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قرار گرفت، اما همچنان از منظر توسعه متووازن   توجوه بوه     توجه مورد 9361توسعه در ایران از دهه  یزیر برنامهاگرچه 
در توسوعه یشرورفت چنودانی ای واد نروده اسوت   ی وم عظوشم منواب  انسوانی، موالی     شعوی              یا منطقوه مسئله عدالت 

 ریوزی  برنامه، ضر رت دارد تا ر یکرد یاکم بر نظام ر   این ازتناس ی ندارد  آمده  دست  بهبا دستا ردهای  شده مصرف
قورار گشورد   نقواع ضوعق   قووت       کرور با تمرکز بر مسئله توسعه متوازن مورد کنکاش   بررسی تحلشلوی   انتقوادی  

 لوی   گرفتوه  ان وام آن شناسایی شوود  اگرچوه تواکنون مطالعوات میتلفوی در ایون زمشنوه         یها چالشتوسعه    یها برنامه
 یا منطقوه توسعه از منظر توسوعه متووازن      ریزی برنامه  نقاع ضعق  ها چالشجامعی از  شناسی شبآس تاضر ری است 
 شوده  ان وام  یهوا  یوژ هش  ینکوه کموا ا  شوود در این زمشنه در قالوب منظموی ارا وه     گرفته  امان یها یژ هشان ام گشرد   

است  در این مقاله، ابتدا ت ربوه نزدیو     گرفته ان امتاکنون، اغلب با دامنه محد د   عدم توجه به جمش  ابعاد این مسئله 
اسوت     قرارگرفته یبررس مورد یا منطقهازن   توسعه در ایران از یشث توجه به مسئله توسعه متو ریزی برنامهسال  01به 

 یون ا یرداختوه اسوت    یا منطقوه های توسعه بعد از انقالب در مورد توسعه متووازن     به بررسی نقاع ضعق   قوت برنامه
 درجوه  بریسوب  کروور  در یا منطقوه  متووازن  توسوعه  راه در موجوود  یهوا  چالش از جامعی شناسی شبآس به سپس مقاله

دهوی   یشرشن   بوا نظوم   یها یژ هش از ا العات ترکشب   یآ ر جم  با است کرده سعی   یرداخته یاثرگذار   اهمشت
، هوا  برناموه  محتووای ریوزی     برنامهفرایند ، ریزی نشازهای برنامه ششیدر سه سطح  ع ضعقا  نق ها چالشبه ابعاد میتلق 

که  جود چالش مفهومی نس ت به  دهد یمنران  ها چالشمنظم  یبند دستهیاری کند   ها آنمیا  ان را در درک   رف  
نقاع ضوعق در   ترین مهم جمله ازمتمرکز  ریزی برنامه   نظامتوسعه متوازن، مرکل تعریق منطقه، تیصشص مناب  مالی 

 ت فرایند توسعه متوازن در کرور اس
  JEL:C66 ،E26 ، H6بندی    قه

 ی توسعه ها برنامه، آمایش سرزمشن، ی، توسعه متوازنا منطقه اژگان کلشدی: توسعه 
 
 

 
 62/13/9318تاریخ یذیرش:   91/96/9310* تاریخ دریافت: 
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 . مقدمه1

اقتصوادی بوه   هوای   شوری گ جهوت    ریزی برنامهدر  ها د لتمردم در همه جای دنشا متوق  هستند که 

موثثر برخووردار    آفرینوی  نقوش نحوی عمل نمایند که ایاد جامعه از امکانات متناس ی برای رشود    

بعضی منا ق را بوا سورعت بشروتری در     گذاری سرمایهمساعد جذب  های زمشنهشوند  لشکن همواره 

نشووز بووه دلشوول محوود دیت زیربناهووا، مرووکالت     هووایی بیووش   در دهوود موویمعوورر رشوود قوورار 

برای  اه د لتچنشن مواقعی    در یذیرد میصورت  تأخشر      توسعه با  ها راهمناب ،  های محد دیت

، رضایت ساکنشن عدالت اجتماعی ی  ارتقا شتی  جمعبومی  های تعادل خوردن به همجلوگشری از 

موجود در این منا ق دست بوه اقودامات هودایتی       های زمشنهمنا ق غشربرخوردار، استفاده بهشنه از 

  کنندتا بتوانند رشد   توسعه را به سوی توازن هدایت  زنند مییمایتی خاصی 

ی وم   رغوم  علوی این نکته است کوه   دهنده نرانریزی توسعه در ایران  بررسی هفت دهه برنامه

شور رشود   توسوعه    متغشوده، دسوتا ردهای آن از منظور     عظشم مناب  انسانی، موالی     شعوی مصورف   

های مهمی که به نسو ت گذشوته    شررفتی  جودا ب   ی  آن چنان متناسب نشستتوز همچنشن متغشر 

ی   سرزمشنی بوه اهوداف   مقصوود    ا منطقهیراکنش در مقشاس  ، اما شکاف  شده  لیاصدر کرور 

 خود نرسشده است 

هوا     یبررسو برنامه توسوعه ق ول   بعود از انقوالب اسوالمی، عرصوه را بورای ان وام          91اجرای 

 رتضر ریزی توسعه در کرور مهشا کرده است؛ لذا  شنانه از ساختار برنامهب  اق های علمی    یابیارز

ریزی کرور از منظر نگاه به توسعه متوازن مورد ارزیابی   بررسوی قورار گشورد       دارد تا نظام برنامه

 شناسایی شود  آنی ها چالش

 مبانی نظری. 2

 ای منطقهوسعه متوازن . ت2-1

   اسوت شوده   خارج بعدی ی    رشدمحور های دیدگاه انحصار از اخشر های دهه  ی توسعه مفهوم

 عودالت  نووین  هوای  دیودگاه   نامشود  سرانه مصرف   درآمد افزایش صرف توان نمی را توسعه دیگر
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 ایون  غل ه با  زنند می یشوند توسعه مفهوم به نشز را خوداتکایی   توازن   تعادل اقتصادی،   اجتماعی

 سومت  بوه  هوا  گوذاری  سورمایه  نشسوت،  اقتصادی رشد جز چشزی توسعه که گذشته در توسعه به نگاه

 منوا ق  بشن شکاف ر ند این ادامه با  شود اقتصادی رشد افزایش موجب که شد هدایت هایی مکان

   هوا  تعوادل  عودم  ایون   یافت افزایش جوام  در اقتصادی   اجتماعی نایایداری   شد بشرتر میتلق

  است شدهتوسعه   یال در کرورهای در متوازن توسعه گرفتن قرار هدف باعث ها، نایایداری

هوا     یتئوور محتووایی   تکامول زموانی،     لحاظ ازای توسعه    یرهاندتوان گفت که از بعد  یم

هوای نئوکالسوش  رشود     یتئوور کوه از   انود  کورده ی   محلی ر نودی را  وی   ا منطقهمفاهشم توسعه 

ی   محلی همچوون توسوعه یایودار    ا منطقهتوسعه  مثخرترهای  یتئوری   محلی به ا منطقههمگرایی 

کووایلو   انوود   کوورده، منووا ق یووادگشری   نهووادگرایی یرکووت زا در نمحلووی، توسووعه  ی  ا منطقووه

  (6112؛ مارتشن   دیگران، 6111نش کامپ، 

کوه   داشوتند  تأکشود ی نظریات توسعه با ا لویت رشود نوامتوازن بور ایون نکتوه      ا د رهاگرچه در 

عمده کرور را به دست    تولشد   رشد شده انتیابقطب رشد  عنوان  بهبایست نقا ی از کرور  یم

بگشرند   در مریله بعد سرریزهای ناشی از این رشد بوه منوا ق دیگور نشوز اثور خواهود گذاشوت          

ی ا توسوعه   یوال  دراما ت ربه کرورهای ؛ یوشش داده خواهد شد آمدهش ه اختالفات به  جود درنت

د کووه یتووی ی شوودیدی مواجووه شودن هوا  توووازنتنهووا بووا عودم   ،کوه بووه اجورای ایوون  وورن یرداختنود   

ی را هوا  تووازن های تعدیلی صورت گرفته در این کرورها نشز نتوانسته اسوت ایون عودم     یزیر برنامه

بایسوت توسوعه      یمو کنند که  یم تأکشدیردازان توسعه   رشد متوازن  یهنظرج ران کند  با این نگاه 

متوازن   در سرتاسور اجتمواص صوورت گشورد توا منوا ق از تووزیعی عاد نوه          صورت  بهرشد منا ق 

 از منظر این دیدگاه توزی  متوازن ثر ت مان  رشد نشست، دلشل ت ربوی ایون امور     برخوردار گردند

نران داد که نشازی نشست که توزی  فدای رشد شوود   9119-9101ی ها سالنشز رشد آسشا شرقی در 

مناس ی مهندسی شوند تا رشود بوه هموراه توزیو       صورت  بهای اقتصادی ه شاستس  کافی است که 

  (9319 کشا،  مویدی مناسب رخ دهد
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هوای مسوشر    یژگوی  اجوزا      تورین  مهوم یکوی از   عنوان  بهی ا منطقهاز این منظر توسعه متوازن 

صوادی  ی اقتها بیشی در کنار توسعه همگام ا منطقهشود   توسعه متوازن  یمتوسعه کرور شناخته 

دهنود    یمو کلشدی توسعه متوازن کرور را تروکشل   یکرا رزی، صنعت   خدمات( اجزامیتلق  

توسوعه   تووازن    کروور نشوز بور اهمشوت مسوئله      مبشسوت  انوداز  چرماهداف کلی سند  تأکشدهمچنشن 

 افزاید  یمی ا منطقه

 یا منطقهتوسعه متوازن  آمایش سرزمین و. 2-2

ی هوا  د لوت فعالشتی مهم، هم در سطح  عنوان  بهی   محلی ا منطقهتوسعه  9101   9121 یها از دهه

یشکه   دیگران،   توجه قرارگرفته است  ور ر زافز نی مورد  ی در سراسر جهان بها منطقهمحلی   

 نایشوه  یو   بورای  که هستند یا توسعه یها برنامه عام، معنای در یا منطقه ی توسعهها برنامه  (6112

 عمول  یوذیر  انعطاف   مرارکتی فراگشر، ر یکردی با   شده  تهشه کرور ی  در ن معشن جغرافشایی

  هسوتند  کرووری  تقسوشمات  مشوانی  سوطون  بورای  یا توسوعه  یهوا  برنامه خاص، معنای به   کنند یم

 اقتصوادی  میتلق یها برنامه کردن هماهنگ   تنظشم جهت در است فرایندی یا منطقه ریزی برنامه

  (02 ،9319 عظشمی،  یا منطقه   محلی امکانات   نشازها با اجتماعی  

ریزی از یایشن  توان نوعی برنامه یمریزی که همراه با مرارکت مردم نشز است را  این نوص برنامه

 ریوزی  های هر منطقه   نایشه دانست  لذا برناموه  یژگی ی کالن با ها برنامهبه با ، در راستای تط شق 

مناب  یو  منطقوه    از استفاده یداکثر آ ردنبه دست  جهت ییها کوشش از است ع ارت یا منطقه

  یا منطقه توازنیابی به تعادل    منظور دست  به

اسوت   بوه بشوانی دیگور ابوزار اصولی        یا دهوی توسوعه منطقوه    آمایش سرزمشن زیربنای سازمان

 یهوا  اموه برن شوه اصلی ته شنه  همچنشن، زمشود یمحسوب م یا منطقه های گشری شمریزی   تصم برنامه

 هوای  ریوزی  ابوزار اصولی تلفشوق برناموه       آ رد یتوسعه اقتصادی   اجتماعی هور منطقوه را فوراهم مو    

کوه بورای تحقوق اهوداف      آن وا  فشزیکی   فضایی خواهد بود  از یها اقتصادی   اجتماعی با برنامه

بوه کوار    را طوی توسعه، باید همه مناب  اجتماعی اعم از مناب  انسانی، اقتصادی   مناب  فضوایی   محش 

 یهوا  ریزی است، بنابراین آمایش سرزمشن م نای  ورن  مستلزم برنامه ها ینهمه ا شریکارگ به ،گرفت
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اقتصادی، اجتماعی   فضایی یا م موص آنان در قالب  یها ریزبرنامه شونددهندهجام  توسعه بوده   ی

نعشموه سوادات،    ،کواممی کامشوابی، سوعشد       اسوت  یا ریزی جام    در مقشاس ملی   منطقوه  برنامه

9313)  

 یدیوده  با دارد سعی فضایی توسعهدر چارچوب  سرزمشن توان گفت که آمایش یمدر یقشقت 

 متووازن،  توسوعه    تحقشوق  بورای  را مناسوب  راهکارهوای    کورده  برخورد یا منطقه یها تعادل عدم

 توسوعه  مسشر درعه توس  یال در کرورهای یرکت  کند ارا ه سرزمشن، سطح در یدارجان ه   یا همه

 نظام چارچوب در که است توسعه ریزی برنامه در محلی   یا منطقه سطون به توجه مستلزم یایدار،

  (640 ،9108 هانسون،   نشسوت  یریذ امکان آن به دستشابی تمرکزگرایی، دلشل به بیری، ریزی برنامه

ن یعنوی  آ یاساسو  مثلفهی   ا منطقهکه به جایگاه توسعه متوازن دارد از این منظر این یژ هش سعی 

 آمایش سرزمشن بپردازد 

 پیشینه پژوهش. 3

توجه قرارگرفته اسوت    ی داخلی از ابعاد میتلق موردها یژ هشی در ا منطقهریزی   توسعه  برنامه

   هوا  اسوتان یی در باب ساز کارهای  زم برای توسعه متوازن بورای  ها یژ هشدر چند سال گذشته 

کرور را به ود دهد  ال توه   یا منطقهمنا ق میتلق کرور نگاشته شده است تا فرایند توسعه متوازن 

، همچنوشن  انود  یرداختوه ی ا منطقهریزی توسعه  شناسی برنامه شبآسی میتلفی نشز به تحلشل ها یژ هش

اما  ،اند داختهیری توسعه ها برنامهی میتلفی به شناسایی   کنکاش درباره ها یژ هشچه تاکنون  اگر

شوده در خصووص    ییشناسوا نقواع ضوعق      هوا  چالشاست تا با بررسی   تحلشل  نآ براین تحقشق 

  جود ل ییول   کنداقدام  ها آندهی   ترکشب بشن  ی، نظامبند جم ی، به ای اد ا منطقهتوسعه متوازن 

وص   نتوای   ی بوه هموراه موضو   ا منطقوه را در یووزه توسوعه متووازن     گرفته ان امی مرت ط ها یژ هش

  کند میمعرفی  محوری آن
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 ریزی و توسعه متوازن پیشینه تحقیق در خصوص برنامه .1 جدول

 مؤلفنام  عنوان پژوهش
سال 

 انتشار
 موضوع و نتایج محوری

استراتژی توسعه 

راهکاری  ای منطقه

نوین جهت توسعه 

 ای منطقهمتوازن 

موردی:  مطالعه)

 )شهرستان رشت

جید م

، یاسوری

مریم 

 سجودی

1931 

 کرردن ین پژوهش جهت دستیابی به توسعه متوازن و متعادل ا

 (RDS) ای منطقره  توسرعه روابط متقابل؛ از الگروی اسرتراتژی   

و  پرییری  رقابرت با تقویرت  و نتیجه گرفته است که بهره گرفته 

، موجبرا   (، سررمایه الجمعیرت، کرا  ) هرا  جریانجهت دادن به 

ایی فضا و توسعه متروازن  ، افزایش کارای منطقهکاهش نابرابری 

 .کند میرا فراهم  ای منطقه

 مطالعه روند

تغییرا  سطوح 

توسعه صنعتی 

در ایران  یا منطقه

-17طی دوره 

1977 

 مصطفی

 فر سلیمی
1931 

ی در کشرور  ا منطقره این پژوهش با تمرکز برر توسرعه صرنعتی    

 یهرا  تمرکز صنعتی در میان استانگیرد که  یمگونه نتیجه  ینا

اسرت   یافته  کاهش 1977نسبت به سال  1917کشور در سال 

 یا سررطوح توسررعه صررنعتی و توسررعه منطقرره   بررین  یرراًو ثان

 .وجود دارد داری یهمبستگی معن

آمایش سرزمین و 

توسعه متوازن 

)مطالعه  ای منطقه

موردی شهرستان 

 )سمنان

سعید 

 ،کامیابی

نعیمه 

سادا  

 کاظمی

1939 

این پژوهش با استفاده از روش تحلیلری و توصریفی، مطالعرا     

و تهدیردها بره    هرا  فرصرت میدانی و تعیین نقاط قرو ، ضرعف،   

معرفی توسعه متوازن در  هدف بابه ارائه استراتژی  swot شیوه

 .ابعاد شهرستان سمنان پرداخته است

 دهی سازمان نقش

 توسعه در فضا سیاسی

 ای منطقه متوازن

 بندر: مطالعه مورد

 چابهار

یداهلل 

پور،  کریمی

محمدرضا 

 عارف

1937 

 ایررن پررژوهش برره دنبررال اثبررا  ایررن ادعررا اسررت کرره انررزوای 

 در ناهمراهنگی  و مسرافت  بعرد  یین،افزوده پرا  ارزش جغرافیایی،

 مهم بندر این متوازن توسعه روند اجرایی، یها دستگاهمدیریت 

 اسرتانی  یستأسر  و اسرت  کرده مواجه کندی با را یکو استراتژ

 مشرکت   ایرن  حرل  کلیرد  توانرد  یمر  چابهار مرکزیت با بندری

 .باشد

 مدیریت شناسی یبآس

توسعه  یها طرح

 و ایران در یا منطقه

 مطلوب الگوی انتخاب

 مدیریتی

 زیاری،

 اله؛ کرامت

 محمدی،

 علیرضا؛

1937 

ی ا منطقررهی توسررعه هررا طرررحالگرروی مطلرروب مرردیریتی   

 عرردم  مشررارکت،  هماننرد  ییهرا  مؤلفره  که از طریرق  یدرصورت

 سررایر  و شرفافیت  نگری، یندهآ ریزی، برنامه هدفمندی، تمرکرز،

ی را ا منطقره باشد خواهد توانست اهداف توسعه پایردار   ها مؤلفه

 محقق سازد.
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 23   توسعه کشور یها برنامهی در ا منطقهشناسانه توسعه متوازن  تحلیل آسیب

 
 

 ریزی و توسعه متوازن پیشینه تحقیق در خصوص برنامه .1 جدولادامه 

 مؤلفنام  عنوان پژوهش
سال 

 انتشار
 نتایج محوریموضوع و 

 شناسی یبآس

 توسعه های یاستس

 از ایران در یا منطقه

 نهادی رویکرد دیدگاه

 راد، فرجی

 خدر؛

 کاظمیان،

 غتمرضا؛

 ینالد رکن

 افتخاری،

 عبدالرضا

1931 

ی ا منطقره گیاری توسعه  یاستساین پژوهش به بررسی کارکرد 

 درپرردازد و   یمر ی رویکرد نهادی ها شاخصدر کشور بر اساس 

کاسرتی در تعریرف    جملره  ازکنرد کره مسرائلی     یمیت بیان نها

، وجررود سرراختارهای یا مشررخص از منطقرره و توسررعه منطقرره

نروین   یهرا  به روش توجهی یو اجرایی، ب گیری یممتمرکز تصم

یرادگیری،   یهمچرون توسرعه دانرش، ارتقرا     یا توسعه منطقره 

 توسرعه اقتصراد اجتمراعی و کرارآفرینی در سرطی محلرری و در     

روایرری  هم نشرردن بسررترهای مناسررب برررای حکررم فرررا یررتنها

 یا توسعه منطقه های یاستاز دالیل اصلی شکست س یا منطقه

 .در ایران از منظر رویکرد نهادی هستند

 وضع شناسی یبآس

 الگوی ارائه و موجود

 مدیریتی مطلوب

 در یا منطقه توسعه

 ایران

 زیاری،

 اله؛ کرامت

 محمدی،

 علیرضا؛

1937 

در ایرران طری    یا پژوهشگران، توسرعه منطقره  بر اساس نظرا  

اخیر با ناپایداری همراه بوده است. این مسئله ترا حرد    یها دهه

الگررروی موجرررود و فقررردان الگررروی  هررای یزیررادی برره کاسررت

از برررین ، لرریا شررده اسررت  مطلررروب مررردیریتی ارتبرراط داده 

برتررین  « روایی خوب الگوی حکم» ،الگوهرای مدیریتی متفاو 

 .سرتگزینه ا

ی ها برنامهنقش 

توسعه بعد از انقتب 

در کاهش عدم 

ی و ا منطقهی ها تعادل

 تمرکزگرایی تهران

هانیه 

اسدزاده، 

مجید 

یاسوری، 

حسین 

 نژاد حاتمی

1931 

 یهرا  برنامه یا منطقه های یاستس عملکرد ارزیابی به مقاله این

 یری تمرکزگرا کشور و اثرا  آن برر کراهش   توسعه پنجم تا اول

 دهررد کرره یمررپررردازد. نتررایج ایررن پررژوهش نشرران  یمرر تهررران

 یا منطقره  و ملری  گریاری  یاسرت س نظرام  در مسلط های یژگیو

 کراهش  یی از قبیرل هرا  برنامره  کره  اسرت  بروده  یا گونه به ایران

 محلی سطوح های یلپتانس از یریگ بهره و یا منطقه یها شکاف

ی کره در  ا منطقره  سرطوح  اختیرارا   افزایش نیز و یا منطقه و

 بره انرد   انرد نتوانسرته   بروده  تأکیدی توسعه مورد ها برنامهیشتر ب

 .شوند نائل سرزمین یکپارچه توسعه

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             7 / 39

http://qjfep.ir/article-1-882-fa.html


 8231، تابستان 32، سال هفتم، شماره اقتصادیهای مالی و  سیاست فصلنامه 21

 ریزی و توسعه متوازن پیشینه تحقیق در خصوص برنامه .1 جدولادامه 

 مؤلفنام  عنوان پژوهش
سال 

 انتشار
 موضوع و نتایج محوری

و موانع  ها چالش

ریزی توسعه  برنامه

 ایرانی در ا منطقه

فرانک 

الدینی،  یفس

موسی 

 خواه پناهنده

1933 

 دو در ایرران  در یا منطقره  توسعه موانع بررسی هدف این مقاله

 توسرعه  مانع ترین یاصل .است انقتب از بعد و قبل زمانی مقطع

. گررردد یبرمرر آن ریررزی برنامررهنظررام   برره کشررور در یا منطقرره

 در ریرزی  برنامره  فرهنر   فقردان  نگرری،  بخشری  یی،تمرکزگرا

 برره وابسررتگی قررانونی، بسررترهای فقرردان مرردیریتی، سررطوح

هرا   برنامه ضعف اطتعا ، و داده منابع نقصان نفتی، درآمدهای

جملرره  از ریررزی برنامرره نظررام در متخصررص نیررروی کمبررود و

 .است بوده ریزی برنامه نظام این های یژگیو

تحلیلی بر توسعه 

ی ایران از ا منطقه

 سیاسیمنظر اقتصاد 

محمدتقی 

رهنمایی، 

شهروز 

 لن   وثوقی

1931 

 اقتصراد  میرانی  دهد که متغیرهرای  یمپژوهش نشان  نتایج این

 یا ناکارآمرد منطقره   بازارهرای  با نسبی انطباق در ایران سیاسی

 یرن ا . ازاسرت  کشرور  یا منطقه نظام تعادل عدم در اصلی عامل

 سیاسرری اقتصرراد منظرر  از یا منطقرره توسرعه  برره دسرتیابی  رو، 

 مبتنری  یشناسر  روش با فضا سیاسی اقتصاد بازشناسی ضرور 

 با دیگر سوی از و سو  یک از توسعه فضای در هنجاری اصول بر

 در اخیرر  قررن  یرژه و بره  و ایران در دولت تاریخی نقش به توجه

 اقتصراد  سریاق  برا  تولیرد  در ابهام و سازی یجهان فزاینده شتاب

 و فضرایی  خراص  ابعاد با دولتنگر  جامع نگرش ضرور  بازاری،

 .است داشته الزامی را یا منطقه

 

 روش تحقیق. 4

ی فرا ان   میتلفوی  ها یژ هشی، ا منطقهریزی  که اشاره شد با توجه به تاریخ بلند برنامه گونه همان

ضر رتی   جود با متأسفانهاست،  لی  شده  ان امی توسعه ها برنامهشناسی  شبآسی   بررس مورددر 

در قالوب یو  مودل     هوا  آنی توسعه   بررسوی  ها برنامههای  شبآسدهی به ابعاد میتلق  که در نظم

 ور یراکنوده   محود د بوه یو  یوا        های یاکم، اغلب به یمیارادا جام   جود داشته است، بررسی

کوه بوا مور ر تحقشقوات یشروشن   ان وام        هستی ا مطالعهین نشاز به بنابراچند بعد خاص بوده است، 
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 23   توسعه کشور یها برنامهی در ا منطقهشناسانه توسعه متوازن  تحلیل آسیب

 
 

یواری   ها آنها بپردازد   میا  ان را در درک   رف   شبآسدهی ابعاد میتلق  ، به نظمتحلشلی جام 

 کند 

تط شقوی، بوا مور ر     -ای یسوه مقاتحلشلوی     -است با استفاده از ر ش توصشفی براناین یژ هش 

ی آمواری، تحقشقواتی بپوردازد کوه     بنود  جمو  مناب ، به ارزششابی، ترکشب   در صورت نشاز،  مند نظام

 درمزیت این یژ هش  ترین مهم  اند درآمدهی به رشته تحریر ا منطقهتر در مورد توسعه متوازن  ششی

ی، قودرت  ا منطقه   توسعهریزی  است که با ادغام کردن نتای  مطالعات میتلق در یوزه برنامه نآ

بور مسوتندات     شوه تکبوا   هوا  آندهد   از تحلشول   یمدار افزایش  یمعنمطالعه را در راستای یافتن نتای  

در یووزه   گرفتوه  ان وام ی هوا  یوژ هش ی مناس ی صورت دهد  ال ته با توجه به ماهشت کشفی بند جم 

 گام به گامکشفی سعی در تحلشل مفهومی    به صورتریزی   توسعه متوازن، این یژ هش نشز  برنامه

  خواهد داشت ها آن

 رانیا در متوازن و توسعه ای منطقه یزیر برنامه خچهیارت. 5

 ر یکورد  بوا  سوابق  شوور ی  د لوت  توسوط  ملوی  توسوعه  ریوزی  برناموه  9190 سال در بار ا لشن برای

 ر یکورد  ایون  بنشوان    سابق شور ی از ریزی برنامه نظام شر ص رغم علی  شد گرفته کار به اقتصادی

 آن از ناشی رکود   ها بحران بر ز با نشز بازار نظام دارای غربی کرورهای اما سوسشالشستی، نظام در

  آ ردند ر ی ها رفاه د لت   مرکزی ریزی برنامه به کمونشسم یشرر ی از جلوگشری برای  

 بوه    اسوت  فرانسوه  کروور  در آن شور ص  بوا  مقارن تقری اً ایران در نشز سرزمشن آمایش به توجه

 شو اهت  ایون   استگرفته  استفاده قرار مورد کرور این در که است الگویی   ر ش از متأثرشدت  

 سوفارش  بوه  بنوا  انقالب از یشش در سرزمشن آمایش  رن که است آمدهبه  جود  دلشل این به شاید

 فرانسووی  کارشناسوان   رن این در   شد تهشه «ستشران» مرا ران توسط  قت بودجه  برنامه سازمان

 دهوه  ا اخور  هوای  سوال  ت ربوه  یوای  جای آشکارا مذکور  رن یشناس ر ش در  داشتند شرکت هم

 گرفتوه  ان وام  انقوالب  از بعود  کوه  مطالعواتی  همچنشن  خورد می چرم به فرانسه 9101 ا ایل   9121

  (331 :9319 زاده، ع داله کالنتری    است «ستشران»  رن از متأثر یدی تا نشز است
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 8231، تابستان 32، سال هفتم، شماره اقتصادیهای مالی و  سیاست فصلنامه 34

 انقالب از قبل متوازن توسعه .5-1

   هوا  گوذاری  سورمایه   نداشوت  خاصوی  بور ز    مهوور  9361 دهوه  از ق ول  توا  ایوران  در ریوزی  برنامه

 سشاسوت   بوود  شوده  متمرکز خاص استان چند بشن در   موردی به صورت عمدتاً اجرایی های هزینه

 قورار  تأکشود  موورد  عمرانوی  سووم  برنامه در شهرها کردن صنعتی   ها زیرساخت توسعه رشد، قطب

 در   شود  گذاشوته  اجورا  بوه  توسوعه  عملکردهای برخی از تمرکززدایی نشز چهارم برنامه در  گرفت

 بشرتری توجه اجتماعی خدمات ارا ه نظر از خصوص  به ای منطقه های نابرابریمسئله  به ین م برنامه

   نرودند  ای منطقوه  هوای  تعوادل  ای واد  بوه  موفق انقالب از ق ل عمرانی های برنامه  جود ین ا با  شد

 ای منطقوه  ریوزی  برناموه  عمول  در شاید  زدند رقم را بیری   فضایی شدن قط ی ها، نابرابری تردید

 مود  ملوی  های برنامه کردن ای منطقه یتا ید   ای منطقه گذاری شاستس بشرتر   است نداشته  جود

 مرواهده  ای منطقه فایش اختالفات به صورت توان می را نگرش این بارز یشامدهای  است بوده نظر

  (9319 ،شالی   نشا توکلی  کرد

 های برنامه تمرکززدایی جهت در که هایی سشاست رغم علی اسالمی، انقالب از یشش د ران در

 توا  شود  باعوث  کروور  بور  یواکم  اداری سشاسوی  نظوام  تمرکزگرایی   شعت گرفت، صورت توسعه

 مسواعدی  زمشنه هرگز دیگر  رف از مرکز در قدرت تمرکز نگرش    رف  ی  از بیری نگرش

 ایون  توا  بوود  شوده  باعث محلی های قدرت ضعق  نکند فراهم کرور در یا منطقه ریزی برنامه برای

 هوای  گشری شمتصم   باشند شرگذارتأث ای منطقه کوچ  های یر ژه استمرار   ای اد بر تنها ها قدرت

 هوای  سوازمان  گشوران  تصومشم    مودیران  اختشار در نشز ای منطقه بزرگ های یر ژه در اساسی   کالن

 صوورت  تمرکززدایی شنهدر زم که ت لشغاتی رغم علی  بود تهران در بیری های  زارتیانه   مرکزی

 رشود  بوه  تهوران  دلشول  همشن به  یافت ادامه همچنان توسعه های قطب بر تأکشد استراتژی اما گرفت،

 تحمشول  ملوی  اقتصوادی  بور  را خوود  نشوز  توسعه های قطب برخی   داد ادامه خود خدماتی   صنعتی

 رشود  شوهر  بوه  ر سوتا  از مهواجرت  یافوت  افوزایش  منا ق بشن توسعه شکاف ترتشب ین ا  به   کردند

 زاده، ع دالوه  کالنتری    کرد کم  یشامدها این به نشز نفتی درآمدهای افزایش   کرد یشدا بشرتری

9319: 368)  
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 38   توسعه کشور یها برنامهی در ا منطقهشناسانه توسعه متوازن  تحلیل آسیب

 
 

 کروور  90 مشان 9322 سال در جهانی بان  مطالعه   ق که رسشد جایی  به نامتوازن توسعه این

 تولشود  سورانه  معشوار  با را ای منطقه اختالفات بشرترین ایران   برزیل جنوب،   لشما جهان برگزیده

 8 بوه  9348 سوال  در برابر 2.2 از ر ستا   شهر درآمد اختالف همچنشن  اند داشته ای منطقه ناخالص

  (9319 ،شالی   نشا توکلی  بود یافته یشافزا 9322 سال در برابر

 یاسالم انقالب از بعد نیسرزم شیآما و متوازن توسعه .5-2

 در کوه  شود  مطورن  نووینی  هوای  ا لویوت    هوا  آرموان  ،9320 بهمون  در اسوالمی  انقوالب  یشر زی با

 شانیر سوتا  ر یوه  یب های مهاجرت توقق خواستار ،شده سرنگون نظام در فضایی توسعه از نارضایتی

 به سرزمشن یهنه بر جمعشت تمامی عاد نه دسترسی   بزرگ شهرهای دیگر   تهران رشد تحدید  

   اسوتان  هور  بوه  نفوت  ر ز یو   درآمود  اختصواص  نظشر اقداماتی رابطه این در  بود توسعه مواهب

 کوه  بورد  نوام  تووان  موی  را مسکن بنشاد   سازندگی جهاد انقالبی نهادهای   استان های بان  ترکشل

 اصولی  محوور  کروا رزی  شوعار  همچنوشن   کردند اجتماعی عدالت برقراری  جه را ای منطقه تعادل

 بوود،  اسوتوار  غوذایی  محصوو ت  تولشود  در ییخودکفوا  بوا  کروور  استقالل یفظ یایه بر که توسعه

  (20–29 :9300 ،صرافی  داشت ها تیصشص در یتر متعادل بازتاب

 عوالی  شوورای  تروکشل  بوه  انقوالب  از یوس  درازمودت  ریوزی  برناموه  تود ین  بورای  اقدام ا لشن

 9321 اردی هروت  در را خوود  نهایی گزارش که گردد یبرم 9328 سال ابتدای در انقالب های  رن

   اجتمواعی  اقتصوادی،  هوای  فعالشوت  فضوایی  توزی  به آن گانه ین  فصول از سوم فصل   کرد ارا ه

 فضوای  در میتلوق  منوا ق  بوه  توجه با یشرنهادی های سشاست   داشت اختصاص( آمایش  کال دی

 برقراری گزارش این  بود گذشته ای بودجه -بیری محد د های دیدگاه از برتر که شد مطرن ملی

 ای منطقه سطون در چه   ملی سطح در چه بیری ریزی برنامه   فضایی ریزی برنامه سهم بشن توازن

  داد قرار اساس را سرزمشن فضای سازی یکپارچه همراه به صنعتی توسعه   دانسته  زم را محلی  

 سوالشانه  بودجوه  هوای  قوانون  در بوود،  مودت  شوان م توسوعه  برناموه  فاقود  کروور  کوه  هایی سال در

 اعت ووارات 92 ت صووره   زدایووی شووتمحر م بوورای متمرکووز اعت ووارات 2 ت صووره ماننوود  هووایی ت صووره

 ای واد  راسوتای  در( اسوتانی  هوای   ورن  جهوت  مردموی  هوای  کم  یآ ر جم  با همراه شرمتمرکزغ
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 ماننود   گشوری  شمتصم قدرت از یا درجه با ای منطقه نهادهای   شود می مراهده ای منطقه های تعادل

 مناب  کاهش عدم بر م نی قوانشن در تأکشداتی همچنشن  آمد  جود به( استان ریزی برنامه های کمشته

   شوهری  عمران نف  به تر کوچ  مراکز   محر م نوایی   ر ستایی عمران به یافته شصتیص مالی

 متعوددی  ای منطقه مطالعات ها سال همشن در  خورد می چرم به تر بزرگ مراکز   برخوردار نوایی

 یوی  در هوا  اسوتان  سووی  از عمول  ابتکوار    ای منطقوه  یشرونهادات   رن در مث تی اثرات که شد آغاز

 را ایران اسالمی سرزمشن آمایش یایه  رن مطالعات 9326 سال از ای منطقه ریزی برنامه دفتر  داشت

 نظوری  چوارچوب  تود ین  بوه  9324 سال در مطالعات بندی جم    خالصه ارا ه از یس  کرد شر ص

   ملی های مری خط بعدها   است یرداخته استانی آمایش های  رن تهشه مقدمات   ها استان توسعه

 جوام   هوای   رن بعد چندی  کرد مطرن کرور توسعه د م برنامه در آمایش دیدگاه از را ای منطقه

 تهشه استان  بودجه برنامه های سازمان توسط کرور های استان یکای  برای ی تدر  به استانی توسعه

 هوای   ورن  ماننود   گرفت ان ام مستقالً بیری های دستگاه توسط نشز ای منطقه ابعاد با مطالعاتی  شد

 م ارکوه  بوه  فوو د  عظوشم  م تمو   مکان تغششر مانند  یژه، مواردی در(  خوزستان نشرکر   آب جام 

 ای منطقوه  مطالعوات  نشوز ( بلوچسوتان    سشسوتان   شور   محوور  توسوعه  لوز م    یساسوشت    اصفهان

  ورن  با انقالب از یس ر ستایی   شهری های یزیر برنامه در دیگر، سوی از  شد ان ام یا گسترده

 شهرستان، جام   رن   ر ستایی های م موعه دهی سازمان شهری، منطقه  رن شهری، نفوی یوزه

 ان وام  بورای  هوایی  زمشنوه    بورده  یوی  محلوی  هوای  یوزی ر برناموه  در با تر سطحی  جود ضر رت  به

 متعودد  هوای   ورن  شنبو  موا  همواهنگی  ای اد برای  شد ای اد ای منطقه سطح در کال دی ریزی برنامه

 تهشوه  بوه  اقدام شهرسازی   مسکن  زارت 9321 سال از زمشن، کاربری های ا لویت تعششن   محلی

 هوای  هودف   کند ج ران را هایش  رن با دست سطح خأل تا است کرده «ایران ملی کال دی  رن»

 یشرونهاد  جدید؛ شهرهای ای اد   موجود شهرهای گسترش برای یابی مکان: از اند ع ارت  رن این

 سراسوور م وواز کاربردهووای در  سوواز سوواخت مقووررات چووارچوب توصووشه   مناسووب شووهری شوو که

  (66–0 :9304 توفشق، صدیقشان    کرور های زمشن
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 32   توسعه کشور یها برنامهی در ا منطقهشناسانه توسعه متوازن  تحلیل آسیب

 
 

 بور  اساسوی  قوانون  تأکشود    اسوالمی   ا ی های ارزش یرتو در اسالمی انقالب یشر زی از یس

 از اسوتفاده      شعوی  منواب   از یبوردار  بهوره  در: اساسوی  قوانون  48 اصول   ای منطقه توسعه در تعادل

 میتلوق  منوا ق    هوا  اسوتان  مشوان  اقتصوادی  هوای  فعالشت توزی    ها استان سطح در ملی درآمدهای

   سورمایه  خوود  رشود  اسوتعداد  فراخور به منطقه هر که ی  ور  به ن اشد کار در ت عشض باید کرور،

 مسوئله  این به زدایی شتمحر م میتلق های  رن اجرای  ( باشد داشته دسترس در را  زم امکانات

  یسوی  ؛9389 ،رضووانی  جملوه  از کروور  سوطح  در شوده  ان وام  مطالعات  جود  ینا با  شد یرداخته

   هوا  کوشش تمام  جود با که آن است از یاکی 9382 ،فر بهرتی   فطرس   9384 ،ی ش ی ؛9316

  است یباقبه قوت خود  ای منطقه   استانی های نابرابری ،گرفته ان ام های ریزی برنامه

 اول برنامه .5-2-1

   شوت جمع شوایی جغراف یو    توز ییفضا دهی سازمان توسعه ا ل برنامه گانه ده کالن اهداف از یکی

  استهر منطقه  ینس  های یت، متناسب با مزها شتفعال

 هوای  گوذاری  یهان ام سورما  :شد یم دن ال ا ل برنامه در هایی یاستراتژ  ریق از کلی هدف این

 زشو ت هی، اقتصواد  ی  اسوتعدادها  یربنوایی ز هوای  شوت مرف موازاد  یداراشودی در منوا ق   تول شلیتکم

در جهوت  هوای آموایش سورزمشن     شاسوت س، اجورای  محر م یها بر بیش تأکشدتوسعه با  یها کانون

 شنبو  شونود ی یوت ر ابوط   تقو  شم، تنظو دهوی  سوازمان بر  تأکشدبا  توسعه کرور ییاصالن ساختار فضا

   یت بازسواز یو ا لو یی،ر سوتا  ی  نووای  یاز مراکز شوهر  یافته سازمان یا در ش که شتیمراکز جمع

ز کرد مراکاس   عملشدر مق یدنظرت دان کبا ام یلشاز جنگ تحم دیده شبآسش د باره منا ق یآما

 منا ق  ینا یدش  تول یتشجمع

 منوا ق  بوشن  در آن توزیو     محور م  منوا ق  بوه  هوا  گذاری سرمایه هدایت یی در برنامه این لذا

  گرفت قرار یاششه در استانی های برنامه تهشه   بود میتلق

 از ق ول  هوای  برناموه  بوه  نس ت ای منطقه توسعه   یزیر برنامه ازنظر اسالمی جمهوری ا ل برنامه

 اساس بر منطقه 8 به را کرور ،(جاماب  آب جام   رن د ران این در  دارد برتری جایگاه انقالب

 توا  منوا ق  ایون  در شهرها شازموردن آب بشنی ششی   مطالعه به   کرد تقسشم ها ر دخانه آبریز یوضه
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 ای، منطقوه  جامعه های  رن اسالمی، یجمهور سرزمشن آمایش  رن همچنشن  یرداخت 9389 سال

 استقرار یابی مکان که 1 اسکان  رن ر ستایی، ساماندهی جام  های  رن ای، شهنای جام  های  رن

 د ره ایون  در کالن، منطقه 1 با( ایالتی بندی منطقه  فضایی بندی منطقه  رن ،9311 سال تا جمعشت

  شد تهشه

ای   کواهش   هوای منطقوه   ای واد تعوادل   منظوور   بوه هوایی کوه    در برنامه ا ل با توجه بوه ت صوره  

هوای برتور کروور خصوصواً      محر مشت منا ق محر م اختصاص داده بود   به تمرکززدایی از قطب

ی های دیگر( جهت برنامه را به سومت تمرکزگرایو   دیگر  ت صره ینوع  بهبود  باز  شدهتهران ملز م 

  (9316 اسدزاده  سو  داده بودند

 دوم برنامه .5-2-2

 گذاشوته  اجورا  موورد  به ا ل برنامه یایان از یس سال ی  فاصله با( 9304-9308  توسعه د م برنامه

 ،اسوت  برنامه گانه 92 اهداف از ی  که، اجتماعی عدالت تحقق کالن هدف یرم موعهز در  شد

 از تور  شنییوا  منوا ق    هوا  استان یارتقا برای عمومی امکانات   مناب  بهشنه تقسشم: های مری   خطی

 جهوت  سوازگار  تصمشمات اتیای      محر م منا ق به عنایت کرور، متوسط نصاب ید به مشانگشن

 اسوت  شوده  یحتصور  سورزمشن،  آموایش  های برنامه در ای منطقه ها تعادل عدم رف    زدایی شتمحر م

 ( 92   92 ص ،9302 ، بودجه برنامه سازمان 

 بوور شووه تک بووا ای منطقووه هووای تعووادل ای وواد   محوور م ر سووتاهای توسووعه برنامووه 99 ت صووره

 برناموه  قوانون  6 ت صره(  22   22 ص همان،  دارد نظر مد را ییزا اشتغال های  رن، یرسان خدمات

 ایون  در   کورده  ها استان نقش افزایش   ییتمرکززدا های سشاست اجرای به مقثم را د لت د م،

 هوا  شهرسوتان    هوا  اسوتان  تفکش  به عمرانی   جاری اعت ارات تیصشص در شفافشت خواهان راستا

 برناموه  هوای  سوازمان    محلوی  اجرایوی  هوا  دستگاه به استانی ماهشت با ها  رن کلشه  اگذاری   شده

 انتقوال    یوی تمرکززدا جهوت  در نشوز  33 توا  39 هوای  ت صوره   اسوت  کرده توصشه را ها استان بودجه

 هودف  راسوتای  در ا لشوه  گوامی  توانود  موی  کوه  انود  شده  مطرن استانی  ایدهای به اجرایی  مایق

 تلقوی  برنامه گانه 92 اهداف از برنامه اجرای بر یشوسته   شایسته نظارت   مردمی مرارکت تقویت
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 33   توسعه کشور یها برنامهی در ا منطقهشناسانه توسعه متوازن  تحلیل آسیب

 
 

 موورد  را مودیریت  یکپارچوه  قلمور   مهوم  موضووص  نشز 21 ت صره(  01-02   64 صص همان،  شود

 منظوور   بوه  کرووری  تقسشمات جام   رن تهشه به مکلق را د لت نیست در گام   داده قرار توجه

   جمعشوت  ترکشوب  تنظوشم    آن یایودار    منطقی تث شت   کروری تقسشمات مطلوب نظام برقراری

 را منوا ق  در توسوعه  هوای  فعالشوت  کلشوه  با  زم هماهنگی که یا گونه به کرور در آن منطقی توزی 

 ( 19 ص همان،  کند می باشد، داشته

 شود  برناموه  ایون  در هوا  اسوتان  اعت وارات  عاد نه توزی  ر ش یافتن برای که هایی تالش رغم به

   بیرووی دیوودگاه تسوولط بووا همچنووان برنامووه ،(92   92 صووص ،9304، بودجووه برنامووه سووازمان 

 ،یال ین ا با  گرفت شکل( ای منطقه ریزی برنامه   فضایی دیدگاه جای به  ای منطقه گذاری شاستس

 همراهووی صووورت در سووازندگی د ران اسووتانی هووای  وورن یراکنوودگی   تعوودد رسوود مووی نظوور بووه

 موجوب ( محلوی  هوای  مروارکت  یارتقا   همگان دسترسی در عدالت مانند  اجتماعی های سشاست

  شوند کرور ای منطقه های تعادل عدم کاهش

 سوم برنامه .5-2-3

 د م   ا ل هوای  برناموه  بوا  اساسوی   وور   بوه  9301-9383 د ره بورای  توسوعه  سوم برنامه شهته فرایند

 کروور،  سوطح  در سواله  یون   برناموه  کنوار  در کوه  بوود  ایون  آشوکار  تفا ت ترین اصلی بود، متفا ت

 از   سرزمشن آمایش یهیا  رن شهته مستلزم امر این  شد تد ین   تهشه نشز استانی ساله ین  های برنامه

-00 صوص  ،9382 دادگور،   بود تمرکززدایی   اختشار تفویض سشاست کامل   دقشق اجرای  رفی

02)  

 بوود،  رگرفته قرا توجه مورد کمتر ها ریزی برنامه در سرزمشن آمایش مطالعات م موعه اگرچه

 کروور  شورایط  کوه   ییال در کرور در آمایش معارف ان اشت   نظری ادبشات تعمشق به توجه با اما

   توسوعه  برنامه د  اجرای   جنگ از یس انتظارات   شرایط با  رفی از   بود نکرده چندانی تغششر

 کرده تغششر کامالً سازی یجهان م ایث   ارت ا ی یل سا افزایش   شور ی سقوع با جهانی شرایط

  خورد کلشد د لت سوی از سوم سرزمشن آمایش  رن توسعه د م برنامه ا اخر در ،بود
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 عنووان  تحوت  بحثوی  آموایش،  مقولوه  بوه  د لوت  توجه افزایش با توسعه، سوم برنامه یدر ابتدا

 9300 سوال  از آمایش کارگر ه جدید د ره ؛  شد مطرن یکدیگر کنار در برنامه   آمایش یشر رد

   داده آموایش  مقولوه  بوه  یادیز شاربس تحرک گشری شمتصم دستگاه در ن مریله این در  آغاز شد

 تنظوشم  مرجو   یو   عنووان   بوه  جایگاه این یفظ جهت   شد مریص از یشش شش ب آمایش جایگاه

 بوشن  ر ابوط  تنظوشم  بحوث  ،یگرد  ع ارت  به   گرفت قرار توجه مورد ملی توسعه درازمدت دیدگاه

 ابوزار  از فراتور  موضوعی  از 9سورزمشن  یش  آموا  شود  گذاشوته  کنوار  ای منطقوه    بیروی  یزیر برنامه

  شد  رن با تری یگاهدر جا   ای منطقه   بیری یزیر برنامه بشن ر ابط هماهنگی

 در بوارزتری  نحوو  بوه  محشطوی  یسوت ز مالیظات هم   آمایری های جن ه هم سوم برنامه در لذا

 آموایش  بوه  برناموه سووم   یفرابیرو  اسوناد  از شانزدهم فصل شدند   داده دخالت یزیر برنامه فرایند

  یرداخت سرزمشن

 از یکوی  تووان  موی  را اسوالمی  جمهووری  فرهنگوی    اجتمواعی    اقتصوادی  توسوعه  سوم برنامه

  بوه  ایوران  در ای منطقوه  ریوزی  برناموه  برای مناسب بسترهای ساختن فراهم منظور  به جام  های برنامه

   د لوت  گوری  یتصود  کاهش سشاسی، -اداری تمرکززدایی موضوص برنامه این  ی  آ رد یساب

 نکوات  ازجملوه   شود  مطورن  ق ل های برنامه از بشش جدیتی با( ها استان  منا ق به اختشارات تفویض

 در یووزیر بودجووه   ریووزی برنامووه شرمتمرکووزغ اجوورای بوور تأکشوود توسووعه، سوووم برنامووه قووانون مث ووت

 سووم،  برناموه  یفرابیرو  اموور  اجرایی راهکارهای قسمت در مهم موضوعات دیگر از  هاست استان

 تهشوه،  یکپارچوه،  مودیریت    هماهنوگ  نظوام  اسوتقرار  منظور  به زمشنه این در  است سرزمشن آمایش

 سطون از سرزمشن عمران   توسعه های  رن اجرای بر نظارت   کنترل هدایت، تصویب،   بررسی

 شهرسوازی،    مسوکن   زارت کرور،  زارت ،ریزی برنامه   مدیریت سازمان محلی، سطون تا ملی

                                                           
 مودیریت  معنوای  بوه  دیگر تع شری به یا   ملی فضای نگرانه یندهآ   عقالیی مدیریت: از است ع ارت سرزمشن آمایش  9

 ( 9388 لطشفی  ملی فضای در اجتماعی   اقتصادی هماهنگ توسعه بلندمدت(  نگرانه یندهآ
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 33   توسعه کشور یها برنامهی در ا منطقهشناسانه توسعه متوازن  تحلیل آسیب

 
 

 بوا  متناسوب  تروکشالت    ساختار قانونی  یحه ماه شش  ی شدند مومق کرا رزی جهاد  زارت

  ( .p 81 ،9319 شالی ،نشا توکلی  کنند تهشه  زیران شئت ه به ارا ه برای را امر این

 چهارم برنامه .5-2-4

   شود  تصوویب  ملی توسعه درازمدت انداز چرم سند توسعه، چهارم برنامه تهشه نیستشن مرایل در

 یشودا  بشروتری  اهمشوت    نقوش  توسعه، فضایی   ای منطقه ابعاد به نگرش   سرزمشن آمایش ر یکرد

   کلوی  چهارچوب که فرادست راه ردی سند ی  عنوان به  سرزمشن آمایش به برنامه این در  کرد

 کنود،  می ترسشم استان توسعه یایه نظریه قالب در را کرور های استان از ی  هر ملی  مایق تقسشم

  است شده اشاره

 هوا  آن از یکوی  کوه  است کرده هایی نوآ ری ارا ه    رایی به اقدام چهارم برنامه تردید بد ن

 ملوی  ضووابط  مصووبه  تصوویب  توجه این های نرانه از  است یجد  ور  به سرزمشن آمایش به توجه

 توسوعه  ین م برنامه در سرزمشن آمایش قرار گرفتن محور در  اق    9383 سال در سرزمشن آمایش

  است فرهنگی -اجتماعی   اقتصادی

 تأسوشس   بودجوه  برنامه سازمان در «یایدار توسعه   آمایش مرکز» نام به مرکزی 9383 سال در

  است سرزمشن آمایش با مرت ط های فعالشت ان ام مسئول که یدگرد

 داشوت،  شو اهت  سوم برنامه به نویسی برنامه ر ش   ر یکرد در که توسعه چهارم برنامه قانون

 99 توواریخ در موواده 929 بووا فصوول 92 در   بررسووی د لووت در یشرووشن هووای برنامووه تمووام از ز دتوور

 نکوات  از برناموه  ایون  جدید بندی فصل  رسشد اسالمی شورای م لس تصویب به 9383 شهریورماه

 اسواس  بور  فصوول  بیروی،    فرابیروی  تقسوشم  جوای   بوه  کوه   ینحوو   بوه  بود سوم برنامه با آن تمایز

 اهوداف  عنووان   بوه  ای منطقوه  توازن   سرزمشن آمایش اساس این بر   بود شده شمتقس ها گشری جهت

  (9384 ریزی برنامه   مدیریت سازمان  شد بشان برنامه کلی

د لت  ؛ کهیردازد می سرزمشن آمایش   ای منطقه توسعه به برنامه این د م بیش از شرم فصل

 اجرای  است شده استانی   ای منطقه کالن، سطح در سرزمشن آمایش ملی  رن اجرای به مکلق را

 سوند  اسوتانی،  بودجه تهشه ترانزیتی، مرفشت از استفاده سرزمشن، آمایش م نای بر عمرانی های برنامه
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 8231، تابستان 32، سال هفتم، شماره اقتصادیهای مالی و  سیاست فصلنامه 31

 کرور جنوبی های استان توسعه برای گاز   نفت غنی مناب  مرفشت از شریگ بهره استانی، ملی توسعه

 متووازن  توسعه برای برنامه این در یکرشده موارد جمله از مرزی منا ق توسعه   زدایی شتمحر م  

  (9384 ریزی برنامه   مدیریت سازمان  است

 پنجم برنامه .5-2-5

 سوند  بوه  توجوه  با   ره ری معظم مقام ابالغ مطابق ایران اسالمی جمهوری مدت مشان برنامه ین مشن

 شوده  شمتنظو  عودالت    یشرورفت  محوری مضمون با آن، برای ابالغی کلی های سشاست   انداز چرم

 ای برناموه  بوه    شوده  خوارج  جام  برنامه ی  یالت از گذشته های برنامه خالف بر برنامه این  است

 برناموه  ایون   اسوت  قوانون  نشازمند ای توسعه ایکام شامل برنامه یحه    است شده یلت د محور مسئله

 بیوش  در تحوول  بورای  شواز ن موورد  ایکوام  ارا وه  بوه  فصل هر که است فصل نه   مقدمه ی  شامل

 اسوت  قرارگرفتوه  نظور  مود  مواده،  96 شوامل  ای منطقه توازن   توسعه شرم فصل  یردازد می مربو ه

  (9380 جمهور ر شس راه ردی نظارت   ریزی برنامه معا نت 

ی ا منطقهچهارم توسعه در تسهشل توازن ی سوم   ها برنامهدر  گرفته ان امی ها تالشادامه ر ند 

ی تیصصوی ییول آن   همچنوشن اسوتقرار     هوا  کوارگر ه ، هوا  استان ریزی برنامهبه ای اد نهاد شورای 

هزینه استان من ر شد  در برنامه ین م نشز بوا توجوه بوه ت مشو  موواد مورت ط بوا         -سشستم نظام درآمد

 زیسوت  شط محی ا منطقهی اهدافی مانند توسعه ا منطقهتوسعه نامتوازن در فصلی تحت عنوان توسعه 

اسوتان، یشروگشری از توداخل  موایق نهادهوای       ریزی برنامه  توسعه ر ستایی زیرم موعه شورای 

، زیسوت  شط محو برای تحقق اصول ین واهم قوانون اساسوی در      سازی شنهزمی، ا منطقهمرت ط با توسعه 

 -ا رزان   کواهش شوکاف شوهری   به ود سطح زندگی   افزایش سوطح درآمود ر سوتایشان   کرو    

 قرار گرفت  تأکشدر ستایی مورد 

 از بسوشاری  بورای  جدیود  عمومواً   موایق    ایکوام  از  سشعی ی م یا ی توسعه ین م برنامه

 از باید اجرایی های دستگاه که را خاصی   عام قوانشن متعدد، موارد در   است اجرایی های دستگاه

 گونوه  شچهو  دیگور   ورف  از  اسوت  کورده   ضو   را جدیدی ضوابط   داده تغششر کنند، ت عشت ها آن

  جوود  برناموه  ایون  در باشد شده ششنتعبیری    ملی سطح در برنامه اهداف آن در که کمّی جد ل
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 33   توسعه کشور یها برنامهی در ا منطقهشناسانه توسعه متوازن  تحلیل آسیب

 
 

 دهود  نروان  را یون م  برناموه  اجورای  هوای  سال  ول در مذکور متغشرهای ر ند از تصویری تا ندارد

  (9316 اسدزاده 

 کمشسووشون» ترووکشل بووا کرووور ریووزی برنامووه نظوام  یادشووده هووای ضوور رت شووناخت اسوواس بور 

 را ای گسوترده  تالش ین م برنامه ریزی برنامه نظام ساختار در «ای منطقه توسعه   فضایی ریزی برنامه

 بورای  محشطوی  یایوداری    ای منطقوه  توسوعه  سورزمشن،  آموایش  تیصصوی  هوای  کمشسوشون  قالب در

 بوا    داد سوامان  سورزمشنی  عودالت  ای اد   کرور فضایی توسعه فرار ی تنگناهای رف    یابی ریره

 بوه  ارزیابی   نظارت   اجرایی ریزی، برنامه های نظام از هری  قالب در موجود تنگناهای شناسایی

 در مووارد  این ترین مهم از  شد نا ل گفته یشش معضالت کاهش برای مریصی عملی ساز کارهای

 هودف  بوا  یا  زارتیانوه  بشن نهادی عنوان  به «سرزمشن آمایش شورای» ای اد سرزمشن آمایش بحث

 میتلووق سووطون در افقووی   عمووودی هووای هموواهنگی اعمووال سوواز کارهای ای وواد   نهادسووازی

 اعموال   ریق از  سرزمشن توسعه مدیریت   ریزی برنامه یکپارچه نظام اجرای   آمایری ریزی برنامه

 ای واد  برای کارآمد ساز کارهای همچنشن  است( کال دی   آمایری های ریزی برنامه در هماهنگی

 تودارک  نسورزمش  آمایش های گشری جهت با اجرایی های دستگاه عملشاتی های برنامه بشن هماهنگی

 زمشنوه  یادشوده  هوای  دستگاه گذاری سرمایه   عملشات ها، اقدام اجرای که ای گونه به است شده یدهد

 اجرایوی  بسوته  قالوب  در ای گسوترده  توالش  همچنوشن   آ رد فوراهم  را مزبور های گشری جهت تحقق

 هوای  سشاسوت  اعموال   ریوق  از ای منطقوه  هوای  تعادل ای اد برای «ای منطقه متوازن   متعادل توسعه»

       هوا  استان هزینه -درآمد نظام یکارآمد ساز ها، استان اختشارات افزایش   تمرکززدایی فضایی،

  باشد یلم قلمر  فضایی توسعه جهت در بزرگی خدمات منرأ تواند می که است یذیرفته صورت

 اتیوای  بیروی،  بوشن  فضوایی  هوای  سشاسوت  سوازی  هماهنوگ  سواز کارهای  ای اد این، بر اساس

 بوشن  تیصصوی  کوار  تقسوشم  از بهشنه الگویی به دستشابی   منا ق اقتصاد به بیری توازن های سشاست

 متناسوب  ملی توسعه فضایی های سشاست   اهداف در بازنگری ،یگاه سکونت نظام اصالن منا ق،

   ارزیوابی  ساز کارهای ای اد   تحو ت گونه ینا از مطلوب استفاده   تعامل   بشر نی تحو ت با
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 8231، تابستان 32، سال هفتم، شماره اقتصادیهای مالی و  سیاست فصلنامه 34

 در است شایسته که هستند مواردی ترین مهم جمله از       کرور فضایی توسعه تحو ت بر نظارت

  گشرند قرار توجه مورددر آینده  سرزمشن آمایش های اقدام   ها سشاست

است، اما به دلشل عدم انترار آمار نتای  اجورای ایون    یافته یانیاچه عمر برنامه ین م توسعه  اگر

هوا     شوت موفقصحشح در مورد ابعاد اجرایی    گشری ش هنتی ا منطقهبرنامه در سطح توسعه متوازن   

  قضا ت در مورد این برنامه را باید به یوس از انتروار نتوای  آن     شستنمرکالت این برنامه مقد ر 

  کردموکول 

 ی توسعه از منظر توسعه متوازنها برنامه سهیمقا. 6

توسعه بعد از  یها برنامهسرزمشن در هر ی  از  یشآمابر نقش توسعه متوازن    گرفته ان امبا مر ر 

( نران 6  جد ل  یرداخت ها آناز  هرکدامنقاع ضعق   قوت  بندی جم به  توان یمانقالب اکنون 

ر  به رشدی در توجه به مسئله توسعه متوازن را  وی   ی توسعه مسشرها برنامهدهد که اگر چه در  یم

ی نیست در بقشه ها برنامهی موجود در ها چالش، اما همچنان اند یرداختهاند   به ابعاد مغفولی  کرده

  اند نردهیی جو چارهیافته   امتدادنشز 

 ای منطقه متوازن توسعه مورد در انقتب از بعد توسعه های برنامه قو  و ضعف نقاط بررسی .1 جدول

  

 عنوان

 برنامه
 ضعف نقاط قوت نقاط

برنامه 

 اول

 ای ریزی منطقه برنامه اول به برنامه 6و  7اختصاص تبصره 

ای از  ریرزی منطقره   فراهم ساختن بسترهای مناسب برای برنامره 

گرری دولرت و    یتصدسیاسی، کاهش  -یی اداریتمرکززداطریق 

انتقرال وظرایف اجرایری    ها( و  تفویض اختیارا  به مناطق )استان

 به واحدهای استانی و شهرستانی

یق نبودن اسناد تلف قابل

های  های استانی با برنامه برنامه

بخشی و کتن به علت 

 ناهماهنگی

برنامه 

 دوم

هرای تقسریم بهینره     مشری  بر تحقق عدالت اجتماعی، خط تأکید

 ترر  یینپرا ها و مناطق  منابع و امکانا  عمومی برای ارتقای استان

 متوسط کشور حدنصاباز 

هرای   زدایی و رفع عدم تعادل توجه به مناطق محروم و محدودیت

 های آمایشی ای در برنامه منطقه

تسلط دیدگاه بخشی و 

جای  ای به  گیاری منطقه یاستس

 ای ریزی منطقه برنامه
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 38   توسعه کشور یها برنامهی در ا منطقهشناسانه توسعه متوازن  تحلیل آسیب

 
 

 ای منطقه متوازن توسعه مورد در انقتب از بعد توسعه های برنامه قو  و ضعف نقاط بررسی .1 جدولادامه 

 (9316 اسدزاده(  9316 کاممشان(  9381 خواه یناهنده ،الدینی سشق ، مثلقتحلشل : مأخذ

 

 عنوان

 برنامه
 ضعف نقاط قوت نقاط

برنامه 

 چهارم

 مکلف کردن دولت به اجرا درآوردن سند ملی آمایش سرزمین

 ها تدوین نظریه پایه توسعه استان

 ها تهیه طرح آمایش استان

برورس و ایجراد شربکه     ای و اسرتانی  ی تاالرهرای منطقره  انداز راه

 کارگزاران محلیکارگزاری و پییرش 

 ها بر اساس سند ملی توسعه استان تنظیم بودجه ساالنه استان

نامره چگرونگی    یرین آموظف کردن دولت به تهیه تصویب و ابتغ 

ی الزم برای نهادینه کرردن نگررش آمایشری در    سازوکارهاایجاد 

هرای   ها و برقراری پیوند الزم بین اسناد آمایشی برا طررح   دستگاه

 ای منطقه

اط میان بودجه ساالنه عدم ارتب

ها و سند ملی توسعه  استان

 ها استان

انحتل مرکز ملی آمایش 

سرزمین و شورای آمایش 

 سرزمین

عدم تناسب اختیارا  با وظایف 

 ها محوله به استان

جای  ریزی بخشی به  تداوم برنامه

 ای ریزی منطقه برنامه

قانونی و اعتباری برای  خأل

عملیاتی کردن سند توسعه 

 ها ناستا

برنامه 

 پنجم

درصرردی فاصررله شرراخص برخررورداری  11بینرری کرراهش  یشپرر

ها با کمتر از سطی متوسط کشرور بره سرطی میرانگین      شهرستان

 کشور

ریرزی و   بینی تدوین، تصویب و اجرای نظام یکپارچه برنامره  یشپ

 مدیریت توسعه سرزمینی

 بینی اجرای نظام راهبردی محیطی یشپ

های پایداری محیطی تا  نظام شاخصبینی به اجرا درآوردن  یشپ

 سال دوم برنامه

یری عدم تمرکرز  گ جهتتدوین برنامه جامع تقسیما  کشوری با 

 یض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استاندارانتفوو 

قانون اساسی مبنی بر عردم تبعریض در    83بر تحقق اصل  تأکید

هرا و   ر استانهای اقتصادی د برداری از منابع و توزیع فعالیت بهره

 مناطق مختلف کشور

وبودجه  عدم ارتباط بین برنامه

 ساالنه

نبود جداول کمی برای نظار  

بر اجرای و دستیابی به اهداف 

 برنامه

انتقال اختیارا  اجرایی به 

ها و تمرکز امور حاکمیتی  استان

 در مرکز
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 یا منطقهو توسعه  متوازن توسعه یها چالش و موانع .7

 ایوران  در ای منطقوه  ریوزی  برنامه شد، داده شرن ای منطقه سطح در که هایی کوشش تمامی  جود با

 بوا  یشونود  در( ریوزی  برناموه  محصوول    نظوری  جن ه از چه   ریزی برنامه ر ند   نهادی جن ه از چه 

 هوای  دیودگاه  با عمدتاً  محلی های ریزی برنامه  ( بیری های دیدگاه با عمدتاً  ملی های ریزی برنامه

 دارد ر ی یوشش  در دراز راهوی    نشسوت  برخووردار  کارآمودی  نقوش    قانونی جایگاه از( کال دی

  (88 ،9300 صرافی 

   ای منطقوه  متووازن  رشود  به توجهی کم کرور، در توسعه های برنامه مرترک محتوایی مرکل

 منوا ق  بوه  تسوهشالت    محر موان  بشمه برای تکالشق برخی جز دیگر شان ب  به ؛است سرزمشن آمایش

 بوا   کروور  سشاسوی    اقتصوادی  هوای  قطوب  هوا،  برناموه  تمرکوز  نقطوه    میا وب  ،یافته  کمتر توسعه

   نشازهوا  از ریوزان  برناموه  شوناخت  ضوعق  از ناشوی  یتوا یود   مسئله این  هستند( یایتیت محوریت

 معا نوت   است آنان نظری م انی   ر یکردها از متأثر یدی تا   کرور میتلق منا ق های یتانسشل

  (9388 جمهور ر شس انسانی سرمایه   مدیریت توسعه

 م شن گذشته های سال  ی سرزمشن آمایش تحو ت بررسی توان گفت که هرچند همچنشن می

 چنوشن  تووان  موی  یقشقوت  در   اسوت  کروور  ریوزی  برنامه نظام در مهم این جایگاه تکامل   تکوین

 قوانونی  هوای  یروتوانه  از فورا ان  های نرشب   فراز رغم به سرزمشن آمایش مقوله که کرد گشری نتش ه

 گاه شچه سرزمشن آمایش های برنامه امّا ؛است برخوردار کرور ریزی برنامه نظام در مستحکمی بسشار

 رفو   بورای  مناسوب  ساز کارهای ای اد   تدابشر اتیای این بر اساس  اند نرده گذاشته اجرا مریله به

 اجورای  یوا  قووانشن  اعموال  این بر عال ه  دارد قرار کرور ریزی برنامه نظام توجه کانون در موان  این

 ن وودن  بیوش  ش وه نت عوامول  از بیروی  سورزمشن  آموایش  های سشاست   اهداف با متناقض مصوبات

 توجشوه  فاقود  هوای  یور ژه    هوا   ورن  اجورای   آیود  موی  شمار به ایران در سرزمشن آمایش های برنامه

 هوای  همواهنگی  یوا  ای منطقوه  -بیروی  هوای  همواهنگی  ای اد ساز کارهای که  ضعشتی در آمایری

 کارآمودی  از محلوی    ای منطقه ملّی، میتلق سطون در توسعه گذاری شاستس در افقی   عمودی

 محسووب  سورزمشن  آموایش  هوای  گشوری  جهوت  نقض عوامل دیگر از نشز اند ن وده برخوردار مناس ی
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 32   توسعه کشور یها برنامهی در ا منطقهشناسانه توسعه متوازن  تحلیل آسیب

 
 

 بووده  توجه  قابل ها آن فضایی ت عات که ها اقدام گونه ینا از اجتناب برای است شایسته که شوند می

 شووند،  موی  محسووب  سورزمشن  آمایش های گشری جهت اعمال در اختالل از دیگری نوص در  اق   

  (9388 ،سنگاچشن یوراصغر   صالحی  شود اتیای مناس ی تدابشر

هوای آموایش سورزمشن بوه ایون       متوازن   برناموه  ریزی برنامهمرکالت اجرای  ترین مهمدر بشان 

 است: شده اشارهموارد 

 یمفهوم یها چالش .7-1

 ریوزی  برنامه گاهیجا   اهداف قیتعر سر بر ییمعنا   یمفهوم چالش زشچ هر از ق ل رسد می نظر به

 کوه  اسوت  شوده  نوه شزم نیو ا در ییخطا    آزمون یرکات   ها سردرگمی موجب رانیا در ای منطقه

 ر نود   دارد ارت واع  تیریمود    ریوزی  برناموه  از سوطح  نیو ا تشو ماه بوه  هوا  سردرگمی نیا از یبیر

 ریوزی  برناموه  که یا معمارانه نششب تشیاکم لشدل به که دهد می نران رانیا در ای منطقه ریزی برنامه

 یبورا  یاسوت شس صرفاً را آن که ینگرش ای   کند می یتلق سطح در یمعمار تدا م ینوع را ای منطقه

 بوه  رانیا در ای منطقه ریزی برنامه یفضا عمالً ،داند می یاجتماع عدالت گسترش ای یاقتصاد توسعه

 بازمانده ای منطقه میتلق سطون ی اقع های ا لویت   ازهاشن صشتری از ش،یگرا د  نیا از تشت ع

 نیتود     ای منطقوه  هوای   ورن  هشو ته خودمات  شورن  در یآشوفتگ    ابهام بر ز به من ر امر نشهم  

  ( .81p ،9381 خواه یناهنده ،ینیالد قشس  است شده ها آن اهداف

 ایوران  در  اسوت  همواهنگی  عودم    تروویش  ی  دچار کرور توسعه استراتژی ت ششن متأسفانه

 کودام    وق  بور    است شده یده برگز کدام ای منطقه توسعه های استراتژی بشن از که نشست مریص

 اهوداف  تحقوق  بورای  آن تورین  مناسوب  بوه  هوا  یوزی ر برناموه  انوواص  شناخت با باید لذا  شود می عمل

 از کوه  شووند  موی  تقسوشم  موورد  چنود  بوه  توسعه های استراتژی  کرد توجه اسالمی انقالب اقتصادی

 :کرد اشاره موارد این به توان می ها آن ترین مهم

 بور  را خوود  بلندمودت  اسوتراتژی  کروور  ی  ،ریزی برنامه نوص این در: یبیر توسعه استراتژی 

 استقالل از بعد  گشرد می نظر در سه هر از ترکش ی یا خدمات صنعت، کرا رزی، توسعه م نای

 آینوده  یمرو  خط ترسشم در کرورها این از بسشاری سوم، جهان مستعمره کرورهای از بسشاری
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 کوه  بودنود  دریافتوه    بودنود  اسوتعمار  عودم    مانودگی  عقوب  ج وران  برای راهی دن ال به خود

 لذا  بودند کرده استعمار را ها آن ها سال مدرن تکنولوژی   ابزار کم  به ار یایی کرورهای

 ای ش وه نت کوه  آ ردند ر ی شدن صنعتی به افرا ی شکل به خود استقالل   هویت یفظ برای

 هوا  آن بورای  غوذایی  موواد   اردات بوه   ابسوتگی    محلوی  بوم یستز   کرا رزی تیریب جز

 م نوای  بور    ر د موی  جلو یشرامونی مراکز   یا توسعه های قطب ای اد با استراتژی این  نداشت

 لوذا   کنود  موی  یرکوت  یشراموون  توسوعه  بورای  قطوب  توسعه مناف  از استفاده   قطب در توسعه

 سورایت  بورای  ضمانتی نشز  رفی از   شد خواهد تردید ریزی برنامه نوص این در تمرکزگرایی

 کرد گذاری سرمایه بیش ی  در توان نمی   در یقشقت ندارد  جود یشرامون به توسعه مناف 

  یابند دست توسعه به ها بیش دیگر مذکور بیش در یاصله سود از تا ماند منتظر  

 جوا   یو   به صوورت    هم بای تمام منا ق را باید ا منطقهیزی ر برنامهی: در ا منطقهیزی ر برنامه

 هرچنود   گرفت نظر در را اقتصادی های بیش تمام ا مکان ییت باید میتلق منا ق در   دید

 صونعتی  منطقوه  یو   میتلق، نوایی انسانی   ای منطقه   محلی های توان یایه بر است ممکن

 اسوت  اهمشوت  یوا ز  آنچوه  یر  هور   بوه   غشره یا توریستی دیگری منطقه   شود داده تریشص

 زیور  اموور  هودف،  ایون  بوه  نشل برای  است یکدیگر همشاری با منا ق متوازن   متناسب توسعه

  شوند توزی  عاد نه به صورت باید رفاهی   بنایی

 منطقه فیتعر مشکل. 7-2

 در چوه    ریوزی  برناموه  یووزه  در چه منا ق این ترکشب   شکل چگونگی   جغرافشایی بندی منطقه

 این  است بوده اجرایی مدیران   ریزان برنامه توجه مورد همواره که است موضوعاتی از اجرا یوزه

  دارد ای یژه  نقش ای منطقه ریزی برنامه   سرزمشن آمایش در یژه  به مقوله

 توسوط    میتلوق  اهوداف  اسواس  بور  متعوددی  هوای  بندی منطقه گذشته های سال  ی متأسفانه

 دن ووال را خاصووی اهووداف هووا بنوودی منطقووه ایوون از هرکوودام   گرفتووه صووورت د لتووی هووای دسووتگاه

   اسوت  داده قورار  سرزمشن آمایش فرار ی را یگوناگون مرکالت موضوعات این که اند نموده می
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 ایون  ترین مهم از  است شده ای منطقه ریزی برنامه برای توافق مورد ای منطقه تقسشمات فقدان باعث

 :برشمرد را زیر موارد توان می ها بندی منطقه

 ؛ایران انرژی جام   رن بندی منطقه 

 ؛بتل مطالعاتی  رن بندی منطقه 

 ؛کرت جام   رن بندی منطقه 

 ؛یر تئشن توسعه   تأمشن جام   رن بندی منطقه 

 ؛(ستشران  سرزمشن آمایش بلندمدت استراتژی بندی منطقه 

 ؛کرور  زارت ایالتی بندی منطقه 

 ؛ملی کال دی  رن بندی منطقه 

 ؛ای منطقه ریزی برنامه   یشآما دفتر بندی منطقه 

 ؛یایه  رن مطالعات یشرنهادی بندی منطقه 

 ؛ها استان ریزی برنامه   مدیریت سازمان بندی منطقه 

 ؛د لت کالن ترکشالت  یحه یشرنهادی بندی منطقه 

 9388 سنگاچشن یوراصغر ،صالحی ( جاماب  آب جام   رن بندی منطقه)  

 تخصیص منابع مالی .7-3

گشری نس ت به ترکشوب   شمتصمدر ادبشات اقتصادی، تمرکززدایی مالی را که به معنای انتقال قدرت 

ر فراینود ای واد     شود، عاملی مهوم د  میارج   درآمد از د لت مرکزی به نهادهای محلی تلقی می

 کنند  ای تعریفی می گسترش تعادل   توازن منطقه

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته همشره گرایش به سمت تمرکزگرایی مالی   افوزایش نقوش   

درصدی از بودجه درآمودهای   01نفتی در کرور    ابستگی با ی  ریزی برنامهد لت داشته است  

ی اداری مرکزی   تیصشص مناب  از  ریوق بودجوه د لوت    از نفت، باعث افزایش بر کراس یاصل

چوه د لوت تمایول داشوت توا رهشافوت        خود بر تمرکزگرایی مالی د لت افز د  یس از جنگ، اگر

 هوای  ناموه  یوشن آ،  لوی  کنود (   تمرکززدایی در نوی را دن وال   سازی یخصوصتمرکززدایی بشر نی  
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قابل ق ولی تعریق   مود ن نرود   الگووی     های د لتی در ید اجرایی تمرکززدایی مالی برای  یه

  نردتر مریص  یشنیاهای  مالی د لت در  یه گشری شمتصمعمومی توزی  قدرت   

ها، سوازمان   تروکشالت   نشور ی انسوانی      برنامه ا ل فصل م سو ی به بیش مقررات   ر ش

هوایی یاصول شود کوه زمشنوه را بورای        یوی اداری نشوز یشرورفت   تمرکززدا شنوه در زماختصاص داد   

قورار   تأکشود تمرکززدایی بشرتر در برنامه د م فوراهم کورد  در برناموه د م تمرکززدایوی نشوز موورد       

گرفت   قرار شد بودجه هر استان به تفکش  درآمدهای استانی   سهم اسوتان از درآمودهای ملوی    

 کوردن اعت وارات   مایق عمرانی د لت،  ابسوته   شنهدر زمبه تفکش  در بودجه بشاید  تمرکززدایی 

 هوای  یوت ا لو شوشن تع شاراخت شنهر استان به درآمد آن استان   همچن یاستان ای یهسرما ییتمل  دارا

 ریوزی  برناموه های اسوتانی، سوه ر یکورد مهوم در نظوام      نهاد میتلق به یها در بیش گذاری یهسرما

هزینه استان ت لی یافوت    -امه سوم تحت عنوان نظام درآمدر د که در قانون برن کرور به شمار می

هزینه استان، با آغواز برناموه چهوارم فرصوتی بورای ای واد اسوناد توسوعه          -یس از ای اد نظام درآمد

استانی   نظام تنظشم بودجه استانی فراهم شد که عوال ه بور مودیریت توسوعه اسوتانی   منواب  موالی        

منطقوه در   نیها   استعدادهای در  قابلشت بر  شهتکرارکت منطقه با ای، زمشنه برای یضور   م منطقه

  (9388،  ش فرزین  تقویت شد ریزی برنامهامور توسعه   

 مرکز -ریزی متمرکز و الگوی پیرامون نظام برنامه .7-4

 در یوی تمرکزگرا  اسوت  شوده  یوق تعر تمرکوز  از بوا یی  بسوشار  درجوه  بوا  هموواره  ریوزی  برنامه نظام

 از   کروور  ریوزی  برنامه سازمان به ها بیش از ها، بیش   مرکز به منا ق از ایران توسعه های برنامه

 ضر رت بر بسشار شداتتأک   ها تالش رغم علی   داشته گرایش سشاسی عالشه مقامات به سازمان این

 را تمرکوز  ایون  یجود   وور   بوه        هوا  برناموه  موالی  تأمشن نحوه قانون   سشاسی نظام تمرکززدایی،

 هوای  برناموه  استانی های برش از بسشاری تهشه که است یکر یانشا  است کرده تقویت بلکه یرتش انی،

 ،برمکوی   اسوت  شوده  شوه ته آن تصوویب  از یوس    توسعه های برنامه از کامل گسست در نشز توسعه

9313)  
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   تعادل عدم بشانگر مطالعه مورد های سال در توسعه یها شاخص  تحلشل یهت ز   بررسی نتای 

 یاکمشوت    کروور  هوای  استان   منا ق مشان  سشعی سطح در ای منطقه توسعه های نابرابری افشک

 مقایسوه  در مرکزی های استان  است ایران فضایی ساختار   سازمان بر یشرامون -مرکز الگوی شدید

 ملی مناب    توسعه مزایای به بشرتری دسترسی   با تر یافتگی توسعه درجه از یشرامونی، های استان با

 مشوزان  کمتورین  بوه  مرزی   یشرامونی منا ق در   رنگ کم مرکز از د ر منا ق در نس ت این  دارند

 دارند قرار مرزی   یشرامونی نوایی در کرور شافتهن  توسعه های استان بشرترین که  ی ور  به  رسد می

  (08: 9316  یسی 

 ای توسعه منطقه مدیریت نظام فقدان .7-5

 فقودان  ایوران،  ای منطقه های برنامه   ها  رن یشرنهادهای ماندن معطل یا   اجرا عدم عامل ترین مهم

 کنترل   نظارت برای مریصی اجرایی های سازمان   نهادها تعریق عدم   ای منطقه مدیریت نظام

 متناسوب  سطون تعریق بد ن ای منطقه ریزی برنامه  است بوده ای منطقه کال دی   فضایی توسعه بر

 از یا عموده  بیوش  اینکه به توجه با دیگر،  رف از  باشند کارآمد توانند نمی ترکشالتی   مدیریتی

 مداخله   یضور عدم گشرد، می صورت مردم   خصوصی بیش دست به منطقه عمران های فعالشت

 قورار  تردیود  معورر  در را آن اجرایوی  نتوای   عمالً منطقه برای گشری شمتصم   ریزی برنامه در آنان

 خوواه  یناهنوده    الدینی سشق  سازد می خارج دسترس از را  رن اجرایی محمل ترین مهم   دهد می

9381: 19)  

 کالبدی -کیهای فیزی های طبیعی، جغرافیایی، ظرفیت استفاده از قابلیت. 7-6

 را ای منطقه   محلی سطون در توسعه زیادی ید تا که ایران در توسعه گذاری شاستس عمده بیش

 بورای  توسوعه  بوه  نگرشی چنشن عملی نتش ه  است گرفته ان ام بیری نگرش قالب در گشرد یبرم در

 -اقتصوادی  کوالن  هوای  سشاسوت    راه ردهوا  کوردن  مریص صرفاً ای منطقه توسعه گذاری شاستس

  است بوده مکانی -فضایی موقعشت به توجه بد ن اجتماعی
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 سوایر  اقودامات  که است بیری ریزی برنامه قالب در عمدتاً نگرش این از برگرفته رهنمودهای

 هوای  شوکاف  کواهش  اگرچه  است نگرش این های سشاست به  ابسته ینوع  به گذاری شاستس انواص

 افوزایش  نشوز    ای منطقوه    محلی سطون های یتانسشل   استعدادها ها، توان از شریگ بهره   ای منطقه

   انقوالب  از ق ول  عمرانی های برنامه بشرتر در استانی سطح در کم دست ای، منطقه سطون اختشارات

 ها این رغم به اما بوده، توجه مورد انقالب از بعد فرهنگی   اجتماعی اقتصادی، توسعه های برنامه نشز

 به نتوانند هایی برنامه چنشن که است بوده یا گونه به ایران گذاری شاستس نظام در مسلط های  یژگی

 سوطح  در چوه    ملی کالن سطح در چه ای منطقه های نابرابری   آیند نایل سرزمشن یکپارچه توسعه

  (9316 کاممشان  است یافته تدا م( توسعه محلی سطون به توجهی یب  ای منطقه در ن

 در توسوعه  ریوزی  برناموه  نظوام  برقوراری  نیسوتشن  دهوه  چند در  یژه به توسعه، به بیری نگرش

 بور  متکی اقتصادی توسعه های برنامه اجرای  است بوده جهان در مطرن های دیدگاه از متأثر کرور،

 هوای  بیوش  در یور ژه  اجورای    تیصوشص  تصوویب،  بورای  رقابت آن شاخصه که بیری ر یکرد

 نددا دسوت  از منوا ق،  برخوی  شودن  ای شهیاشو  بوه  من ر است، اجرایی های دستگاه توسط میتلق

 کروور  کنوونی   ضوعشت  بررسوی   اسوت  شوده  سورزمشنی  هوای  نابرابری   ای منطقه یها توان   مناب 

 ر نود  هوا  ریزی برنامه در محوری یر ژه   بیری ر یکرد غل ه   تمرکزگرایی که بوده آن کننده شانب

  (82 :9319 ،زالی  است کرده اختالل دچار را کرور توسعه

 نقش عوامل اجتماعی و منابع انسانی .7-7

 سمت بهیرکت  در جامعه در توانمندی  لذا است جامعه   انسان به  ابسته کنونی جوام  در توسعه

 هوای  اسوتان  اقتصوادی  رشود  نورخ  مطالعه  است جامعه یشررفت فرایند در اساسی عاملی خود توسعه

 هسوتند  منا قی اند داشته انسانی توسعه در را رشد ترین سری  که هایی استان که دهد می نران کرور

  (9316 زاده، قلی آقایی   رضا  اند کرده ت ربه نشز را اقتصادی رشد بشرترین که

   انسوانی  منواب   ای، منطقوه  توسعه در مشانی گشران تصمشم   اجراکنندگان که داشت توجه باید

 هوای  برناموه  در انسوانی  سورمایه  ایون  سوطح  افوزایش  بورای  در کوه  کرورند میتلق منا ق اجتماعی

   متووازن  توسوعه  مروکل  یول  کلشود  کوه  گفوت  بتووان  شاید  است نرده اندیرشده یا چاره توسعه،
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   انسوانی  نشور ی  توسوعه  بوه  توجوه  افوزایش  را یبیرو  توسعه چرخه از خر ج   کرور در ای منطقه

 بور  گذشوته  چندسواله  توسوعه  های سشاست آنکه  یال است، کرور میتلق منا ق در انسانی سرمایه

  است شده غافل امر این از   است بوده متمرکز کرور مرکز در انسانی سرمایه تمرکز   ان اشت

 نیسرزم شیآما یمبنا بر ییفضا یزیر برنامه یاجرا عدم. 7-8

 توسوعه    کروور  منوا ق  میتلوق  هوای  قابلشت از استفاده   سرزمشن از بهشنه استفاده موضوص هرچند

 از یکوی  عنووان   بوه  هموواره  آموایش  ریوزی  برناموه  قالب در متراکم منا ق از تمرکززدایی   متوازن

 آمایش های  رن تهشه نشز دغدغه این به توجه با   است بوده کرور در ریزان برنامه مسا ل ترین مهم

 این م نای بر ریزی برنامه اما؛ است قرارگرفته تأکشد مورد انقالب از بعد   ق ل های برنامه در سرمایه

   اسوت  نگرفتوه  قورار  توجوه  موورد  میتلوق  منوا ق  بشن ملی کار شمتقس   سرزمشن یشآما های  رن

  است مانده بالاستفاده ای منطقه   محلی های قابلشت از بسشاری

 تردید   سرزمشن یهنه در مناب    امکانات   ها فرصت تصادفی توزی  ر ند، این مریص یشامد

   شوده  ان وام  هوای  گوذاری  سورمایه  از ناشوی  یدیده این که است شده محلی ای، منطقه های نابرابری

  (9388 ،سنگاچشن یوراصغر   صالحی  است تردیدشدن یال در ،درگذشته ها یرساختز ای اد

 ای منطقه یزیر برنامه یبرا مناسب ینهاد ساختار فقدان .7-9

 محصول   ینظر جن ه از چه   ریزی برنامه ر ند   ینهاد جن ه از چه ران،یا در ای منطقه ریزی برنامه

 نقوش    یقانون گاهیجا یدارا یمحل های ریزی برنامه   یمل های ریزی برنامه با وندشی در ،ریزی برنامه

   ای منطقوه  هوای   ورن  نظوارت    هشو ته نحوه   تشمسئول ،یقانون گاهیجا در ابهام  ستشن یکارآمد

 نشبو  رقابوت  بوا  برخوورد  در عموالً  ربوط  یی هوای  دسوتگاه  نشبو  مرویص  کار شمتقس فقدان   یریآما

 بوه  اسوت،  شده ای منطقه های برنامه   ها  رن هشته در یمواز یرکت گشری شکل موجب یدستگاه

 بود ن  دستگاه، چند ای د  فرا ان، یر شن   نهیهز صرف با   مرترک نس تاً یاهداف با گاه که ی نحو 

 ای منطقوه  هوای   ورن  ه،شو ته دسوت  در ای شده شهته های  رن  ینتا به توجهی یب   گریکدی با ارت اع

  (9381 ،خواه یناهنده   ینیالد قشس  اند رسشده خود دلیواه  ینتا به  یهر   کرده شهته ی اید
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 انهیخاورم یایجغراف در رانیا کیتیژئوپل تیموقع و یمرز یدهایتهد .7-11

 باعوث  خوزر  دریوای    فارس ش خل یعنی ایران انرژی تأمشن اصلی یوزه د  بشن در ایران گرفتن قرار

 از ای منطقوه  تحوو ت  دیگور  سووی  از  است شده ایران سمت به ای فرامنطقه کرورهای توجه جلب

 سو  ی  از کرور در مرزی های ناامنی   عرا    افغانستان به آمریکا یمله شور ی، فر یاشی جمله

  گذارد می شگرفی شراتتأث کرور توسعه بر دیگر سوی از شدن یجهان  

 ای منطقه یها برنامه نیتدو یبرا الزم نیقوان فقدان. 7-11

 در لوذا   دارد کروور  یهنوه  در هوا  فعالشت کردن مند ضابطه در یاساس نقش همواره مقررات   قوانشن

 های فعالشت سو    کرور سطح در متوازن توسعه   ییتمرکززدا برای قوانشنی نشز توسعه های برنامه

 ایودا   ممنوعشوت  بوه  توان می جمله آن از ؛ کهاست رسشده تصویب به یافته  توسعه کمتر منا ق به

 گسوترش  جلووی  یود دی  توا  قووانشن  این اگرچه  کرد اشاره تهران کشلومتری 961 شعاص در صنای 

 متنواقض  قواعد   قوانشن   قوانشن در هماهنگ دید ن ود اما بگشرد، را تهران خصوص هب شهرها کالن

 کوه  اسوت  شوده  باعوث  قوانون  د ر زدن بورای  قوانشن خود در بندهایی   ها ت صره  جود همچنشن  

  شود ت دیل  ینحل مرکلی به کرور از خاصی های بیش در اقتصادی های فعالشت تمرکز

 ای منطقه یزیر برنامه یبرا مدل قدانف. 7-12

 هنووز  کوه  است نیا از ییاک گذشته های هده در نشسرزم شیآما با مرت ط مدارک   اسناد یبررس

   مفر ضوات  هنووز  یگرد   ع ارت  به  ندارد  جود کرور در نشسرزم شیآما یبرا مناسب های مدل

 هنووز  مثوال   عنووان   بوه   است نرده ینتد  عمران های فعالشت یابی مکان یبرا مناسب های فرر ششی

 بنوادر  تعوداد  نیو ا یوا آ دارد؟ ازشو ن کروور  شومال  در بنودر  دتعودا  چوه  بوه  کروور  که ستشن مریص

 نیو ا ن وود  ر؟شو خ ایو  هسوتند  کروور  یازهوا شن بوه  یییاسویگو  بوه  قوادر  کرور، شمال در شده ایدا 

   یرو یآما ،یاجتمواع  ،یاقتصاد های مثلفه هشکل مدل،  ی قالب در بتواند که ضوابط   مفر ضات

 از نشسورزم  یهنوه  در هوا  فعالشوت  یوابی  مکان تا است شده باعث دهد، یجا خود در را محشطی یستز

  (902 :9388 نشسنگاچ یوراصغر   یصالح  ن اشد برخوردار مناسب یعلم هاتشتوج
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 هاادها و ارائه پیشنه بندی چالش . جمع8

را  ها آنریزی متوازن  ی موجود در راه برنامهها چالشی نقاع ضعق   بند دستهتوان با  یمیت نها در

محتووای   ریوزی بورای توسوعه متووازن       نشازهوای توسوعه متووازن، فراینود برناموه      ششیو در سه دسوته  

 بندی کرد  ی توسعه متوازن جم ها برنامه

 ریزی توسعه متوازن برنامهی موجود برای ها چالشی بند دسته .9 جدول

 ی موجودها چالش دسته ردیف

 نیازهای توسعه متوازن یشپ 1

 ریزی برنامه گاهیجا و اهداف فیتعر سر بر ییمعنا و یمفهوم چالش

 ای منطقه

 جغرافیای در ایران یتیکژئوپل موقعیت و مرزی تهدیدهای

 خاورمیانه

های بخشی و  با برنامههای استانی  یق نبودن اسناد برنامهتلف قابل

 کتن به علت ناهماهنگی

 مرکز -پیرامون الگوی و متمرکز ریزی برنامه نظام

 تمرکزگرایی مالی و افزایش نقش دولت در تخصیص منابع مالی

2 
ریزی برای توسعه  فرایند برنامه

 متوازن

 چه مناطق این ترکیب و شکل چگونگی و جغرافیاییبندی  منطقه

 اجرا حوزه در چه و ریزی برنامه حوزه در

 ای منطقه توسعه مدیریت نظام فقدان

 ای منطقه ریزی برنامه برای مناسب نهادی ساختار فقدان

 ای منطقه های برنامه تدوین برای الزم قوانین فقدان

 انحتل مرکز ملی آمایش سرزمین و شورای آمایش سرزمین

 ها قانونی و اعتباری برای عملیاتی کردن سند توسعه استان خأل

ریزی  جای برنامه ای به گیاری منطقه یاستستسلط دیدگاه بخشی و 

 ای منطقه
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 ریزی توسعه متوازن ی موجود برای برنامهها چالشی بند دسته .9 جدولادامه 

 ی موجودها چالش دسته ردیف

3 
ریزی در توسعه  محتوای برنامه

 متوازن

های ملی و  ریزی ی با برنامها منطقهریزی  عدم پیوند بین برنامه

 های محلی ریزی برنامه

جغرافیایی، طبیعی، ) یمکان -فضایی موقعیت به توجه عدم

 کالبدی( -های فیزیکی یتظرف

 مناطق در انسانی سرمایه و انسانی نیروی فقدان توجه به توسعه

 کشور مختلف

 سرزمین آمایش مبنای بر فضایی ریزی برنامه اجرای عدم

 ای منطقه ریزی برنامه برای مدل فقدان

 ریزی توسعه و بودجه ساالنه عدم ارتباط بین برنامه

ها و تمرکز امور حاکمیتی در  عدم انتقال اختیارا  اجرایی به استان

 مرکز

 برای نظار  بر اجرای و دستیابی به اهداف برنامه کمّینبود جداول 

 ها عدم تناسب اختیارا  با وظایف محوله به استان

 های دارای ماهیت استانی توسط دولت مرکزی اجرای پروژه

 های یژ هش یافته: مأخذ

در سوه دسوته  ارد    تووان  موی گونه که مالیظه شد اشکا ت عمده عدم توسعه متوازن را  همان

 :شردمورد توجه قرار گ یرموارد ز یدمرایل با یندر ا یبه  ور کل رسد می  در  اق  به نظر کرد

 یبورا  ریزی برنامه   نگارش ی زم برا ی  بسترها نشازها ششی به تا است  زمنیست  بیش در 

 شواکله در  هوا  برناموه درک شوود توا    نآموجود دربواره    شوت توسعه متووازن توجوه شوده    اقع   

 ق وول توسوعه موورد    یمیوارادا  یوا  یمکتب اقتصواد  یبه عنوان مثال تا زمان شرد،قرار گ شحیصح

 هوایی  برناموه نیواهود داشوت      شحیصوح  گشوری  جهتهمگان مریص ن اشد، توسعه متوازن 

نگواه   یدر کرور بور م نوا   ریزی برنامهکه ساختار  یتا زمان یامتناقض به دن ال خواهد داشت   

 نیواهود  ای واد  متووازن  توسوعه  های برنامهبر  یکت   توافق جمعمرار قطعاً ،باشد یشنبا  به یا

  شد
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 یون ا یی  م نوا  ینظور  هوای  چوالش  یتوسعه متوازن که به نوع نشازهای یششم نا در سطح  ینا بر

 ای منطقوه  ریوزی  برناموه  یگواه اهوداف   جا  تعریوق نسو ت   مفهوومی    معنایی اجماص عدم اند، یوزه

داشوتن   شازمنود ن شوز از هور چ  ششی یرانمتوازن است  توسعه متوازن در ا ریزی برنامهمرکل  ترین مهم

کرور، آرمان   اهداف کالن   سازگار با افوق   یطجامعه، شرا یها متناسب با ارزش ی،بوم ییالگو

 صوحشح  اجورای    تصومشم  بوه  کوه  است یکمرانی از نظامی نشازمند شناست  همچن بلندمدت کرور

   رزد م ادرت

 متووازن،   ریوزی  برناموه  ی زم بورا  یتوجه داشت که عال ه بر بسترها بایست میبیش د م  در

 ینتود   ینود فرا یگور بوه ع وارت د   شم،هسوت  ریزی برنامه یبرا یمنطق یندیکردن فرا ی  شازمندن

توسعه کرور   به صورت هماهنگ   با در نظر گرفتن  شراز نظام کالن تداب برآمده یدبرنامه با

کوالن بور توسوعه متووازن کوه       نظوارت    ینهواد  هوای  بیوش دم  جوود  باشد  ع یگرانتمام باز

عال ه بر فقودان   شود میایساس  ریزی برنامه فرایندرا بر عهده داشته باشند در  توازن یریتمد

از  شعی سو  ی وم توسعه متووازن،   یریت  مد ریزی برنامه یبرا ینهاد های زیرساخت   شنقوان

از  یبر گرفتن انرژ عال هکرور،  ساز تصمشم های اهدستگدر مصوبات میتلق  ای برنامهایکام 

 یدر عمل خوود بوه موانع    یب،  تصو ینتد  یندکرور   بر ز مرکالت در فرا یبدنه کارشناس

 هوای  صودمه  شزن یابیبر بعد نظارت   ارز یگرد یشده است   از سو یلتوسعه متوازن ت د یبرا

  است کرده ارد  یجد

متمرکوز   نگواه از مرکوز بوه      ریزی برنامه فراینددر کرور،  ریزی برنامهجمله مرکالت نظام  از

باعوث   شنهمچنو  یگرانمروارکت تموام بواز    یکه فاقد الگوو  ریزی برنامهنوص نگاه  یناست ا شرامونی

 ریزی برنامهاست تا  شازمتناسب با اقتضا ات گوناگون شده است لذا ن یذیری انعطاف  عدم  یستاییا

 شوده،  ییشناسوا  هوای  چوالش   بوا توجوه بوه فهرسوت     شورد قورار گ  یتدر ا لو کزغشرمتمر   یمرارکت

از  شتشوفاف   مناسوب   ریوزی  بودجوه اهوداف     شانم ی  هماهنگ یسازگار شح،صح گذاری ا لویت

  شردمورد توجه قرار گ یدبا ها ریزی برنامه ینداست که در فرا یمسا ل یگرد
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 معموو ً برخووردار باشوند    یوداری   یا یاز سوازگار  شوز ن هوا  برناموه  یمحتوا یدبیش سوم با در 

 شفی  ک کمّیاهداف  شنب یناهماهنگ بوده   سازگار ای منطقهکالن    های بیشدر  ها برنامه

 گونوه  شچسا نه هو  یافته تیصشص های بودجه   ای منطقهتوسعه  های برنامه شنب یا جود ندارد   

  شود میمراهده ن یتناسب   سازگار

 شافتهبه اهداف خود دست ن گاه شچجام  در کرور که ه ریزی برنامه یه به سابقه الگوبا توج لذا

 یکووه دارا یکووه مناسووب اسووت در کرووور  رسوود موویبووه نظوور  یت ربووه جهووان شناسووت   همچنوو

د لت  یادار شن  ماش یساختار یکمران شنبوده   همچن ی  ا العات یآمار شقضع های زیرساخت

توسوعه متووازن، بوا یرکوت بوه سومت        یجوام  بورا   ریوزی  برناموه  یبوه جوا   ،ناکارآمد   کند اسوت 

 9شودی کل هوای  هسوته  ریوزی  برنامه  در قالب  شده ییشناسا یمرکالت اصل محور، مسئله ریزی برنامه

 ینود هوم در فرا  توانود  موی  ای هسوته    محور مسئله ریزی برنامهتالش شود   ها آنبر رف کردن  یبرا

  یود نما یو    اجرا نزد شاتمحتوا، به عمل شثرا از ی ها برنامه   کند ی ادکرور به ود ا ریزی برنامه

یول   یبورا  چه ندارد   اگر نگری جام با  یمسئله محور منافات ریزی برنامهتوجه داشت که  یدال ته با

توجه داشت کوه   یدبود   ابعاد میتلق را در نظر گرفت اما با نگر جام  بایست می یمعضالت اساس

 تموام  یول  بوه  موفوق    کنود  ریوزی  برنامههمه مرکالت به صورت جام   یبرا تواند میبرنامه ن ی 

  شود مسا ل

 یریگ جهینت .9

 شنقورار گرفوت   ا لو    توجوه  مورد عمرانی های برنامه قالب در   انقالب یشش ای منطقه یزیر برنامه

 رغوم  علوی  د ران، ایون  دران وام گرفوت     شراندر کروور توسوط گور ه سوت     شنسورزم  یشبرنامه آما

 تمرکزگرایوی    شعوت  گرفوت،  صوورت  توسوعه  های برنامه تمرکززدایی جهت در که هایی سشاست

   یشوهر  یهوا  قطوب  ش وه موان  از توسوعه متووازن شود   درنت     کروور  بور  یاکم اداری سشاسی نظام

 آمد  یدید یفایر یا اختالفات منطقه

                                                           
1. Core planning 
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 برناموه  در نشوز  بعود  مریلوه  در   گرفت ان ام سرزمشن آمایش 9321 دهه در نشز انقالب از بعد

کواهش   یسوو   بوه  شریگ جهت چه اگر توسعه ا ل برنامه  گرفت ان ام سرزمشن آمایش توسعه سوم

 یا منطقه یها زده   سو  امکانات   مناب  در جهت تعادل منا ق جنگ ی  بازساز زدایی شتمحر م

 یبرنامه خنث یها  صرهت یگراقدامات توسط د ینا ریزی، برنامهعدم نگاه جام  در  شلاما به دل ،داشت

هوا،    زارتیانوه  ی  ادار یازجمله اصالن سواختار سوازمان   یاقدامات شز  در برنامه د م توسعه نشد یم

 ایون   گرفوت  ان وام  محور م  ر سوتاهای  توسوعه    استانی بودجه تهشه ی،کرور شمات رن تقس شهته

 یبورا  ید لت یها در دستگاه شزهن ود انگ شح،صح ییاجرا های دستورالعمل  جود عدم دلشل به برنامه

  نشامد لیشده نا ششنبه اهداف ت  یبیر ریزی برنامه یدگاه  تسلط د شاراتاخت ی اگذار

 ملی توسعه درازمدت دیدگاه تنظشم مرج  ی  عنوان  بهرا  شنسرزم یشآما توسعه، سوم برنامه

داشوت  در   تأکشد ها استان در یزیر بودجه   ریزی برنامه غشرمتمرکز اجرای بر   داد قرارموردتوجه 

 یدر برا یشد   اما همچنان با خأل قانون سرزمشن یش رن آما یبرنامه چهارم د لت مومق به اجرا

بور   یبیرو  ریوزی  برنامه  س قت  شنسرزم یشها، انحالل مرکز آما کردن سند توسعه استان شاتیعمل

  کرد یفظرا گذشته در توسعه  یکردهایر  یا منطقه

 را ای منطقوه  های تعادل   یرداخت ای منطقه توازن   توسعه بهخود  شرم فصل در ین م برنامه

 نظوام  یکارآمد ساز ها، استان اختشارات افزایش   تمرکززدایی فضایی، های سشاست اعمال  ریق از

 ی اد  ا یباهدف نهادساز شنسرزم یشآما یبرنامه شورا ینا در  کرد دن ال ها استان هزینه -درآمد

برناموه در   یون در ا کمّوی عدم یکر جودا ل   اماشد؛  ی ادا ریزی برنامهدر سطون میتلق  یهماهنگ

 اختشارات انتقال چه اگر   ساخت غشرممکن را مذکور تغششرات ر ند بر نظارت بیری،   ملی سطح

  ماند باقی هنوز مرکز در یاکمشتی امور تمرکز اما گرفت ان ام ها استان به اجرایی

  رشد متوازن  یا منطقه ریزی برنامه ین  عنا  یتوسعه کرور فصول یها برنامه اکثر در چه اگر

 محوریوت  با  کرور سشاسی   اقتصادی های قطب ها، برنامه تمرکزنقطه  شرهقرار داشته است، اما هم

 ی  بیرو  یا منطقوه  ریوزی  برناموه  یم نوا  شنسرزم یشرشد متوازن   آما گاه شچاند   ه ( بودهیایتیت

   کردنود  موی دسوت   ین وه نورم     اهوداف،  تحقق عدم مرکل با همشره ها برنامهنگرفته است    قرار
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رفو    یبرا یداست که با یمرکالت یدارا ریزی، برنامهگونه که مراهده شد در هر سه سطح از  همان

 ی متوقق بر ارا ه  شزاز هر چ ششب یرانمرکالت اقدامات  زم ان ام شود  توسعه متوازن در ا ینا

جامعوه   کروور      یط( از توسوعه متووازن   بوا در نظور گورفتن شورا      یرانیا –اسالمی  یبوم یالگو

 شررفتنوص از ی ینا شنکرور است  همچن شررفتی یبا کل الگو گار  اهداف کالن   ساز ها رمانآ

را متناسوب بوا    گشوری  تصمشم یبرا شحصح شریاست که تداب ینظام یکمران شازمند  توسعه متوازن ن

کوه   دهود  موی نروان   یجهوان  های ت ربهدر کرور    ریزی برنامهت ربه  شناقتضا ات ارا ه دهد  همچن

 یمتوازن مروارکت  ریزی برنامه  یرکت به سمت  یشنمتمرکز   از با  به یا ریزی برنامهد ر شدن از 

  کنود  موی کمو    هوا  برناموه تحقوق اهوداف    بوه  نگور  آینوده منعطق    نگر، جام  ی  مسئله محور  ل

 ینودی فرا ینگواه  یوابی اجرا   نظارت   ارز ریزی، برنامهبه  بایست میتوجه داشت که  یدبا شنهمچن

بوه اصوالن    یبوا بوازخورد   تا کرد شگشری  مستمر ی شوستهمرایل را به صورت به هم ی ینداشت   ا

 من ر شوند  یکدیگر

 

 منابع

بور رشود    یه انسوان یسورما  رشتوأث  یبررسو » (.1392) یباقر دهیفر و هیمهد ،زاده یرضاقل ؛دیمج ،ییآقا

  صوص  9  شوماره  91د ره   ریزی در آموزش عوالی  یژ هش   برنامه  «رانیا یها در استان یاقتصاد

69-44  

 یا منطقوه  یها تعادل عدم کاهش در انقالب از بعد توسعه یها برنامه نقش»  (1392) هیهان، اسدزاده

 .دارییا یشهر یفضاها   یمعمار یملاجالس  نشا ل  «تهران ییتمرکزگرا  
   یزیر برنامه معا نت :تهران  انقالب از بعد توسعه یها برنامه یشناس بشآس (.1393) نیافش، یبرمک

 .یجمهور استیر یراه رد نظارت

 جغرافشایی اثرات   اسالم دیدگاه از ریزی برنامه» (.1375) وثوقی فاطمهو  محمدحسین، یزدی پاپلی

 63-3 صص  0شماره   جغرافشایی تحقشقات م له  «آن
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  محوشط  آموایش  م لوه  .«نایورا  در ای منطقوه  هوای  نابرابری » (1391) شالی و محمد جمیله، نیا توکلی
 92-9 ص  ص2 شماره

-9386 زموانی  د ره  کروور  هوای  اسوتان  یوافتگی  توسوعه  درجوه  سن ش» (.1384) کیومرث، حبیبی

 اسوتان  اقتصوادی  توسوعه  راهکارهای ای منطقه کنگره ا لشن  «تاکسونومی آنالشز از استفاده با( 9322

 .کردستان
 تحلشول  از اسوتفاده  بوا  کروور  هوای  اسوتان  یافتگی توسعه درجه سن ش»(. 1381، محمدرضا )رضوانی

 صوص   26   29هوای   شوماره   تهوران  دانروگاه  انسوانی  علوم   ادبشات دانرکده م له  «تاکسونومی

421–404. 

 در محوووری مأموریووت یشروونهاد بووا ایووران در ریووزی برنامووه شناسووی آسووشب» (.1391) نییادر، زالییی

-89صوص    2  شوماره  6د ره  .ای منطقه ریزی برنامه فصلنامه  «ای منطقه توسعه های گذاری سشاست

81  

 دانروگاه  انتروارات  سسهمث  «یا منطقه ریزی برنامه یها ر ش   اصول» (.1361) اهلل کرامت زیاری،

  تهران
 فرهنگوی    سشاسوی  اقتصوادی،  توسوعه  چهوارم  برناموه  قانون (.1384) ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 .ریزی برنامه   مدیریت سازمان انترارات :تهران  ایران اسالمی جمهوری
 ای منطقوه  توسوعه  ریزی برنامه موان    ها چالش» (.1389خواه ) پناهنده موسیو  فرانک، الدینی سیف

  18-83 ص  ص03 شماره  انسانی جغرافشای های یژ هش م له  «ایران در
 در سورزمشن  آموایش  فرار ی موان  بر تحلشلی» (.1388) پوراصغرسنگاچین فرزامو  اسماعیل، صالحی

  986-941 ص  ص9   شمارهراه رد م له  «ایران

  «کروور  های استان در اشتغال ای منطقه های نابرابری تحلشل   ت زیه» (.1381) مجید، کرمانی صباغ

  61-9 صص  6  شماره 2د ره   انسانی علوم مدرس

 کروا رزی  اقتصاد م له  «ملی کال دی  رن در کرا رزی» (.1374) توفیق فیروزو  ایرج، صدیقیان
  99 شماره  3د ره   توسعه  

 مرکوز    بودجوه  برناموه  سوازمان  :تهوران   ای منطقوه  توسوعه  ریوزی  برنامه م انی (.1377) مظفر، صرافی

 .انترارات   اجتماعی -اقتصادی مدارک
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   موالی  تمرکززدایوی »  (1388) فیرد  غفیاری  محمید و  مهیدی ، شاهدانی صادقی اسداله؛، وش فرزین

 صصو   41شوماره    90 د ره  اقتصوادی  هوای  سشاسوت    ها یژ هش فصلنامه  « آن اقتصادی عملکرد

91-41  

   کروور  هوای  اسوتان  یوافتگی  توسوعه  سوطح  تعشوشن » (.1385) فر بهشتیو محمود  محمدحسن، فطرس

  966-919 ص  ص20  شماره 91  د ره مفشد نامه  «9383   9303 های سال  ی ها آن بشن نابرابری

 ر یکرد دیدگاه از ایران در ای منطقه توسعه های سشاست شناسی آسشب»(. 1392) غالمرضا، کاظمیان

  28-60 صص  62  شماره 6   د رهتوسعه   مدیریت فرایند  «نهادی

 مطالعوه   یا منطقوه  متوازن توسعه   سرزمشن آمایش» (.1393) کاظمی سادات نعیمه و سعید، کامیابی

  سومنان   ایران در سرزمشن آمایش نوین ر یکردهای ملی همایش ا لشن  «(سمنان شهرستان موردی

  سمنان دانرگاه
: تهوران   سورزمشن  آموایش    فضوایی  ریوزی  برناموه  (.1391) زاده عبداله غالمحسینو  خلیل، کالنتری

 .ص ا فرهنگانترارات 

 از بعود    ق ول  هوای  برناموه  در سورزمشن  آموایش  هوای  برناموه  تحوول  سوشر » (.1388) غالمرضا، لطیفی

  940-999 صص  9  شماره 9د ره   اجتماعی توسعه   رفاه ریزی برنامه  «انقالب

   تهوران: ین م برنامه ریزی برنامه نظام(. 1387) جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 .ریزی برنامه معا نت
 یشرورفت  نظری م انی تنظشم   ت ششن»  (1388) جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

   آمووزش  عوالی  مثسسوه  انتروارات   «ایوران  اسوالمی  جمهووری  توسوعه  یون م  برناموه  در عدالت  

 .د لتی مدیریت یژ هش

  «کروور  هوای  اسوتان  فضوایی  سازمان درتوسعه  های نابرابری تحلشل   بررسی»(. 1392) اکبر، ویسی

 .01-22 صص  محشطی مطالعات   جغرافشا فصلنامه
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 23   توسعه کشور یها برنامهی در ا منطقهشناسانه توسعه متوازن  تحلیل آسیب
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