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 مقدمه

 اسکت. « ای رشکته  میکان »شایان توجه است که دنیای امروز،در فهم و رفتار،اساسا یک  دنیکای   
اگر توانمندی و کارآمدی قانون و نظام حقوقی را در تمشیت روابط و پدیکداراای زنکدگی   

ککه در پکی کنکارزدن     اکایی اسکتیم   ناگزیر به کسب دانش در امه رشکته  خواایم، جمعی می
 در حقیقکت،  اای جهل و کج فهمی از حقایق قابل شناخت در زندگی جمعکی اسکتند.   پرده
و « میکان حقکوقی  »امانا ککم تکوجهی بکه     شدن حقوق در ایران معاصر« فنی»یا « نامعرفتی»سر
 ( 2: 24، 1393)راسخ، 1بودن مباحث حقوق است.« ای میان رشته»

 بککه موعککوعات و مسککاقل حقککوقی برگزیککد.   2«ای میککان رشککته »لکک ا بایککد روی ککردی  
توان پیش نهاد آن است ککه   ترین ادعای نظری که در مورد قانون و نظام حقوقی می متواعع

: 1380)سکرو،،  این دو باید در ارتباطی مستقیم با واقعیات تحت تنظکیم خکود قکرار گیرنکد.    
وناگونی که مت فل اراقکه  اای علوم و معارف گ گیری از داده (.این ارتباط بدون بهره15-24

شدن مطالعات حقکوقی بکه    ای رشتهتاکید بر میان  شناخت از آن واقعیات استند میسر نیست.
م در اسکتقالل نظکا   ایچ وجه به معنای از دست رفتن استقالل و تخصصی بودن حقوق نیست.

حقککوق مککدرن ماننککد دیگککر   هککا تردیککدی نیسککت.و معرفککت حقککوقی و تخصصککی بککودن آن 
. مدرن براساس اصل تمایز و تف ی  قلمرواا و کارکرداکا شک ل گرفتکه اسکت    پدیداراای 

اما آنچکه در   وجود تخصص حقوقی از اقتضاقات مدرنیته است و محل ش  و تردید نیست.
 اسکتننای حقکوق از دیگکر منکابع معرفتکی و تجکار  بشکری اسکت         اینجا مکورد ان کار اسکت،   

تکوان یک     تحقیکق حاعکر را مکی    با درک مراتکب فکوق موعکو    . (2: 26-1393،22)راسخ،
بککه امککر  سککرزمین آمککایشپککهواش متککاحقوقی دانسککت کککه در پککی آن اسککت کککه از طریککق  

 زدایی از تهران دست یابد. تراکم
از آنجا ککه در   ریزی متمرکز است، باید در نظر داشت که کشورمان دارای نظام برنامه

                                                                                                                                        
 اا و معارف مرتبط تمام شود. استقالل حقوق نباید به قیمت استننای آن از دیگر رشته .1

2  . Inter-disciplinary. 
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مرککز سیاسکی و اداری    این سیستم،تصمیمات در کلیه امور عمومی )ملکی و محلکی( توسکط   
لک ا قکدرت و اختیکار اداره و     شکود،  واحدی که معموال در مرکز قرار دارد اتخاذ و اجرا مکی 

و ایکن تمرککز    یابکد   تجمکع مکی   اکای مرککزی واقکع در مرککز،     اجرای امور نیکز در سکازمان  
بدین ترتیب ککه تمرککز    شود  دولت به تمرکز در سرزمین ختم می گیری در ساختار تصمیم
انجامد و از آنجا که تمرکز جمعیکت   و ح ومت به تمرکز م انی جمعیت مینی قدرت م ا

جمعیت و  ل ا تمرکز قدرت و امگرایی نسبی دارد، با تمرکز فعالیت و خدمات و ام انات،
درواقکع تکاریر    آورد. اکا را پدیکد مکی    داد و کالنشکهراا و متروپکل   فعالیت امه با ام رخ می

فعالیکت منجکر بکه مرکزیکت م کانی       در ادایت جمعیت و فضایی تمرکز قدرت و ح ومت
اکای محلکی    نبکودن سکازمان   جدا نبودن امور ملی و محلی از ی دیگر، شود. در این نظام، می

گسکتر، دامنکه دخالکت دولکت در عرصکه اعمکال        منتخب در واحداای تقسیمات کشوری،
 زی باعکث توجکه  ساالری و نظارت و کنترل در مراحل سکتادی و مرکک   تشدید دیوان تصدی،

سکرمایه و فعالیکت در   اای فعالیت یا مناطق کشکور و نیکز تمرککز     نامتعادل حاکمیت به بخش
 پیامد ناگزیر آن خوااد بود. جمعیت، شود که تمرکز مناطق خاص می

در خکالل   عمرانی است، ریزی برنامهکشور ایران دارای حدود شش داه  سابقه رسمی 
امکواره بکا    اجتمکاعی و سیاسکی،   به تبعیکت از شکرایط اقتصکادی،    سرزمین آمایش ،این مدت

 اای قانونی، اای بسیاری امراه بوده است. زیرا با وجود داشتن پشتوانه تنییرات و دگرگونی
 ریکزی  برنامکه و  سکرزمین  آمکایش  ریزی برنامه در اجرا با مساقل و موانع متعددی مواجه است.

ای بکه ککار بسکته     آرایش فضایی اقتصکاد ملکی و منطقکه   فضایی به مثابه ابزاری برای اصالح و 
اکای کلکی فضکای ملکی و بازیافکت       تا با بررسی و مطالعکه خصوصکیات و ویهگکی    شوند  می

راه حلکی بکرای ایجکاد پراکنکدگی و عکدم       اای مختلک  آن   اا در گوشه استعداداا و قابلیت
 :مقدمه(1390نماید.)زیاری، تمرکز در قالب الگواای توسعه در جوامع بشری اراقه 

اکای مختلک  منکاطق و     ارچند موعو  استفاده بهینکه از سکرزمین و اسکتفاده از قابلیکت    
امکواره بکه عنکوان ی کی از      ،آمکایش  ریکزی  برنامکه تمرکززدایی از مناطق پرتراکم در قالکب  

اکای آمایشکی    ریزان کشور بکوده و بکراین اسکاس نیکز تهیکه طکرح       اای برنامه مهمترین دغدغه
اکای توسکعه    اکای عمرانکی قبکل از انقکال  و برنامکه      جهت استفاده بهینه از سرزمین در برنامه

اجتماعی و فرانگی پس از انقال  اسالمی مکورد تاکیکد قکرار گرفته)ککه بازتکا        اقتصادی،
اکای جکاری کشکور در قالکب مکواد قکانونی        اکای گ شکته و برنامکه    تکوان در برنامکه   آن را می

ای بکین   فضایی برمبنای آمایش و تقسیم کار منطقکه  ریزی برنامهاما  (،گوناگون مشااده نمود
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اکا   نواحی در عمل مورد توجکه جکدی قکرار نگرفتکه و عمکال بسکیاری از ام انکات و قابلیکت        
اکا و   مهمترین عامل عدم اجرا و یکا معطکل مانکدن پیشکنهاداای طکرح      بالاستفاده مانده است.

 اکای  سازمانو عدم تعری  نهاداا و  ای منطقهمدیریت  ایران،فقدان نظام ای منطقه اای برنامه
از  بکوده اسکت.   ای منطقکه اجرایی مشخصی برای نظارت وکنترل بر توسعه فضایی و کالبدی 

بکدون تعریک  سکطوح متناسکب مکدیریتی و تشک یالتی        ای منطقکه اکای   ریکزی  برنامکه این رو 
اکا و ام انکات و    فی فرصکت توزیع تصکاد  پیامد مشخص این روند، توانند کارآمد باشند. نمی

و محلکی شکده اسکت ککه ایکن پدیکده        ای منطقهاای  منابع در پهنه سرزمین و تشدید نابرابری
درحکال تشکدید    اکا در گ شکته،   اای انجام شکده و ایجکاد زیرسکاخت     گ اری ناشی از سرمایه

 شدن است.
 اقتصکادی، عوامکل   مانند دیگر کشوراای جهان سوم،عالوه بر عوامل طبیعی، در ایران،

اکا و راابرداکای    عکع  اسکتراتهی   جهکانی شکدن،   فرانگی، م ابی، نهادی، قومی، سیاسی،
اای غیر اصولی گ شته در  سیاست امچنین وجود عع  در مدیریت کالن و خرد، توسعه،

خدماتی و روند تمرکزگرایی در شهراای مسکلط از عوامکل مهمکی     اای صنعتی، م ان یابی
اا و نبود تعادل باعث شده است دولکت در   این ناانجاری اند. امن زدهاا د بوده که به نابرابری

اقتصادی نقش بیشتری بازی کند که نتیجه آن کاسته شدن از مشکارکت مکردم و    ریزی برنامه
(،توزیکع نشکدن بهینکه    2: 1376)موحکد،   تفاوت قاقل شکدن بکین نکواحی بکزرک و کوچک      

افزایش ش اف توسکعه و از   اای نواحی، یموجب از بین بردن برابر رفاه و رروت، ام انات،
توسکعه و   ،بنکابراین  ای بکوده اسکت    بین رفتن عدالت اقتصادی و اجتماعی و دوگانگی ناحیکه 

 اای متعددی روبروست. توسعه یافتگی در ایران با چالش
اکا و ام انکات مختلک  و     باید افزود که مجموعه شهری تهران با برخورداری از جاذبکه 

اکای   امچنان امانند ی  قطب قوی منناطیسکی بکراده   یربنایی و تجهیزاتی،بستراای آماده ز
اجتمکاعی  -ی مختل  اقتصکادی اا فعالیتاا و  گ اری که در واقع امان سرمایه شتریز و در

به سوی خود جلب نموده و  ،موجود در حوزه نفوذ این قطب را که به وسعت سرزمین است
راا اراکایی بکرای حکل     در ی  چرخه ت راری موجب تشدید این عدم تعادل خوااد شد.

اول جلککوگیری از اسککتقرار راا ککار  ایککن معضککل بککه صککورت امزمککان مککورد توجککه اسککت. 
راا کار دوم  زا در تهکران و   اای غیکر عکروری و تکراکم    اای جدید و به ویهه فعالیت فعالیت

در سککطس سککرزمین بککرای ایجککاد  ای منطقککهاککای  ن ااتمککام بککه گسککتر، تعککادلامزمککان بککا آ
راا کار اول موجکب دگرگکونی     .اسکت  اای رقکابتی در آنهکا بکرای رقابکت بکا تهکران       مزیت
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بنیکان و شایسکته    اای دانکش  ای از فعالیت اای تهران به سوی مجموعه تدریجی ماایت فعالیت
اای نسبی  و راا ار دوم خود به خود از جاذبهالمللی خوااد شد  برای ی  شهر با چهره بین
 اای جدید غیرعروری به سوی این شهر خوااکد کاسکت.   گ اری تهران برای ج   سرمایه

توان به نوعی موافقت بکا نگکر، بکه مسکاقل تهکران از یک  دیکدگاه ملکی          این دیدگاه را می
 دانست.

بکه خکوبی تبلکور یافتکه      (سکرزمین  آمکایش ای) اای ناحیه مساقل برابری در قانون اساسی،
رفع تبعیضات نکاروا و ایجکاد ام انکات عادالنکه بکرای امکه در       » اصل سوم بر 9در بند  است.

امچنین در اصل نکوزدام قکانون اساسکی     تاکید شده است.« اای مادی و معنوی تمامی زمینه
 گ،از حقوق مساوی برخوردارنکد و رنک   مردم ایران از ار قوم و قبیله که باشند،»آمده است 

نیز بکر   در اصل چهل و اشتم قانون اساسی، «.زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخوااد بود نهاد،
بککرداری از منککابع طبیعککی و اسککتفاده از  نبایککد در بهککره»...ایککن ن ککات تاکیککد شککده اسککت کککه 

اکا و نکواحی    اکای اقتصکادی میکان اسکتا     اکا و توزیکع فعالیکت    درآمداای ملی در سطس اسکتان 
به طوری که باید اکر ناحیکه فراخکور نیازاکا و اسکتعداد رشکد        تبعیضی باشد  ،مختل  کشور

 «.ی داشته باشدبه سرمایه و ام انات الزم دسترس خود،
با وجود امه مراتب فوق امروزه در کشکورمان بکا مشکااده تمرککز ام انکات و تکراکم       

بایسکت اذعکان    ااو علی الخصوص تهران با آن مواجه استیم مکی  جمعیتی که در برخی استان
توان تحلیل نمکود   در کشور داشته باشیم اینطور می سرزمین آمایشبه عدم موفقیت در حوزه 

عکدم آگکاای مجریکان در     مراکز تحقیقکاتی مناسکب،   که به دلیل نبود جریان ف ری صحیس،
اکا و عکدم    در دانشکگاه  سکرزمین  آمکایش نبکود رشکته    ،سکرزمین  آمایشایران از اصول و فنون 

اسکتقبال چنکدانی از    ،سکرزمین  آمکایش و نمایندگان مجلس از اامیکت و فنکون    شناخت وزرا
اا در مرحله مصکوبه و نظکری    اا و برنامه در ایران تاکنون نشده و اغلب طرح سرزمین آمایش

نمونه بارز آن عکدم تعکادل جنرافیکایی و جمعیتکی در      اند. باقی مانده و به ناکامی کشیده شده
رویه جمعیت در تهران و دیگر نقاطی اسکت   انفجار و افزایش بیکل سرزمین و به خصوص 

 که قاعدتا محور توسعه نیستند.

 های پژوهش هدف و پرسش

زدایکی از   جهکت تکراکم   سکرزمین  آمایشواکاوی جایگاه واالی  ادف اصلی تحقیق حاعر،
داشت ککه   باید اذعان اا و مشاغل است. فعالیت تهران بر مبنای توزیع جنرافیایی بهینه منابع،
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اساسکی و سکایر    در قکانون  توان بکه مسکتندات مکتقن قکانونی،     می سرزمین آمایشدر خصوص 
تکوان تاحکد بسکیاری بکه حصکول       اکا مکی   قوانین موعوعه اشاره نمود که با اجرایی نمودن آن

اایی ککه   شایان توجه است که ی ی از معضالت و آسیب زدایی از تهران امیدوار بود. تراکم
ای اسکت ککه از آن بکا عنکوان      پدیکده  اای قانونگ اری قابل شناسکایی اسکت،   مامروزه در نظا

شکود ککه    در چنین حالتی نظام حقوقی به نظکامی فربکه تبکدیل مکی     شود. یاد می«تورم تقنینی»
افزوده شدن بر حجکم قکوانین بکا     بدین ترتیب، داد. کارایی و ارر بخشی خود را از دست می

مراجکع مفسکر    سردرگمی مسووالن مجری قانون، ارض،موعو  مشابه امپوشان و بعضا متع
در امکین راسکتا   . (7: 1394زاده ، )مرککز مکالمیری، مهکدی    قانون و شهروندان را در پی دارد

اکای اسکتفاده    عنکوان دانکش جدیکدی اسکت ککه بکرای غلبکه بکر چکالش          ،1فلسفه قانونگ اری
)وکیلیکان،  2ت امکل اسکت   گیری و در حال ش ل نامناسب و افراطی از قانون و قانون گ اری،

ل ا عروری است که از توسعه بیش از پیش پدیده تکورم تقنینکی   . (1: 1395مرکز مالمیری، 
 سرزمین آمایشنمودن راا اراای قانونی مورر در حوزه جلوگیری به عمل آید و با اجرایی 

 زدایی از تهران برداشته شود. اایی مورر در راستای تراکم سعی شود گام
توانکد بکه عنکوان یک       می سرزمین آمایشحقیق پیش رو این است که آیا ای تا پرسش

زدایی از تهران به شمار آید؟ دیگر آن ه آنچه ککه تکاکنون مکانع     راا ار مترقی جهت تراکم
فقکدان قکوانین    به نحو مطلوبی در پهنه کشور شکده اسکت،   سرزمین آمایشسازی   اجرای پیاده

 عدم اجرا یا اجرای نازل این قوانین؟ کاربردی و مناسب در این حوزه است یا

 بانی نظری. م1

اا امکه حکاکی از تمرککز در ابعکاد مختلک  در کالنشکهر        در ایران آمار رسمی و سرشماری
این امکر باعکث گسکیل جمعیکت از نقکاط       باشد. بدون توجه به ام انات فضایی آن می ،تهران

گیکری یک     باعکث شک ل  پیرامون به سمت پایتخکت شکده است.سیسکتم ح کومتی متمرککز      
ریزان سکرزمین   طراحان و برنامه زدایی، در طرح تراکم پیرامون گردیده است.-الگوی مرکز

                                                                                                                                        
1. Legisprudence. 

قانونگ اری مانند ازدواج در کتا  دعای مردم است که »تصریس می کند: در امین زمینه جرمی والدرون 2.
احتیکاط،امراه بکا    آن بکا بل که بایکد بکا    ،روبکرو شکد   سب  سرانه،بی اامیت یکا جسکورانه   متهورانه،نباید با آن 

مشورت،خردمندانه و با بررسی کافی اادافی که قوه مقننه برای آن مقاصد ایجاد شده و نیز بررسی صدمه و 
)والکدرون،  « رد ککرد به بار بیکاورد بکا آن برخکو    ظلمی که قانون تامل ناشده و باعجله تنظیم شده مم ن است

1388 :115). 
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اکا بکه    اای ی  منطقه متراکم و انتقال آن به دنبال کااش بار و حجم انبوه جمعیت و فعالیت
 ایجکاد تعکادل و توزیکع مناسکب و     زدایی تراکمادف نهایی  دیگر مناطق کم جمعیت استند.

بایکد ایکن مهکم را در نظکر گرفکت ککه        در پهنکه سکرزمین اسکت.    اا فعالیتمتوازن جمعیت و 
توان صرفا با ابالغ دسکتور بکه اجکرا درآورد و اجکرای آن مسکتلزم       اداری را نمی زدایی تراکم

(ککه خکود بکه دو صکورت محکدود و پیشکرفته        6: 1385، جابجایی قدرت است)لباف، دلوی
شکود امکا    محدود تنها وظیفه اجرایی به سطس محلی منتقل می اییزد تراکمدر  قابل اجراست.

 شکود  نیکز منتقکل مکی    ریکزی  برنامکه وظیفکه   پیشرفته عالوه بر وظای  اجرایی، زدایی تراکمدر 
 .(175-176: 1، 1392)کاظمیان و دیگران

 سرزمين آمایش. 1-1

باید به طور مستقل اای کالن و بخشی  ریزی ی ی از مساقل مهم و کلیدی که در کنار برنامه
 ریکزی  برنامکه است.  ای منطقه ریزی برنامهریزی آمایش سرزمین و  به آن پرداخته شود، برنامه

آمکایش   ریکزی  برنامه کند. را ارایه می ای منطقه ریزی برنامهآمایش سرزمین، روند جامعی از 
کشور را بکا   کند،کلیه مناطق سرزمین چون با دیدی وسیع و امه جانبه به فضای ملی نگاه می

نقکش و مسکئولیت    داد و حوصله و دقت از جهات مختل  مورد مطالعه و شناسایی قرار می
اا و اسکتعداداای اکر منطقکه باتوجکه بکه ی نکواختی و        اا، قابلیت براساس توانمندی خاص را

اا در سطس ملی، به مناطق مختل  کشور محول  اماانگی اررات نتایج عمل رداای ملی آن
 کند. می

 و مشککاغل اسککت. اککا فعالیککت توزیککع جنرافیککایی بهینککه منککابع، سککرزمین، له آمککایشمسککا
 1فیلیک  المکور  . (176: 1390)زیکاری،   درواقکع مکدیریت عقالیکی فضاسکت     سرزمین آمایش
بلند مدت برای  ریزی برنامهرا مدیریت کشور معرفی می کند و آن را نوعی  سرزمین آمایش

ی مختلک  بکه منظکور افکزایش رفاه،آسکایش و      اکا  فعالیکت ام انکات و   توزیع بهتکر جمعیکت،  
سکرزمین   در تعریفی دیگر مرکز ملی آمکایش . (4: 1392اماانگی جامعه می داند )سلطانی، 

تنظکیم ککنش متقابکل بکین عوامکل      » ده است:شبه شرح زیر توصی   سرزمین آمایش از سوی
گیکری بهینکه از اسکتعداداای     انسانی و محیطی به منظور ایجاد سازمان سرزمینی مبتنی بر بهره

سکرزمین،   مهمتکرین خصوصکیات آمکایش   « شکود.  سرزمین نامیده می انسانی و محیطی آمایش

                                                                                                                                        
1  . Philippe Lamoure. 
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 گرایی و سازماندای فضای کشور است. گرایی، کیفیت نگری، دوراندیشی، کل جامع
سکرزمین در چکارچو  اصکول مصکو  از طریکق افکزایش ککارآیی و بکازدای          آمایش
رفع فقکر و محرومیکت و برقکراری تعکادل و تکوازن در       اجتماعی،گستر، عدالت  اقتصادی،

ری ایجاد نظکام ککارب   برخورداری از سطس معقول توسعه و رفاه در نقاط و مناطق جنرافیایی،
ایجکاد و تح کیم پیونکداای     متعادل و حفظ محیط زیسکت، اراعی متناسب با ااداف توسعه 

اکای   م کانی سیاسکت  -تاریراکای فضکایی  سازی  و اماانگ ای منطقهاقتصادی درون و برون 
کنکد ککه بتوانکد     ای عمل مکی  اای توسعه مناطق و محوراای خاص به گونه بخشی و سیاست

 ااداف چشم انداز دراز مدت توسعه کشور و مدیریت ی پارچکه سکرزمینی را محقکق سکازد    
ما اادافی ککه مسکل  . (8: 1385، سرزمین آمایشنامه تخصصی آمایش استانی مرکز ملی  )واژه
 از تهران شوند. زدایی تراکمتواند به صورت م انی  وار منجر به  می

 زدایی تراکم. 1-2

ایکن   در معنای کالسکی  آن مفهکومی اسکت ککه ریشکه در زبکان فرانسکه دارد،       1زدایی تراکم
اا  و ادارت دولتی واقع در سطس محلی که به آن مفهوم بر رابطه میان مدیریت ملی)مرکزی(

بککه سککخن دیگککر  . (47-34: 1385)ویککهه،  گککردد اسککت اطککالق مککی تفککویا اختیککار شککده  
گیری از مقامکات بکاال در سلسکله مراتکب اداری بکه نفکع        به انتقال قدرت تصمیم زدایی تراکم

البتکه در  . (310: 22010،)مکارکو  گکردد  تر از نظر سطس اداری اطکالق مکی   مقامات پایین مرتبه
نکه معنکای کالسکی  و مصکطلس آن)بکل( مکراد از آن،        زدایی تراکمرو منظور از  تحقیق پیش

اساسکی و سکایر قکوانین موعکوعه در ایکن       اای قانونی در قانون مندی از مجموعه ظرفیت بهره
حوزه جهت دستیابی به ی  تکوازن اصکولی و منطقکی در تمرککز و عکدم تمرککز در تهکران        

لی مسکتقر در قکوانین   ادف مهمی که با اجرایی نمودن قکوانین و راا اراکای اصکو    باشد. می
حکل   رود ککه راه  از مسوولین امر انتظار می فعلی دستیابی به آن کامال قابل تحقق خوااد بود.

بل ه در ااتمام به اجرای راا اراکای موجکود    نه در تصویب قوانین جدید در این حوزه، را،
 .(5: 1396، زرشگی )جاللی، ببینند

                                                                                                                                        
1  . Deconcentration. 
2  . marcou 
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 سرزمين مبانی قانونی آمایش. 2

سرزمین در کشکور از پشکتوانه تکاریخی مسکتح می برخکوردار       ن که تف ر آمایشبا وجود ای
اما این تف ر نتوانسته است از مکتن قکوانین بکه     گردد، است و به قبل از انقال  اسالمی باز می

بدون آن ه برنامه مدونی به نام  نیز، 40و  30اای  در داه مند برسد. مرحله اجرا به ش ل نظام
اایی برای کنترل توسعه تهران و تشویق بکه   اقدام در ایران وجود داشته باشد، سرزمین آمایش
تکوان بکه    اکا مکی   اکای ایکن سیاسکت    از نمونکه  اا آغکاز شکده بکود.    گ اری در شهرستان سرمایه

و اتخاذ تدابیر مالی و مالیکاتی بکرای   1کیلومتری تهران 120ممنوعیت استقرار صنایع در شعا  
 اراک و کرمکان اشکاره ککرد    اصکفهان،  تان اکایی ماننکد ااکواز،   سوق دادن صکنایع بکه شهرسک   

اکای   و شکتا  گکرفتن توسکعه بخکش     50امکا بکا آغکاز داکه     . (9: 1388)پوراصنر سنگاچین، 
اکای   سو وعدم استفاده بهینه از قابلیتمختل  و تشدید فرآیند دو قطبی شدن جامعه از ی  

را عرورتی اجتنکا  ناپک یر    سرزمین شآمایتدوین برنامه  مناطق در اقتصاد ملی از دیگرسو،
در پهنه سرزمین مورد تاکیکد   اا فعالیتاتخاذ تدابیر الزم برای ساماندای  از این رو، کرد. می

در کشور اسکت بایکد    سرزمین آمایشقرار گرفت.در راستای این ه چه نهادی مسوول تحقق 
و مسک ن بکه وزارت   تنییکر نکام وزارت آبکادانی    » در قکانون  1353اشاره داشت ککه در سکال   

از « تهیکه طکرح جکامع سکرزمین    » برای نخسکتین بکار   «مس ن و شهرسازی و تعیین وظای  آن
مختل  توسعه  اای برنامهباید بر این امر تاکید داشت که  وظای  این وزارتخانه قلمداد شد.

داشتند  ای منطقهاگرچه در متن قانونی خود توجهاتی به کااش تمرکزگرایی و ایجاد توازن 
اداری اسکت توجکه اساسکی    -اما چون به منشا اصلی تمرکزگرایی در کشور که عامل سیاسی

ککه  اای محلی به عنوان راا اراای  اند و توجه چندانی به نهاداای مردمی و مدیریت نداشته
ای جکز دامکن زدن بکه     پس نتیجه اند، متمرکز کند اراقه ن ردهبه طور اساسی این عامل را غیر

ای ح ومت مرتبط است  چون تمرکزگرایی کشور به عامل ریشه اند. نداشتهتمرکزگرایی را 
توان بکا اقکدامات    متمرکز است و نمی ریزی برنامهگیری و  تصمیم و انوز نظام سیاستگ اری،

توسکعه کشکور    اای برنامهبنابراین  متمرکز کرد.ایی ت  بعدی مثال مالی آن را غیرتمرکززد
اای  گ اریا زمانی که سیستم ح ومتی و سیاستوند و تش ما امچنان تمرکزگرا محسو  می

اکا   توان گفت ککه تمرکززدایکی صکورت گرفتکه اسکت و برنامکه       کشور ما متمرکز است نمی
 امواره بر تمرکزگرایی پایبند استند.

                                                                                                                                        
 .ایات وزیران 1346مصو  سال  .1
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ه.،  1404ایران در افق  اسالمی انداز جمهوری توسعه در سند چشم اای برنامهعالوه بر 
بر تحقق عدالت اجتماعی  ،12چنان ه در بند  موعو  اشاره شده است به این 12در بند  نیز،

افکزایش   سکالمت و  ماننکد آمکوز،،   اکایی،  اای برابر و ارتقاء سطس شکاخص  و ایجاد فرصت
 درآمد سرانه تاکید شده است.

 در قوانين عادی و مقررات سرزمين آمایش. 3

ککه در مباحکث    سکرزمین  آمکایش پنج ساله توسعه و عکوابط ملکی    اای برنامهافزون بر قوانین 
قکانونی بکا عنکوان قکانون اجکرای اصکل        1380مکرداد مکاه سکال     24پیشین بدان اشاره شکد در  

ای ملکی در  برداری از منابع طبیعکی و اسکتفاده از درآمکدا    )در بهره اساسی اشتم قانون و چهل
بایکد   اکا و منکاطق مختلک  کشکور،     اسکتان  ی اقتصکادی بکین  اا فعالیتاا و توزیع  سطس استان

سکرمایه   رشد خکود،  تبعیا در کار نباشد به طوری که ار منطقه به فراخور نیازاا و استعداد
د ککه در  را در دسترس داشته باشد( به تصویب مجلس شورای اسالمی رسکی و ام انات الزم 

دولکت   آمکده اسکت:  در این قانون  کند. می سرزمین آمایشطرح  آن دولت را م ل  به تهیه
اشککتم  و م لکک  اسککت تککا دو سککال پککس از تصککویب ایککن قککانون و در اجککرای اصککل چهککل  

اا  )استان ایران به منظور رفع ارگونه تبعیا در استفاده مناطق اسالمی اساسی جمهوری قانون
اکا(   اا و شهرسکتان  )استان فراام کردن زمینه رشد امه مناطق مختل  کشور، اا( و شهرستان
اکا(   اا و شهرستان )استان ی اقتصادی در مناطقاا فعالیتتوزیع مناسب  با استعداداا،متناسب 

و  ای منطقکه اکای نسکبی در راسکتای نقکش      اا و مزیکت  استفاده بهینه از قابلیت مختل  کشور،
اکای   گک اری  المللی کشکور بکا مطالعکه و بررسکی کارشناسکی الزم و بکا مالحظکه سکرمایه         بین

طرح  اا(، اا و شهرستان )استان یافتگی مناطق گ شته و شاخص توسعهاای  شده در سال انجام
اای اقتصادی در فضکای ملکی(    ی بخشاا فعالیتو )توزیع متناسب جمعیت  سرزمین آمایش

بکه عمکل آورد.آنچکه شکایان      1383اای قانونی الزم را برای آن از آغاز سکال   را تهیه و اقدام
نیز قوانین و مقررات مترقی و ککاربردی   رزمینس آمایشتوجه است این است که در راستای 

یم بکا خکالء اجرایکی    موجود است و مانند سایر قوانین بیش از آن ه با خالء قانونی مواجه باش
 روبرو استیم.

 پنج ساله توسعه های برنامهدر قوانين  سرزمين آمایش. 3-1

مکواد قکانونی بکرای تقویکت      توسکعه بعکد از انقکال  اسکالمی،     اکای  برنامکه تمام  به طور کلی،
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در برنامککه اول توسککعه بککر اککدایت    انککد. اککا داشککته  تمرکززدایککی و افککزایش نقککش اسککتان  
 اکای  برنامکه تهیکه   اا به نواحی محکروم و توزیکع آن در بکین نکواحی مختلک ،      گ اری سرمایه

 زدایکی در  محرومیکت  در برنامکه دوم توسکعه،   ای تاکید شده بکود.  ناحیه ریزی برنامهاستانی و 
اکای بکا ماایکت     اا و واگ اری طرح افزایش نقش استان ای، اای ناحیه جهت رفع عدم تعادل

 در برنامکه سکوم توسکعه،    اای اجرایی محلی در دستور کار قرار گرفته بود. استانی به دستگاه
 ریکزی  برنامکه و توسکعه اسکتان و کمیتکه     ریکزی  برنامکه تمرکززدایی از طریق تشک یل شکورای   

در برنامکه   اکا دنبکال شکد.    ریزی در استان و بودجه ریزی برنامهغیرمتمرکز شهرستان و اجرای 
 ،ریکزی  برنامکه در سکطوح   سکرزمین  آمکایش ای و  طرح موعکو  تعکادل ناحیکه    چهارم توسعه،

و تعادل  سرزمین آمایشای در پهنه کشور و تدوین مفاد قانونی  بسترسازی برای توسعه ناحیه
 در برنامه پنجم توسعه و در فصل ششم آن نیز با عنکوان  بود.ای مورد تاکید قرار گرفته  ناحیه

توسعه روسکتایی و تکال،    ای،محیط زیست، توسعه ناحیه ،سرزمین آمایش ،«ای منطقهتوسعه »
: 1396)قالیبکاف،   اای محروم مورد توجه قرار گرفته بکود  زدایی از شهرستان برای محرومیت

اککای کلککی برنامککه ششککم نیککز بککر  سیاسککتدر نهایککت در برنامککه ششککم توسککعه و . (120-121
 تاکید شده است. سرزمین آمایش

سکازماندای فضکایی و توزیکع جنرافیکایی      گانکه برنامکه اول توسکعه،    ی ی از ااکداف ده 
اای نسبی اکر منطقکه بکود. بکه طکور کلکی در برنامکه اول         جمعیت و فعالیت متناسب با مزیت

به طکوری ککه    تری یافت.جایگاه ممتاز از آن،قبل  اای برنامهنسبت به  ،ای منطقه ریزی برنامه
اکا   گک اری    اختصاص یافت و به ادایت سرمایهقانون برنامه اول به این موعو 6و  5تبصره 

برنامکه اول توسکعه    به مناطق محروم و توزیع متعادل آن در بکین منکاطق مختلک  توجکه شکد.     
قبکل از   اکای  برنامکه نسکبت بکه    ای منطقکه و توسکعه   ریکزی  برنامهایران از نظر  یاسالم جمهوری

تری برخوردار گردید و ی ی از محوراای اساسی آن ایجکاد تعکادل   انقال  از جایگاه ممتاز
 .(211: 1394نهاد و اسدزاده،  و تمرکززدایی از تهران بود )یاسوری،حاتمی ای منطقه

 -1374)ایکران   اسکالمی  ی و فرانگکی جمهکوری  دربرنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماع
اای تقسیم  خط و مشی ( در زیر مجموعه ااداف کالن آن به تحقق عدالت اجتماعی،1378

تکر از حکد نصکا  متوسکط      اا و مناطق پایین بهینه منابع و ام انات عمومی برای ارتقای استان
در  ای منطقکه اکای   تعکادل  زدایکی و رفکع عکدم    عنایت به مناطق محکروم و محرومیکت   کشور،
در این برنامه دولت موظک  بکه اجکرای     توجه و تاکید قرار گرفت. آمایشی مورد اای برنامه

اکا بکا ماایکت اسکتانی بکه       اا و واگ اری کلیه طرح سیاست تمرکززدایی، افزایش نقش استان
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 1اا شد. ی و سازمان برنامه و بودجه استاناای اجرایی محل دستگاه
ای بکا ت یکه بکر     ی ناحیهاا عه روستااای محروم و ایجاد تعادلتوس این برنامه، 11تبصره 

دولکت   قانون برنامه دوم، 2طبق تبصره  زا را مدنظر داشت. اای اشتنال رسانی و طرح خدمات
صراحتا  این تبصره، اا شد. ستاناای تمرکززدایی و افزایش نقش ا موظ  به اجرای سیاست

اکا   اا وشهرسکتان  رت جاری و عمرانی به تف ی  استانبه اامیت شفافیت در تخصیص اعتبا
 اکای  سکازمان اکای اجرایکی محلکی و     اای با ماایت استانی به دسکتگاه  و واگ اری کلیه طرح
توان گفکت   یم سرزمین آمایش ریزی برنامهبه لحاظ  اا اشاره کرده بود. برنامه و بودجه استان

تکا   سکرزمین  آمکایش اای چشمگیری بکه عمکل نیامکد و     ی دوران برنامه دوم توسعه پیشرفتط
 .(220: 1394نهاد و اسدزاده،  حاتمی )یاسوری،حدی مورد غفلت قرار گرفت 

جکامع بکه منظکور فکراام سکاختن بسکتراای        اکای  برنامکه توان ی کی از   برنامه سوم را می
طکی ایکن برنامکه موعکو       در ایکران بکه حسکا  آورد،    ای منطقکه  ریکزی  برنامکه مناسب بکرای  

ت بکه منکاطق   ی دولکت و تفکویا اختیکارا   گکر  ککااش تصکدی   سیاسی،-تمرکززدایی اداری
از جملکه ن کات مثبکت قکانون برنامکه       قبل مطرح شکد.  اای برنامهبیش از اا( با جدیتی  )استان
ااست.از دیگر ن کات   ریزی در استان و بودجه ریزی برنامهتاکید بر اجرای غیرمتمرکز  سوم،

 است. سرزمین آمایش مهم در قسمت راا اراای اجرایی امور فرابخشی برنامه سوم،
اختصکاص یافکت و نظکام     ای منطقکه در این راستا ی  فصل از برنامه به توسعه و تکوازن  

اکا واگک ار    دید بخشی از وظای  دولکت بکه اسکتان   ازینه استانی با  شد و مقرر گر-درآمد
نظریکه پایکه   » در این راسکتا  د.کز از مرکز به سمت مناطق فراام گردد تا زمینه کااش تمرشو

تبیکین شکد و زمینکه     سکرزمین  آمایشاز منظر  «دیدگاه بلند مدت توسعه کشور»یا « ملی توسعه
بکرای   سکرزمین  آمکایش بوجود آمد و تهیه سند ملکی   سرزمین آمایشبرای تاسیس مرکز ملی 

برنامه چهارم توسعه را به عهده گرفت و شرایطی فکراام شکد تکا زمینکه مطلکوبی بکرای تهیکه        
در برنامکه چهکارم توسکعه نیکز فصکل ششکم        اا فراام شود. انآمایش در تمامی است اای برنامه

                                                                                                                                        
اسکت ککه از طریکق خکط      "تحقق عکدالت اجتمکاعی  "گانه برنامه دوم توسعه  16ی ی از ااداف کالن  .1

 گیرد: اای زیر انجام می مشی
اا و منکاطق و تکال، در رسکاندن     عمومی با تعیین عرایب وعع موجود استانتقسیم بهینه منابع و ام انات -1

تر از میانگین استند به حکد نصکا     اا و مناطقی که در ابتدای برنامه در امور اجتماعی و اقتصادی پایین استان
 متوسط کشور.

اککای  های در برنامکک اککای منطقککه زدایککی و رفککع عککدم تعککادل جهککت محرومیککت اتخککاذ تصککمیمات سککازگار-2
 سرزمین. آمایش
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اختصکاص یافتکه ککه وظکای  و اح کام       ای منطقکه و تکوازن   سکرزمین  آمکایش قانون برنامه به 
در پهنه کشور بکر دو، دولکت گ اشکته     اا فعالیتمتعددی را برای توزیع مناسب جمعیت و 

به عنوان نتیجه مرحلکه اول مطالعکات دور اخیکر    «ملی نظریه پایه توسعه» امچنین تدوین است.
ملکی و   انداز توسعه گوشزد کردن عرورت تدوین سند چشم تاریر بسزایی در سرزمین آمایش

کشور به سوی تدوین این سند باقی گ اشت ککه بعکداا در قالکب     ریزی برنامهتحری  نظام 
)حسکین  متجلکی شکد   « یاجکری شمسک   1404در افق ایران  اسالمی انداز جمهوری سند چشم»

 .(7: 1388خان قندااری، 
انکداز دراز مکدت توسکعه ملکی      هیه برنامه چهارم توسعه، سند چشکم در مراحل نخستین ت
و فضایی توسکعه، نقکش و    ای منطقهو نگر، به ابعاد  سرزمین آمایشتصویب شد و روی رد 
سکند راابکردی    بکه عنکوان یک     سکرزمین  آمکایش در این برنامه بکه   اامیت بیشتری پیدا کرد.

اکای کشکور را در قالکب     فرادست که چارچو  کلی و تقسیم وظای  ملی ار ی  از استان
م اقکدام بکه   اشاره شده است. بدون تردید برنامه چهار کند، نظریه پایه توسعه استان ترسیم می

سکرزمین بکه طکور     اا توجه به آمایش ست که ی ی از آناایی کرده ا طراحی و اراقه نوآوری
در سکال   سکرزمین  آمایشاای این توجه تصویب مصوبه عوابط ملی  باشد. از نشانه یجدی م
در برنامکه پکنجم توسکعه اقتصکادی و      سکرزمین  آمکایش و در واقع محکور قکرار گکرفتن     1383

.باشد فرانگی می –اجتماعی 
1 

انککداز بیسککت سککاله    چهککارم توسککعه در چشککم  سیاسککت کلککی برنامککه    52از مجمککو  
مکاعی و فرانگکی برنامکه را    اجت اکای اقتصکادی،   ایران که تقریبا امکه زمینکه   اسالمی جمهوری
اای کلکی   از سیاست 19ماده  مربوط است. سرزمین آمایشداد چند مورد آن به  پوشش می

لت است که ی کی از ایکن اصکول گسکتر، عکدا      سرزمین آمایشاصل اختصاصی به  8شامل 
 .(20 :1382کشور،  ریزی برنامه)سازمان مدیریت و باشد  یم ای منطقهاای  اجتماعی و تعادل

دولکت م لک  اسکت بکه منظکور توزیکع متناسکب جمعیکت و          72امچنین مطکابق مکاده   
بکا   اکای کشکور،   اکا و مزیکت   با ادف استفاده کارآمکد از قابلیکت   در پهنه سرزمین، اا فعالیت

ابتدای برنامه چهارم به مرحلکه  را از  سرزمین آمایشسند ملی  ،هاستفاده از مطالعات انجام شد
 اجرا درآورد. 

                                                                                                                                        
حاکی از عدم تنییر  مورد از اح ام برنامه سوم در برنامه چهارم توسعه، 67امچنین ت رار کمابیش مشابه  .1

اکا یکا نیکاز بیشکتر بکه       بنیادی روی رداای این برنامه نسبت به برنامه قبلی است که این نشان از عدم تحقکق آن 
 .(229: 1394نهاد و اسدزاده،  )یاسوری،حاتمیاا است  زمان برای تحقق آن
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و  سکرزمین  آمکایش عالوه بر موارد فوق فصل ششم برنامه پنجم توسکعه نیکز بکه مبحکث     
ایکن قکانون یک  ت لیک  قکانونی       180در مکاده   .ای داشکته اسکت   توجه ویهه ای منطقهتوسعه 

در راستای تحقق اصل  بر عهده دولت گ اشته شده است: سرزمین آمایشمترقی در راستای 
انکداز و   اای کلی و جهت حصکول بکه ااکداف چشکم     سیاست اساسی، ( قانون48واشتم) چهل
ا و ارتقکاء سکطس   منظور استفاده متوازن از ام انات کشور و توزیکع عادالنکه و رفکع تبعکی     به

دولکت م لک  اسکت در توزیکع منکابع       یافته و تحقق پیشکرفت و عکدالت،   مناطق کمتر توسعه
ککه فاصکله شکاخص برخکورداری     یارانکه سکود تسکهیالت بکه نحکوی عمکل نمایکد         عمومی و
 اای اقتصادی، ور در پایان برنامه چهارم در بخشاای با کمتر از سطس متوسط کش شهرستان
%( به سطس یکاد  10زیربنایی و امنیتی در ارسال برنامه حداقل ده درصد) فرانگی، اجتماعی،

   1شده نزدی  شود.
توسکعه   ،ای منطقهبه توازن  27و  26قانون برنامه ششم توسعه نیز در مواد نهایتا اخیرا در 

ایکن امکر مویکد نگکاه ویکهه       پ یر پرداخته شکده اسکت.   روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب
الک کر مقکرر شکده     قانون فکوق  26ماده  1در بند  باشد. می سرزمین آمایشقانونگ ار به بحث 

 سکرزمین  آمکایش برنامه سکند   سال اول اجرای قانون، دولت موظ  است در طول» :است که
از سکال دوم   سکرزمین  آمکایش ملی و استانی را تهیکه کنکد و پکس از تصکویب شکورای عکالی       

% 3»نیز مقرر شده است ککه:   26ماده  3امچنین در بند  «اجرای قانون برنامه به اجرا درآورد.
صادرات گکاز طبیعکی را بکه     از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص

1ترتیب 

3
2اای نفت خیز و گاز خیز و  به استان 

3
یافتکه   هاکای کمتکر توسکع    به مناطق و شهرستان 

 ریکزی  برنامهاای سنواتی با تصویب شورای  عمرانی در قالب بودجه اای برنامهجهت اجرای 
بیکانگر دغدغکه    حککه مکواد قکانونی فکوق بکه وعکو      «اکا اختصکاص داکد.    و توسعه این اسکتان 

                                                                                                                                        
ریکزی کشکور بکا     به منظور ارتقای نظکام برنامکه   قانون اخیر چنین مقرر شده است که: 181امچنین در ماده  .1

اای  گ اری ای و سرمایه اای توسعه سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت لحاظ نمودن دو اصل آمایش
ای و رعایکت عکدالت در توزیکع منکابع و      منطقکه -ای و بخشکی  همنطقک  ایجاد امکاانگی بخشکی،   ملی و استانی،

اکا و انتقکال اختیکارات اجرایکی بکه       اکای مکدیریتی اسکتان    ارتقکای توانمنکدی   توسعه متوازن مناطق، ،اا فرصت
اکای الزم بکه تصکویب ایکات وزیکران       سکازوکاراا و شکاخص   اا و تمرکز امکور حکاکمیتی در مرککز،   |استان
بکه منظکور امکاانگی و نظکارت بکر تهیکه و        ن برنامه پنجم توسعه نیز آمده است که:قانو 182رسد. درماده  می

ریکزی و   بکا مسکوولیت معکاون برنامکه     «سکرزمین  شکورای آمکایش  » اای توسعه سرزمینی اا و طرح اجرای برنامه
تصکویب و   ال (تکدوین،  شکود:  نظارت راابردی رییس جمهور و با شرح وظکای  اصکلی ذیکل تشک یل مکی     

 و تنظیم روابط ارکان اصلی آن. « مدیریت توسعه سرزمینی ریزی و نظام ی پارچه برنامه»استقرار نظارت بر 
ای و اسکتانی و نظکارت بکر     منطقکه  اای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، اا و طرح  (بررسی و تصویب برنامه

 اا. اجرای آن
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)حکال  باشکد   و توسعه متکوازن در سراسکر کشکور مکی     سرزمین آمایشقانونگ ار جهت نیل به 
عالوه بکر ایکن    نیاز به گ ر زمان دارد(. شوند، این ه چه میزان از این ت الی  قانونی اجرا می

تککوان در راسککتای   اککای کلککی برنامککه ششککم توسککعه را نیککز مککی    سیاسککت 20و  19اای بنککد
سکاله توسکعه    5 اکای  برنامکه اکای   توان ااداف و سیاست در پایان می دانست. زمینسر آمایش
 را در موارد ذیل برشمرد: سرزمین آمایشبرای 
فکراام   اای کشکور از طریکق:   اجتماعی و فرانگی بین مناطق و استان تعادل اقتصادی،-

اکای   ش جاذبکه و افزاییافته  ای در مناطق محروم و کمتر توسعه اای توسعه آوردن زیرساخت
رواکای  اای اعکزام نی  یروی انسانی متخصص در این مناطق  ب ارگیری سیاستبه کارگیری ن

بککرای  اککای تسککهیالت،  اعطککای بخشککودگی یافتککه.   متخصککص بککه منککاطق کمتککر توسککعه   
گک اران بکه منکاطق کمتکر      توجکه ویکهه سیاسکت   یافتکه    گ اری در مناطق کمتر توسکعه  سرمایه
 .ای منطقهاای  لیافته و اعمال تعاد توسعه

 سرزمين آمایشضوابط ملی . 3-2

اساسکککی  اشکککتم قکککانونو وسکککیو بکککه اسکککتناد اصکککل ی صد 6/8/1383ایکککات وزیکککران در 
در عکوابط ملکی   1را تصکویب نمکود.   سکرزمین  آمکایش ایکران عکوابط ملکی     اسکالمی  جمهوری
ککه در راسکتای    سکرزمین  آمکایش اکای ملکی    گیکری  جهت1383مصو  سال  سرزمین آمایش

م الزامکات تحقکق آن در توسکعه    ایکران و ترسکی   اسالمی انداز جمهوری تبیین فضایی سند چشم
 شامل مالحظات امنیتی و دفاعی، ،سرزمین آمایشمدت کشور و مبتنی بر اصول مصو  بلند

گسکتر، عکدالت اجتمکاعی و     وحدت و ی پکارچگی سکرزمین،   کارایی و بازدای اقتصادی،
حفکظ اویکت اسکالمی     زیسکت و احیکای منکابع طبیعکی،     حفاظت محکیط  ،ای منطقهاای  تعادل

 تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصکاد کشکور،   ایرانی و حراست از میراث فرانگی،
به شرح زیر تعیین  خصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است، به اا، رفع محرومیت

 گردد: می
به ویکهه تهکران    فعالیت در مناطق پرتراکم کشور،کااش تمرکز و تراکم جمعیت و -1

از طریکق دگرگکونی    در ایکن منکاطق،   اا فعالیتو اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعیت و 
 اا. ی صنعتی و خدماتی آناا فعالیتساختار 

                                                                                                                                        
 ریزی کشور. رنامهسازمان مدیریت و ب 25/7/1383مورخ  134108/101به پیشنهاد شماره  .1
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اکای مراککز جمعیتکی     اکا و تکوان   سازی الزم برای بیشترین اسکتفاده از ظرفیکت   زمینه-2
شکهراای کوچک ( در حفکظ و نگهداشکت      شکهراا، -روسکتا  ستااا،)رو کوچ  و پراکنده

ایجاد اشکتنال   ،اا فعالیتسازی  جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنو 
 ی صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.اا فعالیتو افزایش نقش 

اسکتفاده از ابکزار   ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطس کشکور بکا   -3
اجتمکاعی و امنیتکی در محکور     اکا و بهبکود شکرایط اقتصکادی،     و زیرساخت اا فعالیتاستقرار 
 کزی.جنو  و مناطق کم جمعیت مر شرق،
توسککعه رفککاه و تککامین اجتمککاعی در منککاطق مختلکک  کشککور و برقککراری تعککادل در   -4
امچنکین در  . (74-71: 1394زاده، موسکوی،   اای اصلی آن در سطس ملکی )ابکراایم   شاخص
مککاده بککه تصککویب شککورای    4در « سککرزمین آمککایشسککند عککوابط ملککی  » 22/6/94تککاریخ 
درواقع ی  بازنگری نسبت به اولین سکند عکوابط ملکی     کشور رسیده است. سرزمین آمایش
اکا و   رو، بل ه سکاختار،  این بازنگری نه تنها شامل مضامین، صورت گرفت. 1383مصو  
اای  سازد رعایت مولفه میخاطر نشان  گیرد. اا را نیز در بر می ی آناای تدوین و اجرا رویه
ای دور اندیشی و با توجه بکه جنرافیک   نگری، کل نگری، یعنی جامع سرزمین آمایشگانه چهار

کننده در بیان فرازاای این سند در سکطس راابکردی و ککالن     سرزمینی به عنوان عوامل تعیین
 اای م انی خارج از حیطه آمکایش،  گیری تر و نتیجه جزییح بوده و از ورود به مضامین مطر

 اجتنا  شده است.
 )عکوابط سکلبی(   اا)عکوابط ایجکابی( و نبایکد    ای از بایکداا  فرازاای این سند مجموعکه 
بسکط و   بنکدی،  و چگونگی شک ل  اا فعالیتساختار فضایی  است که الگوی اس ان جمعیت،

از  نمایکد.  تبیکین مکی   زامات اسکناد پایکه مک کور،   بنایی را متناسب با ااداف و الاای زیر شب ه
دامات فضکایی تاریرگک ار بخکش دولتککی و    اکا و اقک   گیکری  در تصکمیم  رو مراعکات آنهکا،   ایکن 

 باشد. خصوصی الزامی می
بند به صورت کامال مبسوط به راا اراا و الزامات تحقکق   83این مصوبه در  1در ماده 

نها به دلیکل گسکترده بکودن از حوصکله بحکث      اشاره شده است که ورود به آ سرزمین آمایش
کشکور م لک  شکده     ریکزی  برنامکه مصوبه مزبور سازمان مکدیریت و   2در ماده 1خارج است.

اکای اجرایکی    است که ظرف ی سال پس از تصویب این سند به تصویب اسناد دسکتورالعمل 
                                                                                                                                        

سکرزمین مکورخ    مصو  شورای آمایش سرزمین  عوابط ملی آمایش :برای مطالعه بیشتر رجو  شود به .1
22/6/94. 
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تانی کشکور  اای اجرایی ملکی و اسک   این مصوبه تمامی دستگاه 3امچنین در ماده  آن بپردازد.
تکا بکه    انکد،  شکده  )سکاترا(  سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمکایش  اندازی م ل  به نصب و راه
اکای الزم را   گیری و رصد توسعه سرزمینی بپردازند و گزار، تصمیم موجب آن به مطالعه،

 4نهایتکا در مکاده    و دیگر مراجع ذیصالح قرار داند. سرزمین آمایشدر اختیار شورای عالی 
ککارا و   م لک  بکه نظکارت مسکتمر،     ریکزی  برنامکه سکازمان مکدیریت و    مصوبه مورد مطالعه،

اکا بکه شکورای عکالی      عمل رد ساالنه دستگاه بر حسن اجرای این عوابط و گزار، ارربخش
یک  مصکوبه    به تصویب رسکیده اسکت،   94این مصوبه که در سال  باشد. می سرزمین آمایش

امکا آنچکه ککه تکاکنون مکانع از اجکرای        باشد، می سرزمین آمایشمترقی و کاربردی در زمینه 
اجکرای  نه فقدان قانون و مقکررات بل که عکدم     به صورت اصولی بوده است، سرزمین آمایش

 باشد. از جانب نهاداای ذیربط می ت الی  موجود در این زمینه

 از تهران زدایی تراکمو ارتباط سنجی آن با  سرزمين آمایشاهداف . 4

ی آن و امچنین کل کشور توجه ویهه سرزمین آمایشبرای حل مش الت تهران باید به ابعاد 
 در ایککن رابطککه،  داشککت و مسککاقل و مشکک الت تهککران را از بعککد ملککی نیککز بررسککی نمککود.    

بخشکی   به دنبال سازگارترین راا ار بوده و شامل اقدامات ساماندای و نظام سرزمین آمایش
تکرین   تصادی ملی یا محلی است ککه بکر اسکاس تکدوین اصکلی     اق-اجتماعی-به فضای طبیعی

 اکا،  مدت کشور در ی  نگاه از باال به توسکعه ملکی و تعیکین بازتکا     بلندگیری توسعه  جهت
اکای   اا و موانع و تنگنااکا و تلفیکق دو فرآینکد فکوق در برخکورد بکا بخکش        ام انات و قابلیت

 (.33: 1384ق،است )توفی ای منطقهاقتصادی و اماانگی بین بخشی و 
از  اسکت.  سرزمین آمایش واعس و مبران است که م انیسم دستیابی به عدالت فضایی،

 شکود،  با دیدی وسیع و امه جانبه به فضای ملی نگریسکته مکی   سرزمین آمایشآنجایی که در 
سکپس   شکود   امه سطوح فضایی کشور با دقت و از جهات مختل  مطالعکه و شناسکایی مکی   

اا و استعداداای ار منطقه و با توجه به ی نکواختی و امکاانگی    قابلیت اا، براساس توانمندی
 شکود  مسوولیت خاصی به ار منطقکه سکپرده مکی    اا در سطس ملی، نتایج عمل رداای ملی آن

 عبارتست از: سرزمین آمایشاف کلی ااد
ای کککه اکر منطقککه متناسکب بککا    توزیکع بهینککه جمعیکت و فعالیککت در سکرزمین، بککه گونکه    

اکای اقتصکادی و اجتمکاعی     اکا، نیازاکا و موقعیکت خکود از طیک  مناسکبی از فعالیکت        قابلیت
نیکا و   )حکافظ تکوان و ظرفیکت اقتصکادی خکود بپک یرد      برخوردار باشد و جمعیتی متناسکب بکا   
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یک    بدیهی است که توسعه متعادل و اماانگ مناطق مختل  کشکور، . (7: 1394دیگران، 
ی اقتصکادی و پیشکرفت ی پارچکه کشکور بکه شکمار       نیاز بسیار مهم برای حصکول پایکدار   پیش
اای عظیمی  کیفیت زندگی مردم دستخو، نابرابری در کشوراای در حال توسعه، رود. می

لک ا توزیکع متعکادل ام انکات و      است که در بسیاری موارد به سرعت در حال افزایش است 
اکر چقکدر    زیکرا  اسکت.  ای منطقکه اکای   گامی در جهت از بکین بکردن عکدم تعکادل     خدمات،
منجکر بکه حرککت جمعیکت و سکرمایه بکه        از ابعاد مختل  بیشکتر باشکد،   ای منطقهاای  تفاوت

معضلی که در کشورمان با توجه به عدم اعمکال تسکاوی    گردد  اای پرجاذبه می سمت قطب
اا منجر بکه تکراکم جمعیکت و تمرککز ام انکات در       در اراقه خدمات عمومی از جانب دولت

جهکت   سکرزمین  آمکایش امری که بر لکزوم   خصوص پایتخت شده است ال کالنشهراا و علی
 گ ارد. حل این میزان از تمرکز و تراکم صحه می

اکای موجکود در    علل اصلی )عوامل ارادی( نقاط عع  و نارسایی توان میدر مجمو  
اکای گسکترده در زمینکه     سازمان فضایی موجود کشور و عدم توسعه متوازن را به رغم تال،

 در عوامل زیر خالصه کرد:  سرزمین آمایش اای برنامهتدوین 
منککد و نهادینککه بککرای مککدیریت سککرزمین در سککطوح مککدیریتی و    فقککدان تف ککر نظککام-
نبود نهاد  فقدان طرح و برنامه مصو  برای سازماندای فضایی سرزمین  کشور  ریزی برنامه

اکای   اجکرای طکرح   قانونی مشخص و مسوول برای مدیریت سرزمین و پیگیری و نظارت بکر 
 آمایشی.

 در کشور فرانسه سرزمين آمایشمطالعه تطبيقی . 5

سال است ککه واجکد    60در ایران حدود  سرزمین آمایشامانطور که پیش از این اشاره شد 
به منصه اجکرا   مستنداتی که کم و بیش نیز توسط مقامات اجرایی، باشد. مستندات قانونی می

از اجرا نتوانسته است به میزانکی باشکد ککه از تمرککز ام انکات و      اما این میزان  اند، نیز رسیده
لک ا بکرای پیشکبرد     الخصوص پایتخت ب ااد. اا و علی تراکم جمعیت در برخی مراکز استان

یافته در این امر بهکره جسکت تکا     از تجربیات کشوراای توسعه توان میبیش از پیش این مهم 
در پهنکه کشکور امیکدوار     سکرزمین  آمکایش حقق االطراف به ت بتوان در طی ی  فرآیند جامع

 پردازیم. در ادامه به مطالعه کشور فرانسه در این زمینه می شد.
اای فضایی و جزء کشکوراای بسکیط در    ریزی برنامهکشوری پیشرو در  ،کشور فرانسه

در فرانسکه بکه برنامکه     سکرزمین  آمکایش سابقه تاریخی پیکدایش طکرح    است. ریزی برنامهنظام 
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گردد ککه برنامکه نوسکازی و تجهیکز نکام داشکت و بکرای تکرمیم          برمی 1953-1947 اای سال
. (114: 1394زاده، موسکوی،   اای جنگ جهانی دوم تدارک دیده شده بکود )ابکراایم   خرابی

از نظر تش یالتی نیز ی  نهاد تحقیقاتی و پهواشی به نام داتار تاسیس شد که مسکتقیما زیکر   
وابسکته بکه    بکه بعکد،   1967ولکی از سکال    ککرد.  مکل مکی  وزیر بکه وظکای  خکود ع    نظر نخست
. (17-18: 1388)محمکودی،   1را بر عهکده داشکت   سرزمین آمایشای بود که امور  وزارتخانه

در فرانسه سخن بکه میکان آورد و یکادی از گراویکه      سرزمین آمایشاز موقعیت  توان میالبته ن
به قلکم  « پاریس و بیابان فرانسه»وان در فرانسه کتابی با عن 1947ن رد. دانشمندی که در سال 

اای گراویکه   بسیار مورر افتاد. اندیشه سرزمین آمایشوی انتشار یافت که در پیدایش دیدگاه 
وقکت   2در دستگاه دولتی فرانسه به ویهه نزد باالترین مقامات وزارت بازسکازی و شهرسکازی  

یکه در کتکا  خکود بکه     گراو شعار دولتی فراگیر شکد.  سرزمین آمایشگو، شنوایی یافت و 
در پاریس و راا شدن بخکش بزرگکی از سکرزمین فرانسکه را نمایکان       اا فعالیتخوبی تمرکز 

اکای بکزرک    تمرکز سیاسی و اداری چند قرنی فرانسه موجب شده بود که بان  ساخت. می
مراککز   موسسات آمکوز، عکالی بکزرک،    اای بزرک، فروشگاه و دیگر موسسات اعتباری،

اا و زندگی ف ری و سیاسکی کشکور امگکی     گیری شرکت واحداای تصمیم مهم پهواشی،
انجامیکد ککه خکود     ریلی و اوایی به پاریس می اای زمینی، امه راه در پاریس متمرکز شود.

. (22-23: 1384)توفیکق،   و راا شدن دیگکر نقکاط سکرزمین بکود     موجب اشبا  فراتر پاریس
اقکدام   سال، 25، به مدت 1970که از سال طبق سیاست شهراای جدید قرار بر این شده بود 

انجام گرفت  1984به امین منظوردر ی  ارزشیابی که در سال  به احداث شهر جدید شود.
در  رعایتبخش تشخیص داده شکد.  ارچند انوز کامل نشده، با این که تراز شهراای جدید،

 امکون پکاریس(  ازار نفر در شهراای جدید پیر 580)شامل  ازار نفر 800سال م کور حدود 
ازار شنل یعنی ی  شکنل بکه ازای اکر     280در این شهراا س ونت گزیده بودند و در آنها 

ایکن   1975تکا سکال   1970از سال  .(141-142: 1384)توفیق، ایجاد شده بود  نفر ساکن، 6/2
را پشکت سرگ اشکته   « شک وامندی »در فرانسه دوران موفق و به اصکطالح   ریزی برنامهشیوه 

                                                                                                                                        
وزارتخانکه خاصکی در فرانسکه ایجکاد شکد ککه عمومکا بکا نکام وزارت           ،1972شایان ذکر است که از سکال   .1

 مسک ن و جهکانگردی    وزارت آمکایش مسک ن،   ،1972اکای   برای مثکال در سکال   سرزمین امراه بود. آمایش
وزارت  2001 وزارت شککککهر و آمککککایش سککککرزمین  1991 وزارت برنامککککه و آمککککایش سککککرزمین  1976
زیکر مجموعکه اصکلی آن     سرزمین و محیط زیست در دولت وجود داشت که از نظر تش یالتی داتکار  آمایش

 .(18-17: 1388)محمودی، شد  محسو  می
2  . Ministère de la reconstruction et de l'Urbanisme. 
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امککا از  اسککتیم. سککرزمین آمککایششککااد افککول   فرانسککهدر  1980ر داککه ارچنککدد اسککت.
)توفیکق،   به بعد اسکت  1990در این کشور از اوایل داه  سرزمین آمایششدن رونق  سرگرفته
1384 :22.) 

بایسکت بکه آمکار و     در فرانسه می سرزمین آمایشبرای ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت 
داکد ککه در سکال     جمعیت در سراسکر فرانسکه نشکان مکی    توزیع جنرافیای  ارقام رجو  نمود.

داد که این رقکم در سکال    درصد جمعیت کل کشور را تش یل می 6/31منطقه پاریس  1951
-34: 1388)محمکودی،  جمعیت فرانسه ککااش پیکدا ککرده اسکت     درصد  12فقط به  1982
 1باشد. در این کشور می سرزمین آمایشاین آمار موید معجزه  .(33

کردند که اگر  بینی می مسوولین پیش به افزایش روزافزون جمعیت در پاریس، با توجه
میلیون نفکر برسکد ککه طبکق اسکناد       12به  1965جمعیت پاریس در سال  شرایط کنترل نشود،

INSEE  عکمنا   میلیون نفر متوق  می شود. 8شااد استیم که جمعیت در حد  2009در سال
تاد اکزار نفکر جمعیکت جدیکد بکه صکورت میکانگین بکه         تنها ار سال اف به بعد، 1990از سال 

قیکاس ایکن افکزایش جمعیکت در شکهر      . (13-14: 1388پاریس اعافه شده است )محمودی، 
در کشور فرانسه در عرصکه عمکل    سرزمین آمایشپاریس با شهر تهران،گویای این است که 

بایکد ایکن    ست.ا العاده حاصل شده محقق شده و در کشور ما در عرصه نظر!در پیشرفت فوق
ملی ام خالصکه   اای سازماناا و  مهم را در نظر داشت که مشارکت حتی در حد وزارتخانه

اامیکت   ،سکرزمین  آمکایش  ریکزی  برنامکه از ن ات بسکیار متکواتر در تجربکه جهکانی      شود. نمی
مثلکث  » و بکه طکور کلکی    خکواه دولتکی خکواه خصوصکی،     انکدرکاران،  مشارکت امکه دسکت  

و محلکی و سکرانجام مکردم در تهیکه      ای منطقکه اکای   دولکت  مرککزی، یعنی دولت « مشارکت
 .(510: 1384)توفیق،  ااست برنامه

در پهنکه   اکا  فعالیکت ن ته مهم دیگکر آن که تنظکیم تکوازن و توزیکع مناسکب جمعیکت و        
بل ه در ککل   فرانسه فقط اختصاص به منطقه پاریس نداشت، زدایی تراکمسرزمین وسیاست 

اای متعددی تدوین و اجرا شکدند ککه بکه     در این رابطه طرح درآمد.سرزمین به مرحله اجرا 
جابجایی صنایع بزرک  به شناسایی مناطق قابل توسعه در پهنه سرزمین، توان میعنوان نمونه 

توسکعه شکهراای متوسکط و     گکر،  ایجکاد متروپکل اکای تعکادل     از پاریس بکه منکاطق مک کور،   
گراویه در راسکتای تعکدیل   . (34: 1388 کوچ  و بازسازی روستااا اشاره کرد )محمودی،

                                                                                                                                        
اای قابل توسکعه منتقکل    شنل به خارج از پاریس و در م ان 000/400حدود  1980و  1955اای  بین سال .1

 (.35: 2009)واچر، کارخانه بزرک رنو به شمال و کارخانه سیتروقن به بروتاین جابجا شدند  شده است.
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پیشکنهاداتی ککه از جانکب مقامکات دولتکی      . تمرکز در پاریس پیشنهادات زیر را اراقکه نمکود  
مسوول در عمل به عرصه اجکرا درآمکد )نکه این که ماننکد کشکور مکا ککه بسکیاری از نظکرات           

 مانند.( کارشناسی و حتی قوانین صرفا روی کاغ  می
توسککعه -2 و سککاز در پککاریس و شککهراای بککزرک فرانسککه توقکک  ده سککاله سککاخت -1

اکای مناسکب    شناسایی محل-3 بنایی و زیستی در بخش کشاورزی در روستااا ام انات زیر
توسعه اشتنال در منکاطق و  -4 در مناطق مختل  فرانسه  اا فعالیتصنایع و  استقرار جمعیت،

توسکعه  -6 ی در سکرزمین  ی دانشکگاا اکا  فعالیکت توزیکع عادالنکه   -5 نواحی مناسکب توسکعه   
حمایکت از صکنایع موجکود در شکهراای     -7 اای ارتباطی در امه منکاطق کشکور    زیرساخت
 اای تشویقی جهت انتقال صنایع به مناطق محروم نظیر معافیکت مالیکاتی   سیاست-8 کوچ  

 .(99: 1393)آذرکیش، رحیمی، 

 گيری نتيجهبندی و  جمع

ش لی تنظیم شکده بکود ککه     اسی برآمده از انقال  بهاس قانون بعد از پیروزی انقال  اسالمی،
 اصل سکوم(   8)بند اای کشور گیری عیین تصمیمعالوه بر تاکید بر مشارکت عامه مردم در ت

و توزیع عادالنکه   اصل سوم(، 9به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد ام انات عادالنه برای امه)بند 
ایکن   اشتم( نیز توجه داشت.و )اصل چهل کشوراا و نواحی  ی اقتصادی میان استاناا فعالیت

 ملکزم بکه رعایکت مفکاد آن باشکند.      چارچو  قانونی باعث شد امکه اسکناد قکانونی ذیکل آن،    
اول تا ششم توسعه کشور تا حدودی به تمرکززدایی و واگ اری امور به  اای برنامه بنابراین،
 ستند از مفهوم برابری در قانونارچندنتوان ای پرداختند. و توازن ناحیه سرزمین آمایش مردم،

این عدم موفقیکت بکا    مبدل شوند. )برابری ش لی( به برابری در مقابل قانون )برابری مااوی(
 درمکانی، -مالحظه انوا  تمرکز در تهران و عدم توسعه متکوازنی ککه در ام انکات بهداشکتی    

بکه   جکود دارد، اکای کشکور و   صکنعتی و.... در سکایر اسکتان    اداری، سیاسی، اقتصادی، علمی،
داکد   نشان می منطقه، اای برنامهبررسی نتایج حاصل از تجربه طوالنی تهیه  خوبی گویاست.

ککالن اقتصکادی و    ریکزی  برنامکه مرککزی و تسکلط    ریکزی  برنامکه که به علکت وجکود سیسکتم    
ککالن و   اکای  برنامکه امواره تحت تاریر  ای منطقه ریزی برنامه )س تورال( بخشی ریزی برنامه
 شده است.   قرار داشته و در جهت آن ادایت میبخشی 
سیاسی کشکور و اندیشکه فرمانروایکان     -از تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی توان می

دلیکل وجکودی و    ترین چالش شهر تهران نکام بکرد.   کشور ریشه دوانیده است به عنوان اصلی
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بکه واقکع اگکر     دانسکت. تمرککز متورمانکه در آن    تکوان  مکی وجوبی تراکم باال در تهران را نیز 
 تمرکزی وجود نداشته باشد تراکمی نیز وجود نخوااد داشت.

اداری از تهکران  -حقکوقی  زدایکی  تکراکم د به تحقکق  توان میباید در نظر داشت که آنچه 
بل که اجرایکی نمکودن قکوانین موجکود در ایکن زمینکه         نه تصویب قوانین جدید، یاری رساند،

از تهکران کم کی    زدایی تراکمید در این زمینه نه تنها به چرا که تصویب قوانین جد باشد. می
 افزاید. کند بل ه معضلی بر معضالت سابق می نمی

درخصکوص توزیکع عادالنکه     اساسکی  قکانون اشکتم  و ناگفته پیداست که اگر اصل چهکل 
ی اقتصکادی از جانکب   اکا  فعالیکت اا و توزیکع بکدون تبعکیا     اای ملی در سطس استاندرآمد
آمکد ککه امکروزه     اساسکا دیگرتمرککزی بکه وجکود نمکی      شد، عملیاتی میاای مختل   دولت
از تهکران   زدایی تراکمزودگ ر و ازینه بری برای  اای موقت، اا در پی تصویب طرح دولت
گیرانکه   به عنوان قوانین پیش سرزمین آمایشو قانون  اساسی قانوناشتم و از اصل چهل باشند.

بدون  ووار  صورت تحقق آنها طی ی  فرآیند م انی نام برد که در  توان میدر این زمینه 
توسکعه متکوازنی در    اکای مختلک ،   نامکه  نیاز به اعمال قدرت دولت در چارچو  وعع آیین

شود و مهاجرت مع وس از کالنشهراا به شهراای کوچ تر محقکق   سراسر کشور ایجاد می
با استفاده از مطالعات تطبیقی و به خصوص استفاده از تجربیکات فرانسکه در ایکن     خوااد شد.

از تهکران   زدایی تراکمنگر و امه جانبه برای نیل به  کل سرزمین آمایشبه ی   توان میزمینه 
 دست یافت.

اکای گ شکته بکه واسکطه      اگر بپ یریم که تمرکز باالی جمعیت در تهکران در طکی داکه   
نگر( و تمرکز بکیش از حکد بکر پایتخکت ایجکاد       نگر)در مقابل جامع یاای بخش سیاستگ اری
گ اری در سکطس  نیز باید در قالب یک  بسکته سیاسکت    اای رفع آنالجرم راا ار شده است،

منفول مانده اسکت  از تهران  زدایی تراکمای که در بحث  ن ته کالن مورد بررسی قرار گیرد.
مدت است مسکتلزم آن اسکت ککه    اقعی و بلندکه به دنبال اررات و گ اریآن است که سیاست

اای پولی و مکالی.   اقتصاد بهره جوید و نه صرفا مشوقاز ابزاراای مورر بر ساختار اشتنال در 
ان( عمومکا بکه نتکایج واقعکی و     استفاده از مشوق مالی )به صورت اعطای وام و تسکهیالت ارز 

کنکد تکا بکه     ایجکاد مکی   اکای صکوری را بکرای افکراد     بلندمدت منجر نخوااد شکد بل که رو،  
اای درونکی خکود را پیگیکری     اا و انگیزه اا دست یابند ولی نهایتا خواسته تسهیالت و مشوق

 کنند.
بکه صکورت اصکولی در     سکرزمین  آمایشن ته پایانی آن ه،آنچه که منجر به عدم تحقق 
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صحیس و عکع  اجکرای قکوانین     ریزی برنامه خالء سیاستگ اری نظام مند، کشور شده است
بکا اسکتفاده از    .وجکود نکدارد   خکالء قکانونی در ایکن زمینکه     باشکد  می سرزمین آمایشرتبط با م

و با توزیع عادالنه  سرزمین آمایشاای مقرر در قوانین موعوعه در چهارچو  طرح  ظرفیت
اکا مشک لی از نظکر     ام انات در اقصی نقاط کشور باعث شویم که مردم ساکن در شهرستان

رای دسکتیابی  درمانی و... نداشته باشند که مجبور شکوند بک  -بهداشتی اقتصادی، مساقل شنلی،
ایکن اصکل ککه     اا مهکاجرت کننکد و ایکن امکه مشک ل بکه وجکود نیایکد.        اا به کالنشهر به آن

یابد و دولت وظیفه دارد که بکا اجرایکی    پیشگیری بهتر از درمان است در این جا مصداق می
 زون به پایتخت شود.اای روز اف مانع مهاجرت سرزمین آمایشکردن 

 منابع

 الف( فارسی

سککاماندای پایککدار پایتخککت بککا بهککره گیککری از   »(، 1393آذرکککیش، محمککد و محمککود رحیمککی ) 
مجموعهه مقها ت   ، «سرزمین، نگاای به تجربه اای جهانی و روی کرد توسکعه ملکی    آمایش

، تهککران: دانشککگاه تربیککت مککدرس،  همههایش تمرکدزدایههی و سههاماندهی پایت هه  
 .96-120اسفندماه،

 ، تهران: سمت.سرزمين اصول و مبانی آمایش(، 1394زاده، عیسی و میرنج  موسوی ) ابراایم
، تهکران:  سرزمين در ایهران  مروری بر تحو ت آمایش (،1388پوراصنر سنگاچین، فکرزام ) 

 سرزمین. استانداری تهران، دفتر آمایش

تهکران: مرککز   ،و انطبکاق آن بکا وعکع ایکران     سکرزمین:تجربه جهکانی   (، آمکایش 1384توفیق، فیروز )
 مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

اداری از تهکران در پرتکو اصکول    -زدایکی حقکوقی   تراکم»(، 1396جاللی، محمد و محمد زرشگی )
 .23-46:1، سال اجدام، شماره پژوهشنامه حقوق اسالمی، «قانون اساسی

طراحی الگکوی سکنجش عکدالت فضکایی)مطالعه مکوردی:      »،(1394نیا، محمدرعا و دیگران ) حافظ
 .23-52: 1، سال نوزدام، شماره ریدی و آمایش فضا برنامه، «ایران(

 نامهه برنامهه   هفته، «سرزمین گ شته،حال و آینکده  آمایش»(،1388خان قندااری، علیرعا ) حسین
 .6-14: 345شماره 
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، چکاپ داکم، تهکران:    ای ریدی منطقه اصول و روش های برنامه(، 1390اهلل ) زیاری،کرامت
 دانشگاه تهران.

چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق (، 1382ریزی کشکور )  سازمان مدیریت و برنامه
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