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Introduction Spatial planning is a set of measures to organize the distribution of human and 
activities carried out in the geographical space. Each area should enjoy a range of economic 
and social activities based on its capabilities, needs, and situation. Spatial planning is the basis 
of organizing regional development and it is the main instrument for regional and national 
planning and policy making; it provides the basis for the preparation of socio-economic 
development plans for each area or country. Since for the fulfillment of development objectives 
all social resources, including human, economic, spatial, and environmental resources should 
be used and making use of all these elements needs planning, spatial planning is the basis of 
comprehensive development plans and projects and connects spatial, social, and economic 
planning, or as a whole in the form of comprehensive planning, in regional and national scale. 
Border areas have special characteristics due to their contacts with the external environments. 
The cross-border exchanges and spatial connections between the adjacent countries as well 
as the various vulnerabilities and threats posed by this issue necessitate special care to the 
process of development planning in these areas. The aim of the present research was to 
investigate the employed strategies for spatial plannig in brder areas in Five-Year economic, 
social, and cultural development plans of Islamic Republic of Iran (1st to 5th Plan). 
Conclusion In general, and especially in the 3rd and 4th plans, the economic strategy is more 
important. Also, spatial differences have not been considered in 5-year development plans; 
strategies ignored the differences in the various border areas of the country and looked at all 
areas in the same way. In addition, a special type of strategy is focused in each plan.
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  چکيده
دهی توزیع منظور سامانمجموعه اقداماتی است که به ،آمایش سرزمین مقدمه:

هر منطقه  .گیردی انجام مییجغرافیا فضای در هاو پراکندگی انسان و فعالیت
های ها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیتباید متناسب با قابلیت

دهی توسعه آمایش سرزمین زیربنای سامان اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد.
است و ای و ملی های منطقهگیریریزی و تصمیمابزار اصلی برنامه و ایمنطقه
اجتماعی هر منطقه یا کشور را  -عه اقتصادیهای توسبرنامه هاصلی تهی هزمین

منابع اجتماعی  هکه برای تحقق اهداف توسعه، باید هم آنجا آورد. ازفراهم می
کار گرفت و  اعم از منابع انسانی، اقتصادی و منابع فضایی و محیطی را به

ریزی است، لذا آمایش سرزمین مبنای اینها مستلزم برنامه هکارگیری همبه
های اقتصادی، ریزیبرنامه ههای جامع توسعه بوده و پیونددهندا و برنامههطرح

مناطق  ای است.اجتماعی و فضایی یا مجموع آنان در مقیاس ملی و منطقه
های خاصی برخوردارند. وجود خارجی از ویژگی هایدلیل تماس با محیطمرزی به

و تهدیدات مختلف  هاپذیریو آسیب مبادالت و پیوندهای فضایی دو سوی مرز
این مناطق را مطرح  ریزی توسعهناشی از این امر، لزوم توجه به امر برنامه

راهبردهای آمایش مناطق مرزی در بررسی پژوهش حاضر هدف  بنابراینکند. می
های اول تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی برنامه
  بود.) ۱۳۶۸-۹۳(ن ایرا

راهبرد اقتصادی از  ،در برنامه سوم و چهارم یژهوبه در مجموع و :گیرینتیجه
های های مکانی در برنامهتفاوت است. همچنیناهمیت بیشتری برخوردار 

های مناطق راهبردها، تفاوت و ساله توسعه مورد توجه قرار نگرفته استپنج
صورت یکسان و به همه مناطق به همرزی مختلف کشور را نادیده گرفت

  است.در هر برنامه راهبرد خاصی بیشتر مورد توجه  اند. ضمناً نگریسته
 ساله توسعه اقتصادی،های پنجبرنامه ،راهبرد ،مناطق مرزی ،آمایش سرزمین ها:کلیدواژه

  اجتماعی، فرهنگی
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  مقدمه
در حال حاضر مبحث آمایش سرزمین یکی از مسایل روز دنیاست. 

دادن کاربری ریزی و سازماناز آنجا که آمایش سرزمین شامل برنامه
ها، محل فعالیت و تجهیزات و اراضی، تعیین محل ُسکنای انسان

اقتصادی  - های بین عوامل گوناگون نظام اجتماعیهمچنین کنش
  االیی دارد.است، بنابراین اهمیت ب

ریزی سال سابقه برنامه ۶۰در رابطه با کشوری مانند ایران که حدود 
توسعه را تجربه کرده ولی هنوز با مشکالت اساسی مواجه است، 

مند (سیستماتیک) ارتباط بین اجزای نظام شناخت نظام
ای دارد. ریزی و جایگاه هر جزء در کل نظام اهمیت ویژهبرنامه

دلیل وجود مرزهای طوالنی و در ایران، بهآمایش مناطق مرزی 

ای در های ایران، از جایگاه ویژهبودن بیش از نیمی از استانمرزی
ریزی کشور برخوردار است. با توجه به این امر لزوم نظام برنامه

ها و نیز پرداختن به آمایش مناطق مرزی، راهبردها، سیاست
شود. حساس میراهکارهای برخورد با مشکالت مناطق مرزی ا

مطالعات نشان داده است که توسعه و امنیت در مناطق مرزی الزم 
ای . همچنین، شدت عدم تعادل منطقه[2	,1]و ملزوم یکدیگر است

میان مناطق مرزی و مناطق داخلی در ایران بر توسعه پایدار ملی 
تاثیر سویی دارد. آمایش مناطق مرزی سعی دارد به کاهش 

ریزی امر کمک نماید و با ارایه یک نوع برنامه مشکالت ناشی از این
راهبردی، توسعه یکپارچه و پایدار ملی را تحقق بخشد.  -فضایی

تحلیلی، گامی در این مسیر بود تا  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی
کاررفته در آمایش های توسعه، راهبردهای بهبا کنکاش در برنامه

رار دهد. برای گردآوری مناطق مرزی را مورد شناسایی و تحلیل ق
ای استفاده شد. بنابراین اطالعات از شیوه اسنادی و کتابخانه

پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای آمایش مناطق مرزی در 
های اول تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه

  ) صورت گرفت.۱۳۶۸- ۹۳جمهوری اسالمی ایران (
  

  ریزی در ایراندر نظام برنامهآمایش سرزمین و جایگاه آن 
ریزی برای آن به آغاز تفکر آمایش سرزمین در ایران و ارایه برنامه

در موسسه مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران در  ۱۳۴۵ماه بهمن
پی افزایش جمعیت شهر تهران و سیاست پیرامونی عمرانی 

از  . آمایش سرزمین در ایران به دو دوره قبل و بعد[3]گرددبرمی
شود. آمایش سرزمین، قبل از انقالب متاثر بندی میانقالب تقسیم

ترین دلیل آن از الگوی کشور فرانسه و شهر پاریس بوده است و مهم
وجودآمده بین تهران و پاریس های مشترک بهرا شاید بتوان چالش

و همچنین ناهماهنگی توسعه مناطق (شهر و روستا) و در پی آن 
ازدیاد مهاجرت به شهر دانست. پس از انقالب تخلیه روستاها و 

ریزی فضایی و توجه خاصی به مساله برنامه ۱۳۶۱اسالمی تا سال 
مطالعات  ۱۳۶۴تا  ۱۳۶۲های آمایش سرزمین نشده بود. بین سال

جلد توسط دفتر آمایش سازمان  ۶طرح پایه آمایش سرزمین در 
یه راهبرد بعد از ارا ۱۳۶۸برنامه و بودجه منتشر شد. در سال 

جلدی تحت عنوان "چهارچوب نظری توسعه ۲۴بلندمدت، سند 
استان ایران تهیه شده است. در  ۲۴ای استان" برای هر یک از پایه

که بر تناسب بین جمعیت، توسعه و  ۱۳۶۰برخالف دهه  ۱۳۷۰دهه 
محیط زیست تاکید داشت، مقوالت اجتماعی به آن اضافه شد. 

ترین رویکرد به آمایش مهم ۱۴۰۴ه افق ، تهیه برنام۱۳۸۰اوایل دهه 
. ][4ریزی فضایی در ایران بوده استسرزمین و ضرورت برنامه

های ایجادشده در خصوص آمایش سرزمین، مانع از تحقق چالش
  .[5]) ۲و  ۱نظر برای آمایش سرزمین شده است (جدول اهداف مد 

  
  در ایران اسالمی انقالب از پس سرزمین آمایش هایفعالیت )۱ جدول
  سرزمین یشآما یهاچالش  آمایشی و ریزیهبرنام هایفعالیت
۱۳۶۸ -۱۳۶۲  

  تحمیلی ساله۸ جنگ وقوع  مطالعات طرح آمایش سرزمین
۱۳۷۶ -۱۳۶۸  
  جنگ از دعب سازندگی مشکالت  سرزمین یشآما رکود
۱۳۸۴ -۱۳۷۶  

  شرایط نبود و زدگیشتاب  ملی توسعه پایه نظریه مطالعات
  کنونتا ۱۳۸۴
  دولت نگرش از ناشی چالش  سرزمین آمایش طرح دوباره رکود
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 و اجتماعی اقتصادی، توسعه هایبرنامه در سرزمین آمایش جایگاه )۲ جدول
  ایران اسالمی جمهوری فرهنگی
  جایگاه  هابرنامه
  اول برنامه
۷۲ -۱۳۶۸  
  

 ساالنه، پروژه تعدادی و ساله۲۰ه برنامه بلندمدت ایار رغمعلی
  نرسید. اسالمی شورای مجلس تصویب به سالهپنج توسعه برنامه

  دوم برنامه
۷۸-۱۳۷۴  

  
  

 تصویب به سرزمین آمایش ایمنطقه و ملی هایخط مشی
 هایخط مشی تنها نهایی پیوست در اما ،رسید اقتصاد شورای
  .شد درج سرزمین آمایش

  سوم برنامه

۸۳ -۱۳۷۹  
  
  

 پرداخته سرزمین آمایش به سوم، برنامه قانون شانزدهم فصل در
 تشریح فضایی، سازمان گیریشکل اصلی عواملبه  آن در و شد
 ضعف و قوت نقاط بررسیو  هافعالیت توزیع موجود وضع

  شد. پرداخته
  مچهار برنامه
۸۸ -۱۳۸۴  

  
  

 ایمنطقه توازن و سرزمین آمایش به چهارم برنامه ششم فصل
مناسب جمعیت زیع تو برای را متعددی احکام و یافت اختصاص
  گذاشت. دولت شود بر و فعالیت

  پنجم برنامه
۹۳ -۱۳۸۹  
  
  

برای رفع  ایمنطقه توسعه و فضایی ریزیبرنامه کمیسیون
 ایران در سرزمین آمایش ایرادات رفع ومشکالت توسعه فضایی 

  .تشکیل شد مختلف ادوار در
  

  مرز و مناطق مرزی
یک واحد سیاسی ترین عامل تشخیص و جدایی مرزهای سیاسی مهم

متشکل از واحدهای دیگر است. خطوط مرزی، خطوطی اعتباری و 
منظور تحدید حدود یک واحد سیاسی روی زمین قراردادی هستند که به

شوند. چنانچه منظور از واحد سیاسی حکومت باشد، مشخص می
کند به خطوطی که سرزمین یک حکومت را از حکومت همسایه جدا می

دهی المللی، در شکلاند. مرزهای بینی معروفالمللمرزهای بین
ای به ها نقش برجستهمناسبات سیاسی و اقتصادی میان حکومت
شدت تحت تاثیر قرار عهده دارند. مرزها کنش متقابل مرزنشینان را به

دهند. شکوفایی و زوال شهرها و حوزه نفوذ آنها در مجاورت مرز می
های جدیدی برای آنها پدید بستگی به این دارد که خط مرزی، نقش

های آورد یا برعکس، حوزه طبیعی آنها را برهم زند. در میان گونه
ها المللی، به این دلیل که در آن بیش از سایر گونهمختلف مرز، مرز بین

امکان بروز اختالف و منازعه سیاسی وجود دارد از اهمیت بیشتری 
  .[6]برخوردار است

منظور تماس میان دو نهاد دارای بههای قدیم "سرحد"، در زمان
موجودیت که از نظر اجتماعی و سیاسی یکپارچه بودند اطالق 

توان با اطمینان داد. میشد. هر سرحدی دو نهایت را نشان میمی
عنوان شاخص بیرونی قدرت و نفوذ یک حکومت خاطر سرحد را به

یف های فشار سیاسی یک قدرت در مقابل دیگری توصیا نشانه لبه
  .[7]کرد

عنوان خطی است که حدود یک سرزمین را با توجه به اینکه "مرز" به
سازد؛ بنابراین مشخص کرده و آن را از سرزمین مجاورش جدا می

شود و مناطق خارجی پیرامونی به حساب مناطق داخلی، مرکزی می
شدن مناطق پیرامونی، کشیدهحاشیهآید. در فرآیند انزوا و بهمی

کند. پس ی نیز خصوصیات مناطق پیرامونی را پیدا میمناطق مرز
در شرایطی که مناطق مرزی دور از مرکز یک کشور باشد، مناطق 

آید. بنابراین مناطق مرزی محل تالقی دو پیرامونی به حساب می
مراد  .[9	;8]نیافتگی در مناطق پیرامونی استپدیده ناامنی و توسعه

مجاور مرز است که شامل  از مناطق مرزی، نواحی جغرافیایی
. [10]های واقع در آن نواحی استشهرها، روستاها و تمامی آبادی

های گوناگون داخلی و خارجی دلیل تماس با محیطمناطق مرزی به
های خاص برخوردارند. وجود مبادالت و پیوندهای فضای از ویژگی

های توسعه، ای را در فراگیری برنامهدو سوی مرز اهمیت ویژه
  .[2]امنیت و آمایش کشور به مناطق مرزی داده است

  
  نایلز هنسنهای مناطق مرزی از دیدگاه نظریه ویژگی

  های مثبت:الف) ویژگی
دلیل شعاع های تجاری و فرهنگی در مناطق مرزی بهتوسعه فعالیت - ۱

کند، بیشتر از مناطق مرکزی نفوذی که در کشورهای مجاور پیدا می
تواند در فرآیند توسعه مناطق مرزی و کل کشور میاست و این پدیده 

  کارگرفته شود.به
دلیل فرار از گذاری در مناطق مرزی نسبت به مناطق داخلی بهسرمایه - ۲

دهد (با استناد به دست میمالیات یا معافیت مالیاتی سود بیشتری به
  ).لوشنظریه 

  های منفی:ب) ویژگی
ناطق مرکزی که بر فرآیند توسعه عدم تعادل میان مناطق مرزی و م - ۱

  گذارد.در این مناطق تاثیر می
ناهمخوانی میان اهداف سیاسی و اقتصادی که باعث ظهور  - ۲

  شود.مشکالت مربوط به آن در مناطق مرزی می
های مناطق مرزی اصول کلی و ویژگی هانسنبراساس این تحلیل، 
  کند:را به شرح زیر بیان می

المللی (که در مناطق مرزی اعمال با تجارت بینوجود موانع مرتبط  - ۱
	شود)،می
های گوناگون در دلیل تفاوتقطع ارتباط با کشورهای مجاور بنا به - ۲

  های اقتصادی و فرهنگی،زمینه
	خطر تهدید و تهاجم نظامی، - ۳
	گسست در ساختار فضایی این مناطق بر اثر ایجاد مرزهای فیزیکی. - ۴

کند که تا مادامی که این شرایط ل میچنین استدال نایلز هنسن
برقرار و این خصوصیات برای مناطق مرزی برقرار باشد، مناطق 

نیافته و پیرامونی باقی صورت مناطق محروم، توسعهمرزی به
  .[11]خواهند ماند

  
	لزوم توجه به آمایش مناطق مرزی ایران

امنیت و ریزی است که توسعه را با آمایش مناطق مرزی نوعی برنامه
دفاع از نیازهای مناطق مرزی، در چهارچوب شرایطی که مناطق مرزی 

دهد و راهکاری برای توسعه مناطق مرزی دارند، به یکدیگر پیوند می
کند که در آن امنیت و توسعه، الزم و ملزوم یکدیگر معرفی می

	,1]شوندمی ترین ترین و حساس. مناطق مرزی ایران یکی از مهم[2
آید. این مناطق در ی خاورمیانه و کل جهان به حساب میمناطق مرز

طول تاریخ حوادث گوناگون سیاسی و نظامی را شاهد بوده است. 
برخورداری ایران از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، حساسیت بیشتری 
نسبت به این مناطق جلب کرده است. بنابراین، در طول تاریخ 

جغرافیایی ایران دچار تحول  چندهزارساله ایران، نه تنها وسعت و شکل
وبیش دستخوش تغییر بوده شده، بلکه مرزهای سیاسی آن نیز  کم
هایی از مناطق مرزی ایران است. در چنین شرایطی از دیرباز، قسمت

) ترددهای غیرقانونی ۲) وجود تهدیدات نظامی مداوم، ۱دالیلی نظیر به
های معاند و هگرو صورت مهاجران غیرقانونی،اتباع کشورهای مجاور به
نیافتگی و محرومیت، یکی از نقاط ) توسعه۳قاچاقچیان مواد مخدر و 

  رفته است.شمار میخیز بهپذیر و بحرانآسیب
  های زیر برخوردار است:همچنین مناطق مرزی ایران از ویژگی

	کیلومتر،۷۸۰۰مرز طوالنی به طول حدود  - ۱



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو ی هشیمختار نیحس ۱۰۰

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                                  فضا یاسیآمايش سنامه صلف

آبی، کوهستانی  تنوع جغرافیایی در مناطق مرزی (خشکی، - ۲
	العبور و غیره)،صعب
کشور و کسب سومین رتبه در جهان، بعد از  ۱۵همسایگی ایران با  - ۳

	روسیه و چین در این زمینه،
	استان)، ۳۱استان از  ۱۶ها (بودن بیش از نیمی از استانمرزی - ۴
	های اقتصادی،های توسعه و ضعف بنیانکمبود زیرساخت - ۵
	پراکندگی آن در نواحی نزدیک به مرز، تراکم اندک جمعیت و - ۶
تنوع خطرات و تهدیدات امنیتی از سوی همسایگان و وابستگی  - ۷

	ها،آنها به ابرقدرت
های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بین این عدم تعادل و نابرابری - ۸

	مناطق و مناطق مرکزی،
 های توسعه در بیشتر این مناطق در مقایسه بابودن شاخصپایین - ۹

	میانگین آن در سطح ملی،
	فرهنگی با کشورهای همجوار و - تداخل قومی - ۱۰
 )۱منسجم در مدیریت مرزی ایران (شکل عدم استراتژی مناسب و  - ۱۱
[2].  
  

  
	ایران مرزی مناطق )١ شکل
	

  راهبرد و انواع آن
هایی برای رسیدن به اهداف از معنی اقدامات و برنامهراهبرد به

راهبرد، چگونگی دستیابی به اهداف را  پیش تعیین شده است.
کند و به اینکه اهداف چه چیز هستند یا چه باید باشند مشخص می

توان گفت راهبرد، . می[12]یا چگونه باید تعیین شوند کاری ندارد
هنر و علم استفاده و توسعه نیروهای سیاسی، اقتصادی، روانی و 

یش احتمال منظور افزانظامی هنگام جنگ و صلح است تا به
های اتخاذشده، پیروزی و کاهش احتمال شکست، از سیاست

استراتژی، خواه "فن مدیریت و . [13]حداکثر حمایت صورت پذیرد
هدایت کلیه منابع جامعه برای تحقق و نیل به هدف مشخص" و خواه 

خواهد به اهداف ای که نظام با استفاده از همه امکانات خود می"برنامه
ا هر تعریف دیگری داشته باشد، حاکی از برنامه و طرحی حیاتی برسد" ی

مشخص برای رسیدن به هدفی مشخص است. به عبارت دیگر استراتژی 
یکی از منابع و شود. ها و ابزارها تشکیل میاز سه عنصر اهداف، راه

ها و تهدیدهای مرزی عدم وجود استراتژی مناسب و منشا آسیب
استراتژی منسجم و هماهنگ  منسجم در مدیریت مرزی است. عدم

های مالی ها و راهکارها که با هزینهسبب شده است تا بیشتر برنامه
جانبه و شود، به علت عدم نگرش همهو انسانی فراوان طرح می

طور قطعی ها بهبودن به موفقیت نینجامد و این برنامهبخشی
روند صورت معکوس در مرور بهتغییراتی محدود ایجاد نموده و به
  .[14]گیرندتقویت تهدیدهای مرزی قرار می
توان گفت که منظور از انواع راهبرد با توجه به مطالب فوق می

معنی استفاده از راهکارها و ابزارهای مختلف امنیتی، سیاسی، به
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای رسیدن به اهداف از پیش 

معنی ه شود بهتعیین شده است. از هر کدام بهره بیشتر گرفت
  بودن آن راهبرد است.غالب
عنوان یک سند مدیریت توسعه، طور کلی آمایش سرزمین بهبه

یافتگی سرزمین بوده که تصویر سازمان فضایی در مرحله توسعه
انداز درازمدت توسعه ملی بر فضای کشور است. تجسم سند چشم

رکیب انداز کلی توزیع جغرافیایی جمعیت، تآمایش سرزمین، چشم
برداری از سرزمین، تامین نیازهای های ناظر بر بهرهمناسب فعالیت

های اقتصادی و اجتماعی را در قلمروی سرزمین جمعیت و فعالیت
ریزی، در ماهیت از کند. آمایش سرزمین از منظر برنامهمشخص می
ریزی فضایی که یک یا ریزی فضایی است، اما هر برنامهِسنخ برنامه
گرا، نگر، کلیجویانه، جامعهای مشارکتز ویژگیای امجموعه

پذیر، دارای نگرش کیفی و استنتاج نگر، انعطافهدفمند، دور
 بابود. فضایی یا جغرافیایی و غیره را نداشته باشد، آمایشی نخواهد 

توجه به اینکه ادبیات و مطالعات موجود در خصوص آمایش 
آن مناطق در ایران  مناطق مرزی و راهبردهای مناسب برای آمایش

بسیار ضعیف است، لذا پژوهش حاضر قدمی در این راستا بود و 
های دنبال تحلیل راهبردهای آمایش مناطق مرزی در برنامهبه
ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسالمی پنج

ایران بود و مد نظر داشت تا به این سئواالت پاسخ دهد که در 
فرهنگی، برای  - ساله توسعه اقتصادی، اجتماعیهای پنجبرنامه

آمایش مناطق مرزی کدام یک از انواع راهبردهای، سیاسی، 
فرهنگی غلبه داشتند و آیا منطبق  -امنیتی، اقتصادی و اجتماعی

های موجود در مناطق مختلف مرزی ایران بودند و تفاوتی با تفاوت
در همه  شده برای آمایش مناطق مرزیبین راهبردهای مطرح

فرهنگی وجود  - ساله توسعه اقتصادی، اجتماعیهای پنجبرنامه
  داشت یا خیر؟

تحلیل راهبردهای مرتبط با آمایش مناطق مرزی در برنامه اول 
دارای کمترین فراوانی بود و راهبرد سیاسی  توسعه نشان داد که

فرهنگی با فراوانی برابر در  - راهبردهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی
. در راهبردهای برنامه دوم ][15) ۳اولویت مشابهی قرار داشتند (جدول 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، راهبرد  - توسعه اقتصادی و اجتماعی
فرهنگی،  - های اجتماعیامنیتی دارای کمترین فراوانی بود و راهبرد

اقتصادی و سیاسی به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص 
. در راهبردهای برنامه سوم، راهبردهای اقتصادی ][16) ۴دادند (جدول 
  ترتیب بیشترین فراوانی و راهبردهای امنیتی و و سیاسی به

. ]1[7) ۵فرهنگی نیز دارای کمترین فراوانی بودند (جدول  - اجتماعی
راهبردهای برنامه چهارم توسعه نشان داد که راهبرد سیاسی دارای 

اجتماعی و  - کمترین فراوانی بود و راهبردهای اقتصادی، فرهنگی
. در ][18) ۶امنیتی به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند (جدول 

راهبرد سیاسی دارای کمترین فراوانی و راهبردهای برنامه پنجم نیز 
فرهنگی، امنیتی و اقتصادی به ترتیب  -تماعیراهبردهای اج

درمجموع در برنامه اول  .][19) ۷بیشترین فراوانی را داشتند (جدول 
  ).۸ (جدول است بوده مالحظه مورد بیشتر اقتصادی راهبرد پنجم، تا
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  توسعه اول سالهپنج برنامه در مرزی مناطق آمایش با مرتبط راهبردهای )٣ جدول
  سیاسی راهبردهای

 ایجاب نظامی و سیاسی مالحظات که مواردی یاستثنا به منطقه هر نسبی هاییتمز با متناسب ها،فعالیت و جمعیت جغرافیایی یعتوز و فضایی دهیسازمان - ١
  ).٧ ص ،مجلس کلی هایهدف ١٠ بند ،توسعه اول برنامه (قانون نمایدمی

  امنیتی راهبردهای

  )٧ ص ،واحده ماده هامشی خط ب بخش ،١- ١ بند ،توسعه اول برنامه (قانون ایران صنعتی و اقتصادی اناتکام لیهک از استفاده بر کیدات با دفاع بنیه تقویت و بازسازی - ١
 ماده هاخط مشی ب بخش ،٢-١ بند، توسعه اول برنامه (قانون اسالمی انقالب دفاعی هکشب ترینوسیععنوان به نامستضعف بسیج طرح اجرایی هایزمینه ردنکفراهم - ٢ 

	)٧ ص ،واحده
	)٧ ص ،واحده ماده هاخط مشی ب بخش ،٣- ١ بند، توسعه اول برنامه (قانون دخترانه و پسرانه مدارس در دفاعی آمادگی آموزش تقویت و کیدات - ٣ 
  .)٧ ص ،واحده ماده هاخط مشی ب بخش ،٤- ١ بند، توسعه اول برنامه (قانون ایران دفاعی صنایع ردنکدومنظوره - ٤ 

  اقتصادی راهبردهای

 نوسازی یا بازسازی طریق از ،برنامه این هایاولویت چهارچوب در و جنگ طول در دیدهخسارت جمعیتی زکمرا و زیربنایی و تولیدی هایظرفیت نوسازی و بازسازی - ١
  )٧ ص ،واحده ماده هاخط مشی ب بخش ،٢- ٢ بند، توسعه اول برنامه (قانون مردمی وسیع هایمشارکت جلب ضمن دیدهآسیب خدماتی و جمعیتی زکمرا
  .)٣ ص ،١٩ تبصره ،اول برنامه (قانون ایراننقطه از نقاط مرزی  ٣صنعتی در  –منطقه آزاد تجاری ٣ حداکثر ایجاد - ٢

  فرهنگی اجتماعی راهبردهای

 مصوب هایطرح قالب در را خدماتی و فرهنگی آموزشی، هایکاربری با اراضی ایران کلیه شهرهای در است موظف شهری) زمین سازمان( شهرسازی و نکمس وزارت - ١
 واگذار ربطذی هایدستگاه به رایگان طوربه ،کتمل از پس خدماتی و آموزشی درمانی، -بهداشتی ،ورزشی ،هنری ،فرهنگی زکمرا و مدارس توسعه و احداث برای شهری
  واحده) ماده ١٠ تبصره ،الف بند، توسعه اول برنامه (قانون نماید
  )١٠ تبصره توسعه، اول برنامه قانون( جوان نسل به نسبت خاص توجه با جامعه در فنون و علوم و تربیت و تعلیم عمومی فرهنگ یفیک یارتقا و میک گسترش - ٢
  ).١٠ تبصره توسعه، اول برنامه (قانون دولت هدایتی و نظارتی هایسیاست بر کیدات با فرهنگی امور نمودندولتی رکتف از اجتناب و فرهنگی هایفعالیت ردنکهمگانی - ٣

  
  توسعه دوم سالهپنج برنامه در مرزی مناطق آمایش با مرتبط راهبردهای )٤ جدول

  سیاسی راهبردهای

  کالن) هایهدف - اول بخش ،٧ بند ،توسعه دوم برنامه (قانون برنامه اهداف تحقق ایران برایی یقضا واجرایی  نظارتی ساختار اصالح - ١
  کالن) هایهدف - اول بخش ،١٢ بند ،توسعه دوم برنامه (قانون خارجی سیاست درایران مصلحت  و متکح و عزت اصول رعایت - ٢
  .کالن) هایهدف - اول بخش ،١٤ بند ،توسعه دوم برنامه (قانون ایران توسعه و التکمش حل برای ابزاریعنوان به تحقیقات کارگیریبه و دهینظام - ٣

  امنیتی راهبردهای

 (قانون محوله هایموریتام انجامبرای  و دوم سالهپنج برنامه اجرای از صیانت ،یخارج و داخلی تهدیدات سازیخنثی و شناسایی ،ایران امنیتی توان بردنباال منظوربه - ١
  )٧٠ تبصره ،توسعه دوم برنامه

  ).٧٠ تبصره، توسعه دوم برنامه قانون( قوا کل معظم فرماندهی تدابیر و هاسیاست ارچوبهچ در نیاز حد در ایرانتقویت بنیه دفاعی  - ٢ 

  اقتصادی راهبردهای

  )١٠ تبصره ،توسعه دوم برنامه (قانونک کوچ اقتصادی هایبنگاه از حمایت و اشتغال ایجاد محرومیت، و فقر کاهش اجتماعی، عدالتتامین  به ککم - ١
 تبصره ،توسعه دوم برنامه (قانون ایران آب منابع از اکار و معقول مطلوب، برداریبهره یسو به کشاورزی آب کنندگانمصرف هدایت و ییجوصرفه هایسیاست اجرای - ٢
١٠(  
  )٦ بند ،١٠ تبصره ،توسعه دوم برنامه (قانون کشاورزی بخش یتمحور با یاقتصاد یدارپا توسعه و رشد - ٣
  )٩ بند ،١٠ تبصره ،توسعه دوم برنامه (قانون غیرنفتی صادرات پیش از یشب توسعه و نفت از حاصل درآمدهای بهایران  اقتصاد وابستگی کاهشبرای  تالش - ٤
  ).١٥ بند ،١٠ تبصره ،توسعه دوم برنامه (قانون دولتی و خصوصی تعاونی،مثل  اقتصادی هایبخش در تعادل ایجاد - ٥

  فرهنگی - اجتماعی راهبردهای

  )١ بند ،کیفی کالن هایهدف اول بخش ،توسعه دوم برنامه (قانون اجتماعی عدالت تحققبرای  تالش - ١
  )٢ بند ،کیفی کالن هایهدف اول بخش ،توسعه دوم برنامه (قانون جامعه عمومی فرهنگ کیفی و کمیی ارتقا و اسالمی اخالق اساسل بریفضا رشد - ٢
 در مشارکت و اجتماعی و خانوادگی انسانی، مناسبات و بدنییتترب و فن هنر، علم، خالقیت، خودی، فرهنگ مذهبی، ایمان هایعرصه در نوجوانان و جوانان هدایت - ٣

  )٣ بند ،کیفی کالن هایهدف اول بخش ،توسعه دوم برنامه (قانون اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، هایصحنه
  )٤ ماده ،کیفی کالن هایهدف اول بخش ،توسعه دوم برنامه (قانون وریبهره افزایش - ٤
  )٥ ماده ،کیفی کالن هایهدف اول بخش ،توسعه دوم برنامه (قانون نیاز مورد انسانی نیروی تربیت - ٥
  )٦ ماده ،کیفی کالن هایهدف اول بخش ،توسعه دوم برنامه (قانون برنامه اجرای بر پیوسته و شایسته نظارت برای الزم تدابیر اتخاذ و مردم عامه مشارکت تقویت -٦
  )٧ ماده ،کیفی کالن هایهدف اول بخش ،توسعه دوم برنامه (قانون ایران طبیعی منابع از بهینه استفاده و زیست حفظ محیط -٧
 بخش ،توسعه دوم برنامه (قانون کار وجدان و اجتماعی نظم قانون، به احترام فرهنگ ترویج و مردم آحاد جانبههمه امنیت حفظ و قانون کامل حاکمیتبرای  تالش -٨
  )٨ ماده ،کیفی کالن هایهدف اول
  .)٩ ماده ،کیفی کالن هایهدف اول بخش ،توسعه دوم برنامه (قانون دولتی اناتکام و مالی منابع کردنعرضه در اسالمی انقالب هایارزش ترجیح و تقویت -٩



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو ی هشیمختار نیحس ۱۰۲

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                                  فضا یاسیآمايش سنامه صلف

  توسعه سوم سالهپنج برنامه در مرزی مناطق آمایش با مرتبط راهبردهای )٥ جدول
  سیاسی راهبردهای

 درمان و بهداشت آموزش، اشتغال، اخراج، اسکان، ورود،ه زمین در گذرنامه) دارای خارجی اتباع و مهاجر پناهنده، (آواره، خارجی اتباع امور گذاریسیاست در تمرکز ایجاد - ١
  .)١٨٠ ماده ،خارجی روابط و داخلی سیاست یعموم ٢٣ فصل ،توسعه سوم برنامه (قانون المللبین روابط و
 داشت خواهد نظارت خارجی روابط یهکل بر هخارج امور وزارتکه  زمینه این در رویه وحدت ایجاد و خارجی روابط در ایران اسالمی جمهوری نظام هایسیاست اعمال - ٢

  .)١٨٣ ماده ،خارجی روابط و داخلی سیاست یعموم ٢٣ فصل ،توسعه سوم برنامه (قانون
 استفاده برای محدودیت ایجاد باعث تنها ن نوع خدمات نهای از افراد یمندبهره وشود یم جامعه اقشار همه شامل آن انجام از حاصل منافع که دولت حاکمیت اعمال - ٣

  .)٦٤ ماده ،خارجی روابط و داخلی سیاست یعموم ٢٣ فصل ،توسعه سوم برنامه (قانون دهدمی افزایش نیز را دولت اقتدار آن تحقق بلکه، شودنمی دیگران
  امنیتی راهبردهای 
 مورد اقالم خرید و استراتژیک و جدید هاییورافن در ویژهبه مسلح، نیروهای نیازهایتامین  منظوربهکه  شودمی داده اجازه مسلح نیروهای یبانیپشت و دفاع وزارت به - ١ 

 اقدام خارجی و داخلی هایطرف مشارکت با خدماتی و صنعتی هایشرکت ایجاد به نسبت قوا، کل معظم فرماندهی از مجوز کسب با و وزیرانتایه یبتصو از پس نیاز
  .)١٧١ ماده ،امنیتی و دفاعی امور ٢٢ فصل ،توسعه سوم برنامه (قانون کند

  اقتصادی راهبردهای
 فصل ،توسعه سوم برنامه (قانون کار انجام مراحل سازیروان گرایش باایران اجرایی  هایدستگاه در عمل مورد هایرویه و هاروش ها،سیستم مجدد مهندسی و اصالح - ١

  .)١ ماده ،مدیریت و اداری ساختار اصالح اول
 منابع یهاعرصه در را اقتصادی مقیاس با بزرگ اراضی است مجاز دولت؛ روستاها ناساکن اولویت با کشاورزی و آب بخش در کارآفرین و متخصص نیروهای از استفاده - ٢

  .)١٠٨ ماده ،مدیریت و اداری ساختار اصالح اول فصل ،توسعه سوم برنامه (قانون دهد قرار استفاده مورد هستند کشاورزی برداریبهره و احیا قابل که طبیعی
 سوم برنامه مصوب هایسیاست اجرای و آن موانع و مشکالت رفع و صادرات بخش به هیارا قابل تسهیالت و هاکمک تعیین وایران  صادرات هایخط مشی تنظیم - ٣

  )١١٧ ماده ،مدیریت و اداری ساختار اصالح اول فصل ،توسعه سوم برنامه (قانون
 اصالح اول فصل ،توسعه سوم برنامه (قانون بود خواهد مجاز موارد برخی جز به خدمات، و کاالها کلیه صدور و دشونمی صدور ممنوعیت موجب داخلی بازار تنظیم - ٤

  .)١١٤ ماده ،مدیریت و اداری ساختار
 اقتصادی کارآمدی یشافزا و دولت تصدی کاهش سیاست اجرای راستای در نیرو و نفت دو وزارت به وابسته دولتی هایشرکت ساختار اصالح منظوربه ایالیحه تنظیم - ٥

  .)١٢٠ ماده ،مدیریت و اداری ساختار اصالح اول فصل ،توسعه سوم برنامه (قانون
 اجتماعی رفاه بهبود و اقتصادی سازیشفاف بخش، بازده و ملی بازده بردنباال برخوردار،رغی نقاط به ارتباطات توسعه اجتماعی، عدالت به نیل ملی، منابع از صیانت -٦

  .)١٢٥ ماده ،مدیریت و اداری ساختار اصالح اول فصل ،توسعه سوم برنامه (قانون
 را مذهبی فضاهای سایر و مساجد تجهیز و تعمیر احداث، با ارتباط در یحقوق و حقیقی اشخاص توسط پرداختی وجوه یهکل است موظف ییدارا و اقتصادی امور وزارت -٧

  .)١٦٨ ماده ،مدیریت و اداری ساختار اصالح اول فصل ،توسعه سوم برنامه (قانون کند منظور قبول قابل هزینهبه عنوان 
  فرهنگی - اجتماعی راهبردهای

 ورزشی فرهنگی، خدمات و کاالها از جامعه مختلف اقشار عادالنه استفاده امکان نکرد فراهم و اجتماعی عدالت گسترش؛ بدنی تربیت و جمعی ارتباطات هنر، و فرهنگ - ١
  .بدنی) تربیت و جمعی ارتباطات هنر، و فرهنگ ٢١ فصل ،توسعه سوم برنامه (قانون هانابرابری کاهش و تعادل ایجاد منظوربه هنری و

  
  ساله چهارم توسعهراهبردهای مرتبط با آمایش مناطق مرزی در برنامه پنج )٦جدول 

  راهبردهای سیاسی
  .)١٠٠ماده  ،(قانون برنامه چهارم توسعه "منشور حقوق شهروندی"الزام دولت به تهیه  - ١

  راهبردهای امنیتی
  )٣٥ماده  ،(قانون برنامه چهارم توسعه ایرانامنیت  تمامیت ارضی و از حفاظت نیروهای مسلح و توان بازدارندگیی ارتقا وایران الزام دولت به تقویت بنیه دفاعی  - ١

  .)١١٢ماده  ،انضباط اجتماعی (قانون برنامه چهارم توسعه امنیت عمومی وی الزام دولت به ارتقا - ٢ .١
  راهبردهای اقتصادی

  .)١٧ماده  ،بنیان اقداماتی را انجام دهد (قانون برنامه چهارم توسعههای دانششرکتمنظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از دولت مجاز است به - ١
  .)١٨ماده  ،های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقداماتی را انجام دهد (قانون برنامه چهارم توسعهمنظور گسترش حمایتدولت به - ٢
ماده  ،نیاز خود را با اولویت از تولیدکنندگان داخلی خرید نماید (قانون برنامه چهارم توسعه تولیدات داخلی، کاالها و خدمات مورد دولت موظف است برای حمایت از - ٣
٧٨(.  
قانون برنامه (اقدام نماید شده ها نسبت به موارد تعیینشود در سال اول برنامه، به ایجاد صندوق ضمانت سپردهبه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می - ٤

  .)٩٠ماده  ،چهارم توسعه
فعالیت خود را کاهش دهد (قانون مرکی کمگ خروجی و ورودی مبادی از %٣٠دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن کاهش زمان ترخیص کاال، حداقل  - ٥

  .)١٦٠ماده  ،برنامه چهارم توسعه
ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام ح نظام نظارت تعرفهشود ضمن اصالبه دولت اجازه داده می -٦

نماید  سسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقداموبندی میکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه
  .)١١٤ماده  ،(قانون برنامه چهارم توسعه

  )١٢١ماده  ،مکانیزه فروش (قانون برنامه چهارم توسعهیا های صندوق فروش نمودن صاحبان مشاغل به استفاده از سامانهتکلیف وزارت بازرگانی به ملزم -٧
ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند (قانون برنامه چهارم های فنی و عمرانی خود اند در اجرای پروژههای اجرایی مکلفکلیه دستگاه -٨

  .)١٥١ماده  ،توسعه
  .)١٠٠ماده  ،قانون برنامه چهارم توسعه(مناطق آزاد  در مناسب اقتصادی رشد ایجاد و واحد مدیریت الزام دولت به اعمال -٩

  فرهنگی - راهبردهای اجتماعی
  .)٢٧ماده  ،(با لحاظ حداقل سه الیه) مجاز است (قانون برنامه چهارم توسعه یهدولت نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چندال - ١
، بیمه عمر و یکارافتادگاز نظر از یخدمتیرلحاظ خدمتی یا غیا فوت به یمشموالن وظیفه نیروهای مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازکارافتادگ - ٢

  .)٣٣ماده  ،گیرند (قانون برنامه چهارم توسعهحوادث تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می
  )٧٤ماده  ،توسعه المللی (قانون برنامه چهارمبین و ملی گذار در حالیط با شرا جدید متناسب هایگذاریسرمایه و عمرانی عملیات سازیهماهنگ الزام دولت برای - ٣
  .)١٠٢ماده  ،قانون برنامه چهارم توسعه( رویکردهای برنامه چهارم به اجرا درآورد با را تعاونی بخشتوسعه برنامه است موظف دولت - ٤
  .)٩مبنای اصول برنامه چهارم (قانون برنامه چهارم توسعه فصل  فرهنگی بر توسعه - ٥
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  ساله پنجم توسعهراهبردهای مرتبط با آمایش مناطق مرزی در برنامه پنج )٧جدول 
  راهبردهای سیاسی

ماده  ،برنامه پنجم (قانون برنامه پنجم توسعه سیاست خارجی ٢١٠شده در ماده هینمودن احکام اراهای مناسب برای اجراییبه اعمال سیاست امور خارجه الزام وزارت - ١
٢١٠(.  

  امنیتیراهبردهای 
  .)٢٠٣ماده  ،اطالعاتی (قانون برنامه پنجم توسعه با جامعه تعاملیت و تقو ملی منافع ویت از حاکم الزام وزارت اطالعات به انجام اقداماتی برای دفاع - ١
ماده قانون برنامه پنجم توسعه، ( ایران مناطق مرزیربط برای تهیه طرح جامع امنیت پایدار ها و سایر نهادهای ذیبه همکاری با دیگر وزارتخانه الزام وزارت کشور - ٢ 

٢٠٥.(  
  راهبردهای اقتصادی

ملی (قانون برنامه  توسعه الگوی هیارا و جهانی اقتصاد ملی اثرگذار اقتصاد تعامل و پیوندیهم در مناطق مرزی، مناسب اقتصادی رشد ایجاد و یکپارچه مدیریت اعمال - ١
  ).١١٢ماده  ،اسالمی ایران -فصل اول فرهنگی ،پنجم توسعه

 صنایع استقرار از را الزم حقوقی و مالی حمایت دولت مناطق مرزی، یدارپا امنیت تامین و مالحظات رعایت با مرزنشینان معیشت و اقتصاد تقویت و ارتقا راستای در - ٢
آورد می به عمل مرزی مناطق در گردشگری و طبیعی منابع از حداکثری استفاده و کشاورزی مستعد هایزمین از برداریحق بهره و مرزنشینان هایتعاونی گیریشکل و

  ).٢٠٤ماده  ،اسالمی ایران -فرهنگی فصل اول، (قانون برنامه پنجم توسعه
  فرهنگی - راهبردهای اجتماعی

  ).٢ماده  ،اسالمی ایران - فرهنگی اولفصل ، و جدید (قانون برنامه پنجم توسعه مهم هایطرح برای فرهنگی پیوست تهیه به الزام دولت - ١
 ،اسالمی ایران -فرهنگی فصل اول، ای (قانون برنامه پنجم توسعهرسانه از ظرفیت حداکثری برداریبهره آوردن زمینهفراهم الزام دولت به انجام اقدامات قانونی برای - ٢

  )١٠ماده 
اسالمی  -فرهنگی فصل اول، (قانون برنامه پنجم توسعه استبرنامه پنجم  ١١شده در ماده هیاجرای موارد ارامجاز به  دستی صنایع و فرهنگی، گردشگری میراث سازمان - ٣

  ).١١ماده  ،ایران
  ).٢١ماده ( شده برنامهبینیاز طریق اجرای محورهای پیش ایهفحر شایستگی الزام دولت به گسترش - ٤
 حساب یا و عمومی منابع محل از استحکام بدون مدارس سازیمقاوم و بازسازی برای رایافته یصتخص باراتو اعت مصوب اعتبارات التفاوتمابه است مکلف دولت - ٥

  .)٢٢ماده  ،اسالمی ایران -فرهنگی فصل اول، نماید (قانون برنامه پنجم توسعه تامین برنامه اول سال سه ظرف حداکثر سنواتی بودجه قالب در ذخیره ارزی

  
های فراوانی راهبردهای مرتبط با آمایش مناطق مرزی در برنامه )٨جدول 
  ساله اول تا پنجم توسعهپنج

  برنامه
راهبردهای 
  سیاسی

راهبردهای 
  امنیتی

راهبردهای 
  اقتصادی

  راهبردهای
  فرهنگی - اجتماعی 

  ٣  ٢  ٤  ١  اول
  ٩  ٥  ٢  ٣  دوم
  ١  ٧  ١  ٣  سوم
  ٥  ٩  ٢  ١  چهارم
  ٥  ٢  ٢  ١  پنجم
  ٢٣  ٢٥  ١١  ٩  مجموع

  
  گیرینتیجه
های سوم و چهارم، راهبرد اقتصادی از اهمیت بیشتری در برنامه

فرهنگی از اهمیت  -برخوردار است. در برنامه پنجم راهبرد اجتماعی
ساله های پنجهای مکانی در برنامهباالتری برخوردار است. تفاوت

های مناطق مرزی قرار نگرفته و راهبردها، تفاوتتوسعه مورد توجه 
صورت یکسان همه مناطق بهمختلف ایران را نادیده گرفته است و به

نگریسته است. ضمنًا در هر برنامه، یک راهبرد خاص بیشتر مورد 
  گیرد.توجه قرار می

  
دانند از دانشکده نگارندگان بر خود الزم می تشکر و قدردانی:

آوردن خاطر فراهمريزی دانشگاه اصفهان بهجغرافيا و علوم برنامه
  زمینه پژوهش حاضر کمال تشکر را داشته باشند.

  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تاییدیه اخالقی:
  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع:

(نویسنده اول)، نگارنده  حسین مختاری هشی هم نویسندگان:س
 نرگس وزین )؛%۴۵شناس/پژوهشگر اصلی (مقدمه/روش

سپیده  )؛%۳۰(نویسنده دوم)، پژوهشگر کمکی/نگارنده بحث (
  )%۲۵سوم)، پژوهشگر کمکی/نگارنده بحث ( (نویسنده عطایی

این پژوهش تحت حمایت مالی سازمان و نهاد خاصی  منابع مالی:
 نبوده است.
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