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 برجستهنکات * 
 

 همواره مورد توجه نظام  نیسرزم شیو به موازات آن آما یامنطقه یزیر، موضوع برنامهرانیتوسعه در ا یزیربرنامه دهه 5از  شیدر ب

  کشور بوده است. یزیربرنامه

 دیخود را فراهم نما یهاتیدر حوزه مامور نیسرزم شیآما یاجرا یبستر الزم در راستا ،موظف است ییاجرا یهااز دستگاه کیهر. 

 ش یاست و الزم است تا متناسب با آما یخاص تیاهم یدارا یلیو تکم یلیتبد عیحوزه صنا ،یوزارت جهاد کشاورز یهاتیدر گستره مامور

 د.شو ی، ساماندهیکشاورز دیتول یهاصنعت کشور و منطبق بر کانون شیو آما یو استان یمل

 است. یاهمیت راهبرد یداشته و دارا یهای بخش کشاورزدر توسعه  فعالیت ایکننده نیینقش تع ،یبخش کشاورز یلیو تکم یلیتبد صنایع 

 یصنعت یصدور مجوزها(، یصنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورز هایدوگانه )وزارتخانه گرییتول لیکه به دل دهدیآمار نشان م یبررس 

 .ستیبرخوردار ن یمحصوالت کشاورز دیتول ازیمنطبق با ن یاز روند

 یبخش نیبه شغل و مناسبات ب یدسترس ،یوربهره ،ییروستا داتیقادرند تول یلیو تکم یلیتبد عیدهند که صناینشان م یجهان اتیتجرب 

مکان جهت  نیبه بهتر ییدر مناطق روستا یلیتبد عیصنا تیحال، موفق نیرا کاهش دهند. با ا یاداده و عدم توازن منطقه شیرا افزا

 وابسته است. زین یصنعت یهاتیاستقرار فعال

 شد ابالغ  1390، در سال نیسرزم شیمانظام درباره آ یکل یهااستیس. 

 ج، ) گندم و جو، برن یکشاورز یمحصوالت راهبرد یفرآور عیصنا تیظرف ییایجغراف عیمتعدد صورت گرفته در رابطه با توز هاییبررس

مرتبط  یفرآور عیها با استقرار صنااستانمحصوالت در سطح  گونهنیا دیتول زانیم انیدهد که میو گوشت( نشان م ینیزم بیحبوبات، س

مطلوب  ینیسرزم شیفاقد آما عیصنا گونهنیا گری. به عبارت دستیوزارت متبوع( تناسب برقرار ن فی)حوزه وظا لیمرحله تبد کیبا 

 هستند.

 

 

 
 

 

 

 

 مقدمه و طرح مسئله *
 

همواره مورد توجه نظام  نیسرزم شیو به موازات آن آما یامنطقه یزیر، موضوع برنامهرانیتوسعه در ا یزیراز پنجاه سال برنامه شیدر ب  

مورد  هیو اسناد پا دیآغاز گرد 1376از سال  رانیا یاسالم یدر جمهور نیسرزم شیتوجه به آما دیکشور بوده است. دور جد یزیربرنامه

 1399) رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ ی، اجتماعیقرار گرفت. در برنامه ششم توسعه اقتصاد یبردارو در دستور بهره هیته ورکش ازین

، یمهورج استیر ی)معاونت حقوق رتوسعه کشو یهابرنامه یقانون احکام دائم قرار گرفته و در متن یشتریمقوله مورد توجه ب نای( 1396 –

 شده است: بیتصو گونهنیا نیسرزم شی( در خصوص آما1396

 

 

بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبردی توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن 

ستانی بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرح های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و ا

ی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانییبررسی برنامه های اجرا

ای نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه ه
ی ذیربطیاجرا
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 یهایریگتحقق جهت نهیو اجرا کنند که زم میتنظ یاخود را به گونه یاتیعمل یهامکلفند برنامه ییاجرا یهادستگاه -1 تبصره 

 .دیفراهم آ نیسرزم شیآما

 فیانجام وظا یتواند برایبرنامه و بودجه کشور( است. شورا مخانه )سازمانریمصوبات شورا بر عهده دب ینظارت بر اجرا -2 تبصره 

 کند.اقدام  یموضوع یهاکار گروه لیخود نسبت به تشک

 یکشور، اطالعات، جهاد کشاورز رانیسازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وز سیشورا عالوه بر رئ یاعضا بیترک -3 تبصره، 

احب و سه نفر ص ستیز طیسازمان حفاظت مح سیمسلح و رئ یروهاین یبانیدفاع و پشت ،یراه و شهرساز ،ییو دارا یامور اقتصاد

 جمهور سیانتخاب رئ به ییاجرا یهانظر شاغل در دستگاه

 دیرا توأماً لحاظ نما ییایو در یخشک یهااستیهمواره س نیسرزم شیآما یهایزیردولت موظف است در برنامه -4 تبصره. 

که  " نیسرزم شیآما یمل یهایریسند جهت گ "توسعه کشور ،  یهابرنامه یقانون احکام دائم 32ماده  1استناد به تبصره  با 

 . دش( ابالغ  1396سازمان برنامه و بودجه کشور )  یباشد، از سویکشور م شیآما یعالیشورا 2/5/96مصوب 

 یهاتیدر حوزه مامور نیسرزم شیآما یاجرا یموظف است بستر الزم در راستا ییاجرا یهااز دستگاه کیهر ،نیقوان نیبه ا تیعنا با

و الزم است  دارد یخاص تیاهم یلیو تکم یلیتبد عیحوزه صنا ،یوزارت جهاد کشاورز یهاتی. در گستره ماموردیخود را فراهم نما

الزامات  نیید. لذا تعشو ی، ساماندهیکشاورز دیتول یهاصنعت کشور و منطبق بر کانون شیو آما یو استان یش ملیتا متناسب با آما

 تحقق یدر راستا یوزارت جهاد کشاورز ازیو مورد ن یاز امور ضرور دیکمک نما عیصنا نیا ینیسرزم شیکه به آما ییهااستیو س

 شود. یمحسوب م شیهاتیمامور

 تحلیل و بررسی کشاورزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و در سال جهش تولید، برایبا توجه به اهمیت بخش  راستا همین در

 ،نسببهزاد یجانعل آقای دکتر ای بامصاحبه ،یکشاورز عیآمایش سرزمین کشاورزی و روستایی در رابطه با صنا موضوع بیشتر

یر و مد گذاری در بخش کشاورزیصندوق حمایت از توسعه سرمایه رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی

 در آن هایبخش که مهمترین شده انجام 1کشاورزیو توسعه روستایی وزارت جهاد سابق گروه پژوهشی توسعه کشاورزی 

 شود.می ارائه پژوهش این

 نیسرزم شیآما*

منحصر به  یمفهوم ی، داراگرفته شده است Amenagement du territoire یاصطالح فرانسو شهیکه از ر نیسرزم شیآما   

، مورد استفاده یسیمتفاوت از آن بدون ترجمه به انگل ریاز تفاس زیپره یبرا 2انگلوساکسون یفرد است که در منابع معتبر کشورها

 . ردیگیقرار م

 فیصورت تعر نیا را به نیسرزم شیاروپا، آما هیبه کار رفته توسط اتحاد فی( با استفاده از تعر 1385)  رانیا یزیرو برنامه تیریمد سازمان  

 ییعقال ینیسازمان سرزم جادیمنظور ااست که به یطیو عوامل مح یعوامل انسان نیکنش متقابل ب میتنظ نیسرزم شیآما "کرده است 

رفع فقر  ،یگسترش عدالت اجتماع ،یاقتصاد یو بازده ییکارا شیافزا قیاز طر یطیو مح یانسان یاز استعدادها نهیبه یریگبهرهبر  یمبتن

 یاراض ینظام کاربر جادیا ،ییایاز سطح معقول توسعه و رفاه در نقاط و مناطق جغراف یتعادل و توازن در برخوردار یو برقرار تیو محروم

 راتیأثت یسازو هماهنگ یادرون و برون منطقه یاقتصاد یوندهایپ میو تحک جادیا ست،یز طیمتعادل و حفظ مح سعهمتناسب با اهداف تو

و  یتیمالحظات امن ،ینیخاص، با توجه به اصل وحدت سرزم یتوسعه مناطق و محورها یهااستیو س یبخش یهااستیس یمکان -ییفضا

 ینیسرزم کپارچهی تیریانداز بلندمدت توسعه کشور و مدکه بتواند اهداف چشم کندیم عمل یاگونهبه یرانیا -یاسالم تیو حفظ هو یدفاع

  "را محقق سازد.

 یهاتیاز ظرف نهیبه وریبهره باتیترت یرا مهندس نیسرزم شی( آما 1383کشور )  یزیو برنامه ر تیری، سازمان مدنیبر ا عالوه

 یجامعه شناس و ایاز سه علم اقتصاد، جغراف یقیبه عنوان تلف نیسرزم شیمقوله آما بیترت نیاست. بد کرده ریتعب یعیو طب یاجتماع

 :ردیگیشکل مزیر  یبراساس مراحل اساس یدراز مدت توسعه مل دگاهید نییو به عنوان تب
 

                                                           
 انجام شده است.  02/70/1399 خیتاراین مصاحبه در  - 1
خارج کرده، نام خود را  انیانگلستان را از تصرف روم ،یالدیم 5سده  نیآغاز یهاو سال یالدیم ۴سده  یژرمن بودند؛ که در انتها یها اقوامآنگلوساکسون - 2

 .ها اشاره نمود«ساکسون»و  ها«یزیفر»ها، «گوت»ها، «آنگل»به  توانیها مجمله آنگلوساکسون از گذاردند. هیخطه داده و کشور و ملت انگلستان را پا نیبه ا
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  یکشاورز یلیتبد عیصنا* 

همیت ا یداشته و دارا یکشاورزهای بخش در توسعه فعالیت ایکننده نیینقش تع ،یبخش کشاورز یلیو تکم یلیتبد صنایع

   رتند از:باره عبا نیموارد قابل طرح در ا نیاست. مهمتر یراهبرد

 

 

 
 

که ارتباط  شود،یگفته م یعیبه صنا یلیتبد عیصنا "کند یم حیتشر گونهنیرا ا یلیو تکم یلیتبد عیمفهوم صنا بهزادنسبدکتر 

 باشدیم ییوستار عیصنا از یگریشق د یلیتبد عیصنا یداشته باشد. به عبارت یمختلف کشاورز یهابخش ریو تنگاتنگ با ز میمستق

به عنوان ماده  یو دام یمحصول کشاورز ایدر روستا است. هر فرآورده  یدیها و محصوالت تولبر انواع فرآورده یمتک عیصنا نیکه ا

 توانندیندارد و م ازین یچندان یهایگذارهیبه سرما عیگونه صنا نی. ارسدیبه مصرف م یلیتبد داتیتول ندیفرآ انیدر جر هیاول

 هیو ته یرب گوجه فرنگ ،یساز اتیلبن عیبه صنا توانیدر روستا م یلیتبد عی. از جمله صناندیرا جذب نما یاندک محل یهاهیسرما

سازد یآماده مصرف م ای ساخته و مهین یبه مواد و کاال لیرا تبد یو دام یکشاورز یهاکه فرآورده یعیصنا) .خشکبار اشاره نمود

 ییغذا یکشاورزیفرآور عیصنا دیتول رهیاست که زنج ییروستا عیآن بخش از صنا ییروستا یلیتکم عیصنا (نامند.یم یلیتبد عیصنا

 یبرا ییایمیش یهاابزارآالت و نهاده زات،یکه تجه عی. آن بخش از صناکندیم دیرا تول عیصنا نیا یاواسطه یهاو نهاده لیرا تکم

 ". دینام یلیتکم عیتوان صنایرا م کندیم دیلتو یبخش کشاورز

به  یشاورزک عیصنا ،یالمللنیب یهاسازمان فیداند که بر اساس تعریم یکشاورز عیاز صنا یرا بخش یلیتبد عیصنا ایشان نیهمچن

در مواد خام  یفرآور قیارزش افزوده از طر جادیآنها موجب ا تیشده حاصل از فعال جادیکه ارزش ا شودیاطالق م عیآن بخش از صنا

 ایمواد خام و محصوالت واسطه یو عمل آور یهستند که فرآور یدیاز بخش تول یامجموعه ریز عیصنا نی. لذا اشودیم یکشاورز

 .و جنگل را برعهده دارند انی، آبزیحاصل از کشاورز

ه توسعه ترین جهت گیری های توسعه بلند مدت کشور از منظر آمایش سرزمین در یک فرآیند نگاه از باال بتدوین اصلی
ملی و تعیین و تبیین بازتاب های سرزمینی آن

جتماعی و تعیین امکانات و قابلیت ها و موانع و تنگناها که تعیین کننده تخصص ها و عملکردهای اصلی اقتصادی و ا
منشاً انتخاب فعالیت ها در سطح مناطق می باشد در یک فرایند نگاه از پایین به سطح ملی

–شیتلفیق دو فرآیند نخست در برخورد با بخش های اقتصاد و ایجاد هماهنگی های بین منطقه ای و بین بخشی و بخ

های سرزمینی مرحله توسعه یافتگی بخش های مختلف در سطح ملی منطقه ای و تصویر بازتاب

تکمیل زنجیره تامین و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی؛

کاهش ایجاد اشتغال مولد و پایدار در روستاها، دستیابی به امنیت غذایی، افزایش اشتغال در بخش کشاورزی و کمک به روند
مهاجرت از روستاها به شهرها؛

کمک به افزایش تولید ناخالص ملی، صادرات غیر نفتی و ارزش افزوده محصوالت خام کشاورزی؛

اقتصاد؛وری در بخش و در نهایت بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی و رونق بیشترارتقای ضریب خود اتکایی و باال بردن بهره

.  تاثیر مثبت در کاهش ضایعات پس از برداشت محصوالت خام کشاورزی
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 نیسرزم شیآما یزیرروش برنامه *

ها و منابع فرصت عیتوازن در توز یبرقرار " یخط مش قیصنعت، معدن و تجارت، از جمله مصادوزارت  یچارچوب برنامه راهبرد در

 شود: یم انیب زیردو موضوع  ،ییغذا یهافرآورده نیتام رهیدر زنج "

 

 
 کوچک و متوسط عیصنا ژهیوه کشور ب عیصنا یبرا شیآما نیتوازن در ا تیو رعا یامنطقه شیشود، موضوع آمایمالحظه م چنانچه

 است. یفراوان تیاهم ی( دارایکشاورز یلیتبد عی) از جمله صنا

آثار و  یهماهنگ و یکنواختیمنطقه، با توجه به  هر یاستعدادها ها وتیها، قابلیبراساس توانمند نیسرزم شیآما یزیربرنامه یطورکل به

 ت،یلنقش و مسئو نیشود. براساس ایخاص به مناطق مختلف کشور محول م یتینقش و مسئول ،یمل سطح آن در یمل یعملکردها جینتا

 نیسرزم شیآما یزیربرنامه ن،ید. بنابراکراجرا  در مناطق گوناگون کشور یامنطقه یزیرو رشد را براساس برنامه سعهتو یهاتوان برنامهیم

 است. یبخش -یمل یهابرنامه یدرسطح کشور، برا یامنطقه یزیرمکمل برنامه

 ،یامو نظ یاسیس ،یطینظر داشتن عوامل مح مکان با در ایموضع  کی یفیک و یکم یزریبرنامه و میتنظ ن،یسرزم شیآما یکل یهاهدف

مفهوم آغاز  در ییاروپا یکشورها در نیسرزم شیآما یهاکه هدف یگسترده است )به طور سطح کالن و در یاجتماع و یاقتصاد ،یتیامن

 دربرگرفته است.  زیرا ن یگریمختلف د یهانموده و هدف دایپ ایسعهامروزه مفهوم تو یداشت( ول یدفاع

از  یکی .باشدیمطرح و قابل استفاده م یمتعدد یهاو مدل های(، تئورییفضا یزی) برنامه ر نیسرزم شیپرداختن به آما ندیفرآ در

 یراب ییروستا توسعه در یشهر یهاعملکرد کردیرو است. ییتوسعه روستا در یشهر یهاعملکرد یها، تئوریتئور نیتریکاربرد

ت. استفاده شده اس یمختلف یکشورها و تاکنون در دیمطرح گرد ،یامنطقه یهایزیربه برنامه یو مکان ییاضافه نمودن ابعاد فضا

ست. ا یخدمات مبتن مراکز و یمرکز یهامکان میمفاه سپس بر و ییفضا -یعملکرد یکپارچگیمفهوم  درجه اول بر در کردیرو نیا

و بازار،  ییخدمات روستا ترمراکز کوچک ژهیمتفاوت به و یعملکرد یهایژگیو با ابعاد و ییهاگاهمعتقد است که سکونت دگاهید نیا

 یگاهدرحال توسعه نظام سکونت یاغلب کشورها اما در کند؛ فایتوان نقش ایم دارد و یامنطقه و ییتوسعه روستا در ینقش مهم

 نیع کارآمد انجام دهد. در و ژهیو را به طور بالقوه خود یهابتواند عملکرد راکزم نیا تا ست،ین کپارچهی شکل گرفته و یبه اندازه کاف

 و ییایجغراف عیمراکز، توز نیکند. تعداد ایم فایمنطقه ا یاقتصاد و یتوسعه اجتماع در ی)شهرها( نقش مهم یمرکز یهاحال مکان

 ییاهوندیپ دیمهم با نیتحقق ا یبرا. شودیمقلمداد  یاتوسعه منطقه یریگشکل روند و در یها عوامل مهمآن یعملکرد اتیخصوص

قه منط ( واقع دری)شهر یمرکز یهامکان انیم ییوندهایپ نی، همچنآن یرامونیپ ییروستا ی( و نواحی)شهر یمکان مرکز کی نیب

 . ابدی میمنطقه برقرار گردد و تحک خارج از )شهرها ( واقع در یمرکز یهامکان تینها و در
 

 در کشور منتخب یمحصوالت راهبرد لیمرحله تبد کیبا  یفرآور عیو صنا دتولی ییایجغراف عیتوز یبررس *
 

 دهد:یرا نشان مزیر  جیدر کشور نتا یمحصوالت کشاورز دیتول زانیو م یفرآور عیصنا تیتناسب ظرف یبررس

 باشدیتن م ونیلیم 130، بالغ بر 1398-99 یدر سال زراع یالتیو ش یدام ،یباغ ،یمحصوالت زراع دیحجم کل تول. 

 حدود  ،یبه صورت تجمع یمحصوالت کشاورز یفرآور تیکل ظرف ع،یصنا یصادره برا یبرداربهره یهابر اساس پروانه

 16وزارت صنعت معدن و تجارت و حدود  تیتن در حوزه فعال ونیلیم 222حدود  زانیم نیتن است. از ا ونیلیم 238

 یدیتول یهافرآورده یتجمع تیدر واقع ظرف ،یفرآور تیظرف نیا .ردیگیمتبوع قرار م توزار تیتن در حوزه فعال ونیلیم

های ها در زنجیره فرآوردههای کوچک و متوسط که تعداد آنرعایت مالحظات مربوط به بنگاه
غذایی زیاد است؛

.ها و جمعیتای در استقرار فعالیتبهبود توازن منطقه
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 افتیدر تیگوناگون همان محصول است که ظرف یهافرآورده یصادره مختلف برا یهاو پروانه یمحصول کشاورز کیاز 

 یافتیاز ماده خام در نیحجم مع کی یدر مراحل مختلف برا تیتکرار ظرف لیدهد و به دلیمحصول را نشان نم هیاول

 لیدر مراحل مختلف تبد یاز محصول گوجه فرنگ ینیاست. به عنوان مثال، مقدار مع افتهی یقابل توجه شیها افزاتیظرف

 نیحاصل از ا یفرآور تیباشد که مجموع ظرفیمتعدد م یبهره بردار یهاانهپرو یدارا ،یو بسته بند یمواد مصرف هیو ته

در محصوالت  یمصرف هیاز مواد اول یکیآمار تفک نیاست. همچن یورود یاز حجم گوجه فرنگ شتریبه مراتب ب اهپروانه

نعت، در ص یدیتول یبر حسب کاال یبرداربهره یهاتعدد پروانه لیوجود ندارد و به دل یمورد بررس یدر منابع آمار ،یبیترک

 دهد.یبه صنعت نشان م یمواد ورود جموعاز م شتریبه مراتب ب یفرآور تیمجموع ظرف

 زانیم نیتن است که از ا ونیلیم 133، حدود 1393سال  انیمنتخب کشور تا پا یفرآور عیعنوان صنا 28 یاسم تیظرف 

وزارت  تیتن در حوزه فعال ونیلیم 28وزارت صنعت، معدن و تجارت و حدود  تیتن در حوزه فعال ونیلیم 105حدود 

 . ردیگیمتبوع قرار م

 تن ماده خام  ونیلیم 6۴شده امکان جذب حدود  جادیا یفرآور عیتن است که صنا ونیلیم 37حدود  ،محصول 10 دیحجم تول

محصول در  10 نیجذب ماده خام ا تیدرصد از ظرف 2/5و حدود  یفرآور تیدرصد از ظرف 7کند. حدود یرا فراهم م یکشاورز

 وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.  تیآن در حوزه فعال هیو بق عوزارت متبو تیحوزه فعال

 (، صدور یصنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورز هایدوگانه )وزارتخانه گرییتول لیکه به دل دهدیآمار نشان م یبررس

 عیااز صن یعنوان مثال در بعضه. بستیبرخوردار ن یمحصوالت کشاورز دیتول ازیمنطبق با ن یاز روند یعتصن یمجوزها

ماده  دیولت تیاز ظرف شتریب اریبس یبهره بردار یمجوزها زانیم تون،یز یع فرآوریو صنا یکوبیشال عیهمانند صنا یفرآور

 ازیکمتر از ن اریبس یفرآور تیو خرما، ظرف ینیزم بیهمانند س یآنها در کشور است و در مقابل در محصوالت هیخام اول

 وزارتخانه نیتوسط ا دیبا عارضت نیا ،یوزارت جهاد کشاورز دیجد تیپس با توجه به مسئول نیباشد که از ایکشور م

 د.شوو مرتفع  یسازمانده

 وه مستمر نح شیمدون و منسجم به منظور پا یآمار ستمیس کیبه وجود  ،یو فرآور دیبخش تول یاساس ازیبا توجه به ن

الزم است  ،یمحصوالت کشاورز یو فرآور دیتول کپارچهی یزریآنها و مهمتر از همه برنامه شرفتیپ زانیصدور مجوزها، م

 .دیرابطه نما نیاطالعات در ا تیریمد کپارچهی افزارنرم کی یسازادهیو پ اهنقشه ر یاقدام به طراح یتا وزارت جهاد کشاورز

 * اصول و موازین کلی آمایش سرزمین

 سازیادهیپ از زین یجهان اتیکند. تجربیم نیاست که تحقق آن را تضم ینیبرگرفته از اصول و مواز نیسرزم شیو برنامه آما کردیرو

ها نتایج بررسی شده که بندیدسته یسطح کل ۴در  نیاصول و مواز نیدارد. ا تیحکا هر کشور طیاصول با توجه به شرا نیاز ا یبرخ

 خالصه نمود: زیرتوان به شکل در رابطه با هر یک از سطوح را می

 نیسرزم شیآما ینظر نی( اصول و موازالف

 بر  یمبتن ییعقال ینیسازمان سرزم جادیمنظور ا است که به یطیو عوامل مح یعوامل انسان نیکنش متقابل ب میتنظ نیسرزم شیآما

قر و رفع ف ،یگسترش عدالت اجتماع ،یاقتصاد یو بازده ییکارا شیافزا قیاز طر یطیو مح یانسان یاز استعدادها نهیبه یریگبهره

 یاضار ینظام کاربر جادیا ،ییایاز سطح معقول توسعه و رفاه در نقاط و مناطق جغراف یتعادل و توازن در برخوردار یو برقرار تیمحروم

 یسازو هماهنگ یادرون و برون منطقه یاقتصاد یوندهایپ میو تحک جادیا ست،یز طیمتناسب با اهداف توسعه متعادل و حفظ مح

 ،ینیخاص، با توجه به اصل وحدت سرزم یتوسعه مناطق و محورها یهااستیو س یبخش یهااستیس یمکان -ییفضا راتیتأث

 انداز بلندمدت توسعه کشور وچشم که بتواند اهداف کندیعمل م یاگونهبه یرانیا -یاسالم تیو حفظ هو یو دفاع یتیمالحظات امن

 را محقق سازد.  ینیسرزم کپارچهی تیریمد

 باشد که عبارتند از:یم دیگروه از اهداف مورد تاک 5 نیسرزم شیدر آما 

 
 

سیاسیکالبدی اقتصادی اجتماعی محیطی 
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 غل و به ش یدسترس ،یوربهره ،ییروستا داتیقادرند تول یلیو تکم یلیتبد عیدهند که صناینشان م یجهان اتیتجرب

اطق در من یلیتبد عیصنا تیحال، موفق نیرا کاهش دهند. با ا یاداده و عدم توازن منطقه شیرا افزا یبخش نیمناسبات ب

 وابسته است. زین یصنعت یهاتیمکان جهت استقرار فعال نیبه بهتر ییروستا

 نیسرزم شیموثر بر آما یاو منطقه یمل یهااستی( سب

 یشود، خطوط اصلیو ابالغ م نییتع یرهبرمعظم مقام  ینظام که از سو یکل یهااستی، سرانیا یاسالم یدر جمهور 

ها تاسیس نیبه ا تیبا عنا هایزیرها و برنامهیاستگذاریس هیکند و کلیم میموضوعات مختلف را ترس ییو اجرا ینظر

 .دشابالغ  1390، در سال نیسرزم شیماباره آنظام در یکل یهااستیشود. سیو اجرا م یطراح

 یالزم را در عرصه مل یتوسعه کشور، فضا یهابرنامه یدر چارچوب قانون احکام دائم نیسرزم شیبه آما یاهتمام قانون 

 فراهم نموده است. یکشاورز یلیتبد عیصنا شیاز جمله آما نیسرزم شیپرداختن به آما یبرا
 یستانو ا یمل شیها با آماتیفعال هیانطباق کل ریمس یبا شفاف ساز زیکشور ن نیسرزم شیآما یمل یهایریگسند جهت، 

 برداشته است. نیسرزم شیآما اتیمنو یساز ادهیدر پ یگام مهم
 ها اعم از ها و استانتوسعه بخش یهاونیسیجهت دادن به شوراها و کم نیو همچن نیسرزم شیآما یعال یشورا لیتشک

 شیآما یمل یهایریگسند جهت یاجرا یها به سوتوسعه استان یزیربرنامه یشوراها ایو  یو معمار یشهرساز یعالیشورا

 را مستحکم نموده است. شیساختار پرداختن به آما زیکشور ن نیسرزم
 نیا ریاتخاذ شوند. در غ یامنطقه یهایژگیو و هاتیقابل ،یمحل یازهایدر تناسب با ن دیبا یکالن اقتصاد یهااستیس 

، نطقهم کیدر  هاتیتراکم فعال ینبود تعادل فضا ها،تیو فعال التیامکانات، تسه ت،ینامناسب جمع عیتوز نهیصورت، زم

عمل  توسعه کشور ریدر مس یآورند و به عنوان مانعیرا فراهم م یو اقتصاد یاعاجتم یو گسترش نابرابر ییفضا یبندقطب

 .کنندیم

 نیسرزم شیدر آما یزیربرنامه یکردهای( روج

 از  یاریبس یپاسخگو تواندیکشور، م یزیرنظام برنامه یو اعتال لیضمن تکم ،یاقتصاد یزیردر کنار برنامه نیسرزم شیآما

یو بلند مدت م یمل یبه عنوان راهبرد نیسرزم شیسند آما رسدیبه نظر م بیترت نیمطرح شده باشد. بد یمسائل و کمبودها

 باشد. یو استان یمل ،یسطوح مختلف فرامل یحاو یستیبا
 ها و منابع فرصت عیتوازن در توز یبرقرار " یخط مش قیصنعت، معدن و تجارت، از جمله مصاد یدر چارچوب برنامه راهبرد" 

 در هاکوچک و متوسط که تعداد آن یهامالحظات مربوط به بنگاه تیرعا-1دو موضوع:  ،ییغذا یهافرآورده نیتام رهیدر زنج

 باشد.یمورد توجه م ت،یو جمع هاتیدر استقرار فعال ایبهبود توازن منطقه -2و  تاس ادیز ییغذا یهافرآورده رهزنجی
 نحوه  بر یخصوص و یو اقدامات اثرگذار بخش عموم ییقانونمندکردن و انتظام فضا یبرا یکاربرد هایمجموعه فنون و روش

 از الزامات شود،یخوانده م ییفضا یزریبرنامه که یدوبعد یفضا در یو اقتصاد یاجتماع یهاتیو استقرار فعال ینیمکان گز

 است. نیسرزم شیآما
 یکی .باشدیمطرح و قابل استفاده م یمتعدد یهاو مدل های(، تئورییفضا یزیر) برنامه نیسرزم شیپرداختن به آما ندیدر فرآ 

 ییتوسعه روستا در یشهر یهاعملکرد کردیرو است. ییتوسعه روستا در یشهر یهاعملکرد یها، تئوریتئور نیتریاز کاربرد

ده استفاده ش یمختلف یکشورها و تاکنون در شدمطرح  ،یامنطقه یهایزیربه برنامه یو مکان ییابعاد فضا کردناضافه  یبرا

خدمات  مراکز و یمرکز یهامکان میمفاه سپس بر و ییفضا -یعملکرد یکپارچگیدرجه اول برمفهوم  در کردیرو نیاست. ا

خدمات  رتمراکز کوچک ژهیمتفاوت به و یعملکرد یهایژگیو و عادبا اب ییهاگاهمعتقد است که سکونت دگاهید نیاست. ا یمبتن

عه حال توس در یاغلب کشورها اما در کند؛ فایتوان نقش ایم دارد و یاطقهمن و ییتوسعه روستا در یو بازار، نقش مهم ییروستا

 و ژهیو ورط را به خود وهبالق یهامراکز بتواند عملکرد نیا تا ست،ین کپارچهی شکل گرفته و یبه اندازه کاف یگاهنظام سکونت

کند. تعداد یم فایمنطقه ا یاقتصاد و یتوسعه اجتماع در ی)شهرها( نقش مهم یمرکز یهاحال مکان نیع کارآمد انجام دهد. در

. شودیقلمداد م یاتوسعه منطقه یریگشکل روند و در یها عوامل مهمآن یعملکرد اتیخصوص و ییایجغراف عیمراکز، توز نیا

 انیم ییوندهایپ نی، همچنآن یرامونیپ ییروستا ی( و نواحی)شهر یمکان مرکز کی نیب ییهاوندیپ دیامهم ب نیتحقق ا یبرا

 میمنطقه برقرار گردد و تحک خارج از ( واقع در ی)شهرها یمرکز یهامکان تینها در منطقه و واقع در (ی)شهر یمرکز یهامکان

 .ابدی
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 یشیآما یهابرنامه یاجرا یهادر عرصه یضرور یندهای( فرآد
 یزدولت مرکسهم  و یو خصوص ینقش بخش عموم نییها و تعتیفعال یو اجرا یزیردر عرصه برنامه یجامعه محل ژهیوه ب یاصل گرانیمشارکت باز

 طرح. یاجرا در یمحل یهادولت و

 توسعه منطقه خود فراهم سازد. یمشارکت و تفاهم شهروندان را برا نهیکه زم ینظام جادیا

 .یامنطقه انیم یکمک دولت به همکار و یمناسب همکار یواحدها لیو تشک یهمکار تیاهم ی: بازشناسقیطر مناطق از انیم یهمکار

برنامه  نیا یراهبردها ها وکه به تحقق هدف ییهارساختیز در یگذارهیسرما ییسو از یعنی ها؛رساختیز کارآمد در هدفمند و یگذار هیسرما

 ،ینکنو یهارساختیساز، استفاده بهتر از ز و ساخت نهیکاهش هز مشترک، ای یتعاون یگذارهیسرما در ییکارا جادیا گرید ییسو کمک کند و از

 ها.رساختیاحداث ز یبرا یبخش خصوص یهاهیها و سرانجام جذب سرمایگذارهیسرما ییکارا نه ویهز لیتحل

 .نیسرزم شیتحقق اهداف آما یبرا یو مل یامنطقه ،یتوسعه در سطح محل کپارچهی تیریمد

 .یو خصوص یاقدامات عموم انیم شتریب یهمکار جادیا

و اداره منابع  تیو هدا یبندتیاولو یبرا ییمبنا هیو ته طرفانهیب وهیکشور به ش ایتوسعه یازهایبرآورده کردن ن یبرا یمناسب نهیفراهم ساختن زم

 دارد. ها وجودبه آن یشتریب ازیکه ن ییبه جا

 

 هادر استان یکشاورز یلیتبد عیصنا نیسرزم شیآما یاجراآثار و نتایج *
 

بر  یمبتن ییعقال ینیسازمان سرزم جادیمنظور ابه یطیو عوامل مح یعوامل انسان نیکنش متقابل ب میاست که به تنظ یانگاره کل کی نیسرزم شیآما

است. لذا نگاه  هعالمان هایمدل و هابرنامه کردها،یرو ها،استیس یپردازد و در درون خود دارایم یطیو مح یانسان یاز استعدادها نهیبه یریگبهره

 است. یفاقد وجاهت علم نیسرزم شیبه آما ی(  و موردحوزه ها ریساتوجه به بدون  تصنعحوزه  توجه صرف به ) از جمله یبخش

از  یتعادل و توازن در برخوردار یو برقرار تیرفع فقر و محروم ،یگسترش عدالت اجتماع ،یاقتصاد یو بازده ییکارا شیافزا قیاز طر نیسرزم شیآما

 میو تحک جادیا ست،یز طیمتناسب با اهداف توسعه متعادل و حفظ مح یاراض ینظام کاربر جادیا ،ییایسطح معقول توسعه و رفاه در نقاط و مناطق جغراف

 یتوسعه مناطق و محورها یهااستیو س یبخش یهااستیس یمکان-ییفضا راتیتأث یسازو هماهنگ یادرون و برون منطقه یاقتصاد یوندهایپ

 اندازمکه بتواند اهداف چش کندیعمل م یاگونهبه یرانیا -یاسالم تیو حفظ هو یو دفاع یتیمالحظات امن ،ینیخاص، با توجه به اصل وحدت سرزم

 را محقق سازد. ینیسرزم کپارچهی تیریبلندمدت توسعه کشور و مد

موجود  یاز مسائل و کمبودها یاریبس یپاسخگو تواندیکشور، م یزیرنظام برنامه یو اعتال لیضمن تکم ،یاقتصاد یزیردر کنار برنامه نیسرزم شیآما

 ختلفسطوح م یحاو یستیبایو بلند مدت م یمل یبه عنوان راهبرد نیسرزم شیسند آما رسدیبه نظر م بیترت نیباشد. بد یدر نظام توسعه مل

 باشد. یو استان یمل ،یفرامل

صنعت از  کیاست. به عنوان مثال امکان تفک ییباال تیاهم یدارا زین یموضوع یوستگیپ ن،یسرزم شیدر آما ییایسطوح جغراف یستگویعالوه بر پ

 باشد.نمی طرح قابل هاحوزه ریاز سا عیحوزه از صنا کی کیتفک ایها و بخش ریسا

و  یو سهم دولت مرکز یو خصوص ینقش بخش عموم نییها و تعتیفعال یو اجرا یزیردر عرصه برنامه یجامعه محل ژهیوه ب یاصل گرانیمشارکت باز

 شود.یمحسوب م نیسرزم شآمای در مهم موضوعات از هاطرح یاجرا در یمحل یهادولت

 

 
 

 هادر استان یکشاورز یلیتبد عیصنا نیسرزم شیآما یاجراها و راهکارهای سیاسی توصیه*
 

 :ردیمورد توجه قرار گزیر الزم است که نکات  یکشاورز یلیتبد عیصنا نیسرزم شیپرداختن به آما یبرا

 یهااستیت، سمد انیکوتاه و م یو برا ردیصورت گ یکشاورز دینسبت به تول یلیتبد عیصنا ییاینامتعادل جغراف عیتوز یشناس بیآس

 اتخاذ و اجرا شود. یکشاورز یلیتبد عیصنا نهیبه عیاز توز تیحما

و حفظ مشخصات هر محصول به  عاتیکاستن از ضا یدر مجاورت مزارع برا هیاول یفرآور یهاتیفعال ییبه منظور شناسا یطرح مطالعات

 یشاورزک یلیتبد عیاز صنا تیو حما یو توانمند ساز یساز تیظرف ییآن در برنامه اجرا جیبه انجام رسد و نتا دیمناطق تول کیتفک

 شود. ادهیپ
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سب ک قیاز طر یساز تیسو و ظرف کیاز  دیموجود تول یهاتیبر اساس ظرف یکشاورز یلیتبد عیصنا ینیسرزم شیالزم است که آما

 شود. یسازمانده گریاز جانب د یکشاورز نینو یو کارها

 یلیبدت عیصنا شیو وابسته هستند. لذا آما وستهیارتباط پ یدارا ییوابسته به آن با مقوله توسعه روستا یو کسب و کارها یکشاورز

کت جامعه مشار ان،ییروستا یبرا دیو اشتغال و تول یگذارهی) رونق سرما ییبه کمک به تحقق اهداف توسعه روستا تیبا عنا دیبا یکشاورز

 .ردی( صورت پذرهیو غ ییروستا یفضاها یطیمح ستیمالحظات ز ،یلیتبد عیش صنایدر آما یمحل

در چارچوب  دیاب زیبرنامه ن نی. اردیصورت گ عیهمه جانبه صنا شیبرنامه آما قیاز طر دیبا یلیتبد عیصنا یبرا یشیآما یزیرهرگونه برنامه

 یزیراستان، امکان برنامه شیسند آما ایو  شیآما یداشتن سند مل اری( مورد نظر باشد. لذا بدون در اختی) از نظر موضوع کالن شیآما

 وجود ندارد. یکشاورز یلیتبد عیصنا نهعالما

)  یاستوار گردد و نظام توسعه فعل نیسرزم شیآما قیتوسعه از طر تیبر هدا یاراده مل دیبه مراتب بند فوق، در وهله نخست با تیبا عنا

ده به هنگام ش نیسرزم شیآما یو مل یراستا، سند فرامل نی( دگرگون شود. در همیاتوسعه یهابودن برنامه هیو در حاش ینگر یبخش

 کار قرار داده شود. یو مبنا هیته ترعیهرچه سر یاستان شیو اسناد آما ردیقرار گ رو در دستور کا

 است. یالملل نیو روابط ب یکسب و کار مل یاصالح و بهبود فضا ن،یسرزم شیبراساس آما یتوسعه مل ازین شیپ

امر  کیکشور  یکشاورز یلیتبد عیصنا ینیسرزم شیدر آما یالملل نیب یهاو استفاده از تجربه ییشناسا یانجام مطالعات الزم برا

 است. یضرور

خش ) ب مدخالنیالزم است که همه ذ ،یکشاورز یلیتبد عیاز جمله صنا عیصنا شیآما یهابرنامه یساز ادهیو پ یزریبرنامه ندیدر فرآ

نقش دولت محدود شده  زیها نها و پروژهطرح یگردند و در اجرا میسه ی( بر اساس مدل مشخصیو جوامع محل ی، بخش خصوصیعموم

 گردند. میسه شیاز پ شی( برهیها و غی) مثل تعاونیمردم یو نهادها یو بخش خصوص

 جمع بندی  *

و  ینظر یشود، خطوط اصلیو ابالغ م نییتع یرهبرمعظم مقام  ینظام که از سو یکل یهااستی، سرانیا یاسالم یدر جمهور  

شود. یو اجرا م یها طراحاستیس نیبه ا تیبا عنا هایزیرها و برنامهیاستگذاریس هیکلکند و یم میموضوعات مختلف را ترس ییاجرا

در چارچوب  نیسرزم شیبه آما یاهتمام قانون نی. همچنشدابالغ  1390، در سال نیسرزم شیمانظام درباره آ یکل یهااستیس

 عیصنا شیاز جمله آما نیسرزم شیپرداختن به آما یبرا یالزم را در عرصه مل یتوسعه کشور، فضا یهابرنامه یقانون احکام دائم

ها تیفعال هیانطباق کل ریمس یبا شفاف ساز زیکشور ن نیسرزم شیاآم یمل یهایریگاست. سند جهت کردهفراهم  یکشاورز یلیتبد

 شیآما یعال یشورا لیتشک ن،یبرداشته است. عالوه بر ا نیسرزم شیآما اتیمنو یساز ادهیدر پ یگام مهم ،یو استان یمل شیبا آما

 ایو  یو معمار یشهرساز یعالیشوراها اعم از ها و استانتوسعه بخش یهاونیسیجهت دادن به شوراها و کم نیو همچن نیسرزم

 شیساختار پرداختن به آما زیکشور ن نیسرزم شیآما یمل یهایریگسند جهت یاجرا یها به سوتوسعه استان یزیربرنامه یشوراها

 را مستحکم نموده است.

 نیبات ببه شغل و مناس یدسترس ،یوربهره ،ییروستا داتیقادرند تول یلیو تکم یلیتبد عیدهند که صناینشان م یجهان اتیتجرب

 نیبه بهتر ییدر مناطق روستا یلیتبد عیصنا تیحال، موفق نیرا کاهش دهند. با ا یاداده و عدم توازن منطقه شیرا افزا یبخش

 وابسته است. زین یصنعت یهاتیمکان جهت استقرار فعال

همیت ا یداشته و دارا یهای بخش کشاورزفعالیتدر توسعه  ایکننده نیینقش تع ،یبخش کشاورز یلیو تکم یلیصنایع تبد

 است.  یراهبرد
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 باره عبارتند از: نیموارد قابل طرح در ا نیمهمتر

 
و ضرورت  تیاهم رغمبه همچنین  گردد.یباز م یکشاورز دیتول ییایجغراف یبا فضا عیصنا نیاثرات به ارتباط تنگاتنگ ا نیتحقق ا

محصوالت  یفرآور عیصنا تیظرف ییایجغراف عیمتعدد صورت گرفته در رابطه با توز هاییبررس ،یکشاورز یلیتبد عیمطلوب صنا شیآما

ح محصوالت در سط نگونهیا دیتول زانیم انیدهد که میو گوشت( نشان م ینیزم بی) گندم و جو، برنج، حبوبات، س یکشاورز یراهبرد

 گونهنیا رگی. به عبارت دستیوزارت متبوع( تناسب برقرار ن فی)حوزه وظا لیمرحله تبد کیمرتبط با  یفرآور عیها با استقرار صنااستان

 مطلوب هستند. ینیسرزم شیفاقد آما عیصنا
 

زش تکمیل زنجیره تامین و زنجیره ار
در بخش کشاورزی 

ایجاد اشتغال مولد و پایدار در 
یی، روستاها ، دستیابی به امنیت غذا

و افزایش اشتغال در بخش کشاورزی
کمک به روند کاهش مهاجرت از 

روستاها به شهرها   

لی، کمک به افزایش تولید ناخالص م
صادرات غیر نفتی و ارزش افزوده 

محصوالت خام کشاورزی

ردن ارتقای ضریب خود اتکایی و باال ب
وری و در نهایت بهبود تراز بهره

تر تجاری بخش کشاورزی و رونق بیش
اقتصاد 

از تاثیر مثبت در کاهش ضایعات پس
برداشت محصوالت خام کشاورزی


