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1- مقدمه

از نظــر تاریخــی، اســتفاده از اصــول و فنــون آمایــش ســرزمین، بــرای ســامان بخشــی و تنظیــم امــور مکانــی، جغرافیایــی، 

طبیعــی، مســکونی و نظامــی، پیشــینه ای بــه قدمــت پیدایــش نخســتین تمدن هــای بــزرگ در جهــان دارد. در دوران 

کهــن، در حالــی کــه هنــوز نامــی از مفهــوم آمایــش مطــرح نبــود، بســیاری از تمدن هــای بشــتری اغلــب از اصــول آمایــش 

کانال هــای آبــی و زیرســاخت های مکانــی را می ســاختند تــا بتواننــد فضاهــا  اســتفاده نمــوده و شــبکه های جــاده ای، 

کشــورهای مختلفــی چــون   ، کنتــرل و مدیریــت نماینــد. در دوران معاصــر کــه در ســلطه داشــتند؛  و قلمروهایــی را 

ــرزمین و  ــش س ــه آمای ــی در زمین ــزرگ و متنوع ــیار ب ــای بس ــابق طرح ه ــوری س ــان و ش ــا، الم ــتان، ایتالی ــکا، انگلس امری

ــوان بــه طــرح عمــران دره تنســی اشــاره  کــه از جملــه مشــهورترین انهــا می ت کردنــد  طرح ریزی هــای منطقــه ای اجــرا 

کــه دولــت آمریــکا بــه منظــور رونــق دوبــاره اقتصــاد جنــوب شــرقی، اندکــی پــس از بحــران اقتصــادی ســال های  نمــود 

ــوان نخســتین کوشــش مــدرن در زمینــه ی طرح ریــزی منطقــه ای  1929 انجــام داد. طــرح آمایــش در تنســی را می ت

محســوب نمــود. 

فرانســه از جملــه نخســتین کشــورهایی اســت کــه بــه آمایــش ســرزمین در چارچــوب برنامه هــای متمرکــز توســعه ای 

توجــه نمــود. ژنــرال دوگل معمــار فرانســه نویــن در ســال 19۶1 آمایــش ســرزمین را »تجدیــد ســاختار چهــره فرانســه« 

نامیــد. آنچــه دوگل گفــت بــه دور از نظــر ســردمداران اولیــه ایــده آمایــش ســرزمین ماننــد کلودیــوس پتی وزیر بازســازی 

کــرد، نبــود.  کــه در ســال 19۵۰ بــرای نخســتین بــار در دولــت فرانســه ایــن موضــوع را مطــرح  و شهرســازی وقت فرانســه 

آنهــا آمایــش را »هنــر یــا فــن )ونه علــم( جــای دادن بــا نظــم و ترتیــب و همــراه بــا آینــده نگــری انســانها و فعالیت هــا، 

گرفتــن الزامهــای طبیعــی، انســانی  ــا درنظــر  زیرســاخت ها و وســایل ارتباطــی درخدمــت انســانها در فضــای کشــور ب

ــازه ای دانســت.  ــوان موضــوع ت ــه آمایــش ســرزمین را نمی ت ــد. البت کردن واقتصــادی و حتــی ســوق الجیشــی« تعریــف 

ــش  ــران و آمای ــت، عم ــی دخال ــرض نوع ــواره در مع ــوده، هم ــان ب ــکونت انس ــت و س ــون فعالی کان ــون  ــرزمین چ ــرا س زی

می باشــد. آنچــه نــوآوری اســت تغییــر هدفمنــد و برنامه ریــزی شــده ســرزمین و روش هــای تهیــه و اجــرای اینگونــه 

برنامه هاســت.

کــه طــی 8۰ ســاله اخیــر برنامه ریــزی مــدون آمایــش ســرزمین داشــته و  کشــورهایی اســت  فرانســه از معــدود 

دســتگاه های مشــخصی را بــرای تهیــه و اجــرای برنامه هایــی از ایــن دســت ایجــاد نمــوده اســت. فکــر برنامه ریــزی 

کتابــی بــه نــام »پاریــس و بیابــان فرانســه« توســط ژان فرانســوا  آمایــش ســرزمین در فرانســه در ســال 19۴۷ بــا انتشــار 

ــه قــول  ــا ســال 19۷۵ ایــن شــیوه برنامه ریــزی در فرانســه دوران موفــق و ب ــه بعــد ت ــه پدیــدار شــد. از آن تاریــخ ب گراوی

فرانســویان دوران ســی ســاله »شــکوهمندی« را پشــت سرگذاشــت، امــا در دهــه 9۰-198۰ در فرانســه شــاهد افــول 

ــه بعــد اســت.  گرفتــه شــدن آمایــش ســرزمین در ایــن کشــور از اوایــل دهــه 199۰ ب آمایــش ســرزمین هســتیم. از ســر 
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کــه  برنامه هــای آمایــش ســرزمین در ایران بســیار متأثــر از راه و روش فرانســوی اســت. زیــرا در طــرح آمایــش ســرزمینی 

پیــش از انقــاب بنــا بــه ســفارش ســازمان برنامــه و بودجــه توســط مشــاوران »ســتیران« تهیــه شــد، و نتیجــه نهایــی 

کارشناســان فرانســوی هــم شــرکت داشــتند. در روش شناســی طــرح  ــه دوم آن در ســال 1۳۵۶ انتشــار یافــت،  مرحل

گیــر آمایــش فرانســه  مذکــور آشــکارا جــای پــای تجربــه ســال های اواخــر دهــه ۶۰ و اوایــل دهــه ۷۰ فرانســه- طــرح فرا

کــه بعــد از انقــاب در زمینــه آمایــش ســرزمین در ایران انجــام  معــروف بــه ســزام بــه چشــم می خــورد. مطالعاتــی هــم 

گرفتــه تــا حــدی متأثــر از طــرح »ســتیران« اســت.

بــر همیــن اســاس تجربــه برنامه ریــزی منطقــه ای و آمایــش ســرزمینی در کشــور فرانســه می توانــد بــه عنــوان الگــوی 

مناســبی در ایــن زمینــه قلمــداد شــود. لــذا در ایــن گــزارش مــرور مختصــری بــه تاریخچــه آمایــش و برنامه هــا و اقدامــات 

کشــور فرانســه خواهــد شــد و در انتهــا نــکات کلیــدی مســتخرج از ایــن تجربــه ارایــه می شــود.

2-آمایش سرزمین در فرانسه

در ایــن کشــور پیدایــش مقولــه آمایــش ســرزمین مرهــون دو رویــداد اســت. رویــداد نخســت تصمیــم دولــت بــرای تهیــه 

کــه ابتــدا بــرای دوره ۵۰-19۴۶ تهیــه شــده بــود؛ امــا بــا  برنامــه نوســازی و تجهیــز یــا بازســازی خرابیهــای جنــگ بــود 

گردیــد. برنامــه عبــارت بــود از ســرمایه گذاری دولــت در شــش  پیــش آمــدن برنامــه مارشــال تــا ســال 19۵2 تمدیــد 

کــه گســترش  بخــش پایــه یعنــی زغالســنگ، فــوالد، بــرق، ســیمان، ترابــری و ماشــین آالت کشــاورزی. بــا ایــن فــرض 

کــود ازتــه نیــز بــه  ایــن بخشــها، دیگــر بخشــها را هــم بــه دنبــال خــود بــه پیــش می رانــد. بعدهــا دو بخــش ســوختها و 

آنهــا اضافــه شــد. برنامــه بخشــی و بــه تعبیــر دیگــر عمــودی بــود و بــه نــگاه افقــی؛ یعنــی چگونگــی اســتقرار فعالیتهــا 

ــان فرانســه«  ــا عنــوان »پاریــس و بیاب ــه ب گراوی کتــاب ژان فرانســوا  در ســرزمین توجهــی نداشــت. رویــداد دوم انتشــار 

کــه نشــان مــی داد از ســال 18۵۰ تــا 19۳1 بــه دلیــل تمرکــز فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی  در ســال 19۴۷ می باشــد 

در پاریــس و پیرامــون آن، همــه افزایــش جمعیــت دوره 8۰ ســاله صرفــًا بــه ۵/۵ درصــد مســاحت فرانســه بــا مرکزیــت 

پاریــس افــزوده شــده اند و ســایر مناطــق نــه تنهــا افزایــش جمعیــت نداشــته ؛ بلکــه حــدود 9 میلیــون نفــر جمعیــت 

خــود را از دســت داده انــد.

گراویــه ضمــن هشــدار بــه اینکــه در صــورت ادامــه رونــد گذشــته فرانســه غیــر از پاریــس فقــط یــک بیابــان خواهــد 

کــه تنهــا بــه صــورت بخشــی تهیــه شــده و بــه توزیــع  بــود نســبت بــه برنامــه ارائــه شــده دولــت هــم انتقــاد داشــت 

گرفــت و  گراویــه در دســتگاه دولتــی مــورد توجــه قــرار  جغرافیایــی )فضایــی( فعالیتهــا هــم بایــد بپــردازد. اندیشــه های 

گــزارش وزیــر بازســازی  آمایــش ســرزمین بــه سیاســت های دولــت و حتــی بــه شــعار دولــت تبدیــل شــد. در ســال 19۵۰ 

و شهرســازی بــا عنــوان برنامــه ملــی آمایــش ســرزمین در دولــت ارائــه و در همــان ســال صنــدوق ملــی آمایــش ســرزمین 
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تأســیس شــد. در ســال 19۶۳ داتــار )نمایندگــی دولــت بــرای آمایــش ســرزمین و اقدامــات منطقــه ای( تأســیس گردیــد. 

گرفتــه بــا دو مضمــون ایجــاد محدودیــت بــرای پاریــس و توســعه فعالیت هــا در ســایر نقــاط  اقدامــات آمایشــی صــورت 

ــر تمرکززدایــی صنعتــی خاصــه می شــد، در اواخــر دهــه 19۶۰ عناویــن بخشــها بــه خدمــات، ادارات  ــه ابتــدا ب ک ــود  ب

: ایجــاد 12  دولتــی، پژوهــش و آمــوزش نیــز تســری یافــت. اقدامــات مهــم آمایشــی طــی دهه هــای ۶۰ و ۷۰ عبارتنــد از

متروپــل رقیــب پاریــس، تقویــت شــهرهای متوســط و کوچــک و ایجــاد شــهرهای جدیــد، تأســیس دانشــگاههای جدید 

)ایجــاد رقیــب بــرای دانشــگاههای پاریــس(، توســعه ترابــری شــامل راه هــا و مخابــرات. در دهــه 8۰ میــادی دغدغــه 

کــوه و قانــون ســواحل  کــه قانــون  گونــه ای  محیــط زیســتی نیــز بــه تمرکززدایــی و محرومیت زدایــی افــزوده شــد بــه 

ــرزمین در  ــش س ــوان آمای ــل عن ــی ذی ــات مهم ــز اقدام ــک نی ــم این ــید. ه ــب رس ــه تصوی ــالهای 198۵ و 198۶ ب ــی س ط

، حمایــت از توســعه روســتایی، قطب هــای رقابــت  کار قــرار دارد از جملــه: کمــک بــه ســرزمین های مســئله دار دســتور 

ــرای ســال 2۰۴۰.  ــری، مطالعــات آینده پژوهــی ب و خوشــه های صنعتــی، گســترش متعــادل شــبکه های تراب

گــزارش ســعی خواهــد شــد رویکردهــا و اقدامــات فرانســه در زمینــه امایــش ســرزمینه بــه تفکیــک ســه دوره  در ایــن 

زمانــی 8۳-19۴۵، 1998-198۳ و 2۰1۵-1998 مــورد بررســی قــرار گیــرد.

3- آمایش سرزمین در دوره 1945-83

مفهــوم ســرزمین در فرانســه تنهــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه صــورت گســترده متــداول شــد، امــا واژه آمایــش هــم 

گرفتــه  کار  ، در اوایــل قــرن بیســتم بــه صــورت رســمی در فرانســه بــه  کامــا جدیــدی اســت، بــرای اولیــن بــار کــه مفهــوم 

کــه  شــد. بــرای مثــال در ســال 1919 قانــون کرنــوده بــا موضــوع طــرح »آمایــش، زیباســازی و توســعه« بــه تصویــب رســید 

واژه امایــش بــرای اولیــن بــار در آن جایگزیــن مفهــوم نســبتا مــدرن و مترقــی شهرســازی شــده بــود. بــه ایــن ترتیــب در 

ســال های پایانــی جنــگ جهانــی دوم، شــاهد بــه کارگیــری مفهــوم ترکیبــی بــه نــام آمایــش ســرزمین در فرانســه هســتیم 

کــه در اســناد مربــوط بــه هیــات برنامــه تجهیــز ملــی حکومــت ویشــی بــرای تــدارک مقدمــات بازســازی کشــور اســتفاده 

ــه  ــیله برنام ــه وس ــه ب ــرح و برنام ــاریای ط ــادی در کمیس ــان زی گفتم ــث و  ــال 19۴۵ مباح ــن در س ــت. بنابرای ــده اس ش

، متعــادل ســازی و توزیــع  کــه در جمع بنــدی پایانــی، ضــرورت و انگیــزه بازســازی کشــور ریــزان و متفکــران مطــرح شــد 

مناســب امکانــات و خدمــات، تاسیســات زیربنایــی، توســعه زیرســاخت های ارتباطــی، صنعتــی و کشــاورزی مــدرن در 

پهنــه ی ســرزمین بــه طــور برجســته ای مطــرح و توجیــه می شــود. 

ــا پایه گــذاری یــک پارادایــم  کــه تنهــا ب کــه تمامــی صاحبنظــران بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد  شــایان ذکــر اســت 

علمــی جدیــد و تدویــن و ارایــه مبانــی و اصــول آمایــش ســرزمین می تــوان بــه اهــداف تعییــن شــده، رســید. لــذا بــا تهیــه 

ــی نظــری ایــن  ــه تنهــا چارچــوب و مبان ــر مهــم، ن ــزارش مفصــل و جامــع و انتشــار حداقــل دو اث گ و تدویــن چندیــن 
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تخصــص جدیــد را تعییــن نمودنــد؛ بلکــه بــه ایــن وســیله چشــم اندازها، سیاســتها، طرحهــا و برنامه هــای آینــده خــود 

کــه تحــول عمیقــی در دیدگاههــا و شــیوه های برنامه ریــزی منطقــه ای و  ــاری  ــد. در ایــن زمینــه آث کردن ــز ترســیم  را نی

گراویــه )19۴۷( و »طــرح ملــی  ســرزمین بــه وجــود آوردنــد، می تــوان بــه دو اثــر »پاریــس و صحــرای فرانســه« نوشــته ی 

کنــون بــه عنــوان مرجــع اصلــی در زمینــه آمایــش ســرزمین  کــه تــا  کلودیــس )19۵۰( اشــاره نمــود  آمایــش ســرزمین« اثــر 
نیــز محســوب می شــوند.1

کــه منجــر بــه  گراویــه در اثــر معــروف خــود بــه صــورت مســتند بــا ارایــه آمارهــای دقیــق، چگونگــی تمرکــز سیاســی 

کــز  کــه تقریبــا تمــام دانشــگاه ها، مرا تمرکــز اقتصــادی و جمعیتــی در فرانســه شــده، را نشــان می دهــد؛ بــه طــوری 

اعتبــاری،  موسســات  و  بانک هــا  اداری،  کــز  مرا بازرگانــی،  و  صنعتــی  قطب هــای  و  فعالیت هــا  پژوهشــی،  و  علمــی 

ــزرگ، بازارهــا و واحدهــای تصمیم گیــری و شــرکتها، اغلــب در پاریــس مســتقر شــده اند و همیــن امــر  فروشــگاههای ب

کــه تمــام طــرح تمرکز زدایــی از پاریــس توســط وی پیشــنهاد و بــه مرحلــه اجــرا درآیــد. بــر ایــن  نیــز موجــب شــده اســت 

اســاس پیشــنهادهای زیــر بــه مرحلــه اجــرا درآمــد:

گونــه ســاخت و ســاز جدیــد در پاریــس، لیــون و  1. بــرای تعــادل بخشــی بــه وضعیــت موجــود، در مــدت 1۰ ســال هیــچ 

مارســی انجــام نشــود.

2. مناطق روستایی بازسازی شوذ و امکانات زیربنایی و زیستی مناسب در آن فراهم شود.

۳. مناطق مناسب جهت اسکان جمعیت، صنایع با تحقیق جامع شناسایی و معین شود.

۴. ایجاد اشتغال در مناطق و نواحی مناسب توسعه یابد.

۵. حمایــت از ایجــاد مناطــق صنعتــی در شــهرهای کوچــک. مطابــق ایــن برنامــه، مصوب شــد بــرای کارگــران خانه های 

ارزان قیمــت بــه نــام فوایــه )Foyer( ســاخته شــوند کــه نقــش مهمــی در رفاه کارگران داشــت.

۶. سیاســت های حمایتــی و تشــویقی بــرای انتقــال صنایــع و فعالیت هــا بــه دیگــر مناطــق اجرایــی شــد. ایــن سیاســتها 

عبــارت بودنــد از معافیت هــای مالیاتــی، وام صنعتــی بــرای کارآفرینــی و اشــتغال کارگــران 

که اهم آنها به شرح زیر بود: برای اجرای این برنامه ها، طرحها و لوایح مهمی مصوب شد 

1. در سال 19۴9، اداره شهرسازی وزارت بازسازی و شهرسازی به اداره آمایش سرزمین تغییر نام داد.

2. در ســال 19۵۰ صنــدوق ملــی آمایــش ســرزمین جهــت تامیــن هزینه هــای ایجــاد نواحــی صنعتــی و پروژه هــای کان 

آمایــش ســرزمین تاســیس شــد. 

ــر بازســازی و شهرســازی انتخــاب شــد کــه نقــش مهمــی در  ــوان وزی ــوان یکــی از بنیانگــذاران، امایــش ســرزمینه بــه عن ــز اهمیــت ایــن اســت کــه کلودیــس بــه عن 1.  نکتــه حای
پیاده ســازی برنامه هــای توســعه مبتنــی بــر آمایــش ســرزمین داشــت.
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۳. ورود آمایــش ســرزمین بــه برنامــه دوم توســعه فرانســه در دوره ۵۷-19۵۴ و تدویــن و توصیــب طــرح ملــی آمایــش 

کاربــری زمیــن،  کنــون نیــز ادامــه دارد، بهتریــن ابــزار جهــت حفاظــت از طــرح  کــه تا ســرزمین.طرح منطقه بنــدی 

کشــاورزی، طبیعــی، صنعتــی و مســکونی اســت. در ســال 19۵۷ بــرای اولیــن بــار  ماننــد حفاظــت از فضاهــای 

مشــخصات مناطــق صنعتــی و مناطــق شــهری در اولویــت تعییــن شــدند.

کمیتــه میــان وزارتــی امایــش ســرزمین )CIAT( جهــت هماهنگــی و رفــع  کمیتــه ای بــا عنــوان  ۴. در ســال 19۶۰، 

اختافــات بیــن نهادهــای دخیــل در آمایــش ســرزمین ایجــاد شــد.

بــا توجــه بــه اجــرای سیاســت تمرکززدایــی از پاریــس بیــن ســال های 19۴۷ تــا 19۶۳، شــاهد تمرکززدایــی فعالیتهای 

کــرد و مناطــق دیگــر بــه تبــع  کاهــش پیــدا  کــه رشــد جمعیــت آن  اداری، اقتصــادی و صنعتــی پاریــس بــود بــه طــوری 
ایــن طــرح از رونــق و پیشــرفت مناســبی برخــوردار شــدند. 1

در ایــن دوره مــوج ســوم آمایــش ســرزمین در فرانســه از ســال 19۶۳ تــا 198۳ آغــاز شــد. در ایــن دوره سیاســت های 

دولــت بــه رفــع نابرابریهــای فضایــی، جمعیتــی، اقتصــادی و ایجــاد تعــادل و توزیــع جغرافیــای مناســب و متــوازن 

کــم زدایــی صنعتــی، سیاســی، اداری و جمعیتــی  کــه بــه ترا گراویــه  فعالیتهــا در پهنــه ی ســرزمین اســت. طــرح اول 

پاریــس اختصــاص داســت، توانســت بــه موفقیت هــای چشــمگیری برســد، امــا ایــن طــرح بــرای تعــادل بخشــی در 

کــه بــه منظــور ایجــاد تعــادل و  گــر  گراویــه بــه ایجــاد متروپلهــای تعــادل  کافــی نبــود. از ایــن رو طــرح دوم  کل فرانســه 

تمرکززدایــی دیگــر مناطــق ســرزمین بــود، بــه شــدت مــورد اســتقبال مقامــات ارشــد و صاحبنظــران برجســته دولتــی در 

، انتخــاب چندیــن مجموعــه ی شــهری  گرفــت. هــدف اصلــی ایجــاد متروپلهــای تعادل گــر زمینــه امایــش ســرزمین قــرار 

ــرای  بــه عنــوان قطبهــای توســعه و جــذب صنایــع، فعالیتهــا و جمعیــت بــود. در ایــن دوره و بویــژه در ســال 19۶۳ ب

غلبــه بــر عــدم هماهنگــی بیــن دســتگاهی در اجــرای برنامه هــای امایــش ســرزمین، تشــکیات کان و گســترده ای بــه 

ــار )DATAR(  )نمایندگــی آمایــش ســرزمین و اقدامــات منطقــه ای( ایجــاد شــد.2 وظایــف ایــن نهــاد شــامل  ــام دات ن
مــوارد زیــر بــود:۳

1. تدوین سیاستها و طرحهای کان و مهم مود نیاز کشور در زمینه آمایش سرزمین

کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دخیل در اجرای طرحها 2. هماهنگی و ایجاد انسجام بین 

1. در صــورت عــدم اجــرای ایــن طــرح، پیــش بینــی شــده بــود کــه جمعیــت پاریــس در ســال 1965 بــه 12 میلیــون نفــر افزایــش یابــد، امــا بــا اجــرای طــرح تمرکززدایــی از پاریــس 
جمعیــت ایــن شــهر در ســال 2009 حــدود 8 میلیــون نفــر شــده اســت.

2. داتــار در ابتــدا مســتقیما زیــر نظــر تخســت وزیــر اداره می شــد. امــا از ســال 1967 بــه بعــد واســبته بــه وزارتخانــه ای بــود کــه امــور آمایــش ســرزمینه را بــه عهــده داشــت. الزم 
بــه ذکــر اســت از ســال 1972 وزارتخانــه ای بــا نــام وزارت امایــش ســرزمین، در کشــور فرانســه وجــود دارد. 

3. در ایــن رابطــه اولیــن اقدامــات داتــار جابجایــی صنایــع ســنگین مثــل انتقــال کارخانــه بــزرگ ذوب آهــن فــوس ســورمر بــه قطــب صنعتــی دنکــرک اســت و یــا انتقــال کارخانــه 
رنــو بــه شــمال و ســیتروئن بــه بروتایــن اســت.
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۳. تجزیه و تحلیل شرایط سرزمین و طرحها، و ارایه آمار و اطاعات دقیق

۴. تبیین و تدوین چشم اندازهای اتی سرزمین به منظور ترسیم مسیرهای آینده سرزمین

کننــده و حتــی مجــری در  از ایــن رو در اجــرای برنامه هــای آمایــش ســرزمین، داتــار بــه عنــوان طــراح و هماهنــگ 

کلیــه سیاســتها و پروژه هــای اجراشــده آمایــش ســرزمین نقــش محــوری داشــته اســت. در ســال 2۰۰۵، قلمــرو عملیاتــی 

کــه وظایــف آن بســیار فراتــر از هماهنگــی و یــا طــرح برنامــه  داتــار گســترش یافــت و تبدیــل بــه تشــکیات اروپایــی شــد 

بــود.

4-آمایش سرزمین فرانسه در دوره 1983-98

کــه اشــاره شــد تمرکززدایــی جــزو اولیــن برنامه هــای امایــش ســرزمین بــه منظــور ایجــاد تعــادل و توزیــع  همانطــوری 

ــتگی  ــا وابس ــرزمین لزوم ــهای س ــق و بخش ــرح، مناط ــن ط ــود. در ای ــه ب ــا در فرانس ــت و فعالیته ــوازن جمعی ــب و مت مناس

کننــد.  اداری، سیاســی، مالــی و فنــی خــود را بــه مرکــز از دســت نمی دادنــد و نمی تواننــد بــرای امــور خــود تصمیم گیــری 

ــش  ــارم امای ــوج چه ــاز م ــه آغ ک ــد  ــب ش ــر تصوی ــون دوف ــا قان ــی ی ــون تمرکززدای ــال 198۳ قان ــا در س ــن خ ــران ای ــرای جب ب

: ســرزمین در ایــن کشــور اســت. ایــن برنامــه تــا ســال 1998 ادامــه داشــت. مهمتریــن اهــداف ایــن قانــون عبارتنــد بودنــد از

1. کاهــش تصدیگــری و قیمومیتهــای اداری، سیاســی و مالــی و فنــی دولــت بــر مجموعه هــا و قدرتهــای مخلــی و ایجــاد 

زمینــه مشــارکت عمومــی در طرحهــا و اجــرای سیاســتهای تدوین شــده

گذاری مسئولیت، شایستگی و صاحیت به مجموعه های سرزمینی 2. انتقال و وا

۳. توسعه و شکوفایی شهرهای متوسط، کوچک و مجموعه های روستایی

گیــر  کارایــی و از بیــن بــردن موانــع دســت و پا ، افزایــش پتانســیل محلــی و  ، افزایــش ســرعت در امــور ۴. مدیریــت بهتــر

اداری و بوروکراســی در پهینــه ســرزمین

در ایــن قانــون وظیفــه دولــت مرکــزی، سیاســتگذاری کلــی، طرح ریــزی کان ســرزمین، برنامه ریــزی کان، تنظیــم، 

پایــش، یکپارچه ســازی، هماهنگــی و کنتــرل کلیــه امــور مرتبــط بــا آمایــش ســرزمین را بــه عهــده دارد.

تمرکززدایــی، بهتریــن وســیله انطبــاق اقدامــات دولتــی و عمومــی بــا نیازمندیهــای نقــاط مختلــف کشــور و اعتمــاد 

کارهــای دولتــی، ایــن  کــه در مناطــق مختلــف ســرزمین زندگــی می کننــد. بــا توجــه بــه حجــم انبــوه  بــه کســانی اســت 

نــوع نگــرش و رویکــرد داوطلبانــه بــرای دولــت مرکــزی ایــن امــکان را فراهــم نمــود تــا بــه جــای پرداختــن بــه جزییــات 

، بیشــتر بــه سیاســتها، طرحهــا و برنامه ریــزی کان ســرزمینی بپــردازد. گیــر بســیار وقــت 

تصمیم گیــری  قــدرت  تفویــض  قبیــل  از  مهــم  اقــدام  چندیــن  مســتلزم  تمرکززدایــی  طــرح  اجــرای  ســازوکار 

مالــی  تامیــن  مختلــف،  بخش هــای  میــان  کنتــرل  و  هماهنگــی  بــرای  برنامه ریــزی   ســرزمینی،  شــبکه های  بــه 
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گــون و توســعه آموزش هــای حرفــه ای در ســطح کشــور بــود و موجــب شــد تــوازن  زیرســاخت های کان در مناطــق گونا

کــه فقــط در ســال 1991 حــدود ۴ هــزار  کــم ایــن کشــور ایجــاد شــود. به طــوری  و تعــادل مناســبی میــان مناطــق مترا

شــغل از پاریــس بــه دیگــر مناطــق و شــرکت های بزرگــی همچــون ENA، ONF و SEITA بــه خــارج از پاریــس منتقــل 

کنــار ســایر سیاســت ها و طرح هــای کان ســرزمینی در حــال  شــدند. در فرانســه سیاســت تمرکززدایــی همچنــان در 

اجراســت کــه منجــر بــه تعدیــل و تنظیــم بیشــتر مناطــق و اســتقال و خودگردانــی گســترده تری در مجموعه هــای ایــن 

ســرزمین شــده اســت. 

5-آمایش سرزمین فرانسه در دوره 1998 تا کنون

در ایــن دوره مــوج پنجــم تحــوالت آمایــش ســرزمین در فرانســه آغــاز شــده اســت.از ســال 199۷ بــا توســعه و تحــوالت 

پــی در پــی و متعــدد سیاســتها و رویه هــای اتحادیــه اروپــا، لــزوم بازنگــری چارچوبهــای قوانیــن، سیاســتها و طرح هــای 

امایــش ســرزمین فرانســه توســط داتــار مطــرح شــد. تاثیــرات یکپارچــه شــدن اروپــا و ایجــاد بــازار مشــترک، مســایل و 

ــزرگ  ــی ب ــای صنعت ــل فعالیته ــدن مح ــون ش ــه دگرگ ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن ــه ب ک ــود آورد  ــی بوج ــکات مختلف مش

گاهــی بــه بــازار اصلــی نزدیــک نبودنــد و همچنیــن عــدم پیــروی از اســتانداردها و هنجارهــای خــاص اروپــا، ماننــد  کــه 

کــه از ایــن پــس خطــوط امایــش ســرزمین  حفاظــت از محیــط زیســت و ... نــام بــرد. بنابرایــن شــرایط اقتصــاد می کــرد 

در فرانســه بــا معیارهــای اروپایــی و جهانــی تدویــن شــوند. بــر ایــن اســاس داتــار بــا تحلیــل دقیــق از شــرایط نتایجــی 

ــا حــدودی تفــاوت داشــت. محورهــای اساســی و مهــم ایــن دوره  ــا تحلیلهــا و نگرشــهای گذشــته ت ــه ب ک ــرد  ک ــه  را ارای

: عبارتنــد از

1. ادامــه تمرکززدایــی منطقــه پاریــس و ایــل دو فرانــس: پاریــس بایــد بــا مقیــاس ملــی بــاز هــم تمرکززدایــی شــده و 

فعالیتهــای ســنگین از ان منتقــل شــود، ولــی بایــد بــا مقیــاس اروپایــی و جهانــی مدرنیــزه شــده و تبدیــل بــه شــهر 

جهانــی شــود. 

2. اســتقرار و تقویــت سیاســت تمرکززدایــی در پهنــه ســرزمین: سیاســت تمرکززدایــی در ســال 1981 اجــرا شــد و 

گرفــت  گردیــد. قوانیــن تمرکززدایــی مجــددا در ســال 2۰۰۳ مــورد حمایــت قــرار  در ســال 1998 مجــددا تقویــت 

ــوم و منطقــه ای دارای  ــون، شــوراهای عم کم ــندیکاهای  ــا، س ــد کمونه ــف ســرزمینی مانن ــای مختل و مجموعه ه

قــدرت زیــادی شــدند.

، فضاهای طبیعی و روستایی کید بر توسعه پایدار ۳. اجرای امایش سرزمین با تا
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کیــد بــر توســعه  بــه منظــور اجــرای محورهــای فــوق، در ســال 1998 وزارت امایــش ســرزمین و محیــط زیســت بــا تا

متعــادل، حفاظــت از محیــط زیســت و توســعه پایــدار ســرزمین ایجــاد شــد. بــه عــاوه در ســال 1999 قانــون »جهــت 

دهــی بــرای آمایــش و توســعه پایــدار ســرزمین« بــه منظــور تطبیــق سیاســتهای آمایــش ســرزمین بــا اقتصــاد، اجتمــاع، 

طبیعــت و ابعــاد زیســت محیطــی و توســعه پایــدار ســرزمین تصویــب شــد.

گرفتــن اقضائــات محلــی،  کــه بتوانــد بــا در نظــر  ۴. ایجــاد قطب هــای رقابتــی در پهنــه ســرزمین در مقیــاس اروپایــی 

کنــد. بــرای ایــن منظــور در ســال  توانمنــدی ســرزمینها را در زمینــه مقابلــه بــا رقبــا در ســطح اروپــا و جهــان تقویــت 

2۰۰۴، تشــکیاتی بــا عنــوان کمیتــه میــان وزارتــی آمایــش و رقابــت ســرزمین ها )CIACT( ایجــاد شــد.

)LGV( ۵. ایجاد زیرساختهای ارتباطی و به خصوص بزرگراهها و خطوط پرسرعت راه آهن

نحــوی  بــه  فرانســه  ســرزمینی  آمایــش  امــور  در  قانون گــذاری  و  طرح ریــزی  سیاســت گذاری،  رونــد  و  ســازوکار 

کــه امــکان نــدارد بــدون اســتفاده از مبانــی علمــی و نظــری، کوچک تریــن اقدامــی در زمینــه تحقــق  برنامه ریــزی شــده 

آمایش هــای ســرزمینی انجــام شــود. یکــی از خصوصیــات مهــم تحــوالت آمایــش ســرزمینی در کشــور فرانســه، توجــه 

کــه بایــد از مرحلــه هدف گــذاری تــا پیاده ســازی بــه صــورت  جــدی و عمیــق بــه رونــد و فرآینــد سیاست گذاری هاســت 

زنجیــره ای و پیوســته تدویــن و برنامه ریــزی شــود. بنابرایــن دولــت و زیرمجموعه هــای ســرزمینی فقــط بــه تدویــن و 

ــا امکان ســنجی دقیــق، طراحــی راهکارهــای  ــرای هــر طــرح و برنامــه ای، ب تصویــب طرح هــا اقــدام نمی کننــد، بلکــه ب

مناســب، ایجــاد زیرســاخت های تحقیقاتــی و تشــکیاتی، تامیــن منابــع مــورد نیــاز و ایجــاد انســجام و هماهنگــی، 

زمینــه مناســبی را بــرای اجــرای طرح هــا فراهــم می آورنــد. آمایــش ســرزمین در فرانســه، به منظــور بهتریــن توزیــع 

جمعیــت، به تبــع منابــع طبیعــی و فعالیت هــای اقتصــادی در ســرزمین اســت. هــدف اصلــی ایــن مطالعــات فقــط 

دســتیابی بــه یــک اقتصــاد شــکوفا نیســت، بلکــه چالــش اصلــی آن فراهــم شــدن بهتریــن شــرایط زندگــی، اشــتغال، 

بهداشــت و در مجمــوع شــرایط زندگــی مناســب بــرای مــردم اســت.

6- جمع بندی و ارائه پیشنهادهایی برای آمایش سرزمین ایران

و  برنامه ریــزی شــهری و منطقــه ای  امایــش در  از  کشــور فرانســه در زمینــه اســتفاده  اشــاره شــد  کــه  همانطــوری 

همچنیــن تعــادل بخشــی بــه توســعه فعالیتهــای صنعتــی در ســطح جهــان کشــوری پیشــتاز بــوده اســت. بویــژه بــرای 

کشــور بــوده اســت. در  بازســازی های ناشــی از جنــگ جهانــی دوم، تکیــه اساســی بــر ماحظــات آمایشــی در ایــن 

جــدول زیــر رویکردهــا و اقدامــات مهــم فرانســه در زمینــه امایــش ســرزمین خاصــه شــده اســت:
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ح دوره 1998 تا کنوندوره 98-1983دوره 83-1945شر

رویکردها

گراویه با عنوان پاریس و بیابان  کتاب  انتشار 
فرانسه

توجه به توازن در زمینه شهرها، 
حفظ جهات مثبت زندگی 

روستایی
حمایت از قوانین تمرکززدایی با 
کردن  هدف متعادل و هماهنگ 

رشد مناطق و مجموعه های محلی 
با ریتم و آهنگ اروپایی پیدایش فکر آمایشی با هدف تمرکززدایی از 

پاریس
شروع قانون تمرکززدایی با تفویض 

قدرت تصمیم گیری و تعیین 
سرنوشت بخش های کوچک 

سرزمین شالوده گذاری مفهوم علمی آمایش
آمایش سرزمین با چشم انداز 

اروپایی و جهانی مشخص شدن محورهای بازسازی با توجه به 
سیاستهای آمایشی

نقش دولت مرکزی در 
سیاست گذاری کان، طرح ریزی 

کان سرزمینی، تنظیم 
یکپارچه سازی، پایش، هماهنگی و 

کنترل امور
طراحی طرحها و برنامه های اساسی و 

بلندمدت آمایشی
قانونی کردن جهت دهی آمایش به 
توسعه پایدار و تطبیق سیاستهای 

آمایشی با ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی، طبیعی و زیست 

محیطی توسعه پایدار سرزمین

توجه به رفع نابرابریهای فضایی، جمعیتی، 
اقتصادی و ایجاد تعادل و توزیع جغرافیایی 

مناسب فعالیتها در پهنه سرزمین

کاهش مسئولیتهای اجرایی و 
عملیاتی و افزایش مسئولیتهای 

ستادی دولت

اقدامات

تاسیس اداره امایش سرزمین در وزارت 
بازسازی و شهرسازی

تهیه طرح آمایش عمومی فرانسه 
توسط داتار

تاسیس وزارت آمایش و محیط 
زیست در کش و قوس سیاستهای 

محلی و اهداف اروپایی

ایجاد وزارتخانه آمایش سرزمین، تاسیس صندوق ملی آمایش
مسکن و جهانگردی )19۷2(

ورود آمایش سرزمین به برنامه دوم توسعه 
)19۵۴-۵۷(

تاسیس وزارت برنامه و آمایش 
سرزمین )19۷۶(

تدوین و تصویب طرح ملی آمایش سرزمین

تاسیس وزارت شهر و آمایش 
سرزمین )1991(

تاسیس کمیته میان وزارتی

تاسیس توسعه نمایندگی دولت برای آمایش 
) سرزمین و اقدامات منطقه ای )داتار

ماخذ:آرامی، حسین )1395(. آمایش سرزمین، تحلیل پیشینه و تجربیات در ایران.انتشارات الگوی پیشرفت.

بــر همیــن اســاس در قبــل از انقــاب اســامی اولیــن برنامــه آمایــش ســرزمین بوســیله شــرکت ســتیران در ایــران 

کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت،  مطالعــه و ارایــه شــده اســت. امــا بــا وجــود فعالیت هــا و برنامه هــای مختلفــی 

کــه  ــر ماحظــات امایــش ســرزمین نبــوده اســت و همیــن امــر موجــب شــده اســت  هیچــگاه توســعه کشــور مبتنــی ب

کــه بیشــتر فعالیت هــای مربــوط  فشــار باالیــی بــر منابــع کشــور )بویــژه آب( در دهه هــای اخیــر وارد شــود. بــه طــوری 
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بــه آمایــش در کشــور در حــد تهیــه برنامــه بــوده و هیچــگاه بــه مرحلــه اجــرا نرســیده اســت. در زیــر مهمتریــن اقدامــات 

کشــور در زمینــه تهیــه ســند آمایــش اشــاره می شــود:

1. ایجــاد مرکــز آمایــش ســرزمین در بهمن مــاه 1۳۵۳ و تنظیــم قــرارداد جهــت تهیــه طــرح آمایــش ســرزمین ایــران بــا 

ــه اول  ــوان تجرب مهندســان مشــاور ســتیران به عن

2. پــس از انقــاب، آغــاز مطالعــات طــرح پایــه آمایــش ســرزمین جمهــوری اســامی ایــران در ســال 1۳۶2 به عنــوان 

تجربــه دوم و تهیــه برنامــه توســعه پنج ســاله اول )1۳۶2 - 1۳۶۶(.

کلیــات طــرح پایــه آمایــش ســرزمین در هیئــت دولــت در ســال 1۳۶۳ به منظــور تدویــن زمینه هــای اصلــی  ۳. تصویــب 

تهیــه برنامه هــای توســعه اقتصــادی، اجتماعــی، منطقــه ای و ارائــه چارچــوب نظــری توســعه منطقــه ای در قالــب 

اســتراتژی ملــی و نتیجه گیــری مکانــی از آنهــا

۴. تدویــن اصــول اســتراتژی های کلــی درازمــدت آمایــش ســرزمین در ســال 1۳۶۵ کــه در 2۴ جلــد بــا عنــوان: چارچــوب 

نظــری پایــه توســعه اســتان بــرای هــر یک از 2۴ اســتان

۵. آغاز مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین جمهوری اسامی ایران به عنوان تجربه سوم در سال 1۳۷۷.

۶. ارائه نتایج مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین در هیئت دولت در سال 1۳۷9.

۷. مصوبه اصول آمایش سرزمین در عرصه برنامه ریزی در هیئت دولت در سال 1۳8۳

8. تصویــب مصوبــه ضوابــط ملــی آمایــش ســرزمین در برنامــه چهــارم در ســال 1۳8۳ و ایجــاد مرکــز آمایــش ســرزمین و 

توســعه پایــدار 

9. طراحی خط مشی ها و سیاست ها و اقدامات اولویت دار برای مدیریت امور آمایش سرزمین در سال 1۳8۴ 

کــه بــا وجــود تاش هــای نظــری متعــددی  کلــی می تــوان اشــاره نمــود  بــا یــک بررســی اجمالــی، از ایــن تاریخچــه 

کــه اغلــب به صــورت مقطعــی انجــام شــده، یک رونــد و ســیر منطقــی، زنجیــره ای، یکپارچــه و جامــع در هیــچ یــک از 

کــز تحقیقاتــی مناســب،  طرح هــا و برنامه هــا دیــده نمی شــود.  همچنیــن بــه دلیــل نبــود جریــان فکــری صحیــح، مرا

ــگاه ها و  ــرزمین در دانش ــش س ــته آمای ــود رش ــرزمین، نب ــش س ــون آمای ــول و فن ــران از اص ــان در ای ــی مجری گاه ــدم آ ع

عــدم شــناخت وزرا و نماینــدگان مجلــس از اهمیــت و فنــون آمایــش ســرزمین، اســتقبال چندانــی از آمایــش ســرزمین 

ــیده  ــی کش کام ــه نا ــده و ب ــری باقی مان ــه و نظ ــه مصوب ــا در مرحل ــا و برنامه ه ــب طرح ه ــده و اغل ــون نش کن ــران تا در ای

شــده اند. نمونــه بــارز آن عــدم تعــادل جغرافیــای و جمعیتــی در کل ســرزمین و به خصــوص انفجــار و افزایــش بی رویــه 

جمعیــت در تهــران و ســایر کان شــهرهای کشــور اســت. 
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کشــور و توســعه فعالیتهــای اقتصــادی بــر  بنابرایــن چنانچــه در بــاال اشــاره شــد، مســئله امایــش ســرزمین در 

کــه  مبنــای آن همــواره یکــی از دغدغه هــای سیاســتگذاران بــوده اســت، امــا وضعیــت فعلــی کشــور نشــان می دهــد 

کــه بیانگــر نــگاه بخشــی، اســتانی و حتــی شــهری سیاســت  ایــن برنامه هــا و اقدامــات هیچــگاه اجرایــی نشــده اســت 

ــت.  ــور اس ــه در کش ــه جانب ــعه هم ــه توس ــه مقول ــور ب ــذاران کش ــذاران و قانون گ گ

طراحــی نظــام برنامه ریــزی مبتنــی بــر آمایــش ســرزمین و ارتقــا جایــگاه آن بــه عنــوان باالدســت ترین ســند توســعه 

بلندمــدت کشــور د ر راســتای اعتــای نظــام برنامه ریــزی کشــور از طریــق نهادینه ســازی رویکــرد آمایشــی در بدنــه 

نظــام برنامه ریــزی بــه منظــور تنظیــم رابطــه دیدگاههــای درازمــدت و میــان مــدت و تنظیــم روابــط بیــن برنامه ریــزی 

گــون و عرصه هــای مختلــف جغرافیایــی در چارچــوب  گونا بخشــی و منطقــه و تعییــن نقــش و جایــگاه بخش هــای 

مبانــی آمایــش صــورت می گیــرد. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه تجــارب کشــور و همچنیــن درس هــای برگرفتــه از برنامــه 

گــذاران کشــور ارایــه نمــود: امایــش ســرزمین در فرانســه، می تــوان پیشــنهادات زیــر را بــرای سیاســت 

. 1. ایجاد اجماع در سطح نخبگان و سیاستگذاران برای اهمیت آمایش سرزمین در توسعه پایدار کشور

2. تصویب اجرای برنامه های توسعه کشور در اسناد باالدستی کشور مبتنی بر امایش سرزمین

۳. ایجــاد نهــاد مســتقل بــرای برنامه ریــزی، سیاســت گذاری، پایــش، تامیــن مالــی طرح هــا و برنامه هــای مرتبــط بــا 

آمایــش ســرزمین

۴. تدوین برنامه آمایش سرزمین کشور با نگاه به توسعه پایدار کشور

۵. تدوین برنامه آمایش سرزمین کشور با نگاه تمرکززدایی از تهران و کان شهرهای کشور

7- منابع

ــرزمین،  ــش س ــه آمای ــرن، مجل ــه در نیم ق ــرزمین فرانس ــش س ــوالت کان آمای ــیر تح ــر س ــی ب ــد، تحلیل ــید محم ــودی .س 1. محم

ســال اول شــماره اول پاییــز و زمســتان 88.

2. لطفــی .ســهند، بررســی و تحلیــل نظــام برنامه ریــزی فضایــی فرانســه، مجلــه آمایــش ســرزمین، ســال ســوم شــماره پنجــم پاییــز 

و زمســتان 9۰.

۳. آرامی، حسین )1۳9۵(. آمایش سرزمین، تحلیل پیشینه و تجربیات در ایران.انتشارات الگوی پیشرفت.

کنفرانــس علمــی  ۴. لطیفــی. غامرضــا. 1۳91. مــروری بــر ضــرورت و اهــداف برنامــه امایــش در ایــران و فرانســه. ویژنامــه اولیــن 

رفــاه اجتماعــی ایــران.


