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تعریف؛
درانسانهایفعالیتبهبخشیدنتعادلوتنظیمچگونگییعنیسرزمینآمایش
مزیتابمتناسبامکاناتجمیعازبهینهبرداریبهرهمنظوربهجغرافیاییقلمرو
محیطتخریببدونجامعه،معنویومادیوضعیتبهبودجهتدرنسبیهای

.سرزمینپهنهبرجمعیتمتناسبتوزیعوزیست



موضوع؛سابقه

وردمپاریسقطبدرجمعیتوهافعالیتتمرکزنقدبافرانسهدر1940دههنیمهدربارنخستین
اثربروهشدتمامکشورمناطقدیگرزیانبهتمرکزاینکهبودندمعتقدمنتقدان.شدواقعتوجه

نمایندگی،1963سالدرآنازپس.انددادهدستازراخودجمعیتفرانسهمناطقبیشترآن
تنساخمتعادلوظیفهکهگردیدتاسیس(داتار)ایمنطقههایاقداموسرزمینآمایشدردولت

رضیعسازمانایننگرش.شدگذاشتهآنعهدهبهایوزارتخانهبینهایطرحبافرانسهسرزمین
دخالتامکاناتداتارمیانجیگریباکهاستاینبرکوشش.(عمودی)بخشینهبود،(افقی)

هوزارتخانازیکهیچصالحیتدرکهای،منطقههایهدفبهبخشیتحققجهتدرهاوزارتخانه
تقویتپاریس،قطبتعدیلسیاستداتارهاسالایندر.شودهدایتنیست،تنهاییبهها

رارقخودکاردستوردرراپذیرآسیبروستایینواحیازحمایتوشهریمناطقمیانارتباطات
دراییهبرنامهچنینبا.شداضافهداتاروظیفهبهنیزخدماتسپسوصنعتازتمرکززدایی.داد

سرزمینآمایشدردپارتمانو(منطقهدردولتنماینده)استانداراناهمیتتمرکززدایی،جهت
جهتسرزمینآمایشاجتماعیواقتصادیتوسعههایزمینهدراستانداران.استبودهروزافزون

.ندکمیتعییناروپااتحادیهوملیهایسیاستگذاشتناجراموقعبهبرایراالزمهایگیری
ندارد؛وجودهادپارتمانومناطقاستاندارانمیانمراتبیسلسلهقانونی،لحاظبههرچند

.کنندتبعیتمنطقهراهبردهایازباید(دپارتماندردولتنماینده)استانداران
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؛ایراندرموضوعسابقه
متخصصانتوسطمتعددیمطالعاتیهایطرحرابطهایندرایرانکشوردر

.استشدهانجامخارجیوداخلی
ورتصایراندرتمرکززداییبارابطهدرکهایمطالعهاولینتورسن؛طرحالف؛

است،شدهمنتشر(شمسی1341)میالدی1962سالدرآننتایجوگرفت
تورسننامهبایرانبهالمللیبینتوسعهانتقالبرایآمریکاییهیاتیکتوسط
قمناطرشدمنظوربهاداری،ساختاراززداییبرتمرکزکهاستگرفتهصورت
.میشودتاکیدایرانجغرافیاییمختلف

11بهایرانتقسیمطرحخصوصدر،1352سالدرعلمیمطالعهدومینب؛
از.گرفتصورت((موموریالبتل))مشاورمهندسینتوسطای،برنامهمنطقه
یمحلمقاماتمشارکتافزایشطرح،اینکاردستوردرگرفتهقراراهدافجمله

قهمنطریزیبرنامهسیستمتمرکزعدموتجهیزودولتیهایبرنامهاجرایدر
یمستقلفصلهمچهارمبرنامهدرکهبودهااستانازفراترمنطقههر.بودای

Toursen.شدواقعتوجهموردایناحیهعمرانعنوانتحت
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ج؛ طرح ستیران

ینهادبصورتتاشد،ایجادبودجهوبرنامهسازماندرسرزمینآمایشدفتر1353سالدر
ماهاردیبهشتدردفتراین..دهدقراربررسیومطالعهموردراسرزمینآمایشموضوع
نوانعتحتکهفرانسویمتخصصانازتیمیبهراایرانآمایشطرحمطالعاتقرارداد1354

دههادر1355سالدرآنگزارشکهکردواگذارمیشودشناخته"ستیران"مشاورمهندسین
کهاستشدهانجاماساسیکوششدومطالعه،ایندر.شدارائهومنتشرکتابجلد

موجودوضعررسیببهکهوضعیتتشخیصتدوین؛اولدارند؛یکدیگرباتنگاتنگیوابستگی
ابنزدیکآیندهدرایرانآنچهوهادشواریوهامحدودیتتشخیصهدفباایرانزمانآن
هپایطرح»بصورتکهباشدمیمدتدرازآمایشطرح؛دوم.پردازدمیکرد،خواهدروبروآن
فهایهدبامنطبقهایگزینهوهافرضیهترینمناسبازاستایمجموعهوگرفتهانجام«

در.تاسدرازمدتدرایرانسیمایدهندهنشانوآنهابرمترتبمنطقینتایجوآمایشکلی
ها،توانها،محدودیتمفصلمطالعهبریکدیگرندالینفکجزوکهکوششدواینواقع

بارخوردبنخستینعنوانبهکهارزشیبرعالوهپایه،طرح.دارندتکیههاسیاستوهاهدف
رحطازکاملتریهاینمونهساختنبرایمرجعیتوانستمیدارد،ایراندرسرزمینآمایش
وتدویندردرازمدتوفضاییهمبستگینظرازچهارچوبیعنوانبههمچنینوآمایش
.باشدکشورتوسعههای،برنامهکردنایمنطقه 5



د؛ طرح کالبدی ملی؛

استملیکالبدیطرحزمینه،ایندرگرفتهصورتهایتالشدیگراز.
انجامشهرسازیومسکنوزارتتوسط1372سالدرکهطرحاینمطالعات

جلدچندیایکدرموضوعهرکهباشدمیمتعدداست،شدهمنتشرو
جلدکیدرآن،کالبدیاثراتوتمرکززداییمیانایندر.استیافتهانتشار
عواقبوآثارسنجشهدفباطرحاین.استگرفتهقراربررسیمورد

درویژههبکشورکالبدیفضایشکلدرتمرکززدایی/تمرکزگراییاحتمالی
گرفتهقرارمطالعهوبررسیموردسرزمین،پهنهدرجمعیتاستقرارچگونگی

.است
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کشوریتقسیماتجامعطرحه؛
.استگرفتهقرارنظرمدتوسعه،دومبرنامهقانون69مادهالفتبصرهدرکهتکلیفیباطرحاین

امعجطرحکشور،وزارتطریقازکهگردیدموظفدولتفوقتبصرهاساسبر.استشدهانجام
راستایدرراهدفدارومطلوبساماندهیودهدقرارخودکاردستوردرراکشوریتقسیمات

اینیاجرایمسئولعنوانبهکشوریتقسیماتدفترراستا،ایندر.نمایدسازماندهیطرحاین
وکردآغاز1376سالاواخرازرااولیهادبیاتآوریجمعوشناساییگستردهفعالیتطرح،
.دگردیتدوینکشور،وزارتتوسطکشوریتقسیماتجامعطرحنامبا1378سالدرآننتیجه

اورزی،کشهایوزارتخانهمدیرانمشارکتباکارشناسیهایکمیتهتشکیلبارابطه،ایندر
ات،اطالعشهرسازی،ومسکننفت،فلزات،ومعادنصنایع،اسالمی،ارشادترابری،وراهنیرو،
هنقشسازمانهمچنینودادگستریوخارجهامورسازندگی،جهادتلفن،وتلگرافوپست

امورسازماناحمر،هاللشناسی،زمینسازمانمسلح،نیروهایجغرافیاییسازمانبرداری،
هیاتاعضایوایرانآمارمرکزوزیستمحیطبودجه،وبرنامهسازماناستخدامی،واداری
ندیبتقسیمبرمناسبفضاسازیدرطرحتبعیواصلیاهدافمختلف،دانشگاههایعلمی

،ادارهاستنباطیوتوصیفیآماریهایروشازاستفادهباطرحدراین.شدندتعیینسرزمین
قهمنطتمرکززدایی،آمایشی،وبخشیسطوحدراجراوریزیبرنامهحیثازسرزمینبهینه
اندهیساممختلف،سطوحدرفعالیتوجمعیتمنابعمنطقیومناسبتوزیعسرزمین،بندی
ضامنهککشوریتقسیماتضوابطومعیارهاتدقیقوتدویناجرایی،وسیاسیمدیریتنظام

نظامایهسدرملیوفاقوسرزمینوحدتارتقاوباشدپیشنهادیمراتبیسلسلهنظاماستمرار
.استگرفتهقرارنظرمطمحکشوری،تقسیماتمطلوب

7



1379طرح پارس ویستا در سال 

آمایشدفتربرایراایمطالعه1379سالدرویستاپارسمشاورمهندسین
وبررسیطرح،ایندرشدهمطرحاهدافازکهدادانجامریزیبرنامهو

لهسلسبرکهباشدمیایکشوریتقسیماتنظامطراحیوتجدیدنظر
طوحسازمراتبیسلسلهو(ملیازترپایین)حکومتینهادهایازمراتبی
رداصالحکهاستداللاینباشودمنطبقاعتبارتامینوریزیبرنامه

کهبودخواهدتمرکززداییبرایکوششازجزئیوقتیکشوریتقسیمات
فمختلسطوحمیانوظایفواختیاراتتوزیعزمینهدراصالحاتیباهمراه

یکینطقهمنامبهاستانازباالترسطحیتعریف.باشدریزیبرنامهومدیریت
.استبودهکشوریتقسیماتنظامدرشدهمطرحتجدیدنظرهایاز
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توسعه؛هایبرنامهدرشدهانجاممطالعاتتصویب

بهه،توسعهایبرنامهدرمطالعاتایننتایجکهاینجاستجالبتوسعه؛اولبرنامه
توسعهاولبرنامهدرانقالبازبعدمثالبرای.استرسیدهتصویب
هایسیاستوفعالیتوجمعیتمنطقیجغرافیاییتوزیعبر،11/11/1368مصوب
زتجهیهمچنینوکشورتوسعهفضاییساختاراصالحجهتدرسرزمینآمایش
ضتفویوتمرکززداییجهتای،منطقهمراکزعنوانبهبزرگشهرهایازایگزیده

اداریعالیشورایتشکیل.استگردیدهتاکیدآنها،بهتهرانمتعددوظایفازقسمتی
هبکهبودتمرکززداییزمینهدراولبرنامهدستاوردهایمهمتریناز،1369سالدر

دفهباوانجامید«تمرکزعدمکمیسیون»جملهازتخصصی،هایکمیسیونایجاد
هاسازمانازبعضیمراکزانتقالباارتباطدرتهران،(کالبدی)فیزیکیتمرکزکاهش

راهاییتصمیمها،فعالیتبرخیاجرایوانجاممراحلکاهشوتهرانازخارجبه
.نموداتخاذ
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اجرایبهدولتواحده،ماده2تبصرهطبق،20/9/1373مصوبتوسعه؛دومبرنامه
.استگردیدهموظفهااستاننقشافزایشوتمرکززداییهایسیاست

تمرکزعدماصلرعایتبهاول،فصل2ماده((د))بنددر،17/1/1379مصوبسوم؛برنامه
وملیواحدهایمأموریتهایووظایفنمودنمحدودواستانیوملیوظایفتوزیعدر

رت،نظاوهدایتکالن،ریزیبرنامهسیاستگذاری،حاکمیت،اعمالهایجنبهبهستادی
.استشدهتاکید

مجلسدر1383بهاردرتوسعهچهارمبرنامهتلفیقکمیسیوندرنگارنده؛چهارمبرنامه
قرارتصویبموردکهامدادهپیشنهادرا73مادهششمفصلدراسالمیشورایششم
جامعطرحبرنامه،اولسالظرفاستموظفدولت"است؛آمدهمادهایندر.گرفت

موجودتقسیماتیواحدهایبازنگریبرناظرهایشاخصبردارندهدرکهراکشوریتقسیمات
مدیرانهباختیارتفویضوتمرکزعدمگیریجهتباوجدیدتقسیماتیسطوحایجادبرای

بهبتصویجهتوتهیهدولتعالینمایندگانعنوانبهاستانداراننقشتقویتومحلی
مادهنایمفادرعایتبابایدجدیدسطوحایجادهرگونه.نمایدتقدیماسالمیشورایمجلس
؛"گیردصورت
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اقدامات عملی دولتها؛

وباتمصومطالعاتاینتنهانهانقالبازبعدوقبلمختلفهایدولتدراما
»طرحدرمثالبرای.شدعملآنهاعکسبرکهنگرفتقرارتوجهمورد

مالیشسواحلوفارسخلیجدرگازونفتعظیمذخایربهتوجهبا«ستیران
مایهسرکهبودشدهتوصیهایرانسرزمینبودنخشکنیمهطرفیازوآن

داراعلیرغم.شودانجامساحلیمناطقدرگازونفتزمینهدرهاگذاری
ازاستفادهوعماندریایوفارسخلیجدرسواحلکیلومتر2000بودن
تجمعیبهینهتوزیعواسکانبرایساحلیشهرهایایجادودریاآبمنابع

اگر،استاصولیوبزرگکاریکهعسلویهتاسیساتجزبهمناطق،ایندر
هنهپدرفوالدمثلبرآبصنایعدیگروپتروشیمیکارخانجاتپراکنش

ارانسیاستگذتوجهیبیکهدیدخواهیمدهیم،قرارتوجهموردجغرافیایی
شورکزیستمحیطشدهانجامتحقیقاتومطالعاتازحاصلهایبرنامهبه
.استساختهمواجههاییچالشچهبارا
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اقدامات وزارت نفت؛

جخلیدرجنوبیپارسبسترچاههایهزارمتریپنجعمقازراگازنفت،وزارتمثالبرای
دراالیشپازپسومنتقلعسلویهساحلبهکیلومترصدازبیشطولبهواستخراجفارس

یخصوصبخشتاکندمیارسالایرانخاکعمقبهکشیلولهباگازیپاالیشگاههای
نفتوزارتحالیدر.کنداقدامپتروشیمیکارخانجاتخصوصدرگذاریسرمایهبهنسبت

تاسیسواستخشکنیمهکشوریکایرانطرفیازکهدهدمیانجامرااقداماتاین
یممواجهآبشدیدکمبودباکهمناطقیدرهاپتروشیمیجملهازصنعتیکارخانجات

طولهبگازانتقالهزینهاینکهمضافادارد؛منافاتسرزمینآمایشباحاکماصولباباشد،
خلیجدرایرانجنوبیبنادربهپتروشیمیمحصوالتانتقالدیگرطرفازوکیلومترصدها
دیگرابرقابتامکانودادهافزایشراتولیدیکاالهایشدهتمامهزینهصادرات،برایفارس
نبودهتربآیاکهاستاینسوال.کندمیسلبایرانازراقطرکشورجملهازکنندگانتولید

دریایوفارسخلیجسواحلدرپتروشیمیکارخانجاتشده،انجاممطالعاتبهتوجهبا
انتقالهبنیازعدمدلیلبهپتروشیمیتولیداتشدهتمامهزینهتاشدندمیتاسیسعمان

د؛کنپیداکاهشصادراتبرایفارسخلیجبهپتروشیمیمحصوالتنقلوحملوگاز
آبازفادهاستجایبهعسلویهبندردریافتهاستقرارصنایعوتاسیساتهمانندآنکهمهمتر
.شوداستفادهدریاآبازکشورشیرین 12



اقدامات وزارت صنعت؛

وهکردواردجدیآسیباصفهانزیستمحیطبهکهتصمیماتیدیگراز
وبذکارخانهتاسیساست،بودهآفرینخسارتکشاورزانبویژهمردمبرای
احداث.استانقالبازبعدمبارکهفوالداحداثوانقالبازقبلدرآهن

در1344ماهدی23درشورویوایرانقراردادنتیجهدرآهنذوبکارخانه
ساختاجراییعملیات1346سالدرورسیدتصویببهملیشورایمجلس

دیاولنیمهدرآنیکشمارهبلندکورهوسازیکککارگاههایوآغازآن
تکمیلویافتهتوسعه1357سالتاوگرفتبرداریبهرهمورد1350ماه
.شد
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فوالد مبارکه؛

آمایشمبحثبهتوجهبدوننیزمبارکهفوالدکارخانهساختعملیات
السدرصنعتییابیمکاناصلومحیطیزیستهایپیوستسرزمین،

هرماهمدرسازیفوالدواحدالکتریکیقوسکورهاولینکهگردیدآغاز1360
کارخانهاینتولیدخطوط1371ماهدی23دروشداندازیراه1370
توجهبدونوعلمیغیرتصمیماتاین.شدافتتاحوقتجمهوررئیستوسط

وطیمحیزیستهایآلودگیبرعالوهاصفهاناستاندریابیمکاناصولبه
هاناصفمردمرود،زایندهازآببرداشتدلیلبهای،گلخانهگازهایانتشار
ازلختواقعیتیگویایواستساختهمواجهجدیبحرانباراکشاورزانبویژه
.استایراندرتصمیماتبودناصولیغیروعلمیغیر
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15

؛پیرامونیومرکزیمناطقبینتوسعهشکاف
توسعهشکافزیمروپیرامونیاستانهایبامرکزیاستانهایبینکهاستواقعیتاینبیانگرشدهانجاممطالعات
بارگاهایکاتعدادسرانه،درامدبیکاری،نرخچونهاییشاخصازنیازموردهایداده.باالستبسیارنیافتگی

هایهخانتعدادتلفن،نفوذضریبجمعیت،نسبتبهگاز،برق،آب،انشعابتعدادشاغل،نفر10ازبیش
استفادهباهک...وزندگیبهامیدشاخصزنان،ومردانباسوادینرخبیمارستانی،تختوپزشکسرانهبهداشت،

تاناسهریافتگیتوسعهدرجهعددی،تاکسونومیمدلاساسبروشدهسرانهبهتبدیلExcelافزارنرماز
ندروازتوسعههایبرنامهاجرایطیایرانهایاستانمجموع؛دراگرچهکهاستآنازحاکیگردیده،مشخص

ایایسهمقصورتبهایرانمختلفهایاستاندرتوسعهارزیابیمتاسفانهامااند؛بودهبرخورداررشدیبهرو
اجراءهایبرنامهدرهتوسعشکافآنکهمهمتر.باشدمیاستانهاایندریافتگیتوسعهتوازنعدمبیانگرتطبیقی

.استشدهنیزبیشتربلکهنشده؛ترمیمتنهانهشده



شکاف توسعه؛

سیستاناناستباداردقراراولرتبهدرکهیزداستانبینتوسعهشکافوفاصلهمثالبرای
یزد،استانهایکلیبطور.استزیادبسیارداردقرارآخررتبهدرکهبلوچستانو

وانسیستاستانهایوجدولدرصدرترتیببهتهرانواصفهانمازندران،سمنان،مرکزی،
وستانلراحمد،بویروکهکیلویهشمالی،خراسانغربی،آذربایجانکردستان،بلوچستان،

اساسبرهاگذاریسرمایهاخیرقرننیمدرچنانچهحال.دارندقرارجدولانتهایدرایالم
هکتوسعهشکافزیستمحیطحفظبرعالوهبود،شدهانجامسرزمینآمایشمطالعات

هرونداشتوجودنیزشودامنیتیوسیاسیاجتماعی،هایچالشباعثاست،ممکن
لوچستانبوسیستاناستاننمونهبرای.کردمیرشدخودهایپتانسیلبامتناسبمنطقه
رفطازوباشدمیعصنایاحداثبراینظیریکمفرصتودارداختیاردررامکرانسواحل

نایمردمبرایراشکوفاییورشدتواند،میاستاناینمعادنرویگذاریسرمایهدیگر
.آوردارمغانبهمنطقه
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مولد؛هایگذاریسرمایهنهرسانیخدمات
،ازومتروکهاشتغالوآبمنابعفقداندلیلبهکهاستروستاههاییبهرسانیخدمات

جمعیتایراندر1335سالدرسرشماریاولیندرکهحالیدر.اندشدهخالیسکنه
شدهمنتشرآماراساسبر،استبودهدرصد68/6روستاییجمعیتودرصد31/4شهری
بهیعنی1395سالدرمسکنونفوسعمومیسرشماریآخرینازایرانآمارمرکزتوسط
74/1وکردهپیداکاهشدرصد25/9بهروستاهادرساکنجمعیت،سال60فاصله

.اندزدهدامنراکاذباشتغالونشینیحاشیهوباشندمیساکنشهرهادرجمعیت
ازیاریبسکشورقوانینبهتوجهباکهباشیمداشتهتوجهبایدهمموضوعاینبهالبته

.اندشدهنامگذاریشهرعنوانتحتپرجمعیتروستاههای





های کشور؛سطح بندی توسعه یافتگی استان 
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پیشنهادات؛
5داشتنباکشور20خاورمیانهمنطقهدر.استگرفتهقرارجهانخشککمربنددرایرانکشور-1

میانگینحالیکهدر.دارنددسترسیدنیامصرفقابلآبهایدرصدیکبهتنهاجهانجمعیتدرصد
جهانیسرانهچهارمیکازکمترایراندرآبسرانه.استمکعبمتر7000حدوددنیادرآبسرانه
ازبخشیاسکانمنظوربهساحلیشهرهایایجادوایرانجنوبیسواحلدرگذاریسرمایهاست،

انرژیازاستفادهباایراندرخوشبختانه.هاکنشیرینآبازاستفادهبامناطقایندرجمعیت
انرژیازاستفادهوگاز،نفتمخازنمازادسوختبرق،انرژیتولیدنیروگاههایحرارتیمازاد

مشکالتکنشیرینآبهایواحدوتوسعهتاسیسباتوانیممیگازیعظیممنابع،خورشیدی
کنیمفراهمراساحلیجدیدشهرهایوتولیدیواحدهاینیازموردآبمنابعکرده،مرتفعراموجود
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دلوتعازمینیزیرآبهایمنابعازوحراستحفاظتجهتمناسبیقانونیالزاماتتوسعهچهارمبرنامهدر-2

بهبودمکلفدولتتوسعهچهارمبرنامهقانون17مادهببندبراساس.شدتعیینآبریزهایحوضهبخشی

با(منوعهمهایدشت)منفیترازبادشتهایدرزمینیزیرآبهایسفرهبرداشتوتغذیهبینتعادلایجادمنظور

برنامهنپایاتانماید،اصالحدسترسیقابلآبیارینوینروشهایبابهینهومدیریتنیازموردگذاریسرمایه

توجهیکمموردمهمموضوعاینمتاسفانهامایابد؛بهبوددرصد25زمینیزیرهایسفرهمنفیترازچهارم

طرحورکشدشتهایبهورودیمسیلتمام(آبسربازطرح)مسلحنیروهایکمکبهبایدلذا.استگرفتهقرار

.شوداجراءداریخوانآبوآبخیزداریهای



ین منابع یه او تسریع اجرای شبکه فاضالب شهرهای باالی صدهزار جمعیت به منظور تصفتکمیل -3
.در بخش کشاورزیبرای استفاده 

.تغییر الگوی مصرف بویژه در بخش کشاورزی 
.افزایش بهره وری در مصارف گوناگون

.توسعه بازچرخانی آب
.ههای غیر مجازدقت در رعایت ظرفیت برداشت از آبهای زیر زمینی وجلوگیری از حفر چا

.توجه به حقابه تاالب ها
.خانه ایدارند و توسعه کشت گلتغییر الگوهای کشت به سمت گونه هایی که به آب کمتری نیاز 

.الویت دادن به پیشگیری از آلودگی آب در برابر زدودن آلودگی ها
.توجه به ظرفیت خود پاالیی در منابع آبی کشور

.وضع استاندارد ها و جرایم سخت گیرانه برای الوده کنندگان آب
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ه بهینه از برتوازن و تعادل توسعه سیاسی و اقتصادی و استفادعالوه توازن و تعادل منطقه ای؛-4
اطق مختلف توسعه در منمنابع و امکانات محیط زیست، نکته مهم دیگر ارزیابی مستمر از فرایند
مناطق وردار شود و شکافجغرافیایی است، تا فرایند توسعه در این مناطق از توازن و تعادل برخ

.نیافتوووووووووووه کمتروکمتووووووووووور شوووووووووووود  برخووووووووووووردار از توسوووووووووووعه  

، بتول  (41) و نتوایج طورح هوای آمایشوی مثول تورسون      صاحب نظوران تمرکزدایی؛-5
و طرح ( 78)،طرح جامع تقسیمات کشوری(72)، کالبدی ملی(55)،ستیران( 52)موریال

برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری اموور بوه   ، (79)پارس ویستا
هموین  تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبوین . های محلی تاکید دارندمردم و حکومت

ه این کشورها به موازات گسترش حجم شرح وظایف دولوت هوا، بوه شویو    . واقعیت است
نودی هوا،  های مختلفی نسبت به واگذاری اموور بوه منظوور تعوادل و تووازن بوین توانم      

قه ای با منط-نکته مهمتر آنکه اختالفات قومی. اختیارات و مسئولیت ها اقدام نموده اند
خواهد هشواگذاری اختیارات و مشارکت بیشتر در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها کا

مرکوز اداره  بر تیافت، چرا که، مشارکت در امور  باعث همگرایی بیشتر و بر عکس تاکید 
ی و تراکم زدایوی و تمرکوز زدایو   لذا . داشته استامور، واگرایی و گریز از مرکز را در پی

ویوت  بایود در اول ( شهرسوتانی )و محلی( استانی)واگذاری اختیارات به مدیران منطقه ای
.قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورار گیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورد 
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داری،اسیاسی،کارویژه.میرساندانجامبهرامتعددیهایکارویژهتهرانشهراکنونهمزدایی؛تراکم-6
ازکهتهراناطرافدرهاسازیشهرکتوسعهبااخیرسالهایدر....وفرهنگیوآموزشیبازرگانی،
اثررداینکهمضافا.استشدهمناطقاینبهمهاجرانتشویقباعثاستبودههادولتبزرگاشتباهات

بهرتمهاجسیراست،شدهبیکاریوفقرباعثکهاقتصادیوسیاسیهایحوزهدراشتباههایسیاست
یتجمعچهارمیکحدودکهاستافتادهاتفاقایگونهبهاقداماتاین.استیافتهفزونیحومهوتهران
تزیسنظرازاست،ملیامنیتمغایراینکهبرعالوهموضوعاین.اندشدهساکنمنطقهایندرایران

هب.شدخواهدبحرانیموضوعایندورچنداننهآیندهدرواستکردهایجادرامشکالتینیزمحیطی
یجغرافیایپهنهاینزیستمحیطاصوالها،شهرکایندررفاهیامکاناتفقدانازصرفنظرعبارتی

برالوهعبایدوضعیتاینازرفتبرونبرایلذا.نداردرامتراکموانبوهجمعیتاینتحملوپتانسیل
اینازیبرخارتباطاتواطالعاتفناوریازاستفادهباکرج،وتهراناستانهایدرسازیشهرکازجلوگیری

.(پایتختاززداییتراکموتمرکززدایی)شوددادهانتقالایرانمناطقدیگربههاکارویژه
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