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تعریف

هدا، آمایش سندی است که برای تحقق توسعه پایدار فضایی، مجموعه اهددا،، راهرر 

ی، سیاست ها و برنامه های اجرایی بخش های  ولتی و غیر ولتی را  ر ابعدا  اتتادا 

.اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالردی  ر بر می گیر 

این برنامه  ر چارچوب چشم انداز، اهدا، توسعه ملی؛ بدا رویردر ی توسدعه گدرا، 

. مشارکت جو و انعطا، پذیر تهیه می شو 



هد،

خش، مرتنی بر سازمان فضایی منسجم، اثر بهد، از تهیه برنامه آمایش  ستیابی به سندی است که

ه ملدی  ر چارچوب توسدعاحااء و برارگیری روش های اجرایی برای  ستیابی به توسعه پایدار 

:مرتنی بر اصول ماوب آمایش سرزمین به شرح زیر ارایه نماید

مالحظات امنیتی و  فاعی-1

کارایی و باز هی اتتاا ی-2

وحدت و یرپارچگی سرزمین-3

گسترش عدالت اجتماعی و تعا ل های منطقه ای-4

حفاظت محیط زیست و احیای منابع طریعی-5

حفظ هویت اسالمی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی-6

تسهیل و تنظیم روابط  رونی و بیرونی اتتاا  کشور -7

رفع محرومیت ها، به خاوص  ر مناطق روستایی کشور  -8



شناسی و به مقوله آمایش سرزمین به عنوان تلفیقی از سه علم اتتاا ، جغرافیا و جامعه

: بر اساس مراحل اساسی ذیل تریین  رازمدت توسعه عنوان

 از منظدر آمدایشجهت گیری های توسعه بلند مددت کشدور تدوین اصلی ترین

های سدرزمینی و تعیین و تریین بازتابفرآیند نگاه از باال به توسعه ملی سرزمین  ر 

. آن

و عملرر های ا تعیین امرانات، تابلیت ها، موانع و تنگناهای تعیین کننده تخاص ه

.مناطق  ر یک نگاه از پایین به سطح ملی

 ی های  ر برخور  با بخش های اتتادا ی و ایجا  هماهنگتلفیق  و فرآیند نخست

زمینی منطقه ای و تاویر بازتاب هدای سدر–بین منطقه ای و بین بخشی و بخشی 

مرحله توسعه یافتگی بخش های مختلف  ر سطح ملی 



• :سرزمینو کاربرد آمایش ضرورت 

(راهبردی)مدیریت سرزمین در جهت آرمان های درازمدت •

(  تداخل، تباین، همپوشی)رفع آشفتگی فعالیت ها  •

(هم افزائی فضائی)افزایش کارآئی فعالیت ها •

بهره مندی عادالنه اجتماعات محلی از دستاوردهای توسعه•

(پایداری محیطی)حفاظت محیط زیست و تعادل اکولوژیک •



. ( سرزمین تجهیز شده) فضا 

ع دانش چگونگی توزینادر است که نیازمند منبعی 
.بهینه آن می باشدو تخصیص 

برنامه ریزی فضایی= آمایش سرزمین



توزیع منصفانه فضای توسعه در جهت عدالت اجتماعی•

حفاظت محیط زیست، تعادل اکولوژیک و زیست پذیری•

“خوشبختی مردم”یکپارچگی سرمایه های موجد توسعه و •

خصبر بستر قلمرو جغرافیائی مش( فضائی/ منطقه ای/ ملی)و عمودی ( میان بخشی)هماهنگی افقی •

حفظ هویت های فضائی به همراه تقویت وحدت ملی•

برقراری پیوندهاوهمبستگی فضائی برای ایجاد مزیت های رقابتی•

و بسیج اجتماعی برای تحقق آنآرمانی ایجاد چشم انداز •

:رسالت برنامه ریزی فضائی 



برنامه آمايش سرزمينطرح کالبدي ملي

برنامه آمايش استانطرح کالبدي منطقه

طرح توسعه و عمران ناحيه

طرح مجموعه شهري

ساير طرح هاي محلي 
شهر جديد، شهرک، شهرک )

(صنعتي

طرح هادي روستايي طرح هاي جامع و تفصيلي
شهر

طرح ساماندهي فضا و 
سکونتگاه هاي روستايي

نظام برنامه ریزی فضایی کشور



:مناطق  با لحاظکردن زمینه و منابع توسعه پایدار فراهم 

یکپارچگی درونی منطقه 

،با برنامه ملیانطباق 

.ملینیرو بخشی به سطح از و گیری نیرو 

:اید، برنامه ریزی منطقه ه



:عوامل و متغیرهای موثر  ر آمایش

نظام برنامه ریزی-

سند برنامه های توسعه و آمایش -

سرمایه ها و منابع توسعه-

نهادهای : اجتماعی منطقه( شکل بندی) فرماسیون -
توسعه منطقه ای 



و ابزارهاهاسیاست:

های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکیتدارک شرایط برای توسعه فعالیت •

ظرفیت سازی•

توسعه دانش و فرایندهای یادگیری در سطح منطقه•

کنندگی تعاونی و خودیاریارتقا و تقویت فرایندهای خوداداره•

حکمروایی منطقه ایتقویت•

تصمیم گیری برای توسعه:

منطقه ای/محلیتصمیم گیریفرایند•

پایینسطوحتصمیماتوابتکاراتازگرفتهنشات•

ایمنطقه/محلینیازهایوهاخواستهبرمبتنی•

ملیسیاستیوراهبردیقانونی،چارچوب هایوالزاماترعایت•

یاز منظر رویرر  نها یاتوسعه منطقه



ایمنطقهتوسعهمدیریت :

همکاریوحکومتمختلفهایالیهبینافقیوعمودیهمکاریبرمبتنیشدهتمرکززدایی•

عمومیوخصوصیهایبخشبینافقی

ایمنطقه/محلیعواملوگروه هانقشومشارکت•

جمعیعملومشارکتیاقدامیعنوانبهایمنطقه/محلیرهبری•

باالدستسطوحباوهمبامحلیعواملتعامل•

یاز منظر رویرر  نها یاتوسعه منطقه



:عدم تعادل و توازن به مثابه مسئله اصلی آمایش

ت و زیسجغرافیایی با ویژگیهای گوناگون گسترده؛ متنوع و متکثر سرزمینی ایران -
، اجتماعی و اقتصادی در آن ساکن تنوع  فرهنگیمحیطی است که اقوام مختلفی با 

.      هستند

و نیز درون استان ها از نظر سطحها و عدم تعادل های ژرفی بین استان ها تفاوت -
.توسعه یافتگی کنونی و آهنگ رشد مشاهده می شود

عادل در حالیکه گوناگونی موجب تلفیق و قدرت متکثر می شود، اختالف و عدم تدر -
.  توسعه فضائی کشور، محمل خطرپذیری و تنش در وحدت ملی است

یت تعادل های منطقه ای کشور از  یک سو ، موجب عدم بهره برداری از تمامی ظرفعدم -
ی از سوی دیگر ، بر خالف نیات عالی نظام و عدالت اجتماعو ها  و ناپایداری می شود 

.است



:عوامل بازدارنده تحقق توسعه متعادل منطقه ای

سطوحردمحیطیواقتصادیاجتماعی،/فرهنگیهایظرفیتوهاقابلیتبهتوجهیکم
ایمنطقهومحلی

ایمنطقهآفرینتوسعهعواملتمامیفراگیرمشارکتضعف
اجراییوگیریتصمیممتمرکزساختارهای
ملیمتعادلفضائیتوسعهبهنیلراهنماینظریهنبود

عهتوسمدیریتوریزیبرنامهگذاری،�سیاستبرایروشنمسیرواندازچشمفقدان
ایراندرمتداولبخشیریزیبرنامهکناردرایمنطقه

ایمنطقهتوسعهپایداریوتعادلپایشوکنترلبراینظامینبود
ایمنطقهتوسعهنوینابزارهایوهاروشها،سیاستازاستفادهعدم



:عوامل و منابع برابری و تعادل

(سرمایه طبیعی و زیست محیطی)منابع و محیط طبیعی -1

(سرمایه های مالی، تکنولوژیک و فیزیکی) عوامل و منابع ملموس تولیدی و زیربنایی -2

(ظرفیتها و سرمایه های اجتماعی و فرهنگی؛ دانش محلی و نوآوری) عوامل و منابع غیر ملموس -3

(دانش، مهارت و ظرفیت توسعه زایی) منابع انسانی -4

(  سرمایه نهادی، فرآیندها و ساختارهای حکمروایی؛ مشارکت کنشگران ) منابع و ظرفیتهای نهادی -5

•



:پیامدها و نشانه های تعادل
کاهش شکاف در کارآیی و بهره وری اقتصادی مناطق-1

کاهش تفاوت در نرخ اشتغال مناطق-2

کاهش شکاف اجتماعات شهری و روستایی-3

کاهش شکاف مناطق مرزی و حاشیه ای با مناطق مرکزی-4

کاهش شکاف کیفیت زندگی و زیست پذیری مناطق-5

کاهش شکاف عملکرد نهادهای رسمی و غیررسمی -6



زیریبرنامهنواحیمیانآنتوزیعچگونگیواستانجمعیتحجمبرآورد

استانرسانیخدماتوسکونتگاهینظامطراحی

وصنعتمعدن،کشاورزی،)تولیدیهایفعالیتاستقرارالگویطراحی

(برترخدمات

(آبوانرژیارتباطات،)بناییزیرهایشبکهاستقرارالگویطراحی

خروجی های اصلی برنامه آمایش



استانفرهنگی–اجتماعیساختارارتقاءراهبردهایارائه

استانمحیطیزیستوضعیتارتقاءراهبردهایارائه

گیریتصمیمنظامراهبردهایارائه

خروجی های اصلی برنامه آمایش استان



خروجی های اصلی برنامه آمایش استان

اراضیکاربریکالنبندیپهنه

طرحافقدراستانفضاییساختارارائه

داراولویتاجراییهایپروگرامعناوینپیشنهاد

داراولویتبارزهایطرحپیشنهاد



خروجی های اصلی برنامه آمایش استان

استانآمایشبرنامهبخشیهایبرشارائه

استانآمایشبرنامهایناحیههایبرشارائه

مربوطهنهادیترتیباتواستانآمایشمدیریتنظامطراحی

استانپایشوارزیابینظامطراحی



 عه ریزی در فرایند توسدهه تجربه بکارگیری سازوکار برنامه6بیش از
ایران

 ر ایراندهه تجربه برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه منطقه ای د5حدود

ریزی و اجرایی مرتبطتشکیل صدها سازمان برنامه
 بسیار طرح ها و برنامه های منطقه ای تدوین شده و صرف حجمتعداد

عظیم منابع مالی ملی برای ایجاد توسعه متعادل در دوره های زمانی 
مختلف

• تخصیص یافته  افقد  ارث بخشی مورد انتظار  رد ربقراری تعادل من 
مات  و منابع  .طقه ای  رد  کشور بود نداقدا

:مسئله عدم تعادل و توازن



.

سرانجام " سند ملی آمایش سرزمین"و متعاقب آن " اسناد آمایش استانها"

پس از سالها پیگیری و انتظار به تصویب شورایعالی آمایش 1399در سال 

.سرزمین رسیده و به مراجع مرتبط ابالغ شد

ملی دستگاههای اجرایی ، الزام تمامی نظام راهبری توسعه سرزمیناستقرار 

و استانی به رعایت مفاد سند، الزام سازمان برنامه و بودجه به رعایت مفاد 

و همچنین بودجه های ساالنه و نیز برنامه های توسعه ای سند در تمام 

تعیین تکالیف ویژه برای برخی از دستگاههای مرتبط از جمله تمهیدات رویه 

. ای برای تحقق و عملیاتی شدن این سند هستند



:ابرمسئله توسعه فضایی ایران

تجربه بیش از هفت دهه برنامه ریزی توسعه بخشی و فضایی در ایران؛ بویژه تجارب 

برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین؛ حکایت از مسئله ای بزرگ در توسعه ایران دارد که 

:  به حسرتی عمیق برای برنامه ریزان و سازمانهای متولی برنامه ریزی شده است

ناهمراهی سازمانها و نهادهای متولی اجرا و تحقق در رعایت مفاد این برنامه ها و اجرای "

. "آنها

مرجع برنامه ریزان و کنشگران برای "عنوان به برنامه ای اسناد 

تصمیم سازی و تصمیم گیری در راهبری توسعه فضایی 

؟؟؟در عرصه عمل و اجرا "  سرزمین



با تشکر و احترام 

به توجه و سوالهای شما 
.


