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جهت گیری های ملی آمایش سرزمین

شورایعالی آمایش سرزمیه در جلسه مورخ  6931/5/2به استىاد ماده  92قاوون احکام دائمی بروامه های توسعه
جهت گیریهای ملی آمایش سرزمیه را به شرح زیر تصویب ومود:

جهت گیری اهی ملی آمایش سرزمیه
جْتگیشیّایهلی آهایؾػشصهیيهجوَعِایاصسٍیىشدّا،سٌّوَدّاٍػیاػتْاییاػتوِسعایتآًْا

هٌجش تِ تحمك تلَیش دساص هذت ػاصهاى فضایی هغلَب تَػعِ هیگشدد .اص آًجا وِ ایي تلَیش ،تاصتاب
ػشصهیٌیِچـناًذاصتَػعِهلی،دسچْاسچَباكَلآهایؾػشصهیيهیتاؿذ،لزاایيػٌذًمـیتؼیاسهْنٍ
تاثیشگزاسدستحمكاّذافچـناًذاصایفاهیًوایذ .
تا دس ًظشگشفتي ػیاػت ّای ولی آهایؾ ػشصهیي اتالغیِ همام هعظن سّثشی هثٌی تش تعاهل ٍ ّوىاسی تا
وـَسّایهٌغمٍِجْاىتَیظُحَصُتوذىایشاًی-اػالهیتاتمَیتًمؾآفشیٌیػیاػی،التلادی،فشٌّگیٍ
اهٌیتی وـَس دس جْت هٌافع هلی یا هـتشن ٍ ّوچٌیي سًٍذ سٍتِ افضایؾ تغییشات اللیوی ٍ تِ عَس ولی
تحَالتگؼتشدُایوِعیدُػالگزؿتِدسػغَحهلیٍتیيالوللیاتفاقافتادُاػت،لضٍمتاصًگشیدس
اٍلیيػٌذضَاتظهلیآهایؾ(هلَبػال)3131هغشحگشدیذ.ایيتاصًگشیًِتٌْاؿاهلهضاهیيضَاتظ
هیتاؿذ؛تلىِػاختاس،سٍؽّاٍسٍیِّایتذٍیيآًْاساًیضدستشهیگیشد.خاعشًـاىهیػاصدسعایتهَلفِ-
ّای چْاسگاًِ آهایؾ ػشصهیي یعٌی جاهع ًگشی ،ولگشایی ،دٍساًذیـی ٍ تَجِ تِ جغشافیای ػشصهیٌی تِ
عٌَاىعَاهلتعییيوٌٌذُدستی اىفشاصّایایيػٌذدسػغحساّثشدیٍوالىهغشحتَدٍُاصٍسٍدتِهضاهیي
جضییتشًٍتیجِگیشیّایهىاًیِخاسجاصحیغِآهایؾ،اجتٌابؿذُاػت.
فشاصّایایيػٌذهجوَعِایاصتایذّاًٍثایذّااػتوِالگَیاػىاىجوعیت،ػاختاسفضاییفعالیتّاٍ
چگًَگیؿىلتٌذی،تؼظ ٍگؼتشؽؿثىِّایصیشتٌاییساهتٌاػةتااّذافٍالضاهاتاػٌادپایِهزوَس،
تثییيهیًوایذ.اصایيسٍهشاعاتآًْادستواهیهذاخالتفضاییتخؾدٍلتیٍخلَكیالضاهیهیتاؿذ.
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جْتگیشیّایهلی آهایؾػشصهیيدسساػتایتَػعٍِتالٌذگیالتلادیٍپیـشفتٍالتذاسّوِ-

هادُ -1
ػٌذچـناًذاصایشاىًٍ3141یلتِػاصهاىفضاییهغلَبٍهٌاػةوـَس،

جاًثٍِپایذاسوـَس،تحمكاّذاف
ّـتگاًِ آهایؾ ػشصهیي (واسآیی ٍ تاصدّی التلادیٍ ،حذت ٍ یىپاسچگی
دس چاسچَب اكَل  
ػشصهیي،گؼتشؽ عذالت اجتواعی ٍ تعادلّای هٌغمِای ،حفاظت هحیظصیؼت ٍ احیای هٌاتع عثیعی ،حفظ
َّیتاػالهی  -ایشاًیٍحشاػتاصهیشاثفشٌّگی،تؼْیلٍتٌظینسٍاتظدسًٍیٍتیشًٍیالتلادوـَس ٍ
سفعهحشٍهیتّاتِخلَفدسهٌاعكسٍػتاییوـَسٍهالحظاتاهٌیتی،دفاعیٍپذافٌذغیشعاهل)،هـتولتش
هَاسدصیشاػت :
 .1سفایت تٌاػة تیي ًیاصّای اػتمشاس فقالیت دس یه للوشٍ تا اهىاًات ٍ لاتلیتّای آى ٍ سفایت همیاع
هٌاػة التصادی تشای فقالیت دس یه هىاى تا تَخِ تِ ؽشفیت ٍ وـؾ تاصاسّای داخلی ٍ خاسخی
 .2افضایؾ ّوگشایی ٍ تمَیت َّیت هلی دس عشاحی ٍ اخشای عشحّای هلی ٍ هٌغمِای ٍ تخصصی ؿذى
فولىشد التصادی تش اػاع لاتلیتّا ٍ هضیتّای ًؼثی هٌاعك تشای تمَیت ٍاتؼتگیّای هتماتل
هٌغمِای ٍ یىپاسچگی هلی ٍ پشّیض اص تٌَؿ ٍگؼتشؽ ّوِ ًَؿ فقالیتّا دس یه للوشٍ خغشافیایی
ّ .3واٌّگػاصی  ،اًتؾامتخـی ٍ وٌتشل الذاهات ٍ فشایٌذّای تَػقِای تخؾّای هختلف التصادی
 .1تؼتشػاصی ،اًدام تشتیثات ًْادی ٍ فشاّن ػاصی الضاهات هَسدًیاص دس للوشٍّای ػشصهیٌی تِ هٌؾَس
استماء ػشهایِّای اختوافی ،تَػقِ ػشهایِّای اًؼاًی ٍ پشٍسؽ اًؼاىّای تا اًگیضُ ،ؿاداب ،هتذیي،
ٍعيدٍػت ،خوـگشاً ،ؾن پزیش ٍ لاًَىگشا تِ فٌَاى هْوتشیي اسواى تَػقِ
 .5تَصیـ هٌاػة خوقیت ٍ فقالیتّای التصادی دس للوشٍ ػشصهیي دس ساػتای ایداد تقادل تیـتش تیي ًیوِ
غشتی ٍ ؿوال غشتی وـَس ٍ ًیوِ ؿشق ٍ خٌَب ؿشلی تشهثٌای واسایی التصادی  ،اختوافی  ،فشٌّگی
ٍ صیؼت هحیغی ٍ اػتفادُ اص ؽشفیتّا تا تاویذ تش:
 تٌذسچاتْاس؛تِعٌَاىیىیاصهْوتشیيهشاوضجوعیتیػَاحلدسیایعواى،تٌذسالیاًَػیتیيالوللیٍتشخَسداساص
عولىشدّایهشتثظتاكٌایعدسیایی،تاصسگاًی،اًشطی،آهَصؽعالیٍتحمیمات،گشدؿگشیٍؿیالت؛ 
 تٌذسجاػه؛تِعٌَاىیههشوضجوعیتیفعالدسحَصُكادساتًفت،گاصٍپتشٍؿیوی،تاصسگاًیٍگشدؿگشی؛ 
 ػایشللوشٍّایاٍلَیتداسػَاحلهىشاىاصجولِپؼاتٌذس،وٌاسن،صسآتادٍػیشیهٍپؼىشاًِّایآًْا.
 اتخارتذاتیشٍتوْیذاتالصمتِهٌظَستَػعِپایذاسًَاحیوَیشی ٍافضایؾػغحجوعیتپزیشیدسایيللوشٍّاتا
تىیِتشسًٍكتخـیتِالتلادٍاػتفادُتْیٌِاصهضیتّایًؼثی(هٌاتعهعذًی،اًشطیخَسؿیذیٍگشدؿگشی).
 .6ایداد صهیٌِّای الصم تشای اػتمشاس خوقیت دس ًَاحی هؼتقذ اص عشیك فشاّن ػاختي صیشػاختّا ٍ
تاػیؼات هَسدًیاص ٍ افضایؾ ػشهایِگزاسیّای التصادی تِ ٍیظُ صٌقتی ٍ خذهات فوَهی.
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 .7اتخار ػاص ٍ واسّا ٍ توْیذات هْاس ٍ وٌتشل سؿذ خوقیت دس هٌاعك والًـْشی تِ ٍیظُ تْشاى ٍ تاصًگشی
عشح ّای تَػقِ والى ؿْشی وـَس دس چاسچَب ػیاػتْا ٍ ػمف خوقیتی وِ تا ؿؾ هاُ پغ اص
تصَیة ایي ػٌذ تِ پیـٌْاد ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ وـَس تا ّوىاسی دػتگاُ ّا ٍ تْادّای ریشتظ تِ
تصَیة ؿَسایقالی آهایؾ ػشصهیي هیسػذ.
 .8ػاهاًذّی ٍ ّذایت ّذفوٌذ خشیاى ّای هْاخشت دس ساػتای اػتشاتظی تَصیـ خوقیت ٍ فقالیت دس
ػشصهیي اص عشیك:
 صهیٌِ ػاصی تِ هٌظَس تحَل دس التلاد سٍػتاّا ٍ تاصگشداًذى سًٍك تِ التلاد سٍػتایی (وـاٍسصی ،داهذاسی ،كٌایع
دػتیٍ)...دسچاسچَبهمتضیاتٍهضیتّایهحلی
 تـَیك ػشهایِگزاسی دس عشحّای اؿتغالصا ،تَػعِ اسائِ خذهات عوَهی ٍ اسائِ هـَقّا ٍ تؼْیالت هتٌاػة تا
همتضیاتهحلیدسسٍػتاّاٍؿْشّایوَچهتِهٌظَسهاًذگاسیجوعیتدسؿْشّایوَچهًٍَاحیسٍػتاییٍ
واّؾسًٍذهْاجشتتِوالًـْشّاٍؿْشّایپشتشاون
 .9ػاصهاًذّی ؿثىِ ػىًَتگاّی وـَس تا ّذف استماء تْشُ ٍسی اص ػشصهیي تا هالحؾات صیؼتهحیغی ٍ
واّؾ هـىالت ٍ چالؾّای هَخَد
 .11تِ خْت لحاػ سٍیىشدّایی چَى گؼتشؽ حَصُ ًفَر التصاد وـَس دس هٌغمِ ٍ هحیظ آػیای خٌَب
غشتی ،تحمك ػاصهاى فضایی هغلَب تَػقِ وـَس ،هَلفِّای ًَیي تشًاهِسیضی ٍ تداسب خذیذ خْاًی
ٍ توشوضصدایی اص عشیك اًتخاب هشاوض هتقذد تا اختیاسات الصم ،ؿثىِ ػىًَتگاّی ؿْشی وـَس دس ػِ
الیِ عثمِ تٌذی هیؿَد.
 الیِ پیشاهًَی ،ؿاهلهشاوضاػتاًْایهشصی وـَستِعٌَاىهشاوضساّثشی،تؼْیلٍپـتیثاًیتعاهالتالتلادیٍ
اجتواعیتاوـَسّایٍالعدسعوكساّثشدیالتلادیٍػیاػیآًْادسخاسجاصهشصّایوـَس.
 الیِ هشوضی ،ؿاهلهشاوضهٌتخةهٌاعك 9گاًِ تِعٌَاىهشاوضساّثشی،تؼْیلٍپـتیثاًیاصتعاهالتالتلادیٍ
اجتواعیوـَستاجاهعِتیيالوللیدسحَصُّایعلنٍ فٌاٍسی،آهَصؽ،تحمیكٍتَػعِ،تثادالتواال ،خذهات ٍ
اعالعاتٍگؼتشؽوؼةٍواستاتاصاسّایجْاًی.
 الیِ هیاًی ،ؿاهلهشاوضاػتاىّاٍؿْشّایتشخَسداساصتَاًوٌذیٍیااػتمشاس دسهَلعیتّایهٌاػةًؼثتتِػایش
هٌاعك ؿْشیٍسٍػتایی تِعٌَاىهشاوضساّثشی،تؼْیلٍپـتیثاًیاصتعاهالتالتلادیٍاجتواعیتیيایيهشاوضتا
حَصًُفَرخَد،تاػایشهشاوضهٌتخةالیِهیاًیًٍیضتاالیِهشوضیفعالیتهیًوایٌذ.
توام ؿْشّای الیِّای ػِگاًِ هتٌاػة تا ًمؾ ٍ هاهَسیت خَد هـوَل اصالحات الصم تشای استماء
فولىشدی ٍ صیشػاختی گشدیذُ ٍ تشخَسداس اص ًْادّای الصم تشای اسائِ خذهات ٍ تؼْیل گؼتشؽ
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تَلیذات واال ،خذهات ٍ اعالفات ٍ استماء فٌاٍسی ٍ هْاستّای وؼة ٍ واس دس دسٍى هشصّای وـَس
هیؿًَذ.
 .11تمَیت ٍ ػاصهاًذّی ػىًَتگاُّا ٍ فشصِّای سٍػتایی تا ّذف حفؼ استثاط پَیا ٍ ػاصًذُ تیي ًَاحی
ؿْشی ٍ سٍػتایی ٍ تمَیت صًدیشُّای اسصؽ تا تاویذ تش اػتمشاس صٌایـ وَچه ٍ اؿتغالصا
 .12اًتؾامتخـی تِ فشایٌذّا ٍ سٍیِّای تثذیل ٍ الحاق ػىًَتگاُّای سٍػتایی تِ ؿْش تا ّذف هاًذگاسی
خوقیت هَلذ دس سٍػتاّا ٍ حفؼ ٍ تْشٍُسی اص اساضی لاتل وـت.
 .13تمَیت صهیٌِّای اػىاى خوقیت تیـتش ٍ گؼتشؽ فقالیتّای التصادی دس خضایش خلیح فاسع تا تاویذ
تش تمؼین واس هتٌاػة تا ؽشفیتّا ٍ تَاى هحیغی ،تاصآسایی تقاهالت تا للوشٍّای خـىی هداٍس ٍ
توْیذ تشتیثات تَػقِ پایذاس ٍ هتَاصى دس آًْا تٍِیظُ دس خضایش ساّثشدی
 .14هوٌَفیت تغییش واستشی صهیي خاسج اص تشًاهِّا ٍ عشحّای هصَب ٍ هغایش تا هالحؾات صیؼت
هحیغی اص عشیك اتخار تذاتیش ،ضَاتظ ٍ همشسات ٍ ػاص ٍواسّای ًؾاستی هَثش ٍ واسآهذ ٍ تاصًگشی
ضَاتظ ٍ هقیاسّای تغییش واستشی اساضی هتٌاػة تا ٍیظگیّای تَم ؿٌاختی ّش للوشٍ
 .15ػاهاًذّی ػىًَتگاُّای غیشسػوی پیشاهَى ؿْشّا تِ ٍیظُ والى ؿْشّا
 .16فشاّنػاصی صهیٌِّا ،اهىاًات ٍ صیشػاختّای هَسدًیاص تِ هٌؾَس ایفای ًمؾ هَثش تشاًضیتی وـَس دس
هٌغمِ تِ ٍیظُ هحیظ آػیای خٌَب غشتی ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص هضیت هَلقیت هٌغمِای وـَس تِ فٌَاى
هشوض هثادلِ ( )HUBواال ،خذهات ،هؼافش ،اًشطی ٍ اعالفات
 .17فشاّن ػاصی صهیٌِ ّای تَػقِ ّوِ خاًثِ ٍ تمَیت صیشػاختّا ٍ ؿثىِّای صیشتٌایی تا اٍلَیت
ًَاحی ؿشلی ٍ خٌَتی وـَس تِ هٌؾَسایداد تَاصى ٍ تقادل هٌغمِای
 .18تَػقِ ،تدْیض  ،استماء ٍ اصالح ػاختاس فضایی ؿثىِ سیلی وـَس تا سٍیىشد:
تشلشاسییاتمَیتاتلالؿثىِسیلیوـَستِخغَطسیلیتیيالوللی


 .19تَػقِ ٍ تدْیض هحَسّای اصلی استثاعی وـَس دس وشیذٍسّای حول ٍ ًمل تیيالوللی (خادُای)
ؿوال – خٌَب ٍ ؿشلی – غشتی وـَس تا تأویذ تش توشوضصدایی اص تْشاى ،تا اٍلَیت هؼیشّای هٌتْی تِ
دسٍاصُّای التصادی آتی ٍ صهیٌی وـَس
 .21تَػقِ ،تدْیض ،تمَیت ٍ ػغحتٌذی تٌادس وـَس دس ػَاحل دسیای خضس ،خلیحفاسع ٍ دسیای فواى
هتٌاػة تا استثاعات تیيالوللی تا وـَسّای ّوؼایِ ٍ ّذف ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص هضیتّای ػاحلی
وـَس
 .21تمَیت ٍ ػاهاًذّی تٌادس ٍ اػىلِّای صیادی دس ػَاحل وـَس تا ّذف استمای تْشٍُسی ٍ حفاؽت
فقال اص رخایش اسصؿوٌذ دسیایی
 .22تَػقِ،تدْیض ٍ تمَیت ؿثىِ حول ٍ ًمل َّایی وـَس اص عشیك:
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 تمَیتًمؾوـَستِعٌَاىوشیذٍسٍتشاًضیتَّایی
تشاًضیتَّاییدسػغحتیيالوللی

 تَػعٍِتجْیضفشٍدگاُاهامتِعٌَاىّاب)(HUB
استمایػغحعولىشدیفشٍدگاُّایؿْشّایهٌتخة هشوضی الیِپیشاهًَیتِهٌظَسپـتیثاًیاصایفایًمؾفشاهلی


آًْا
 .23فشاّنػاصی تؼتشّای هَسدًیاص تشای تَػقِ ؿثىِ استثاعات ٍ اًتمال دادُ اص عشیك:
استثاعاتٍفٌاٍسیاعالعاتدسػشاػشوـَستاتَجِتٍِیظگیّایوویٍویفی

تعوین،گؼتشؽٍتَصیعؿثىِّای 


جوعیتهٌاعكهختلف،فعالیتّایالتلادیٍاجتواعیٍاػتمشاسهتَاصىٍهتعادلآىدسپٌِْػشصهیي
 احذاث،تَػعٍِتجْیضصیشػاختّایهَسدًیاصاًتمالٍتشاًضیتاعالعاتدسهمیاعتیيالوللیاصعشیكایجادخذهات
ّاب()HUBهٌغمِایٍتیيالوللیاعالعات
 .24تَػقِ صیشػاختّای استثاعی ٍ خذهاتی گشدؿگشی تا ّذف تؼْیل دػتشػی ٍ اػتفادُ اص اهاوي،
اتٌیِ ٍ هحَعِّای تا اسصؽ تاسیخی ثثت خْاًی ٍ ثثت هلی ؿذُ ٍ لغةّا ٍ هٌاعك ًوًَِ
گشدؿگشی (اص خٌثِ هیشاث فشٌّگی ٍ عثیقی)
 .25اٍلَیت تشداؿت اص هیادیي هـتشن ًفت ٍ گاص ،اص خولِ:
 هشصجٌَتی(تاوـَسّایوَیت،اهاسات،عشتؼتاىػعَدیٍلغشتٍِیظُدسحَصُهـتشنپاسعجٌَتی) 
 هشصغشتی(تاوـَسعشاق) 
ؿوالی(تاوـَسّایتشووٌؼتاىٍآرستایجاى)

 هشص
 .26تٌَؿ تخـی دس هٌاتـ تَلیذ اًشطی ٍ افضایؾ ػْن اًشطیّای تدذیذپزیش (تٍِیظُ تادی ٍ خَسؿیذی)
دس تَلیذ ٍ تاهیي تْیٌِ اًشطی ّش هٌغمِ اص وـَس هتٌاػة تا ؽشفیت ّش هٌغمِ
 .27ایداد ٍ تَػقِ هٌاعك ٍیظُ التصادی ٍ تخصصی اًشطی ( ًفت  ،گاص  ،پتشٍؿیوی ٍ اًشطیّای ًَ ) دس
هٌاعك داسای لاتلیت تا اٍلَیت هٌاعك ووتشتَػقِ یافتِ
 .28افوال هذیشیت یىپاسچِ تش هٌاتـ آب
 .29هوٌَفیت تشداؿت تیسٍیِ ٍ ًاپایذاس اص هٌاتـ آبّای صیشصهیٌی ٍ ػغحی وـَس
 .31هْاس آب ّای هشصی ٍ هذیشیت واسآهذ ٍ تْیٌِآبّای ٍسٍدی ٍ خشٍخی وـَس
 .31سفایت ًیاصّای پایِ صیؼت هحیغی سٍدخاًِّا ،تاالبّا ،دسیاچِّا ،تش اػاع هیضاى تدذیذؿًَذگی
آب ٍ ؽشفیت لاتل تحول حَضِّای آتشیض دس هْاس ٍ وٌتشل آبّای ػغحی وـَس
 .32تاهیي آب هَسدًیاص تَػقِ فقالیتّای خذیذ دس للوشٍّای ساّثشدی تا اػتفادُ اص سٍؽّای خذیذ اص
خولِ اص عشیك ًوه صدایی اص آب دسیا تا اٍلَیت ػَاحل دسیای فواى(ػَاحل هىشاى) ٍ ًماط ٍالـ دس
پؼىشاًِ ػَاحل خٌَتی وـَس تا دسًؾشگیشی هالحؾات اوَلَطیىی الصم ٍ حفاؽت اص اوَػیؼتن دسیا
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 .33تَخِ تِ هحذٍدیت هٌاتـ آب دس خاًوایی ٍ اػتمشاس فقالیتّای التصادی آبتش دس للوشٍّای هختلف
وـَس
 .34سفایت هالحؾات طئَپلیتیىی ٍ اوَلَطیىی دس عشحّای اػتحصال ،تاهیي ،اًتمال ،تَصیـ ٍ هصشف آب
دس ػغَح فشاهلی ،هلی ،هٌغمِای ٍ هحلی.
 .35افضایؾ تشاص هثثت آب هداصی دس تداست واال
 .36تاصًگشی ٍ تدذیذ ًؾش دس تخصیص آب اص ػذّا تِ ًفـ تمَیت هخاصى دسیاچِّا ٍ تاالبّا دس پاییي
دػت ٍ حفؼ حماتِّای صیؼت هحیغی سٍدخاًِّا ٍ تاالبّا
 .37واّؾ ًؼثت حدن آب هصشفی ول وـَس تِ حدن هٌاتـ آب تدذیذ ؿًَذُ هتٌاػة تا ؽشفیت ّش
هٌغمِ
 .38اػتفادُ تْیٌِ اص دیپلواػی تِ هٌؾَس تاهیي ٍ تضویي پایذاسی دسیافت آب اص هٌاتـ تشٍى هشصی تا
هالحؾِ فشصتّا ٍ تْذیذّای طئَپلیتیىی
 .39ایداد تٌاػة ٍ ّواٌّگی دس اخشای عشحّای ػذ ،آتخیضداسی ،آتخَاًذاسی ٍ ؿثىِ ّای آتیاسی ٍ
صّىـی پاییي دػت
 .41ػاصهاًذّی تخؾ وـاٍسصی دس پٌِْ ػشصهیي تِ هٌؾَس ایداد تحَل هتٌاػة تا همتضیات اللیوی،
استماء تْشٍُسی ٍ تاهیي اهٌیت غزایی
 .41تذٍیي الگَّای تْیٌِ وـت دس دؿتّا (ٍاحذّای ّیذسٍلَطیىی) تا تاویذ تش اسصؽ التصادی آب
 .42استمای تْشٍُسی آب ٍ تىاسگیشی سٍؽّای هٌاػة آتیاسی هتٌاػة تا ؿشایظ اللیوی ٍ هٌغمِای دس
ساػتای صشفِخَیی ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص هٌاتـ آب تا تَخِ تِ هحذٍدیتّای ًاؿی اص تغییشات آب ٍ
َّایی
 .43حفاؽت ،پیـگیشی ٍ واّؾ آلَدگی ٍ فشػایؾ خان ٍ تغزیِ آتخَاىّا تا اخشای فولیات
آتخیضداسی ٍ آتخَاىداسی دس حَضِّای آتخیض وـَس
 .44هحذٍدیت وـت هحصَالت تا ًیاص آتی تاال دس فضاّای تاص ٍ خایگضیٌی دس هَاسد هوىي اص عشیك
وـت گلخاًِای
 .45هذیشیت خاهـ ٍ یىپاسچِ حَضِّای آتخیض تشای تْشُ تشداسی تْیٌِ اص هٌاتـ پایِ (آب ،خان ٍ پَؿؾ
گیاّی)
 .46ایداد ٍ تَػقِ هدتوـّای وـت ٍ صٌقت هتٌاػة تا لاتلیتّای للوشٍّای هختلف وـَس
 .47ػاهاًذّی سٍاتظ تیي تخؾ وـاٍسصی ٍ صٌقت هتٌاػة تا ًیاصّای پؼیي ٍ پیـیي تخؾ وـاٍسصی ٍ
همتضیات ػشصهیٌی
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 .48گؼتشؽ صهیٌِّای تَػقِ وـتّای فشاػشصهیٌی ایشاى دس وـَسّایی دیگش وِ للوشٍّای هؼتقذ
وـاٍسصی داسًذ.
 .49تَػقِ ،حفاؽت ٍ احیاء خٌگل ّا ٍ هشاتـ وـَس
 .51تَػقِ پشٍسؽ ٍ صیذ آتضیاى دسآبّای دٍس ٍ ػشصهیٌی
 .51استماء ػغح تقاهالت ٍ ّوىاسیّای دٍ یا چٌذخاًثِ تا وـَسّای هٌغمِ تِ هٌؾَس حفاؽت اص
هحیظصیؼت ٍ هٌاتـ عثیقی ٍ هماتلِ تا آثاس هٌتح اص تغییشات اللیوی ٍ سیضگشدّا دس چاسچَب تفاّن-
ًاهِّا ،هقاّذُّا ،وٌَاًؼیَىّا ،هَافمتًاهِّا ٍ پیواىّای هٌغمِای.
 .52الضام تِ سفایت هالحؾات صیؼتهحیغی(تَاى اوَلَطیه ٍ ؽشفیت تحول هحیظصیؼت) دس اػتمشاس
فقالیتّای تَػقِای دس پٌِْ ػشصهیي
 .53حفاؽت اص تٌَؿ صیؼتی ٍ حفؼ رخائش طًتیىی ٍ صهیٌِ ػاصی تشای تْشُهٌذی خَاهـ هحلی اص آى دس
صهیٌِ ّایی هاًٌذ گشدؿگشی عثیقی
 .54تیاتاىصدایی ،خلَگیشی اص تیاتاىصایی ٍ تثثیت ؿيّای سٍاى ٍ هْاس واًَىّای ؿىل دٌّذُ
سیضگشدّا تا اٍلَیت هٌاعك تحشاًی ٍ تْشُگیشی اص تَػقِ پَؿؾ گیاّی هتٌاػة تا همتضیات هحلی
 .55ؿٌاػایی ٍ ایداد خَؿِّای صٌقتی تا تَخِ تِ هضیت ّای ًؼثی ٍ سلاتتی ٍ تىویل صًدیشُ اسصؽ
فقالیتّای هثتٌی تش هٌاتـ دس للوشٍّای خغشافیایی
 .56تَػقِ صٌایـ دسیایی ٍ تقویش ٍ خذهات ٍػایظ حول ٍ ًمل دسیایی دس خَاس تٌادس اصلی تا سفایت
هالحؾات صیؼت هحیغی
 .57ػاهاًذّی هدتوـّای صٌقتی افن اص ؿْشنّا ٍ ًَاحی صٌقتی دس پٌِْ ػشصهیي هتٌاػة تا همتضیات ٍ
ؽشفیتّای ّش یه اص للوشٍّای خغشافیایی
 .58تَػقِ ٍ ػاهاًذّی هدذد فقالیتّای صٌقتی پایِ ٍ آبتش اص خولِ صٌایـ فلضات اػاػی ٍ پاالیـگاّی
ٍ پتشٍؿیوی (تِ ٍیظُ صٌایـ تاالدػتی) داسای اٍلَیت ػشهایِ گزاسی هثتٌی تش الضاهات هحذٍدیت
هٌاتـ آب ،تاهیي خَسان هَسدًیاص ٍ تاهیي هالحؾات دفافی ،اهٌیتی ٍ پذافٌذ غیشفاهل تا تاویذ تش
اػتمشاس آًْا دس ػَاحل خلیح فاسع ٍ تِ ٍیظُ دسیای فواى پغ اص اًدام اسصیاتی ساّثشدی صیؼت
هحیغی
 .59تَػقِ صٌایـ تَلیذ وٌٌذُ واالّای هَسد ًیاص وـَسّای هٌغمِ تِ ٍیظُ هحیظ آػیای خٌَب غشتی تا
اٍلَیت اػتمشاس دس اػتاىّای هشصی هشتثظ
 .61اػتمشاس صٌایـ فشاٍسی اٍلیِ هٌاتـ هقذًی دس خَاس رخائش هقذًی ،اػتمشاس صٌایـ ٍاػغِای ٍ ػشهایِای
دس هىاى هٌاػة ٍ اػتمشاس صٌایـ هصشفی هتٌاػة تا هَلقیت هىاًی تاصاسّای ًْادُ ٍ هحصَل.
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 .61تَػقِ صٌایـ هثتٌی تش فٌاٍسیّای ًَیي ٍ تشتش دس هشاوض ساّثشی هٌاعك 9گاًِ1تش اػاع هضیت ّای
ًؼثی ٍ سلاتتی
 .62تحَل دس واسوشد هٌاعك آصاد ٍ ٍیظُ التصادی وـَس تِ لغة پشداصؽ صادسات ،خزب ػشهایِ ٍ
تىٌَلَطی ،استماء پیًَذ هٌغمِ تا التصاد اػتاى ،تثذیل آىّا تِ پیـشاى تَػقِ التصادی للوشٍّای
ػشصهیٌی ٍ پیـشٍ دس تَػقِ هلی
 .63ایداد هٌاعك آصاد ٍ ٍیظُ التصادی خذیذ دس پٌِْ ػشصهیي صشفاُ تش اػاع هغالقات آهایؾ ػشصهیي
 .64تَػقِ ٍ تدْیض تاساًذاصّای تیيالوللی ،هلی ٍ هٌغمِای ٍ تٌادس خـه دس وـَس تا ّذف پـتیثاًی
تَػقِ تاصسگاًی ٍ اهَس تَلیذی دس ًماط دٍس اص ػاحل ٍ ایداد تحشن دس التصاد ًَاحی پیشاهًَی تش
اػاع فْشػت هَسد تصَیة ؿَسایقالی آهایؾ ػشصهیي
 .65تَػقِ ٍ تمَیت لغةّای فلوی -داًـگاّی دس ؿْشّای هٌتخة 2تا ّذف ایداد هشوضیت آهَصؿی
دس هیاى وـَسّای ّودَاس ٍ تشتیت ٍ پشٍسؽ ًیشٍی اًؼاًی هَسدًیاص تشای تَػقِ.
 .66تَػقِ فقالیتّای پاسنّا ،هشاوض سؿذ،وشیذٍسّای فلن ٍ فيآٍسی ٍ هشاوض تخصصی ( ICTفٌاٍسی
اعالفات ٍ استثاعات) دس ػشصهیي هتٌاػة تا هَلقیت تخصصی فولىشد ّش للوشٍ
 .67تَػقِ آهَصؽّای فٌی -حشفِای ٍ هْاست آهَصی هتٌاػة تا فولىشد تخصصی ّش للوشٍ تِ ٍیظُ دس
ًَاحی هشصی ٍ حاؿیِ ؿْشّا تا ّذف صهیٌِػاصی تشای تَػقِ هـاغل هتٌاػة تا همتضیات هحلی ٍ
واّؾ هْاخشتّا
 .68اػتفادُ اص تشویة صٌایـ ،وشیذٍسّای فٌاٍسی اعالفات ،هشاوض تحمیك ٍ تَػقِ ٍ ًیشٍی اًؼاًی داًؾ-
آهَختِ تشای تشپایی للوشٍّای اػىاى خوقیت
 .69تَصیـ خغشافیایی ٍ ػاهاًذّی داًـگاُّا ٍ هشاوض آهَصؿی ٍ پظٍّـی دس ػغح وـَس ٍ خزب
داًـدَی آىّا تش اػاع همتضیات ٍ اٍلَیتّای تَػقِ هلی ،هٌغمِای ٍ اػتاًی ٍ واسٍیظُّای ّش
هٌغمِ
 .71تاویذ تش اػتفادُ اص ؽشفیتْای اختوافی ،فشٌّگی ٍ فلوی اػتاًْا ٍ هٌاعك وـَس تِ ٍیظُ دس والًـْشّا
تا هحذٍد ًوَدى تَػقِ ووی ػغَح پاییي آهَصؽ فالی تِ ًفـ ػغَح تاالتش (تحصیالت تىویلی) ٍ
استمای ػغح ویفی آهَصؽ فالی ٍ هشاوض پظٍّـی ٍ في آٍسی آًْا تشای تَػقِ ّوىاسیْای فلوی
تیي الوللی ٍ ایفای ًمؾ ٍاػظ تیي وـَسّای هٌغمِ ٍ وـَسّای پیـشفتِ فلوی.

 1به شرح پیو.ست
2
به پیشنهاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

ص 8از11

ریاست جمهوری
شورایعالی آمایش سرزمیه
سازمان ربانهم و بودهج کشور

جهت گیری های ملی آمایش سرزمین

 .71عشاحی ٍ ػاخت فضاّای تشتیتی هتٌاػة تا التضائات تشًاهِ دسػی ،اػتاًذاسدّای تشتیتی ،تحَالت
خوقیتی ،اصَل ؿْشػاصی ٍ هقواسی ٍ ؿشایظ اللیوی
 .72الضام تِ تْیِ پیَػت ًیاصهٌذیّای ًیشٍی اًؼاًی تشای عشحّای تَػقِای ،خذهاتی ٍ تَلیذی فوذُ
تشای تقییي ًیاصّای آهَصؿی آى دس هٌغمِ
 .73هاهَسیت گشا ؿذى داًـگاُّا ٍ هشاوض آهَصؽ فالی ٍ پظٍّـی هتٌاػة تا فقالیتّای هحل اػتمشاس ٍ
حَصُ فولىشدی آى دس ػغَح تیيالوللی ،هلی ،هٌغمِای ٍ اػتاًی
 .74دػتشػی فادالًِ تِ خذهات ػالهت دس وـَس اص عشیك عشحسیضی ؿثىِ تْذاؿت ٍ دسهاى هثتٌی تش
ػغح تٌذی اسائِ خذهات دس پٌِْ ػشصهیي
 .75تَػقِ ٍ تدْیض هشاوض گشدؿگشی ػالهت دس وـَس ٍ تثذیل ایشاى تِ لغة پضؿىی هٌغمِ آػیای
خٌَب غشتی ٍ خْاى اػالم اص عشیك ایداد هشاوض دسهاًی تدْیض ؿذُ ٍ سٍصآهذ ٍ سًٍكتخـی تِ
گشدؿگشی ػالهت ٍ پضؿىی دس هٌاعك ٍ ؿْشّای داسای لاتلیت
 .76تَػقِ سفاُ ٍ تأهیي اختوافی دس ًَاحی هختلف وـَس ٍ صهیٌِػاصی تحمك فذالت فشاگیش دس پٌِْ
ػشصهیي ،واّؾ فمشً ،اتشاتشی ٍ آػةّای اختوافی تا تأویذ تش تَاهٌذػاصی ٍ حذاوثش اػتفادُ اص
هـاسوت هشدم
 .77صیاًت ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص ؽشفیتّا ٍ خارتِّای عثیقی ،تاسیخی ،هزّثی ،فشٌّگی ،فلویٍ ،سصؿی ٍ
ػالهت دس ّش هٌغمِ تشای سًٍك ٍ استمای خایگاُ صٌقت گشدؿگشی دس التصاد هلی ٍ دػتیاتی تِ ػْن
هٌاػة دس التصاد تیي الوللی
 .78تَػقِ ٍ آتاداًی ًَاحی هشصی ٍ خْت دّی ػشهایِگزاسیّای هلی افن اص دٍلتی ٍ غیشدٍلتی تِ
ًَاحی هشصی ٍ سًٍك تخـی تِ صٌقت گشدؿگشی ٍ تاصسگاًی تش اػاع هضیتْای ًؼثی ٍ سلاتتی تا تاویذ
تش تمَیت ّوگشاییّای اختوافی  ،فشٌّگی ٍ ػیاػی
 .79تاهیي ّوِخاًثِ ٍ حذاوثشی هٌافـ هلی ٍ حمَق ػشصهیٌی وـَس دس للوشٍّای پیشاهًَی اص عشیك
فشاّنػاصی صیشػاختّای هَسدًیاص ٍ پیگیشی تشتیثات دیپلواتیه ٍ حمَلی الصم.
 .81سفایت هالحؾات اهٌیتی ،دفافی ٍ پذافٌذ غیشفاهل وـَس دس ػاخت ،تَػقِ ٍ تَصیـ صیشػاختّا دس
وـَس هتٌاػة تا هَلفِّای خغشافیای ػیاػی للوشٍّای ػشصهیٌی
 .81اػتفادُ هٌاػة اص خغشافیای عثیقی ٍ خصَصیات طئَهَسفَلَطیه للوشٍّای ػشصهیٌی دس استماء
اهٌیت ٍ پذافٌذ غیشفاهل اػتمشاس صٌایـ ٍ عشحّای حیاتی ،حؼاع ٍ هْن
 .82فذم اػتمشاس صٌایـ پشخغش (هغاتك تقاسیف ؿَسایقالی اهٌیت هلی) دس هحذٍدُ ػىًَتگاُّا ٍ سفایت
حشینّای ایوٌی ٍ اهٌیتی هَسد ًیاص
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جهت گیری های ملی آمایش سرزمین

 .83تمَیت اًؼدام هلی ٍ استماء َّیت اػالهی – ایشاًی الَام هختلف ٍ هـاسوت آًاى دس اداسُ اهَس،
تَػقِ ٍ اهٌیت هٌاعك هختلف وـَس
 .84تمَیت پیًَذّای هٌاعك هشصی تا داخل وـَس تا سٍیىشد ٍحذت ٍ یىپاسچگی اختوافی ٍ استماء
ػشهایِّای اختوافی هلی دس پٌِْ ػشصهیي

هادُ  -2ػاصهاىتشًاهٍِتَدجِ وـَستاّوىاسیٍتعاهلتادػتگاُّایاجشاییریشتظ،تایىؼالپغاص
تلَیةایيػٌذً،ؼثتتِتذٍیياػٌادٍدػتَسالعولّایاجشاییً ،ظاستی ٍؿاخقّایاسصیاتیعولىشد
هلیٍهٌغمِای

هَسدًیاصتاّذفتؼتشػاصیتشایتحمكایيػٌذ ًٍْادیٌِػاصیآًْادسفشایٌذّایتَػعِای
الذامًوایذ.
هادُ -3تواهیدػتگاُّایاجشاییهلیٍاػتاًیوـَسهىلفٌذ تِهٌظَستْشُتشداسیدسهغالعات،تلوین-
گیشیٍسكذتَػعِػشصهیٌیًؼثتتًِلةٍساُاًذاصیػاهاًِاسصیاتیتَػعٍِسكذآهایؾ(ػاتشا)الذام
ًوایٌذ.ػاصهاىتشًاهٍِتَدجِوـَسهىلفاػتتاتجویعػاهاًِّایهلیٍاػتاًیسًٍذتغییشاتهٌاتععثیعی،
جوعیت،فعالیتٍتحَالتدسػاصهاىفضاییوـَسسااصعشیكایيػاهاًِسكذًوَدٍُگضاسؽّایالصمآى
سادساختیاسؿَسایعالیآهایؾػشصهیيٍدیگشهشاجعریلالحلشاسخَاّذداد .
هادُ  -4تواهیدػتگاُّایاجشاییهلیٍاػتاًیهىلف تِسعایت جْتگیشیّای هلیآهایؾػشصهیي
هیتاؿٌذ.ػاصهاىتشًاهٍِتَدجِوـَسهىلفاػتضويًظاستهؼتوش،واسآٍاثشتخؾتشحؼياجشایایي
ػٌذ،گضاسؽعولىشدػاالًِساتِؿَسایعالیآهایؾػشصهیياسائًِوایذ .
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پیَػت :هٌغمِ تٌذی وـَس هصَب شَرایعالی آهایش سرزهیي هَرخ 6996/5/2
ًام

استاًْا

هٌطقِ
6

گیالى ،هازًذراى،گلستاى ٍ سوٌاى

2

آرربایجاى شرقی ،آرربایجاى غربی ،اردبیل ٍ کردستاى

9

ّوذاى ،کرهاًشاُ ،لرستاى ٍ ایالم

4

اصفْاى ،چْارهحال ٍ بختیاري ٍ خَزستاى

5

فارس ،بَشْر ،کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ

6

تْراى ،قن ٍ البرز

7

زًجاى ،قسٍیي هرکسي

8

یسد ،کرهاى ،سیستاى ٍ بلَچستاى ٍ ّرهسگاى

9

خراساى جٌَبی ،خراساى رضَي ،خراساى شوالی


ص 11از11

