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 چكيده

بندی موانع ایجاد درک و دانشی کاربردی برای مسئوالن و مدیران استان تهران در زمینه شناسایی و سطحنوشتار حاضر به دلیل 

، آوری دادهجمع گذاری کاربردی و از منظر روشهای آمایش سرزمین در استان تهران، ازنظر هدفپذیری طرحکلیدی بر تحقق

 22 متخصصان، و  ازنظر خبرگان استفاده با همچنین و بررسی جامع با پژوهش این انجام توصیفی از نوع پیمایشی است. برای

های پذیری طرحیابی موانع موثر در تحققمتغیر برای مدل 13پژوهی از بین مؤثر با استفاده از روش تحلیل ساختاری آینده  عامل

 پرسشنامه، ابزار از استفاده با و یریتفس سازی ساختاریمدل تكنیک تلفیقی از استفاده با شدند. سپس شناسایی آمایش سرزمین

 درنظرگرفتن با همچنین و عوامل از هریک سطوح مشخص شدن از ادامه، پس در شدند. بندیسطح گروه هشت در عوامل

 و نیقوان تعدد عواملی مانند نتایج، اساس بر. شده استترسیم تفسیری -ساختاری نهایی مدل نهایی، پذیریدسترس ماتریس در

 و طرح ضعف ریزی راهبردی نهادی در ارتباط با آمایش سرزمین استان،، عدم وجود برنامهنیسرزم شیآما با ارتباط در مقررات

، عدم حضور ذینفعان و استان مختلف مناطق كپارچهی داریپا توسعهی برا کارآمدیی الگو ارائه در شدهتهیهی شیآمای هابرنامه

سازی در بخش آمایش سرزمین، فقدان  قواعد و مقررات مناسب و تفكر نظامند و تصمیمگیری و نفوذان در فرایند تصمیمذی

های کلیدی و  جزو متغیر تهران استان ریزیبرنامه نظام در استان آمایش طرح جایگاه نبودن روشننهادینه برای مدیریت سرزمین و 

 روند. شمار می به در استان تهران نیسرزم شیآما یهاطرح پذیریتحققتأثیرگذار بر عدم 
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 مقدمه

ریزی برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب است و هدف آن توسعه و عمران است. برای رسیدن به برنامه

ای از وضعیت موجود به عمل آید زنجیر لنگر امر از اول باید شناخت دقیق و همه جانبهوضع مطلوب در درجه 

پذیر خواهد بود بینی آینده( و بر اساس یک نگرش سیستمی امكانطریق علم جغرافیا )توجه به گذشته، حال و پیش

های آمایش ای و طرححیهریزی ناترین علل برنامه(. به همین دلیل یكی از مهم31: 1302)مومنی و همكاران، 

 نظر (. به33: 1333ای و ملی است )تقوایی و رمضانی، ای، منطقههای ناحیهسرزمین از بین بردن عدم توازن و تعادل

(. 1: 1330به نقل از خنیفر،  0: 1337است )هانس،  کشور سرزمین مدیریت آمایش اصلی موضوع متفكران، از برخی

است  تیانسان، فضا و فعال ةگان عناصر سه نیب تعادل یبرقرار نْیسرزم شیآما یْومرسد که به لحاظ مفهینظر م هب

صورت که در رابطه با  نیبد عناصر سه گانه هستند؛ نیدر ارتباط با ا نیسرزم شیبحث آما در مطرح ةو سه مقول

 ةمقول تْیفعالرابطه با عنصرو در « میاقل» ةشود، در رابطه با عنصر فضا مقولیم مطرح«  تیریمد» ةعنصر انسان مقول

آمایش سرزمین به عنوان یک سند مدیریت توسعه، تصویر  .(2: 1300)اکبری و همكاران،  «یزیربرنامه و برنامه»

-بر می 1330گیری تفكر آمایش سرزمین در ایران به سال یافتگی سرزمین است. شكلسازمان فضایی مرحله توسعه

مساله  "و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران اقدام به انتشار گزارشی با عنوان گردد. در این سال، موسسه مطالعات

(. از برنامه چهارم به بعد 2: 1333نمود )توفیق،  "افزایش جمعیت تهران و نكاتی پیرامون سیاست عمران کشوری

به اجرا درآمده که برنامه عمرانی در سطح کشور  7های دراز مدت آمایشی مطرح شدند و تا به امروز که استراتژی

به دنبال ارتقای سطح دانش، فرهنگ، بهداشت و رفاه جامعه، توزیع عادالنه درآمد، تامین اشتغال مولد، ایجاد تعادل 

های میان مدت، ایجاد محورهای جدید توسعه، تدوین طرح پایه آمایش بین مناطق مختلف کشور، تهیه برنامه

، توسعه اقتصاد رقابتی و تدوین سند ملی آمایش سرزمین بودند ولی سازیسرزمین، آزادسازی اقتصادی و خصوصی

همواره موانع جدی بیشماری در عملی نشدن بسیاری از اهداف این برنامه های عمرانی و توسعه ای وجود دارد 

یش ریزی منطقه ای از نظر جغرافیا و فضا، وجه مشترک فراوانی با آمارنامه(. با اینكه ب30-01: 1303)رضایی، 

ریزی که این دو )برنامه داشتو تجربه جهانی نیز حكایت از این واقعیت  (33: 1373داشت )زیاری، سرزمین 

 ای در چارچوب آمایش سرزمین انجام پذیردریزی منطقهای و آمایش سرزمین( باید در کنار هم و بلكه برنامهمنطقه

 سرزمین آمایش تحوالت بررسی سیر(. »13-3: 1337نی، نژاد و آشتیا)وردی تا پدیده عدم تعادل فضایی بروز نكند

 هایقابلیت از استفاده عدم و ایمنطقه عدم تعادل های موضوع که دارد حكایت واقعیت این از گذشته سال های طی

 دغدغه های مهمترین از یكی عنوان به همواره کشور از بخش های وسیعی توسعه نیافتگی عبارتی به و سرزمینی

 در چه گسترده اقدامات گذشته سال های طی نیز دلیل همین است. به انقالب بوده از بعد چه و قبل چه ریزانبرنامه

 مانده عقیم اقدامات این مختلف، دالیل به گرفت. اما صورت مقررات و نین قوا یا تدوین مطالعاتی طرح های قالب

برنامه توجهات کانون در سرزمین پهنه در جمعیت و هافعالیت عادالنه توزیع و سرزمین موضوع آمایش کماکان و

بخشی از موانع فراروی تحقق (. »130: 1333)صالحی و پور اصغر، « است گرفته قرار کشور گیرانو تصمیم ریزان

 اجرای»(. بخشی دیگر، 77: 1302)سلطانی، « طرح های آمایش سرزمین در ایران بر موانع ساختاری متمرکز است

 یا ایمنطقه -های بخشیهماهنگی ایجاد سازوکارهای که وضعیتی در آمایشی توجیه فاقد ایهها و پروژهطرح

 مناسبی کارآمدی از و محلی ایمنطقه ملی، مختلف سطوح در توسعه سیاستگذاری در افقی و عمودی هایهماهنگی

)حسین خان، « شوندمحسوب می سرزمین آمایش هایگیریجهت نقض عوامل دیگر از نیز اندنبوده برخوردار

(. جمعاً به دلیل نبود جریان فكری صحیح، مراکز تحقیقاتی مناسب، عدم آگاهی مجریان از اصول و فنون 13: 1333

: 1333)محمودی، « آمایش سرزمین، عدم تعادل جغرافیایی و جمعیتی در کل سرزمین بسیار گسترده شده است



 

 15     یپژوه ندهيآ كردياستان تهران با رو نيسرزم شيآما يطرح ها يريموانع تحقق پذ یابيمدل 

به سبب فقدان سازوکار نهادی متناسب در تهیه، اجرا، نظارت بر  هاها و طرحای از این برنامه(. و بخش عمده173

شود. به کالم دیگر خالء نهادی اجرا و بازنگری و گاه بررسی و تصویب، تنها به تولید گزارش و نقشه منتهی می

قاعده ها میسر نشود. طرح آمایش سرزمین نیز از این ها و برنامهشود تا امكان اجرایی کردن طرحموجود سبب می

ای که در تجربیات موجود تهیه این طرح در ایران، نحوه مدیریت اجرای طرح، منابع مالی و مستثنی نیست. به گونه

سازوکار نهادی متناسب با طرح به فراموشی سپرده شده است و همین مساله جزو مجموعه دالیلی است که سبب 

اینجا باید توجه کرد که سوابق نهادی موجود در زمینه ها میسر نشود. در می شود تا تحقق این طرح ها و برنامه

ها و دارای تناسب با حجم فعالیت، آمایش سرزمین چون ایجاد مرکز ملی آمایش سرزمین و شورای آمایش سرزمین

 های نظام آمایش سرزمین نیست. ماموریت

عرصه تهیه طرح آمایش استان، های آمایش استان تهران هم از این قاعده مستثنی نیست و در حال حاضر در طرح

مسایل عدیده ای مشاهده می شود که از بارزترین آن فقدان  مشارکت عملی نهادهای دخیل و عناصر موثر در اداره 

های نهادی استان، عدم  مشارکت شهروندان در مراحل مختلف تهیه برنامه آمایش استان، عدم توجه به جنبه

ش استان، وجود ابهامات قانونی و خالء نهادی قابل توجهی در زمینه مدیریت آمایش سرزمین و مدیریت آمای

گیری طرح آمایش استان و مراجع قانونی تهیه، تصویب، پایش، مدیریت آمایش استان و  مشخص نبودن پایه شگل

در  ها و مطالعات آمایشباشند. بنابراین، با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای طرحبازخورد و بازنگری و ... می

های آمایش سرزمین در استان تهران با رویكرد پذیری طرحیابی موانع تحققاستان تهران، در این پژوهش، به مدل

 بسیار های آمایش سرزمین در استان تهرانپذیری طرحتحقق بحث اهمیت و بنابراین، ضرورت باشد.پژوهی میآینده

 به یابیدست باشد واضح است،پیچیده و چند بُعدی می است؛ با توجه به اینكه آمایش سرزمین، مفهومی حیاتی

 بندیعوامل تعیین کننده و اولویت شناسایی مستلزم به کارکرد و نقش شهرها، توجه آمایش سرزمین با مناسب مدل

 کوشد برای نمونه استان تهران، ابعاد آمایش سرزمین را در قالباست. این مقاله می علمی هایمعیارها بر پایه روش

تفسیری -سازی ساختاری پژوهی و مدلیک مدل تحلیلی ترکیبی و جامع نوین یعنی روش تحلیل ساختاری آینده

 ارزیابی نماید.    

 پیشینه پژوهش

(. بر این 31: 1333آید )ضیاء توانا، های انسان در فضا به وجود میآمایش سرزمین از تنظیم رابطه انسان، فضا و فعالیت

-نگری )جامعیت انضباطعنوان یک رویكرد، برخوردی است فضایی که توامان از چهار ویژگی جامعآمایش به »اساس 

نتیجه ( و دورنگری )التزام به افق زمانی مشخص(، کل گرایی )رعایت سطح راهبردی مباحث(، های اساسی توسعه

باشد. براساس این ار می( برخوردهای مكانیهای کلی بدون تعینگیریگیری فضایی یا جغرافیایی )در حد جهت

آمایش سرزمین به عنوان یک سند مدیریت توسعه، تصویر سازمان فضایی مرحله توسعه یافتگی سرزمین ها،  ویژگی

 ما، مملكت جمله از و در حال توسعه کشورهاى بیشتر در اگر (. امروزه33: 1337)وردی نژاد و آشتیانی، « است

نژاد و )حاتمی« آن است با مرتبط علوم شناخت عدم به دلیل شده، روبه رو فراوان مشكالت با سازماندهى فضایى

-ها و سیاستاست که در چارچوب هدفسرزمین، ضرورتیهای آمایش(. چرا که طراحی برنامه05: 1305همكاران، 

ماندهی فضای (. در این راستا، ساز152: 1373کند )زیاری، کلی توسعه، سازماندهی فضای ملی را پایه گذاری میهای

گذاری عمومی رابطه تنگاتنگی داشته باشد، ابعاد فضایی سیاست بخشی را پررنگ نشان های سرمایهملی باید با برنامه

همچنین این . آیند و در کجا با هم تناسبی ندارنددهد و باید نشان دهد که سیاست ها در کجا با هم جور در می

 سال در ها را پررنگ نشان دهد. کلودیوسها و بالتكلیفیاده، گرایشبازتاب دسازماندهی باید پویایی توسعه فضایی را 

 به فرانسه جغرافیایی بستر مورد در را تعریف این او است. کرده را مطرح سرزمین آمایش از تعریف نخستین 1005
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امروزه وظیفه تفكر در ای که این عنوان به سرعت در فراینده توسعه مقبولیت عام یافت به گونه .است برده کار

تواند های نوبنیاد میخصوص سازماندهی فضایی کشور چنانكه بر مبنای استعدادهای خاک، و تعداد جمعیت و فعالیت

های فضایی برای سازماندهی فضای ملی، (. در تهیة برنامه175: 1305گیرنده جمعی باشد )صنیعی، بر عهده تصمیم

-اند. برای مثال در فرانسه داتار )نمایندگی دولت برای آمایشتبعیت نكردهکشورهای گوناگون از الگوی یكسانی 

ای( تنها سازمان مطالعاتی نیست، بلكه برخی امور اجرایی مربوط به آمایش سرزمین را نیز منطقه هایسرزمین و اقدام

فضایی و محیط زیست و ریزی های فضایی از طریق وزارت مسكن، برنامهدر اختیار دارد. الگوی هلندی تهیة طرح

گیرد. از وظایف مهم این سازمان به ریزی کالبدی/ فضایی انجام میملی برنامهتشكیالتی وابسته بدان به نام سازمان

انجام رسانیدن مطالعات الزم برای تهیة متن مقدماتی برنامة آمایش سرزمین است. در عین حال این سازمان بر حسن 

ریزی فضایی های برنامه(. در کشور فدرال آلمان بیشتر فعالیت1333نظارت دارد )توفیق، سرزمین اجرای قوانین آمایش

گیرد. در سطح دولت فدرال مسئولیت کلی آمایش سرزمین با وزارت فدرال ترابری، ها( انجام میدر الندها )ایالت

ساختمان و ترابری است. در  های فضایی با وزارتساختمان و مسكن است. در جمهوری کره نیز مسئولیت تهیة طرح

های جامع سرزمین )کالبدی ملی و منطقه( را بر عهده دارد و ایران نیز وزارت مسكن و شهرسازی تصدی تهیة طرح

ها تعیین شده است. در کشورهایی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران هم برای رسیدگی و تصویب اینگونه طرح

-های هریک از سطوح برنامهع کالبدی/ فضایی است، مهمترین ابزار اجرای برنامههای آمایش سرزمین از نوکه برنامه

تر، مستقیم یا نامستقیم های سطوح پایینای و محلی( رعایت رهنمودها و اصول و قواعد آن در برنامهریزی)ملی، منطقه

یادی کلی وجود دارد که از آلی از آمایش سرزمین وجود ندارد، اما برخی اصول بناست. گرچه هیچ مدل واحد ایده

 ازسال آن نوین معنای به ایران در ریزیکند. برنامهچارچوب مفصل قانون و سیاست آمایش سرزمین پشتیبانی می

تالش  1311-1321سال های  در تاریخ این از قبل که است آن از سوابق حاکی و اسناد بررسی اما شد، آغاز 1327

(. 173: 1305)صنیعی، « ماند ناکام ها تالش این مختلف دالیل به که است گرفته صورت زمینه این در بسیاری های

« ، درآمدهای نفتی رفته رفته نقش تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و... ایفا کردند1332پس از کودتای »

نفتی،  درآمدهای وابسته به عهتوس الگوی و فرایند این به طوری که بعدها، پیامد(. »31: 1333)حسامیان و همكاران، 

 منطقه درون ای منطقه برون های فاحشتفاوت مجموع در و هافعالیت تمرکز رشد ناموزون سكونتگاه های انسانی و

 1331-1331سوم  برنامه تا 1327-1333عمرانی  اول برنامه (. با اینكه از130: 1333)صالحی و پوراصغر، « بود ای

چهارم بود  برنامه در است. اما کرده حرکت جامع هایبرنامه سمت به اجرایی هایبرنامه از کشور اجرایی برنامه نظام

 برای برنامه این گردید. در ریزیبرنامه در تغییر باعث عامل همین و شد ذکر های جامعبرنامه از استفاده صراحت به که

توسعه  در شتاب به اشاره که چهارم عمرانی برنامه در شد. البته برده ای پیمنطقه ریزیبرنامه به ضرورت بار نخستین

(. از برنامه چهارم به بعد که 173: 1305)صنیعی، « بود مشاهده قابل نیز ایمنطقه هایتعادل عدم داشت، اقتصادی

 برنامه عمرانی در سطح کشور به اجرا درآمد که به دنبال 7های دراز مدت آمایشی مطرح شدند و تا به امروز استراتژی

ارتقای سطح دانش، فرهنگ، بهداشت و رفاه جامعه، توزیع عادالنه درآمد، تامین اشتغال مولد، ایجاد تعادل بین مناطق 

های میان مدت، ایجاد محورهای جدید توسعه، تدوین طرح پایه آمایش سرزمین، آزاد سازی مختلف کشور، تهیه برنامه

دوین سند ملی آمایش سرزمین بودند ولی همواره موانع جدی سازی، توسعه اقتصاد رقابتی و تاقتصادی و خصوصی

 (.30-01: 1303ای وجود دارد )رضایی، های عمرانی و توسعهشماری در عملی نشدن بسیاری از اهداف این برنامهبی
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 مبانی نظری پژوهش

(. آمایش 171 :1305)صنیعی، مراحل نخستین توسعه آن قرار داردآمایش سرزمین از فنون توسعه است که در 

(. بر این 31: 1332)ضیاء توانا، آیدهای انسان در فضا به وجود میسرزمین از تنظیم رابطه انسان، فضا و فعالیت

آمایش به عنوان یک رویكرد، برخوردی است فضایی که توامان از چهار ویژگی جامع نگری )جامعیت »اساس 

( و دورنگری )التزام به افق زمانی مشخص(، هبردی مباحثکل گرایی )رعایت سطح را(، اساسی توسعههای انضباط

باشد. بر اساس ( برخوردار میهای مكانیهای کلی بدون تعینگیرینتیجه گیری فضایی یا جغرافیایی )در حد جهت

آمایش سرزمین به عنوان یک سند مدیریت توسعه، تصویر سازمان فضایی مرحله توسعه یافتگی این ویژگی ها، 

 جمله از و در حال توسعه کشورهاى بیشتر در اگر (. امروزه33: 1337)وردی نژاد و آشتیانی، «تسرزمین اس

« آن است با مرتبط علوم شناخت عدم به دلیل شده، روبه رو فراوان مشكالت با سازماندهى فضایى ما، مملكت

است که در چارچوب ضرورتیسرزمین، های آمایش(. چرا که طراحی برنامه05: 1305نژاد و همكاران، )حاتمی

 حرکت(. 152: 1373کند)زیاری، گذاری میکلی توسعه، سازماندهی فضای ملی را پایههایها و سیاستهدف

 توسعه ریزیبرنامه در محلی و ای منطقه سطوح به توجه مستلزم، پایدار توسعه مسیر در توسعه حال در کشورهای

)استعالجی، نیست امكانپذیر آن به دستیابی گرایی، تمرکز دلیل به بخشی، ریزی برنامه نظام چارچوب در که است

1330 :72). 

های مختلفی همچون قطب رشد نظریه توسعه فضایی، عدالت فضایی، رشد و بهره وری، آمایش سرزمین از نظریه

ای، طراحی عه منطقهگیرد و به اهداف توسها بهره مینظریه زیست منطقه گرایی و عدم تمرکز توزیع مكانی فعالیت

اجتماعی توجه دارد  –های همگن اقتصادی مطلوب سكونتگاههای انسانی، نظام متعادل شهر و روستا و فعالیت

(. یكی از مهمترین اصول در آمایش سرزمین، اصل تناسب است. این اصل بیان می کند که 31: 1333)زیاری، 

پذیری در سیاست است. هنگام اسب بین تعهد و انعطافمسئله پایدار در هدایت توسعه فضایی، حفظ تعادل من

تواند به ایجاد اطمینان و های شفاف دارای مزیت بزرگی است زیرا میتشویق به توسعه، تعهد در قالب سیاست

کاهش ریسک برای سرمایه گذاران کمک کند. همچنین برای حراست از منابع محدود نظیر زمین کشاورزی با 

است. از سوی دیگر سیاست آمایش سرزمین باید به اندازه کافی برای وفق یافتن با روندهای کیفیت حائز اهمیت 

تكنولوژیكی، اجتماعی و اقتصادی و نیز برانگیختن بدعت و ابتكار قابل انعطاف باشد. اصل تناسب به تسهیل 

وندان، توسعه دهندگان ها باید متوقف شود و بصیرت بیشتری به شهرقضاوت های مربوط به جایی که دستورالعمل

ای را که با دست باز می کند. این اصل یعنی آنكه ضرورتی ندارد گرهگیرندگان بومی اعطا شود کمک میو تصمیم

شود با دندان باز نمود. به عبارت دیگر وسیله باید با هدف متناسب باشد. آمایش سرزمین باید به ابتكار و بصیرت 

ه از اقدامات بیش از حد تجویزی و احتماال ناکارآمد بپردازد. آمایش سرزمین کمک کند نه آنكه به طرفداری ساد

گرا پیروی کرده، در اولویت قرار دادن موضوعاتی را که دارای بیشترین نیاز به توجه مبرم باید از یک نگرش حداقل

های زیست محیطی هستند میسر سازد. این کار به معنای آن است که در برخی موارد مانند حفاظت از دارایی

پذیر ملی، استفاده از رهنمودهای محكم و غیر قابل مذاکره الزم است. هرچند در بیشتر موارد این کار به آسیب

بینی نشده هایی که ممكن است پیشپذیری بیشتری هنگام رسیدگی به طرحگردد که انعطافنگرشی منتهی می

های مبتنی بر معیار آورد. در این سناریو، سیاستت کنند، فراهم میتوانند با نیازهای آن موقعیت مطابقباشند اما می

ریزی بر پیامدهای مطلوب و معیاری که های برنامهشوند. سیاستناپذیر مهم میبندی انعطافبسیار بیشتر از منطقه

 ائه کنند.هایی ارحلبه واسطه آن مورد قضاوت قرار می گیرند تمرکز بیشتری دارند نه آنكه بكوشند تا راه
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 .1931اصول آمایش سر مین، سرور و موسوی، : 1نمودار 

 جمعیت و نفر 70021275کشور جمعیت نتایج این طبق 1395 سال سرشماری کلی نتایج براساسحاضر  حال در

 هایسال فاصله  تهران  در کشور جمعیت ساالنه متوسط رشد دهنده نشان که است بوده نفر 13217317 تهران استان

 بسیار رشد هم هنوز تهران استان دیگر عبارت به .باشدمی 72/1و استان تهران  23/1حدود  در 1395 تا 1390

 مجموع در -001390طی دوره  .باشدمی مهاجرپذیر کماکان جمعیت، طبیعی رشد به توجه با و داشته کشور از بیشتری

 به نفر هزار 216 از بیش متوسط ساالنه طور به که معنا بدین است شده افزوده استان جمعیت به نفر 1533731

 را کشور مساحت از درصد 3/1تنها  تهران استان حالیكه در(. 1300است )مرکز آمار ایران،  شده افزوده استان جمعیت

 شهری جمعیت از درصد 1/21همچنین  هستند. ساکن تهران درصد از جمعیت کشور در استان 1/11دهد،  می تشكیل

 درصد از جمعیت 0/3تنها . باشد می استان در جمعیت باالی تراکم که نشانگر کنند می زندگی تهران استان در کشور

 (.1)شكل .باشد می استان در باال شهرنشینی بیانگر خود که کنند زندگی می استان در کشور روستایی

 
 تقسیمات سیاسی استان تهران، ترسیم: نگارندگان. :1شکل 
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 مواد و روش

 _توصیفی ماهیت و روش لحاظ به و کاربردی نوع از موضوع اهداف به توجه با شناختیروش ازنظر حاضر پژوهش

 از و هم متون بررسی و ایکتابخانه هایروش از هم توانمی را پژوهشی طرح یک برای الزم هایداده پیمایشی است.

 زمینة در اطالعات برای گردآوری پژوهش، این در کرد. گردآوری ... و مصاحبه پرسشنامه، مانند میدانی هایروش

شد. با توجه به گسترده بودن متغیرهای احصاء شده برای  استفاده ایکتابخانه روش از آن، پیشینة و پژوهش ادبیات

خبره تفسیری و ازنظرات-ساختاریسازیپژوهی و مدلهای تحلیل ساختاری آیندهانجام این پژوهش از روش

این  نظر در حوزه موردمطالعه و مراکز پژوهشی در قالب تكنیک دلفی استفاده خواهد شد. درصاحب دانشگاهی

روایی وارزیابیسنجشو برای دویی استصورت مصاحبه و پرسشنامه دوبهها  بهآوری دادهپژوهش ابزار جمع

 روش نیز و دلفییل ساختاری، شود. روش تحلپرسشنامه و یا هر ابزار سنجشی، از مالک روایی صوری استفاده می

که اطالعات از خبرگان و متخصصان دریافت و تحلیل شود. برای  کندمی ایجاب تفسیری -ساختاری سازیمدل

گیری هدفمند استفاده خواهد شد. ، چون هدف تعمیم نتایج نیست، از روش نمونهISMانتخاب تیم دلفی و تیم 

 است. نكتة پژوهش و دسترسی در مشارکت توانایی و تمایل عملی، بهتجر نظری، تسلط خبرگان، انتخاب معیارهای

باشد. تعداد خبرگان می پژوهش در مختلف هایدیدگاه جامعیت از اطمینان خبرگان، کسب تعداد تعیین در توجه قابل

 & Hachichaنفر انتخاب شده است ) 25الی  13مقاالت بررسی شده معموالً بین  ISMشرکت کننده در 

Elmsalmi, 2013; Faisal et al., 2010; Lee et al., 2010; Pandey & Garg, 2009; Ramesh, et 

al., 2008; Charan et al., 2008نفر از خبرگان و متخصصان  25  تعداد نهایت در فوق، معیارهای توجه به (. با

 شد. پژوهش خواهد  همكاری در فرآیند ها و مراکز پژوهشی، برای شرکت ودانشگاه

 هابحث و یافته

 پذیریتحققبراساس مباحث مطرح شده در بخش مبانی نظری و روش دلفی،  برای شناسایی و تحلیل موانع موثر 

استان، مهم ترین متغیرهای موثر دراجرای برنامه ریزی امایش سرزمین در استان تهران   نیسرزم شیآما  یهاطرح

جمع بندی گردید. از میان جمیع موارد مطرح شده در دور اول، پس از ترکیب هم پوشانی ها، حذف موارد بی ارتباط 

شناسی تحقق طرح های سیبسنجی و آمتغیر تأثیرگذار بر ظرفیت 13و مبهم و انجام اصالحات الزم، در نهایت 

آمایشی در استان استخراج شد. در این مرحله دسته بندی عوامل نیز صورت گرفت.  در نتیجه پایش متغیرها، تعداد 

مورد و مدیریتی و  13مورد، نهادی 1مورد، اجرایی 7مورد، جغرافیایی  11اجتماعی ، مورد 11متغیرهای اقتصادی 

ا توجه به گسترده بودن متغیرهای این پژوهش در مرحله اول با استفاده از روش (. ب1مورد بودند)جدول  10قانونی 

-یابی موانع تحققافزار میک مک اقدام به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار برای مدلتحلیل ساختاری و با استفاده از نرم

 های آمایش سرزمین شد.پذیری طرح

 د اجرای آمایش در استان تهراندسته بندی متغیرهای تاثیرگ ار در رویکر :1جدول 

 ابعاد فرعی ابعاد کلی

 اقتصادی

تعامل ناصحیح انسان با محیط با تاکید بر مصرف گرایی؛ عدم سازگاری سرمایه گذاری ها با شرایط استان از دید سرزمینی؛ عدم 

هماهنگی بین بخش های اقتصادی در عرصه سرزمین استان؛ سیاسی بودن مكان یابی فعالیت های اقتصادی و صنعتی؛ گاه بودجه 

 رشدایی و بخش ها؛ عدم پیوستگی و ارتباط منطقی بین طرح های عمرانی در سطح استان، ای به برنامه ها در دستگاه های اجر

 اقتصادی نگرش نبود، مردمی، حاکمیت متغیرهای اقتصاد خرد در بهره گیری از فضا اقتصادی هایتشكل و تعاونی بخش اندک

 سیاسی تصمیمات از( خدمات و صنعت اورزی،کش) استان اقتصادی هایفعالیت تأثیر گردشگری، هایفعالیت توسعه برای صحیح

  ملی کالن اقتصادی و سیاسی تصمیمات از( خدمات و صنعت کشاورزی،) استان اقتصادی هایفعالیت تأثیرملی،  کالن اقتصادی و
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 اجتماعی

در استان تمرکز عدم توازن در مقیاس جمعیتی شهرهای استان،  فقدان سیاست های الزم در مورد چگونگی توزیع متعادل جمعیت 

شدید جمعیت و فعالیت در ناحیه مرکزی استان؛ نگاه استانی به سازماندهی سلسله مراتب سكونتگاه های شهری به جای نگاه کالن 

منطقه ای به پهنه های سرزمینی؛ وجود نیروی انسانی متخصص و تحصیلكرده فاقد شغل در استان؛ بیكاری باالی جوانان و 

اهی، ساماندهی نامطلوب نظام اسكان جمعیت در پهنه استان؛ عدم توجه به سرمایه های اجتماعی و انسانی در التحصیالن دانشگفارغ

ها؛ ضعف بنیادهای مشارکتی و ها و برنامهرویه به استان؛ محدودیت مشارکت مردم در تنظیم سیاستهای بیاستان؛ مهاجرت

 نهادهای مدنی در عرصه فعالیت های اجتماعی

 یجغرافیای

های سطحی و زلزله خیزی و وجود گسلهای فعال در نقاط استقرار جمعیت با باالترین تراکم در کشور ؛محدودیت منابع آب

زیرزمینی و بهره برداری نا مناسب از آن،  عدم توجه به بومی کردن آمایش سرزمین با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی متفاوت 

گسترش روزافزون تغییر کاربری  ، زیستمحیطی)آب، خاک، هوا و ...( و آلودگی شدید محیط بودن شرایط زیستمناطق، بحرانی

نبودن عملیات آبخیزداری و شوری و تخریب ها،  ضعف پوشش گیاهی و کافیاراضی زراعی و باغات و تصرف حریم رودخانه

 خاک 

 اجرایی

تعلل در اجرای قوانین مصوب فارغ از آمایش سرزمین؛ فقدان مدل مناسب برای آمایش سرزمین؛  فقدان ساختار و تشكیالت  

اجرایی مناسب برای انجام فعالیت های آمایش سرزمین؛ عدم وجود ضمانت اجرایی کافی برای مصوبات اجرایی مربوط به آمایش 

مقامات استانی برای اجرای طرح های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی، فنی و آمایشی؛   سرزمین؛ ضعف نهادهای اجرایی، فشار سیاسی

 روشن نبودن ساز و کار هماهنگی طرح ها و برنامه ها و تبعیت طرح های پایین دست و محلی از طرح های باالدست  

 نهادی

باور ضعیف  قدان سندهای فرادست کارآمد، عدم اجرای موفق و ف  سنتی بودن نظام برنامه ریزی در پذیرش رویكرد آمایشی، 

ضعف ساختاری رشته های اصلی ذی مدخل در آمایش  متولیان امر به اثربخشی رویكرد آمایشی در تحقق توسعه یكپارچه و پایدار،

های  پذیری محدود در استراتژی های طرحانعطاف ریزی،سرزمین در طرح و ارتقای سطح گفتمان آمایش سرزمین در نظام برنامه

آمایشی؛ فقدان  قواعد و مقررات مناسب و تفكر نظامند و نهادینه برای مدیریت سرزمین؛ نبود نهادهای قانونی مشخص و مسئول 

برای مدیریت سرزمین؛  فقدان منابع علمی به روز و کارهای پژوهشی عمیق در حوزه های برنامه ریزی آمایشی؛ فقدان درک 

ی آمایشی؛ فقدان عزم و اراده کافی در به کاربردن نتایج مطالعات آمایش سرزمین در تدوین و مشترک از مفهوم توسعه در طرح ها

سازی در بخش آمایش سرزمین، عدم گیری و تصمیماجرای برنامه های توسعه؛  عدم حضور ذینفعان و ذینفوذان در فرایند تصمیم

ن، عدم وجود برنامه ریزی راهبردی نهادی در ارتباط با آمایش وجود اختیار نهادها در تدوین مقرارت در جهت آمایش سرزمین استا

 سرزمین استان  عدم پاسخگویی نهادی در ارتباط با آمایش سرزمین استان.

مدیریتی 

 و قانونی

ای، عدم حضور نبود مدیریت یكپارچه شهری و منطقهها، ها و طرحضعف جایگاه قانونی و فقدان سلسله مراتب پیوسته برنامه

تمامی نهادهای دخیل و عناصر موثر در تهیه طرح آمایش استان، فقدان سند یا آیین نامه قانونی تبیین کننده جایگاه و نحوه تدوین، 

تاکید بیش از 00های مدیریتی بجای نگاه آمایشی، تصویب و بازنگری طرح آمایش استان، مبتنی بودن نظام تخصیص بر چانه زنی

آبادی مكان بجای رفاه و امنیت انسان، قطبی شدن توسعه به مرکزیت کالنشهر تهران و تثبیت وضع حد برنامه های آمایشی بر 

های علمی مختلف در ارائه تعریفی میان موجود به عنوان تصویری عادی از فرایند توسعه فضایی، نبود ائتالف بین متخصصان حوزه

رسالت آمایش سرزمین بین متولیان امر آمایش سرزمین در استان، رشته ایی از آمایش سرزمین، وجود تعدد برداشت از مفهوم و 

های آمایشی ها و تصمیمات، ضعف طرح و برنامهها و نگاه آمایشی در اسناد قانونی هدایتگر برنامهعدم تعریف دقیق جایگاه برنامه

-لیل گرایی آمایش سرزمین به یكسری طرحتهیه شده در ارائه الگویی کارآمد برای توسعه پایدار یكپارچه مناطق مختلف استان، تق

در آمایش  محلی شرایط با مداخله ملی و مقررات قوانین های نهادی و قانونی محكم، عدم تناسبایی بدون پشتوانههای توصیه

ریزی استان در نظام برنامهروشن نبودن جایگاه طرح آمایش استان سرزمین، تعدد قوانین و مقرارت در ارتباط با آمایش سرزمین، 

 تهران. 

 .1937ای نگارندگان، منبع: مطالعات کتابخانه
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 های آمایش در استان تهرانپ یری طرحشناسایی موانع موثر بر تحقق -

عامل به عنوان موانع مؤثر بر رویكرداجرای برنامه ریزی آمایش سرزمین استان تهران  22طور که مطرح شد همان

ریزی آمایش سرزمین مک جهت استخراج عوامل اصلی تأثیرگذار بررویكرداجرای برنامهافزار میک شناسایی و با نرم

بخش مختلف تنظیم شده است. درجه پرشدگی ماتریس  1است که در 13*13مورد تحلیل قرار گرفتند. ابعاد ماتریس 

اند و در واقع اشتهای بر همدیگر ددهد عوامل انتخاب شده تأثیر زیاد و پراکندهدرصد است که نشان می  52/03

رابطه  173متغیر قابل ارزیابی در این ماتریس،  3031بوده است. از مجموع . سیستم از وضعیت ناپایداری برخوردار

اند. از طرف دیگر عدد صفر بوده که به این معنی است عوامل بر همدیگر تأثیر نداشته یا از همدیگر تأثیر نپذیرفته

درصد برخوردار بوده که 00شدگی  ای از مطلوبیت و بهینهبار چرخش داده 2با  های آماریماتریس براساس شاخص

 (.2و نمودار  1های آن است )جدولحاکی از روایی باالی پرسشنامه و پاسخ

 
 های آمایش در استان تهرانپ یری طرحتحقق بر موقعیت و وضعیت موانع موثر :2 نمودار

 در استان تهران نیسر م شیآما یهاطرح پ یریتحقق: موانع تاثیرگ ار بر 2 جدول

 هاشاخص عالمت هاشاخص عالمت

c1 نیسرزم شیآما با ارتباط در مقرارت و نیقوان تعدد c12 مردمی اقتصادی هایتشكل و تعاونی بخش اندک رشد 

c2 
 بخش ویی اجرای ها دستگاه در ها برنامه بهی ا بودجه نگاه

 ها
c13 ییگرا مصرف بر دیتاک با طیمح با انسان حیناصح تعامل 

c3 
عدم وجود برنامه ریزی راهبردی نهادی در ارتباط با آمایش 

 سرزمین استان
c14 

 برنامه نظام در استان آمایش طرح جایگاه نبودن روشن
 تهران استان ریزی

c4 
یی الگو ارائه در شده هیتهی شیآمای ها برنامه و طرح ضعف

 استان مختلف مناطق كپارچهی داریپا توسعهی برا کارآمد
C15 

فقدان  قواعد و مقررات مناسب و تفكر نظامند و نهادینه 
 برای مدیریت سرزمین

c5 نیسرزم شیآمای برا مناسب مدل فقدان C16 
 اسناد دری شیآما نگاه و ها برنامه گاهیجا قیدق فیتعر عدم

 ماتیتصم و ها برنامه تگریهدای قانون

c6 
 متعادل عیتوزی چگونگ مورد در الزمی ها استیس فقدان

 استان در تیجمع
C17 سنتی بودن نظام برنامه ریزی در پذیرش رویكرد آمایشی 

c7 نیسرزم شیآما از فارغ مصوب نیقوانی اجرا در تعلل C18 

ی برای استان مقاماتی اسیس فشار ،ییاجرای نهادها ضعف
 وی فن یاقتصاد هیتوج فاقدی عمرانی ها طرحی اجرا

 یشیآما
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c8 

 تیتثب و تهران کالنشهر تیمرکز به توسعه شدنی قطب
 توسعه ندیفرا ازی عادی ریتصو عنوان به موجود وضع

 ییفضا

C19 
نبود نهادهای قانونی مشخص و مسئول برای مدیریت 

 سرزمین

c9 
 در مختلفی علمی ها حوزه متخصصان نیب ائتالف نبود

 نیسرزم شیآما ازیی ا رشته انیمی فیتعر ارائه
C20 

یی اجرا مصوباتی برای کافیی اجرا ضمانت وجود عدم
 نیسرزم شیآما به مربوط

c10 
گیری و عدم حضور ذینفعان و ذینفوذان در فرایند تصمیم

 سازی در بخش آمایش سرزمینتصمیم
C21 

عدم وجود اختیار نهادها در تدوین مقرارت در جهت 
 آمایش سرزمین استان

c11 
 محلی شرایط با مداخله ملی مقررات و قوانین تناسب عدم

 نیسرزم شیآما در
C22 

باور ضعیف متولیان امر به اثربخشی رویكرد آمایشی در 
 تحقق توسعه یكپارچه و پایدار

 .1937منبع:یافته های پژوهش،           

 (SSIM)  1ساختاری تعاملی خود ماتریس -

 خودتعاملی ماتریس در عوامل این ،نیسرزم شیآما یهاطرح پذیریتحققشناسایی موانع تاثیرگذار بر  از پس

ای طراحی شد که ساختار کلی آن همانند جدول ( وارد شده است. برای این منظور، ابتدا پرسشنامهSSIMساختاری )

دهندگان ستون اول جدول از پاسخ و ودو فاکتور انتخاب شده در سطر( بیست1( است. در این جدول )1شماره )

روابط  حالت چهار با استفاده از خودتعاملیدویی عوامل را مشخص کنند. ماتریسکه نوع ارتباطات دوبهخواسته شده 

  است. شده تكمیل شد، و توسط خبرگان و متخصصان تشكیل مفهومی
: ماتریس خود تعاملی ساختاری 9جدول شماره 

 

 2دسترسی اولیه ماتریس-

 شده حاصل یک( -ارزشی )صفر دو ماتریس یک به ساختاری خودتعاملی ماتریس تبدیل از دسترسی اولیهماتریس 

و عدد صفر جایگزین X و  Vهایعدد یک جایگزین عالمت سطر هر در دسترسی، باید ماتریس استخراج است. برای

 اولیه ماتریس دسترسی سطرها، تشكیل تمام تبدیل حاصل شود. دسترسی اولیهدر ماتریس O وA های عالمت

                                                           
1. Structural Self – Interaction Matrix 

2. Initial reachability matrix. 
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 Jای است که اگر بُعد گونهرابطه ثانویه به است. شده کنترل هابعد/ شاخص بین ثانویه روابط سپس .(2است)جدول

ماتریس  روابط نمادهای تبدیل خواهد شد. با Kمنجر به بُعد  Jمنجر شود، پس بُعد  Kشود و بعد به  Iمنجر به بُعد 

SSIM به ماتریس دست پیدا کرد. توانزیر می قوائد حسب بر یک، و صفر اعداد به 

 : ماتریس دسترسی اولیه0 جدول

 
 های پژوهشمنبع: یافته     

 1نهایی دسترسیماتریس -

دست آمده ( به3در این مرحله، کلیه روابط ثانویه بین متغیرها بررسی شده و ماتریس دسترسی نهایی مطابق جدول )

 است عبارت متغیر هر نفوذ نفوذ و میزان وابستگی هر متغیر نشان داده شده است. قدرتاست. در این ماتریس، قدرت 

 از عبارت است وابستگی میزان باشد. داشته نقش هاآن ایجاد در تواندتعداد نهایی متغیرهایی )شامل خودش( که می از

 شود.می مذکور متغیر ایجاد موجب که متغیرهایی نهایی تعداد

 

 

 

 

                                                           
1. Final Reachability Matrix 
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 ماتریس دسترسی نهایی: 1 جدول

 
 در استان تهران نیسر م شیآما یهاطرح پ یریتحققموانع تاثیرگ ار بر بندی سطح -

بندی دست آمده که نتیجه نهایی آنها در جدول زیر جمعها در جدول زیر بهگانه متغیردر این پژوهش سطوح شش

ها کامال تهران که مجموعه خروجی و مشترک آنهای آمایش سرزمین در استان پإیری طرحشده است. موانع تحقق

 .گیردیكسان باشد، در باالترین سطح از سلسله مراتب مدل ساختاری تفسیری قرار می

 در استان تهران نیسر م شیآما یهاطرح پ یریتحققبندی موانع تاثیرگ ار بر : سطح6 جدول

عوام

 ل
 سطح مجموعه مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی

C1 
و21و13و10و13و13و11و15و1و0و3و2

22 
 پنجم 15و1و0و1 15و1و0و3

C2 3سوم 25 25و10و13و3و3و1 22و21و25و10و13و11و1و 

C3 
13و17و11و13و13و12و11و15و1و3و2

 21و25و10و
 هفتم 11و13و12و11و15و3 11و13و12و11و15و3و2

C4 
13و17و11و10و13و13و12و15و1و3و2

 22و21و25و10و
 13و17و11و10و13و13و15و1و3و1

و17و11و10و13و13و15و1و3

13 
 هشتم

C5 
و25و10و13و17و11و13و13و1و3و3و1

 22و21
 ششم 13و13و1و3و3و1 25و13و13و1و3و3و1

C6 1دوم 17و11و7و1و1 17و11و7و1و1 21و10و17و11و7و1و 
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C7 121و25و10و13و17و11و15و1و3و 
25و1310و17و13و11و15و0و3و3و2و1

 22و21و

و25و10و13و17و11و15و3و1

21 
 چهارم

C8 1دوم 22و21و10و17و10و11 22و21و10و17و10و11و0 22و21و10و17و10و11و 

C9 2سوم 10و13و17و11و10و13و11 10و13و17و11و10و13و11و0 10و13و17و11و10و13و11و 

C1

0 
 چهارم 25و10و13و17و11 25و10و13و17و11و13و11 22و25و10و13و17و11و10و13و12و3

C1

1 
 چهارم 13و13و0و3و7و1و0و3 11و10و13و13و12و0و3و7و1و0و3و2و1 13و17و13و13و0و3و7و1و0و3

C1

2 
 اول 17و13و3 17و11و13و3و3 13و17و13و11و3

C1

3 

و10و17و11و13و12و11و15و0و3و3و3

 22و21و25
 اول 11و13و12و11و15و0و3و3و3 11و13و1و11و15و0و3و3و3و2و1

C1

4 
 هفتم 13و11و3 10و13و11و15و3و3و1 17و13و11و1و3و2

C1

5 

و25و10و13و17و11و13و11و3و7و3و2

 22و21
 ششم 21و25و10و17و3و7و3 21و25و10و17و0و3و7و3و1

C1

6 

و25و10و13و17و13و12و11و0و3و3و3

 22و21

و21و25و10و13و10و13و15و0و3و3و3

22 

21و25و10و13و13و0و3و3و3

 22و
 ششم

C1

7 
 25و10و13و0و3و7و1و0و3و3

و13و12و11و15و0و3و7و1و0و3و3و2و1

 22و25و13و11و10و13

و11و13و12و3و7و1و0و3و3

 22و21و25
 پنجم

C1

8 
 25و10و13و0و3و7و1و3

و17و11و10و12و11و15و0و3و1و3و3و1

 21و25و10
 چهارم 25و10و0و3و1و3

C1

9 
 22و21و25و13و10و13و0و3و7و1

13و11و10و13و15و0و3و7و1و0و3و3و2

 25و
 چهارم 25و13و10و13و0و3و7و1

C2

0 
 22و21و10و13و17و11و10و0و1و2

و13و17و11و10و13و15و0و1و3و3و2

 21و25و10
 چهارم 21و10و13و17و10و0و1و2

C2

1 
 22و25و13و11و10و15و7و1

و17و11و10و13و15و7و1و0و3و3و2و1

 22و25و10و13
 سوم 22و25و13و11و10و15و7و1

C2

2 
 21و25و17و11و7و1

و10و17و11و10و13و15و0و7و3و2و1

 21و25
 اول 21و25و17و11و7

 های پژوهشمنبع: یافته  

سطح  هشت به در استان تهران، نیسرزم شیآما یهاطرح پذیریتحققموانع تاثیرگذار بر  (0) جدول شماره طبق نتایج

 نمایان مختلف سطوح معیارهای ارتباط و بین معیارها تاثیرگذاری و متقابل شده است. در شكل زیر روابط بندیطبقه

 و قبلی گام در آمده دستبه سطوح اساس بر نهایی شود. دیاگرامگیری میتصمیم درک بهتر فضای موجب که است

 پذیریدسترس ماتریس همچنین و معیارها از یک هر سطوح به توجه با. گرددترسیم می نهایی دستیابی ماتریس طبق

 (.2)شكل.شودمی رسم هاپذیریانتقال گرفتن نظر در با تفسیری اولیه ساختاری مدل نهایی،
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 های پژوهشمنبع: یافتهدر استان تهران،  نیسر م شیآما یهاطرح پ یریتحققموانع تاثیرگ ار بر  تفسیری -مدل ساختاری: 2شکل 

نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص  MICMACدر این مرحله با استفاده از روش 

-تحققتوان تمامی موانع تاثیرگذار بر شده است. پس از تعیین قدرت نفوذ یا اثرگذاری و قدرت وابستگی عوامل، می

-های چهارگانه روش ماتریس اثر متغیرها طبقهدر استان تهران را در یكی از خوشه نیسرزم شیآما یهاطرح پذیری

دارند. این متغیرها  وابستگی ضعیفی و بندی کرد. اولین گروه شامل متغیرهای مستقل )خودمختار( است که قدرت نفوذ

هستند که از قدرت نفوذ  1یر متغیرها مجزا هستند و ارتباطات کمی دارند. گروه دوم متغیرهای وابستهسا از تا حدودی

باشند که از قدرت نفوذ و وابستگی باالیی می 2ضعیف اما وابستگی باالیی برخوردارند. گروه سوم، متغیرهای پیوندی

شود. گروه چهارم ها میباعث تغییر سایر شاخصمتغیرها  گونه عملی بر روی این شاخص هر واقع برخوردارند. در

طور که گیرد. این متغیرها دارای قدرت نفوذ باالو وابستگی پایینی هستند. همانرا در برمی 3متغیرهای مستقل )کلیدی(

 در تیجمع متعادل عیتوزی چگونگ مورد در الزمی ها استیس فقدان ( مالحظه می شود، متغیرهای1در شكل شماره )

ی نهادها ضعف(، 11) نیسرزم شیآما در محلی شرایط با مداخله ملی مقررات و قوانین تناسب عدم(، 1) استان

(، نبود 13) یشیآما وی فن یاقتصاد هیتوج فاقدی عمرانی ها طرحی اجرای برای استان مقاماتی اسیس فشار ،ییاجرا

(، باور ضعیف متولیان امر به اثربخشی رویكرد آمایشی 10نهادهای قانونی مشخص و مسئول برای مدیریت سرزمین )

 شیآما به مربوطیی اجرا مصوباتی برای کافیی اجرا ضمانت وجود عدم(، 22در تحقق توسعه یكپارچه و پایدار )

(، بیشتر تحت تاثیر 21قرارت در جهت آمایش سرزمین استان )( و عدم وجود اختیار نهادها در تدوین م25)نیسرزم

متغیر عوامل  ایجاد این دیگر، در عبارت و وابسته هستند. به جزء عناصر اثرپذیر سیستمی از نظر سایر عوامل بوده و

                                                           

1. Dependent variables 

2. Linkage variables 

3. Autonomous variables 
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 بهی ا بودجه نگاهچون ساز متغیرهای دیگر شوند. متغیرهایی همتوانند زمینهها کمتر میزیادی دخالت دارند و خود آن

 نیقوانی اجرا در تعلل( 0) نیسرزم شیآمای برا مناسب مدل فقدان(، 2) ها بخش ویی اجرای ها دستگاه در ها برنامه

 عنوان به موجود وضع تیتثب و تهران کالنشهر تیمرکز به توسعه شدنی قطب(، 7) نیسرزم شیآما از فارغ مصوب

ی فیتعر ارائه در مختلفی علمی ها حوزه متخصصان نیب ائتالف نبود(، 3) ییفضا توسعه ندیفرا ازی عادی ریتصو

 حیناصح تعامل( و 12) مردمی اقتصادی هایتشكل و تعاونی بخش اندک رشد(، 0) نیسرزم شیآما ازیی ا رشته انیم

که دارای قدرت  انددر گروه متغیرهای مستقل )خودمختار( قرار گرفته (13) ییگرامصرف بر دیتاک با طیمح با انسان

-پایینی وابستگی و باال قدرت نفوذ از هستند؛ و سیستم نفوذ و وابستگی ضعیف هستند. این متغیرها نسبتاً غیرمتصل به

ریزی راهبردی (، عدم وجود برنامه1) نیسرزم شیآما با ارتباط در مقرارت و نیقوان تعددبرخوردارند. متغیرهای 

 کارآمدیی الگو ارائه در شده هیتهی شیآمای هابرنامه و طرح ضعف و (3سرزمین استان )نهادی در ارتباط با آمایش 

گیری و (، عدم حضور ذینفعان و ذینفوذان در فرایند تصمیم3) استان مختلف مناطق كپارچهی داریپا توسعهی برا

و نهادینه برای مدیریت  ( فقدان  قواعد و مقررات مناسب و تفكر نظامند15سازی در بخش آمایش سرزمین )تصمیم

های مانع و جزو متغیر (13)  تهران استان ریزیبرنامه نظام در استان آمایش طرح جایگاه نبودن روشنو  (10سرزمین )

بر متغیرها تاثیر بسیار زیادی  روند.ا ینشمار میبه در استان تهران نیسرزم شیآما یهاطرح پذیریتحققتاثیرگذار بر 

برخوردارند.  پایینی وابستگی و نفوذ باال قدرت از استان تهران دارند و های آمایش سرزمین درطرحپذیری تحقق

شوند. واضح است که این متغیرها متغیرهایی که قدرت نفوذ باالیی دارند، اصطالحاً متغیرهای کلیدی خوانده می اصوالً

 نگاه و ها برنامه گاهیجا قیدق فیتعر عدمد. متغیرهای گیرندر یكی از دو گروه متغیرهای مستقل یا پیوندی جای می

و سنتی بودن نظام برنامه ریزی در پذیرش رویكرد  (11) ماتیتصم و هابرنامه تگریهدای قانون اسناد دری شیآما

باشد و از قدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخوردار است. در واقع هرگونه ( جزو متغیرهای پیوندی می17آمایشی )

 شود.متغیر باعث تغییر سایر متغیرها میعملی بر روی این 

 
 MICMACبا استفاده ا  روش  در استان تهران نیسر م شیآما یهاطرح پ یریتحققموانع تاثیرگ ار بر بندی : خوشه9 شکل
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 گیرینتیجه

 استانی در راستای رفع موانع و تنگناهای اسناد آمایش سرزمین،  و ملی سطوح در آمایش مدیریت نظام در تغییر

 مدیریت نظامبه اختیارات واگذاری و ایهای منطقهتمرکززدایی جهت رسیدن به تعادل هایپیگیری سیاست مستلزم

در این راستا جهت رفع موانع و است.  ایران در گراییمنطقه سازوکارهای و مشارکت مردم سطح افزایش محلی،
های اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، های مختلف شاخصتنگناهای آمایش سرزمین در استان تهران، بررسی مؤلفه

های آمایش سرزمین بسیار بااهمیت است. های کارشناسان اجرایی طرحاجرایی برگرفته از دیدگاه -نهادی و مدیریتی
در استان تهران است. شناسایی  نیسرزم شیآما یهاطرح پذیریتحققنع تأثیرگذار بر هدف از این پژوهش بررسی موا

 و اثرگذار و اصلی هایشاخص یافتن نیازمند در استان تهران نیسرزم شیآما یهاطرح پذیریتحققموانع تأثیرگذار بر 
 شیآما با ارتباط در مقرارت و نیقوان تعددها است. نتایج این نوشتار حاکی از آن بود متغیرهای آن بین ارتباط برقراری

 و طرح ضعف (و3ریزی راهبردی نهادی در ارتباط با آمایش سرزمین استان )(، عدم وجود برنامه1) نیسرزم
(، عدم حضور 3) استان مختلف مناطق كپارچهی داریپا توسعهی برا کارآمدیی الگو ارائه در شدهتهیهی شیآما هایبرنامه

( فقدان  قواعد و مقررات 15سازی در بخش آمایش سرزمین )گیری و تصمیمنفوذان در فرایند تصمیمذینفعان و ذی
-برنامه نظام در استان آمایش طرح جایگاه نبودن روشنو  (10مناسب و تفكر نظامند و نهادینه برای مدیریت سرزمین )

 به در استان تهران نیسرزم شیآما یهاطرح پذیریتحققی مانع و تأثیرگذار بر هاجزو متغیر (13)  تهران استان ریزی
های آمایش سرزمین در استان تهران دارند و از پذیری طرحبر تحققمتغیرها تأثیر بسیار زیادی  روند. اینشمار می

های ها در چارچوب محدودهتعادلیو بیها برخوردارند. با این نتایج، شناخت نابرابریپایینینفوذ باال  وابستگیقدرت 
گذاری در جهت رفع و کاهش های موجود و سیاستجغرافیایی استان تهران و درنتیجه پی بردن به اختالفات و تفاوت

یكی از آید. های آمایش سرزمین به شمار میها از وظایف اساسی متولیان توسعه مناطق استانی در قالب طرحنابرابری
اجرایی با مبانی و مطالعات جامع آمایش  هایبرنامه، میزان انطباق یافتگیتوسعهصادی و معیارهای های اقتشاخص

باشد،  شدهتنظیمآمایش سرزمین  هایمؤلفهبر اساس  هاسازماناجرایی و عملیاتی  هایبرنامهاگر  .سرزمین است
است  نگریجامعو ماهیت آمایش سرزمین که  اهویژگیاگر به  .پیشرفت و توسعه را نیز به دنبال دارد هایگیریجهت

، توجه شودمیو اگر به اهداف آمایش سرزمین که در توسعه متوازن و توسعه عادالنه و استفاده بهینه از منابع خالصه 
گیری مكاتب با بررسی تاریخچه شكل .قابل تبیین است خوبیبهکنیم، نقش مهم آمایش سرزمین در توسعه و پیشرفت 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  هایبحرانمكاتب فوق، حاصل  گیریشكلکه علل  شودمیزمین، مشاهده آمایش سر
با توجه به  .انداقتصادی، اجتماعی و سیاسی از اهرم آمایش سرزمین بهره گرفته هایبحرانبوده است و برای حل 

به اینكه باید تمهیدات برنامه ششم توسعه استراتژیک است و با توجه  ریزیبرنامهماهیت آمایش سرزمین که مبتنی بر 
آمایش سرزمین فرصتی را  هایمؤلفهو آشنایی با مبانی  آموزیمهارتاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام شود، 

ها در ها و سازمانهای استانی و تعیین سهم مناطق، بخشبلندمدت با رویكرد استفاده از ظرفیت هایبرنامهبرای تهیه 
 هایی چون:در این راستا، پیشنهاد .خواهد کردفراهم استان تهران را  بلندمدتها و اهداف تحقق برنامه

ایجاد ساختار های هماهنگی و همكاری بین قلمرو های متعدد و متفرق مدیریت شهری و مدیریت روستایی و نیز  -
برنامه ریزی و اجرای استراتژی های فضایی طرح بین قلمروهای حكومتی و نهاد های بخشی با هم دیگر در زمینه 

 آمایش .

 منتخب نهادهای بین تداخل کشور و رفع هایاستان هایتفاوت و هاتنوع اساس بر سرزمین مدیریت ساختار طراحی -

 شهرستانی و استانی سطوح در منتصب و
 ها در استان.داده اشتراک گذاشتن به ها،فعالیت نمودن داربرای مكان مناسب هایتهیه مدل -
 .آن قانونی جایگاه تعریف و استانی آمایش هایطرح تهیه پشتیبان قانونی زمینه ایجاد -
 رفع تداخل بین نهادهای منتخب و منتصب در سطوح استانی و شهرستانی  -
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 انجام حوزه در خصوصبه استان در محلی و استانی، ملی مختلف سطوح بین مشترک همكاری نظام برقراری -
 .محیطیزیست و ونقلحمل بخش در مشترک هایپروژه

 آمایش. هایو سیاست اهداف به پایبندی -
 ای ملی آمایش سرزمین(.ماده 10و مقررات )ضوابط  قوانین در بازنگری -
 جهتالزم  سازوکارهای ایجاد چگونگی نامهآیین "تصویب  و تهیه طریق از استان آمایش برنامه قانونی جایگاه تبیین -

 کالبدی هایبا طرح آمایشی ملّی اسناد بین الزم پیوند برقراری و مختلف هایدستگاه در آمایشی نگرش نمودن نهادینه

 ساختاری - راهبردی هایسایر طرح و شهری مجموعه هایطرح ای،منطقه عمران و توسعه هایطرح ای،منطقه و ملّی

 ."وزیرانهیئتتوسط  " محلی و ایملّی، منطقه سطوح در
 های توسعه و آمایش سرزمین. گیرکردن مراکز علمی و دانشگاهی جهت ایده پردازی درزمینه برنامه در -
 این زمینه در قانونی ابهامات رفع و آمایش هایطرح بازنگری و اجرا و تصویب و بررسی، تهیه قانونی نظام طراحی -
 نهادی آن هایجنبه بر تأکید با استان آمایش برنامه بازخورد و پایش، اجرا، تهیه نحوه نامهآیین تصویب و تدوین -

 استان. آمایش برنامه تصویب مراحل پایان از پیش
 تهران استان شورای و استان توسعه و ریزیبرنامه شورای جایگاه تقویت در نهفته هایپتانسیل به بیشتر توجه -
این  از مطلوب استفاده و تعامل و هاها در تدوین و اجرای برنامهبخشها و تالش در راستای مشارکت دادن دستگاه -

 تحوالت.
ظرفیت باالی تحقیقاتی و برنامه ریزی و  استان مدیریت نظام در باال تحصیالت با انسانی نیروی ظرفیت از استفاده -

 دانشگاهی و مراکز آموزش عالی جهت تهیه و پیشبرد برنامه های توسعه استان
ها مندی مناسب از ظرفیتهای پیرامونی و مرکزی باهدف بهرههای استانافزایش کارایی و بازدهی اقتصادی فعالیت - 

ها، نوسازی و اصالح ساختاری های مكمل و تخصصی در استانهای توسعه مانند توجه به فعالیتو فرصت
های کشور شده بین استانعلی و بر اساس مطالعه انجامهای مهم اقتصادی هر استان با توجه به اینكه در شرایط ففعالیت

های مختلف توسعه وجود دارد این راهبرد در توسعه سرزمینی بسیار مؤثر و های زیادی به جهت شاخصعدم تعادل
 بااهمیت است.

 عه.ها باألخص در مناطق روستایی استان باهدف رفع محرومیت و حمایت از اقشار نیازمند جامکاهش محرومیت -
 تقریبًا کامل همپوشی دلیلی به استان فضایی ریزیبرنامه در "منطقه عملكردی و گرهی تهران" ایده دادن قرار محور -

 .تهران استان قلمرو با آن

 تهران با استان آمایش برنامه مختلف مراحل در عمومی و دولتی نهادهای ترگسترده مشارکت زمینه کردن فراهم -

 .محلی نهادهای نیز و استانی برنهادهای تأکید
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