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    شهری کشور–نقش برنامه های عمرانی پیش از انقالب در مهاجرت های روستا 
  )اهمیت درآمدهای نفتی بر کیدأبا ت(

  
  دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران - ∗مجتبی قدیری معصوم

  شد جغرافیا وبرنامه ریزی شهریکارشناس ار -غالمرضا جهان محمدی فیروز
  

  6/4/86:مقاله    تائید15/9/1384: دریافت مقاله 
  

  چکیده
خط مشی های نادرست این  سیاست ها، و.  سال می گذرد58از زمان اجرای اولین برنامه عمرانی کشور 

تخصیص بیشتر همچنین » ایجاد دولت رانتیری« برنامه ها، به دلیل متکی بودن به درآمدهای نفتی ودر نتیجه
ویژه شهرهای بزرگ کشور باعث تشدید ه ب جاری ناشی از این درآمد به شهرها، بودجه های عمرانی و

کم توجهی به  درکنارآن توجه به صنعت مونتاژ، انجام اصالحات ارضی،.مهاجرت روستاییان به شهرها شد
از  . شهری افزود- روستاروستاها به طور اعم و توسعه کشاورزی به طور اخص، بر روند مهاجرت های

پیامدهای مثبت ومنفی این پدیده می توان به تعدیل بیکاری فصلی و افزایش میزان دستمزد برای افراد 
رونق امور ساختمانی و افزایش تولیدات صنایع مونتاژ و مواد غذایی در شهرها،  باقیمانده در روستاها،

افزایش  وستاها،برهم خوردن ساخت اشتغال ودگرگونی ساختار جمعیتی شهرها ور شهرنشینی شتابان،
   .وابستگی به واردات محصوالت کشاورزی اشاره نمود بیکاری وگرایش به اشتغاالت کاذب،

  . اقتصادی–تمرکز سیاسی   شهری،–مهاجرت های روستا  برنامه های عمرانی، نفت، :کلید واژه ها
  

  مقدمه
شـکل  .  مهم در تاریخ ثبت شده است واشـکال گونـاگونی دارد            ریشه تاریخی داشته و به عنوان یک واقعه        1مهاجرت

ای جمعیتـی در      این نوع از مهاجرت کـه بـه عنـوان پدیـده           .غالب آن در سطح ملی بیشتر مهاجرت از روستا به شهراست          
در کشور ماایران ازدوره صفویه و با دادن القاب بـه      . سطح جهان مطرح شده ناشی از عملکرد انقالب صنعتی بوده است          

 یپـس از کودتـا  . دوره مشروطیت نمود بیشتری پیدا کرده است     در اصناف شهری و تحقیرجامعه روستایی آغاز شده و       
داری در الگوی عملکردی شهرهااین پدیـده در کـشور تعمـیم               و به دنبال تغییرحکومت و شروع مناسبات سرمایه        1299

   و اتخـاذ   )1327(رنامـه هـای عمرانـی کـشوراز سـال     تـدوین و اجـرای ب   در زمان پهلوی دوم، پـس از تهیـه،  . یافته است

                                                 
 E-mail: mghadiri@ut.ac.ir                                                                                                                    09123191346: نویسنده مسئول∗ 
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      نادرست این برنامه ها به دلیـل متکـی بـودن بـه درآمـدهای نفتـی وتخـصیص دادن بیـشتر                       2ی استراتژی ها  سیاست ها و  
 . شهرهای بزرگ کشور باعث تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها شدبه ویژهجاری به شهر ها،  بودجه های عمرانی و

 تغییر توزیع درآمد و ثـروت بـه نفـع یـک اقلیـت کوچـک،                 ،ی شهری فعالیّت ها رآمدهای نفتی مشوق رشد      د زیرا
 و جامعـه روسـتایی را       کشاورزیبخش  . گردد  های باالی تورم می      عدم تعادل تولیدی و مصرفی و نتیجتاً نرخ        ایجاد

همچنین در طول اجرای برنامـه هـای        ). 141و1377،142کاتوزیان،  (انجامد  کند و به تعارضات اجتماعی می       نابود می 
رونق  ، توجه به صنعت مونتاژ،)اواخربرنامه دوم تا ابتدای برنامه پنجم(انجام اصالحات ارضی در نقاط روستایی عمرانی،

ایـن  .  شـهری افـزود    –بر روند مهاجرت های روستا      ... ساختمان و  آمد مانند بورس بازی زمین و      در مشاغل پر سود وپر   
با تاکیـد بـر اهمیـت    ( شهری کشور–یح نقش برنامه های عمرانی پیش انقالب در مهاجرت های روستا       مقاله ضمن تشر  
 .و روستا و کل کشور بررسی نموده است را بر شهر آثار و نتایج آن ،)درآمدهای نفتی

  
  روش بررسی

لذا کتب، اسناد . دی می باشا هخانکتاب تاریخی و براساس مطالعات اسنادی و – روش بررسی دراین پژوهش توصیفی
 . مبحث مورد نظر مطالعه، بررسی و تحلیل محتوا گردیده است و مدارک معتبر در زمینه

  
  بیان مسئله

 تزریـق  ).311 ،1378 خیرخواهـان، (ی عمرانی اتـصال یافـت  طرح هادرآمدهای نفتی به  برنامه ریزی درایران، بدو از
 عمرانـی هـای     از طریق بودجۀ ساالنه دولتـی و اجـرای برنامـه          به اقتصاد کشور به طور مستقیم        آن نقدینگی ناشی از  

  مهمترین منبع مـازاد اقتـصادی در سـطح ملـی نقـش کـشاورزی در تولیـد داخلـی و                     نفت به  تبدیل   با. شد  انجام می 
 بـه مکـان تحقـق    شهرها هم خوردن رابطه متعادل شهر و روستا شد و  برباعث وضعیت این .صادرات کاهش یافت

یی فعالیّـت هـا   صنعتی و مـالی  های ساخت  زیربا گسترش .  تمرکز مازاد اقتصادی ملی تبدیل شدندتجارت جهانی و 
 هـای    اصلی اشتغال نیروی کار دستمزدی تبدیل شدند و مهـاجرت          مراکزآور در شهرها پدید آمد و شهرها به           سود

  ).49 و 50 ،1363 حسامیان،(  شدت یاف شهری-روستا 
های عمرانی و جاری زیادی برای تأسیـسات و تجهیـزات در     ن به شهرها، سرمایه   رویه روستاییا   با مهاجرت بی  

 نزولیموجب رشد جمعیت شهرنشین، کاهش و حتی سیر  وغیرمستقیم مستقیم به صورت  عامل این.شدشهرها هزینه  
 . است گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها شدهجمعیت روستایی کشور و

گذاری در روستاها در راستای برقراری امکانات می   شهری و سرمایه–با دستیابی به علل مهاجرت روستا 
ی بالقوه انسانی مهاجرت را درامور تولیدی و کشاورزی به کار توان هارویه جلوگیری و  توان از مهاجرت بی

ی زراعی از چرخه زمین هاو خارج شدن مرغوبترین  1از سویی دیگر، از تغییر کاربری اراضی کشاورزی .گرفت
یی در سیاست هابا اتخاذ  افزون بر آن،.  جلوگیری نمودآن هاساز رفتن  یدات کشاورزی و به زیر ساخت وتول

     ی معکوس می توان از افت سطح مهاجرت هاحتی تشویق   شهری و- ی روستامهاجرت هاراستای کاهش 
                                                 
2. Policies and strategies 
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 هش فضای سبز،کا آلودگی هوا وخاک، ی زیرزمینی و جاری،آب های زیرزمینی و کاهش آلودگی آب ها
. جلوگیری به عمل آورد )آموزش، اشتغال، مسکن، بهداشت و درمان(گذاری سنگین برای خدمات زیربنایی  سرمایه
ی اجتماعی و ناهنجاری ها مشکالت و معضالت گوناگونی چون بیکاری، کمبود مسکن مناسب، آن کهمضافاً 

 .می توان سامان بخشید فرهنگی در شهرها را
 

زیع وتخصیص بودجه های عمرانی وجاری کشور در قالب برنامه های عمرانی باعث تشدید روند نحوه تو آیا -
  مهاجرت روستاییان به شهرها شده است؟

خط مشی های این   وسیاست هامتاقباً تاثیر پذیری  آیا اتکاء مالی برنامه های عمرانی کشور به درآمدهای نفتی و -
  شهری تاثیر گذار بوده است؟–ی روستا آن، در تشدید مهاجرت ها برنامه ها از

 
  :ه فرضیات این تحقیق عبارت است از،با توجه به سواالت مطرح شد

 به ویژه به نظر می رسد تخصیص دادن بیشتربودجه های عمرانی وجاری در قالب برنامه های عمرانی به شهرها، -
 .ه استشهرهای بزرگ کشور باعث تشدید روند مهاجرت روستاییان به شهرها شد

 شهری موثر بوده –به نظر می رسد اتکاء مالی برنامه های عمرانی به درآمد های نفتی در تشدید مهاجرت های روستا  -
 .است
  

  تحوالت ایران در دوره پهلوی
 پرچمدار نوگرائی در اولین برخورد، دگرگـونی سـازمان کهـن شـهری را مـدنظر قـرار داد و تـصور                    خاندولت رضا 

هدف از تغییرات مورد نظر، دگرگونی شـهری     . ت کالبدی شهر مایه و پایه تغییرات بنیادی خواهد شد         کرد که تغییرا    می
ی زیـاد، ادارات    راه هـا  بنـابراین   ). 99،  1376مجتهـدزاده،   ( که بتواند نمـادی از پیـشرفت و توسـعه باشـد            به نحوی است  

ه شهر و نیز ساخت اشـتغال شـهری را          سطح شهرها احداث شده اند که چهر       جات و صنایع متعددی در    خانمختلف، کار 
و بـه دنبـال آن افـزایش سـریع حمـل و نقـل شـهری بـیش از پـیش چهـره سـنتی شـهرها را                             . دستخوش تحول سـاختند   

 قـانون انجـام   یفقط تصویب و اجـرا . لیکن در این دوره روستاها از این تحوالت تقریباً بر کنار ماندند  . ساخت  دگرگون
       خـواه  ( بـه مهـاجرت بـه شـهر        آن هـا  ری جوانان روستایی با زندگی شهری و ترغیـب          خدمت نظام، موجب آشنایی اجبا    

همچنـین سیاسـت اسـکان اجبـاری     ). 37-43، 1363 حسامیان،(، پس از پایان خدمت نظام گشت) دائم یا فصلیبه طور
ی سـالح هـا  هیـز آن بـه      ، ایجاد ارتش مـنظم و تج       ها خانعشایر، مبارزه با سران عشایر، تار و مار کردن دستجات مسلح            
احداث خط راه آهن شمال به ). 55، 1384رهنمایی، (افتاده جدید برای برقراری امنیت، تأسیس ژاندارمری در نقاط دور

جنوب که در برنامه دولت رضا شاه قرار گرفت از جمله مواردی بود که امنیـت اجتمـاعی در شـهرها و روسـتاها را بـه                           
داری، نرخ مهـاجرت روسـتایی در ایـن           های شهری و نضج سرمایه       به دلیل افزایش جاذبه    .ئی باال برد    میزان قابل مالحظه  

 نفـر از روسـتا مهـاجرت        12300هر ساله به طور متوسـط       .  درصد برآورد شده است    14/0، ساالنه   )1300 تا   1320(دوره
مهـاجران روسـتایی ایـن    . شد هزار نفر از طریق مهاجرت به جمعیت شهرها افزوده 246و مجموعاً در این دوره،      . کردند
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بعـد از سـقوط   ). 35، 1366زاهـدی ودیگـران،   (اند  داده   درصد جمعیت شهرنشین کشور را تشکیل می       3/0دوره، ساالنه   
قحطـی و  .  رکود کامل اقتصادی بر کشور ایـران مـستولی شـد   1320 تا 1324رضا شاه و اشتغال کشور توسط متفقین از      
در ایـن دوره ایـالت و عـشایر از نـو            ). 127،  1376مجتهـدزاده، (یمی سـاخت    شیوع امراض، مملکت را دچار وضع وخ      

 در آذربایجـان و     بـه ویـژه   های وابسته به شوروی       قدرت گرفتند و حکومت مرکزی مجدداً تضعیف شد و ظهور جنبش          
بـه عـالوه    ). 35،  1366زاهـدی و دیگـران،    (ی سیاسی مشکالت اقتصادی فراوانی را موجـب شـد         آن ها کردستان و بحر  

مالکین روستاها و کسانی که به اصطالح تأمین کننده امنیت و قدرت مالی برای گردش چرخ کشاورزی بودنـد،  بـا بـه                 
در ). 49، 1373مـشهدیزاده، (هم خوردن اوضاع کشور و عدم امنیت جانی در پی اشغال نظامی، پراکنده و متواری شدند  

ریـزی در سـازمانی     بخش شهرسازی و طرح   1324در سال   . نتیجه این عوامل، باعث مهاجرت روستائیان به شهرها شد        
ریزی متمرکز در ایران از سـال        به این ترتب برنامه   . در ایران تشکیل شده بود    » سازمان اصل چهار ترومن   «موسوم به   

بـا تأسـیس سـازمان برنامـه در          در واقـع     ).22،  1382سعیدنیا،  (شود   شروع می ) 1327-34( با تهیه اولین برنامه      1327
مهـدیزاده  (ریزی جامع به کمک مشاوران خارجی در ایران صورت عملی به خود گرفت        ، اندیشه برنامه  1327 سال

تـری بـه دسـت گرفتـه و         مهم نقشریزی اقتصادی     ، دولت در برنامه   1332  مرداد 28 بعد از  ).405،  1382و دیگران،   
. ی نوسـازی و توسـعه اقتـصادی گردیـد          اهـرم اصـل    عمرانـی هـای     برنامـه . های عمرانی بـود     مجری تام و تمام برنامه    

هـای    اعتبارات دولتی از محـل صـادرات نفـت و قـدری هـم از طریـق وام      وها  گذاری  های عمرانی و سرمایه     بودجه
هـای صـنعتی و اقتـصادی و جـذب            سـاخت      عمرانـی بـرای گـسترش زیـر        هـای   برنامه اجرای. شد  خارجی تأمین می  

 تقریباً تمـامی عوایـد      39-41ی  سال ها  در ).30-32 ،1363امیان،  حس( خصوصی داخلی و خارجی بود       های  سرمایه
رشد بسیار سریع صنایع و ساختمان سازی به ویـژه در سـال             . رسید   شهرها به مصرف می    درهای خارجی     نفت و وام  

3. های خارجی در بخش شهری بـود    ثمرۀ مصرف عواید نفت و کمک      1341
 بـه  لصناخـا گـذاری    سـرمایه کـل  2

3 داشت و تنها     اختصاص "ساختمان"
گـذاری دولتـی در امـور          بیـشتر سـرمایه    یعنـی شـد؛     آالت می    ماشین صرف 1

یعنـی سـلطنت مـشروطه یـا        ( با این حال اختالف بـر سـر ماهیـت حکومـت            ).1374،274کاتوزیان،  (ساختمانی بود 
در ). 76،  1381هوگالند،  (الحات اساسی هم جلوگیری می کرد     همچنان حاد بود و طبیعتاً از هر نوع اص        )استبدادی

 بسیاری از روشنفکران به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه شـاه صـرفاً دسـت نـشانده                     1332 مرداد   28واقع پس از کودتای     
با توجّه به این انتقادها، عمالً تنها راهی که او برای اعاده حثیـت خـود               . حکومت های بیگانه و خائن به کشور است       

بنابراین دکتر امینی نخـست وزیـر وقـت بـا     ). 91همان،  ( اختیار داشت بازگشت به نظام سیاسی قبل از کودتا بود          در
اواخـر  (1341همکاری آمریکا و طراحی حسین ارسنجانی وزیر کشاورزی کابینه خود اصالحات ارضی را درسال               

 گروه ،41 تا   52ی  سال ها  دردرآمد نفت    به دلیل رشد سریع      .تصویب و به مورد اجرا گذاشت     ) برنامه عمرانی دوم  
های زارع صاحب نسق تقـسیم        وادهخان از   درصد 65 را میان     های زراعی  امینی در رژیم گذشته در نظر داشت زمین       

گذاری    اموال دولتی فراهم آورد؛ و با تشویق مالکان به سرمایه          فروشکند؛ هزینه پرداخت سهم مالکان را از طریق         
ها، صنایع خصوصی بخش شهری را توسعه دهـد و نیـروی        مستقیم و سایر کمک    اعتبارات در صنایع و با تخصیص    

 دولـت در دوران     هـای   برنامه زیرا   ).1374،280کاتوزیان،  ( روستاها را به مهاجرت به شهرها تشویق کند        اضافیکار  
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رونـق شهرنـشینی     در واقع.های اقتصادی و اشتغال بود     ساخت   زیر صنعت،پس از اصالحات ارضی شامل سه محور        

  تـشدید  بـه  منـتج از ایـن سـه عامـل فـوق الذکر             کاهش اهمیت کشاورزی و فروپاشی روابـط سـنتی در روسـتاها            و
  ).60 ،1363حسامیان،(زدروندهای مهاجرتی دامن 

سواالت وفرضیه های تحقیق بـا نظـر اجمـالی بـه برنامـه هـای               با توجّه به شرح آنچه که رفت و همچنین بیان           
 در توسـعه و  آن هـا انقالب اسالمی اهمیت درآمدهای نفتی در تامین مالی ایـن برنامـه هـا و نقـش                عمرانی پیش از    

 شهری مورد بررسی قـرار گرفتـه        –گسترش تاسیسات و تجهیزات شهرها و به تبع آن تشدید مهاجرت های روستا              
 .است

  
  )1327-1334( برنامه عمرانی اول

هـای کلـی    هـدف .  به تصویب مجلس شورای ملی رسید    1327من   به 26برنامه هفت ساله اول عمرانی در تاریخ        
ارتقاء سـطح زنـدگی      صدور مواد معدنی،   اصالح کشاورزی،  گسترش صادرات،  این برنامه عمرانی افزایش تولید،    

به منظور عملی سـاختن اهـداف کلـی    ). 11 ،1377 بودجه، سازمان برنامه و(وافزایش رفاه اجتماعی اعالم شده بود
 درصـد   1/37سهم نفت از کل اعتبارات این برنامه      .  میلیارد ریال پیش بینی شده بود      21گذاری معادل   فوق، سرمایۀ   

 میلیارد ریال منابع تخـصیص  21در این برنامه عمرانی مقرر شده بود که از مجموع ). 305 ،1378 خیرخواهان،(بود
 ی شوسه،راه ها درصد به 8/23 و معادن، درصد به صنایع 3/14 آبیاری،  درصد به کشاورزی و8/23یافته به برنامه،

 درصد برای تاسیس شرکت نفـت  8/4 بی سیم، تلفن و تلگراف،  درصد به پست،5/4بنادر وفرودگاه،  راه آهن و
 بـه ایـن   ).61 ،1327 بانـک ملـی ایـران،   (شهری تخصیص داده شـد   درصد به اصالحات اجتماعی و5/28 ایرانی و
انی این برنامه به اموری تخصیص یافت که عملکرد مستقیم آن افزایش نرخ              درصد از کل اعتبارات عمر     76ترتیب  

چـرا   .به ویژه کارگران ساده سـاختمانی بـود        مهاجرت از روستا به شهر در پی نیازهای برنامه عمرانی به نیروی کار            
پایتخـت  . ود اول عمرانی کشور ب    برنامه محور اصلی    ،های توسعه    و تشکیل قطب   فعالیّت ها  قطبی کردن     سیاست که

نتایج ایـن برنامـه     .  خصوصی را در خود متمرکز کرد      مؤسساتی عمرانی دولت و     فعالیّت ها به عنوان قطب اصلی،     
ای   استانی، کند شدن رشد شهرهای میانی و سرانجام نوعی توسـعه منطقـه      شهرهایرشد شتابان پایتخت و بعضی از       

توسـط آمریکائیـان   » اصل چهـار «همچنین اجرای ). 175-177 ،1380حبیبی، (مشی واحد بود  خطبدونپراکنده و 
  .نتیجه بر روند مهاجرت از روستا به شهرموثربود در روستا و  نیز در افزایش ارتباطات میان شهر1328درسال

لـیکن برنامـه هـایی کلـی بـرای       فصل مستقلی به عنوان عمـران روسـتایی وجـود نداشـت،     این برنامه عمرانی، در
 عمـده آن،   مظاهر گرفت و  ی اجرایی توسعه زراعی را در بر می       دیدگاه ها این برنامه ها اصول      .دروستاها منظور شده بو   

.  بودآن های بکارگیری روش هاآموزش  کود شیمیایی و بذر، موتورهای آبکشی و و نمایش تجهیزاتی از قبیل تراکتور
 تعیین شده بـرای توسـعه کـشاورزی دسـت     به هیچ وجه این طرح به اهداف به علت عدم ارتباط بین مروجان با زارعان،     

با آغاز ملی شدن صنعت نفـت در سـال    برنامه عمرانی اول تنها به مدت دو سال اجرا شد و ).168 ،1368 رزاقی،(نیافت
انجـام آن متوقـف    قطع درآمد دولت از نفت که بایستی صرف اجرای برنامه می شد، تحریم همه جانبه ایران و  و1329
برنامـه   قطع کمـک هـای آمریکـا وعـدم صـدور نفـت،       ی سیاسی وگیری های این برنامه به دلیل دربه طور کل .گردید
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 قدیری معـصوم و (آن جذب گردید% 20تنهاحدود   میلیارد ریال اعتبار طرح،21موفقی نبود، به گونه ای که از مجموع
 ).119 ،1382 علیقلی زاده،

  
  )1334-1341(برنامه عمرانی دوم 

 برای تـدوین  ه ایجاد آرامش نسبی در کشور،زمینهمچنین واز سرگیری فروش نفت و1332د  مردا28با کودتای   
ائـه   ار طـرح هـا    ای از    عه صورت مجمو  به اول جامع نبود و      مهنند برنا هما دوم   مهبرنا . شد هم دوم فرا  مهاجرای برنا  و

 بود  ه ریال پیش بینی شد    یلیاردم 70 مه این برنا  لیهاعتبارات او  . تصویب مجلس رسید   به1334 هدر اسفند ما   گردید و 
 کـل اعتبـارات     بـه  درصـد    20 افـزایش    پیـشنهاد  ،1336  قیمـت نفـت درسـال      ه افزایش پیش بینی نشد    توجه به   با که

 . ریـال افـزایش یافـت       میلیـارد  84مه بـه     ترتیب اعتبارات برنا   به این   تصویب مجلس رسید و    مه به  برنا فتهتخصیص یا 
 چـون؛ اهـدافی    مـه در ایـن برنا    ).305 ،1378 خیرخواهـان، ( درصد بـود   5/64ه   این برنام  سهم نفت از کل اعتبارات    

اکتـشاف   صـنایع،  ترقی کشاورزی،  مردم در داخل کشور و     مایحتاجتهیه   و وضعیت صادرات بهبود   تولید، افزایش
هبود ب تکمیل وسایل و خطوط ارتباطی،     همچنین مرمت و  .  زیرزمینی دنبال می شد    تهایبرداری از معادن وثرو   بهر و

 وزنـدگی افـرادو بـه    هنـگ باال بردن سطح فر  نوع عملیات در راستای عمران کشور وهرانجام  عمومی وبهداشت 
 ).12 ،1377،جـه وبودمـه  سـازمان برنا ( وضع معیشت عمومی از اهم دیگر اهداف این برنامـه بـود  بهبودموازات آن 

 6/28 ریـال یـا      میلیـارد  6/8 از   بـیش ت را کـه     اصالحات اجتماعی و شهری در برنامه دوم بیشترین سـهم از اعتبـارا            
   در قالـب  بخـش هـا   سـایر  ، رقـم فـوق   تخصیصبرعالوه . درصد از کل اعتبارات برنامه بود، به خود اختصاص داد  

ی برنامه عمرانی شهرنـشینی     بخش ها ترین     عمده  به عنوان  ی ارتباطی، پست، تلگراف و تلفن و بخش صنعت        راه ها 
 گونـاگون ی  بخـش هـا   ی اصـالحی دولـت در       سیاسـت هـا    در پـی     افزون بر آن،  . داشت لدنبا بهو تحول شهری را     

 ماهیت سنتی و قـدیمی      ، مستقیماً از سوی دولت در فضاهای شهر       تخصیص این گونه هزینه ها     ،اقتصادی، اجتماعی 
 سـبب  ، برنامـه دوم   اجـرای . شـد  ساخته و باعث پیدایش ماهیت جدید در عملکرد نظام شـهری             دگرگونشهرها را   
 مستقیماً از مـشارکت در ایـن   راهای خود  سرمایهسرمایه دارانی که  . گردیدداران گروه جدیدی از سرمایهپیدایش 

داری  روابط سـرمایه با گسترش  و .داشت کشاورزی به بخش یکمترتوجه این برنامه . ه بودندبرنامه به دست آورد
 اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگـر بـه صـدور    ، زمان ایندر. گذاشت شهرنشین جمعیت تأثیر فراوانی بر   ،در ایران 

گذاری در امور زیر سـاختی و          وابسته شد و درآمدهای نفتی عمدتاً صرف سرمایه        آننفت و منابع انرژی حاصل از       
خلیلـی  ( به روز کاهش یافت    روز توسعۀ شهری    در ترتیب نقش مازاد اقتصاد روستایی در ایران         به این . شدخدمات  
 بخـش کـشاورزی بـرای    سـهم  ریـال از  میلیاردیا حدود یک % 5/4فقط برنامه عمرانی دوم در ).10 ،1367عراقی، 
 چـرا  )58 ،1376 آسـایش، ( شد هزینه بودهجمعیت کشور را در خود جای داد% 70 بیش از هزار ده که 65عمران 

ر نظـر گرفتـه نـشد وعمـران     فصل مشخصی برای عمران روستایی د     عمرانی اول،  مهبرناهمانند   نیز   مه در این برنا   که
 تمایز چندانی بین که صورت  به این  . شد ه کشاورزی گنجاند   توسعه  و  ناحیه ای   عمران یبخش ها روستایی در زیر    

 وجود  "جامعه" عنوان یک  به هاوروستا"فعالیت اقتصادی " عنوان یک  به برای کشاورزی    ه پیش بینی شد   مه های برنا
مـی شـد از       عمده فصل امور اجتماعی تلقی     یفصل ها  یکی از زیر     هشهری ک  عمران    که این در حالی بود   . نداشت
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 با گسترش روز افـزون تجـارت خـارجی،    ).42 ،1383 رضوانی،( ریزی برخوردار بودمه مناسبی در نظام برناهجایگا
 در(های خارجی، شهرها هر چه بیشتر به مکان تحقق تجارت جهانی و تمرکز مازاد اقتصادی ملی              ها و وام    گذاری  سرمایه

تبدیل شدند و در نتیجه هر چه بیشتر مستقل از مازاد اقتـصادی روسـتایی و نوسـانات                  ) آمدهای حاصل از صادرات نفت    
های صـنعتی و   با تبدیل شهر به محور اصلی حیات اقتصادی جامعه و گسترش زیر ساخت        . آن به حیات خود ادامه دادند     

گذاری فزونی  های سرمایه زمینه. سودآوری در شهرها پدید آمدداری، فعالیت جدید و  مالی جهت بسط مناسبات سرمایه
با کاهش نقش کـشاورزی و رونـق حیـات          .  شهر به مرکز اصلی اشتغال نیروی کار دستمزدی بدل شد          به تدریج یافت و   

 بـه دنبـال مهـاجرت روسـتاییان، رابطـه       . شهری، روند مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر با شدت بیشتری ادامه یافـت              
سازمان یافته شهر و روستا از حیث مازاد اقتصادی روستایی و یا نقش شهر در متمرکزکردن این مازاد اقتصادی تضعیف                    

 ترتیـب بخـش     بـه ایـن    شد و شبکه محلی استخراج و تمرکز مازاد اقتصادی در ایـن دوره دچـار گـسیختگی گردیـد و                   
 1335ی سال هاه تخمین، نرخ مهاجرت روستایی طی  بنا ب).47 -50، 1363،حسامیان(کشاورزی در حاشیه قرار گرفت

در .  هزار نفـر بـوده اسـت       153 درصد بوده است و متوسط تعداد مهاجرین هر ساله در دوره فوق حدود               05/1،  1341تا  
زاهـدی و   ( هزار نفر از طریق مهاجرت روستایی به جمعیت شهری کشور افزوده شـدند               918این دوره به تقریب حدود      

 ).36، 1366دیگران، 

  
  )1342-1346(برنامه عمرانی سوم 

این برنامه بر خالف برنامـه هـای اول   . به تصویب مجلس رسید1341 اردیبهشت 21 سوم عمرانی در تاریخ   مهبرنا
سـهم   ).44 ،1383 رضـوانی، ( ریال به تصویب رسـید میلیارد 230ودوم عمرانی،به صورت جامع بود واعتبارات آن

 برنامـه بـود و   عمرانـی کننده منابع   بزرگترین تأمیندرآمدهای نفتی . درصد بود66امه نفت از کل اعتبارات این برن
 ساختمان، حمل و نقل و یبخش هاساخت زیربناها توسط بخش عمومی صورت گرفت و بخش خصوصی نیز در 

 صـنعت، سـه محـور    بر دولـت یفعالیّـت هـا  در برنامـه عمرانـی سـوم     .گـذاری پرداخـت   صنایع سـبک بـه سـرمایه   
 امـور  درگـذاری    درآمدهای ارزی نفت به منبع اصلی سرمایه     و  بود  متمرکز شده  های اقتصادی و اشتغال     ساخت  زیر
 اهـرم تـرین    اعتبـارات و مؤسـسات مـالی دولتـی بـه عمـده      بخـش  افـزون بـر آن،   .ساختی و خـدمات بـدل شـد    زیر

بودجـه  . شـدند  تحقـق مـازاد اقتـصاد ملـی     مکـان  شـهرها    متعاقبـاً  وگذاری و تشویق بخش خصوصی تبدیل         سرمایه
ف وصرمـ  در مرحلـۀ بعـد        سـپس  شـهری و     و بـین   شـهری هـای     ساخت  های عمرانی در آغاز صرف بهبود زیر        برنامه
ـ  ورونـق شهرنـشینی    . های صـنعتی گـشت      گذاری  سرمایه ت کـشاورزی و فروپاشـی روابـط سـنتی در      کـاهش اهمیّ
 افـزایش سـریع      شـهری  - روسـتا    یمهـاجرت هـا   سـرعت گـرفتن     . زد دامن   یروندهای مهاجرت  تشدید به   ،روستاها

 خصلت شهرنشینی سریع در ایران از حیث اقتصادی،         مهمترین. داشتجمعیت شهرهای بزرگ و متوسط را در پی         
کننـده سـایر    ایـن خـصلت تعیـین   .  اقتصاد ملی یعنی درآمدهای حاصل از صدور نفت است مازاد کامل آن به     اتکاء

جات مونتاژ،  خانافزایش درآمد نفت و توجه به صنعت و استقرار کار          .ری در این دوره است    های شه    و پدیده  عوارض
های اجتماعی و سیاسی و به خطر  نیاز به نیروی انسانی را افزایش داده و از طرف دیگر برای جلوگیری از ایجاد ناآرامی   

 منظـوردکتر امینـی،   بـه ایـن  ). 88،  1373مـشهدیزاده،   (بایست اقداماتی صـورت بگیـرد       افتادن ثبات سیاسی حکومت می    
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هـای دهقـانی،     نخست وزیر وقت کشور، با حمایت آمریکا اصالحات ارضی را بـه منظـور جلـوگیری از نـضج جنـبش                    
 رعیتی تدارک دیده به عالوه، مهیا نمودن –شدن مناسبات ارباب  توسعه خرده مالکی، تضعیف قدرت اربابان و متالشی

تأمین  باال بردن سطح تولیدکشاورزی، ازار داخلی و فروش تولیدات صنعتی در روستاها،زمینه مناسب برای یکپارچگی ب
در اواخـر    ).182 ،1367 سلطان زاده، (نیروی انسانی اضافی روستاها برای صنایع شهری را که از اهداف این دکترین بود             

بـه   . مرحلـه بـه مـورد اجـرا گذاشـت          طی سه ) 1351(تا پایان برنامه عمرانی چهارم     تصویب و  )1340(برنامه عمرانی دوم  
لحاظ عدم جلب رضایت دهقانان، فقدان اهداف مشخص در عمران روستایی وقلت سرمایه گذاری چیزی جـز بـر هـم      

ها  این امر موجب مهاجرت میلیون . و مالکین بزرگ را در بر نداشت هاخان رعیتی و تسلط بیشتر –خوردن نظام ارباب 
ی اقتصادی در شهرها فعالیّت هاتأمین نیروی کار ارزان برای  .د بخش خصوصی گردیدتشدید رش روستایی به شهرها و

مصرف روستا به دلیل سلطه سرمایه داری رو به رشد           تولید و  بخش میکانیزم بازار   خدمات و  ساختمان و  اعم از صنعت،  
ن بیشتر به صورت محـیط هـای        به این ترتیب بازارهای روستایی که پیش از آ         .از دیگر پیامد های اصالحات ارضی بود      

سـهم   .به روی کاالهای تولیدی و وارداتـی کـشور گـشوده شـد     بسته خودکفا، کمتر زیر نفوذو سلطه بازار قرارداشت،
جمعیت کـشور در نقـاط روسـتایی          درصد 60 بیش از    این که اعتبارات عمران روستایی در برنامه عمرانی سوم با وجود          

در صورتی که در همین برنامه مبلغ منظور شده برای عمران  .میلیارد ریال بود 73/4 فقط بسیار کم و زندگی می کردند
سرانه سرمایه گذاری بـرای هـر فـرد          همچنین در چهار سال اول برنامه سوم،       . میلیارد ریال می گردید    3/7شهری بالغ بر    

رابر به روشنی بیـانگر آغـاز تخریـب    این توزیع ناب .که این رقم یک هشتم سرانه شهری بود  ریال بود  76روستایی معادل   
 ترتیب روند افزایش مهاجرت از روستا بـه شـهر از سـال              به این  .شتاب بخشی مهاجرت روستاییان به شهرها بود       روستا و 

 ).121 و 122 ،1382 علیقلی زاده، قدیری معصوم و( به بعد به سرعت افزایش یافت1345

  
  )1347 -1351(برنامه عمرانی چهارم

 رضـوانی، ( میلیـارد ریـال بـه تـصویب مجلـس رسـید            230 با اعتباری حدود     1346 اسفند   27انی چهارم در    برنامه عمر 
مهمتـرین فـصول برنامـه چهـارم از نظـر اعتبـارات        . درصـد بـود  63سهم نفت از کل اعتبـارات ایـن برنامـه   ). 46 ،1383

نفت   درصد، 1/14ارتباطات با    قل و ن و پس از آن به ترتیب فصل حمل و          درصد 3/22معادن با    پرداختی،فصل صنایع و  
 درصـد بـوده     1/8دامپـروری  کـشاورزی و    درصـد،  2/8مسکن با    ساختمان و   درصد، 3/8آب با     درصد، 3/11گاز با    و

  و14خدمات رشد ساالنه  ی صنعت وبخش هادر برنامه چهارم در حالی که ). 21 ،1350 بودجه، سازمان برنامه و(است
تأکید اصـلی    ).395 ،1378 اسفندیاری،( درصد داشت  8/3بخش کشاورزی رشد ساالنه       درصد را تجربه نمودند،    8/14

افـزایش تعـداد واحـدهای تولیـدی صـنعتی و           . توسعه اقتصادی بر صنعتی شدن مهمترین دلیل توجیهی ایـن مـسئله بـود             
ی فعالیّـت هـا  حجـم  برداری از صـنعت اتومبیـل و نیـز افـزایش قابـل مالحظـه            گذاری صنایع پتروشیمی، گاز و بهره       پایه

ساختمانی در نقاط شهری در این دوره، عامل بسیار مؤثری در جذب نیروی کار رانده شده از روستا بود از طرف دیگر، 
این مهم نه تنها انجام نشد بلکه  . شغل در بخش کشاورزی ایجاد شود226000در این برنامه پیش بینی شده بود که تعداد 

 شـده در بخـش صـنعت و    این در حالی بود که شغل ایجـاد  .یز این بخش را ترک نمودندنفر از شاغلین قبلی ن 202000
ایـن در حـالی اسـت کـه سـهم       .رسید  هزار شغل جدید720 و 736خدمات از حد برنامه فراتر رفته و به ترتیب به ارقام 
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اجرت از روستا به شهر     و میزان مه    ترتیب روند  به این  . درصد کاهش یافت   40 درصد به    49شاغلین بخش کشاورزی از     

نـرخ   ).123 ،1382 قدیری معصوم وعلیقلـی زاده، (در طول برنامه چهارم نه تنها مهار نگردید بلکه بالعکس شتاب یافت
متوسط .  درصد بیش از همین نرخ در دوره قبل بوده است          4/0 درصد رسید که     4/1مهاجرت روستائیان در این دوره به       

به این  .  برابر دوره قبل است    5/1که حدود   .  هزار نفر بوده است    232 در این دوره حدود      تعداد مهاجرین ساالنه از روستا    
 . ناشی از مهاجرت روستاییان به شهر است1345-50 درصد افزایش جمعیت شهری در دوره38ترتیب 

  
  )1352 -1356(برنامه عمرانی پنجم

 2/11ادی پـیش بینـی شـده در برنامـۀ           رشـد اقتـص   . تصویب مجلس رسـید    ه ب 1351 پنجم عمرانی در اسفند      مهبرنا
، 1353تا  1351ی  سال ها با توجه به شش برابر شدن درآمد نفت در          .ریال بود  میلیارد 1560درصد واعتبارات برنامۀ    

ریـال ورشـد جدیـد اقتـصادی      میلیارد4186 تجدید نظر گردید واعتبـارات آن مجموعاًبـه   1354این برنامه در سال    
در نیمه اول دهه پنجـاه بـا افـزایش     . درصد بود8/79 این برنامه نفت از کل اعتباراتسهم.  درصد تعیین گردید  9/25

های اقتـصادی، میـزان مهـاجرت روسـتایی رشـدی             چشمگیر درآمد کشور از محل نفت و تمرکز هر چه بیشتر مناسبت           
 بهبـود   درآمـد حاصـل از صـادرات نفـت در آغـاز صـرف             .  درصـد در سـال رسـید       2شتابان به خود گرفت و بـه رقـم          

هـا و تأسیـسات و        گـسترش زیـر سـاخت     . گـذاری صـنعتی شـد       های شهری و در مرحله بعد صـرف سـرمایه           زیرساخت
بورس بـازی زمـین و سـاختمان سـازی در شـهرهای بـزرگ               . تجهیزات در شهرها، کیفیت زندگی شهری را ارتقاء داد        

در این برنامه از لحاظ اشتغال  ). 65 و   66،  1366اعتماد،  (ترین فعالیت شهری تبدیل شد      کشور به سودآورترین و پر رونق     
بخش کشاورزی را تـرک       هزار نفر شاغلین قبلی،    734بلکه   شغل جدید در بخش کشاورزی ایجاد نشد،      129600نه تنها 
به طوری که  هجوم این تعداد وسیع از روستاییان به شهرها، فشار عرضه کار را بر بخش خدمات تحمیل نمودند      .نمودند

لذا سهم بخش کشاورزی از اشتغال از  .نفر شاغلین جدید را شامل شد 947000بالغ بر  نفر، 551900 جای این بخش به
همچنین مالکین سابق که در سطح روستاها فعالیت داشتند با  ).64، 1376آسایش، (درصد کاهش یافت 33درصد به  48

ه مونتاژ، کارگاه تولیدی،    خانداث صدها کار  گرفتن پول و غرامت ناشی از فروش و تحویل امالک خود به دولت به اح              
سینما، هتل، سوپر مارکت، مدرسه خصوصی، کاباره و رستوران و دیگر مراکز خدماتی سودآور در شهرها پرداختند و                  

بنا بر محاسبات مربوطه ). 88 و 89، 1376مستوفی الممالکی، (در نتیجه منتظر جذب نیروهای آزاد شده از روستاها شدند
 میلیـون نفـر بـه    1/3 هزار نفربوده است یعنـی حـدود   373داد مهاجران روستایی ساالنه طی این برنامه عمرانی  متوسط تع 

 درصد از این افزایش ناشی از مهاجرت روستائیان به شهرها یا تبدیل             48در حدود    .جمعیت شهرنشین کشور افزوده شد    
 ترتیب با توجه بـه برنامـه هـای اول تـا پـنجم      به این ).37 ،1366 دیگران، زاهدی و(نقاط روستایی به نقاط شهری است

  . یک مشاهده نمودشکلعمرانی می توان سهم نفت را در 
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  ).308 ،1378خیرخواهان،: ( مĤخذ                                   

   سهم نفت در برنامه های عمرانی اول تا پنجم1 شکل
  

 شهری و مهاجرت از –ی روستا مهاجرت هاه درآمد های نفتی، از دیگر تبعات برنامه های عمرانی با اتکاء ب
 درصد در پایان سال 47 به 1330 درصد در سال 4/30شهرنشینی از ). 2 شکل(شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ بود

 جنگ تحمیلی  و تغییرات اجتماعی و سیاسیبه واسطهی بعد سال هااین افزایش سریع شهرنشینی در  . رسید1355
  .دامه داردهمچنان ا
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جمعیت به میلیون نفر

سال1335 سال1345 سال1355

آل جمعيت آشور
تعداد آل مهاجران داخلي
درصد مهاجران داخلي

                             
  ).1335 ،45، 55ی سال هامرکز آمار ایران، آمار : (ماخذ                                          

  1335 – 55ی سال هامهاجرت های داخلی در ایران  طی :2 شکل
 

 به اینران تشکیل داده و  درصد از کل جمعیت کشور را مهاج23 ،1355درسال  .2شکلبر اساس داده های 
  .ترتیب باالترین نرخ را در میان سه دهه آماری نشان می دهد

  1330-55 یسال ها توزیع جمعیت کشور برحسب نقاط شهری و روستایی و تغییرات درصدی آن طی 1جدول

  سال
 جمعیت کل
  کشور به نفر

 تعداد جمعیت
  شهری به نفر

 درصد
  به جمعیت کل

 تعداد جمعیت
  نفرروستایی به 

 درصد به
  جمعیت کل

 تغییرات درصد جمعیت
  روستایی نسبت به قبل

1330  16237000  4936000  4/30%  11301000  6/69%  1-  
1335  18954704  5953563  4/31%  13001141  6/68%  4/5-  
1345  25788722  9794246  38%  15994476  62%  4/5-  
1355  33708744  15855000  47%  17854000  53%  9-  

 ).21 ،1363 حسامیان، مرکز آمار ایران و:(   مĤخذ                
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  3 شهری- آثار و نتایج مهاجرت های روستا -

 شهری در دو منطقه –ی روستا مهاجرت ها با توجه به مطالبی که ارائه شدنتایج مثبت و منفی حاصل از 
   نتایج مهاجرت در مناطق آثار و : و همچنین کل کشور عبارتند از) شهر(و مهاجرپذیر) روستا(مهاجرفرست

  .)روستا(فرست مهاجر
   نتایج مثبت) الف

  . کاهش بیکاری و تعدیل بیکاری فصلی و پنهان در روستا-
 در آن هابخشی از سرمایه به روستا توسط مهاجرین به شهر رفته به خصوص مهاجرینی که افراد تحت تکلف   انتقال-

  .کنند روستا زندگی می
 . و افزایش میزان دستمزد برای نیروهای باقیمانده در روستاکاهش تعداد کارگران -

جهان  (فرهنگی در روستا خدمات آموزشی و فرزندان به دلیل کمبود امکانات و امکان ادامه تحصیل والدین و -
 ).96 ،1384 ، فیروزمحمدی

   نتایج منفی)ب
های تولیدی و کشاورزی در روستا   کاهش نیروی جوان و فعال روستا به نفع شهر که منجر به رکود فعالیت-
  .گردد می
بهم خوردن ترکیب جنسی و سنی جمعیت روستا؛ افزایش درصد جمعیت کهنساالن و سالخوردگان و نیز افزایش  - 

  ).91 ،1376مستوفی الممالکی، (جمعیت زنان روستا
روستاییان فقیر به علت وجود فقر  انتقال بخشی از ثروت و سرمایه روستا به شهر که باعث افزایش فقر می شود زیرا -

                      مهاجرت را فرار از ضرر وزیان خود توجیه  ضرر قرار می گیرند و به طرق گوناگون در معرض زیان و
  ).2 ،2002آندرسون(می کنند

ان که در نهایت ها در روستا به دلیل مهاجرت تدریجی کشاورزان و دامدار وران و واسطه شدن بازار کار پیشه  کساد-
  .شود  نیز فراهم میآن هازمینه مهاجرت 

 تخلیه وتخریب تدریجی روستاها - 
  )شهر( آثار و نتایج مهاجرت در مناطق مهاجرپذیر-

   نتایج مثبت)الف
ماهر و استفاده از این نیروها بدون هیچگونه  ی صنعتی و خدماتی شهر به نیروی کار ارزان و غیربخش ها تأمین نیاز -
  .گذاری قبلی یهسرما
  .های انتقال یافته روستاییان به شهر برداری و استفاده از سرمایه  بهره-

                                                 
زیرا . واقعیات کشور ما بیشتر تطابق دارد با شهری- روستا که نظریات دیدگاه وابستگی در تبیین مهاجرت بیشتر اندیشمندان وپژوهشگران کشورمتفوق القولند-1  

در واقع نمی توان روند مهاجرت را در دوره .توان بین علل و آثار مهاجرت تفکیک قائل شد دانندونمی مکتب وابستگی علل و پیامدهای مهاجرت را در ارتباط با هم می
بنابراین نویسندگان با تأسی از دیدگاه وابستگی به ذکر آثار . ومقصدأ اشاره ای نکردمنفی آن در نقاط مبدأ  زمانی خاص بررسی نمود ولی به نتایج و آثار مثبت و

  .د شهری کشور در دوره زمانی مورد نظر پرداخته ان-ونتایج مثبت ومنفی مهاجرتهای روستا
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  . افزایش تولیدات صنایع مونتاژ و مواد غذایی در شهرها به علت تغییر الگوی مصرف روستاییان-
  . رونق امور ساختمانی در شهرها-
   نتایج منفی)ب
آبادها و مناطق  رپذیر، که در بعضی موارد به ایجاد و گسترش حلبی کمبود و نبود مسکن مناسب در شهرهای مهاج-

انجامد و مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حادی را به وجود  خارج از محدوده در حاشیه شهرهای بزرگ می
  .آورد می

روشی، آوردن مهاجران به کارهای غیر تولیدی و خدماتی مثل دستف ی انگلی در شهرها و رویفعالیّت هاگسترش -
  .مانند آنسیگارفروشی و 

  .غربت در فضای شهری -
 ایجاد و گسترش مسائل و مشکالت اخالقی و فساد، فحشا و مشکالت فرهنگی و سیاسی در شهرها و عدم امکان -

  .کنترل و مهار آن
  ).150 و 151، 1380ابراهیم زاده، (رشد روزافزون جمعیت شهری و افزوده شدن بیکاران شهری  -
 .سرانه شهری به دلیل افزایش جمعیت شهریتقلیل  -

  .آن های شهری و گرانی زمین ها جذب و نابودی تدریجی -
  . دگرگونی قهری محیط طبیعی و آلودگی محیط زیست شهرها-
  ).107، 1371تقوی، (عدم کفایت امکانات و خدمات شهری برای شهرنشینان  -
، گریفیین(شهرها می شوند که باعث تشدید اختالفات طبقاتی درتهیدست  عدم قبول نوآوری ها توسط مهاجرین فقیر و -

1974، 134.(  
  

  کشور  آثار و نتایج کلی مهاجرت در-
 یکی از بارزترین نمودهای مهاجرت در ایران مانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته نمود فضایی و فیزیکی این -

  .نشینی ظاهر گردیده استنشینی یا زاغه  جریان مهاجرتی بوده که به صورت حاشیه
  ).1335 تا 55( پویش نسبتاً سریع شهرنشینی در مدت زمانی کوتاه-
 ).112-114 ،1363 اعتماد،(ی گوناگون اقتصادی کشوریبخش هامیزان اشتغال در   تغییر در نوع و-    

   یی وبر هم خوردن تعادل روستا به علت باال بودن الگوی باروری زنان روستا عدم تعادل رشد جمعیتی در شهر و -    
 .اجتماعی در سطح کشور سیاسی و اقتصادی،      

 .ی گوناگون اقتصادیبخش هاگذاری در   به تأخیر افتادن سرمایه-    

 ).هم روستایی هم شهری و(کاهش تولید و افزایش مصرف و در نتیجه مصرفی شدن کل جامعه-    

 .چه بیشتر مواد غذایی تشدید وابستگی غذایی کشور و ورود هر -     

 ).99 ،138 ، فیروزجهان محمدی(حذف تدریجی فرهنگ بومی و پذیرش فرهنگ شهری جدید -    
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  گیری نتیجه

رغم اینکه دولت پهلوی اعتقاد داشت که تا قبل از شروع قرن بیست ویکم ایران یکی از پـنج قـدرت صـنعتی                  به  
های عمرانی نتوانست به این آرزوهـا جامـه عمـل بپوشـاند و     دنیا خواهد شدولی مشاهده می شود که اجرای برنامه          

 سیاسـت هـا،  زیـرا بـه دلیـل اتخـاذ      . نفت دارداین بیماری ارتباط مستقیمی با .باقی ماند کشور بایک اقتصاد بیمار

     ایـن متکـی بـودن   قبـل از پیـروزی انقـالب اسـالمی و      برنامه های عمرانـی ی نادرستخط مشی ها و استراتژی ها
در نتیجـه کـاهش      تبدیل شدن نفت به مهمترین منبع مازاد اقتصادی در سطح ملـی و              به درآمدهای نفتی و    ه ها برنام

 درصد کل اعتبـارات برنامـه عمرانـی اول بـه     1/37سهم نفت از (صادرات دارد نقش کشاورزی در تولید داخلی و
بیـشتر بودجـه هـای      تخـصیص دادن     همچنین).  درصد در برنامه تجدید نظر شده عمرانی پنجم افزایش یافت          8/79

 در .باعث تشدید مهـاجرت روسـتاییان بـه شـهرها شـد           الخص شهرهای بزرگ کشور     ا ب ،عمرانی وجاری به شهرها   
 ،1340توجه به صنعت مونتاژ، انجام اصالحات ارضی در نقاط روستایی در نیمه اول دهـه              اجرای این برنامه ها      کنار

 درصد برنامه عمرانـی     28سهم کشاورزی از    (سعه کشاورزی به طور اخص    ها به طور اعم و تو     کم توجهی به روستا   
ی پـر سـود ماننـد بـورس بـازی      فعالیّت هـا رونق  ،) درصد در برنامه پنجم از کل اعتبارات کاهش یافت5/7اول به 
افزایش نـسبت شهرنـشینی      فـوق الـذکر    موید مطالب . افزود یشهر -روستا های    مهاجرت ساختمان بر روند   زمین و 
در نتیجه شهرها به طور ناموزون توسعه        .می باشد 1355 درصد در پایان سال    47به1330 درصد در سال     4/30از  کشور

عواقب زیست محیطی خطرناکی از جمله تغییر  ی آن ضایعات وتوان ها کالبدی پیدا کردندکه بدون توجه به –فضایی 
 ،آن هـا جـاری و آلـودگی    زمینـی و ی زیرآب هـا کـاهش سـطح    ی شهری،کاربری هاکاربری اراضی کشاورزی به 

 اشـتغال،  آموزش،(خدمات زیربنایی ایجاد سرمایه گذاری سنگین به منظور کاهش فضای سبز، خاک، آلودگی هوا و

  .را در پی داشته است )درمان بهداشت و مسکن،
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