43شامل « ی خارجی و مناطق آزادگذار هیسرماارز، پول و بانک، بازار سرمایه، تجارت، 

هدفمندی موضوعی و سهولت در  نظر ازی شد. بخش اقتصادی برنامۀ پنجم، بررس قانون ماده

ی کالنی ها سرفصلدر برنامۀ چهارم،  آنکه حالری دارد. مراجعه و مطالعه، بر برنامۀ چهارم برت

ی ریپذ رقابت»، «تعامل فعال با اقتصاد جهانی» ،«ی برای رشد سریع اقتصادیبسترساز»مانند 

ی فصل آخر، یعنی استثنا بهکه  است شدهی نیب شیپ« محوررشد اقتصاد ملی دانایی» و« اقتصادی

و معیارهای آمایشی  ها شاخصبراساس  قانون ماده 57محور، در قالب رشد اقتصاد ملی دانایی

 تحلیل شد.

ی مربوط به بعد جمعیت، توزیع امکانات و ها شاخصدر برنامۀ چهارم، همۀ معیارها و 

، 15، 14، 10، 5، 2 یقانونمواد قانون ) مادهبوده است. یازده  نظر موردو توزیع فضایی  ها تیفعال

مۀ چهارم توسعۀ کشور استخراج شد که با مواردی مانند (، از برنا35و  30، 27، 20، 19، 17

ی ها استیسبندی مناطق برای اجرای ی، اولویتزیر برنامهی جمعیتی در ها شاخصتوجه به 
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ی اقتصادی و ها استیسمکان اجرای  عنوان بهشهر یا روستا( ) ییفضابندی اقتصادی، منطقه

با بعد خانوار، کارآفرینی بومی،  شاخص مهاجرت منطبق است و برحسببندی فضایی منطقه

تحلیل برنامۀ  آنکه حالراستاست.  ی و اسکان عشایر هما منطقهی سیاستگذاری و ریگ میتصم

که مواد قانونی منطبق با مواردی مانند  آن استهای تحلیلی مشابه، بیانگر پنجم توسعه، با مقوله

مکان  عنوان بهشهر یا روستا( ) ییافضبندی ی، منطقهزیر برنامهی جمعیتی در ها شاخصتوجه به 

شاخص مهاجرت، در تحلیل بخش  برحسببندی فضایی ی اقتصادی و منطقهها استیساجرای 

. فقط است نشدهبینی برنامۀ پنجم کشور، مورد توجه نبوده و در قالب مواد قانونی، پیش اقتصادی

به جلب  ها بانکمجازدانستن هایی مانند ( با موضوع84و  83، 82 یقانونمواد قانون ) مادهسه 

ی و توزیع اوراق مشارکت درجهت توسعۀ محلی، ردولتیغسرمایۀ  منابعو  ها یشهردارسرمایه از 

شاخصی از بعد  عنوان بهی اقتصادی، ها استیسبندی مناطق برای اجرای به مبحث اولویت

 .اند داشتهجمعیتی توجه 

و امکانات در برنامۀ اقتصادی  ها تیعالفبررسی بعد دوم رویکرد آمایشی، یعنی بعد توزیع 

ی مناطق بند رتبهشاخص  که برنامۀ مذکور به دو دهد یمچهارم توسعۀ پس از انقالب نیز نشان 

قانون  مادهی اصلی تجاری، کشاورزی و صنعتی طی بیان دو ها قطبمعرفی  نوع معیشت و نظر از

 ماندهکز اصلی گردشگری، مغفول شاخص معرفی مرا ( توجه داشته، اما35و  17 یقانونمواد )

دهد دولت طی یک . تحلیل مشابه در برنامۀ پنجم توسعۀ پس از انقالب نیز نشان میاست

ی، توجه به کارآفرینی بومی، ا منطقهقانون پنجم توسعه( موظف به توسعۀ  80مادة قانون ) ماده

شده و شاخص  یا منطقهی کوچک و متوسط و ارائۀ تسهیالت و امکانات ها بنگاهتوسعۀ 

، اما مواد است نظر بوده موردو امکانات،  ها تیفعالمعیشتی در توزیع  نظر ازی مناطق، بند رتبه

ی اصلی تجاری، کشاورزی و صنعتی و ها قطبیی مانند معرفی ها شاخصقانونی مربوط به 

 .است نشدهمعرفی مراکز اصلی گردشگری، در برنامۀ پنجم توسعه گنجانده 

دهد ی اقتصادی برنامۀ چهارم توسعه نیز نشان میزیر برنامهع فضایی در تحلیل بعد توزی

ی زیربنایی و تعیین محورهای فضایی توسعه در این ها طرحی برای اجرای ابی مکان یها شاخص

ی ساز مقاومهایی مانند  (، با موضوع40و  25، 3 یقانونمواد قانون ) مادهطی سه  برنامه،

ی بر انرژی در حداقلی گذارمتیق، ونقل حمل، بهبود کیفیت ی شهری و روستاییها ساختمان

ی روستایی و احداث مناطق فناوری در جوار ها راه، توسعۀ ریپذ بیآسمناطق با ساکنان و اقشار 

، اما بعد توزیع فضایی در برنامۀ پنجم توسعۀ کشور اند بوده نظر موردی علمی و صنعتی، ها قطب
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ی زیربنایی ها طرحی برای اجرای ابی مکانیی مانند ها شاخصبق با مغفول مانده و مواد قانونی منط

 .است نشدهو تعیین محورهای فضایی توسعه درنظر گرفته 

و  تفکیک موضوعی وجود با ، برنامۀ پنجم توسعه،دهد یمکه تحلیل فوق نشان طور همان

رویکرد آمایشی  ی مواد قانونی بیشتر در حوزة اقتصادی، در مقایسه با برنامۀ چهارم،نیب شیپ

 ها برنامهانطباق  آنکه حالی اقتصادی اتخاذ کرده است. ها یسیاستگذاری را در حوزة تر فیضع

با  ها آنکردن راستا همی آمایشی و ها مؤلفهو  ها شاخصی اقتصادی، با ها یسیاستگذارو 

با توجه به سازد و توسعۀ فضایی را و امکانات را در کشور معقول می ها تیفعالیکدیگر، توزیع 

ی و سیاستگذارتوجهی به این مهم، کارایی . درمقابل، بیبرد یمپیش  جمعیت و نیازهای منطقه به

. شایان ذکر است که با توجه به ندک یمی اقتصادی را حتی پیش از اجرا مختل زیر برنامه

 که طی آن، -و اتخاذ راهبرد ادغام نیسرزم شیآما( درمورد 2013اسکات )چارچوب مفهومی 

های زمان حال، در اقدام و اثربخشی -شوند یمی آینده تدوین سو بهی فضایی ها یزیر برنامه

؛ جز در مناطق آزاد که نوعی از ادغام عملیاتی و دشو یمی آینده توجه ها لیپتانسی به ده شکل

ی اقتصادی از مرکز اتفاق افتاده است، واسپاری قدرت در ها تیفعالتمرکززدایی در مدیریت 

 .شود ینمیت اقتصادی مناطق، دیده مدیر

به ی توسعۀ اقتصادی زیر برنامهی برای توزیع مجدد جمعیت و زیر برنامهپایان باید گفت  در

ی اقتصادی در سطح کالن، اگر در ها یزیر برنامهی وسو سمت، گرید عبارت به. اند وابستهیکدیگر 

ی ا منطقهاد جمعیت متوازن ظرفیت توزیع معقول امکانات و تسهیالت مناطق باشد، در ایج

ی، از توزیع ناعادالنۀ درآمد و رفاه ناشی ا منطقهی ها تفاوتاست؛ چراکه اولین عامل  رگذاریتأث

عاملی مؤثر درجهت افزایش  عنوان بهکه آثاری بر توزیع نامناسب فضایی جمعیت دارد و  شود یم

ها بر ی آنا توسعهردهای و اتخاذ راهب ها دولت. در این راستا، نقش کند یممهاجرت عمل 

است. اگرچه  ریانکارناپذی، ا منطقهی زندگی ملی و اقتصادی و الگوهای توزیع جمعیت ها جنبه

های مناطق، دشوار  شنهادیپی کردن یک برنامۀ ملی به مانند استنتاج یک برنامۀ ملی از ا منطقه

ی به نیازها و توجه یب، طلبد یمی را ریگ میتصمی متعدد میان سطوح ها وبرگشت رفتاست و 

، آثار و پیامدهای سوء و ها آنی متناسب اقتصادی برای زیر برنامهی مناطق و ها لیپتانس

ی و زیر برنامهبه زمانی طوالنی نیازمند است. تجارب  ها آنی را درپی دارد که رفع ریناپذ جبران

که  است دادهان ی توسعه در دوران سی سال قبل از انقالب اسالمی نیز نشها برنامهاجرای 

درآمد سرانه  ریچشمگدستیابی جامعه به رشد اقتصادی در چند بخش و حتی افزایش  رغم علی
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هایی مواجه بوده طی دوران برنامۀ پنجم عمرانی کشور، پیشبرد اهداف توسعه همچنان با مشکل

بدون  ی توسعه با نگرش اقتصادی وها برنامهناشی از تنظیم  توان یماست که بخشی از آن را 

 ی آن دانست.ا منطقهی اجتماعی و ها بازتابتوجه به 

 منابع
 ( 1389خنیفر، حسین ،)«مجلۀ ، تهران، «درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین و کاربردهای آن در ایران

 .26-5: 2 ةشمار آمایش سرزمین،

 تهران: نشر نی.آشنایی با اقتصاد ایران(، 1368ی، ابراهیم )رزاق ، 

 ( 1392سلطانی، ناصر ،)« ی آماایش سارزمین در ایاران باا رویکارد      هاا  طرحارزیابی موانع فراروی

 .84-63: 3، شماره ی و آمایش فضازیر برنامهفصلنامۀ ، «تلفیقی

  تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ایاران »(، 1388اصغر )، پورفرزامصالحی، اسماعیل و» ،

 .178-172: 52، شمارة فصلنامه راهبرد

 سییر  ها خاستگاه -ی توسعهزیر برنامهمفهوم آمایش سرزمین در (، 1389ریان، احمد )عظیمی بلو ،

 تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا. تکاملی و تجربه ایران،

 ( 1388کردبچه، محمد ،)« ۀ برنامیه نامی  هفتیه ، «نگاهی به روند تدوین برنامۀ چهارم توسعه کشاور ،

 .5-4: 351شمارة 

 ( 1388لطیفی، غالمرضا ،)«ی قبال و بعاد از   هاا  برناماه ی آماایش سارزمین در   هاا  برنامهیر تحول س

 .147-111: 1، شمارة ی رفاه و توسعۀ اجتماعیزیر برنامهفصلنامۀ ، «انقالب

 ( 1390مؤمنی، فرشاد و امینی میالنی، مینو،)  »ی و توسعۀ پایدار در برنامۀ ساوم و چهاارم  توانمند-

 .64-35: 42، سال یازدهم: شمارة نامۀ رفاه اجتماعیفصل، «توسعۀ ایران با رویکرد آمارتیا سن

 ایانتشارات گو :اصفهان ،یا هیناحی زیر برنامه یها روش و اصول(، 1377ی )مهد ی،مؤمن. 

 ( 1373وحیدی، پریدخت ،)« فصیلنامه  ، «ی آموزش عاالی زیر برنامهآمایش سرزمین: راهنمایی برای

 .76: 8 و 7، شماره ی در آموزش عالیزیر برنامهپژوهش و 

  مکاانی و   -تأثیر نظام سیاسی بار آرایاش فضاایی   »(، 1391) ، خدیجهدوست مهمانویسی، هادی و

 .299-204: 2، شماره فصلنامۀ ژئوپلیتیک، «توسعۀ شهرهای ایران

  ی برای ایرانزیر برنامهمجموعه مطالعات الگوی مطلوب (، 1391) وبودجه برنامهدفتر مطالعات. 

  متن ضوابط ملی آمایش سرزمین(، 1383کشور )ی زیر برنامهسازمان مدیریت و. 
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