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از پسامشروطه  رانیدر ا نیسرزم شیآما یبندمنطقه یالگو لیتحل

 تا به حال
 

 3، سمیرا حمیدی تهرانی2*آرام ابراهیمی، 1مرتضی توکلی

  ، تهران، ایران.مدرس تیدانشگاه ترب ،ییروستا زيیرو برنامه ایگروه جغراف اریدانش -1

 .، تهران، ایرانمدرس تیشگاه تربدان ن،یسرزم شیآما يزیربرنامه ارشدیکارشناس يدانشجو -2

 .رانیا تهران، ،یبهشت دیدانشگاه شه ،يامنطقه يزیربرنامه ارشدیکارشناس يدانشجو -3
 

                01/11/1396پذیرش:                29/06/96دریافت: 
 

 چکیده
 يبندطقهشد، من هیشور تهک یبرنامه توسعه عمران نیدوم که نخست يپهلو ژهیو به و ياز دوره پهلو شیتا پ

در اداره امور کشور صورت  لیتسه یداشته و با هدف اصل یاسیو س يها عموماً جنبه ادارتوسط حکومت

ابط رو تیشدن ماه دهیچیچند دهه گذشته به لحاظ پ ژهیو به و ریحال در سده اخ نیاست. با ا گرفتهیم

 یبه خود گرفته است. منطقه مفهوم يدیاد جدابع يبندبه آن در قالب فضا، منطقه یبخشو لزوم نظام

ر د يادیآن هنوز اتفاق نظر ز يمتعدد ارائه شده برا فیبه تعار تیاست که با عنا یو چند وجه دهیچیپ

 نییتفکر به منظور تع يآگاهانه و از رو یتیفعال يبندخصوص آن شکل نگرفته است. به هر حال منطقه

 يهااجرا و نظارت بر طرح ،يزیربرنامه هیاست که پا يگذاراستیو س يزیرهمگن جهت برنامه ینواح

 ریس یابیو ارز یمقاله به بررس نی. در اشودیکشورها محسوب م ییایدر قلمرو جغراف ینیمختلف سرزم

 شیآما تیبه وضع یشده است. ابتدا اشاره کوتاه داختهپر ریدر سده اخ يبندتحول مطالعات منطقه

ت. کشورها شده اس یدر برخ نیسرزم شیبه سابقه آما یاجمال یتاکنون و نگاه کشورمان از ابتدا نیسرزم

 يزیربار قانون مدون در نظام برنامه نیاول يدر دوران بعد از مشروطه که برا يبندسپس بحث منطقه

 ي. در گام بعدشودیم حیاز انقالب تشر شیپ يهايبندکه تمام منطقه شودیممطرح  شود،یظاهر م رانیا

 -یلیهدف از روش تحل نیا ي. براشودیپس از انقالب تاکنون پرداخته م يبندمنطقه یابیو ارز یبررس به

 يهاقشهتمام ن ArcGisبا استفاده از نرم افزار  نیاستفاده شده است، همچن ياو مرور کتابخانه یفیتوص

 شده است. رانیدر ا يبندمنطقه يهایها و کاستو در انتها اشاره به چالش دیرا تول يبندمنطقه نیا

 

 .ArcGisمشروطه، نرم افزار  ،یبندمنطقه ن،یسرزم شیآماواژگان کلیدی: 

 

                                                                                                                                                       
Aram_ebrahimi69@yahoo.com     ده مسئول:* نویسن  
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 مقدمه -1

ر اند. دبندي کردهها براي اداره امور کشور، سرزمین ایران را به نیات مختلف منطقهدر طول قرن

در نیم قرن اخیر ها بیشتر جنبه سیاسی، اداري و یا نظامی داشت، اما بنديگذشته منطقه

ریزي آموزشی، مالیاتی، برنامه -بندي یک منظوره و چند منظوره اقتصاديهاي براي منطقهتالش

اي در ایران هاي مطالعات منطقه(. با این وجود روش1377:26و... به عمل آمده است )وثوقی، 

بود، طراحی  هاي جاري بنا به نیازهایی که چندین دهه پیش مطرحبازنگري نشده است. روش

نمایند، در حالی که طی زمان نیازهاي جدیدي پیش آمده ها استفاده میاند و هنوز هم از آنشده

ریزان و پژوهشگران ثابت شده است. حتی زمانی هاي جاري براي بیشتر برنامههاي روشو نارسایی

ته، ح محلی به کار رفریزي در سطواي به عنوان تکنیکی براي انجام برنامهریزي منطقهکه برنامه

(. این نگرش تا امروز نیز بر 1376:47نگري بر آن مسلط بوده است )مطوف، نگرش از باال و کلی

اي که باید ریزي منطقهریزي در کشورهاي در حال توسعه تسلط دارد. برنامهکل نظام برنامه

بخشی،  ریزيهاي برنامهحرکتی از باال به پایین باشد به دلیل تسلط دیدگاه تمرکزگرا بر نظام

(، به 1368اي را نیز حرکتی از باال به پایین مبدل ساخته است )مابوگونج، ریزي منطقهبرنامه

 ریزي در بیشتر کشورهاي جهاننگري و تمرکزگرایی جز خصوصیات نظام برنامههمین دلیل کلی

 سوم از جمله ایران باقی مانده است.

سائل و نبود شرایط اطمینان اغلب با مدیریت نامتناسب تر شدن مدر سطح جهانی با پیچیده

اي هاي توسعهها طرحو ناکارآمد در چارچوب پارادیم ناپایداري، طراحی مدیریت الگوهاي برنامه

ها به دنبال نگاه راهبردي در چارچوب رهیافت اند. در صورتی که این برنامهمورد انتقاد قرار گرفته

کننده سطحی از اطمینان جهت نداردهاي مدیریت اساسی نیز تأمینتوسعه پایدار باشند و استا

توانند به اهداف مد نظر خود دست یابند هاي مزبور میبازساخت اشکال توسعه باشد، طرح

 (.1395:62)افتخاري و همکاران، 

ریزي شده است، حدود ریزي بخشی پایهاساس برنامهریزي در ایران که براز عمر نظام برنامه

ویژه در چند دهه نخستین برقراري نظام  گذرد. نگرش بخشی به توسعه بهدهه می شش

هاي هاي مطرح در جهان بوده است. اجراي برنامهریزي توسعه در کشور متأثر از دیدگاهبرنامه

توسعه اقتصادي متکی بر رویکرد بخشی در ایران نیز مانند دیگر کشورهاي جهان منجر به عدم 

اي و هاي منطقهاي شدن برخی مناطق، از دست دادن منابع و تواناي، حاشیهههاي منطقتعادل

هاي سرزمینی شده است. بررسی وضعیت کنونی کشور بیانگر آن است که تمرکزگرایی نابرابري

 ها روند توسعه کشور را دچار اختالل کرده است.ریزيو غلبه رویکرد بخشی در برنامه

 رفع .است الزم هماهنگی و کارایی نتیجه در و یکپارچگی قدفا ایران فضایی مدیریت نظام

 و کارشناسان مدیران، میان در مناسب هايظرفیت در زمینه وجود هاییچالش با کمبود این
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 سعهتو مدیریت و و بخشی( ریزي فضاییبرنامه و )مدیریت کشور مدیریتی نظام در شهروندان

 به خود شده که منجر ايمنطقه متعادل توسعه در هایینارسایی به که رو استبهرو فضایی

 نیز و کشور مناطق رقابتی هايمزیت تقویت و کارگیري به همچنین و مناسب رویکردي

 یا دیاب کاهش ملی سطح منابع که هنگامی. است نیازمند منابع افزاییو هم بهینه برداريبهره

 ترآشکار ايمنطقه منابع به شتربی اتکاي ضرورت جامعه نباشد، روزافزون نیازهاي گويپاسخ

 (.1393:858شود )صرافی و نجاتی،می

ریزي فضایی باید به این نکته توجه شود که هر به منظور روشن شدن مفهوم مدیریت برنامه

 الگویی به مثابه یک نظام سه بخش دارد که به شرح زیر است.

 ول، پارچوب و فرایند است؛ریزي و طراحی الگو )معماري(: این بخش دربرگیرنده اصبرنامه .1

 مدیریت کردن الگو )اجراي معماري(؛ .2

 (.1391:35پایش و ارزیابی )معماري و اجراي معماري( الگو )افتخاري و همکار،  .3

هاي اقتصادي، اجتماعی، ریزي آمایش سرزمین توزیع فعالیتهدف اساسی از مدیریت و برنامه

هاي زمان و نیازهاست که تحوالت و دگرگونی هاي آشکار و پنهان با توجه بهجمعیتی و ظرفیت

 کردن هویدا همچنین و آن امکانات از بهینه برداريبهره به منظور و بیشتر با دیدي درازمدت

 مناطق دیگر با هماهنگ آن هايقابلیت و هاتوانمندي براساس منطقه هر مسئولیت خاص و نقش

 شمار به منطقه هر قانونمند و بیعیط روندهاي حاصل که مسئولیت و است. براساس این نقش

 اجرا گوناگون مناطق در تواندمی ملی توسعه برنامه اي،منطقه هايریزيهمچنین برنامه و رودمی

ریزي آمایش کنند برنامهاذعان می متخصصان (. به این دلیل5: 2001شود )آدن و مورگان، 

درآمایش  منطقه بنابراین نقش داشت، هدنخوا عمالً کاربردي ايمنطقه ریزيبرنامه بدون سرزمین

 اساسی است. و مهم بسیار سرزمین

 دهه اي دیگر است. ازدر کل بحث بر سر تمرکزگرایی در یک دوره و تمرکززدایی در دوره

 محیط زیستی هايبحران بروز و طبیعی منابع کاهش مشاهده با بعد به میالدي بیستم قرن پایانی

 در تمرکززدایی از دیگري نوع خود نوبه به که است شده راگیرف نیاز به پایداري جهان در

 توانمی تمرکززدایی را درخواست گونهاین نماید. مبنايمی مطرح را جوامع توسعه ریزيبرنامه

 محلی و اجتماعات به قلمروهاي اختیارات واگذاري طریق از زیستیمحیط عدالت برقراري در

 با که آن است بر فرض و دانست ايمنطقه هايتعادل براي شایسته حکمروایی اعمال

شمرده  بر گانهسه هايداد. خاستگاه خواهد رخ پایدار ايتوسعه محلی، اجتماع قدرتمندسازي

 -2اجتماعی؛  عدالت و ايمنطقه تعادل -1 شامل توسعه ریزيبرنامه در تمرکززدایی براي شده

زیستی محیط عدالت و توسعه پایداري -3اقتصادي؛  آزادسازي و دولتی رسانیخدمات کارایی

 مطرح است. نیز جهان حال توسعه در جوامع بین یکدیگر در موازات به بیش و کم است؛
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 به تناوب به بوده، آسیا در توسعه کالن ریزيبرنامه به اتکا پیشگامان از یکی که ایران کشور

 .است آورده روي فاوتمت هايخواست با گسسته( و ناقص چند هاي تمرکززدایی )هرسیاست

 زابرون و زادرون طبیعی، کنشهم عوامل مجموعه از ایران در نیافتگی توسعه کوتاه مسئله سخن

 بوده جامعه نیافتگیتوسعه استمرار موجب متقابالً  و هاآن مولود تمرکزگرایی که گرفته نشأت

 .است

 بازتاب نیز ریزي کشوربرنامه امنظ در که بوده همراه تمرکزگرایی نوعی با ایران نیافتگیتوسعه

 سرشار نفتی، درآمدهاي به اتکاي با ریزيبرنامه مسلط رویکرد متمادي، هايدهه است. طی داشته

 درگیر توسعه در فرآیند کهآن از بیش محلی نتیجه اجتماعات بوده است. در باال از توسعه القاي

 نامتعادل هاي توسعهفرآورده کنندگانفتدریا آید، وجود به توسعه الزمه اجتماعی ظرفیت و شوند

 مرکزي توجه حکومت شد، بیشتر کشور اقتصاد در نفت صدور از ملی درآمد سهم اند. هر چهبوده

 محلی نیز برابر اجتماعات شد. در کمتر ايمنطقه و محلی سطوح دیگر در و هاسرمایه دیگر به

 از بسیاري حتی و نمودند آمدهادر این از سهم دریافت به معطوف را خود توجه بیشترین

 آوردن روي .شد وابسته مرکز از سهم تزریق به یا و رفت تحلیل ايمنطقه و هاي محلیظرفیت

 در اجتماعات عمومی امور در مشارکت و تعیین سرنوشت حق باور بر مبتنی تمرکززدایی به

داللت  اجرایی و ريگیتصمیم هايقدرت عدم تمرکز بر و است کشور فضایی گوناگون هايمقیاس

 (.1392دارد ) صرافی و همکاران، 

بندي در را سده اخیر مورد بررسی و هاي مربوط به منطقهاین مقاله کوشش دارد تالش

ها را تشریح و نمایی از آن را نشان دهد. امید است بنديارزیابی قرارد دهد و هر کدام از منطقه

 بندي و آمایش سرزمین باشد.نطقههاي بعدي پیرامون ماي به سوي پژوهشدریچه

 

 ادبیات نظری پژوهش -2
ورت ص یشیآما یت هايمفهوم و فعال ینتحوالت ا ین،سرزم یشقسمت در ابتدا مفهوم آما یندر ا

ه سپس ب گردد،یاي مطرح مبندي و توسعه منطقهشود. در ادامه منطقهمی یانب یرانگرفته در ا

 پرداخته شده است. ینسرزم یشبندي در چارچوب آمامطالعه منطقه
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 تعریف مفاهیم اصلی -2-1
ي است و در راستاي ها و رشد اقتصادییتوسعه فراتر از داراتوسعه فضایی و عدالت اجتماعی: 

زیست و میراث فرهنگی سعی در همگانی خوداتکایی و عدالت اجتماعی بوده که با حفاظت محیط

 براي جمعی ظرفیت افزایش فرایند قع توسعهبودن و همیشگی بودن )پایداري( دارد. در وا

 (.1391است )صرافی،  اجتماع آن هايارزش جهت در اجتماع نیازهاي گویی بهپاسخ

 ریزيهدف برنامهاست.  ايدر سطح منطقه ییفضا ریزيهمان برنامهاي: ریزي منطقهبرنامه

 ازت. اس یدر قلمرو مشخصاجتماعات  یدار برايو منابع توسعه پا ینهاي فراهم کردن زممنطقه

 لیم در انطباق با برنامه یگرد يدهد و از سویاجتماعات بها م یکپارچگی و یبه همبستگ وسیک

 مقدم و تواند مجزامی ايمنطقه ریزيبرنامه پردازد.یم یبه سطح مل یبخشیرواز و ن یريگیروبه ن

 آمایش از برنامه پس یا و شود مانجا از پایین هاییداده تأمین با و آمایش سرزمین برنامه بر

 زمانهم هاییو برگشت رفت در است تهیه شود و ممکن باال از هاییداده با پذیرش سرزمین

 (.1391 ی،)صراف باشد نباید صرفاً تابع منفعل و سطحی حال هر تدوین یابد. در
 

 مفهوم آمایش سرزمین -2-2
وزیر سابق بازسازي و مسکن  -لودیوساولین تعریفی که از آمایش سرزمین ارائه شد توسط ک

بود که تاکنون از گویاترین و معتبرترین تعاریف کالسیک این مفهوم علمی  1950فرانسه در سال 

ها آمایش سرزمین در کادر جغرافیایی فرانسه در جستجوي بهترین توزیع انسان»رود: به شمار می

زمین است. این جستجو با یک دغدغه هاي اقتصادي در پهنه سربه تبع منابع طبیعی و فعالیت

ثابت مبتنی بر فراهم کردن بهترین شرایط سکونت، کار، بهداشت، تفریحات سالم و لذت از زندگی 

شود. هدف اصلی صرفًا یک اقتصاد شکوفا نیست، بلکه بیشتر به دنبال فرهنگی سالم محقق می

 (.1385زاده دلیر، )حسین« زندگی خوب و شکوفایی مردم است

علم به دو بعد از  یناد. قراردار یایین علوم جغرافآکه در کانون  ییشناخت علوم فضا ک ودر

بعد  -1 این دو جنبه با هم رابطه متقابل دارند: پردازد و مدعی است کهنیازهاي آن می زندگی و

برون  هاي درون وبعد فضایی یعنی تفاوت -2 ؛طبیعت یعنی رابطه بین جوامع و محیط زیست

به اضافه روابط فضایی و آمایشی بین انواع جامعه که از منظر  اي، جوامع()منطقه یستز يفضا

اي منطقه هايارتباط بین دو نوع جغرافیا این است که تفاوت .هستند اي با یکدیگر متفاوتمنطقه

ابه ریزي فضایی به مثبرنامهت. هاي متفاوت دگرگونی اجتماعی در طبیعت اسحاصل شیوه اساساً

یعنی تالش د، شوهایی با هدف خاص قلمرو جغرافیایی قلمداد میحلابزار ایجادکننده راه یک

د. تر همراه کنتر و بزرگهاي در قلمروهاي کوچکحلها یکپارچه شده را با سایر راهحلدارد راه

علقات ت سو و تضمین ها و توانایی سازگاري با تغییرات از یکریزي فضایی به لحاظ ظرفیتبرنامه
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 گیري یا توجه به نوعمختلف در کاربري زمین را از طریق مشارکت عمومی در فرایندهاي تصمیم

با هماهنگی  د، در واقعدار يریزي راهبردي نهاداي از توسعه از سوي دیگر در چارچوب برنامهویژه

یابی یی چون ارزکند و با داشتن ابزارهاها به ارتقا توسعه پایدار کمک میاین تعلقات و عالقمندي

 (.1395)به نقل از افتخاري،  گرددراهبردي محیطی این ارتقا تسهیل می

د و به پردازهاي انسان در فضا میآمایش سرزمین به تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت

برداري منطقی از تمام امکانات براي بهبود وضعیت مادي و معنوي اجتماع براساس منظور بهره

اعتقادي با توجه به سوابق فرهنگی و ابزار علم و تجربه در طول زمان به تبیین  هايارزش

 (.1392پردازد )صرافی، انداز فضایی بلند مدت توسعه ملی میچشم

مند عوامل آمایش سرزمین ارزیابی نظام 1بنا به تعریف سازمان خوار و بار کشاورزي ملل متحد

اران بردتن راهی براي تشویق و کمک به جامعه بهرهطبیعی، اجتماعی و اقتصادي به منظور یاف

هاي مناسب براي افزایش و پایداري توان سرزمین در جهت برآورد نیازهاي در انتخاب گزینه

برداري اي از بهرهجامعه است. بر پایه این تعریف هدف از آمایش سرزمین انتخاب و انجام شیوه

ازهاي مردم را برآورده سازد حفاظت از منابع موجود از سرزمین است که در عین حال که بتواند نی

را براي آینده در نظر گیرد )ترجمه کاشف و دیگران به نقل از سازمان خوار و بار کشاورزي ملل 

 (.6:1993متحد، 

ریزي ایران آمایش سرزمین را به صورت زیر تعریف نموده است: سازمان مدیریت و برنامه

انسانی و عوامل محیطی براي ایجاد سازمان سرزمینی مبتنی  تنظیم کنش متقابل بین عوامل»

شود. آمایش گیري بهینه از استعدادهاي انسانی و محیطی آمایش سرزمین نامیده میبر بهره

سرزمین در چارچوب اصول مصوب از طریق افزایش کارآیی و بازدهی اقتصادي، گسترش عدالت 

ل و توازن در برخورداري از سطح معقول توسعه و اجتماعی، رفع فقر و محرومیت و برقراري تعاد

رفاه در نقاط و مناطق جغرافیایی، ایجاد نظام کاربري اراضی متناسب با اهداف توسعه متعادل و 

 سازياي و هماهنگحفظ محیط زیست، ایجاد و تحکیم پیوندهاي اقتصادي درون و برون منطقه

هاي توسعه مناطق و محورهاي خاص به هاي بخشی و سیاستمکانی سیاست -تأثیرات فضایی

انداز بلند مدت توسعه کشور و مدیریت یکپارچه کند که بتواند اهداف چشماي عمل میگونه

 (.1385:29ریزي کشور، )سازمان مدیریت و برنامه« سرزمینی را محقق سازد

زي چه به ریدر بیش از چهار دهه مطالعات آمایش سرزمین در ایران این رویکرد از برنامه

از سر گذرانده و متناسب با شناسی تحوالت مختلفی را شناسی و چه از نظر روشلحاظ معرفت

 (.2و 1 هاي)جدول ی و بیرونی تکامل یافته استنمقتضیات درو
 

                                                                                                                                                       
1- FAO 
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 رانیا در نیسرزم شیآما فیتعر یتکامل مراحل :1جدول 

 عملکرد شرح دوره

 هاي مختلفندهی فضا از حیث کاربريسازما هاي سرزمینوري از قابلیتبهره 50دهه 

مدیریت سازمان فضایی توسعه و توزیع جغرافیایی  تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت 60دهه 

 ها و جمعیت در سرزمینفعالیت

هاي برداري بهینه از ظرفیتبهره 70دهه 

 اجتماعی و طبیعی

ریزي توسعه فضایی با سازگاري دیدگاه درازمدت و برنامه

 الزم بین ابعاد اقتصادي، اجتماعی و محیطی توسعه

تنظیم کنش متقابل بین عوامل انسانی و  80دهه 

محیطی به منظور ایجاد سازمان 

 سرزمینی مناسب

افزایش کارآیی و عدالت سرزمینی، حفظ مواریث طبیعی 

 و مصنوع و مدیریت یکپارچه سرزمینی

 (1396منبع تحقیقات نگارندگان، )

 
 هاي آمایش سرزمین در ایرانبندي فعالیترهدو :2جدول 

 موانع فعالیت های آمایش سرزمین در ایران بازه زمانی دوره

تا  1340اوایل دهه  دوره اول

 1350اوایل دهه 

 نگرش حاکمیت وقت گیري مفهوم آمایش سرزمینشکل

 وقوع انقالب مطالعات طرح جامع ستیران 1354-1356 دوره دوم

مطالعات طرح آمایش سرزمین اسالمی  1362-1368 دوره سوم

 ایران )تجربه اول بعد انقالب(

 ساله 8جنگ 

 مشکالت سازندگی پس از جنگ دوره فترت 1368-1376 دوره چهارم

مطالعات نظریه پایه توسعه ملی)تجربه دوم  1376-1385 دوره پنجم

 بعد انقالب(

 شتابزدگی و فراهم نبودن شرایط

 نگرش دولت کنونی ه فترت دوبارهدور 1385-1390 دوره ششم

نبود یا ضعف جایگاه آمایش  تجربه سوم پس از انقالب 1390-1394 دوره هفتم

 کشور ریزيسرزمین در نظام برنامه

 (90 :1389زادگان و دهکردی، نگارندگان با اقتباس از شریف :منبع)

 

 بندیمنطقه -2-3
گردد. این در مفهوم باز می 19آن به قرن جدید نیست، روایت  اییبندي پدیدهمفهوم منطقه

ها دگرگونی صنعتی، اقتصادي و تکنولوژي پس از جنگ جهانی دوم متمرکز کرده است که تالش

: 1،2003شهري است )یریننرا بر نهادي کردن سطوح جدید حکومت که بیانگر مقیاس کالن

43.) 
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تري در مفهوم جاري پیچیدهگرایی(، معناي هندر ادبیات اصطالح منطقه بودن )نو منطقه

داند که بندي را به عنوان یک فرآیند چند سطحی و چند بعدي میمنطقه 1خود دارد. هتنه

ا اي به اضافه هویت راي به دنبال و به هم پیوستگی منطقهطلبی سیاسی کنترل منطقهجاه»

اص است نطقه خبندي به دنبال کنترل دستیابی به یک مبه عبارت دیگر منطقه«. گیرددربرمی

بندي نیز مانند جهانی شدن منطقه تا از آن در برابر فرآیند جهانی شدن حفاظت نماید )همان(.

اي ترین حالت این به معنممکن است در نتیجه نیروهاي خودانگیخته اتفاق بیافتد. در ابتدایی

هاي کله شها در سطح در سطح منطقه نیست. این نیز ممکن است بچیزي بیش از تمرکز فعالیت

اي هاي منطقهها، بازیگران و سازمانایجاد مناطق ظهور کند، همچنین ممکن است در ظهور گروه

برخی  گرایی مقدم باشد و یا ناشی گردد.ظهور کند؛ بنابراین امکان دارد که هم از منطقه

، 2فاوستشود )هاي تجاري و نهادهاي رسمی میها منجر به ایجاد بلوک و اتحادیهبنديمنطقه

2004 :433-434). 

بندي به طور ادراکی به عنوان یک فرآیند چند بعدي توان گفت منطقههمچنین می

زمان در سطوح مختلفی شود که هم)اقتصادي، امنیتی، فرهنگی و زیست محیطی( نشان داده می

رابري ببندي منطقه را با مفهومی چون وابستگی متقابل اقتصادي، رود. فرآیند منطقهپیش می

(. بارز بودن 43: 2003کند )یرینن، ت فرهنگی انباشته مینهادي، اعتماد سیاسی و متعلقا

هاي مرتبط درباره تقسیم مناسب نیروي هایی در ایالت متحده و محدودهبندي در بحثمنطقه

رسانی، تجارت، و سیاست توسعه است. انسانی در ارتقاي صلح و امنیت جهانی یا اشاره به یاري

ب ها به سطوح مناسبندي درباره قدرت توسعه و مسئولیت و تفویض اختیار آنر چارچوب منطقهد

 .(434 :2004اي است )فاوست، منطقه

کند و به جوامع محلی و مناطق ظهور می« داخل»و در « پایین»بندي از فرآیندهاي منطقه

هاي متنوع همکاري با گونه دهد تا درهایی با تنوعی از عوامل کششی و فشاري پاسخ میجامعه

گران شوند عبارت از بازیگرایی درگیر شوند. در نتیجه بازیگرانی که درگیر میهاي منطقهچارچوب

(. هیچ چارچوب 305: 2010 ،3هاي اجتماعی و سازمانی است )سگالدولتی و غیردولتی و گروه

ر گرایی و سایرد. منطقهبندي را درک و تفسیر کتئوریک مجردي وجود ندارد که بتوان منطقه

دهد بازتاب می« پست فوردیسم»به « فوردیسم»جامعه، تغییر عمومی از  –مباحث دولت
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بندي فرآیند یکپارچگی اقتصادي است که اساساً از نیروهاي (. منطقه21-20: 2009، 1)اسکات

 (.407: 2006 ،2شود )النا شادریناگذاري ناشی میمحرک بازارها، تجارت و سرمایه

 

 ایتوسعه منطقه -2-4
اي از لحاظ عامل جغرافیا و فضا وجه مشترک فراوانی با آمایش سرزمین ریزي توسعه منطقهبرنامه

اي باید در چهار ریزي منطقهریزي باید در کنار هم باشند. همچنین برنامهدارد، این دو برنامه

ک نظم آکادمیک است که اي یریزي توسعه منطقهچوب آمایش سرزمین انجام پذیرد. برنامه

ود شتر از شهرها مشخص میهاي در سطوح بزرگبندي اهداف اجتماعی براي فعالیتتوسط طبقه

هاي فضایی اقتصادي و قوانین جغرافیایی اي از نظریههاي آن از لحاظ ساختاري آمیختهو نظریه

ه براي مردم در اي عبارت از مفهوم گفته شده توسع(. توسعه منطقه47: 1388 است )اشکوري،

هاي ها به گسترش انتخابمحدوده فضایی مورد نظر است. روند توسعه باید همراه با افزایش توانایی

د اي انسانی باشاقتصادي و سیاسی بیانجامد تا توسعه –هاي اجتماعیساکنین منطقه در حوزه

ن وجیه، تبیین و روشاي عبارت از تریزي توسعه منطقه(؛ به بیان دیگر برنامه41 :1379)صرافی، 

ها در فضاي فوق هایی در جهت سامان دادن به فعالیتحلهاي اجتماعی و ارائه راهکردن آرمان

ها اي براي انتخاب بهترین روشریزي توسعه منطقهتوان گفت برنامهشهري است. در مجموع می

به  (.88: 1388ها جهت رسیدن به اهداف رشد و توسعه در مناطق مختلف است )زیاري، ومدل

برنامه ملی نیست، بلکه با شناخت  3اي کردناي نتیجه منطقهریزي توسعه منطقههر صورت برنامه

اي دو افزاید و رابطهها و تنگناهاي ویژه هر منطقه خود موزاییکی بر نقش ملی مینیازها توان

 سازد.طرفه برقرار می

 

 های آمایش سرزمیننقدی بر طرح -2-5
توان به دو بخش اي و آمایش سرزمین در ایران را میریزي منطقهد بر برنامهبه طور کلی نق

فرایندي و برایندي یا همان بعد نظري و اجرایی تقسیم کرد. در این بخش سعی شده است این 

دو بخش تا حد ممکن جداگانه نقد شود. اگرچه فرایند و برایند که رویه و محتواي برنامه است، 

 ریزيسویه به هر یک منجر به ایجاد شکاف در هدف از برنامهوده و نگاه یکهمواره بهم متصل ب

 شود.می
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اي و آمایش به صورت عقالنی محور هاي منطقهکه غالب برنامهها به دلیل اینفرآیند طرح

گران مشاوره نشده و توافق همگانی در آن مطرح نبوده است، فرآیند بوده و با مجموعه کنش

هاي نظري که به حکمروایی شایسته و مسیر درست قرار نگرفته و همان کاستیریزي در برنامه

اي و حتی هاي منطقههاي نهادي در جهان امروز تأکید دارد، کاستی اصلی برنامهسازيظرفیت

هاي افقی و عمودي بین دستگاهی در تصمیمات شهري در ایران است. از طرفی دیگر هماهنگی

هاي کشور ایران واقع همان ضعف مدیریت فضایی یکپارچه در طرح گیرد که این درانجام نمی

توان گفت اساس فرایند تهیه طرح فراگیر، مشارکتی و توافقی نبوده و بین است. به طور کلی می

 ریزي کالبدي و آمایشی تفکیکی مکانیکی صورت گرفته است.برنامه

اجرا نشدن و یا اجرا شدن بسیار اي هاي منطقهها و طرحاجراي طرح کاستی دیگر در برنامه

ریزي کشور دلیل اصلی این کاستی است که هاست. نظام برنامهها و برنامهمحدود این طرح

ها ندارد. بدین معنا که نظام مدیریت یکپارچه فضایی و سازمان جایگاهی براي اجرا شدن طرح

ي ندارد. ابزار کافی براي اریزي منطقهریزي به ویژه برنامهاجراي آن نقشی در نظام برنامه

گذاري فضایی )به معناي پایگاه اطالعات و نظام پایش( تدبیر نشده است. معضل دیگر در سیاست

ریزي داراي اختالفات و تداخالت هاي اجرایی و برنامهها این است که بخشاجرایی نشدن طرح

یی افض -یبخش يهارقابت کار حل اختالف، تداخل و و سازبسیاري هستند. این در حالی است که 

 ریزي ندارد.جایگاهی در نظام برنامه

هاي اساسی در توسعه فضایی کنونی کشور وجود دارد که مانع توسعه فضایی یکپارچه چالش

 يهااختالف ياي به معنامنطقه يهادم تعادلشود. عمناطق در قالب آمایش سرزمین می

 اماندهیي ستمرکزها يتوسعه به معنا یقطب يهادر فضا اییکار، ناايمنطقه یابنده بینگسترش 

با منابع  ییتناسب توسعه فضا، نداشتن در مناطق یستیز یطمح یو آلودگ یینپا يورنشده، بهره

 ی از جمله موانعانداز آتدر چشم یداريناپا يکشور به معنا یطی مناطقمح يهایتو ظرف یعیطب

 رو هستند.اصلی پیش

ا نشان داده شده بیانگر این مسئله است که توسعه مردم محور، مفهوم توسعه که در مدل مبد

هاي هاي نظري در طرحزا از جمله کاستیگرا و توسعه درونتوسعه انصاف محور، توسعه بوم

شود. در این مدل این مسئله مطرح ها نیز میاي ایران است که مانع اجرایی شدن طرحمنطقه

ست اي نیخورد و دیگر توسعهرک درونی توسعه گره میهاي برونی توسعه به تحاست که محرکه

که تنها آبادي مکان را مد نظر داشته باشد، بلکه هدف اصلی آن خوشبختی مردم است. این 

اي است که مانع اصلی ریزي منطقهروي نظریه پایه در برنامهموضوع دقیقاً بحث و نقد پیش

 شود.اجرایی شدن آن هم می
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 (1394صرافی، ) «مبدا»اي از نوع دیگر: ی توسعهمدل مفهوم :1شکل 

 گروه سه در توانمی را ایران ايمنطقه فضایی مدیریت نظام و هابرنامه و هاطرح هايکاستی

 و هازمینه به ايمنطقه فضایی بحث از فارغ که است هاییکاستی اول گروهد. کر بنديطبقه

 دوم، گروه .شودمی مربوط شهروندان و کارشناسان ،مدیران بین در جامعه هايظرفیت

 و فضایی ریزيبرنامه مدیریت و شامل)  گرددبرمی کشور مدیریتی نظام به که است هاییکاستی

 (.1392 ی،نجات و ی)صراف است فضایی مدیریت نظام هايکاستی سوم، گروه و( بخشی

 شوند و از تهیه می ها اغلب با سلیقه شخصی کارفرماها و برنامهها: طرحگروه اول کاستی

 لزوم به نیز برنامه کنندهتهیه مشاوران توجهیگیرند. بیاهداف اصلی برنامه فاصله می

 فضایی نظام مدیریت در اختالل ایجاد و هاضعف برنامه به متخصص کارشناسان مشارکت

 شود.می منجر

 بیشتر  (انشهرست و ايناحیه) میانی سطوح در ايهاي منطقهها؛ طرحگروه دوم کاستی

 مربوط بخشی هايبه دستگاه تهیه از پس که حالی در دارند؛ فضایی و بین بخشی ماهیت

 هاآن بر نظارت و اجرا براي آورالزام قوانین و ظرفیت نبود دلیل به اغلب و اندشده ابالغ

 با اجرا در اغلب هااستانداري و هافرمانداري شهرسازي، و راه چون هاییتوسط سازمان

 .اندشده مواجه تشکس

 نبود هماهنگی بین »هاي نظام مدیریت فضایی ایران یکی از چالشها؛ گروه سوم کاستی

هایی است. این ناهماهنگی در دوره« هاي توسعه فضایی با تقسیمات سیاسیها و برنامهطرح

 856: 1392صرافی و نجاتی، ها منجر شده است )ها و برنامهبه اجرا نشدن برخی از طرح

ها و نهادهاي (. ناهماهنگی بین سازمان87-1389:86خواه، الدینی، پناهندهه نقل از سیفب

تعادل اکولوژیک•

يزیست مندي اقتصاد•

خوداتکائی•

فقرزدائی•

آزادي•

حکمروائی شایسته•

عدالت اجتماعی•

معنویت •

توسعه 
انصاف محور

توسعه 
مردم مدار

توسعه 
بوم گرا

توسعه 
درون زا

 مبدأ
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هاي نظام مدیریت فضایی گیري و اجرایی متعدد از دیگر چالشگذاري، تصمیمسیاست

 شهر عملکردي قلمرو با محلی حکومتی سازمانی اي است. نداشتن انطباق  قلمرومنطقه

 .دانست مناطق حاکمیت و اداره در چالش اصلی توانمی را هامنطقه

 

 بندی در جهانهای منطقهشاخص -2-6
بندي در هر سطحی هاي متفاوتی به منطقهکشورهاي مختلف در جهان با اصول و شاخص

نشان داده شده است  3هایی که در جهان رایج است در جدول پردازند. شاخص)کالن و خرد( می

ایی هگیرد. براي نمونه شاخصها مورد استفاده قرار میاین شاخص بنديکه بنا به سطح منطقه

بیعی و بندي طهاي جغرافیایی و یا طبیعی مورد هستند، بیشتر براي منطقهکه بر مبناي ویژگی

ط هاي مرتببنديشود، همچنین منطقههاي محیط زیستی استفاده میحوزه تحت کنترل سازمان

ها به چهار شوند. شاخصشهري و شهري استفاده میوح کالنپذیري در سطبا اقتصاد و رقابت

 .شوندیارتباطی تقسیم م -فرهنگی و جغرافیایی -امنیتی، اجتماعی -دسته اصلی قانونی، سیاسی
  

 بندی در جهانسوابق منطقه -2-7
بندي در سطوح ملی، ها و اصول مختلف به منطقهها، شاخصکشورهاي مختلف با استفاده از روش

بندي در جهان اند. در این قسمت به بررسی برخی از سوابق منطقهاي و محلی پرداختهطقهمن

بندي ابتدا به الگوهاي حکومتی رایج در کشورهاي شود. براي بررسی سوابق منطقهپرداخته می

( و پس از آن چند نمونه از 4ها پرداخته شده )جدول هاي مهم در آنمختلف و ویژگی

 (.5مشخص شده است )جدول هاي بنديمنطقه
 هاي سازماندهی سیاسی فضاشاخص :3جدول 

 شاخص ها حوزه

هاي جمعیتی؛ همگنی اجتماعی، فرهنگی و طبیعی؛ مجاورت و همجواري؛ ویژگی قانونی

 فاصله و مسافت؛ دسترسی و مرکزیت

طوح کومت؛ سهاي امنیتی؛ واگرایی فرهنگی؛ الگوي حهاي استراتژیک؛ ضرورتاندیشه سیاسی امنیتی

 هاي تقسیماتیاداري سیاسی؛ رقابت

 هاي جمعیت؛ قوم و نژاد؛ زبان و فرهنگ؛ مذهب و باور؛ پیشینه تاریخیویژگی اجتماعی فرهنگی

ها و جریانات؛ وسعت و هاي نفوذ؛ شبکهاقلیم و ناهمواري؛ فاصله و مجاورت؛ حوزه جغرافیایی ارتباطی

 دسترسی؛ شعاع عملکرد

 گراییاي، همگنی اقتصادي، مکملت درون منطقهرقاب اقتصادی

 (76-77: 1392میرشکاران،  :منبع)
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 فضا سیاسی مدیریت براي حکومتی الگوهاي :4جدول 

                                                                                                                                                       
1- Unitart State 

2- Federal State (Federalization) 

3- Regional State 

4- Local State 

 

الگوی 

 حکومتی
 کشور

سطح 

 گیریتصمیم
 های مهمویژگی

1 
الگوي بسیط 

 1)تک ساخت(

 و فرانسه ژاپن،

 اندونزي
 ملی و مرکزي

 هرابط نوع از بیشتر ملت و دولت هرابط حکومتی نظام نوع این در -1

 رعیتی است. و ارباب

 ید.آنمی حساب به ملی هايگذاريسیاست در جغرافیایی هايتفاوت -2

 سیاسی گیريتصمیم و گذاريقانونی حق مدنی و مردمی نهادهاي -3

 ندارند.

2 
 ترکیبی الگوي

 2(فدرال)

 متحده ایاالت

 آمریکا

ملی و 

 ايمنطقه

 یا و جغرافیایی هايتفاوت وجود فدرال نظام اصلی خصیصه -1

 است. سرزمینی وسعت و گستردگی

 حکومت است. گونه ترینجغرافیایی -2

 جودبه و ایران در بار اولین براي فدراتیو حکومتی نظام تردید بدون -3

 در زمان هخامنشیان(. حکومتی آمد )نظام

3 
الگوي 

 3ايناحیه

 انگلستان،

 آذربایجان،

 ازبکستان،

 چین، روسیه،

 دفنالن نیا،اسپا

 ایتالیا و

اي و منطقه

 محلی

 از و دارد قرار بسیط و فدرال الگوي بین معموالً  ايناحیه الگوي -1

 است برخوردار دو هر هايخصیصه

 هايتفاوت دلیل به اما دارد، را بسیط هویت همان اصل در الگو این -2

 نوعی کشور درون در یا حاشیه در فضایی هاياقلیت وجود و محلی

 شود.می برقرار آن در ايمنطقه و محلی خودمختاري و یخودگردان

 امور اداره براي ویژه اداري -سیاسی الگوي نوعی کشورها این در -3

 اکولوژیک فلسفه با مختار خود مناطق حال این با دارد؛ وجود کشور

 شود.می محسوب مادر یا مستقل کشور یک پیکره جز

 سطح محلی - 4الگوي محلی 4

 و دارد فرهنگی و اداري اقتصادي، اجتماعی، جنبه بیشتر الگو این -1

 است. ضعیف یا و ندارد وجود یا آن در سیاسی بعد

 ايناحیه فدرال، هاينظام میان که هاییتفاوت از نظر صرف الگو این  -2

 متعمی قابل شده یاد گانه سه موارد تمامی براي دارد وجود بسیط و

 است.

 زندگی با مستقیم است که لیمح امور بهینه اداره الگو این هدف  -3

 و منطقه یا( روستا یا شهر) مکان یک در مقیم شهروندان و سکنه

 و نوع و دارد سروکار( استان و شهرستان بخش،) جغرافیایی ناحیه
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 (1392پور، نگارندگان با اقتباس از احمدی :منبع)

 بندي آمایش ایرانبندي و ارتباط آن با منطقهف در منطقهسوابق کشورهاي مختل :5جدول 

نام 

 کشور
 نام منطقه

عنوان آرایش 

 فضایی

های به کار رفته در شاخص

 بندیمنطقه

بندی ارتباط با منطقه

 انجام شده در ایران

 هانوفر آلمان
محدوده 

 شهريکالن

 سطوح اداري سیاسی 

 دسترسی و مرکزیت 

بندي براساس گزارش منطقه

 هاي عمرانیتر پروژهدف

 بندي طرح کالبد ملیمنطقه

 اشتوتگارت آلمان
منطقه 

 شهريکالن

 بندي وزارت کشورمنطقه رقابتی -اقتصادي 

 آمستردام هلند
محدوده 

 شهريکالن

 همگنی اجتماعی، فرهنگی 

 رقابت اقتصادي 

 بندي بتلمنطقه

بندي بر پایه گزارش منطقه

 عی وریزي اجتمادفتر برنامه

 نیروي انسانی

 وروکالو لهستان
منطقه 

 شهريکالن

 بندي وزارت کشورمنطقه رقابتی -اقتصادي 

                                                                                                                                                       
1- Management based on Domination 

 مشخص ملی قوانین چارچوب در اختیارات سطح و آن حجم

 شود.می

5 
 الگوي

 1فراایالتی

کردستان 

 عراق

پیوستگی بین 

سه سطح 

، مرکزي

 اي ومنطقه

 محلی

اي کردستان در مواردي نظیر دارا بودن مرکزیت حکومت منطقه -1

سیاسی، پارلمان و قوه مجریه محلی، بودجه محلی و داشتن 

نمایندگی در پایتخت فدرال و... با سایر الگوهاي غیرمتمرکز شباهت 

المللی، در اما در مواردي نظیر برقراري روابط خارجی بین ،دارد

ها و اختیارات پارلمان و شتن نیروهاي نظامی، صالحیتاختیار دا

حکومت منطقه در سطوح داخلی و ملی، قدرت پارلمان در زمینه 

وتوي قوانین پارلمان و حکومت فدرال و... با سایر الگوهاي 

 .غیرمتمرکز تفاوت دارد
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 آمریکا

محدوده 

دهانه سن 

 فرانسیسکو

محدوده 

 شهريکالن

 بندي براساس گزارش منطقه پویایی اقتصادي

 هاي عمرانیدفتر پروژه

 سرزمین آمایش چارچوب در بندیمنطقه -2-8
 هنذ به درنگبی که موضوعاتی اولین از یکی آیدمی میان به آمایشی عاتمطال از بحث وقتی

 دونب سرزمین آمایش در ریزيبرنامه کنندمی اذعان متخصصان. است بنديمنطقه کندمی خطور

 وعن از ریزيبرنامه گونه هر در دلیل همین به. داشت نخواهد کاربردي عمالً ايمنطقه ریزيبرنامه

 چند میعل آثار و هانوشته بازنگري .است مناطق تعیین و بنديمنطقه قدم یناول سرزمین آمایش

 این سرزمین آمایش و کالبدي و فیزیکی ریزيبرنامه اي،منطقه توسعه ریزيبرنامه گذشته دهه

 وسعهت هايرشته به که اصلی هايبرداشت و رویکردها ها،نظریه مفاهیم، که آوردمی پدید را تصور

 با ولی زمینه یک در بخشدمی هویت و معنا فضایی توسعه و سرزمین آمایش و ايمنطقه

 ملی فضاي توسعه مختلف رویکردهاي این تقدیر هر به دارند. متفاوت قرار به نسبت رویکردهاي

 نیست. پایدار و ملی توسعه از بافته جدا تافته یک صرفاً ايمنطقه و

 هايه یک توسعه همه جانبه است که ویژگیکنندریزي فراهماي به برنامهرویکرد منطقه

کار پایدار ناشی  و کند. توسعه کسباي و نواحی محلی را رعایت میهاي منطقهمتمایز و رقابت

سازد تا هاي منطقه در برخورد با چالش رقابتی فراملی است. این ضروري میقوت و هااز رقابت

ها در درون گاههاي تخریبی سکونتن رقابتاي جایگزیهاي منطقهگاهها میان سکونتهمکاري

ها هها به شکل خوشگاههاي تنگاتنگ میان سکونتریزي و همکاريیعنی برنامه، یک منطقه شود

دهد تا زیربناهاي مناطق و کارکرد خدمات از کارایی گاهی این اطمینان را میهاي سکونتو شبکه

زي ریها، برنامهتمایز و ویژگی ،ايي منطقههابراساس تحلیل رقابت بیشتري برخوردار شوند.

 کند. چنین تحلیلیکار کمک  و تواند در خلق ابتکارها براي افزایش ارتقاي توسعه کسبمی

کار و  و هاي توسعه نیافته براي اهداف کسبکار، طراحی زمین و هاي کسبتواند مکانمی

کار را در یک منطقه تعیین کند. برایند چنین و یابی ضروري براي انواع ویژه توسعه کسب مکان

ه اي بهاي منطقهزمین و نهادینه کردن همکاري یریتتحلیلی تنظیم راهنما و دستورالعمل مد

بخشی به ابعاد اقتصادي، اجتماعی و ریزي فضایی در تعادلنقش برنامهت. اس ییحکمروا یوهش

 بر پایداري و ارتقاي توسعه پایدار است هاي مبتنیگاهها و سطوح، سکونتمحیطی در همه بخش

 (.1395)افتخاري، 

 و ریزيبرنامه اصلی ابزار دیگر بیانی به و ايمنطقه توسعه زیربناي سرزمین آمایش

 هتوسع هايبرنامه تهیه اصلی زمینه سرزمین آمایش. است ايمنطقه و ملی هايگیريتصمیم
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 تماعیاج و اقتصادي ریزيبرنامه تلفیق اصلی ابزار و آوردمی فراهم را منطقه هر اجتماعی اقتصادي

 (.1383:3 یزدي، پاپلی) است فضایی و فیزیکی هايریزيبرنامه با

 دهد. پاسخ زیر اصلی پرسش سه به باید منطقه با مواجهه در آمایش برنامه

 و هافرصت ضعف، نقاظ قوت، نقطه از تحلیل ارائه) دارد؟ موقعیتی چه منطقه حاظر حال در -1

 (تهدیدها

 بر مبتنی هاياولویت اصلی، اهداف انداز،چشم) برود؟ خواهدمی کجا به منطقه -2

 (آمایش هايگیريجهت

 (5 :1385 ریزي،برنامه و مدیریت سازمان) یابد؟می دست شدهتعیین اهداف به چگونه منطقه -3

 

 به شرح زیر است. منطقه سطح در سرزمین آمایش اهداف برخی

 و هرش متقابل رابطه به توجه با منطقه سطح در فعالیت و فضا ت،جمعی رابطه تنظیم 

 روستا؛

 منطقه؛ سطح در اقتصادي -اجتماعی هايکنش تنظیم 

 زیست؛ محیط روي آن مخرب اثرات از کاستن با پایدار توسعه مدیریت 

 ها؛گاهسکونت استعداد مبناي بر توسعه اثرات و منابع توزیع نحوه ساماندهی 

 جامع؛ نگرش یک با فضا بهینه اشغال و هاکاربري تنظیم 

 ها؛آن توانمندسازي و مردم مشارکت به توجه 

 ؛(85 :1387 قنبري،) مناطق و مردم نیازهاي به توجه 

 

 ایران در سرزمین آمایش و بندیسابقه منطقه -3
یخ رهاي سنتی به هر صورت باید پذیرفت، تابندي را به منظور اهداف اولیه و با روشاگر منطقه

هاي خورد. تفاوتسکونت و تمدن ایران به نوعی در ادوار مختلف و با اهداف مختلف با آن پیوند می

اجتماعی و پهناوري  –شدید در خصوصیات اکولوژیکی مناطق، گستردگی قلمروهاي فرهنگی

بندي سرزمین سوق سرزمین از دیرباز حاکمان را جهت اعمال قدرت بیشتر و تدوام آن به منطقه

ها در عهد هخامنشی حکایت از دیرینه بودن این سنت دارد ده است. تقسیم کشور به ساتراپدا

کند. ها میو تدوام تاریخی آن در شکل ایاالت و والیات حکایت از ضروري بودن در تمامی دوره

تر شدن ماهیت روابط و با این حال در سده اخیر و به ویژه چند دهه گذشته به لحاظ پیچیده

بندي ابعاد جدیدي به خود گرفته است. در این راستا بخشی به آن در قالب فضا منطقهظاملزوم ن

بندي خاصی را ها و ادرات مختلف بنا به اقتضاي کارکردي و اهداف مورد نظر خود منطقهسازمان

 (. در کنار این گونه26 :1377اند )وثوقی، براي نواحی مختلف کشور و یا داخل شهرها انجام داده
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پذیرفت، مؤسسات و نهادهاي ها که بیشتر از طرف مراکز اداري و دولتی صورت میبنديتقسیم

ر هاي مختلفی زدند و داي ایران براساس شاخصتحقیقاتی نیز دست به تفکیک منطقه –علمی

هایی که در داخل کشور توسط بنديبر تقسیمنهایت الگوهاي متفاوتی را ارائه کردند. عالوه

هایی نیز از طرف بنديشده تقسیمها انجام میا و مؤسسات مختلف یا به سفارش آنهسازمان

 از پیش . تا1سایر کشورها بر کشور انجام گرفته که بیشتر مقاصد سیاسی و نظامی داشته است

 بنديهمنطق گردید، تهیه کشور عمرانی توسعه برنامه اولین که دوم پهلوي به ویژه و پهلوي دوره

 کشور امور اداره در تسهیل عمده هدف با و داشته سیاسی و اداري جنبه عموماً هاحکومت توسط

 پیچیده لحاظ به گذشته دهه چند به ویژه و اخیر سده در حال این با. است گرفتهمی صورت

 خود به جدیدي ابعاد بنديمنطقه فضا، قالب در آن به بخشینظام لزوم و روابط ماهیت شدن

 ایران رد ايمنطقه توسعه و بنديمنطقه مفهوم به علمی توجه سابقه گفت توانمی. است گرفته

 .گرددبرمی کشور عمرانی برنامه اولین تهیه و 1320 دهه به ویژه به

 و چین از پیش حتی)جنوب  کشورهاي اولین زمره در ایران دوم، جهانی جنگ پایان از پس

 ساله هفت برنامه قانون اولین. نمود ازآغ را ملی سطح در اقتصادي ریزيبرنامه که بود( هند

 1327 سال در بود نودسن موریس آمریکایی مشاوره شرکت گزارش به متکی که کشور عمرانی

 اقداماتی بیشتر 1341 سال در کشور عمرانی دوم برنامه پایان تا برنامه این طول در. شد تصویب

ه ب مغان دشت توسعه سازمان تأسیس شامل گرفت صورت ايمنطقه ریزيبرنامه زمینه در که

 و سار رودخانه آب از مؤثر و بهینه استفاده اصلی هدف با کشور کشاورزي قطب نخستین عنوان

 هامال با خوزستان برق و آب سازمان تأسیس و اول برنامه طی شاهسون ایل محلی عشایر اسکان

 و آب سازمان یستأس دستاوردهاي مهم. بود توسعه دوم برنامه طی تنسی دره توسعه طرح از

 شبکه کیلومتر 400 احداث کرخه، سد ساختمان اتمام و دز بزرگ سد احداث خوزستان، برق

ر این د. بود نیشکر کشت زمینه در خصوصاً کشورخوزستان در کشاورزي توسعه و نیرو انتقال

 بندي به بازه زمانی پیش و پس از انقالب جمهوري اسالمی ایران تقسیم شده است.بخش منطقه

بندي کشور پیش و پس از انقالب، ابتدا به طور در این بخش به دلیل گستردگی سیر منطقه

 (.6بندي بیان و در یک چارچوب ارائه شده است )جدول هایی از هر منطقهخالصه ویژگی

 
  

                                                                                                                                                       
ها بر ایران میالدي توسط انگلیسی 1909ترین آن در سال گلیس و روس از ایران که قدیمیبندي انبراي نمونه تقسیم -1

 Gazetteer of Persia, V.1, Printed at the governmenteانجام شده است. براي اطالع بیشتر رجوع شود به 

monotype, 1910. 
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 گان(نگارند هايافتهیمطالعات و  :منبع) رانیبندي صورت گرفته در امنطقه هايطرح یقیمطالعه تطب  :6جدول 

عنوان  ردیف

 بندیمنطقه
 های اصلیویژگی

نهادهای 

 درگیر

دوره 

 زمانی
 توضیحات بندیمعیارهای منطقه بندیضرورت و اهمیت منطقه

ب
ال

انق
از 

ش 
پی

 

بندي منطقه 1

 کالن کشور
  سازمان آبادي

 و مسکن

نیاز به کاهش نابرابرهاي درآمد مناطق  1340

 تا حداقل ممکن

ی رشد اقتصاد هاي کمرسیدن به هدف

هاي عمرانی ملی از طریق اجراي برنامه

هاي فرعی پنجم که باید با هدف

 مطابقت داشته باشند.

 منطقه کالن

 منطقه میانی

 منطقه خرد

 منطقه کالن تعیین شده عبارت بودند از: 11در این مطالعه 

آذربایجان شرقی و غربی؛  -2گیالن، مازندران و گرگان؛ -1

 -5خوزستان و کهگیلویه؛  -4زنجان؛ تهران، سمنان و  -3

اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاري؛  -6همدان و لرستان؛ 

خراسان؛  -9سیستان و بلوچستان و کرمان؛  -8فارس؛  -7

 بندرعباس و بوشهر؛ -11کرمانشاهان، کردستان و ایالم؛  -10

بندي منطقه 2

 بتل

 

  گروه مهندسی

 بتل

 تعیین و کشور بندينیاز به منطقه 1351

 اساسی راهبردهاي و تنگناها امکانات،

 منطقه؛ هر توسعه

ضرورت توجه به اشتغال به عنوان 

 اولویت اساسی براي اهداف اجتماعی؛

تقلیل اختالف درآمد و کم کردن شکاف 

 بین نواحی؛

هاي ملی برنامه پنجم تحقق هدف

 همراه با تحقق هدف کلی؛

 و استان بود از تروسیع که ریزيبرنامه طقهمن 11 به کشور هماهنگی اجتماعی و طبیعی

 داشت وجود طبیعی و اجتماعی هماهنگی حدي تا هاآن بین

 140 و ترکوچک منطقه 30 به نیز منطقه هر. شد تقسیم

 گردید که به شرح زیر است. تقسیم ناحیه

 و غربی آذربایجان شرقی، آذربایجان مازندران؛ و گیالن

 خوزستان، قم؛ زنجان، ن،سمنا مرکزي، تهران، اردبیل؛

 یزد، اصفهان، لرستان؛ همدان، بویراحمد؛ و کهگیلویه

 بلوچستان، کرمان؛ و سیستان فارس؛ بختیاري؛ و چهارمحال

 بوشهر؛ هرمزگان، ایالم؛ کرمانشاه، کردستان، خراسان؛

این گروه پیشنهاد ادغام روستاهاي کوچک را در یکدیگر 

 دادند.

 رد جمعیت و وسعت یت نکردنرعا طرح این در اصلی مسأله

 .بود پیشنهادي مناطق

نتایج برآمده از مطالعات گروه اقتصادي بتل طی برنامه چهارم 

 گانه از لحاظبیانگر این واقعیت بود که بین مناطق یازده

هاي اقتصادي تفاوت فاحش وجود دارد؛ وجود همین سرانه

امه برن اي را درریزي ناحیهمسأله ضرورت نگاهی نو به برنامه

 پنجم افزایش داد.

بندي تقسیم 3

براساس 

ریزي برنامه

 کالن

 ايمنطقه

     شکل زمین، آب و هوا، نیروهاي

 تولیدي، جمعیت، شهرگرایی

 منطقه تقسیم شد که شامل: 10کشور به 

 -3گیالن و مازندران؛  -2آذربایجان شرقی و غربی؛  -1

همدان و  ایالم، لرستان، کرمانشاه، -4مرکزي و سمنان؛ 

اصفهان،  -6کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان؛  -5کردستان؛ 

فارس، بوشهر،  -8خراسان؛  -7یزد و چهارمحال و بختیاري؛ 

کرمان، بندرعباس، بنادر و  -9بنادر و جزایر خلیج فارس؛ 

 سیستان و بلوچستان -10جزایر دریاي عمان؛ 

بندي تقسیم 4

شرکت 

اف.ام.سی 
(F.M.C) 

  وزارت

 رزيکشاو

شاخص هاي آب و هوایی و  خودکفایی در پروتئین حیوانی 1351

 جغرافیایی

ت بندي شباهمنطقه تقسیم گردید. این تقسیم 14ایران به 

بندي بتل دارد، اما تقسیمات آن اندکی زیادي به منطقه

 بیشتر است. بر این اساس مناطق ایران عبارت بودند از:

. 4. مازندران؛ 3ن؛ . گیال2. تهران، مرکزي، سمنان، قم؛ 1

. 6. آذربایجان غربی؛ 5آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل؛ 

. خوزستان، 9. فارس؛ 8. همدان، باختران، ایالم؛ 7کردستان؛ 

. 12. خراسان؛ 11. کرمان؛ 10لرستان، کهگیلویه و بویراحمد؛ 
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. سیستان و 13اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاري؛ 

 شهر. هرمزگان، بو14بلوچستان؛ 

 بندي برمنطقه 5

پایه گزارش 

دفتر 

ریزي برنامه

اجتماعی و 

 نیروي انسانی

  دفتر

ریزي برنامه

اجتماعی و 

 نیروي انسانی

شاخص هایی: نسبت   

شهرگرایی، هزینه هاي 

مصرفی،شاخص هزینه هاي غیر 

خوراکی نسبت به کل هزینه 

هاي مصرفی، شاخص افراد 

تحت تعلیم راهنمایی و متوسط 

ت سنی متناظر، یه جمعی

شاخص تخت بیمارستانی به 

جمعیت، شاخص واحدهاي 

مسکونی آجري و آهنی و 

شاخص واحدهاي مسکونی 

 کشیداراي آب لوله

 منطقه تقسیم شد: 5کشور به 

خوزستان، یزد،  2استان مرکزي )اراک و تهران(؛ گروه 

فارس، سمنان، باختران، مازندران و گیالن؛  3اصفهان؛ گروه

ایجان شرقی و غربی، خراسان، لرستان، همدان، آذرب 4گروه 

سیستان و  5بوشهر، چهارمحال و بختیاري و هرمزگان؛ گروه 

 بلوچستان، کردستان، زنجان، کهگیلویه و بویر احمد و ایالم

بندي منطقه 6

براساس 

گزارش دفتر 

هاي پروژه

 عمرانی

  گزارش دفتر

هاي پروژه

 عمرانی

الف( شاخص هاي اقتصادي:   

 ورزي، اشتغال و صنعت؛کشا

هاي اجتماعی: ب( شاخص

شهرنشینی و مهاجرت، 

هاي سطح زندگی، شاخص

 آموزش و بهداشت؛

هاي سیاسی و ج( شاخص

سازمانی: ارتباط جمعی، 

 ظرفیت مدیریتی و...؛

 گروه تقسیم شد: 6کشور به 

خوزستان،  2استان مرکزي )اراک و تهران(؛ گروه  1گروه 

ان شرقی، سمنان، بوشهر و کرمان؛ فارس، خراسان، آذربایج

زنجان و آذربایجان غربی؛ گروه  4اصفهان و یزد؛ گروه  3گروه 

همدان، باختران، گیالن، مازندران، کردستان، لرستان،  5

هرمزگان، سیستان و  6چهارمحال و بختیاري؛ گروه 

 بلوچستان، ایالم، کهگیلویه و بویر احمد

بندي منطقه 7

مرکز آموزش و 

 پرورش

  وزارت آموزش

 و پرورش

اجتماع ده، الگوي سکونت »بندي زیر را با عنوان طبقه   1352

به صورت زیر انجام داده « روستایی در مناطق همگون ایران

 است:

چهارمحال و بختیاري، ایالم، آذربایجان، کهگیلویه و  1گروه 

سواحل و بنادر جنوب؛  3خوزستان؛ گروه  2بویر احمد؛ گروه 

حل دریاي خزر )گیالن، مازندران، گرگان، دشت سوا 4گروه 

منطقه شرق ایران )خراسان، سیستان  5میشان(؛ گروه 

 مناطق حاشیه کویر ایران 6بلوچستان(؛ گروه 

بندي منطقه 8

 محمد حمصی
  محمد حمصی

 )شخص(

متغیر مربوط به  32مجموع   1353

جمعیت، وضع اجتماعی، 

اشتغال، مسکن و در دسترس 

 نبودن شهرستا

متغیر مربوط به مشخصات جمعیت، ساخت  60وي ابتدا 

شغلی و سطح تحصیالت، مهاجرت به داخل، وضع خانوادگی 

)تجرد یا تأهل(، مسکن و ابعاد نظام شهري ایران را تحلیل و 

آن را براساس امتیازهاي عوامل و یا استفاده از برنامه 

یجه بندي کرد. در نتبندي مبتنی بر سلسله مراتب گروهگروه

 منطقه فرعی ارائه گردید. 9کار حمصی در 

بندي منطقه 9

 میسرا
  میسرا

 )شخص(

وضعیت فیزیوگرافی، اقلیم،   

جمعیت، شهرنشینی، نیروهاي 

 تولید

وي مرزهاي مناطق خود را بر محدوده مناطق رسمی 

را بندي میس)تقسیمات کشوري( منطبق کرده است. منطقه

« ايهریزي کالن منطقنامهبندي براساس برتقسیم»منطبق با 

 10که پیشتر در باال تشریح شده است. میسرا کشور را به 
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به  توان با مطالعات بیشترمنطقه تقسیم کرد و معتقد بود می

 منطقه تقلیل داد. 8

بندي منطقه 10

 پروفسور اهلز
  بنیاد مسکن

 انقالب اسالمی

 کشور را به شش منطقه تقسیم کرد:   1372

منطقه کوهستانی و پایکوهی  -2حلی خزر؛ منطقه پست سا

 -5منطقه مرکزي و شرقی؛  -4منطقه آذربایجان؛  -3البرز؛ 

 منطقه ساحلی خلیج فارس و دریاي عمان -6منطقه زاگرس؛ 

بندي منطقه 11

شکرت 

مهندسین 

مشاور شرکت 

بوکرز و 

 هانتینگ

  وزارت

کشاورزي و 

منابع طبیعی 

)با شرکت 

مهندسین 

مشاور بوکرز و 

هانتینگ که 

شرکت 

خدمات فنی و 

 کشاورزي بود(

 نیاز به افزایش تولیدات کشاورزي؛ 1354

نیاز به تعیین محصوالت منطبق با 

 شرایط ایران

معیارهاي خاک، توپوگرافی و 

آب و هوا در ارتباط با شرایط 

زیستی محصوالت و به طور 

 کلی ناحیه همگن کشاورزي

ین ابتدا سه کالن هاي جغرافیایی سرزمبا توجه به تفاوت

اقلیمی مشخص شد و بعداً این سه کالن  -منطقه کشاورزي

اقلیمی تقسیم گردید. با  -منطقه به ده منطقه کشاورزي

توجه به این که آمار و اطالعات در کشور استانی است سعی 

شد که مناطق تعیین شده با مرزهاي استانی منطبق باشد. 

 م شدند.ناحیه تقسی 47منطقه بعداً به  10این 

. 1مناطق ایران طبق طرح جامع کشت عبارت بودند از: 

. ساحلی خزر: گیالن، 2مرکزي: تهران، مرکزي، سمنان، قم؛ 

. شمال غربی: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 3مازندران؛ 

. زاگرس مرکزي: کرمانشاه، ایالم، 4کردستان، زنجان، اردبیل؛ 

. خشک شمالی: 6؛ . خوزستان: خوزستان5لرستان، همدان؛ 

. 8. ساحلیاگرس جنوب: هرمزگان، بوشهر؛ 7اصفهان، یزد؛ 

. خراسان: 9خشک جنوبی: کرمان، سیستان و بلوچستان؛ 

. زاگرس جنوبی: فارس، کهگیلویه و بویراحمد، 10خراسان؛ 

 چهارمحال و بختیاري؛

بندي منطقه 12

 ستیران
  سازمان برنامه

 و بودجه

ون با تأکید بر ایجاد نظام شهري موز 1356

شهر مرکز  13هاي نسبتاً مستقل حوزه

 مناطق کشور؛

 تقویت شهرهاي متوسط؛

برقراري نظام سلسله مراتبی خدمات 

رسانی روستایی با تجهیز و ایجاد 

 شهرهاي کوچک؛

 سازمان نواحی پیرامون شهرها؛

 پیشبرد شناخت جامعه روستایی؛

 هاي غیرکشاورزي؛تنوع فعالیت

 هادر بخشهاي الزم سیاست

 هاي مربوط به نهاد ها؛توصیه

نداشتن تمرکز اداري و صنعتی و تهدید 

 رشد تهران؛

اولویت اقدامات توسعه در محور غرب 

هاي بزرگ براي جلوگیري از جریان

 مهاجرتی؛

کالن منطقه  8طبق طرح آمایش سرزمین ستیران ایران به  

 شد:به صورت زیر تقسیم می

. 3. خزر: گیالن، مازندران؛ 2قم؛ .مرکزي: تهران، مرکزي، 1

. 4آذربایجان: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل؛ 

زاگرس: همدان، باختران، لرستان، کردستان، ایالم، زنجان؛ 

. خوزستان: 6. مرکز: اصفهان، چهارمحال و بختیاري؛ 5

. جنوب: هرمزگان، 8. شرق: خراسان، سمنان؛ 7خوزستان؛ 

ن و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، یزد، سیستا

توان گفت طرح آمایش (. می10فارس، کرمان )نقشه 

 ریزيسرزمین ستیران اقدامی مهم است که در زمینه برنامه

 اي در دوران پیش از انقالب انجام گرفت.منطقه
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بندي منطقه 13

ارائه شده در 

گزارش برنامه 

 عمرانی ششم

  سازمان برنامه

 و بودجه

مایش سرزمین در برنامه عمرانی ششم کشور، شبکه از آ   

شهرهاي بزرگ را مورد توجه قرار داد که به عنوان مناطق 

 شدند. این مناطق عبارت بودند از:کشور شناخته می

شهرهاي عمده نظیر تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و اهواز، با 

عنایت به جمعیت قابل توجه خود شهرها و جمعیت منطقه 

 ها؛فوذ آنتحت ن

هاي اصلی بندرعباس و کرمانشاه تقویت و تجهیز شهرستان

 به عنوان شهرهاي درجه اول جدید؛

هاي کرمان و زاهدان به عنوان دو تقویت و تجهیز شهرستان

اي درجه دو، براي تأمین خدمات شهري مرکز منطقه

اي به نسبت وسیع با تراکم جمعیت مناطق تحت نفوذ منطقه

 این دو شهر؛

هاي ارومیه و رشت و مجموعه قویت و تجهیز شهرستانت

شهري متشکل از آمل، بابل و قائم شهر به عنوان سه مرکز 

توسعه شهري براي منطقه با تراکم نسبتاً زیاد جمعیت و 

 فرهنگی مناسب. -امکانات بالقوه توسعه اقتصادي

ب
ال

انق
از 

د 
بع

 

بندي منطقه 14

 طرح جامع آب

رزمینی، منابع آب سطحی و زی   

 بخش کشاورزي

منطقه براساس معیار  8. طبق طرح جامع آب کشور به 

 هاي آبریز به صورت زیر تقسیم شد:حوزه

. حوزه 3. حوزه آذربایجان؛ 2. حوزه خوزستان و غرب؛ 1

. حوزه فارس و جنوب؛ 5. حوزه شمال و سفیدرود؛ 4اصفهان؛ 

. حوزه جنوب 8. حوزه مرکزي؛ 7. حوزه شمال شرقی؛ 6

 قیشر

بندي منطقه 15

 ایالتی
  ،وزارت کشور

سازمان برنامه 

و بودجه، 

سازمان نقشه 

برداري و مرکز 

 آمار

کالن منطقه به  9پیشنهادي مبتنی بر تقسیم کشور به    

ي گذاربندي ایالتی نامصورت زیر را ارائه نمودند که منطقه

 شد:

. آدربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 2گیالن، مازندران؛ 

. باختران، کردستان، 4. تهران، مرکزي، زنجان، قم؛ 3ردبیل؛ ا

. 6. فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر؛ 5ایالم، همدان؛ 

. اصفهان، یزد، 8. خراسان، سمنان؛ 7خوزستان، لرستان؛ 

. کرمان، سیستان و بلوچستان، 9چهارمحال و بختیاري؛ 

 هرمزگان؛

کارشناسان وزارت بندي بعداً از سوي گروهی از این منطقه

یی ریزي فضابندي برنامهمسکن و شهرسازي به عنوان منطقه

 نامیده شد؛

سازمان برنامه   سانیمناطق  16

 و بودجه

رسانی به منظور تسهیل در امر خدمات 1364

 به سراسر کشور

گسترش بخش خدمات و به ویژه خدمات برتر در مراحل اولیه  

جمعیتی )به جز تهران( توسعه باید در آن دسته از مراکز 

انجام پذیرد که وظیفه تأمین رشد اقتصادي را برعهده دارند؛ 

بنابراین گسترش خدمات برتر در مراکز خدماتی سطح یک 

که شامل شهرهاي اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، اهواز 

باختران، کرمان، رشت و مجموعه چهار شهر آمل، بابل، ساري 

 د.و قائم شهر است پیشنهاد گردی

 اي،هاي منطقهدر مراحل بعدي توسعه به منظور ایجاد تعادل

استقرار خدمات برتر در دیگر مراکز جمعیتی پیشنهاد شده 

است. در این زمینه شهرهاي بندرعباس، همدان، زاهدان به 

اجتماعی و تمرکززدایی  -هاي اقتصاديترتیب بنا بر ضرورت
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ده به عنوان از اولویت خاصی برخوردار است. شهرهاي نامبر

اند. عملکرد این مراکز خدمات سطح دو ویژه پیشنهاد شده

اوت کند با این تفمراکز تقریباً با مراکز سطح یک برابري می

که در زمینه عرضه بعضی از خدمات، این گونه شهرها عملکرد 

ملی ندارند، ولی داراي استقالل نسبی در حوزه خدماتی خود 

 هستند.

بندي منطقه 17

کالبد طرح 

 ملی

  در دفتر

ریزي برنامه

اي منطقه

سازمان برنامه 

 و بودجه

 ها؛یابی براي مکانفعالیت 1364

 ها؛یابی براي فعالیتمکان

 دهی فضا؛الگویابی سازمان

 الگویابی اسکان جمعیت؛

 حفظ فضاها و توان هاي محیطی؛

 ؛یافتگیترسیم سیماي مرحله توسعه

 مدیریت سازمان فضایی توسعه

 یماتر گرفتن تقسدر نظ

 وزارت کشور يکشور

مجاور  يدر نظر گرفتن کشورها

 منطقه؛ یکجز 

 ؛کشورها یدر نظر گرفتن همگن

با  ییهادر نظر گرفتن محدوده

 نسبتاً همگن یتوسعت و جمع

 گانه طرح ریزي کالبدي ملی عبارتند از: 10مناطق 

. زاگرس: همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، 2آذربایجان؛ 

. 4. خوزستان: خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد؛ 3الم؛ ای

. ساحلی 8. جنوب شرقی؛ 7. مرکزي؛ 6. تهران؛ 5فارس؛ 

 . خراسان10جنوب؛ 

بندي منطقه 18

جهاد 

 سازندگی

  جهاد

 سازندگی

 بندي جغرافیاي ایران؛حوضه  1372

 هاي آبریز؛حوضه

مناطق دهگانه طرح جامع 

 کشت؛

امع مناطق چهارده گانه طرح ج

 تولید و توزیع پروتئین؛

 گانه بتل؛مناطق یازده

 گانه ستیران؛مناطق هشت

 بندي وزارت کشور؛منطقه

 گانه صورت گرفته است: 10بندي منطقه

. اردبیل، آذربایجان غربی، 2.گیالن، مازندران، گرگان؛ 1

. 4. تهران، قم، مرکزي، قزوین؛ 3آذربایجان شرقی، زنجان؛ 

. اصفهان، یزد، 5لرستان، همدان، ایالم؛ کردستان، کرمانشاه، 

. خراسان شمالی، خراسان جنوبی، 6چهارمحال و بختیاري؛ 

. فارس، کهگیلویه و 8. خوزستان؛ 7خراسان رضوي، سمنان؛ 

. بوشهر، 10. کرمان، سیستان و بلوچستان؛ 9بویراحمد؛ 

 هرمزگان؛

بندي منطقه 19

طرح پایه 

آمایش 

 سرزمین

  سازمان

مدیریت و 

ریزي نامهبر

 کشور

(137

8-

1374

) 

 ریزي مدون فضاي ملیبرنامه

 یهاي بالقوه سرزمینشناسایی پتانسیل

 گانه صورت گرفته است:بندي هشتمنطقه 

. تهران، سمنان، 2آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل؛ 

. کرمان، هرمزگان، سیستان و 3قم، مرکزي، زنجان؛ 

تان، کهگیلویه و بویراحمد؛ . خوزس5. خراسان؛ 4بلوچستان؛ 

. گیالن، 7. کردستان، همدان، لرستان، ایالم، کرمانشاه؛ 6

. اصفهان، یزد، چهارمحال و 9. فارس، بوشهر؛ 8مازندران؛ 

 بختیاري؛

بندي منطقه 20

طرح آمایش 

 سرزمین

 هیأت وزیران 

  برنامه سوم

توسعه 

اقتصادي 

اجتماعی و 

 فرهنگی کشور

  شوراهاي

ریزي و برنامه

 توسعه کشور

  دفتر امور

آمایش و 

توسعه 

اي در منطقه

معاونت 

ریزي و برنامه

نظارت 

 ايآمایش و توازن منطقه 1383

توزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها در 

پهنه سرزمین با هدف استفاده کارآمد از 

 هاي کشورها و مزیتقابلیت

هاي نسبی کشور همگنی

 منطقه؛

جواري همیا  پیوستگی

 رهاي هر منطقه؛کشو

مرزهاي استانی در رعایت 

 چارچوب تقسیمات کشوري؛

حوزه نفوذ و پیوندهاي توجه به 

درونی و بیرونی کشورهاي 

 منطقه؛

مراودات  پیشینه تاریخی

 ؛اجتماعی در منطقه -اقتصادي

 گانه طرح آمایش سرزمین عبارتند از: 9مناطق 

. 2ایجان غربی، اردبیل؛ . آذربایجان: آذربایجان شرقی، آذرب1

البرز مرکزي: تهران، البرز، قروین، مرکزي، قم، سمنان 

. جنوب شرقی: سیستان و بلوچستان، کرمان، 3،زنجان؛ 

. خراسان: خراسان شمالی، خراسان رضوي، 4هرمزگان؛ 

. خوزستان: خوزستان، کهگیلویه و 5خراسان جنوبی؛ 

ن، کرمانشاه، . زاگرس: همدان، لرستان، کردستا6بویراحمد؛ 

. فارس: 8. ساحل شمال: گلستان، مازندران، گیالن؛ 7ایالم؛ 

. مرکزي: اصفهان، یزد، چهارمحال و 9فارس، بوشهر؛ 

 بختیاري؛
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 بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمینرویکردهای منطقه -4

 رویکرد نخست -4-1

 ي،همگن اقتصاد يهاچند کشور همجوار که براساس ویژگی یا یکل از متشک ییهامحدوده یینتع

 يهااز شاخص یرمتنوع و فراگ ياو با استفاده از مجموعه یطیمح -ییو فضا یفرهنگ ی،اجتماع

وع ن ین. ادهدیم یلکل کشور را تشک یاییها پوشش جغرافشده و مجموعه آن یینتع یشیآما

ها در آن از یو برخ یرفتهمختلف به کرات صورت پذ یازهاينبراساس  یزبندي در گذشته نمنطقه

 يبندي ابزارنوع منطقه ینکشور قرار دارد. ا ییاجرا يها و نهادهاحال حاضر مورد استفاده دستگاه

 یرانا یاسالم يجمهور یقانون اساس 48اصل  یحو موافق صر یدر سطح مل ییتمرکززدا يبرا

 .تاس

ورت مختلف ص يهاو نقطه نظرات دستگاه یازهابا توجه به ن بندي کهمنطقه یناست ا بدیهی

عام  اهداف يکشور و برا یاسیس -يادار یماتتقس يبرا یعنوان مکمله ب دتوانمی یرفتخواهد پذ

 .یردمورد استفاده قرار گ ییریزي و اجرابرنامه

 

راهبردي 

ریاست 

 جمهوري

بندي منطقه 21

 وزارت کشور

 جواري؛هم اهتوسعه مناطق به جاي توسعه استان 1393 کشور وزارت

 جغرافیایی؛ محل

 اشتراکات اجتماعی، اقتصادي؛

 هک دارد دائمی دبیرخانه یک منطقه منطقه که هر 5 قالب در

 بترتی به مشهد و کرمانشاه تبریز، اصفهان، تهران، شهرهاي

 یک بنديطبقه این. هستند 5 تا 1 مناطق دبیرخانه محل

 اب نباید و است کشور وزارت به مربوط داخلی بنديطبقه

 یاسالم شوراي مجلس مصوب که ایران در کشوري تقسیمات

 شود. گرفته اشتباه ستنده

 گانه وزارت کشور عبارت است از: 5مناطق 

. تهران: تهران، البرز، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، 1

. اصفهان: اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و 2قم؛ 

. تبریز: 3بختیاري، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد؛ 

ان، گیالن، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنج

. کرمانشاه: کرمانشاه، ایالم، لرستان، همدان، 4کردستان؛ 

. مشهد: خراسان رضوي، خراسان 5مرکزي، خوزستان؛ 

 شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد؛
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 رویکرد دوم-4-2

 يهاویژگی یلدل ها بهآن يبرا کنندههماهنگ ينهادها یفو تعر یفرا استان يهامحدوده یینتع

 از همان یناش يهاچالش یلچند کشوراست که به دل ینمسائل و موضوعات مشترک ب یاخاص 

ها در قالب آن یقالزم از طر يهایو اعمال هماهنگ یفرا استان ينهادها یجاداز ا یرها ناگزویژگی

 .هستندشده  یفخاص تعر مناطق

وان عنه در گذشته وجود داشته است. ب یزمربوطه ن يو نهادها بندينوع منطقه ینا يهانمونه

غرب کشور اشاره  يکشور و کشورها یريحوزه زاگرس، مناطق کو يتوان به کشورهانمونه می

 ،یافتگیها و اهداف متفاوت مثل سطح توسعهدر گونه دتوانبندي که مینوع منطقه یننمود. ا

 یريکارگه با ب و... انجام شود، معموالً یتیترانز يحورهابر م یريقرارگ یتیک،ژئوپل يهاویژگی

 ییریزي و اجراها با توجه به مقاصد خاص برنامهآن يگذارها و ارزشاز شاخص يتعداد محدودتر

 عبارتند از: یکردرو ینا يهاویژگی ینتر. از مهمشوندیم یینتع

 کل کشور را  یاییجغراف ها لزوماً عرصهاز گونه یکشده در هر  یینمجموعه مناطق تع

 ؛دهندیپوشش نم

 منطقه قرار داشته باشد وجود دارد؛ یکاز  یشکشوردر ب یک کهیناحتمال ا 

 ؛ندارند یوستگیپ یاییاز نظر جغراف منطقه لزوماً یک يکشورها 

 

 کند:یبندي دو هدف عمده را دنبال منوع منطقه این

 ریزي؛نامهمشخص براي کلیه سطوح بر بنديدستیابی به منطقه -1

 یعنوان نهاد هماهنگه ب یاستان فرا یریتنظام مد یگیري و نظارت و طراحتصمیم -2

گیري از توان اي به منظور تسهیل در روند رشد و توسعه متعادل مناطق و بهرهمنطقه

 ؛ها در چارچوب اصول مصوب آمایش سرزمینبالقوه و بالفعل آن

 

بندی منطقه یهایها و کاستچالشای و ریزی منطقههای برنامهفهمیکژ -4-3

 یراندر ا
کژ فهمی نخست در ارتباط با وابستگی بیش از حد مناطق به مسیر )دولت مرکزي( است که 

 توسعه افزاريهاي نرمافزاري در نبود سیاستآساي سختهاي غولتزریق منابع ملی و پروژه

هاي ند که در تضاد با نظریهازیستی را پایه نظري توسعه خود قرار داده و محیط اجتماعی

 به جهت خالف در موارد در بسیاري ملی منابع حکمروایی و توسعه اجتماع محور است. تزریق

 .شودمی ختم هاي بومیتوانایی و رهاکردن منطقه اعتیاد
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 برنامه اجراي و ریزي این تفکر غالب است که تهیهکژ فهمی دیگر این است که در نظام برنامه

است. این در حالی است تهیه و اجراي برنامه  کافی ايمنطقه تحقق تعادل براي نسرزمی آمایش

 در اجتماعات توسعه متعادل به عنوان هاآن برآیند در الزم است، ولی کافی نیست و تضمینی

 توانمندسازي منجر به نهادسازي و سازيظرفیت در متعادل توسعه بود. رمز نخواهد مناطق

 .است مناطق اجتماعات

گذشته  به روال ملی بزرگ هايپروژه به اي اتکاریزي منطقهکژ فهمی سوم در نظام برنامه

پس  تفاوت کرده، کشور منابع و جهان اي است. در حالی که شرایطتوسعه منطقه گشايراه براي

 رقابت کاهش شایسته براي حکمروایی گذشته است که باید تکرار و نه توسعه نوین نیاز به الگوي

 تواند باشد.کار آن میروبه نزول راه منابع با مواجهه در بین مناطق حذفی

ده ریزي فراورکژ فهمی آخر بحث فرآورده و فرآیند و حکمروایی شایسته است. در نظام برنامه

اي گیرد. این در حالی است که توسعه متعادل منطقهو زمینه به صورت اصلی مورد بحث قرار می

ریزي و حکمروایی شایسته به عنوان نظریه پشتیبان براي اجرایی شدن مهوابسته به فرایند برنا

 هاست.ها و طرحبرنامه

 رو بوده است:اي در ایران همواره با چند چالش بزرگ روبهریزي منطقهبه طور کلی برنامه

 ساختار تمرکزگراي دولتی و وجود بوروکراسی ناکارآمد و حجیم؛ 

 ر سازمان برنامه و حمایت همه جانبه مدیریت کالن ریزي بخشی درویکرد قوي برنامه

 سیاسی و اداري کشور از این رویکرد؛

 اجتماعی و قدرت اجرایی؛ -نابرابري مراکز و مناطق از لحاظ اقتصادي 

 اي، اي از لحاظ نیروي انسانی متخصص، مدیریت حرفههاي منطقهضعف سازمان

 ر و پیمانکاران(؛تجهیزات و تسهیالت و بازوهاي فنی )مهندسان مشاو

 محرومیت شدید برخی از مناطق و عدم امکان بسیج نیروهاي محلی براي توسعه؛ 

 هاي عمرانی در اي مناسب با توسعه فعالیتفقدان قوانین و مقررات اداري، مالی و بودجه

 مناطق و اجراي سیاست عدم تمرکز در بخش دولتی؛

 ( و عدم تالش در تجهیز وابستگی شدید منابع مالی برنامه به درآمد نفت )درآمد مرکزي

 اي؛هاي مردم در امور عمرانی منطقهمنابع مالی محلی و جذب سرمایه

بندي شده است. نکته مهم این است که در هر در دهه هاي اخیر سرزمین ایران بارها منطقه

شور ک ها براساس مناطق همگن یا براساس نقشی که این مناطق در اقتصادبنديیک از این منطقه

داشته و یا باید داشته باشد اختالف نظر وجود دارد. به این معنی که هر یک از نهادهاي طراح و 

هاي خود را در قالب خطوط و تقسیمات سیاسی مناطق داخلی ها و برنامهریز، اجراي طرحبرنامه

ارائه هاي مناطق بندي دیگري منطبق بر اهداف خود و ویژگیبه نوعی مردود شمرده و تقسیم
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اند. انجام مطالعات مکرر از سوي نهادهاي مختلف دولتی و موازي کاري و پایبند نبودن به کرده

بندي جامع براي یک دوره بلندمدت که موجب هدر رفتن وقت و هزینه نیز از دیگر یک منطقه

 بندي در ایران است.هاي منطقهچالش

که در حال ود دارند. نخست آنبندي آمایشی نیز نکات قابل تأملی وجدر خصوص منطقه

و تعیین مناطق همگن  هاي وسیعبندياي و آمایش کشور پهنهنیازهاي برنامهحاضر با توجه به 

ضرورت دارد. روشن است که تعیین این مناطق  هم پیوسته متقابل و به هايو داراي عملکرد

 ؛زندمجاور را به هم پیوند می هايکشورها و شهرستاننوردد و مرزهاي تقسیمات کشوري را درمی

پذیرد، ها صورت میکه تعیین مناطق آمایشی براساس همگنی سرزمینبنابراین با توجه به این

طبیعتاً ممکن است هر منطقه تمام یا بخشی از یک یا چند کشور را شامل گردد و به طور کل 

ر کشو ن مناطق آمایشیلزومی ندارد بر مرزهاي تقسیمات استانی منطبق باشد، اما در تعیی

مبناي ، دانهاي سیاسی ترسیم شدهبراساس یکسري مصلحت سیاسی که صرفاً  -اداري تقسیمات

هاي پایه توسعه و آمایش و ند، همچنین براساس نظام موجود طرحاگرفتهقرار جداسازي مناطق 

 طق آمایشیشود؛ در حالی که در سطح مناگزارشات مربوطه در سطح کشورها تهیه گردیده و می

انداز توسعه و راهبرد مدیریتی مشخصی وجود ندارد. سوم، به دلیل منطبق نبودن طرح و چشم

هاي متولی مدیریت و اجرا نیز در مرزهاي آمایشی بر مرزهاي تقسیمات اداري سیاسی، دستگاه

دهی شده وجود ندارد. به دلیل مشخص نبودن نحوه دقیق این سطح به طور مشخص و سازمان

نفع ریت بر مناطق آمایشی، مدیریت بر منابع انسانی و محیطی نیز در سطح کشورهاي ذيمدی

 گیرد.تحت تأثیر و تعارض قرار می
 

 گیرینتیجه -5
 زندگی تأمین که است آن هدف نهایی بر توافق رسدمی نظر به مشترک مفاهیم در این چهآن

تی مردم بر آبادي مکان ارجحیت شهروندان فراهم آید. بدین معنا که خوشبخ سعادت و خوب

 پیوند در خوب شهروندان از ناشی زیبا کالبدي محیط و هاساختمان از بیش« خوب منطقه»دارد. 

 .(1380 ی،)صرافشود می پا خوب بر واقع حکمرویی در خوب روابط و

مفهومی اصلی و مهم در چارچوب  1990هاي اولیه دهه در طول دو دهه اخیر یعنی از سال

 اي است. این مفهوم شاملاي ظهور یافته که ظرفیت نهادي منطقهرد نهادي به توسعه منطقهرویک

هاي اخیر از مفهومی تحلیلی ها در سطح فردي، سازمانی و گروهی بوده و در سالطیفی از مؤلفه

 است اي تبدیل شدهبه ابزاري تجویزي براي دستیابی به توسعه پایدار در سطوح محلی و منطقه

 (.1392 یان و همکاران،م)کاظ
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در  1990رویکرد نهادي از جمله متأخرترین رویکردهایی است که مباحث جدیدي را از دهه 

اي مطرح نموده است. نهادگرایی به صورت بنیانی به این موضوع ادبیات توسعه محلی و منطقه

ابراین مسیر پردازد که هر فضاي جغرافیایی محتواي نهادي و بومی خاص خود را دارد و بنمی

توسعه آن نیز باید مجزا باشد. این امر به ویژه در ارتباط با توسعه پایدار اهمیت بیشتري دارد و 

 یان و)کاظم تري نمود یافته استاي به صورت مشخصدر عرصه توسعه شهري، محلی و منطقه

 (.1392 همکاران،

 چگونگی براي پردازينظریه و توسعه مفهوم از درک به بستگی ایران توسعه موانع طرح

 اجتماعی ظرفیت افزایش که است فرآیندي توسعه طور که مطرح شددارد. همان آن به دستیابی

 و شمول جهان هايارزش بر بنا هاانتخاب گسترش همراه به نیازهاي جمعی برآوردن راستاي در

 تزریق با که راخی قرن در ایران ویژه باشد. شرایط داشته را آن درگیر هاي اجتماعارزش نیز

 و تولید سطح از برتر مراتب القایی به رشدي و مصرف سطح به را جامعه باال از نفتی درآمدهاي

و  هاقابلیت بروز مدنی جامعه تقویت سوق داده است که در واقع مانع اصلی بومی توسعه

 این از اند.و مناطق دست به جیب دولت مرکزي شده است محلی اجتماعات سازيظرفیت

 به اشاره انگشت و شهروندان حقوق درخواست تا دارد نیاز در کشور تمرکززدایی به بستگیوا

 (.1392ی و همکاران، )صرافشود  همراه مدنی از جامعه انتظار و پذیريمسئولیت با مرکزي دولت

 توزیع کاهنده باید منصفانه و ناکافی منابع که است این ریزيبرنامه کاستی مهم حال هر به

توجهی کشور بی اقتصادي زمینه با مرتبط کاستی اصلی شوند. دیگر پایداري،مصرف رویکرد با و

است. کاستی مهم  ايمنطقه هايتعادلیبی رفع و اشتغال تولید با همراه وريبهره افزایش به

 نهادهاي برانگیختن و اجتماعی هايشکاف توجهی به کاهشکشور بی زمینه اجتماعی با مرتبط

 توسعه براي المللیبین زمینه با مرتبط ریزيچالش اصلی برنامه است. سرانجام حلیم اجتماعات

 و فعال مشارکت با را فراملیتی هايخدمت سرمایه در سازيجهانی فرآیند که است این ایران

 گفته هايچالش از عبور .بدل سازد محلی و ملی هايسرمایه خدمت در جهانی شدن به گزینشی

 بخش در ریزيبرنامه هايفرآورده تحویل با که دارد نیاز فراگیري و اجتماعی دگرگونی به شده

متمرکز  نظام از متفاوتی ریزيبرنامه فرآیند تحول بلکه آید؛نمی دست به باال از و دولتی

 از ناشی مردمی نوین منابع بسیج به گذار این در تا کندمی ایجاب را ایران در کنونی ریزيبرنامه

 توانمندسازي به منجر نهادسازي و سازيظرفیت ادامه در و شد نایل محلی ماعاتمشارکت اجت

 (.همان)گردد  جمعی تسهیل برآوردن نیازهاي در اجتماعات

 يآورداره کردن و جمعاو با هدف  یل سیاسیمسا يبر مبنا یماتتقس یرانها در ادر طول قرن

و  تیاالا یماتتقس یتاز مشروط پس. ستبندي پرداخته ابه منطقه و... یو مسائل نظام یاتمال

و  یعیطب یلتر و با توجه به مسادر ابعاد کوچک یماتتقسبا این تفاوت که  با همان هدف یاتوال
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و خواست  يمشکالت ادار یشو افزا یتجمع یش. در طول زمان با افزااستانجام شده  یانسان

تر تر و کوچکدهستان کوچک ( در حد استان، شهرستان، بخش وي)ادار یاسیس یماتمردم تقس

با  یراندر ا یرسیاسیغ يهابنديمنطقه 1357تا  1335خصوص ه ب 1330 هشده است. از ده

 بیشتر به شرح زیر است.ها آن يهاانجام شد که ویژگی ياقتصاد ههدف توسع

 نبود؛ يو ادار یاسیس یدجد یماتها به وجود آوردن تقسبنديمنطقه ینهدف ا -1

 بود؛ ياقتصاد يهامناطق با قطب ياقتصاد هها توسعنديبمنطقه ینهدف ا -2

 مناطق بود؛ يماد هتوسع یشرها ببنديمنطقه ینهدف ا -3

 مناطق کشور نبود؛ ینتعادل ب یجادها ابنديمنطقه ینهدف ا -4

 ؛مطرح نبود یتو رفع محروم یانسان هخود انسان و توسع بیشترها بنديمنطقه ینا در -5

 بوده است؛ ینفت يها براساس درآمدهابنديمنطقه یناعتبارات ا ینمأت -6

 ماتیدر تقس ییراست. تغشته خاص خود را دا يهاویژگی یزانقالب ن پس از يهابنديمنطقه

 ینا .مردم بود يهاو خواست یدجد يادار يهایازبهتر امور و پاسخ به ن هکشور به منظور ادار

 ها بهبنديشد. منطقه يادار یدجد يبندي است منجر به مرزهامنطقه یکه خود نوع یماتتقس

اي( به منطقه یتو رفع محروم یانسان یت)رفع محروم یعموم هو توسع یترفع محروم منظور

لب بلکه در قا یست،ن يو ادار یاسیس یدجد یماتها با هدف ارائه تقسبنديمنطقه ینوجود آمد. ا

 .مناطق توجه دارد ياقتصاد -یاجتماع يهابه ویژگی یماتهمان تقس

 مدارانیاستو تفکرات س یدگاهاز د یناش بیشتر ینها در هر سرزمریزيبرنامه يهایريگجهت

 ینکه در پشت ا ییهایدئولوژياز ا یاست. بدون آگاه ینآن سرزم یاسیس یشمندانو اند

آن  و... یفرهنگ ی،اجتماع ي،مختلف اقتصاد یلمسا یدرسته توان بها قرار دارد نمیریزيبرنامه

 قرار داد. یلو تحل یهرا مورد تجز نیسرزم

ده، کر یددر مناطق عقب افتاده را تشد یتاي محروممنطقه هتوسع يبراکه نابر یطیشرا در

تر به هیافتنسبت توسعه به را از مناطق  یهانتقال منابع سرما يهایانکه جر یسمیمکان ريبرقرا

منابع  زیدر تجه یرمتمرکزغ يهاتمیسکند، مستلزم ارائه س یدو محروم تشد یافتهمناطق توسعه ن

 –ياقتصاد يهاياست نابرابر یهی. بداستاي منطقه يداریهمنابع سرما یصو تخص یعموم

 همبه اهداف برنا یدناز منابع، رس یحصح يبردارشهر و روستا و عدم بهره ینب ينابرابر اجتماعی،

 به ابراین؛ بنکندیرو مروبه يادهیچیرا با مشکالت پ ياقتصاد یداريپا یطشرا يو برقرار ياقتصاد

 است. يضرور یرمولدغ يهادرآمد و ثروت یلاسالم جهت تعد یو قانون یابزار فرهنگ رگیريکا

کرده است. استفاده از  یداپ ینیضرورت ع یراناي در ادادن به مطالعات منطقه سامان امروزه

اند، امروزه شده یطراح یگريد يمنظورها يگذشته و برا يهاکه در سال یمیقد يهاروش

 رییاوضاع و احوال کشور و مناطق گوناگون آن همواره در تغ یراتوانند مورد قبول باشند، زنمی
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که رخ  مهم يهایدگرگون یکشور پس از انقالب اسالم یو اجتماع یاسینظام س ییراست. تغ هبود

ع منب ینت که اسنفت داندرآمد حاصل از فروش  یدتوان کاهش شداتفاق را می یناست. دوم هداد

مورد  ینسوم اعتماد ساخته است. یرقابلغ یشاز پ یشب ریزي درازمدتدرآمد را در امر برنامه

اي است. امروزه ریزي توسعه منطقهدر برنامه یبه ضرورت مشارکت مردم محل یدشد ساساح

به  یجهتویه بک یدآیبه شمار م یبلکه ضرورت یاري،اخت يامر یري نهگیممشارکت مردم در تصم

 راحیوجه ط ینها به بهتربرنامه ینچند ا سازد، هریشده را دشوار م ینتدو يهابرنامه يآن اجرا

توسعه مناطق مختلف کشور ضرورت دارد و  یسنجیتحال انجام مطالعات قابل شده باشند. به هر

 نیباشد. در انتها ا ریپذمنطبق و انعطاف ییراتها و تغیتامکانات، محدود یازها،با ن یدهم با با

 يهاو هدف زانداچشم ییگوصورت گرفته پاسخ يهابنديمنطقه ینا یاکه آ یدآیم یشپ پرسش

 بوده است. یففقط رفع تکل یا ما بوده
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 منابع
 ، انتشارات سمت، تهران.اصول و مبانی آمایش سرزمین(، 1394زاده، عیسی؛ میرنجف موسوي )ابراهیم

 کشوري تقسیمات نقش بررسی ،(1395) مهدي کریمی، پورطاهري؛ حسن؛ فرزاده،جع زهرا؛ پور،احمدي

 لسا ،ژئوپلتیک فصلنامه ،(بید خرم و بوانات هايشهرستان: موردي مطالعه)اي ناحیه توسعه در

  اول. شماره دوازدهم،

تارهاي فضا در ساخ یاسیس یسازمانده(، 1392پور، زهرا؛ میرشکاران، یحیی؛ برنارد هورکاد )احمدي

 .176-199، صص 3، سال دهم، ش فصلنامه ژئوپلیتیکیط، بس

ریزي آمایش سرزمین، نشست هاي تخصصی برنامه(، سلسله نشست1395الدین )افتخاري، عبدالرضا رکن

اول: مروري بر تعابیر و تفاسیر تعادل فضایی در آمایش سرزمین، دانشگاه تربیت مدرس، فروردین 

 ماه.

(، تحلیل 1395فضلی، عبدالرضا؛ ابراهیم خلیفه )الدین؛ پورطاهري، مهدي؛ رحمانیرکنافتخاري، عبدالرضا 

هاي هادي مناطق ریزي فضایی مناطق روستایی در ایران مورد مطالعه: طرحالگوي مدیریت برنامه

، 3، دوره بیستم، ش ریزي و آمایش فضاپژوهشی برنامه -فصلنامه علمیروستایی استان تهران، 

 .102-61ص پاییز، ص

اي روستاي اي الگوي توسعههاي نظریهبنیان(، 1391الدین؛ سیدعلی بدري )افتخاري، عبدالرضا رکن
 ، گیالن، ناشر استانداري گیالن.نمونه

 آمایش در ایدئولوژي و فلسفه کاربرد توسعه و اجتماعی عدالت (،1383محمدحسین ) یزدي، پاپلی

 .74 مشهد، ش ،جغرافیایی تحقیقات فصلنامه سرزمین،

 یتقابل یابیارز(، 1391) عبدالرضا افتخاري،ینالدرکنو ناصر  سرنجیانه، يباقر ي،مهد ي،پورطاهر

 -فصلنامه علمی یی،روستا يهاگاهبه نظام حمل و نقل و نقش آن در توسعه سکونت یدسترس
 .107-89 صص ،4، ش فضا یشریزي و آمابرنامهپژوهشی 

 مطالعات و مرکز ایران، وضع با آن انطباق و جهانی تجربه: سرزمین ایشآم ،(1384) فیروز  توفیق،
 .تهران ،ایران معماري و شهرسازي تحقیقات

 اي، سمت، تهران.ریزي ناحیه(، برنامه1385زاده، دلیر )حسین

 هايگروه مطالعات خالصه ،کشوري تقسیمات جامع طرح (،1387کشور ) وزارت کشوري تقسیمات دفتر

 اول. مرحله مطالعاتی،

 .جدید دوره از دوم چاپ تهران، دانشگاه انتشارات تهران، اول، ، جلدنامهواژه (،1377اکبر )علی دهخدا،

 دانشگاه انتشارات ،ايمنطقه ریزيبرنامه و برنامه هايمدل و هانظریه ها،مکتب ،(1383)اهلل  کرامت زیاري،

 .یزد

 .تهران دانشگاه انتشارات هفتم، چاپ ،ايمنطقه ریزيبرنامه اصول و هاروش ،(1388)اهلل  کرامت زیاري،

طرح پایه آمایش سرزمین اسالمی ایران، کتاب اول: کلیات و اصول (، 1364سازمان برنامه و بودجه )
 اي، تهران.ریزي منطقه، دفتر برنامهندهی فضاي کشورسازما
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 ، تهران،(کنونی شرایط و مفاهیم سابقه،) نسرزمی آمایش مطالعات (،1380ریزي )برنامه و مدیریت سازمان

 ریزي.برنامه و مدیریت سازمان انتشارات

هاي آمایش سرزمین گیريمطالعات آمایش سرزمین: جهت(، 1383ریزي کشور )سازمان مدیریت و برنامه
 ، دفتر آمایش و توسعه پایدار، تیر.ملی

، معاونت امور اقتصادي هارنامه آمایش استانشرح خدمات ب(، 1386ریزي کشور )سازمان مدیریت و برنامه

 و هماهنگی برنامه و بودجه، مرکز ملی آمایش سرزمین، شهریور، تهران.

 تهران. اول، سمتف چاپ ، انتشاراتسرزمین آمایش و کاربردي جغرافیاي (،1384سرور، رحیم )

 ریهنش تلفیقی، رویکرد با رانای در سرزمین آمایش هايطرح فراروي موانع ارزیابی (،1392سلطانی، ناصر )
 .تهران ،3 شماره هفدهم، دوره ،فضا آمایش و ریزيبرنامه

ریزي آمایش ارزیابی فرآیند برنامه(، 1389زادگان، محمدحسین؛ سید امیر رضوي دهکردي )شریف
 .87-100، علوم محیطی، سال هفتم، ش چهارم، صص سرزمین در ایران و راهکارهاي بهبود آن

اي، ریزي منطقهدفتر آمایش و برنامه :تهران ،ايریزي توسعه منطقهمبانی برنامه (،1377ر )ی، مظفصراف

 .اجتماعی و انتشارات-سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي

 .تهران بودجه، و برنامه سازمان انتشارات ،ايمنطقه توسعه ریزيبرنامه مبانی ،(1383)مظفر  صرافی،

یس یریزي و نظارت راهبردي رمعاونت برنامه، دوره آمایش و توسعه سرزمین(، 1390، مظفر )صرافی

 ن.تهرا، جمهور مرکز تحول اداري و منابع انسانی

ی یتوسعه به مثابه حکمروا(، 1392) بهروز هادي زنور ؛محمود م،القلسریعاطاعت، جواد؛ ی، مظفر؛ صراف
 م.نشر عل ،رانته ،مبانی توسعه پایدار در ایران در کتاب شایسته

 یفضای توسعه مدیریت نظام ارتقا راستاي در گرایینومنطقه رویکرد ،(1393) ناصر نجاتی مظفر؛ صرافی،
 .857 -874 ، صص4 ش ،46 دوره انسانی، جغرافیایی هايپژوهش ،ایران

 .نیت خوشبانتشارا ،، تهرانهاکیها و تکنيتئور ،ايریزي و توسعه منطقه، برنامه(1380) لیخل ي،کالنتر

رابطه  (،1392)مهدي پورطاهري  و عبدالرضا ؛الدین افتخاريرکن ؛خدر ،رادفرجی ؛غالمرضا ،کاظمیان

فصلنامه  ه،شهرستان بوکان و ارومیي: اي، مطالعه موردظرفیت نهادي و توسعه پایدار منطقه
 .154-173، صص 38 ، شالمللی انجمن جغرافیاي ایرانبین

، ترجمه عباس مخبر، مرکز مدارک هاي نواي: روشتوسعه منطقه(، 1368ا آر.پی. )ال؛ میسرمابوگونج، آ.

 اجتماعی، انتشارت سازمان برنامه و بودجه. –اقتصادي

در  ايریزي منطقهگرایی زیستی و امکان استفاده از آن در برنامهنگاهی به منطقه(، 1376مطوف، شریف )
 .47-58: 15ریزي و بودجه، تیر، شماره ، برنامهایران

 ، چاپ چهارم، انتشارت پیام، تهران.ايریزي منطقهاصول و مبانی برنامه(، 1388معصومی اشکوري، حسن )

 بودجه، و برنامه ، سازمانایران سرزمین آمایش پایه طرح مطالعات (،1355ستیران ) مشاور مهندسین

 تهران.

 -جلد، سازمان برنامه و بودجه12، آننظام شهري و خط مشی اجرایی (، 1356مهندسین مشاور ستیران )

 مرکز آمایش سرزمین، تهران.
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، صص 50و  49، تابستان و پاییز، ش تحقیقات جغرافیاییبندي در ایران، (، منطقه1377وثوقی، فاطمه )
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 پیوست
 اسیقالب نقشه در مقهاي معرفی شده در بنديدر پیوست به نمایش فضایی هر یک از منطقه

 ه است.پرداخته شد يکشور

 
 بندي کالن کشورمنطقه 1 نقشه

 
 

 بندي طرح بتلمنطقه 2نقشه 

 

 نیو توسعه پروت دیبندي طرح تولمنطقه 3نقشه 

 یوانیح

 

یزي رگزارش دفتر برنامه یهبندي بر پامنطقه 4نقشه 

 یانسان يرویو ن یاجتماع
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 هايبندي براساس گزارش دفتر پروژهمنطقه 5نقشه 

 رانیعم

 

 بندي مرکز آموزش و پرورشمنطقه 6نقشه 

 

 
بندي کشور از نظر اکارت اهلرز و منطقه 7نقشه 

 یمسکن انقالب اسالم ادیبن

 
 

 بندي طرح جامع کشتمنطقه 8نقشه 

 

 

توسط  نیسرزم شیبندي طرح آمامنطقه 9نقشه 

 رانیست

 

 بندي طرح جامع آبمنطقه 10نقشه 
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 یالتیي طرح ابندمنطقه 11نقشه 

 
 

 یمل يبندي طرح کالبدمنطقه 12 نقشه

 

 یبندي جهاد سازندگمنطقه 13نقشه 

 
 

  شیآما هیطرح پا يشنهادیبندي پمنطقه 14نقشه 

 

 (1389) نیسرزم شیبندي آمامنطقه 15نقشه 

 
 

 (1393) بندي وزارت کشورمنطقه 16نقشه 
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