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Introduction The main purpose of organizing space in each country is, firstly, providing an 
optimal service to the maximum of citizens and, secondly, managing the people who live in a 
country. Despite numerous attempts, geographical space of Iran is away from the spatial justice 
and the center-periphery pattern is the dominant pattern of its spatial relationships. The aim 
of this study was to investigate the foundations of spatial injustice in Iran. This paper with 
analytical–descriptive method and relying on the library resources tried to identify and classify 
the factors affecting the spatial injustice in Iran.
Conclusion Spatial injustice in Iran comes from two main areas, including the natural, cultural, 
social, and economic conditions of any geographic location (the inherent characteristics of the 
regions), and the political economy of space, decisions of policy makers, and economic planners. 
The peripheral areas with 16 provinces and central areas with 14 provinces (including Alborz 
province) form the political space of Iran. Peripheral areas of the country include about 50% of 
area and 50.7% of the population, showing that 50% of development of the country should be 
concentrated in border areas so that regional balances are established in the spatial pattern of 
Iran. The focus of facilities and services in the center causes the remoteness of some provinces 
and their exclusion from these benefits.
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  ایران

  
  چکيده

 دهی فضا در هر کشوری، در ابتدا ارایه بهینهترین هدف سازمانمهممقدمه: 
 خدمات به حداکثر شهروندان و سپس اداره و کنترل افراد ساکن در یک کشور

 بوده وهای زیاد از عدالت فضایی دور رغم تالشاست. فضای جغرافیایی ایران به
 باشد. پژوهش حاضر باپیرامون الگوی غالب روابط فضایی آن می -ساختار مرکز

 عدالتی فضایی در ایران انجام شد. مقاله حاضر با روشهدف بررسی بنیادهای بی
 بندیای سعی در شناسایی و دستهتحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه - توصیفی

  ن را داشت.عدالتی فضایی در ایراعناصر موثر بر بی
 عدالتی فضایی در ایران از دو زمینه اصلی شامل شرایط طبیعی،بی گیری:نتیجه

 فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی هر مکان جغرافیایی (خصوصیات ذاتی مناطق) و
 ریزان اقتصادی منشااران و برنامهزگاقتصاد سیاسی فضا، تصمیمات سیاست

 استان (به احتساب ١٤مناطق مرکزی با استان و  ١٦گیرد. مناطق پیرامونی با می
 مساحت %٥٠دهند. حدود استان البرز) ساختار فضایی سیاسی ایران را شکل می

 جمعیت کشور به مناطق پیرامونی تعلق دارد، این امر بیانگر آن است %٧/٥٠و 
 هایحجم توسعه کشور باید در مناطق مرزی متمرکز شود تا تعادل %٥٠که 

 ر فضایی ایران برقرار گردد، این در حالی است که تمرکزای در ساختامنطقه
 ها و محرومیتامکانات و خدمات در مرکز، موجب دورافتادگی برخی از استان

  آنها از این مواهب شده است.
  ریزی، ایراناری، برنامهزگعدالتی فضایی، سیاستعدالت فضایی، بی ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 های جغرافیای متفاوت و دربررسی نابرابری و وجوه آن در محدوده

 ریزان و سیاستمداران بودههای مختلف مورد توجه برنامهسال
 های مهماست. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن، از نشانه

 یافته شناختهامروزه کشورهایی توسعهنیافتگی است، توسعه
 اجتماعی باال، -های اقتصادیشوند که عالوه بر داشتن شاخصمی

 وبیش عادالنه باشد.توزیع درآمدها و امکانات نیز در آن جوامع کم
 ها پاییننیافته هم مقادیر این شاخصاما در کشورهای توسعه

 هایتمرکز زیرساخت ][1است و هم توزیع آن بسیار ناعادالنه است
 شود درهای خاص موجب میها در مکانگذاریاقتصادی و سرمایه

 بلندمدت نابرابری فضایی شدیدی میان مناطق ایجاد شود. این
 مانده تاثیراتموضوع در جریان تولید مناطق پیشرفته و عقب

 ای وهای ناحیهساز تشدید مهاجرتقاطعی را گذاشته و زمینه
 ه و نیروی کار شده و از نتایج احتمالی آن توسعهجایی سرمایجابه

 یک منطقه به قیمت بازماندن مناطق دیگر از توسعه است. خروج
 عواملی مانند سرمایه و نیروی انسانی متخصص از مناطق فقیر،

  .[2]شودنواحی یادشده، می منجر به کاهش توان منطقه
 در مهارت و سرمایه و رشد جذب برای مکانی هایصرفه ایجاد
 در مناطق تا است خوب حکمرانی اهداف مختلف از مناطق
 زیرا شود، فراهم گذاریسرمایه سرمایه و تمرکز هایزمینه مختلف،
 و هازیرساخت بودنفراهم علتبه از مناطق برخی آن در غیاب
 را جذب متخصص انسانی نیروی و مناسب، سرمایه هایفرصت
 و سرمایه جذب امکان تنها نه مناطق سایر که حالی کنند، درمی

 و منطقه های محدودسرمایه بلکه ندارند را نیروهای متخصص
 دهند. وجودمی دست از نیز را و کارآمد متخصص نیروی
 نابرابری روستا، و بین شهر نابرابری ای،منطقه هاینابرابری
 در کشور سرمایه و ثروت تمرکز در نابرابری و اجتماعی و اقتصادی

 وریبهره بودنپایین و نواحی روستایی اقتصادی ماندگیعقب در
است. در این مقاله ابتدا با شرح عدالت  اثر گذاشته عوامل تولیدی

 عدالتیفضایی و مفاهیم مرتبط آن عناصر و بنیادهای موثر در بی
 فضایی در کشور شرح و خروجی کار در قالب جدول و نقشه به

  .نمایش گذاشته شد
عدالتی فضایی در ایران با هدف بررسی بنیادهای بیپژوهش حاضر 

  انجام شد.
  

  مبانی نظری
های تحلیلی و تکیه بر یافته - این مقاله با روش توصیفی

عدالتی بندی بنیادهای بیای سعی در شناسایی و دستهکتابخانه
  فضایی در ایران را داشت.

  

  عدالت فضایی
 عدالت و است انسانی جامعه در بنیادی و اساسی بعد یک فضا

 متقابل یابد. درک ارتباطفضا عینیت می شدن درجاری اجتماعی
 ناپذیرضرورتی اجتناب اجتماعی عدالت فهم در جامعه و فضا بین
به افزایش  ریزیها و نظام برنامهسیاست در آن ببازتا و است

 هایسال در فضا درباره تفکر کرد. خواهد کمک آن ضریب تاثیر
 که یکنواخت کشینقشه تفکر بر از تاکید داری،معنی طوربه اخیر
 ابعاد صرفاً  اینکه یا و دیدمی انسانی هایفعالیت ظرف را فضا

 یک سمت به گرفتمی نظر در ثابت هایفرم در را فضا فیزیکی
 تغییر شهروندان به زندگی دهیشکل در بنیادی و فعال نیروی
 یا جغرافیایی هایجنبه بر عدالتیبی و عدالت .[3]است داده جهت

 شامل شروع، نقطه عنوانبه و دارد تاکید عدالتی فضایی (بی)
 اجتماعی فضای در هافرصت و منابع مساوی و منصفانه توزیع

 به عدالتیبی فضایی نمودهای از فضایی عدالتیاست. تمرکز بی
 بازتولید و را تولید عدالتیبی فضا طریق از که ساختاری هایپویایی
 تعیین فضایی، به عدالت رویکرد .[4]یافته است تغییر کنند،می

 بررسی به بلکه کندنمی کمک خاصی رویداد بودنناعادالنه یا عادالنه
 و اقتصادی فضایی، اجتماعی، هایاز تشکل پویایی فرآیندهای
 و تولید برای آنها عملکرد آیا که منظوربدین پردازد،سیاسی می
 رویکرد اصلی تمرکز واقع در .[5]است عدالت یا عدالتیبی بازتولید
 سیاسی، فرآیندهای و عوامل تبیین و بر شناسایی فضایی عدالت

 منزله فرمرا به هاعدالتیبی این دارد که قرار اجتماعی و اقتصادی
 طوربه عادل، جامعه یک ایجاد برای جاذبه شوند.می سبب نهایی آن
 هایجنبش ای ازگسترده طیف مجدد تجمع محل نیرومندی
 عدالت نژادی، عدالت اقتصادی، عدالت مانند اجتماعی عدالت
 در هم را عدالت یکدیگر با که و غیره شده جهانی عدالت محیطی،

 آزادی،(غیرمادی  بعد در هم و) بازتوزیعی هایسیاست(مادی  بعد
 درک. [6]کنندمی طرح امنیت و غیره) رضایت، فرصت، خرسندی،

 صحیح حوزه معنایی عدالت فضایی (جغرافیایی)، مشروط بر درک
 رابطه متقابل سیاست و فضا و مکانیسم پویای آنهاست. این

 شدن و فلسفه طرح عدالتساز مطرحمکانیسم متقابل زمینه
 فضایی در جغرافیای سیاسی است. در جغرافیای سیاسی مفهوم

 رسد وعینیت میعدالت از سطح انتزاعی خارج شده و به سطح 
شود. از این منظر عدالت عبارتی دیگر مفهوم عدالت عملیاتی میبه

های جامع توسعه فضایی یا جغرافیایی شامل برابری نسبی شاخص
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 زیربنایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی) در - (اقتصادی
 ها و فضاهای جغرافیایی (خرد و کالن) یک کشور بامکان

 وسعه با آن در سطح ملی براساس نیاز وهای متناظر تشاخص
  برابری است.

 
  عدالتی فضاییبی

 ها و امکانات وعدالتی فضایی توزیع نابرابر فرصتمنظور از بی
 هاینابرابری شامل تواندمی فضایی هاینابرابری قدرت در فضاست.

 بین شهر و روستا، شهرهای کوچک و بزرگ، مناطق محروم و
 شود تا از فضاباشد. نابرابری فضایی موجب میبرخوردار و غیره 

 تراکم فقر ساززمینه فضا از استفاده بهینه نشود، عدم استفاده بهینه
 کند، موجبو تشدید محرومیت برخی از مناطق را فراهم می

 تضعیف انسجام ملی و جامعه شده، تخصیص بهینه و داوطلبانه
 ناممکن در مناطق ویژه نیروی انسانی متخصص رانیروی انسانی به
 رویه شده و توزیع بهینههای بیساز مهاجرتساخته، زمینه

 طور کلی نابرابری فضاییسازد. بهجمعیت در فضا را غیرممکن می
 عدالتی رانشینی مهاجرت و بیامکان بروز فقر، بیکاری، حاشیه

 دهد. همچنین نابرابری به اساس وحدت ملی آسیبافزایش می
  .[7]سازدرو میفت عمومی را با وقفه روبهرساند و پیشرمی

 گیری نامتناسب از فضا،از دید تئوریک، نابرابری موجب بهره
 میان شکاف افزایش و سرمایه، مهاجرت و انسانی نیروی جاییجابه

 شود. در زمینه نابرابری فضاییمناطق برخوردار و محروم می
 دارند که نابرابری ازتوان به چند رهیافت اشاره کرد. برخی عقیده می

 که شماریی حال گیرد، درداری سرچشمه میعملکرد بازار سرمایه
 آخر،دانند و دستهای رشد را عامل اصلی میدیگر، برپایی قطب

 رهیافت رادیکالی نیز وجود دارد که نابرابری کشورها را بر پایه نظریه
 هاینابرابریکند که مبنای اصلی وابستگی توجیه و تفسیر می

 سازان ملی وهای تصمیمگیریگذاری و تصمیمفضایی، سیاست
 ای که تقسیم کار فضایی موجب انباشت سرمایهگونهمحلی است، به

 ها پدید آمده و فزونیشود و نابرابریدر برخی مناطق مستعد می
 توان اینترین پیامدهای منفی نابرابری فضایی را میگیرد. مهممی

 گیریشود تا از فضا بهرهه کرد نابرابری فضایی سبب میگونه خالص
 بهینه نشود، موجبات تراکم جغرافیایی فقر و افزایش محرومیت در

 کند، این گونه نابرابری از راه تضعیفبرخی از مناطق را فراهم می
 تواند بر انسجام ملی اثر گذارد، نابرابری فضاییانسجام فضایی، می

 ویژه نیروی انسانیانه نیروی انسانی و بهتخصیص بهینه و داوطلب
 سازد، نابرابری فضایی نقشیمتخصص را در مناطق ناممکن می

 کند و از اینهای افسارگسیخته بازی میکارساز در افزایش مهاجرت
  سازد.راه توزیع بهینه جمعیت در فضا را ناممکن می
 و هاجرتم نشینی،نابرابری فضایی امکان بروز فقر، بیکاری، حاشیه

 های فضایی. گذشته از آن، نابرابریدهدمی افزایش را عدالتیبی
 مانعی اساسی و رساند آسیب ملی یکپارچگی بنیان به تواندمی

 امروزه از دیدگاه عدالت بنابراینبرای پیشرفت عمومی کشور باشد. 
 معنایشود، بلکه بهمعنای رشد تلقی نمیفضایی، توسعه دیگر به

 ها و عدمو توزیع عادالنه است، شناخت نابرابری وجود امکانات
 های جغرافیایی مختلف قابل طرحها در چارچوب محدودهتعادل

است و الزمه گام برداشتن در این راستا، شناخت وضعیت موجود 
ریزی، اعم از کشور، استان، های برنامههریک از اجزاء مجموعه

ی و در نتیجه های شهری و روستایشهرستان، بخش و سکونتگاه
 گذاری درهای موجود و سیاستها و تفاوتبردن به اختالفپی

ها در هریک از اجزاء این مجموعه جهت رفع و کاهش نابرابری
  است.

  عدالتی فضاییگیری بیهای شکلزمینه
  شود:عدالتی فضایی از دو زمینه اصلی زیر ناشی میبی
 هر مکان) شرایط طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ۱

 جغرافیایی (خصوصیات ذاتی مناطق)
 ریزانگذاران و برنامه) اقتصاد سیاسی فضا، تصمیمات سیاست۲

 اقتصادی
های های فضایی در درجه نخست به قابلیتهر چند نابرابری

 فیزیکی و ذاتی مناطق بستگی دارد اما نظام سیاسی، اقتصادی،
 از تا شودا سبب میهگذاریشیوه تولید و مبادله و چگونگی سرمایه

 هر گونه. نشود گیریبهرهطور صحیح بههای محدود نیز قابلیت
 محلی و رسیدن به توسعه منابع از بهینه گیریبهره در ریزیبرنامه

 همراه باشد. در ایهای منطقهپایدار ملی باید با کاهش نابرابری
 پیش از انقالب که مبتنی بر هایایران نیز عملکرد برنامه

 های قطب رشد و توسعه مناطق با قابلیت توسعه بود، بهسیاست
های های فضایی انجامید. برخی نقاط از انواع زیرساختنابرابری

 اقتصادی و اجتماعی برخوردار شدند و مناطق پهناوری از کشور از
 رو، نیروی انسانی متخصص ون ای امکانات اولیه محروم ماندند. از

 سوی مناطق مستعد حرکت کرده ووژی بهکارآمد، سرمایه و تکنول
 های کشور شد. در سایه پیامدهایمانع از توسعه متوازن در استان

 های کالن کشور و نبودریزیهای پیشین در برنامهاستراتژی
 هایکالن ملی در راستای تمرکززدایی، حتی سیاست هایبرنامه

 کشور را زدایی پس از انقالب اسالمی نیز نتوانسته استمحرومیت
  سوی تعادل فضایی پیش برد.به
  

  ایگذاری منطقهسیاست
 عمدی است و آگاهانه هایای شامل کوششمنطقه گذاریسیاست

 توزیع فضایی در تغییر ایجاد برای نظام سیاسی از سوی که
 سیاسی، قدرت حتی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، هایپدیده

 لحاظ کارآیی از مناطق میان شکاف از کاستن شود.انجام می
 تغییر یا مجدد توزیع عدالت اجتماعی، سیاسی، ثبات اقتصادی،
 ایجاد و کاهش بیکاری فضا، در فعالیت و جمعیت الگوی رشد
 است. فرآیند ایمنطقه گذاریاساسی سیاست اهداف از اشتغال
 اقتصادی، هایزمینه در مشی عمومی خط اجرای و تدوین

 با و هاو سازمان افراد مشارکت با فرهنگی و اجتماعی، سیاسی
 که ضمن ایگونهبه اثربخشی و شفافیت، پاسخگویی اصول رعایت
 توسعه و امنیت عدالت، به تحقق جامعه، اساسی نیازهای برآوردن
 شود، از اصول اساسی منجر محیط زیست و منابع انسانی پایدار

  ای است.گذاری منطقهسیاست
 های حاصل از روش توصیفی و تحلیلی ویافتهدر پژوهش حاضر 

  ای شامل موارد زیر هستند:های کتابخانهتکیه بر یافته
 عدالتی فضایی حاکم بر ایران از دو دسته عوامل کلی که خودبی

 شود. این دو دسته از عواملهای دیگری دارند، ناشی میشاخص
 وانتساخت هستند، میشامل متغیرهای طبیعی و عناصر انسان

 های طبیعی وعدالتی فضایی در ایران ریشه در بنیانادعا کرد که بی
 گیری دولتاقتصادی حاکم بر کشور از زمان شکل -اندیشه سیاسی

 توان به نمایش گذاشترن دارد و این امر را در غالب مدل زیر میمد
  ).۱(شکل 

 متغیرهای طبیعی موثر بر توسعه ناهمگون در ایران (بنیادهای
 سیاسی، جغرافیای هایتحلیل در سیستمی نگرش با زیستی):
 راستای در پارامترهای طبیعی نقش بررسی از ناگزیر جغرافیدان
 آنها از ناشی هایبحران و تنگناها و هاها، قابلیتمزیت شناساندن

 نباید طبیعی عوامل بررسی تاثیرات در شایان توجه است که .است
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 گیرد، زیرا شکل ذهن در جبرگرایانه برداشتی مطالعات نوع این از
 و طبیعی عوامل اثرات شناخت و تبیین به جغرافیا علم از بخشی

 هایپردازد. پراکنش بنیانفرهنگی بر روند توسعه جوامع می
 که وحدت ایگونهبه دارند کشور در توسعه هر مهمی تاثیر زیستی
 و دولتی امور اداره سهولت سرزمینی، فضای یکپارچگی ملی،

 و هاناهمواری وضعیت به حدی و تکنولوژیک تا اقتصادی پیشرفت
 جای بر کشور در داخل ارتباطات برقراری بر هاناهمواری که آثاری
 عدالتیدارد. عناصر طبیعی موثر در عدالت و بی بستگی گذارد،می

توان در سه دسته کلی اقلیم، ساختار توپوگرافیک و فضایی را می
  .سرزمین مورد توجه قرار داد همچنین وسعت و شکل

  

  
  )ترسیم: نگارنده( عدالتی فضایی در ایرانبی )۱شکل 

  
در میزان توانایی،  هوا از جمله عواملی است که هم و آباقلیم: 

 در هم و تکنولوژیک تمرکز جمعیت، در پیشرفت اقتصادی و
 ای دارد.کنندهافزایش یا کاهش قدرت ملی یک کشور نقش تعیین

 هایی از مناطق جنب حاره وایران سرزمین وسیعی است که بخش
 معتدله را اشغال کرده و اقلیم آن تحت تاثیر عوامل مختلف

 نوعی وحدت و همگونی داشتنرغم جغرافیایی است و علی
 اقلیمی، از نواحی آب و هوایی متعددی برخوردار است. وحدت
 اقلیمی ایران در عین کثرت مناطق آب و هوایی آن پیامدهای ایجاد
 هایاشکال معیشتی و زیستی متنوع، توزیع و پراکنش فعالیت

 زیستی و توزیع فضایی ناهمگون جمعیت دارد.
 حاکم بر ایران تا حدود زیادی بر ساختارشرایط اقلیمی متنوع 

 سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در ایران به وجود آمده است تاثیر
 ترین ویژگی شرایطتوان بنیادیمستقیم دارد، کمبود آب را می

 توان در سراسرمحیطی ایران توصیف کرد. اثرات این عامل را می
 ین سه عنصرتاریخ کشور در سه عنصر مشخص، مشاهده کرد که ا

 شامل پراکندگی اجتماعات در ایران، پیدایش نظام ایلی و
 چادرنشینی و تمرکز مطلق قدرت در دست حکومت هستند.
 نخستین پیامد بلندمدت شرایط اقلیمی ایران پراکندگی و دوربودن

 های انسانی اعم از شهر و روستا و تعامالت کم آنها باسکونتگاه
 کمبود و پراکنش منابع آب ناشییکدیگر است، این مساله از 

 تکمیلی بینرو شرایط اقلیمی ایران، نقش هم این شود. ازمی
 سودلیل عدم تبادالت کاال از یکهای مختلف بهنواحی را طی دوره

 (بعد مسافت) از سوی دیگر و پراکندگی بیش از حد اجتماعات
  بسیار سست و ضعیف کرده است.

 نتیجه شرایطی اقلیمی در ایراندومین عنصر اجتماعی مهم که در 
 به وجود آمده سبک زندگی ایلی و کوچ زیستی بود. فقدان ثبات

 های متکی بر قبایل از تاثیراتسیاسی بلندمدت در حکومت
 ثباتی وهای بیمستقیم نظام ایلی و صحرانشینی است. طی سال

 شد که در اصطالح بهای میفقدان قدرت مرکزی، ایران وارد دوره
 جایی قدرتالطوایفی معروف است. این پدیده در خالل جابهملوک

 شد. به سخن دیگر در توجیهای ظاهر میهای قبیلهبین حکومت
 ای در ایرانثباتی اجتماعی و سیاسی ناشی از ساختار نظام قبیلهبی
 توان گفت که در فاصله بین قرن یازدهم تا شانزدهم، در بیش ازمی
 های داخلی بینصد سال، ایران درگیر جنگسال از این پان ۳۷۵

 ثباتی ناشی از ساختارهای مختلف محلی بود. بیقبایل و دودمان
 توان در تغییر متناوب پایتختای قدرت در ایران را میایلی و طایفه
 های گذشته مالحظه کرد. با توجه به آنچه گفته شدطی سده

 افتادگی ور عقبای دپیامدهای مهم تسلط هزارساله نظام قبیله
 داریتوسعه ناهمگون ایران شامل عدم پیدایش و رشد سرمایه

 (بورژوازی) در ایران در نتیجه عللی چون سیکل اقتصادی بسته
 نگرفتن مناسباتقبایل و فقدان تولید مازاد بر مصرف، شکل

 علت سبک زندگی ایلیاتی و عدم نیاز بهدموکراتیک در ایران به
 ی است.نهادهای پیچیده مدن

 پیامد سوم شرایط اقلیمی ایران، تمرکز قدرت در دست حکومت بود،
 کرد که ازله کمبود آب ایجاب میاویژه مسشرایط اقلیمی ایران و به

 ها مجبور شوند برایهمان ابتدای پیدایش تمدن در ایران، انسان
 های زیادی مانند کشیدن کانال،تامین آب مورد نیازشان به تالش

 طبیعت این .غیره دست بزنند بند وایجاد سد و آب حفر قنات،
 جمعی،ای بود که چنین کاری فقط با کار دستهگونهها بهتالش

 نوبه خودگونه همکاری به پذیر بود. اینطوالنی و پرهزینه امکان
 دنبال خود داشت،تدریج ریاست منابع آبی را بهمساله مدیریت و به

 ی بسیار پرهزینه را که نیازمندهای آبیاربنابراین ساخت شبکه
 ای بود را ضروری ساخت. وجوددهی متمرکز و اداری ویژهسازمان
  .]8[های متمرکز و مقتدر و مستبد ناشی از این ضرورت بوددولت

 وسعت بر که هستند عواملی جمله از هاناهمواریها: ناهمواری
 دفاعی وضعیت جمعیت، توزیع و تراکم بر کارکردی کشور،

 های داخلیجاییجابه سیاسی، - اداری تقسیمات سرزمین،
 تاثیر هاو بلندیپستی  گذارند.می تاثیر امکانات توزیع و جمعیت
 جغرافیایی نواحی و طبیعی گزینی واحدهایجدایی در آشکاری
 ها و واحدهای ژئومورفولوژیکیاست. وجود ناهمواری داشته ایران

 فضایی ایران در درجه –بر ساختار سیاسی ،متعدد گسترده سرزمینی
 نخست و در درجه دوم بر ناهمگونی توسعه اثرگذار بوده است. در

 ونقل کشور تحت تاثیر ساختار توپوگرافیک وایران شبکه حمل
 های فضایی از یک سو و ساختار سیاسی متمرکز از سویگسیختگی

رخوردار دیگر، از وضعیت مناسبی برای معاشرت و حشرونشر ملی ب
 بخش کویری ایران ارتباط شرق به غرب و شمال به .[9]نیست

 ترین فاصله را دارند، ناممکن کردهجنوب را برای نقاطی که کوتاه
 است و به این ترتیب خطوط ارتباطی ایران و شبکه آن و در نهایت
 علتیکپارچگی توپوگرافی سرزمین را تحت تاثیر قرار داده است به

 های فضایی ناشی ازتوپوگرافیک و گسیختگی ناموزونی ساختار

های طبیعی (اقلیم، بنیان
ساختار توپوگرافیک، 
 وسعت و شکل کشور)

تقسیم کشور به 
 فضای دوگانه

مکانیسم سیاست 
 و فضا

ناهمگونی در پخش 
 های طبیعیبنیان

نظام حکومتی 
 ساختتک

 های توسعهبرنامه

تمرکزگرایی 
 شدید

جمعیت 
 بودنمحور

 فضا

 بخش نگری

افزایش 
شکاف بین 
 نواحی

گیری الگوی روابط شکل
 مرکز پیرامون

 عدالتی فضاییبی

 سیاست

 اقتصادی اندیشه سیاسی

الگوی نامتوازن 

  گسست
 فضایی
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 کندی صورتها، ارتباط بین مناطق کشور بهشکل ناهمواری
 د. فضاییرسگرفت و تعامالت بین نواحی به حداقل ممکن میمی
 از ایپیچیده و متنوع انداز توپوگرافیکیچشم دارای ایران کشور

 دچار آن غربی و شرقی نواحی که است ژئوموفولوژیکی واحدهای
 ایران سیاسی جغرافیای ساختار بر كه تنگناهایی است. تقارن عدم
 شامل ،شودباعث توسعه نامتوازن می نهایت در و است اثرگذار

  موارد زیر است:
 و پست نامتجانس و فضاهای وجود و توپوگرافیک ) گسیختگی۱

 سازی،ساختمان سازی،راه هایبرای فعالیت فضا کاربری که بلند
 صرف غیره را مستلزم و باغات و مزارع  ایجاد تاسیسات، احداث
 بودجه و ملی بودجه بر هاهزینه این است. کرده فراوان هایهزینه
 و توسعه ناموزون و به دور از عدالت کشور شوندتحمیل می خانوار

 شوند.را سبب می
 ها،کوه را ایران فضای از ایعمده بخش اینکه به توجه ) با۲

 به دسترسی میزان گرفته، فرا آبی سطوح و هاباتالق ها،بیابان
 اندک و محدود بسیار ایتوسعه هایفعالیت برای مفید فضاهای
 .]9[است
 افکار تقویت و ایناحیه هاینابرابری بروز در هاناهمواری ) شکل۳

 ثبات روند و داشته را بسزایی بحرانی نقش نواحی تکوین و جدایی
 روبرو ساخته فراوانی چالش با را ایران ارضی تمامیت و سیاسی

  است.
 حجیم هایکوهستان و ایدریاچه فضاهای خشک، های) دشت۴
 و تمایز سطوح ایجاد در بازدارنده تعامل عامل عنوانبه طویل و

 کاهش موجب و دارند زیادی نقش ایران داخل انسانی هایگسله
 شوند.می ملی یکپارچگی ضریب

 ترکوچک واحدهای گیریشکل در ایران توپوگرافیک انداز) چشم۵
 اجزای به را ایران ملت و موثر بوده هافرهنگ خرده و فضایی
  کرده است. تقسیم هم از متفاوت

 تمایز ناهمواری، عامل با ارتباط در ایران ایناحیه ) تقسیمات۶
 دهد.می نشان هاسکونتگاه گزینیمکان و استقرار در را گیریچشم
 اثرات طبیعی عوامل سایر همراه به هاناهمواری وضعیت) ۷

 دیگر، عبارت ایرانیان گذاشته، به اجتماعی انسجام در نامساعدی
 ساکنان ایناحیه و محلی و بومی هایویژگی بر هابلندی و پستی
  .[10]بوده است اثرگذار

  

 کیلومتر۱۶۴۸۱۹۵ایران با وسعت وسعت و شکل هندسی کشور: 
 شانزدهمین کشور وسیع جهان است. اگر چه وسعت به لحاظمربع، 

 آفرین در راستای استراتژی ملی از عوامل مهمکارکردهای قدرت
 تکمیلیشود، ولی وسعت زیاد از منظر توسعه و هممحسوب می

  :داردکارکردی نواحی مختلف کشور اثرات منفی به شرح زیر 
 آن (مانند تر و معضالت ناشی از) داشتن مرزهای طوالنی۱

 هایهای زیاد مراقبت از مرزها، پدیده قاچاق، صرف هزینههزینه
  منظور مرزبانی و غیرهزیاد به

 ) معضالت ارتباطی و مواصالتی و تاثیر منفی وسعت زیاد بر۲
 گفته شدهواسطه مشکالت پیشسازی کشور بهیکپارچه

 از دیگر عناصر ساختاری و کالبدی فضای کشور شکل هندسی آن
 نوبه خود تاثیری شگرف بر ناهمگونی توسعه در کشوراست که به

 ای است کهداشته است. اهمیت شکل سرزمین از جهت فاصله
 میان دورترین نقاط پیرامونی و مرکز جغرافیایی کشور وجود دارد و

 دلیل مشکالتی که از این نظر ممکن است در اداره اموربه چنینهم
 مسایگان ایجاد شود. کشور ایران از نظرداخلی کشور یا در روابط با ه

 ترین قطر آن در جهتهندسی چهارضلعی نامنظمی است که بزرگ
شمال غربی به جنوب شرقی (از آرارات تا خلیج گواتر) در حدود 

 کیلومتر و قطر کوچک آن در جهت شمال شرقی به جنوب۲۲۵۰
 . درباشدکیلومتر می۱۴۰۰غربی (از سرخس تا دهانه اروند) در حدود 

 وهله اول نتیجه چنین شکل هندسی ایجاد یک مرکز هندسی که
 فاصله آن تا کلیه نقاط مرزی به یک اندازه باشد، ممکن نیست.
 چنانچه دو استان آذربایجان در شمال غربی ایران و سیستان و

 الیه جنوب شرقی ایران نسبت به هم وبلوچستان در منتهی
 .][8تر هستندها دورافتادهنهمچنین نسبت به تهران از سایر استا

 تاثیر وسعت و شکل هندسی کشور در نحوه مدیریت و کارآمدی
 مدیریت دولت مرکزی بر گستره قلمرو سرزمینی کشور آشکار است و
 همین امر در کنار سایر عناصر ساختاری فضای ایران مانند اقلیم و

 ایرانساختار توپوگرافیک تاثیرات زیادی را بر ناهمگونی توسعه در 
  اند.داشته

  

متغیرهای سیاسی اقتصادی موثر بر توسعه ناهمگون 
  ایران

 اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران در قرن اخیر، کشور از یک در نتیجه
 برد. ازعدالتی فضایی رنج میناهمگونی در توسعه و به تبع آن از بی

 هایتوان به اندیشههای موثر در این زمینه میترین مولفهمهم
 سیاسی اشاره کرد که خود در قالب تمرکزگرایی است که –اقتصادی

 توان تجلی آن را در الگوی بسیط حکومت و همچنینمی
  های توسعه پیگیری کرد.برنامه

 تمرکزگرایی به تجمیع و انحصار قدرت درتمرکزگرایی در ایران: 
 گرایی جغرافیاییشود که اغلب با مرکزیتاشکال مختلف گفته می

 شده،پایتخت همراه و همگام است. بر پایه تعریف بیانیا 
 بودن قدرت، اقتدارگرایی،های تمرکزگرایی شامل کانونیشاخصه

 گیری نخبگان حاکم،شدن تصمیمبردگی بوروکراتیک، شخصی
 تشدید بوروکراسی اداری و استقرار و استمرار نهادهای امنیتی

 ی در ایران یک قاعدههستند. با توجه به آن چه گفته شد تمرکزگرای
 به های پراکنده از استثناهای آنکلی تاریخی بوده که تمرکززدایی

  یخ ایران، همچون بسیاری از جوامعآیند. در تارشمار می
 آفریقایی) برخالف جوامع اروپایی، در مجموع نوعی -(آسیایی

 هاتمرکز در قدرت، حکومت و اقتدار سیاسی حاکم بوده و امپراتوری
 های فردی و مطلقه حاکم در طول تاریخ این سرزمین باو سلطنت

 مثابهطور نسبی نهادینه و مجرب خویش بهتشکیالت اداری به
 ای بروکراسی، تجمع و تمرکز قدرت سیاسی و اداری را بهگونه

  .[11]گذارندنمایش می
 ها برای مقاصد سیاسی و اداری بهتمام دولت نظام بسیط:

 شوند هر یک از این واحدها یکمیتر تقسیم واحدهای کوچک
 پردازند. در مورد این نوعمدیریت محلی دارند که به اداره امور می
 های محلی را زیر نظارتنظام سیاسی، دولت مرکزی کلیه مدیریت

 کند. حتی ممکن استخود دارد و حدود اختیارات آنها را تعیین می
 به عهده طور موقت نقش دولت محلی را همدر برخی موارد به

 هایدر نظام سیاسی بسیط، دولت مرکزی تمام مدیریت .[12]گیرد
 های محلیکنترل دارد و میزان قدرت مدیریت تحتملی و محلی را 
 های خود را در تمامتواند تصمیمکند. دولت مرکزی میرا تعیین می

 واحدهای محلی اعمال کند. در این گونه کشورها، واحدهای
 تقسیمات کشوری نظیر استان، شهرستان و غیره)حکومتی (نظام 

 عنوان واسطه بین شهروندان و حکومتفاقد حاکمیت بوده و به
 وسیله حکومت مرکزی اعمالملی هستند و تمامی حاکمیت به

 در این شکل نظام حکومتی، اصوًال به اداره امور .[13]شودمی
 هایریگیای توجهی ندارند و تصمیمهای محلی و منطقهسازمان

 شود.ترین سطوح القا میسیاسی حکومتی و اداری از مرکز به پایین
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کشورهایی که سیستم بسیط از نظر تفویض اختیارات و قبض و 
 وسیله دولت مرکزی در طیفاجرایی دارند به - بسط قدرت سیاسی
 شدتهای بهشدت متمرکز تا دولتهای بهمتنوعی از دولت
 توان گفت که نظامدر مجموع می. [14]گیرندغیرمتمرکز قرار می

های مکانی و محلی به سیاسی بسیط بدون درنظرگرفتن تفاوت
  ).۲(شکل  [15]پردازددهی کشور میاداره سازمان

  

  
  بندی نظام سیاسی بسیط یا متمرکزها و تقسیمویژگی )۲شکل 

  
  های توسعهبرنامه

گیری و انتظام فضای جغرافیایی از عوامل تاثیرگذار در شکل
در رابطه با . را نام بردهای توسعه اقتصادی توان برنامهمی

 ها تلفیقی ازتوان گفت که این برنامههای جامع توسعه میبرنامه
ریزی توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فضایی در جهت برنامه

تخصیص منابع  باکه  هستندعمران هماهنگ فضای کشور 
های اقتصادی و تخصیص فضای توسعه بین اقتصادی بین بخش

ها در طول زمان تقدم و تاخر فعالیتهای مختلف، با رعایت فعالیت
ها دولت سهم ریزی. در این نوع برنامه[14]گیرندمیانجام 
تنظیم و اجرای آن را به  ،ای دارد و مسئولیت تهیهکنندهتعیین

  .[16]عهده دارد
ایران از جمله  های اجراشده):ریزی در ایران (برنامهسابقه برنامه

شکستن دور باطل فقر و کشورهای جنوب بود که دولت برای 
 یریزی اقتصادی رویابی به رشد و توسعه اقتصادی به برنامهدست

 ریزی اقتصادی درآورد. ایران از متقدمان و مبتکران برنامه
  ).۱نیافته است (جدول مانده و توسعهکشورهای عقب

ایران با  ریزی ایران از منظر عدالت فضایی:نقدی بر نظام برنامه
ترین ریزی در زمره باسابقهقرن تجربه برنامهداشتن بیش از نیم
های متعارف رشد تنها به هدف که نه استتوسعه کشورهای درحال

رسد اکنون و توسعه اقتصادی دست نیافته است، بلکه به نظر می
 های اقتصادی درریزی و اجرای برنامهدر مقایسه با آغاز دوره برنامه

ه ترازوی عوامل همسو و مغایر با الزامات توسعه کشور، کف
 تر شده باشد.اقتصادی، به نفع عوامل مغایر سنگین

  

 درآمدهای نفتی نسبتًا عظیم کشور که طی چند دهه اخیر به امید
 بر ورشد تولید، در راه ایجاد تاسیسات فیزیکی مدرن، سرمایه

 ند، اکنونشدعظیمی چون سدها، بندرها و صنایع بزرگ هزینه می
 عمدتًا صرف مخارج مصرفی مانند واردات مواد غذایی یا کاالهای

 های اروپایی و ژاپنی و تامین نیازهای ارزیلوکس مانند اتومبیل
 شوند. ترکیب جمعیت کشور از نظرآسا میساالری غولدیوان

 جغرافیایی، سنی (فعال و غیرفعال) و نوع اشتغال (مولد و
 دهد کهوری شاغالن نشان میآن میزان بهرهتر از غیرمولد) و مهم

 فقطه گذاری جامعه ایران در منابع انسانی نحجم عظیم سرمایه
 هایفاقد بازده مورد انتظار بوده بلکه به همراه سایر سیاست

 هایی را در جامعه پدیدها و عادتاقتصادی و اجتماعی، نگرش
 پیش از را بیشجانبه انداز دستیابی به توسعه همهآورده که چشم

 ترینتاریک کرده است. چنین وضعیتی از منظر عدالت فضایی بزرگ
 ریزی کشور است، زیرا منطق عدالت فضایینقطه ضعف نظام برنامه

 هایگرفته برابری نسبی شاخصدر ذات خود براساس تعریف صورت
 های خرد و کالن با شاخص متناظر آن درجامع اقتصادی در مقیاس

 ریزی کشور را بپذیرد. نقدتواند منطق نظام برنامهسطح ملی، نمی
 توان در قالبریزی کشور از این منظر را میاین نظام برنامه

  محورهای زیر پیگیری کرد:
  

 ریزیای در نظام برنامههای منطقهریزیعدم توجه کافی به برنامه
 ای شده است. از آن جایی کهکشور منجر به عدم تعادل منطقه

 ای بر امکانات محلی در هر منطقه توجههای منطقهیزیربرنامه
 ایهای ملی و منطقهریزیدارد، بنابراین ضروری است که برنامه

 هایکه این ضرورت در برنامه ،طور توام در کشور تدوین شودبه
  اجراشده مورد توجه قرار نگرفته است.
 عدم توجهریزی کشور وجود دارد مساله دیگر که در روند نظام برنامه

 هایکار ملی است، با توجه به این واقعیت که قابلیتبه تقسیم
 توان نگاه یکسان به عرصهمناطق با یکدیگر متفاوت است و نمی

 های مرزی ایران، کویری،های استانمتفاوت کشور داشت. ویژگی
 جنوبی و شمالی با یکدیگر متفاوت است، بنابراین، نیازها در هر

 سالهها با یکدیگر فرق دارد. نخستین برنامه هفتاستانکدام از این 
 تدوین شد بر توسعه دشت مغان ۱۳۲۷توسعه در ایران که در سال 

 عنوان قطب کشاورزی تاکید کرده بود. همچنین دومین برنامه دربه
 نظر قرار داده بود.د عنوان محور توسعه مخوزستان را به ۱۳۳۴سال 

 های مستمر وریزیر فاقد برنامهپیش از انقالب اسالمی، کشو
 ای وجودهای منطقهریزیای از برنامهسیستمی بود و تنها حلقه

 گیر نظامنحوی گریبانداشت. پس از انقالب نیز همین مشکل به
  ریزی کشور بوده است.برنامه

  

 ای برای هر استان تهیههای منطقهها باید حسابریزیبرای برنامه
 توجهی قرار گرفته است و باید تالش کرد کهبیشود، این امر مورد 

 ها عملیاتی شود. نبود نظامای در استاننظام حسابداری منطقه
 ای مبتنی بر آمارهای استانی، شهرستانی، بخشیحسابداری منطقه

 ریزی کشوری از منظرو دهستانی از دیگر موارد ضعف نظام برنامه
  عدالت فضایی است.

 اعمال تصمیمات سیاسی از مرکز به پایین

 کنترل نهادهای محلی توسط حکومت مرکزی

 عمومی منابع بر متمرکز مدیریت

 سیاسی در پهنه جغرافیاییعدم تقسیم قدرت 

 کشور در وخرج متمرکزدخل و ریزیبودجه نظام

 بسیط متمرکز

 بسیط
 غیرمتمرکز

 نظام سیاسی و اداری متمرکز

نظام سیاسی و 
گذاری قانون

 متمرکز

از نظر اداری و 
خدماتی 
 غیرمتمرکز

در کلیه شئون ملی،  متمرکز گذاری و تنظیم امورقانون
 و محلی ایمنطقه

سطحی و منحصر به اختاری حکومت تکعناصر س
 سطح ملی هستند

نظام 
  سیاسی
 بسیط
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  های اجراشده)ریزی در ایران (برنامهسابقه برنامه )۱جدول 
	منبع	برنامه/ سال اجراشده

  ۱۳۳۳تا  ۱۳۲۷برنامه اول عمرانی/ 

  غیرجامع و هدف رشد در سطح کالن اقتصادی ندارد. اهداف کلی: [17]
  اعتبارات آن به برنامه دوم منتقل شد. %۸۰ پیامدها:

  ۱۳۴۱تا  ۱۳۳۵برنامه دوم عمرانی/ 

[18] 

  غیرجامع و هدف رشد در سطح کالن اقتصادی ندارد. اهداف کلی:

چهار فرودگاه مهرآباد، اندازی تر گلپایگان و بمپور، ساخت و راهتکمیل سد کرخه و ساخت دو سد کوچک، دز و ساخت سه سد بزرگ کرج، سفیدرود پیامدها:
کیلومتر راه آسفالته، افزایش ظرفیت بندری انزلی، خرمشهر و بندر امام ۲۵۰۰آهن و حدود کیلومتر راه۹۰۰اصفهان، شیراز و آبادان، ساخت و تکمیل حدود 

  ای در دو منطقه خوزستان و جنوب شرق کشورهای عمران منطقه(شاهپور)، تهیه و اجرای برنامه

  ۱۳۴۶تا  ۱۳۴۱سوم عمرانی/ برنامه 

[19] 
در سال در طول برنامه و  %۶ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، جایگزینی واردات با حمایت از صنایع داخلی و هدف رشد برنامه برنامه اهداف کلی:

  درآمد کشور %۴۱دستیابی به رشد حدود 
  درآمد ملی در پایان برنامه %۵۸در سال و رشد  %۳/۸دستیابی به رشد ساالنه  پیامدها:

  ۱۳۵۱تا  ۱۳۴۷برنامه چهارم عمرانی/ 

[21,	22] 

ریزی جامع اقتصادی و ارشادی با استفاده از الگوی اقتصادسنجی و استراتژی برنامه، جایگزینی واردات و رشد تولید ملی به کمک برنامه اهداف کلی:
  هاگذاری خصوصی و دولتی و ثبات قیمتسرمایه

و بخش  %۹بیشتر از هدف برنامه بود. مصرف بخش خصوصی از رشد  %۲/۲در سال رسید که  %۲/۱۱در طول برنامه رشد کلی اقتصاد به حدود  پیامدها:
  شده دست یابد.بینیدر سال برخوردار شدند و تنها بخش کشاورزی نتوانست به اهداف پیش %۲۳عمومی 

  ۱۳۵۶تا  ۱۳۵۲برنامه پنجم عمرانی/ 

[23,	24] 

تعیین شده بود، ایجاد تحول اداری و تمرکززدایی از مرکز کشور با تفویض اختیارات در امور  %۲/۱۱هدف اصلی برنامه در سطح کالن رشد اقتصادی  اهداف کلی:
  اجرایی و تامین نیروی انسانی به مراکز مناطق کشور

های برنامه پنجم فراتر از ظرفیت اقتصاد ایران تعیین شد و رشد ناهماهنگ بخشسابقه درآمدهای نفتی ایران، افزایش اعتبارات : با افزایش بیپیامدها
  های اقتصادی و اجتماعی کشور شد.اقتصادی کشور را در پی داشت و موجب بروز تنگناهایی در تمام بنیان

  ۱۳۶۲تا  ۱۳۵۷برنامه ششم عمرانی/ 

[25] 

ریزی ساله"، الگوی برنامه ششم، برنامه۲۰انداز بلندمدت توسعه کشور" و "برنامه آمایش سرزمین برای افق ساله برای یافتن چشمنگری ده"آینده اهداف کلی:
عیین شده جویی ملی جهت کاهش تقاضا، تهای صرفهجامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد ارگانیک اقتصاد کشور، جایگزینی واردات همراه با سیاست

  است.

  به مرحله اجرا نرسید. ۱۳۵۷و پیروزی انقالب اسالمی در بهمن  ۱۳۵۷بنا به شرایط خاص کشور در سال  پیامدها:

  ۱۳۶۶تا  ۱۳۶۲برنامه صفر توسعه/ 
  .تدوین برنامه بازسازی مناطق جنگی بود اهداف کلی:  

  به تصویب مجلس نرسید و امکان اجرا نیافت. پیامدها:
  ۱۳۷۲تا  ۱۳۶۸اجتماعی و فرهنگی/  - برنامه اول توسعه اقتصادی

[25] 
گانه برنامه اول، ساماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و تمرکززدایی از تهران مطرح شده است. الگوی برنامه، در مجموعه اهداف ده اهداف کلی:

  ه است.واردات با حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت تعیین شدگزینی ایریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه جبرنامه
  در سال دست یابد. %۳/۷برنامه اول توسعه توانست به رشد متوسط ساالنه  پیامدها:

  ۱۳۷۸تا  ۱۳۷۴اجتماعی و فرهنگی/  - برنامه دوم توسعه اقتصادی

[26] 

ل یعدالت اجتماعی، رشد فضا"گانه برنامه دوم به مناطق محروم کشور توجه ویژه شده است. اهداف برنامه شامل در مجموعه اهداف شانزده اهداف کلی:
ها و نوری، تربیت نیروی انسانی، رشد و توسعه پایدار، تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی برای ارتقا توسعه استابراساس اخالق اسالمی، افزایش بهره

از جمله  "ایهای منطقهزدایی و رفع عدم تعادلتر از میانگین به حد نصاب متوسط کشور، اتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیتمناطق پایین
  باشد.های هدف برنامه دوم میزیرمجموعه

  در سال است. %۷/۵های اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی ساالنه دستاورد برنامه دوم بنا به گزارش پیامدها:

  ۱۳۸۳تا  ۱۳۷۹اجتماعی و فرهنگی/  - برنامه سوم توسعه اقتصادی
	

[27] 
  های کالن اقتصادی دولتانداز عمومی از طریق ایجاد امنیت اقتصادی و قضایی مطمئن و جلب اعتماد عمومی نسبت به سیاستپس اهداف کلی:

  در نظر گرفته شده است. %۶رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) ساالنه  پیامدها:

  ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۴اجتماعی و فرهنگی/ - برنامه سوم توسعه اقتصادی

های توسعه ایران، توجه به آمایش سرزمین، در طول برنامه تعیین شده است. از نکات بدیع برنامه چهارم در برنامه %۸هدف رشد ساالنه برنامه  اهداف کلی: [28]
  از بخش دوم برنامه چهارم است. ۶و  ۵زیست در فصل ای و حفاظت از محیطتوازن منطقه

  
  عدالتی فضایی در ایرانتجزیه و تحلیل بی

 نابرابری که این بر عالوه دهدمی نشان انسانی توسعه هایگزارش
 رشدی به رو روند جهان کشورهای میان در هاشاخص از برخی در

 رشد سبب و بوده هم ترملموس جهان سوم کشورهای روند داشته،
است.  شده برخی نواحی تدریجی ماندگیعقب و شهرهاکالن فزاینده

 تواندمی آن، سطوح اشکال و تمام در ایناحیه هاینابرابری
 بسیاری شواهد. [29]باشد داشته همراه به را ناگواری پیامدهای
 نابرابری فضایی، نابرابری موارد، از بسیاری در که دارد وجود

 های توسعه. با توجه به نارسایی[30]کنداجتماعی را تقویت می
های جدی ناشی از این مساله، بدون برنامه و ایجاد عدم تعادل
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   ۱۳۹۸، بهار ۲، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                                 فضا یاسیآمايش سنامه فصل

 پیش در همه دنیا روشن از های توسعه بیشریزیاهمیت برنامه
 ریزی توسعه در بیشترشده است. پس از جنگ جهانی دوم برنامه

 متداول شد، پس از تدوین و اجرای هر یک از کشورهای جهان
 ها نسبت به مقطع ابتدای برنامه سطح توسعه در کشور باالتربرنامه

 های کشور در همهرفته است و این مساله شامل تمامی استان
 یافتگی بین استان رتبهمقاطع بوده است و شکاف سطح توسعه

 کاهش شکاف اول و استان رتبه آخر اندکی کاهش یافته ولی این
 های کشور اتفاق رخ ندادهیافتگی در مورد همه استاندرجه توسعه

 ها همواره وجود داشته ایننکته دیگری که در طول این برنامهاست.
 های بخش مرکزی کشور از ابتدای اجرایاست که اغلب استان

 که این وضعیت پس از داشتندیافتگی بیشتری ها توسعهبرنامه
 های بخش مرکزیسعه حفظ شده و اغلب استاناجرای برنامه تو

 و برعکس اغلب هستندیافتگی کشور دارای بیشترین میزان توسعه
 ای کشور که از ابتدای برنامه اول سطحهای حاشیهاستان
 تری داشتند پس از اجرای چهار برنامه توسعه،یافتگی پایینتوسعه

 دارند.یافتگی کمتری های بخش مرکزی توسعهنسبت به استان
 هاینکته قابل توجه دیگر این است که قریب به اتفاق استان

 سویهای حاشیه بوده و امتداد فضایی در آننیافته از استانتوسعه
 جز استان سیستان و بلوچستان همگی در بخشو به دارندمرز نیز 

 اند و این محور دارای کمترینکشور قرار گرفته غربی و شمال غرب
 . این در حالی است که این بخش ازاستتگی یافسطح توسعه

 راکشور پس از سواحل دریای خزر بیشترین استعدادهای طبیعی 
 ای میان مناطق مرزی وهای منطقهنابرابری .[31]برای توسعه دارد

 ناپذیر بوده که درمرکزی در اکثر کشورهای جهان سوم امری اجتناب
 فرآیند تاریخی ایجاد ریزی دراثر ساختارهای متمرکز نظام برنامه

 ۳۰و همکاران با انتخاب  زادهابراهیمشده است. در تحقیقی که 
 اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی، صنعتی و مانندشاخص 

 اند،دهی شدهوزن ،دهی آنتروپی شانونغیره از طریق روش وزن
 سپس از طریق مدل تاپسیس برای مقایسه و مطالعه تطبیقی

 های صورت گرفته، استان تهران (بااند. برابر بررسیبندی شدهرتبه
 عنوانبه ۶۷۳۹/۰احتساب استان البرز) با میزان توسعه 

 ۰۰۷۸/۰ترین استان و استان ایالم با میزان توسعه یافتهتوسعه
 ترین استان شناخته شد. شکاف توسعه بین استانعنوان محرومبه

 ترینیافتهه زیاد توسعهبود، این رقم فاصل ۸۵۹/۱۲۴تهران و ایالم 
 هایدهد که نابرابریترین استان ایران را نشان میو محروم
 ای در ساختار فضایی ایران بسیار باال بوده است. مناطقمنطقه

 یافتهبرابر بیشتر از مناطق مرزی توسعه ۳مرکزی در ایران حدود 
 طقای منادهد میزان نابرابری درون منطقهها نشان میاست. بررسی

 است که این ارقام بیانگر نابرابری ۴۳/۱و مناطق مرکزی  ۰۸/۱مرزی 
 های کشور است که با حذفو عدم تجانس و واگرایی بین استان

 هایتهران و تفکیک آمار مربوط به استان البرز، نابرابری
 یابد و بهبرابر کاهش می ۵/۲ای مناطق مرکزی حدود منطقهدرون
 و همگرایی نسبی بر مناطق مرکزی رسد و تجانسمی ۶۳/۰عدد 

 تنها میان توسعه مناطق دهد که نهشود. نتایج نشان میحاکم می
 مرزی و مرکزی تفاوت و نابرابری وجود دارد، بلکه میان درون
 هایمناطق چه در مناطق مرزی و چه در مناطق مرکزی تفاوت

 فاحش و چشمگیری وجود دارد. تا زمانی که عوامل نابرابری
 ای نیزمنطقههای برونای کاهش پیدا نکند، نابرابریمنطقهدرون

   کاهش نخواهند یافت و الگوی فضایی توسعه در ایران یعنی
 باشد زیراعنوان الگوی فضایی مسلط میپیرامون، همچنان به - مرکز

 مناطق مرکزی از نظر توسعه نسبت به مناطق مرزی و پیرامونی
ترشدن دهد با نزدیکالگو نشان میشرایط بسیار بهتری دارند و این 

 شوند. در نتیجهتر مییافتهها توسعهبه مناطق مرکزی ایران، استان
 هابرخی استان نافتادتمرکز امکانات و خدمات در مرکز، موجب دور

 و محرومیت آنها از این مواهب شده است. باید اذعان کرد که
 ه، خطری مستقیممثابه آن روی سکه توسعنابرابری و محرومیت به
 ریزی توسعهگونه برنامه آیند و هرشمار میبرای امنیت جامعه به
 هاریزی عمومی برای از میان برداشتن نابرابریبدون عنایت و برنامه

 مثابه. این نابرابری در سطوح توسعه به[32]تواند انجام شودنمی
  .[29] )۱عدالتی فضایی است (نقشه ترجمان بی

  

  
  های مرزی و غیرمرزی کشورتوزیع فضایی سطوح توسعه در بین استان )۱نقشه 

  

 توزیع نامتوازن بنیادهای طبیعی، الگوی بسیط حکومت و
 های ناشی از آن و به تبع آن عملکرد بخشی نظامتمرکزگرایی

 عدالتی فضایی را درگیری بیهای اصلی شکلریزی زمینهبرنامه
 ریزی از باال به پایین و عدمبرنامه اند. حاکمیتایران به وجود آورده

 واگذاری اختیارات به سطوح پایین تقسیماتی موجب عدم شناخت
 های طبیعی شده و بهصحیح و انتظارات متناسب با ظرفیت

 های جبری در بنیادهایهای جغرافیایی ناشی از نابرابریعدالتیبی
  .[33] )۲، نقشه ۲زیستی کشور، دامن زده است (جدول 

  

  
  وضعیت ایران براساس شاخص عدالت فضایی )۲نقشه 
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  وضعیت عدالت فضایی در ایران )۲جدول 

  شاخص عدالت فضایی  هااستان  فاصله با میانگین ملی  شاخص عدالت فضایی  هااستان
فاصله با میانگین 

  ملی
  -۰۵۷۶۸۹۸۹۵/۰  ۲۸۹۱۴۵۴۷/۰  بلوچستانو  سیستان  -۰۱۱۵۴۱۶۸۳/۰  ۳۳۵۲۹۳۶۸/۰  آذربایجان شرقی
  -۰۰۴۶۹۲۴۸۹/۰  ۳۴۲۱۴۲۲۸/۰  فارس  - ۰۱۸۱۱۱۰۰۷/۰  ۳۲۸۷۲۴۳۶/۰  آذربایجان غربی

  ۰۱۶۴۵۶۱۵۴/۰  ۳۶۳۲۹۱۵۲/۰  قزوین  ۰۱۶۱۷۳۹۰۷/۰  ۳۶۳۰۰۹۲۷/۰  اردبیل
  ۱۰۴۵۳۴۳۵۷/۰  ۴۵۱۳۶۹۷۲/۰  قم  ۰۱۶۷۸۸۴۵۸/۰  ۳۶۳۶۲۳۸۳/۰  اصفهان
  - ۰۰۲۳۸۶۲۲۴/۰  ۳۴۴۴۴۹۱۴/۰  کردستان  - ۰۴۱۰۹۱۴۰۳/۰  ۳۰۵۷۴۳۹۶/۰  البرز
  - ۰۲۹۴۹۹۷۱۸/۰  ۳۱۷۳۳۵۶۵/۰  کرمان  - ۰۲۰۳۰۵۴۲/۰  ۳۲۶۵۲۹۹۵/۰  ایالم
  - ۰۱۶۶۷۰۸۴۶/۰  ۳۳۰۱۶۴۵۲/۰  کرمانشاه  ۰۳۵۳۸۸۵۵۵/۰  ۳۸۲۲۲۳۹۲/۰  بوشهر
  ۰۲۰۴۱۰۲۲/۰  ۳۶۷۲۴۵۵۹/۰  کهگیلویه و بویراحمد  ۰۲۵۶۳۷۲۶/۰  ۳۷۲۴۷۲۶۳/۰  تهران

  - ۰۲۱۳۲۸۷۲/۰  ۳۲۵۵۰۶۶۵/۰  گلستان  ۰۰۶۵۱۵۸۹۲/۰  ۳۵۳۳۵۱۲۶/۰  بختیاریچهارمحال و 
  -۰۱۶۲۰۳۶۷۹/۰  ۳۳۰۶۳۱۶۹/۰  گیالن  - ۰۰۹۸۳۱۳۰۱/۰  ۳۳۷۰۰۴۰۷/۰  خراسان جنوبی
  -۰۱۳۶۶۸۵۹۵/۰  ۳۳۳۱۶۶۷۷/۰  لرستان  - ۰۱۲۲۵۹۳/۰  ۳۳۴۵۷۶۰۷/۰  خراسان رضوی
  - ۰۰۷۱۵۵۵۴۵/۰  ۳۳۹۶۷۹۸۲/۰  مازندران  ۰۱۶۱۹۱۹۹۴/۰  ۳۶۳۰۲۷۳۶/۰  خراسان شمالی

  ۰۰۲۱۱۶۰۲۱/۰  ۳۴۸۹۵۱۳۹/۰  یمرکز  -۰۰۲۸۷۵۴۵۹/۰  ۳۴۳۹۵۹۹۱/۰  خوزستان
  -۰۲۱۴۶۳۱۹۲/۰  ۳۲۲۳۷۲۱۷/۰  هرمزگان  - ۰۰۰۶۱۴۸۰۵/۰  ۳۴۶۲۲۰۵۶/۰  زنجان
  -۰۰۹۱۹۴۳۹/۰  ۳۳۷۶۴۰۹۸/۰  همدان  ۳۸۷۰۱۳۷۱/۰  ۳۸۷۰۱۳۷۱/۰  سمنان

  
معلول عوامل  عنوان یک پدیده، خودایران بهعدالتی فضایی در بی

بنیادی مانند بستر طبیعی که دربرگیرنده شکل و کالبد و همچنین 
سو و بستر انسانی که ویژگی عمده آن را  اقلیم کشور است از یک

داری ویژه نظام بسیط حکومتتوان در اقتصاد سیاسی فضا و بهمی
ی همانند عدم توجه به ریزی با نقاط ضعفو الگوهای غالب برنامه

ای، عدم توجه به تقسیم کار ملی و عدم های منطقهریزیبرنامه
  ).۳ای از سوی دیگر است (شکل های منطقهوجود حساب

  

  
   عدالتی فضایی در ایرانبنیادهای بی )۳شکل 

  
 با توجه نوبودن موضوع پژوهش و همچنین فقدان ادبیات مرتبط

 توان عدمپژوهش حاضر میهای و محدودیتاز مهمترین مشکالت 
 ها و نهادهای متولی امرهای منتشرشده سازماندسترسی گزارش

 توسعه، فقدان منابع متمرکز و همچنین فقدان بانک اطالعاتی
  ه کرد.مرتبط در خصوص عدالت فضایی کشور اشار

 در راستای برقراری عدالت فضایی راهکارهای پیشنهادی ذیل جهت
 ها با میانگین کشوری وهای میان این استانکاهش شکاف

 ه شده است:یصورت زیر اراهای برخوردارتر بهاستان

 ایجاد بانک اطالعاتی مقاالت و مطالب مرتبط با عدالت فضایی و) ۱
 سایر وجوه توسعه متوازن

 های محرومر سرمایه مدیریتی کارآمد و اثربخش در استاناستقرا) ۲
 هایتخصیص سهم بیشتری از اعتبارات کشوری به استان) ۳

  محروم کشور بر حسب مواد قانونی
 توجه به عوامل کیفی از قبیل تبعیضات قومی، جنسیتی و نیز) ۴

 شده در مناطق محرومهیکیفیت آموزش ارا
 سالیانه کشور با عنوان تعادلبینی مبالغی در بودجه پیش) ۵

 های روستاییای و ارتقای شاخصبخشی، توازن منطقه
 گذاری مبتنی برهای توسعه اشتغال و سرمایهتوجه به سیاست) ۶

 ریزی مناطق، در قالب آمایش سرزمین در بلندمدتبرنامه
 ال نواحیغهای ایجاد اشتکردن پتانسیلفعال) ۷
 برای رفع نارسایی نظام ایمنطقهایجاد تعادل در بازار کار ) ۸

 ای، زیرا نظامریزی ناحیهریزی و انطباق آن با برنامهبرنامه
 دارای ماهیت بخشی و تمرکزگرا بوده است. ریزی کشور عمدتاً برنامه

 های قانونی، اصالح و تعدیل برخی از قوانین درپرکردن خأل و ضعف
 ریزی.تعادل بینگیری و برنامهجهت تمرکززدایی از نظام تصمیم

 شده با شهرهای میانی و کوچک.تقویت ونقاط شهری قطب
 گسترش توسعه در شهرهای کوچک و میانه

 ها و رساندن مناطق ناکارا به مرزراه حل اصلی رفع نابرابری) ۹
 کارایی، پیروی از موازین عدالت فضایی در همه ابعاد و الگو

 گی است تا از این راه،یافتهای کارا از بعد توسعهقراردادن استان
 ها همسو با توسعه یکپارچه مناطق مختلف کشورگیریتصمیم

 باشد.
 مدیریت سازیزمینه اطالعاتی، و ارتباطی های زیرساخت ایجاد

 هاسازی حکمروایی خوب در مدیریت طرحمشارکتی مبتنی بر پیاده
 ه شده اند.یارا
 و متعهدكردن مدیران رده باال و رده میانی به اجرای ) ملزم١٠

 های آمـایش در جریـان تغییـرات مدیریتی با استفاده ازطرح
 صادره از نهادهای نظارتی و هآورهای الزامنامهقوانین و آیین

 اجرایی
 های متولی امرایجاد زمینه هماهنگی و همکاری بین سازمان) ۱۱

 تهیه، اجرا و نظارت با تشکیل کمیتهآمایش سرزمین در مرحله 
 مشترک همکاری های آمایش سرزمین

 تسهیل جریان سرمایه در تمام پهنه سرزمین و به عبارت دیگر) ۱۲
 تنظیم میزان جریان سرمایه

الگوی نامتوازن پراکنش 
 های طبیعیبنیان

وسعت و شکل هندسی 

 ناهمواری

 عدالتی فضایی در ایرانبی

 اقتصاد سیاسی فضا

 ایحسابداری منطقه عدم توجه به

 عدم توجه به تقسیم کار ملی

تمرکز ارزش 
 افزوده در مناطق

کالبد فضایی 
 نامتوازن ایران

 تمرکزگرایی

 ریزینظام برنامه الگوی بسیط حکومت

ریزی برنامه عدم توجه به
 ایمنطقه

 اقلیم
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   ۱۳۹۸، بهار ۲، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                                 فضا یاسیآمايش سنامه فصل

  گیرینتیجه
 عدالتی فضایی در ایران از دو زمینه اصلی شرایط طبیعی،بی

 فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر مکان جغرافیایی (خصوصیات
 گذاران وذاتی مناطق) و اقتصاد سیاسی فضا، تصمیمات سیاست

 با توجه به مکانیسم متقابلگیرد. ریزان اقتصادی منشا میبرنامه
 های طبیعی(اقلیم،توان ادعا کرد که بنیانسیاست و فضا، می

 شور) و اندیشه اقتصادیساختار توپوگرافیک، وسعت و شکل ک
 عدالتیدهنده بیهای شکلسیاسی حاکم بر دولت مهمترین زمینه

 های طبیعی نامتوازنشوند. بنیانفضایی در کشور محسوب می
 های طبیعی شده که با در هم کنشمنجر به ناهمگونی پخش بنیان

 نگریساخت، بخشی(نظام حکومتی تک های سیاسی فضابا مولفه
 ها) الگوی نامتوازنتوسعه و جمعیت محور بودن برنامههای برنامه

 پخشایش جمعیت را در بر داشته است. چنین الگوی نامتوازنی در
 همراهی سایر تحوالت و متغییرهای جانبی مانند محیط

 های امنیتی به نواحی پیرامونیژئوپلیتیکی آشفته و تقویت اندیشه
 ای و ملی بهطقهمنجر به تقسیم فضای کشور در سطوح محلی، من

 محروم شده است. از این رو نتیجه - فضایی دوگانه برخوردار
 هایای افزایش شکاف نواحی در مقیاسمحتمل چنین پدیده

 مدت حسمختلف و ایجاد گسست فضایی است که در کوتاه
 بودن به سکنه فضا و دردوگانه و القای برنده و یا بازندهزیست

 عدد خواهد شد که انسجام ملی راهای متبلندمدت منجر به چالش
  کند.با خطر جدی مواجه می

  
 ژوهشیداند از معاونت پنگارنده بر خود الزم می تشکر و قدردانی:

 دانشگاه تربیت مدرس و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
 های مادی و معنویمعاونت علمی ریاست جمهوری که با حمایت

 را فراهم کرده است، کمال تشکر وخود زمینه انجام پژوهش حاضر 
  قدردانی را داشته باشد.

 شوند که مقاله حاضر درنویسندگان مقاله متعهد میاخالقی: تاییدیه
 .مجله دیگری در دستور کار قرار ندارد

  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشد.تعارض منافع: 
 ژوهشیمعاونت پاین پژوهش از حمایت مالی  منابع مالی:

 و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران مدرس تربیت دانشگاه
 برخوردار بوده است. معاونت علمی ریاست جمهوری
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