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Abstract 

Misallocation of industries can cause environmental degradation and land misuse, and 
therefore, to control the deleterious impacts of which on the environment, it is required 
to use land planning besides the environmental rules on the allocation of industrial units 
in accordance with the environmental characteristics of land. This article, addressing 
the interplay between land planning and environmental law, discusses the mechanisms 
of land planning application in reasonable location of industries and the challenges that 
hinder this process. The article exercises the land planning regulation in Iran’s 
environmental law and concludes that land planning can pave the way for the 
environmentally sound location of the industries through three mechanisms: industrial 
development strategy designation, zoning for the industries, and their wastes. However, 
due to some legal ambiguities in land planning, the Iranian environmental law does not 
apply this instrument in the environmentally sound location of the industries 
appropriately. The article suggests effective enforcement of land planning in the 
environmentally sound location of the industries through the legal and institutional 
improvement of land planning rules in Iran’s environmental law. 
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  میدر تن  نی سرزم  شیکاربست  ما هایسازکارها و چالش
 رانیا ستیز طیدر حقوق مح آیتقرار صنااس

 

 چکیده

منجر شود و    ستیز  طيمح   بیبه تخر  تواندي م  ي نيسرزم  هایي ژگیبا و   ي صنعت  هایاستقرار نامتناسب واحد
تنظ   نینابرا ب منظور  ا   يبه  و   نیاستقرار  با  مح   ي نيسرزم  هایي ژگیواحدها  اعمال   ،ي ستیز  طيو  بر  افزون 

استقرار صنا  ي ستیز  طيمقررات مح  به  ا  زي ن  نيسرزم  شیكاربست آما  ع،یراجع  مقاله استالزم   ن ی. مسأله 
    يتنظ   یبرا  ستیز  طيحقوق مح   ی ارهااز سازك  ي كیرا بعنوان    نيسرزم  شیآما  تواني است كه چگونه م

وجود دارد؟   ي خاص  هایسازكارها چالش  ن یدر كاربست ا  ایبكار برد و آ  ي صنعت  یبهتر استقرار واحدها
اول  نیا بحث  طر   هدف  با  زم  هيمقاله  آما  نهيدر  مح   و   ن يسرزم  شیتعامل  بررس  ست، یز  طيحقوق    ي به 

 رد گيي م  جهيپرداخته و نت  عیابهتر استقرار صن   يتنظ   یبرا  نيسرزم  شی كاربست آما  هایسازكارها و چالش
آنها    یو پسماندها   ي صنعت  یواحدها  ي ابیجا  ،ي راهبرد توسعه صنعت    يبا سه روش تنظ   نيسرزم  شیكه آما

ا  واندتي م استقرار مطلوب  و كنترل    نیبه  دل  ي ستیز  طيمح   آثارواحدها  به  اما   يبرخ  لي آنها كمك كند، 
  ن ی از ا  ي بخوب  ي صنعت  یاستقرار واحدها   يتنظ   نتوانسته است در  ستیز   طيحقوق مح   ،ي حقول   هایچالش

  يحقول   گاهیجا  تیتقو   نیكند. بنابرا نيسرزم  شیواحدها را تابع آما نیسازكارها استفاده كرده و استقرار ا
استقرار واحدها  ستیز  طيمح   حقوقدر    نيسرزم  شیآما  یو نهاد ضرورت    ي از طرق مقتض  ي صنعت  یو 
 . دارد
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 مقدمه

برداری مناسب از آن یكي از لوازم حفظ محيط  زمين اساس توسعه بوده و حفاظت و بهره
كند  زیست و توسعه پایدار است. همانگونه كه برنامه اسكان سازمان ملل نيز یادآوری مي

زند برای  نيازهازمين  تأمين  و  دارد   یگي  حياتي  نقش  بشری  جهت    1جوامع  این  از  و 
برداری از زمين از  بهرهبرداری معقول از آن یك ضرورت حياتي است.  حفاظت و بهره
های صنعتي، كشاورزی و ساخت و ساز؛ تغييرات زیادی در این اكوسيست   طریق فعاليت

های گذشته،  ر دههدمدیریت ناپایدار  تغيير نامتناسب كاربری زمين وطبيعي ایجاد كرده و 
است. تشدید كرده  را  حياتي  اكوسيست   این  بيشتر  هر چه  مثال    2تخریب  گزارش  بعنوان 

هيأت فرعي برای مشورت علمي، فني و فناوری كنوانسيون تنوع زیستي، تغيير گسترده و  
نا اصلي  عوامل  از  یكي  را  جهان  مناطق  از  بسياری  در  زمين  كاربری  بودی سيستماتيك 

  3كند. تي در پنجاه سال گذشته اعالم ميسریع تنوع زیس
توسعه ناپایدار و نامتوازن مناطق و  برداری نادرست از سرزمين،  بهرهیكي از مصادیق  

های نامتناسب برای سرزمين و استقرار نامتناسب مراكز صنعتي در كشور  انتخاب كاربری
های طبيعي  ت مين، اكوسيسكردن ز  المنفعهاست كه عالوه بر تخریب هميشگي و مسلوب

شود.  و مانع استفاده بهينه و التصادی مناسب از آن زمين مي  4كندتكه ميرا آلوده و تكه
از   عمدتاً  زیست،  محيط  آلودگي  و  تخریب  اصلي  از عوامل  یكي  بعنوان  توسعه صنعتي 

فعاليت انجام  و  صنعتي  واحدهای  نامتناسب  استقرار  محيط  رهگذر  آالینده  زیست،  های 
  های صنعتي گسترش فعاليتدر ایران نيز  اطق را تحت تأثير لرار داده است.  ن بسياری از م

دهه  داده،در  تغيير  اساسي  نحو  به  را  سرزمين  استفاده  بهره  های گذشته سيمای  و  برداری 
از سرزمين  داده  نادرست  افزایش  محيط    و  را  وتخریب  طبيعي  زیست  همراه   منابع  به  را 
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است. تخریبسب  1داشته  این  از  آلودگي ياری  و  استفاده  ها  دليل  به  زیستي  محيط  های 
لابليت از  ونادرست  سرزمين  زیست    محيط  با  ناهمساز  های فعاليتو  ها  ریزیبرنامه  های 

داد  مناطق فعاليت   2هر   ناهمساز  و  نادرست  جایابي  به  و  زیادی  منفي  آثار  صنعتي  های 
التصادی و آن  تبع  به  و  زیستي  محيط  است  لحاظ  داشته  مناسب  اجتماعي  مناطق  تعيين   .
برداری از زمين است؛ چرا كه  اصلي در بهره  برای فعاليت واحدهای صنعتي یك چالش

بازارهای  فعاليت  یا  خام  مواد  به  نزدیك  مناطق  مانند  خاصي  مناطق  در  باید  صنعتي  های 
ا انتشار آلودگي  توانند افزون بر تخریب زمين بها ميمصرف تأسيس شوند اما این فعاليت

رو  ار زیانبار محيط زیستي در پيرامون خود و حتي مناطق دوردست بجا گذارند. از این آث
تعيين مناسب ایران  از مسائل اساسي در مدیریت سرزمين و حقوق محيط زیست  -یكي 

-ریزی زمين مي های صنعتي است و اینكه از چه سازكار برنامهترین مناطق برای فعاليت 
 ست؟ بهره ج  ل این مسألهتوان برای ح

برنامهیكي از مهمترین سازكار  برنامههای  ریزی  ریزی زمين برای حفظ محيط زیست 
بهره شرایط  برای  با  همساز  صنعتي  توسعه  برای  سرزمين  آمایش  یا  سرزمين  از  برداری 

است.   مناطق  زیستي  از  محيط  یك منظور  سرزمين  برای برنامه  روش  آمایش  ریزی 
برداری  در بهره  زیست   محيطحفاظت  جتماعي و  ا  ،التصادیهای  ليتهماهنگ ساختن فعا

زمين   آ  3است از  از  استفاده  با  رابطهكه  پهنه  ا هفعاليتاین  ميان    ن  منظور سرزمين    در    به 
تصور بر این است كه    .شودمي امكانات سرزمين تنظي     برداری مؤثر و پایدار از كليهبهره

كند كه در نتيجه  نابع آن را تسهيل ميتر از زمين و م طقي آمایش سرزمين استفاده بهتر و من
آید. بنابراین هنگامي كه آمایش سرزمين بتواند آن فشار كمتری بر محيط زیست وارد مي

بهره تنظي   از  از طریق  بهينه  استفاده  به حفظ محيط زیست و  از زمين  برداری خردمندانه 

 

)همدا،  نيسرزم  شیآما  و  ستی ز  ط يمح  ي ابیارز  خرم،  ياحیر  ی مهد  .1 دوم  انتشارات  نچاپ  و  چاپ  سازمان   :

 . 12( ص 1390 ،يدانشگاه آزاد اسالم

مبان  محمد.  2 اصول  دژ،  )تهران:    ست،یز  طي مح  بیتخر  از   یريجلوگ  و  حفظ  نيسرزم  شیآما  يپوالد  دوم  چاپ 

 . 33( ص  1391دانشگاه،  ختگانيفره  انتشارات

عظ3 احمد  آما  ان،یبلور  يم ي.    ران، یا  تجربه  و   يتكامل  ريس  ،هاخاستگاه   توسعه،  یزیربرنامه  در  نيسرزم  شیمفهوم 

 .31( ص 1389 ،چاپ اول )تهران: نشر رسا
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عنوان  1كند، زمين كمك   به  را  آن  تا  است  برا  مقتضي  از  سازكاری حقولي  ی حفاظت 
بست.   كار  به  زیست  محيط  حقوق  در  پایدار  توسعه  پيگيری  و  از  زمين  استفاده  با 

ميبرنامه زیستي  محيط  موازین  همچنين  و  سرزمين  آمایش  و  مناسب  ریزی  مناطق  توان 
فعاليت انجام  صنعتي  برای  ویژگيهای  با  مناطقهمساز  زیستي  محيط  به  های  و  تعيين   ،

ح بدلحاظ  كرد.  تنظي   با  قولي  باید  صنایع  استقرار  و  صنعتي  توسعه  مدیریت  ترتيب  ین 
استفاده از سازكارهای حقولي به نحوی تنظي  شود كه گسترش و استقرار صنایع اساساً بر  

پهنهطر   پایه و  آمایش  مصوب  ضوابط  های  و  لواعد  و  سرزمين  زیستي  بندی  محيط 
اب شود، ضمن استفاده بهينه  ها انتخبرای زمين   چرا كه اگر كاربری مناسبي  صورت گيرد.
سازی منابع طبيعي  ها، برخي مشكالت محيط زیستي نيز مانند آلودگي و تهياز آن زمين
های توسعه صنعتي و  تواند در طراحي برنامهآمایش سرزمين ميیابد. كاربست  كاهش مي

یمكان زیست  محيط  حقوق  هدف  تحقق  به  صنایع  استقرار  برای  از  یابي  حفاظت  عني 
 ن و استفاده بهتر از آن كمك كند.سرزمي 

آسيب  و  تحليلي  توصيفي،  روش  با  مقاله  پرسش  این  این  به  پاسخ  صدد  در  شناختي 
در   صنایع  توسعه  در  سرزمين  آمایش  كاربست  برای  حقولي  سازكارهای  چه  كه  است 

را بعنوان  توان آمایش سرزمين  هایي مي حقوق ایران وجود دارد؟ چگونه و در چه حيطه 
ا به منظور ایجاد توازن ميان توسعه صنعتي و حفاظت محيط زیست بكار  لزامابزاری  آور 
ر  د   سرزمينبرداری بهينه از سرزمين، آمایش  ریزی برای بهرهبرنامهبا توجه به اهميت  برد؟  
و مقرراتي در زمينه اجرای آمایش    شده  توجه نظام حقولي ایران والع  دهه اخير مورد  چند
  است   های جایابي صنایع به تصویب رسيدهتوسعه و همچنين شيوه های  مين در برنامهسرز

مي  فراه   سازكار  این  توسعه  برای  را  اوليه  حقولي  بستر  آمایش  اما    .كندكه  عمل  در 
تعيين   در  الزم  اجرای  ضمانت  دارای  و  موثر  حقولي  سازكار  یك  به  هنوز  سرزمين 

لي مشخصي در این زمينه  و در نتيجه نظ  حقوالگوهای توسعه صنعتي كشور تبدیل نشده  
آمایش   اهميت  وجود  با  چرا  كه  دارد  بررسي  جای  نكته  این  بنابراین  است.  نشده  ایجاد 
سرزمين در تنظي  استقرار صنایع و پيشگيری از تخریب محيط زیست، این سازكار هنوز  

روی  پيش ی  هاتبدیل به یكي از ابزارهای حقوق محيط زیست ایران نشده است و چالش

 

آما  یدرآمد»  فر،يخن  ني. حس1 مفهوم  سال    ن،يسرزم  شیآما  فصلنامه  ران«،یا  در  آن  ی كاربردها  و  نيزمسر  شیبر 

 . 9(، ص  1389) ،دوم، شماره دوم
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به این پرسش در سه گفتار چنين بحث مي  آن چيست؟ حقوق محيط  شود كه  در پاسخ 
مي را  زیست  صنایع  استقرار  طریق  سه  از  سرزمين  آمایش  سازكارهای  كاربست  با  تواند 

یابي  یابي واحدهای صنعتي و مكانكند: یعني تعيين راهبردهای كالن صنعتي، مكانتنظي   
صنعتي پسماندهای  آلودگي  دفع  كاهش  هدف  حال    با  این  با  زیست.  محيط  تخریب  و 

عمدتاً  چالش كه  دارد  وجود  سازكارها  این  مناسب  كاربست  در  متعددی  حقولي  های 
ميان حقوق   نهادینه  پيوندی  نبود  و  آمایش سرزمين  نبودن جایگاه حقولي  موثر  از  ناشي 

پيشينه بحث،   به لحاظ  ابعاد ح به طور كلمحيط زیست و آمایش سرزمين است.  قولي  ي 
استقرار  آمای در  آن  كاربست  بویژه  و  زیست  محيط  حقوق  با  آن  تعامل  و  سرزمين  ش 

نگرفته   لرار  بحث  مورد  ایران  حقولي  ادبيات  در  این  صنایع  در  حقولي  ادبيات  و خالء 
است مشهود  روش زمينه  شناسایي  مقاله  این  هدف  در  .  سرزمين  آمایش  كاربست  های 

 ط زیست ایران است. های آن در حقوق محي توسعه صنایع ایران و چالش

 . تنظیم راهبرد توسعه صنعتي1
یك خط از  پيروی  مستلزم  كشور  یك  در  صنایع  متوازن  و  پایدار  و  توسعه  كالن  مشي 

 یابيمكانواحدهای صنعتي و   فضایي توسعه الگویراهبرد بلندمدت و جامع برای تعيين  

های سرزميني  یژگي ی توسعه صنعتي با واین واحدها و سازگار ساختن الگو  فعاليت برای
مشي و راهبرد ملي توسعه صنعتي  است. بنابراین توسعه صنایع باید در چارچوب یك خط

منطقه كشور   تا مشخص شود كدام صنایع در كدام  اجرا صورت گيرد  لابل  و  مشخص 
وسعه  لابليت توسعه داشته و باید توسعه یابند؟ آیا شرایط سرزميني و محيط زیستي برای ت

منا صنایع  بخش این  بر  صنایع  این  آثار  هستند؟  چيست؛  سب  زیست  محيط  مختلف  های 
مواد خام، خدمات زیربنایي و صنایع وابسته الزم برای تأسيس و فعاليت واحدهای صنعتي  

نه؟ و هزینه  یا  باید توزیع  در دسترس است  از توسعه صنعتي چگونه  مزایای حاصل  ها و 
 شوند؟ 

های التصادی  كه در آن همه بخش   1ي است ه وسعه متوازن چندوجتوسعه پایدار یك ت
لابليت با  متوازن  بطور  اجتماعي  ميو  توسعه  سرزميني  و  زیستي  محيط  بدین  های  یابند. 

اسكان   مانند  آن  زیستي  محيط  و  اجتماعي  ابعاد  به  توجه  بدون  نيز  توسعه صنعتي  ترتيب 
 

1. OCDE, Développement Durable: Les Grandes Questions (France: OCDE, 2001) 

at 60. 
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چرا    1بود.  خواهد  ص و ناكارآمدها عماًل نالجمعيت و كاهش آثار مخرب بر اكوسيست  
لواعد   از  صنعت  نظام  اركان  تمام  بلكه  نيست  صنایع  گسترش  فقط  صنعتي  توسعه  كه 
حقولي، دانش و آموزش و احترام به حقوق مصرف كننده تا سازكارهای حفاظت محيط  

فعاليت  در  و  زیست  جمعيت  ميان  موازنه  ایجاد  بنابراین  یابند.  توسعه  باید  صنعتي  های 
و بدین منظور    2محورهای اصلي در مدیریت توسعه است   یست، همواره یكي از محيط ز
باید متناسب با شرایط سرزميني، التصادی و اجتماعي مناطق مختلف  های صنعتي  فعاليت

برای   صنعتي كشور  توسعه  راهبرد  یك  تعيين  كه  همانگونه  بنابراین  شوند.  توزیع  كشور 
مين به منظور تعيين  گيری از آمایش سرزدهي به صنایع كشور ضروری است، بهرهجهت

 الگوی فضایي توزیع صنایع در تهيه این راهبرد ضرورت دارد.  
لابليت با  همساز  كه  صنعتي  واحدهای  توزیع  برای  مشخصي  راهبرد  چنين  های  نبود 

مي ایجاد  اصلي  چالش  دو  حدالل  باشند  مكانسرزمين  یكسو  از  استقرار  كند:  و  یابي 
های  ریزیهي به مالحظات محيط زیستي در برنامهتوجد به دليل بيانتونادرست صنایع مي
توسعه و  فعاليتعمراني  گسترش  به  مناطق  ای  به  نزدیك  مناطق  در  آالینده  صنعتي  های 

بر در مناطق  ها و یا تأسيس صنایع آبحساس محيط زیستي توليد و انتشار انواع آلودگي 
انجام  ك  با  آنكه  حال  بينجامد.  ارائه  سرزمين آمایش  آب  برای  الگ  و  مناسب  ویي 
مي بهره زمين  از  محيطتوان  برداری  مشكالت  از  اجتماعي    ،زیستي  بسياری  و  التصادی 

بهره از  راناشي  زمين  از  نادرست  كمك    3داد. كاهش    برداری  سرزمين  آمایش  كه  چرا 
ميان كاربریمي تا  اولویتكند  انتخهای مختلف زمين  بهترین كاربری  و  اب  بندی كرده 

یكي از لوازم همساز ساختن توسعه صنعتي با محيط زیست كشور، اتخاذ  بنابراین    4شود. 
های  بندی ميان كاربریهای آمایش سرزمين و اولویتراهبرد توسعه صنعتي بر مبنای طر 
تعيين  با  تا  است  سرزمين  بالقوه  لابليت  مختلف  التصادیمزیتو  های  ،  اجتماعي ،  های 

 

1. Tilman Altenburg, Industrial Policy in Developing Countries Overview and 

Lessons from Seven Country Cases, Discussion Paper No. 4/2011 (Deutsches 

Institut für Entwicklungspolitik: Germany, 2011) at 12. 

(  1386فيروز جمالي، چاپ شش  )تهران: انتشارات سمت،    ه ، ترجمتيجمع  ی ايبر جغراف  ی اسكي، مقدمهني. ویلبر زل 2

 . 324-323( صص 1373)تهران: نشر لومس،   يستیز یاي و همچنين شهریار خالدی، جغراف  150ص 

 . 52 ص همان،  ان،یبلور ي ميظع. 3

 .  211( ص 1390دانشگاه تهران،  انتشارات)تهران:  11چاپ  ن،يسرزم شیآما شالودهمخدوم،  د يمج. 4
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ایند توسعه پایدار صنعتي كشور را بر پایه  بتوان فر  اطق مختلفیستي و طبيعي من محيط ز
برنامه كرد.  طراحي  سرزمين  طبيعي  برای    ریزیتوان  مناسبي  سازكار  سرزمين  آمایش  و 

با    واحدهای صنعتياستقرار  توسعه صنعتي و    بهدهي  جهت و سرزمين    یهالابليتهمساز 
محيط است كه  حفاظت  پایدار  توسعه  راستای  در  مي  زیست  دو روش  تنظي   توانبه  به  د 

 استقرار صنایع در راهبرد توسعه صنعتي كشور كمك كند:

 . توسعه براساس قابلیت سرزمیني1-1
بهرهبهره مستلزم  توسعه،  فرایند  در  زمين  از  بهينه  ویژگيبرداری  اساس  بر  های  برداری 

برنامه انجام  با  كه  ترتيب  بدین  است،  سرزمين  مختلف  مناطق  سخاص  رزميني،  ریزی 
فعال  توسعهيت توسعه  و  عمراني  صنعتي،  رعایت  های  به  مشروط  باید  منطقه  یك  در  ای 

تواند به حفظ  های مختلفي مي ریزی به روشهای خاص آن منطقه شود. این برنامهلابليت
محيط زیست زمين كمك كند از جمله كمك به توسعه التصادی و اجتماعي همساز با  

نيازهای توسعهيان حفظ محيط زیست  محيط زیست، ایجاد توازن م ای مناطق و حفظ  و 
مناطق. زیستي  محيط  طراحي    1كيفيت  سرزمين  آمایش  اصلي  پایه  كاركرد  بر  توسعه 

لابل ظرفيت بر    ل سرزمينتحمّ  های  ابتنای آن  و  یا در والع سرزميني كردن توسعه  است 
بهتری تعيين  سرزمين،  آمایش  اصل  مهمترین  زمين.  طبيعي  توان  پایدارترینن  اساس    و 

های محيط زیستي، انساني و  كه باید با ویژگي  2بری برای زمين در یك منطقه است كار
-التصادی آن منطقه هماهنگ باشد. در تعيين و اجرای راهبرد توسعه صنعتي باید والعيت 

محيط زیست   با  ناهمساز  احداث صنایعي كه  و  پذیرفته شوند  زیستي كشور  محيط  های 
آب یا نامساعد برای صنایع كشاورزی در مناطق ك  بر ومثال صنایع آبیك منطقه هستند 

مي  باعث  راهبردی  چنين  نبود  شوند.  ممنوع  باید  فرایند  كشاورزی  آنكه  بجای  تا  شود 
-كاری  دست ی زمين هماهنگ شود، سرزمين برای تسهيل توسعه مورد  هاتي لابل  باتوسعه  

زمين و محيط زیست  های سره به لابليتوالع شده و در نتيجه واحدهای صنعتي بدون توج 
هزینه و  یابند  گسترش  شوند،  عادالنه  تأسيس  و  درست  بطور  آنها  از  حاصل  منافع  و  ها 

 

1. Patsy Healey & Tim Shaw, “Planners, Plans and Sustainable Development”, 

Regional Studies, Vol. 27: 8, 769–776, (1993), at 771. 

2. Environmental Law Institute, op. cit. at 2 and also Carys Jones et al. Strategic 

Environmental Assessment and Land Use Planning: An International Evaluation 

(UK: Earthscan, 2005) at 4.  
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 توزیع نشود.  
پایداری    رایب ملزم شوند   از سرزمين   یبردار بهرهتضمين  مقامات اجرایي ذیربط  باید 
و    يطبيعتحمل منابع    لابل  هایظرفيتاز زمين را منوط به رعایت    برداریهرگونه بهرهكه  

بيني سازكارهای مورد نياز حقولي  آن سازند كه این امر مستلزم پيش   های خاصویژگي
پهنه   به  توجه  با  نيز  ایران  سرزمين  است.  زیست  محيط  حفاظت  و  سرزمين  آمایش  در 

ي از لحاظ التصادی، اجتماعي  های متفاوتتوانمندی  ها وخود ویژگي   جغرافيایي گسترده
مح و    يطو  طبيعي  محدودیتهمچنين  زیستي  مانندهای  آب  مختلفي  ولوع كمبود   ،  

دارد اليسشكخ مختلف  مناطق  در  متفاوت  الليمي  شرایط  بي  1،  این  كه  به  توجهي 
های مختلفي از لبيل تخریب محيط زیست و  تواند چالش ها ميها و محدودیتتوانمندی

 ه داشته باشد. ناهمسازی توسعه با سيمای طبيعي سرزمين را به همرا
پایه  با   بر  كشور  توسعه  ابتنای  و  سرزمين  آمایش  بحث  طر   وجود  با  و  حال  این 
های آمایش سرزمين در حقوق ایران در چند دهه گذشته؛ در عمل استقرار بسياری  طر 

انجام آمایش سرزمين در مناطق مختلف    های كشاورزی و صنعتي بدوناز شهرها، فعاليت 
های جمعيتي در حومه شهرها  يروی از كانون دهای صنعتي ه  به پكشور انجام شده و واح

یافتهتأسيس شده افزایش  واحدهای صنعتي  پيرامون  مراكز جمعيتي  اینكه  یا  و  است.    اند 
بخش  در  نامتوازن  صنعتي  ویژگيتوسعه  به  توجه  بدون  كشور  از  خاصي  های  های 

است به    ب و خاک وارد ساختهجغرافيایي مناطق فشارهای زیادی بر منابع طبيعي بویژه آ
نمونه  محيط  نحوی كه  به مالحظات  توجه  بدون  استقرار صنایع  و  جایابي  از  زیادی  های 
دهه  در  ميزیستي  حاضر  حال  در  و  گذشته  یافت های  نامتوازن    2توان  پراكنش  نوع  و 

استان  در  صنعتي  ميواحدهای  نشان  روشني  به  را  نكته  این  كشور  عمل    3دهد.های  در 
ا كانونالگوی  جستقرار  از  های  عمدتاً  كشور  در  التصادی  و  التصادی  معيتي  و  عوامل 

 

  ی )تهران: انتشارات مركز الگو   شرفت يپ  يرانیا  ياسالم  یالگو   در  آن  نقش  و  نيزمسر  شیآما  زاده، يابراه  يسي. ع1

 .31-30( ص 1393 شرفت،يپ يرانیا ياسالم

  های روش از  استفاده  با عیصنا  استقرار منظور به ياراض يابیمكان  بر يلي»تحل  همكاران،  و  احدنژاد  محسن.  2

(AHP  )و  (VIKORنمونه( ،  24  شماره  ط،يمح شیآما فصلنامه(«،  ارس ادآز منطقه مركزی بخش:  یمورد ( 

 . 79 ص (، 1392)

 با ارتباط در دولت عملكرد  واكاوی(  4)  ایران در سرزمين آمایش وای  قهمنط العاتمط »مجموعه  ی،ذاكر  زهرا.  3

 . 8-5 صص(، 1397، )15890 ،ياسالم ی شورا  مجلس یهاپژوهش مركز گزارش سرزمين«، آمایش اسناد تهيه
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كرده پيروی  مناطق  و   جغرافيایي   های ویژگيو    اجتماعي  توجه  كمتر  اكولوژیكي  مورد 
های التصادی  رسد مالحظات سياسي و اجتماعي و ضرورتلرار گرفته است. به نظر مي

ای ایران نقش  عه منطقهریزی و توسبرنامه  بيشتر از مالحظات سرزميني و محيط زیستي در
آن    مثالاند.  داشته صنایع  بارز  صنایعاستقرار  یا  و  آب  آالینده  پتروشيمي  صنایع  مانند  بر 

  1های گذشته است كشور یا ناهمساز با اللي  مناطق در دههآب  توليد فوالد در مناطق ك 
 2. كندهای آبي ایجاد ميكه امروزه مشكالت جدی محيط زیستي و اجتماعي مانند تنش

بر اساس اصل   این حال دولت  »  48با  و  اساسي  های كلي آمایش سرزمين  سياست لانون 
منطقه21/9/1390) عدالت  بر  كه  مي(«  تاكيد  امكانات  توزیع  در  این ای  رفع  برای  كند، 
منطقهبي ميتوازني  تالش  اجتماعي  فشارهای  كاهش  و  توسعه  ای  كمتر  مناطق  در  نماید 
های جغرافيایي و  عه دهد اما این امر بدون در نظر گرفتن ویژگينيز صنایعي را توس  یافته 

مي بلندمدت  در  حال  سرزميني  دهد.  افزایش  را  سرزميني  زیستي  محيط  مشكالت  تواند 
 كند.« تأكيد ميفراخور نيازها و استعداد رشد خود»هر منطقه نيز بر توسعه   48آنكه اصل 

 ای متوازن منطقهتوسعه  تمرکززدایي و . 2-1
سكونتگاهی در  تمركزگرایي  سرزمين،  در  صنایع  نامتوازن  توسعه  آثار  از  و  كي  ها 

كانون فعاليت و  صنعتي  واحدهای  آن  نتيجه  در  كه  است  صنعتي  و  التصادی  های  های 
التصادی فقط در برخي مناطق كشور متمركز شده و به دنبال خود مشكالت اجتماعي و  

مان متعددی  زیستي  شكلمحيط  مناطق  ند  بيگيری  توسعه  و  ایجاد  رویه  آلوده  شهرها 
كنند. اما توسعه پایدار در یك منطقه مستلزم درک درست روابط محيط زیستي حاك   مي

و چنانچه فرایند توسعه كشور    3بر آن منطقه و شرایط التصادی و اجتماعي آن منطقه است 
پایه   مبر  های  به ویژگي با توجه    و  صنعتيو    التصادی  هایفعاليت   ،جمعيتتوازن   توزیع 

 

 . 33-31  همان،  ،ده زا ي. ابراه1

2. Kaveh Madani & Amir AghaKouchak & Ali Mirchi, “Iran’s Socio-economic 

Drought: Challenges of a Water-Bankrupt Nation”, Iranian Studies, 49: 6, (2016), 

at 1000. And also Gabriel Collins, “Iran’s Looming Water Bankruptcy”, James A. 

Baker III Institute for Public Policy of Rice University, Center for Energy Studies, 

(2017), at 6, 8.  

 .100( ص 1389 ،سمت انتشارات )تهران:  یا هيناح یزیربرنامه ر،يدل زاده نيحس  ی. كر3
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محيط   و  التصادی  اداری،  جمعيتي،  ابعاد  تمام  در  تمركززدایي  شود؛  انجام  سرزميني 
 دهد. زیستي آن نيز ر  مي

برلراری  به  كمك  صنعتي  توسعه  برای  سرزمين  آمایش  انجام  مه   نتایج  از  یكي 
ش  نعتي مبتني بر آمایعدالت محيط زیستي است. بدالیلي مانند نبود یك راهبرد توسعه ص

شود و به دنبال آن افراد  ر حاشيه شهرها تأسيس مي سرزمين، در برخي كشورها صنایع د
كه  ك  جاهایي  یعني  آلوده  و  صدا  پر  صنعتي،  مناطق  به  نزدیك  مناطق  در  نيز  درآمد 

در حالي كه یكي از لواعد عدالت    1شوند. استاندارد زندگي شهری پایين است ساكن مي
این است كه اوالً توسعه    2شود ن برابری جغرافيایي یاد مي ي كه از آن با عنوامحيط زیست

های سرزميني  های التصادی متناسب در همه مناطق كشور بسته به لابليت صنایع و فرصت
اینكه صنایع آالینده فقط    48هر منطقه توزیع شود )مستنبط از اصل   لانون اساسي(. دوم 

منا یا  و  كشور  محروم  مناطق  مس در  شهر  فقيرنشين  امكان  طق  مردم  همه  بلكه  نشود  تقر 
آمایش   كاربرد  با  باشند.  داشته  ایمن  و  سال   زیستي  محيط  لحاظ  از  مناطق  در  سكونت 

مي  شلوغ  و  صنعتي  و  مسكوني  مناطق  ميان  حفاظتي  حائل  مناطق  ایجاد  و  توان  سرزمين 
  و دسترسي همه مردم  مناطق صنعتي و مناطق مسكوني سال  را به نحو عادالنه توزیع نمود

 3.به محيط زیست سال  را تضمين كرد
شكل در  زیستي  محيط  عدالت  تضمين  مسأله  حال  این  و  با  صنعتي  مناطق  گيری 

برنامه و  زیستي  محيط  مقررات  و  لوانين  در  مانده  مسكوني  نادیده  ایران  در  زمين  ریزی 
پ دفع  اماكن  و  آالینده  صنایع  از  بسياری  عمل  در  نتيجه  در  كه  مناطق  است  در  سماند 

های جمعيتي پيرامون این واحدهای صنعتي شكل  وم شهر استقرار یابد یا اینكه كانونمحر
بگيرند. نابرابری در دسترسي به محيط زیست سال  یا توزیع ناعادالنه مناطق سال  و ایمن  

آسيب و  محروم  افراد  سكونت  و  یكسو  حدود از  تا  ایمن  غير  یا  آلوده  مناطق  در  پذیر 
رویه مراكز جمعيتي پيرامون  صنایع در مناطق خاص، رشد بي   از تمركز نامتناسب  زیادی
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برنامه نبود  بي صنایع،  و  مسكوني  و  صنعتي  مناطق  تفكيك  برای  سرزمين  آمایش  -های 
این توسعه نامتوازن در  شود.  توجهي به عدالت محيط زیستي در آمایش سرزمين ناشي مي 

شكل باعث  و  گيری  سطح كالن  و    های كانون  نامتوازننامتعادل  شده  جمعيتي  التصادی 
دهه  در طول  صنعتي  واحدهای  كه  نحو  بدین  نبودن  است  مشخص  دليل  به  های گذشته 

و  یافته  گسترش  نابرابر  بطور  اجرا،  ضمانت  دارای  و  روشن  صنعتي  توسعه  راهبردهای 
خي از  صنعتي داشته و بر  -های التصادیاز انواع فعاليت  سه  بيشتری كشور  برخي مناطق  

   1اند. سه  بسيار ناچيزی از این توسعه بردهها عمالً استان
-تواند این بيهای خاص مناطق نيز ميهمساز نبودن مقررات محيط زیستي با ویژگي 

توازني در توسعه صنایع را تشدید كرده و نوعي تعارض ميان مسائل اجتماعي و التصادی  
كند.   ایجاد  زیست  محيط  حفظ  آنجو  از  مشكل  مياین  ناشي  با  كه  آنكه  شود  رخالف 
بر اساس لابليت پيشنهاد ميآمایش سرزمين  دهد،  های خاص هر منطقه الگوی توسعه را 

های  الشمول و یكسان داشته و كمتر ویژگيمقررات محيط زیستي و صنعتي ویژگي عام
امر موجب مي متفاوت مناطق را در نظر مي نه  گيرند و همين  این مقررات  شود تا گاهي 

محيط زیستي بلكه با شرایط التصادی و اجتماعي مناطق مختلف نيز تنها با شرایط خاص  
اینكه نخست  باشند.  نداشته  را  زیستي  مقررات سختگيرانه  تناسب  مكان    محيط  تنظي   در 

كه  تأ شود  مناطقي  به  صنعتي  واحد  انتقال  به  منجر  است  ممكن  صنعتي  واحدهای  سيس 
در ایران كه همه مناطق آن در   دیچنين مور  2دارند.  یاگيرانهمقررات محيط زیستي ساده

مقررات و  لوانين  از  موارد  از  مي  بسياری  پيروی  نميیكسان  ر   احتمال   3دهد، كنند  اما 
بيشتر واحدهای   برای جذب  یافته كشور  مناطق كمتر توسعه  برخي  اداری  دارد مسئوالن 

ای احداث  برای  مجوز  صدور  در  استان،  صنعتي  توسعه  و  سهلصنعتي  واحدها  گيری  ن 
كنند. چرا كه با توجه به مشخص نبودن دليق موازین محيط زیستي استقرار این واحدها،  

تصمي  مقامات  تشخيصي  صنعتي  صالحيت  واحدهای  احداث  سرنوشت  تعيين  در  گير 
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مي مقامات  این  و  بوده  اثرگذار  و  این  گسترده  استقرار  نفع  به  موسّع  تفاسيری  با  توانند 
 تصمي  بگيرند.  اطق تحت مدیریت خودواحدها در من 

برخي   توسعه  از  مانع  كه  صنعتي  و  زیستي  محيط  مقررات  از  دسته  آن  اینكه  دوم 
مي  منطقه  یك  در  صنعتي  نميواحدهای  ارائه  جایگزیني  راهكارهای  بدین  شوند،  دهند. 

بعنوان یكي از مراجع تصمي ترتيب كه   گير در خصوص  سازمان حفاظت محيط زیست 
در خصوص امكان استقرار یك واحد صنعتي اظهار نظر احدهای صنعتي صرفا  استقرار و

مي بررسي  را  نكته  این  و  منطقه  كرده  یك  در  صنعتي  واحد  یك  احداث  آیا  كه  كند 
تاب لابل  زیستي  محيط  لحاظ  به  منفي  مشخص  پاسخ  كه  در صورتي  نه.  یا  است  آوری 

نمي  صادر  صنعتي  واحد  آن  احداث  مجوز  بدون  باشد،  راهكاشود،  جایگزآنكه  ین  ری 
بيني شود. در حاليكه ممكن است احداث واحدهای صنعتي بزرگ در یك منطقه به  پيش 

دليل وجود یك زیستگاه حفاظت شده محيط زیستي مجاز نباشد، اما از سوی دیگر همان  
منطقه به دليل جمعيت زیاد و درآمد ك ، نياز مبرم به توسعه التصادی داشته و زمينه آن 

ال با مخالفت سازمان حفاظت محيط زیست اجازه استقرار صنایع  اه  باشد. با این حنيز فر
شود ولي در عين حال مقررات دیگر نيز راهكاری برای حل این  در آن منطقه صادر نمي

های التصادی جایگزین همساز با محيط زیست آن منطقه  تعارض و تسهيل ایجاد فرصت
نمي این ارائه  در  ترتيب  بدین  مياندهند.  تعارض  نوعي  و    جا  زیستي  محيط  مقررات 

التصادی و اجتماعي منطقه  كند و در چنين مواردی راهبرد توسعه  ای بروز ميمالحظات 
مي كند چگونه  مشخص  باید  گزینهصنعتي كشور  و  راهكارها  از  به  توان  جایگزین  های 

ر بجای  باید  دولت  بهتر  بعبارت  كرد.  استفاده  منطقه  پایدار  توسعه  سلبي  منظور  ویكرد 
های جایگزین احداث واحدهای  ستي، رویكردهای ایجابي اتخاذ كرده و گزینهمحيط زی

 صنعتي ناهمساز با محيط زیست پيشنهاد دهد.  
زدایي و در پرتو لوانين برنامه  های اخير با هدف كارآفریني و محروميتدولت در دهه 

نشان داده    یافته توجه  ر توسعههای كمت پنجساله توسعه، به احداث و رشد صنایع در استان
است و بعيد نيست كه برای كاهش فشارهای اجتماعي، توسعه صنایع به هر ليمت را مقدم 

بندهای   نمونه  بعنوان  دهد.  لرار  زیستي  محيط  مالحظات  »مصوبه    1ماده    59و    27بر 
سرزمين    شورای آمایش  خصوص  عالي  سرزمين گيریجهتدر  آمایش  ملي  «  های 

مناطق   صنایع درتوسعه مناطق ویژه التصادی و سعه را های تو اولویت  ي از( یك1396/ 2/5)
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كند بدون آنكه به لابليت سرزميني این مناطق یا الالل  و مرزی مقرر مي  كمتر توسعه یافته
ویژگي با  متناسب  صنایع  بدون توسعه  اما  باشد.  داشته  توجه  مناطق  این  سرزميني  های 

بدون انجام آمایش سرزمين و  توسعه صنعتي مشخص،  وجود و پيروی از یك راهبرد ملي  
به مالحظات محيط زیستي، هر توسعه صنایع ممكن است آثار منفي در پي داشته   توجه 

 باشد.  
ایران سند حقولي جامع و مشخصي كه راهبرد ملي توسعه صنعتي و مسير   در حقوق 

وجود   كند  تعيين  را  سرزمين  آمایش  مبنای  بر  صنعتي  واحدهای  انتظار  توسعه  ندارد. 
اجرای  رمي »لانون  تا  اساسي  48اصل  فت  به  1380/ 24/5)  « لانون  مكلف  را  دولت  كه   )

فعاليت  و  توسعه  موثر  تدابير  ساخته،  سرزمين  آمایش  طر   اساس  بر  التصادی  های 
اتخاذ ميسازنده این زمينه  »مصوبه وزارت صنعت، معدن و ای در  نكرده است.  كرد كه 

 21( كه ظاهرا در راستای ماده 1394انه« )راهبردی این وزارتختجارت در خصوص برنامه 
توسعه » چهارم  برنامه  )لانون  تهيه  1383/ 11/6«  منظور  به  و  بخش(  توسعه  ملي  های  سند 

توانست بخشي  ای است اما ميتصویب شده، با آنكه ابتكار حقولي ارزنده  صنعت و معدن
شور را حل  توسعه صنعتي كن در  سرزمي  های حقولي در زمينه كاربست آمایش از خالء

توان این سند را تعيين كننده  كند. با این حال به دليل نداشتن جامعيت الزم به سختي مي
های آینده چه  راهبرد توسعه صنعتي كشور دانست و اساساً اینكه لرار است كشور در سال
ر این  ای برسد دمسيری را در توسعه صنعتي طي كند و بخش صنعت كشور به چه نقطه

نيس   سند ساختن    1ت.مشخص  هماهنگ  در  آن  لابليت  و  سند  این  اجرای  ضمانت 
سازد. این كاستي  های اجرایي نيز مبه  بوده و موفقيت در اجرای آن را مردد ميدستگاه

باعث مي  دارای  حقولي  و  و هماهنگ  راهبرد جامع  بدون یك  در كشور  تا صنایع  شود 
ب یك  از  و  یابند  گسترش  اجرایي  همساضمانت  بلندمدت  آمایش  رنامه  مالحظات  با  ز 

 و محيط زیست پيروی نكنند. سرزمين 
مورد   در  تصریحاتي  كه  است  شده  تصویب  مه   سند  دو  سرزمين  آمایش  زمينه  در 

»مصوبه   دارند.  سرزمين  آمایش  در  زیستي  محيط  موازین  به  آمایش    شورایتوجه  عالي 
عدود ( یكي از م2/5/1396« )های ملي آمایش سرزمين گيریجهتدر خصوص  سرزمين  

اسناد حقولي ایران است كه بر لزوم توجه به شرایط محيط زیستي سرزمين در استقرار و  
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كند. اما چالش اصلي این سند در جایگاه حقولي نه چندان لوی و  توسعه صنایع تأكيد مي 
مي رل   مقتضي  اجرای  ضمانت  بند  نداشتن  نمونه  بعنوان  مي  52خورد.  كه  مقرر  كند 

در  زیمحيط  مالحظات  یت  رعا زیست(  محيط  تحمل  ظرفيت  و  اكولوژیك  )توان  ستي 
كند چه نهادی  الزامي است اما مشخص نمي ای در پهنه سرزمين های توسعهاستقرار فعاليت

باید مسئوليت تضمين رعایت این مالحظات را بر عهده گرفته، منظور از مالحظات محيط  
دوم مصوبه شورای عالي    ین بند چيست؟ مصوبهزیستي دليقا چه بوده و ضمانت اجرای ا

« است كه با وجود  1424سرزمين در افق   آمایش  ملي آمایش سرزمين در خصوص »سند
ساماندهي به  بند   صنایع استقرار تصریح  سازكا4ماده    11در  به   ر،  الزام  برای  خاصي 

نداده    های آمایش سرزمين و مالحظات محيط زیستي ارائهاستقرار صنایع بر اساس طر 
د صرفا  جزء  است.  برنامه  4ماده    4بند    59ر  تطبيق  صنایع توسعه هایبر  بویژه   صنعتي 

با  توان بر مبتني منطقه  هر در كشاورزی محصوالت توليدی هایظرفيت  كشاورزی 

 كند. آب تأكيد مي و اكولوژیك
مي خط سرانجام  برخي  صرفاً  كه  هستند  كالن  اسنادی  سند،  دو  این  گفت  -توان 

را  ی  هامشي سرزمين  ميآمایش  امامشخص  حقولي،   كنند  و    جایگاه  اجرا  مسئوليت 
ضمانت اجرای آنها دليقا مشخص نيست و تا هنگامي كه اسناد اجرایي و تفصيلي پشتيبان  

مسئوليت  اسناد  این  چنانچه  اما  بود.  نخواهد  ممكن  آنها  مفاد  تحقق  باشند،  های  نداشته 
بعه را مكلف به ارائه گزارش  های تاد، دستگاه دنكراجرایي و نظارتي را دليقا مشخص مي

ساخته، سازكارهای مورد نياز برای هماهنگي و پيگيری مفاد این سند  اجرای این سند مي
مي مالحظات  ارائه  رعایت  آنگاه  بودند،  برخوردار  مشخصي  اجرای  ضمانت  از  و  دادند 

 یافت.  تری ميك محيط زیستي و آمایش سرزمين در استقرار صنایع جایگاه حقولي مح
،  طر  كالبد ملي   مرتبط دیگر مانندبا اسناد  ارتباط شكلي و محتوایي این اسناد    ن يمچنه

منطقه كالبدی  منطقه  طر    ،ایطر   و  سرزمين   ایملي  توسعه  برنامه  ،آمایش  های 
و اساساً ارتباط حقولي مشخصي ميان    1تنظي  نشده  فرهنگي و اجتماعي كشور،  التصادی 

ا حفاظت  آماینظام  و  زیست  محيط  استز  نشده  تنيده  سرزمين  یكسو  ش  از  بنابراین   .
برخوردار   الزام و ضمانت اجرای موثری  از  اجرای سازكارهای حقولي آمایش سرزمين 
نيست. از سوی دیگر در صورت تعارض یا نبود هماهنگي ميان این اسناد، تكليف نهایي  
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دچار اجرایي  مأموران  و  نيست  معلوم  صنایع  توسعه  شد  در  خواهند  نبود  .  سردرگمي 
كالبدی    ای، تفصيلي وتوسعههای  طر   هماهنگي و یكپارچگي طر  آمایش سرزمين و

 كند.  فرایند توسعه صنعتي در كشور را دچار اختالل و ناهماهنگي مي ملي

 یابي واحدهای صنعتيمکان . 2
مي  روش  چند  به  منطقه  یك  در  صنایع  منطاستقرار  آن  زیست  محيط  بر  تأثير  تواند  قه 

ت  مانند  بگذارد:  منطقه  طبيعي  منابع  از  استفاده  صنعتي،  واحد  احداث  برای  زمين  خریب 
معدن و آب یا انتقال آنها از جاهای دیگر، انتشار آلودگي در اثر فعاليت صنعتي و انتشار  

گيری تدریجي صنایع وابسته در پيرامون واحدهای  پسماندهای صنعتي در محيط و شكل
های  نایع به نحوی كه همساز با محيط زیست و لابليت ین استقرار مناسب صصنعتي. بنابرا

سرزميني باشد، یك مرحله اساسي در توسعه صنایع است. دومين كاربرد آمایش سرزمين  
محل انتخاب  صنایع،  توسعه  بهرهبرای  تا  است  صنایع  استقرار  برای  مناسب  برداری  های 

منفي   آثار  و  آمده  بعمل  سرزمين  از  بهبهتری  آنها  زیستي  بدین  محيط  شود.  كنترل  تر 
های صنعتي مناسب است با  هایي كه خاک آنها فقط برای فعاليتترتيب كه معموال زمين

در نظر گرفتن دیگر عوامل اكولوژیكي، جمعيتي و التصادی برای استقرار صنایع با توجه  
آوری  ابليت تاببه نوع فعاليت واحدهای صنعتي تنظي  شده و چنانچه منطقه مورد نظر ل

استقرار آن جلوگيری ميدر   باشد، از  انتشار آلودگي آن واحد صنعتي را نداشته  -برابر 
های صنعتي توسط باد یا جریان آب،  شود. به دليل احتمال انتشار آلودگي ناشي از فعاليت 

واحدهای  اساسي  استقرار  تنظي   و  انتشار  محل  همان  در  آلودگي  كنترل  راهكار  ترین 
با جریان  صنعتي  به  است   هایتوجه  زمين  توپوگرافي  و  آب  و  نزدیكي    1باد  اصل  و 

مي صحه  راهكار  این  بر  نيز  زیست  محيط  حقوق  در  مثال  )مجاورت(  بعنوان  گذارد. 
ها ممكن است باعث ایجاد آلودگي آب  استقرار واحدهای صنعتي در باالدست رودخانه 

آلودگي آب و    جر به تخریب وكه من هایي  دست رودخانه شود و بنابراین فعاليتدر پایين 

 

1. J. Karkazis et al, “Location of Facilities Producing Airborne Pollution”, The 

Journal of the Operational Research Society, Vol. 43, No. 4, (1992), at 313. 
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 1شوند نباید در باالدست رودخانه مستقر شوند.خاک مي
های گذشته توسط شماری از  نحوه استقرار صنایع از لحاظ محيط زیستي در طي دهه 

»مقررات آن  آخرین  كه  شده  تنظي    توليدی، واحدهای استقرار ضوابط و مقررات 

معدني«   صنعتي ماده  (و  س  )پاک هوای نلانو  11موضوع  محيط  مصوب  ازمان حفاظت 
( واحد  1397زیست  آن  فعاليت  نوع  به  بسته  صنعتي  واحدهای  مصوبه  این  طبق  است.   )

تواند با خاص خود فقط در برخي مناطق كشور مي  بندی شده و هر واحد بسته به ردهرده
 مجوز سازمان حفاظت محيط زیست استقرار یابد.  

مصوباتيهمچنين   معدود  از  توسعه    یكي  لزوم  به  ویژگي كه  به  توجه  با  های  صنایع 
عالي آمایش   شورای »مصوبه   58و  57كند، بندهای جغرافيایي و محيط زیستي تصریح مي

خصوص  سرزمين   سرزمين گيریجهتدر  آمایش  ملي  آنها  های  طبق  كه  است   »
شهرکعممجت  از  اع   صنعتي  صنعتي  های  نواحي  و  ب باید  ها  متناسب  سرزمين  پهنه  ا  در 

للمروهای جغرافيایمقتضيات و ظرفيت از  به مالحظات  های هر یك  با توجه  و    محيط ي 
این مصوبه با توجه به ارتباط ميان مسأله زمين، صنعت و محيط  شوند.  ي ساماندهي  زیست 

حقولي اوليه برای تنظي  استقرار واحدهای صنعتي با توجه به مالحظات    رزیست، سازكا
ت زمينه حقولي مناسبي برای كاربست  توانسصوبه مياین مكند.  محيط زیستي ایجاد مي

برنامه در  سرزمين  این  آمایش  از  است  نتوانسته  اما  كند  ایجاد  صنایع  استقرار  برای  ریزی 
حقولي    رسازكا نظ   هنوز  نتيجه  در  و  كند  استفاده  خود  هدف  مطلوب  تحقق  در  مه  

د از  یكي  است.  نگرفته  صنایع شكل  استقرار  تنظي   در  مسألمطلوب  این  اصلي  را  الیل  ه 
بعنوان مصوبه  باید در نگاه تك بعدی این مصوبه و جایگاه حقولي آن جستجو كرد كه 

سلسله لحاظ  به  زیست  محيط  حفاظت  نميسازمان  و صالحيتي  هنجاری  توانست  مراتب 
سازد.   مسئول  صنعتي  واحدهای  استقرار  مسأله  در  را  سرزمين  آمایش  متصدی  نهادهای 

ین واحدها از لحاظ رعایت مالحظات محيط زیستي  رزمين در استقرار اكاربرد آمایش س
 رو است: با چهار چالش حقولي عمده روبه

 

  اساس   بر  سات يتأس  نهي به  يابیمكان  كمك  به   داریپا  توسعه   به  يابي»دست  معصوم،  یریلد  يمجتب  و  يوكبك  ال يل.  1

،  6  شماره ،  4  سال   ن،يسرزم  شیآما  فصلنامه  راز«،يش  -رانیا  خشك  ينواح:  مطالعه  مورد  منظر،  اسيمق  رد  یبندپهنه

 . 50 ص (، 1391)
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 یابي های حقوقي در مکان چالش . 2-1
یابي واحدهای صنعتي این است كه در چه مناطقي و در چه نوع  مسأله اساسي در مكان

درست این واحدها  یابي  ند به مكانانتوهایي باید استقرار یابند و مقررات چگونه ميزمين
برنامهكمك كنند؟ مكان -ریزییابي مناسب برای استقرار این واحدها مستلزم مطالعه و 

با كاربری مشخص صنعتي   های سرزميني برای تعيين مناطق مناسب برای احداث صنایع 
(  7/11/1362« )های صنعتي ایران شهرک   راجع به تأسيس شركت  است. با تصویب »لانون

های صنعتي گرایش یافت  سمت متمركزسازی این واحدها در شهرک  مقررات صنعتي به 
شركت  این  محل  تعيين  مسئول  شهرسازی  و  راه  وزارت  شيوه  و  مورد  در  البته  شد.  ها 

ها و نحوه ساماندهي و جلوگيری از  یابي واحدهای صنعتي در خارج از این مجموعه مكان
 ندارد.  پراكندگي آنها سازكار خاصي وجود 

این    و معدني«  صنعتي توليدی، واحدهای استقرار ضوابط و »مقررات استقرار  امكان 
كند. اما بيني ميهای صنعتي و نيز مناطقي با عنوان پهنه صنعتي پيش واحدها را در شهرک

از لحاظ حفظ محيط   مناطق  این  تعيين و تخصيص  برای  الگو و ضوابط خاص و دليقي 
ار سرزمين  آمایش  و  نميزیست  تبصائه  در  پهنه  5ماده    3ره  دهد  تعيين  مصوبه  های  این 

به   آنكه  بدون  است؛  گذاشته شده  معماری  و  عالي شهرسازی  اختيار شورای  در  صنعتي 
از طر  پيروی  در  لزوم  سرزمين  آمایش  عالي  مشاركت شورای  و  سرزمين  آمایش  های 

پهنه  این  ماده  تعيين  )ز(  بند  موجب  به  شود.  اشاره  صنعتي   مصوبه  1ها  پهنه    مذكور، 
طر عرصه در  كه  است  روستاها  و  شهرها  محدوده  از  خارج  و  هایي  شهری  جامع  های 
فعاليتناحيه استقرار  برای  مربوطه  ضوابط  حسب  و  ای  مجاز  توليدی  و  صنعتي  های 

شده تعيين  طر انمشروط  مهمترین  وزارت  د.  نام  تغيير  »لانون  در  سرزميني  توسعه  های 
ای در این  اند اما طر  جامع ناحيهتصریح شدهمسكن و شهرسازی«،    آباداني و مسكن به 

بند   بعداً در  نامه نحوه بررسي و تصویب طر   1ماده    3لانون تعریف نشده و  های  »آیين 
( محلي«  عمران  و  ط12/10/1387توسعه  ناحيه(،  )جامع(  عمران  و  توسعه  بعنوان    ایر  

كهطرح است  شده  تعریف  سياس  به  ي  تدوین  ارا ت منظور  و  كنترل   برایدها  راهبر  ئهها 
مطلوب مراكز فعاليت، مناطق حفاظتي و همچنين توزیع متناسب خدمات  ر توسعه و استقرا

به فرض  شوو روستاها در یك یا چند شهرستان تهيه ميا  برای ساكنان شهره اما حتي  د. 
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طر  این  اجرای  و  آماتهيه  و  زیستي  محيط  مالحظات  كه  ندارد  وجود  تضميني  یش  ها 
 یابي واحدهای صنعتي در آنها رعایت شود.ها و مكاناین طر سرزمين در تهيه 

موجب    به  در  آیين »  6  مادههمچنين  تأسيسات  و  بنا  احداث  اراضي،  از  استفاده  نامه 
روستاها  محدوده  و  شهرها  حری   از  )خارج  احداث    (1391/ 10/2«  مكان  دليق  تعيين 

زارت راه و شهرسازی  ط اعالم شده توسط وهای صنعتي با رعایت ضوابنواحي و شهرک
ماده    شودانجام مي )ه(  بند  از طرفي  است.  نشده  نيز مشخص  این ضوابط  نامه  آیين   4كه 
پس از  را  در خارج از حری  شهرها و محدوده روستاها    ایجاد هرگونه تأسيسات مذكور،  

حفاظت محيط  ای با رعایت مقررات سازمان  های توسعه و عمران ناحيهرعایت مفاد طر  
در واحدها  زیست  صنعتياستقرار  طر    استدانسته  مجاز    ی  این  ميان  چنانچه  و  اما  ها 

ضوابط سازمان حفاظت محيط زیست در استقرار این واحدها تعارض وجود داشته باشد، 
ابهام داشته و   تكليف مشخص نيست. به هر حال موازین شناسایي و تعيين مناطق صنعتي 

وظ ميان  زمينه  این  عالي  در  شورای  دو  و  ایف  سرزمين  آمایش  و  معماری  و  شهرسازی 
مشاهده   تعارض  یا  همپوشاني  زیست  محيط  سازمان حفاظت  و  و شهرسازی  راه  وزارت 

است.  مي مقدم  صنعتي  مناطق  تعيين  در  كداميك  تصمي   نيست  مشخص  اینكه  و  شود 
  كند، خاصي پيروی  بنابراین به منظور اینكه استقرار این واحدها از نظ  حقولي و آمایشي  

های  های مناسب برای فعاليت صنعتي در طر  زم است تا پيش از هر چيز نواحي و پهنهال
منطقه و  فعاليتملي  آنگاه  و  شوند  مشخص  سرزمين  آمایش  با  ای  بتوانند  صنعتي  های 

 های مناسب در این مناطق تعيين شده استقرار یابند. مشوّق

 تقرارهای اداری در مدیریت اسچالش . 2-2
ا بعدی  مكانمسأله  بررسي  آیا سازمان محيط زیست در  استقرار صنایع  ین است كه  یابي 

از طر  پيروی  به  تعامل موظف  سازمان  این  آیا  نه؟  یا  است  سرزمين  آمایش  اسناد  و  ها 
ای با دو شورای عالي شهرسازی و معماری و آمایش سرزمين دارد یا نه؟ از آنجا  نهادینه 
نادرست كه   صنعتشهرک  استقرار  محيط  مش  يهای  انتشار كالت  مانند  زیادی    زیستي 

پيرامون   ها آلودگي محيط  به  صنعتي  پسماندهای  ورود  و خاک   1و  زمين  تخریب  های  و 

 

 )مطالعه  يمحيطزیست هایآالینده  ایجاد در صنعتي واحدهای »نقش  ،يلربان  محمد  و  يعنابستان  اكبر  يعل.  1

 . 23  ص(، 1390، )4  شماره ، 3 سال  ن،يمسرز شیآما فصلنامه («، سبزوار شهر آب تأمين محدوده : یمورد
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دار همراه  به  مكاندمرغوب  برای  الدام  هرگونه  بنابراین  واحدهای صنعتي  ،  استقرار  یابي 
بر محيط زیست تأثير مي با طر كه  باید  ای  و منطقه ش سرزميني ملي  آمایهای  گذارند، 

به این طر  باشد و هيچ واحد صنعتي بدون توجه  یابي و مستقر نشود.  ها مكانهماهنگ 
الزمه این امر تعامل نهادینه ميان سازمان حفاظت محيط زیست، وزارت صنعت، معدن و  

با این  تجارت، شورای عالي شهرسازی و معماری و شورای عالي آمایش سرزمين است.  
گذشته ح اینكه    ال  استان از  از  بسياری  در  طر اساساً  هنوز  كشور  آمایش  های  های 

سازكا زیست  محيط  حفاظت  سازمان  است،  نشده  اجرایي  یا  برای    رتصویب  خاصي 
بررسي شرایط استقرار واحدهای صنعتي از دیدگاه آمایش سرزمين ندارد و این سازمان  

شرایط   به  صرفا  واحدها  این  استقرار  بررسي  لدر  از  نقطه  آن  زیستي  مكاني  محيط  حاظ 
كند. در حاليكه استقرار این واحدها باید از نظ  سرزميني خاصي پيروی كرده و توجه مي

این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با دیدی فراختر آثار احداث آن واحد  
-در برنامه  صنعتي را در كل آن منطقه ارزیابي كنند و این ممكن نيست مگر با همكاری

و   مشخص  ریزی  را  منطقه  آن  در  صنایع  انواع  استقرار  كلي  اصول  كه  سرزمين  آمایش 
های صنعتي پيچيده بوده و مستلزم شناسایي آثار محيط زیستي فعاليتكند. چرا كه اساسا  
تكنيك از  برنامهاستفاده  در  آثار  این  شناسایي  برای  چندبعدی  و  خاص  ریزی  های 

ذیربط در این امر ضرورت دارد. حال آنكه  نهادهای    جه همكاریو در نتي  1سرزميني است 
یكسو   نمياز  صالحيتي  لحاظ  به  زیست  محيط  حفاظت  كه  سازمان  دهد  پيشنهاد  تواند 

عالي   شورای  صالحيت  در  نكته  این  كه  چرا  شود،  احداث  باید  كجا  در  صنعتي  واحد 
تج و  معدن  صنعت،  وزارت  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  سرزمين،  از  آمایش  است.  ارت 

گر انجام آمایش سرزمين در صالحيت شورای عالي آمایش سرزمين و سازمان  سوی دی 
برنامه و بودجه بوده و مدیریت صنعتي نيز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت لرار  
زمينه طراحي   در  آنها  ميان  اداری  تسهيل همكاری  برای  اداری  آنكه سازكار  بدون  داد، 

صنایع   استقرار  باشد.  نظام  داشته  در  بوجود  زیست  محيط  حفاظت  سازمان  حال  هر  ه 
درخواست  و  بررسي  مطالعات  از  پيروی  به  مكلف  لانوني  لحاظ  به  صنایع  استقرار  های 

 

1. Jerome G. Rose, Legal Foundations of Land Use Planning: Textbook-Casebook 

and Materials on Planning Law (USA: Routledge, 2017) at 241. 
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زیستي خود )صالحيت  طر  محيط  موازین  از  و صرفا  است  نشده  آمایش سرزمين  های 
 . كنداستقرار واحدهای صنعتي پيروی مي  تشخيصي( در مورد 

 های صنعتي تقرار شهرک های حقوقي در اسلش چا. 3-2
هنگامي مي یابي احداث شهرک مكان پایدار های صنعتي  تواند در راستای تسهيل توسعه 

صورت گيرد كه در احداث این واحدها عوامل مختلف اجتماعي )جمعيت و آموزش(،  
)دستر زیربنایي  زیستي(،  محيط  )آثار  زیستي  محيط  بازار(،  به  )دسترسي  به  التصادی  سي 

برن و  گيرد. ریزیامهانرژی(  لرار  نظر  مد  سرزمين(  )آمایش  كالن  مكان  1های  یابي  در 
با   زیستي  محيط  و  اجتماعي  التصادی،  مختلف  عوامل  صنعتي  واحدهای  استقرار 

های خاص خود دخالت دارند. اما در صورت تعارض یا نبود هماهنگي ميان این  ویژگي
و این  استقرار  محل  تعيين  در  معوامل  عامل  كدام  مثال  احدها،  بعنوان  بود؟  خواهد  قدم 

پذیر چنانچه استقرار یك واحد صنعتي در یك منطقه به لحاظ التصادی و اجتماعي توجيه
بوده ولي منجر به تخریب محيط زیست شود، تكليف چيست؟ مقررات محيط زیستي و  

آنكه ضوابط محيط  برداری از زمين در تعيين تكليف این مسائل مبه  هستند، بویژه  بهره
تواند آثار محيط زیستي چشمگيری در  ها كه ميستي مشخصي در احداث این شهرکزی

الزام تدابير  و  نبوده  حاك   باشد،  داشته  به  بر  صنعتي  واحدهای  الزام  برای  مقتضي  آور 
مكان در خصوص  زیستي  محيط  مالحظات  ندارد.  وجود  مالحظات  این  و  رعایت  یابي 

شهرک این  نفعاليت  درها  و  ه  نحوه  شهرک»لانون  امور  اداره  و  مالكيت  های  اگذاری 
( »31/2/1387صنعتي«  در  نه  و  شهرکين یآ(  شركت  تأسيس  لانون  اجرایي  های  نامه 

های  ها به نوعي جزیره« مورد توجه لرار نگرفته است. گو اینكه این شهرکصنعتي ایران 
ليت خود  محيط زیستي به فعا  توانند فارغ از مقرراتجدا از سرزمين اصلي هستند كه مي

ادامه دهند. بنابراین چنانچه در احداث و توسعه این مناطق مالحظات محيط زیستي مدنظر 
های آمایش سرزمين كه  والع نشود، نحوه مقابله با آن مشخص نيست. بدون داشتن طر 

ت  ها و بهترین استفاده از سرزمين این منطقه كدام است این مشكالمشخص كنند اولویت 

 

نصراله1 زهرا  صالح   ي.  السادات  فخر  مكان  ،يو  بر  موثر    ی ها شاخص   به   ه توج  با  ي صنعت  ی هاشهرک  يابی»عوامل 

  دوم،   سال   ،یالتصاد  توسعه  و  رشد  یهاپژوهش  «،يمثلث  یفاز  اعداد  از  استفاده   با  آنها  یبند تیاولو   و  داریپا  توسعه

 . 58-57  صص(، 1391، )7  ماره ش
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 .  تداوم خواهد یافت
شهرک  این  در  موجود  كمبودهای  مكانهمچنين  در  جدی  چالش  ه   یابي  ها 

منطقه كه  هنگامي  تسهيالت.  و  زمين  كمبود  مانند  هستند  صنعتي  بعنوان  واحدهای  ای 
شود، تدابير الزم برای تسهيل فعاليت  منطقه صنعتي تعيين شده و از مراكز جمعيتي جدا مي

ا باید  واحدها  دست این  یعني  شوند  انساني، تخاذ  نيروی  فروش،  بازار  خام،  مواد  به  رسي 
مواد   پشتيبان.  صنایع  به  دسترسي  و  زیربنایي  خدمات  خدماتي،  مصوبه   19و    5مراكز 

این   از  بخشي  صنعتي،  واحدهای  استقرار  خصوص  در  زیست  محيط  حفاظت  سازمان 
عتي  واحدهای صناستقرار  كند اما  های صنعتي ميواحدها را مكلف به استقرار در شهرک

در یك شهرک صنعتي بدون فضا یا تسهيالت كافي و مناسب عمال یا ممكن نبوده و یا  
-كند. طبيعتاً چنين كمبودهایي ممكن است بههای زیادی بر این واحدها تحميل مي هزینه 

بيرون از شهرک صنعتي را فراه  كند.  اجازه استقرار این واحدها در محلي  ناچار زمينه 
های این واحدها دچار مشكل جدی خواهد شد و یا اینكه به  عاليت غير این صورت یا ف  در

به   توجه  بدون  را  واحدها  این  شد  خواهند  ناچار  ذیربط  مقامات  كمبودهایي  چنين  دليل 
شهرک طر  این  از  بيرون  در  زیستي  محيط  ضوابط  و  سرزمين  آمایش  استقرار  های  ها 
 دهند. 

ی مناسب  زمين  كمبود  دليل  برنامهبه  نامن ا  احداث  ریزی  در  زمين  كاربری  برای  اسب 
این شهرکشهرک فعاليت  آثار  تداخل  و  تأثير  مشكل  گاهي  صنعتي،  محيط  های  در  ها 

آید. یكي از راهكارهای مناسب ایجاد مناطق  زیست و مناطق مسكوني همجوار پيش مي
فعاليت آثار  تداخل  از  جلوگيری  منظور  به  مناطق  این  ميان  مناطق  صنعت های  حائل  در  ي 

اكوسيست  همج بویژه  سكونتوار  حساس،  شهرها  گاه های  محروم  مناطق  و  انساني  های 
این   1است  از  طر و  در  پهنهرو  و  آمایش  فعاليت های  برای  زمين  باید بندی  صنعتي  های 

با این حال ایجاد چنين مناطق حائلي مانند استفاده از    2بيني شود.وجود مناطق حائل پيش 
ضاهای سبز در مناطق صنعتي هنوز تابع نظ  حقولي خاصي  های خالي و فينزم   ها،حری 

و  »لانون هوای پاک« شهرک  15نيست، هر چند كه ماده   ها، مراكز و واحدهای صنعتي 
 

1. Craig Anthony Arnold, “Planning Milagros: Environmental Justice and Land 

Use Regulation”, Denver University Law Review, Vol. 76, No. 1, (1998), at 119. 

 شعاع:  یمورد )مطالعه  يجغرافيای معيارهای از استفاده  با صنایع یابي»مكان  ان،يانيسف  رضا يعل   و  ي سيرئ  ه يمرض.  2

 .  133-132(، صص 1389،  )99 شماره، 25  دوره  جغرافيایي، تحقيقات فصلنامه(«، اصفهان شهر كيلومتری پنجاه 
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ده اللي ، حدالل  بر حسب  تا  ساخته  مكلف  را  فضای    توليدی جدیداالحداث  از  درصد 
اختصاص دهند،    به ایجاد فضای سبز  واحد مربوطه را  شده جهت احداثتخصيص داده  

 بيني كند. البته بدون آنكه ضمانت اجرای مناسب برای این الزام پيش 

 نگرانه نبود رویکرد بلندمدت و آینده . 4-2
اصلي از  یكي  اینكه  به  توجه  چالشبا  برنامهترین  بهرههای  در  زمين،  ریزی  از  برداری 

است،پيش  آینده  تحوالت  آما  1بيني  كاربست  بعنوبا  سرزمين  ییش  سازكا ان    ر ك 
پيش آینده و  مينگرانه  در  دستانه  را  جمعيتي  و  التصادی  زیستي،  محيط  تحوالت  توان 
پيش سال منطقه  آینده در یك  و  های  التصادی  ميان رشد جمعيت و توسعه  بيني كرده و 

  بيني شرایط آینده در مورد استقرار اجتماعي و حفظ محيط زیست تعادل برلرار كرد. پيش 
جهت   این  از  كانونصنایع  و  صنایع  تجمعي  گسترش  كه  دارد  در  اهميت  جمعيتي  های 

تواند آثار محيط زیستي و اجتماعي كالني در بر داشته باشد. مثال احداث  یك منطقه مي 
های آینده به تدریج در آن منطقه  شود در سالیك صنعت مادر در یك منطقه باعث مي

جمعيت ساكن بيشتر شود. چرا كه  شكل بگيرد و    نسانيهای اگاهصنایع وابسته و سكونت
های جمعيتي در حاشيه صنایع مادر  با گذر زمان صنایع فرعي بيشتر و به دنبال آن كانون

تواند فشار بيشتری بر محيط زیست وارد كند. از  شوند كه آثار تجمعي آنها ميتأسيس مي 
و اجتماعي  چنين آثار التصادی  كنشي این واحدها و هم رو بررسي آثار تجمعي و ه این 

مادر.  و  بزرگ  صنایع  استقرار  بویژه  است  نيز الزم  منطقه  یك  در  آینده  در  آنها  توسعه 
فعاليت  گسترش  شبكه همچنين  استقرار  مستلزم  صنعتي  و های  انتقال  و  نقل  و  های حمل 

آمایش   لحاظ  از  آنها  احداث  باید  و  داشته  زیستي  محيط  آثار  كه  است  انرژی  توزیع 
 2لع شود. زمين مورد بررسي واسر

آغاز   یا  احداث  برای  مجوز  صدور  در  زیست  محيط  حفاظت  سازمان  حال  این  با 
مي نظر  در  موردی  بطور  را  آنها  صنعتي  واحدهای  محيط  فعاليت  آثار  كليت  نه  گيرد 

نامه  آیين زیستي، التصادی و اجتماعي آن بر كل منطقه را در زمان حال و آینده. با آنكه »
برن  184ماده  اجرایي   توسعهلانون  پنج   به    امه  محيطيراجع  راهبردی  «  ارزیابي 

 

1. Carys Jones et al. op. cit. at 5. 

 . 15. ص همان، فر،ي. خن2
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( به نوعي بر ارزیابي كالن و تجمعي آثار تأكيد داشته ولي سازكار اجرایي  16/11/1390)
مشخصي برای تشریح شيوه ارزیابي این موارد برای زمان حال و آینده ندارد. در حاليكه  

شبكه  و  كوچك  صنعتي  واحدهای  مذكور  اهاحداث  زیرساختي  مقررات  ی  مشمول 
فعاليت و  واحدها  فقط  و  نبوده  زیستي  محيط  آثار  طبق  ارزیابي  بزرگ  مقياس  در  های 
خصوص   در  زیست  محيط  حفاظت  عالي  شورای  طر »مصوبه  پروژهتعيين  و  های  ها 

انجام مطالعات ارزیابي زیست محيطي  شوند. ( مشمول ارزیابي مي 29/3/1390« )مشمول 
است بنابراین   ممكن  عمل  پایين وا  در  پيرامون حدهای  زمان  گذر  با  متعددی  دستي 

واحدهای صنعتي بزرگ شكل بگيرند كه آثار تجمعي محيط زیستي چشمگيری خواهند  
بي توسعه  برای  زمينه  نتيجه  در  به  داشت.  توجه  بدون  كوچك  صنعتي  واحدهای  رویه 
حاظ  حدها ممكن است به ل شود، بویژه آنكه این وامالحظات آمایش سرزمين فراه  مي

تشدید  با  باشند.  داشته  خود  آالینده  آثار  كنترل  برای  كمتری  توانایي  التصادی  و  فني 
شوند اما با  تر ميمشكالت محيط زیست، مقررات محيط زیستي نيز به تدریج سختگيرانه 

توانند خود را با این مقررات وفق دهند، صنایع كوچك به سختي  آنكه صنایع بزرگ مي
ممي مقررات  از  كنند، توانند  پيروی  سختگيرانه  زیستي  كه    1حيط  ایران  حقوق  در  بویژه 

در   بنابراین  ندارد.  صنایع  این  در  فناوری  ارتقای  از  حمایت  برای  خاصي  مقررات 
تكبرنامه رویكردهای  از  پرهيز  ضمن  صنعتي  واحدهای  استقرار  برای  بعدی،  ریزی 
آینده  همواره رویكردی  با  ا باید  به  سرزمين  آمایش  مطالعات  بر  مبتني  و  حتمال  نگرانه 

   ر آینده توجه داشت.توسعه صنایع وابسته و آثار آن د 
گيرد،  در كشورهایي كه استقرار صنایع بر اساس مطالعات آمایش سرزمين صورت مي

ن سازكارهای را  ها نسبت به كشورهایي كه چني هزینه تغيير و توسعه صنایع و زیرساخت
بر اساس آمایش دليق  چرا كه توسعه صنایع و زیرساخت  2كنند كمتر است.اجرا نمي  ها 

 

1. Arik Levinson, “Environmental Regulations and Manufacturers' Location 

Choices- Evidence from the Census of Manufactures”, Journal of Public 

Economics, Vol. 62, issue 1-2, (1996), at 7. And also Thomas J. Dean et al. 

“Environmental Regulation as a Barrier to the Formation of Small Manufacturing 

Establishments: A Longitudinal Examination”, Journal of Environmental 

Economics and Management, Vol. 40, (2000), at 58. 

احمد  د يس.  2 س  ي فروشان  یمنصور  محمود  د يو  آما  ن يزم  ی فرمدار  گاهی»جا  ، یمحمد  فصلنامه    ن«،يسرزم  شیدر 

 .  101(، ص 1389)، 2، شماره  2سال  ن،يسرزم شیآما
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به تغيير و جابجایي این سازهسرزمين باعث مي نياز كمتری  تا  باشد. شود  ها وجود داشته 
بي آنكه  زیرساختحال  و  صنایع  استقرار  در  آمایشي  مالحظات  به  باعث  توجهي  ها 

ها،  گاه آینده به دليل تغيير و تحول مداوم وضعيت محيط زیست و سكونتشود تا در  مي
یابد و هزینه تغيير  بارها  یابد. نمونه چنين موردی را  محل استقرار این واحدها  افزایش  ها 

توان  بر یا آالینده به مناطق دیگر ميدر الزام به تغيير مكان و انتقال واحدهای صنعتي آب
 مالحظه كرد.  
وا زیست  انتقال  محيط  حقوق  سازكارهای  از  یكي  مناطق  دیگر  به  آالینده  حدهای 

آالینده واحدهای  مورد  در  كه  اعمال  است  نيستند  خود  آلودگي  به كاهش  لادر  كه  ای 
سازكا مي این  است.   رشود.  شده  تصریح  دیگر  مصوبه  چند  و  پاک  هوای  لانون  با    1در 

انتقال بطور گذرا مشكل آلودگي در كالن این  اما عمال  ها را كاهش ميشهرآنكه  دهد، 
مي انتقال  دیگری  به جای  را  آلودگي  سازكامشكل  این  اینكه  بر  افزون  مشخص    ردهد. 

كند واحد آالینده به كجا باید منتقل شده و هزینه انتقال چگونه باید جبران شود. در  نمي
بلكه    شود والع انتقال این واحدها اساسا منجر به تولف كامل آلودگي محيط زیست نمي

به محلي دیگر منتقل مي ناشي از آلودگي را  اینكه ك  كند. در چنين  آثار منفي  نه  كند 
های آمایش سرزمين بتوانند نقش موثری در استقرار درست و  مواردی برای اینكه برنامه 

تكميلي   راهكارهای  با  همسو  باید  ایفا كنند  آالینده  واحدهای  از  ناشي  آلودگي  كاهش 
برای   دیگری  فناوریمتعدد  به  دسترسي  تسهيل  مانند  آلودگي  كاهنده  كاهش  های 

مكان صرف  گرنه  و  گردند  كمك  آلودگي  آالینده  واحدهای  اصولي  هرچند  یابي 
 چنداني به حفظ محيط زیست نخواهد كرد.

 یابي دفع پسماندهای صنعتي  مکان . 3
ر واحدهای  یابي مناسب برای دفع پسماندهای صنعتي یكي از مسائل اصلي در استقرامكان

است.   با  مالک صنعتي  پسماندها  این  دفع  برای  مناسب  مكان  انتخاب  در  مختلفي  های 

 

خارج از    به  تهران  شهر  ستیز  طيكننده و مزاح  مح  آلوده   عیدر خصوص انتقال صنا  رانیوز  أت ي. مانند مصوبه ه 1

 (.1369/ 13/3محدوده شهر )
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كه با توجه به تنوع این    1توجه به ابعاد سرزميني، محيط زیستي و اجتماعي دخالت دارند
عوامل سرزميني مانند سازند.  ها را دشوار ميگيری در انتخاب این مكانها، تصمي مالک

شكل خاک،  و    جنس  زیرسطحي  و  سطحي  آب  منابع  به  نزدیكي  و  زمين  شيب  و 
 پذیر بودن منطقه در انتخاب محل دفع پسماندها تعيين كننده های جانوری و سيلزیستگاه 
بي  2هستند معيارها ميو  این  به  منجر توجهي  آبي  منابع  و  آلودگي شدید خاک  به  تواند 
 شود. 
كند كه اوال  پيشگيری، حك  مي   بر اساس دو اصل نزدیكي وما حقوق محيط زیست  ا

پسماندها باید در همان توليد شده مدیریت )دفع یا بازیافت( شده و تا حد امكان به مناطق  
و    (1384/ 5/5)  نامه اجرایي لانون مدیریت پسماندهاآیين   11دیگر منتقل نشوند )مثال ماده  

زیست   محيط  آلودگي  باعث  نباید  حال  هر  به  پسماندها  دفع  اینكه  اینجا  دوم  در  شود. 
ترین  های خاص آمایش سرزمين مانند سنجش از دور مناسب توان با استفاده از تكنيكمي

كرد. مكان شناسایي  صنعتي  پسماندهای  مدیریت  برای  را  طر    3ها  آمایش  البته  های 
مكان مسأله  طر سرزمين  با  هماهنگ  و  تواما  باید  را  پسماندها  دفع  و  یابي  توسعه  های 

ماده   7بند  در مناطق مختلف مد نظر لرار دهند. در همين زمينه بعنوان مثال    استقرار صنایع
دارد كه در انتخاب محل دفن پسماند مقرر مي  4دستورالعمل محل دفن پسماند آلمان  18

 باید مقررات مربوط به آمایش سرزمين مورد لحاظ لرار گيرد.  
كه  مكان ه   ایران  برای  صنعتي  پسماندهای  دفع  مدیریت   الگوییابي  در  آن  رایج 

مسأله بوده  یا آب  آنها در خاک  مقررات  پسماند، دفع و دفن  این حال  با  ای مه  است. 
 110اند. جزء محيط زیستي و آمایش سرزمين در این زمينه سازكارهای مناسبي ارائه نداده

بر   4ماده    8بند   محيط زیست،  با  توسعه  سازگاری  با هدف  سرزمين«  آمایش  ملي  »سند 
  «لانون مدیریت پسماندهاكند. با این حال »پسماندها تأكيد مي ایمنطقه یكپارچه تمدیری

 

1. Yashar Rezaeisabzevar & Alireza Bazargan & Behzad Zohourian, “Landfill Site 

Selection Using Multi Criteria Decision Making: Influential Factors for Comparing 

Locations”, Journal of Environmental Sciences, 93, (2020), at 171. 

جغراف  یهاست يس  »كاربرد  همكاران،  و  سرتاج  محمد  .2 مكان  (GIS)  یياياطالعات    دفع   ی هامحل  يابیدر 

 . 276-275  ص ،(1386، )8پسماند، شماره  تیریمد ژه«،یو  یپسماندها

 خطرناک: مطالعه زائد مواد ي طيمح ستیز و  يبهداشت دفن محل ياب ینمكا»  همكاران،  و   خادم  یصمد  رضا.  3

 . 283  ص(، 1399، ) 3 شماره ،  11 دوره ،بهداشت و سالمت مجله ن«،یلزو استان موردی

4. German Federal Government (2009), Ordinance Simplifying Landfill Law. 
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مي20/2/1383) كه  لانوني  بعنوان  مي (  مشخص  را  امر  این  تكليف  هيچ  بایست  كرد، 
این لانون مدیریت این    7یابي دفع این پسماندها ندارد. ماده  تصریحي در مورد شيوه مكان
عهده   بر  صرفا  را  و  پسماندها  گذاشته  آن  كننده  محل  نيز  12ماده  توليد  دفن  تعيين  های 

زیست  محيط  ضوابط  براساس  به  يپسماندها  كشور    را  ميوزارت  آنكه  محول  بدون  كند 
طر  اشاره تهيه  و  سرزمين  آمایش  متصدی  نهادهای  مشاركت  به  در  ای  آمایشي  های 

باشد داشته  پسماندها  این   اجرایي مدیریت هایروش و »ضوابطحتي    .مدیریت 

نفت« مصوب اداره كل بهداشت، ایمني و محيط   وزارت در صنعتي و ویژه پسماندهای
( نفت  وزارت  برای 4/9/1385زیست  سرزمين  آمایش  لزوم  مورد  در  تصریحي  هيچ   )

 یابي دفع پسماندها و توجه به مالحظات محيط زیستي در این زمينه ندارد.مكان

 گیری و پیشنهاد  نتیجه
م سرزمين  بهرهي آمایش  سرزمين،  از  استفاده  شيوه  بهترین  طراحي  با  در  تواند  وری 

و  بهره دهد  كاهش  را  زیست  محيط  آلودگي  و  تخریب  و  افزایش  را  زمين  از  برداری 
برنامه این روش  تا  است  بهرهبنابراین الزم  و  زیستي  محيط  مقررات  در  از  ریزی  برداری 

ا از  یكي  كه  آنجا  از  شود.  هنجاری  و  نهادینه  زیست  زمين  محيط  حقوق  تنظي   هداف 
اصلي    رتواند سه سازكادر این زمينه مي  آمایش سرزمين فعاليت واحدهای صنعتي است،  

مكان صنعتي،  كالن  راهبردهای  تعيين  یعني  دهد  و  ارائه  صنعتي  واحدهای  استقرار  یابي 
 یابي دفع پسماندهای صنعتي. مكان

و   نامتوازن  استقرار  از  ناشي  مشكالت  به  توجه  واحدهای  با  از  بسياری  اصولي  غير 
برنامه  از  پيروی  كشور،  مختلف  مناطق  در  زیست  محيط  آالینده  و  آمایش  صنعتي  های 

های محيط زیستي مناطق یك ضرورت جدی است. هر چند كه  سرزمين بر پایه ویژگي
اوليه تا حدودی تالش  اخير  دهه  مبنای  لانونگذار در چند  بر  را  توسعه كشور  تا  ای كرد 

برنامههاطر  سازكار  این  هنوز  اما  كند  پيگيری  سرزمين  آمایش  نظ   ی  و  ریزی جایگاه 
است. در كل مي  نيافته  موثری  و  مطلوب  ایران  حقولي  محيط زیست  توان گفت حقوق 

بایسته و  شایسته  نحو  به  سرزمين  آمایش  از  است  بهرهنتوانسته  و  حفاظت  در  برداری  ای 
بطه با استقرار صنایع، از ميان همه آثار مختلفي كه  پایدار از سرزمين استفاده كند و در را

مي محل  یك  در  صنعتي  واحدهای  انتشار  استقرار  حدودی  تا  فقط  باشد  داشته  تواند 
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آلودگي را تنظي  كرده و تكليف مسائلي مانند پيشگيری از تخریب زمين، استفاده بهينه از  
بهينه  مدیریت  و  آالینده  واحدهای  تجمعي  آثار  كنترل  را    زمين،  صنعتي  پسماندهای 

تنظي    فرایند  در  سرزمين  آمایش  موثر  كاربست  با  كه  مسائلي  است،  گذاشته  مسكوت 
 استقرار این واحدها تا حدود زیادی لابل حل بودند.   

چالش پيش عمده  طر  های  تهيه  اوال  اینكه  از:  عبارتند  و  رو  سرزمين  آمایش  های 
موثری ندارد و جایگاه حقولي آمایش  های اجرایي از آن ضمانت اجرای  پيروی دستگاه

چالش با  مشخص  سرزمين  سرزمين،  آمایش  از  روشن  حقولي  تعریفي  نبود  مانند  هایي 
طر  اجرای  و  تهيه  حقولي  سازكارهای  جایگاه  نبودن  در  ابهام  سرزمين،  آمایش  های 

برنامه بهرهحقولي  موازیهای  و  تداخل  زمين،  از  برنامهبرداری  اسناد  دیگر  با  ای كاری 
روبه سرزمين  جامع  طر   و  ملي  كالبد  طر   طر  مانند  اساسا  اینكه  دوم  است.  های  رو 

تهيه شده، توسط دستگاه  اگر  یا  و  نشده  تهيه  یا  های اجرایي مورد عمل  آمایش سرزمين 
گيرد. سوم اینكه تضمين حقولي كافي مبني بر اینكه در توسعه و استقرار صنایع لرار نمي

اج و  التصادی  مناطق  مالحظات  اكولوژیك  توان  و  زیستي  محيط  مالحظات  بر  تماعي 
اولویت داشته باشند وجود ندارد. چهارم اینكه ابهامات حقولي در تنظي  استقرار و توسعه  

های تشخيصي مقامات متصدی استقرار این واحدها را بطور  واحدهای صنعتي، صالحيت
د سازمان حفاظت محيط زیست،  ای افزایش داده و موجب ناهماهنگي ميان سه نهارویهبي

وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالي آمایش سرزمين شده است. پنج  اینكه  
در   زیست  محيط  حفاظت  سازمان  موثر  مشاركت  برای  ه   مناسبي  سازماني  بستر 

منطقهبرنامه توسعه  و  كشور  ریزی  صنعتي  توسعه  لحاظ  از  بویژه  سرزمين  آمایش  و  ای 
د شاید  ندارد.  چالش وجود  بروز  دالیل  كه  گفت  بتوان  نهایي  تحليل  كاربست  ر  های 

نبود   نامِ  به  عمده  مشكلي  در  اساسا  باید  را  زیست  محيط  حفاظت  در  سرزمين  آمایش 
زمين كرد. چالش   1حكمراني  ایران جستجو  در  سرزمين  ناپایدار  مدیریت  موجود  و  های 

مي نمي نشان  ایران  زیست  محيط  حقوق  كه  بهت دهد  لزوما  منطقيتواند  و  ترین  رین 
 های صنعتي را به لحاظ محيط زیستي تضمين كند.  برداری از زمين در فعاليتبهره

دستانه است اما با توجه به اینكه بسياری از  آمایش سرزمين ابزاری رو به آینده و پيش 
صنایع بدون تأسي از آمایش سرزمين استقرار و توسعه یافته و امروزه تغيير مكان آنها به  

 

1. Land Governance 
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نمي ساد روش  این  عمال  نيست،  ممكن  و گي  كرده  برطرف  را  گذشته  اشكاالت  تواند 
تغييرات جدی در استقرارهای آینده ایجاد كند. چرا كه آثار استقرارهای نادرست گذشته  

ریزی برای استقرار درست در آینده را  تا آینده همچنان ادامه خواهد داشت و اجازه برنامه
بر تقویت لدرت اجرایي آمایش سرزمين، امكانات مالي،  نخواهد داد. مگر آنكه عالوه  

فني و اداری الزم برای تغيير در استقرارهای صورت گرفته و فعاليت واحدهای صنعتي با  
كاربست موثر این  شوند. سرانجام باید گفت    مالحظات محيط زیستي و آمایشي متناسب 

یران مستلزم تقویت جایگاه  برداری از زمين در ادر حقوق محيط زیست و بهره  اسازكاره
فعاليت  تنظي   در  سرزمين  آمایش  اجرایي  و  زمينه نهادی  این  در  و  است  صنعتي    های 

چالش مي این  حل  برای  راهكارهایي  آینده توان  در  صنایع  استقرار  فرایند  اصال   و  ها 
بر توسعه صنعتي و آمایش سرزمين مورد   ناظر  باید در لوانين و مقررات  پيشنهاد داد كه 

حفاظت  تو سازمان  ميان  همكاری  برای  نهادی  سازكارهای  تقویت  مانند  شوند  والع  جه 
محيط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالي آمایش سرزمين با هدف  
تنظي  و ساماندهي متناسب صنایع كشور، اختصاص فصل ویژه برای مسأله توسعه صنعتي  

كردن   لحاظ  بالعكس  و  سرزمين  آمایش  اسناد  راهبردهای  در  در  سرزميني  مالحظات 
دستورالعمل تصویب  كشور،  صنعتي  زیستي  توسعه  محيط  ارزیابي  تفصيلي  و  دليق  های 

حقولي   و  نهادی  جایگاه  تقویت  زیست،  محيط  حفاظت  سازمان  توسط  صنایع  استقرار 
طر  و  اجرای اسناد  ضمانت  و  اداری  نظارت  افزایش  طریق  از  سرزمين  آمایش  های 

 حقولي.  
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