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Abstract  
Attempts to prepare a national spatial plan over the 
previous 35 years have always met problems and 
challenges. Experience of spatial planning in Iran (often at 
national level) has encountered events and decision taking 
through concepts, theories, techniques, producers, 
processes, organizations and logic that have sometimes led 
to improvement in this work and at other times deviated it 
from its correct path. This research aims to analyse and 
evaluate spatial planning through a process of planning 
point of view and, in this way, focuses on concepts, 
organizations and current rules in Iran’s planning system 
to understand some of present challenges and make 
recommendation for confronting them. According to the 
research outcomes, major reasons for the failure of Iran’s 
spatial plans are found in the conceptual, organizational 
and logical contexts. It is therefore not expected that 
spatial planning recommendations would be operational, 
because of incorrect presumptions and poor recognition 
that surround the spatial planning issue as well as some 
independent and obligatory rules, unstable and imprecise 
organizational arrangements, and the existence of a 
dominant sectorial view of long-term economic 
development planning. 
  
Keywords: Spatial planning, Process of planning, 
Evaluation. 

  
  چکیده

سال گذشـته   35تالش براي داشتن یک برنامه ملی آمایش سرزمین در طول 
ریزي از  تجربه برنامه. هاي متعددي مواجه شده است همواره با موانع و چالش

هـاي پرفـراز و    گیـري  تصـمیم   نوع آمایش سرزمین در ایران موید اتفاقـات و 
اي، فراینـدي، سـازمانی و    اي، تکنیکی، رویـه  نشیبی در ابعاد مفهومی، نظریه

گاه در جهت بـه انـزوا   باشد که گاه منجر به پیشبرد این امر شده و  قانونی می
این پـژوهش قصـد   . کشاندن و انحراف از مسیر اصلی حرکت گردیده است

را بـا دیـدگاه فراینـدي بررسـی و      "آمـایش سـرزمین  "ریـزي   دارد که برنامه
هاي درگیر و قوانین حاکم بـر   ارزیابی کند و در این مسیر به مفاهیم، سازمان

سرزمین توجه خاصی نشان دهد تا ریزي ایران در رابطه با آمایش  نظام برنامه
هاي موجود در گذشته و حال را دریابد و براي رهایی  بتواند بخشی از چالش
هاي پـژوهش،   بر اساس یافته. هایی ارائه دهد ها راه حل و برطرف نمودن آن

هـاي   هاي آمایش سرزمین در ایران در زمینـه  ترین علل عدم تحقق برنامه مهم
ــانون  ــا وجــود برداشــت . ی اســتمفهــومی، ســازمانی و ق هــاي نادرســت و  ب

هاي اندك از مقوله آمـایش سـرزمین، شـرایط جغرافیـایی سـرزمین       شناخت
پیچیده و متنوع ایران، قوانین کم و بیش مسـتقل و الـزام آور مـرتبط بـا آن،     
ــز وجــود نگــاه غالــب بخشــی در     ــبهم و نی ــزل و م جایگــاه تشــکیالتی متزل

قتصـادي و اجتمـاعی، عملیـاتی شـدن     مـدت توسـعه ا   هـاي میـان   ریزي برنامه
  . هاي آمایش با مشکالت فراوانی مواجه است پیشنهادات برنامه

  
  . ریزي، ارزیابی آمایش سرزمین، فرایند برنامه: ها کلید واژه
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  مقدمه
ریـزي آمـایش سـرزمین در ایـران بـه       اگرچه فرایند برنامـه 

مراحل عملیاتی نرسیده است، لکن اثـرات جـانبی مهمـی    
ریـزي   بر روي اصول و مبانی نظـري و عملـی نظـام برنامـه    

  .  ایران گذاشته است
براي انجام پژوهش نیاز به تدوین اهـداف و سـواالت   

 .بوسیله این نوشتار به آنها پاسخ داده شودبوده که 

  :ترین اهداف این پژوهش عبارتند از مهم
ــابی فراینــد برنامــه  -الــف آمــایش "ریــزي  تحلیــل و ارزی

 در ایران "سرزمین

در  "آمــایش ســرزمین"ریــزي  مقایســه فراینــد برنامــه -ب
 ریزي  ایران با فرایند علمی برنامه

ریـزي   فراینـد برنامـه   ارائه پیشنهادات به منظور اصالح -ج
  در ایران  "آمایش سرزمین"
  : چنین پژوهش شامل سه سوال اصلی می شود هم
در ایـران تـا    "آمایش سـرزمین "ریزي  فرایند برنامه -الف

  ریزي مطابقت دارد؟ چه حد با فرایند علمی برنامه
هاي آمایش سرزمین در ایـران   علل عدم تحقق برنامه -ب

 چیست؟
ریـزي   منظور اصالح فرایند برنامـه هایی به  چه راه حل  - ج

 شود؟  در ایران پیشنهاد می "آمایش سرزمین"

  
  ها مواد و روش

بــراي انجــام پــژوهش ابتــدا مفــاهیم و تعــاریف مــرتبط بــا  
هـاي موفـق جهـانی     آمایش سرزمین و نیز سوابق و فعالیت

در زمینه آمایش سـرزمین مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه و از      
ریزي و در نتیجه یک  فرایند برنامهطرفی چند نظریه معتبر 

  .گردد ریزي براي مقایسه تدوین می فرایند الگوي برنامه
ــزي     ــه ری ــیر تحــول برنام ــرور س ــس از م ــایش "پ آم

در ایران در مقاطع زمانی قبل و بعد از انقالب و  "سرزمین
هـاي آمـایش سـرزمین تهیـه شـده در سـطح        برنامه بررسی

یسـه تطبیقـی بـین فراینـد     ملی، ارزیابی فرایند به وسـیله مقا 
در ایران و فراینـد الگـوي    "آمایش سرزمین"ریزي  برنامه
ریزي تدوین شده، با اسـتفاده از معیارهـاي ارزیـابی     برنامه

  . گیرد انجام می
در نتیجـــه ارزیـــابی، مشـــکالت موجـــود در فراینـــد  

ــین و تحلیــل   "آمــایش ســرزمین"ریــزي  برنامــه ــران تبی ای
هایی جهت حل ایـن مشـکالت   در پایان پیشنهاد. شوند می

در ایـران   "آمـایش سـرزمین  "و بهبود فرایند برنامه ریـزي  
  . گردد می ارائه 

  
  هاي سنجش رویه
 روش مطالعات اسنادي  -الف

مصاحبه نیمه سـاختاریافته بـا مسـئوالن و متخصصـین      -ب
ــه منظــور  جمــع آوري اطالعــات  آمــایش ســرزمین ب

 در ایران    "آمایش سرزمین"
هـاي مـوردي بـه منظـور      تحلیل محتـواي نمونـه  روش  -ج

آمــایش  "ریــزي  توصــیف و تحلیــل فراینــد برنامــه   
 در ایران  "سرزمین

ــه    -د ــود برنام ــد موج ــی فراین ــه تطبیق ــزي  روش مقایس ری
در ایـران بـا الگـوي تـدوین شـده       "آمایش سرزمین"

ریزي  ریزي به منظور ارزیابی فرایند برنامه فرایند برنامه
 در ایران "آمایش سرزمین"

بــه منظــور ســنجش همگرایــی نظــرات  ) 1(فــن دلفــی  -ه
کارشناسان و صاحب نظران آمایش سرزمین در ایران 

 و ارزشگذاري معیارهاي ارزیابی 

  
  مفاهیم 

ریـزي و سـازمان دادن    آمایش سرزمین عبارتست از برنامه
هـا و محـل    نحوه اشغال فضا و تعیین محل سـکونت انسـان  

هـاي بـین عوامـل     چنـین کـنش   همها و تجهیزات و  فعالیت
  .اقتصادي –گوناگون نظام اجتماعی
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ریـزي،   هدف آمایش سرزمین این است که بـه برنامـه  
یـابی   بعدي جدید بدهد که همان نحـوه توزیـع و سـازمان   

  .هــا در سراســر ســرزمین ملــی اســت   هــا و فعالیــت انســان
(Budjet & plan organization, 1997)  

سیاسـت و خــط   "سـرزمین آمـایش  "ریـزي   در برنامـه 
شـود و توزیـع    هـا مشـخص مـی    مشی کلی توزیـع فعالیـت  

هـا و نحـوه اسـتفاده از     جغرافیایی جمعیت و سکونت گـاه 
  . اراضی کشور مطمح نظر است

ریــزي  ریــزي فضــایی در مرحلــه قبــل از برنامــه برنامــه
فیزیکــی اســـت کــه در آن خطـــوط کلــی و راهبـــردي    

ــده یــک فضــاي فیزیکــی را مطــرح   شــکل . کنــد مــیدهن
ــه ــا را در     برنام ــت و فض ــد جمعی ــا بع ــزي فضــایی الزام ری
  .بیند ها می فعالیت

  
  نگاهی به آمایش سرزمین در ایران و جهان

لـف جهـان از نظـر    تریزي فضایی در کشـورهاي مخ  برنامه
ریـزي در   این نـوع برنامـه  . باشد شکل و محتوا یکسان نمی

تاریخی جوامع گوناگون، به دالیل مختف از جمله تجربه 
متفــاوت، ســاختار حکومــت، میــزان توســعه یــافتگی،       

هـاي   هـاي جغرافیـایی شـکل    هاي سیاسی و تفاوت دیدگاه
  . مختلفی به خود گرفته است

  
  ریزي فضایی هاي اروپایی درباره برنامه رهیافت
ریـزي فضـایی در دو    هاي اروپـایی دربـاره برنامـه    رهیافت

انداز  چشم سند اول موسوم به. سند مهم خالصه شده است
ــا   ــعه فضــایی اروپ ــیون   ) 2(توس ــه توســط کمیس اســت ک

اروپایی براي کشـورهاي عضـو اتحادیـه اروپـا تهیـه شـده       
هاي هلندي است  این سند تا حدودي متاثر از برنامه. است

ــبکه   ــه موضــوع ش ــزرگ   و بخــش مهمــی از آن ب ــاي ب ه
زیسـت و شـبکه    هاي بازسازي محـیط  اکولوژیکی و برنامه
  (Faludi, 2000) .اختصاص داردشهري چند مرکزي 

اي بـه چشـم انـداز     سند توسـعه فضـایی اروپـا دریچـه    

هاي بلندمدت در مناطق مختلف این قـاره   توسعه همکاري
سند فوق با ممانعـت از انجـام اقـدامات    . آید به حساب می

هاي توسعه ملی  اي در تنظیم سیاست غیرهمگرا نقش ویژه
ــدا   ــارچوب اهـ ــو در چـ ــورهاي عضـ ف هریـــک از کشـ

. کنـد  بلندمدت چشم انداز توسـعه فضـایی اروپـا ایفـا مـی     
(European Commission, 1999)  

ــه ) CEMAT(ســند دوم  ــا در کمیت اي  در شــوراي اروپ
ــایش ســرزمین کشــورهاي    متشــکل از وزراي مســئول آم

ریـزي   با رهنمودهایی بـراي برنامـه   2000اروپایی در سال 
  (Faludi, 2006). فضایی در سراسر اروپا به تصویب رسید

از تحوالت بسـیار مهـم در بیـنش آمـایش سـرزمین و      
اي در سراسـر اتحادیـه و شـاید اروپـا،      ریـزي منطقـه   برنامه

سـازي   بـراي یکسـان  » مناطق اروپایی«پیدایش تفکر ایجاد 
هـا،   براي تحقق طرح. وضع زندگی در مناطق مرزي است

آمـاده  ) 3(هـاي عملیـاتی    نواحی عضـو بـراي خـود برنامـه    
اتحادیه اروپـا بـا برقـراري برنامـه      (Louis, 2004). کنند می

ــه    ــان منطق ــه می ــوم ب ــی) INTERREG(موس ــا   م ــد ت کوش
ریزي فضایی و همکاري فضـایی را   هاي نوین برنامه روش

در ایـن منـاطق   . تري تسري دهد به مناطق اروپایی گسترده
سعی بر این است که همکاري فراملی در توسعه فضایی با 

هاي سازمانی، اداري و مـالی بـه محـک زده    ایجاد ساختار
هاي مشترك و در راسـتاي   همکاري بر اساس برنامه. شود

چشـم انـداز   «هـاي   تحقق اهداف سیاسـی و جهـت گیـري   
  (Hooper, 2002). است» توسعه فضایی اروپا

شــبکه «کمیسـیون توســعه فضــایی اروپـا، ایــده ایجــاد   
مطـرح  را ) ESPON(» ریزي فضایی اروپـا  مالحظات برنامه

مشکل حمایـت مـالی و تکنیکـی بـراي ایجـاد ایـن       . نمود
بنـابراین  . ترین علـت عـدم پشـتیبانی آن اسـت     شبکه اصلی

هـا، بلکـه بـر اسـاس      تخصیص منابع مالی نه براساس پروژه
در حقیقت بـه دلیـل   . گیرد ها انجام می ها و مقایسه اولویت

بعـد از پایـان    ESPONفقدان یک سـاختار حمـایتی مـالی    
ESDP شکل گرفت .(Van Gestet & Faludi, 2005)  
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 هاي آمایش سرزمین در ایران بندي فعالیت دوره - 1جدول 

  موانع  هاي آمایش سرزمین فعالیت  بازه زمانی  دوره

  نگرش حاکمیت وقت  گیري مفهوم آمایش سرزمین شکل  1350تا اوایل دهه  1340اوایل دهه   دوره اول

 وقوع انقالب  مطالعات طرح جامع ستیران  1354 -1356  دوره دوم

 ساله 8جنگ   مطالعات طرح آمایش سرزمین اسالمی ایران  1362-1368  دوره سوم

  جنگ مشکالت سازندگی پس از  رکود نسبی  1368 -1376  دوره چهارم

  شتابزدگی و فراهم نبودن شرایط  مطالعات نظریه پایه توسعه ملی  1376 -1384  دوره پنجم

  نگرش دولت فعلی  رکود دوباره  تاکنون 1384  دوره ششم

   

 سیر تحول آمایش سرزمین در ایران
سند آمایش سرزمین هر کشور به عنوان راهبـردي ملـی و   

 هـاي ملـی،   ریـزي  بلندمدت حاوي سطوح مختلف برنامـه 

سـاله   50بـا وجـود سـابقه    . اي، استانی و محلی است منطقه
سـرزمین   هـاي آمـایش   ریزي در کشور ایران، برنامه برنامه

کشور، به دالیل مختلـف و وجـود مشـکالت اجرایـی در     
انـد از مرحلـه    گـاه نتوانسـته   هاي توسعه کشـور، هـیچ   برنامه

  .   مطالعات پایه فراتر رود
هاي آمـایش سـرزمین در    بندي فعالیت ، دوره1جدول 

ــه طــور خالصــه بیــان مــی   ــه . نمایــد ایــران را ب دوره اول ب
ریـزي   ر نظـام برنامـه  گیري مفهوم آمایش سرزمین د شکل

در دوره دوم با به اوج رسیدن عدم . شود ایران محدود می
ها در سـطح سـرزمین ایـران، ضـرورت اتخـاذ یـک        تعادل

اي در دولت مطرح گردیـد کـه    سیاست ملی توسعه منطقه
دوره سـوم  . حاصل آن مطالعات طرح جـامع سـتیران بـود   

 پس از وقـوع انقـالب اسـالمی ایـران منتهـی بـه مطالعـات       
طرح آمایش سرزمین اسالمی گردید که مشکالت جنگ 

دوره چهـارم همزمـان   . هاي آن شد مانع از اجراي سیاست
  باشـد کـه    با دوران سازندگی پس از جنـگ تحمیلـی مـی   

  
  

دوره پـنجم از  . گیـرد  آمایش سرزمین در حاشیه قـرار مـی  
با توجه دوباره به مقولـه آمـایش سـرزمین شـکل      76سال 
آن مطالعات نظریـه پایـه توسـعه ملـی     گیرد که حاصل  می
تـوان آنـرا    دوره ششم، دوره فعلی اسـت کـه مـی   . باشد می

دوره دوم رکود آمایش سرزمین به دلیـل رویکـرد دولـت    
  .  کنونی نامید

بررسی تجـارب کشـورهاي موفـق در حیطـه آمـایش      
دهد که ایـن موضـوع در اکثـر کشـورها      سرزمین نشان می

بـه  . اقتصـادي و اجتمـاعی   بیشتر ابعاد کالبدي دارد تا ابعـاد 
ریـزي فضـایی،    هاي دیگري نظیـر برنامـه   همین دلیل از نام

ریزي فیزیکـی و غیـره اسـتفاده     ریزي کالبدي، طرح برنامه
موضــوعات اصــلی آمــایش ســرزمین در بیشــتر . شــود مــی

ــدازها،     ــامل حفاظــت از چشــم ان ــایی ش کشــورهاي اروپ
زیسـت و یکپــارچگی   هـا، و بـه طــور کلـی محـیط     جنگـل 

لیکن در فرانسـه نقطـه شـروع آن،    . باشد ربري زمین میکا
تمرکز شدید پاریس و فاصله توسعه یـافتگی آن بـا سـایر    
مراکز جمعیتی فرانسه بوده و از این رو آمایش سرزمین با 
  اهــداف توســعه اقتصــادي و توزیــع عادالنــه درآمــد و      
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  تمرکززدایی از پاریس شکل گرفت که تصـادفا وضـعیت   
از . ن نیـز مشـابه فرانسـه و پـاریس بـوده اسـت      ایران و تهرا

ریـزي در ایـران شـبیه     طرف دیگر، نظام مدیریتی و برنامـه 
نظام متمرکز فرانسـه بـوده و بـر خـالف بیشـتر کشـورهاي       

هـاي   اروپایی، آمایش سرزمین در فرانسه در امتداد برنامـه 
بـه همـین   . توسعه شـهري بـه معنـاي متعـارف نبـوده اسـت      

ــه عنــو  ــران در برنامــهعلــت، فرانســه ب ریــزي  ان الگــوي ای
طـرح  "انتخـاب گردیـد و تهیـه اولـین      "آمایش سرزمین"

اجتماعی  -در ایران با رویکرد اقتصادي "آمایش سرزمین
  . توسط متخصصین فرانسوي صورت گرفت

  
 "آمـایش سـرزمین  "ریزي  ارزیابی فرایند برنامه

  ایران
در  "آمـایش سـرزمین  "ریـزي   براي ارزیابی فرایند برنامـه 

. شـود  استفاده میو فن دلفی ایران از روش مقایسه تطبیقی 
 "آمایش سرزمین"ریزي  بدین منظور فرایند موجود برنامه

 یک) آنچه باید باشد(در انطباق با ) آنچه هست(در ایران 
از نظر ساختار و محتوا تدوین شده ریزي  فرایند علمی برنامه

ایـن مقایسـه از طریـق تـدوین     . گیرد مورد مقایسه قرار می
بندي کیفی به آنها صورت  درجه معیارهاي نظري ارزیابی و

با استفاده از معیارهاي تدوین شـده، ارزیـابی در   . گیرد می
ریزي شـامل پـیش از تهیـه،     برنامه پنج مرحله اصلی فرایند

  . گیرد تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرا، انجام می
  

  ریزي  علمی برنامه تدوین یک فرایند
ریـزي بـه منظـور     براي تـدوین یـک فراینـد علمـی برنامـه     

ــد موجــود   ــی فراین ــه مقایســه تطبیق ــزي  برنام ــایش "ری آم
هاي مطرح شـده   ترین نظریه در ایران با آن، مهم "سرزمین

  .در این زمینه مورد برررسی و تلفیق قرار گرفته اند
  

  مدل فریدمن
یــابی  ریـزان علــت  فریـدمن معتقــد اسـت کــه وقتـی برنامــه   

  تکنیکــی را بــراي نــواحی داراي مشــکل خــاص بــه کــار  
هـاي ذیـل مشـغول     برند، عموما با بعضی یا همه فعالیت می
  :   شوند می

 بـراي  آنـرا  کـه  هـایی  شـیوه  به شده درست مشکل تولید .1
 .کند اصالح قابل سیاسی اقدام یا عمل

 ابـزار  بـا  دخالـت  منظور به موقعیت تحلیل و ریزي طرح .2
 هـاي  روش یـا  نهـادي،  هاي نوآوري سیاسی، تخصصی
 .اجتماعی بسیج

 هـا،  سیاست شکل به بالقوه حل راه چند یا یک طراحی .3
 ایـن . غیـره  و نهادي هاي نوآوري ذاتی عمل، هاي برنامه
 :از عبارتند نوعا ها حل راه

 خـرد  و کـالن  اهداف کردن تخصصی: نگري آینده •
 عمل مراحل ممکن، هاي قضاوت گویی پیش نیز و
 . غیره و

 هاي اجرا رویه •

 ارزیابی و بازخورد براي هایی رویه •

 گزینـه  هـاي  حـل  راه از تفصـیلی  ارزیابی یک انجام •
 هزینـه  تکنیکـی،  پـذیري  امکـان  لحاظ از پیشنهادي
 مختلـف  هـاي  گـروه  بـر  احتمـالی  اثـرات  اثربخشی،
 . غیره و سیاسی مقبولیت جمعیتی،

)Carmona and Sieh, 2004( 

  
  کارمونا و سیهمدل 

ــده آل برنامــه  ــه    یــک فراینــد ای ــوط ب ــزي کــه هــم مرب ری
– ریـزي  ریـزي فضـایی و هـم دیگـر اشـکال برنامـه       برنامه

اي،  ریـــزي منطقـــه ریـــزي حمـــل و نقـــل، برنامـــه برنامـــه
ریـزي بهداشـت داراي    هـا، برنامـه   ریـزي زیرسـاخت   برنامه

  :هاي زیر است ویژگی
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 آغــاز ســعهتو بــراي اي گســترده زمینــه درك بــا فراینــد •
 . شود می

 مختلف هاي مقیاس در را سیاسی و فضایی خرد اهداف •
 /ناحیـه  ویـژه  راهنمـاي  تا گسترده اختیارات سیاست از

 . نماید می تدوین محل

 از مقداري تنها که مذاکره /مرحله توسعه یک طریق از •
ــده نظــم فراینــد از قســمتی رســمی طــور بــه آنچــه  دهن

 . کند می حرکت است،) توسعه کنترل(

 و کنتـرل  هـدف  بـا  دهنـده  نظم رسمی فرایند این درون •
 . کند می حرکت بهتر کیفیت با توسعه واقعی تحقق

و سرانجام، در یک مرحله فرابینـی، بـازخورد و اجـرا    
  )Carmona & Sieh, 2004. (یابد ادامه می

  
  تدوین معیارهاي ارزیابی

هـاي رایـج فراینـد     نظریـه هـاي   بررسـی ویژگـی  با تلفیق و 
معیارهـاي   با استفاده از تجـارب جهـانی،  ریزي و نیز  برنامه

در تـدوین  . انـد  ارزیابی جهت مقایسه تطبیقی تدوین شـده 
معیارها سعی شده است که هر دو نوع معیـار سـاختاري و   
محتوایی در یکدیگر ادغام شوند تا هـم از نظـر وجـود یـا     
عدم وجود آن معیار و هم درجـه کیفـی آن ارزشـگذاري    

بیان دیگـر، ارزیـابی سـاختاري از طریـق مقایسـه       به. شود
تطبیقــی معیارهــا و ارزیــابی محتــوایی بــه کمــک تحلیــل  
محتواي اسناد، مصاحبه و دلفی با متخصصین امر صـورت  

  .  گرفته است
  

  گذاري معیارها   ابزار ارزش
 مختلـف  مراحـل  در شـده  تدوین معیارهاي گذاري ارزش
 آن ماهیت با متناسب ابزارهاي وسیله به ریزي برنامه فرایند
  . پذیرد می انجام کیفی صورت به و معیارها
 هـاي  روش از آمـده  بدسـت  اطالعـات  میـزان  دلیـل  به

 و اي کتابخانـه  اسـناد  مطالعـه  شـامل ( اطالعات آوري جمع
 افـراد  گونـاگون  هاي دیدگاه و) یافته ساختار نیمه مصاحبه

 ارزشــگذاري ایــران، در ســرزمین آمــایش امــر متخصـص 
 و دلفـی  ابـزار  وسـیله  مختلف بـه  مراحل در معیارها کیفی
 تحلیـل  کمک به و مختلف کارشناسان نقدهاي از استفاده
  .      گیرد می صورت موردي هاي نمونه محتواي
ــع در ــابی واقـ ــاختاري ارزیـ ــوایی و سـ ــد محتـ  فراینـ
 و هـم  بـا  همزمان ایران در "سرزمین آمایش" ریزي برنامه
 مراحـل  سـنجش  معیارهـاي  بـه  کیفی بندي درجه قالب در

 سـنجش  بـراي . گیـرد  مـی  انجـام  ریزي برنامه علمی فرایند
 پــنج مقیــاس یــک دلفــی، فــن بوســیله معیــار هــر کیفیــت
 متوسـط،  خـوب،  خـوب،  بسـیار  درجـات  شـامل  اي درجه
 بـراي . اسـت  شـده  گرفتـه  نظر در ضعیف خیلی و ضعیف
هفـت   نظریـات  از دلفـی  فـن  کمک به معیارها بندي درجه
 ایـران  در سـرزمین  آمـایش  متخصـص  و نظـر  صاحبنفر 

ــده اســتفاده ــم. اســت ش ــین ه ــه چن ــور ب ــع منظ  آوري جم
 نیمــه مصــاحبه ســرزمین آمــایشبیشــتر دربــاره  اطالعــات

  . است گرفته انجام افراد اینپنج نفر از  با ساختار یافته
در  "آمــایش ســرزمین"ریــزي  ارزیــابی فراینــد برنامــه
ــنج    ــک پ ــه تفکی ــران ب ــومی   ای ــد عم ــالن فراین ــه ک مرحل

ریزي و به وسیله انطباق با فرایند تدوین شده الگوي  برنامه
با محاسبه میانگین درجـه کیفـی   . ریزي انجام گرفت برنامه

معیارها در هر مرحله، نتایج ارزیابی در آن مرحلـه روشـن   
در مراحل تهیه، اجـرا و نظـارت بـر حسـب دو     . شده است

ــی    ــوردي و در مراحــل پ ــه م ــه و تصــویب  نمون ش از تهی
ریـزي وضـعیت    هاي مختلـف تجربـه برنامـه    برحسب دوره

  .   کیفی معیارها تعیین گردیده است
  

  ارزیابی مرحله پیش از تهیه
  :معیارهاي ارزیابی در این مرحله عبارتند از
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  هاي مختلف در دوره "آمایش سرزمین"ریزي  ارزیابی مرحله پیش از تهیه فرایند برنامه - 2جدول 

  مطالعات بندي دوره  مرحله برنامه ریزي

  سرزمین آمایش

  وضعیت کیفی

  

  پیش از تهیه

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  بسیار خوب

            طرح پایه ستیران

            سرزمین اسالمیطرح پایه 

            نظریه پایه توسعه ملی

  

وجود چارچوب قانونی مشـخص آمـایش سـرزمین در     .1
 ریزي کشور  نظام برنامه

وجــود جایگــاه تشــکیالتی مســتقل و منســجم آمــایش    .2
 سرزمین 

وجود تعداد کافی نیروي انسانی متخصص در مطالعات  .3
 موضوعی و تلفیقی برنامه

میزان اعتقاد و التزام به کارآمـدي آمـایش سـرزمین در     .4
 ریزي کشور توسعه و برنامه

 بازنگري در قوانین مربوط به آمایش سرزمین  .5

ی، توسـط متخصصـین، بـا    هر معیار بر اساس فـن دلفـ  
درجه کیفیتی از خیلی ضعیف تا بسیار خوب مورد قضاوت 
قـرار گرفتـه و میـانگین کلیـه معیارهـاي هـر مرحلـه بــراي        

  .  شود قضاوت و ارزشگذاري هر دوره مطالعه منظور می
در این مرحله، طرح پایـه آمـایش سـرزمین سـتیران و     

کـه منجـر بـه    (تجربه دوم آمایش سرزمین پس از انقـالب  
  از نظر تدارك مقدمات ) تدوین نظریه پایه توسعه ملی شد

  
  

  تهیه برنامه ملی آمایشی درجه کیفـی خـوب و طـرح پایـه     
نگـاه  . (گیرنـد  سرزمین اسالمی ایـران درجـه متوسـط مـی    

  )2جدولکنید به 
  

  ارزیابی مرحله تهیه
ــد برنامــه   ــابی فراین ــه برنامــه،     ارزی ــزي در مرحلــه تهی ری

  . ترین مرحله ارزیابی است ترین و اصلی عمده
از نظر ساختاري، طرح سـتیران فاقـد مراحـل تشـکیل     

 ها و انتخاب گزینـه برتـر و   سند چشم انداز، ارزیابی گزینه
ش سـرزمین  که طـرح آمـای   باشد، در حالی می) 4(فرابینی 

هـا و انتخـاب    اسالمی ایران تنها فاقد مرحله ارزیابی گزینه
  .    گزینه برتر است

نتیجه ارزیابی محتـوایی فراینـد تهیـه برنامـه دو نمونـه      
طـرح آمـایش   "موردي، درجه کیفی متوسط را هم بـراي  

طرح پایه آمـایش سـرزمین   "و هم براي  "سرزمین ستیران
  ) 3گاه کنید به جدول ن. (دهد نشان می "اسالمی ایران
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  هاي موردي در مرحله تهیه برنامه وضعیت کیفی معیارهاي ارزیابی نمونه - 3جدول 

  وضعیت کیفی  معیارهاي ارزیابی  ردیف
  طرح پایه سرزمین اسالمی  طرح پایه ستیران

  متوسط  ضعیف  تدوین سند چشم انداز  1
  ضعیف  متوسط  درجه وضوح اهداف  2
  ضعیف  متوسط  وضعیت تدوین راهبردها و سیاست ها  3
  ضعیف  متوسط  اعتمادپذیري اطالعات  4
  ضعیف  خوب  ریزي برنامه قیود به توجه  5
  متوسط  متوسط  جامعیت شناخت سرزمین  6
  ضعیف  خوب  مناسب هاي مدل از استفاده  7
  خوب  متوسط  مشکالت یابی علت و درك  8
  متوسط  متوسط  کیفیت آینده نگري  9

  متوسط  خیلی ضعیف  نفع ذي هاي گروه مشارکت  10
  خوب  خوب  فضایی هاي اولویت به توجه  11
  متوسط  ضعیف  ارزیابی گزینه ها  12
  متوسط  خوب  پیشنهادي هاي گزینه پذیري امکان  13
  متوسط  خوب  ها بخش تلفیق و نگري پکپارچه  14
  متوسط  متوسط  پیشنهادي هاي گزینه با اهداف بین ارتباط  15
  خوب  متوسط  هماهنگی بین سازمان ها  16
  متوسط  ضعیف  جهانی شرایط تغییر به توجه  17
  متوسط  ضعیف  آموزش نیروهاي محلی  18
  متوسط  ضعیف  فرابینی و اصالح برنامه  19

  متوسط  متوسط  میانگین
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ارزیابی مرحله تصویب
  :مرحله عبارتند ازمعیارهاي ارزیابی در این 

 ها نفع قبل از تصویب برنامه هاي ذي نظرخواهی از گروه .1

 کننده آمادگی افراد تصویب .2

 کنندگان توسعه گرا بودن تصویب .3

کنندگان براي داشتن عملی برنامه آمایش  اراده تصویب .4
 سرزمین

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 شناخت تصویب کنندگان از مقوله آمایش سرزمین .5

تصویب نیز نظریه پایـه توسـعه ملـی از نظـر     در مرحله 
چون . نماید معیارهاي کیفی، درجه باالتري را دریافت می

ــه    ــه ســتیران مجــال تصــویب نیافــت و طــرح پای طــرح پای
سرزمین اسالمی هم به صورت کلی مـورد تصـویب قـرار    

  )4نگاه کنید به جدول . (گرفت
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  هاي مختلف در دوره "آمایش سرزمین"ریزي  ارزیابی مرحله تصویب فرایند برنامه - 4جدول 
 آمایش مطالعات بندي دوره  مرحله برنامه ریزي

  سرزمین
  وضعیت کیفی

  
  تصویب

خیلی   ضعیف  متوسط  خوب  بسیار خوب
            طرح پایه سرزمین اسالمی  ضعیف

            نظریه پایه توسعه ملی
  

  هاي مختلف دورهدر  "آمایش سرزمین"ریزي  ارزیابی مرحله اجراي فرایند برنامه - 5جدول 
  وضعیت کیفی  طرح پایه  ریزي مرحله برنامه

  
  اجرا

  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  بسیار خوب
            آمایش سرزمین ستیران

            آمایش سرزمین اسالمی

  

  
 
  
  
  
  

 
 

  ارزیابی مرحله اجرا
  :مرحله عبارتند ازمعیارهاي ارزیابی در این 

 هاي پیشنهادي میزان تحقق گزینه .1

 وجود ابزارهاي اجرایی الزم براي تحقق اهداف برنامه .2

اطالع رسانی و آگاه سـازي دسـت انـدرکاران و مـردم      .3
  براي اجراي برنامه 

  وجود منابع تامین اعتبار مالی براي اجراي برنامه  .4
هاي آمایش سـرزمین   تاکنون هیچ کدام یک از برنامه

ــاتی شــدن نرســیده   ــه اجــراي کامــل و عملی ــد بــه مرحل . ان
هاي بعد  پیشنهادات طرح ستیران تا حدود اندکی در برنامه

چنین پیشـنهادات تجربـه دهـه     هم. از انقالب تاثیر گذاشت
 -هـــاي توســـعه اول و دوم اقتصـــادي    در برنامـــه 1360

  )5نگاه کنید به جدول . (اجتماعی تجلی پیدا کرد
  

  نظارتارزیابی مرحله 
  :معیارهاي ارزیابی در این مرحله عبارتند از

  وجود عاملین نظارت و وضوح جایگاه آن و نحوه عمل  .1
 وجود قوانین و رویه هاي نظارتی و ارزشیابی .2

  
  
  
  
  
  
  

به طور کلی هیچ کدام از معیارهاي نظارتی در فراینـد  
. انـد  ایـران رعایـت نشـده    "آمـایش سـرزمین  "ریزي  برنامه

اي به مرحله اجرا نرسیده است، به تبع آن  هوقتی هیچ برنام
نیاز به نظارت بر حسن اجـراي پیشـنهادات آن برنامـه هـم     

  . احساس نشده است
  

  نتایج 
در  "آمــایش ســرزمین  "ریــزي   ارزیــابی فراینــد برنامــه   

هاي مختلف سیاسی و بر اسـاس مقـاطع اقـدام بـراي      دوره
ا سـیر  دهد که مطابق ب تهیه برنامه آمایش سرزمین نشان می

) 1353-1387(ســـاله ایـــن فراینـــد در ایـــران  35تحــول  
حرکت رو به جلو به منظور تکامل آن با نوسـاناتی همـراه   

  . بوده است
 "آمایش سـرزمین "ریزي  نمودار ارزیابی فرایند برنامه

  :شامل چهار بازه زمانی است
نقطه شروع این فرایند که آغـاز مطالعـات طـرح پایـه     

ــال    ــتیران در س ــرزمین س ــایش س ــی 1353آم ــد، در  م باش
  که دو  1356سطحی متوسط آغاز گردیده است و تا سال 
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 در ایران "آمایش سرزمین"سیر تحول فرایند برنامه ریزي   -1شکل 

. مرحله این مطالعات انجام شد، سیر صعودي داشـته اسـت  
هاي اولیه انقالب این فرایند تا چند سالی مسکوت  در سال

ماند و سیر نزولی یافـت تـا اولـین دوره مطالعـات پـس از      
ایـن سـیر   . در دو مرحله انجام گیرد 1360انقالب در دهه 

ادامــه یافــت، لــیکن در دوره    1368صــعودي تــا ســال   
مرحلـه جدیـد    1376از سـال  . سازندگی بـه رکـود رسـید   

ي فراینــد آمــایش ســرزمین مطالعــات باعــث ســیر صــعود
نگـاه  . (رو به افول گذاشت 1384گردید و دوباره از سال 

  )   1کنید به شکل 
  

  بحث
ریـزي آمـایش    ترین راهکارهاي بهبـود فراینـد برنامـه    مهم

  :  اند عبارتند از سرزمین که از این ارزیابی بدست آمده
تعریف جـامع و صـحیح از آمـایش سـرزمین و مفـاهیم       .1

 ایجـاد  بـراي  قـانونی  سـند  یـک  صورت به آن بامرتبط 
 و هـا  گـروه  افـراد،  همـه  بـین  در یکپارچـه  دیدگاه یک

 .است ضروري ها سازمان

   ایجاد نظام تشکیالتی مستقل و قدرتمند .2
 و فرابخشی جامع، نگرش یک سرزمین آمایش نگرش    

   سـازمان  در سـنتی  طـور  بـه  چنـد  هـر . است اي فرامنطقه
  

    

 کنـــار در ســـرزمین آمـــایش فعالیـــت همـــواره برنامــه 
ــا( دفتــر یــک درون و اي منطقــه ریــزي برنامــه  اســامی ب
 از بسـیاري  دلیـل  همـین  بـه  و است شده  انجام) مختلف
ــراد ــن اف ــه دو ای ــم را مقول ــف ه  تصــور یکــدیگر ردی
 نگـرش  همان دلیل به که است این واقعیت اما کنند، می

 ریـزي  برنامـه  با سرزمین آمایش که میزان همان به جامع
 ارتبـاط  هـم  بخشـی  ریزي برنامه با دارد ارتباط اي منطقه
 .دارد

  استفاده از نیروي متخصص کارآمد .3
ــه چــون    ــزي برنام ــایش" ری ــرزمین آم ــه یــک "س  برنام

 از بایســـتی تشـــکیالتی نظـــام لـــذا اســـت، درازمـــدت
 رونـدهاي  درسـت  شـناخت  جهت در الزم هاي توانایی
  . باشد برخوردار درازمدت هاي بینی پیش نیز و موجود

  سرزمین آمایش بر مبتنی ریزي برنامه نظام طراحی .4
تدوین و تنظیم یک سند چشم انداز براي بیـان درسـت    .5

اي که براي همه مردم گویا و قابل فهم  ها به گونه آرمان
اي انگیزاننـده کـه همـه مـردم بتواننـد       باشد، و به انـدازه 

 .هاي آنرا درك کنند سختی

بندي و همـاهنگی اطالعـاتی و    در تهیه برنامه براي دسته .6
  پیشنهادات عالوه بر سطح مرکز و استان، نیاز بـه سـطح   
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ــام منطقــه اســت   ــه ن اســتفاده از زیرســاخت . دیگــري ب
بــه منظــور جلــوگیري از دوبــاره ) 5(هــاي فضــایی  داده

هـاي نهفتـه در اطالعـات     قابلیـت هـا و بـاال بـردن     کاري
هاي انجـام   گذاري وري از سرمایهمکانی و افزایش بهره

شــده در جهــت دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار در 
  . جامعه، الزم و ضروري است

هاي پیشنهادي، موقعیت نسـبت   در مرحله طراحی گزینه .7
به کـدام سـمت   (، راهبردها )کجا باید ایستاد؟(به هدف 
اي مـی تـوان    بـا چـه وسـیله   (هـا   و سیاسـت ، )باید رفت؟

  . انداز باید کامال مشخص گردد ، با توجه به چشم)رفت؟
 در رشـته  این ایجاد و سرزمین آمایش فنی دانش توسعه .8

ــز ــگاهی مراک ــاتی و دانش ــا و تحقیق ــر در ی ــرفتن نظ  گ
 آمـوزش  نظام در سرزمین آمایش مرکز براي جایگاهی

 دخیـل  انسـانی  نیروهـاي  هدفمند آموزش و کشور عالی
 هـا  سـازمان  در "سرزمین آمایش" ریزي برنامه فرایند در
  .ذیربط ادارات و

استفاده از خرد جمعی به ویـژه مشـارکت شـهروندان و     .9
 .بخش خصوصی

طـرح آمـایش   "هماهنگی و پکپـارچگی فراینـد تهیـه     .10
   "طرح کالبدي ملی"و  "سرزمین

 سـازمان " بـین  وظـایف  تفکیک از پس بویژه ایران در     
 "شهرسـازي  و مسکن وزارت" و سابق "بودجه و برنامه
 ســـرزمین آمـــایش بـــا "شهرســـازي" ،1371 ســـال در

 عمــل هــم از مســتقل کـامال  دو ایــن و نداشــته اي رابطـه 
 ملـی  کالبدي طرح" ،بنابراین (Tofigh, 2005). اند کرده

 آور الـزام  محلی هاي برنامه اجراي و تهیه با "اي منطقه و
 مطـابق ) "تفصیلی طرح" و "شهري توسعه طرح" نظیر(
 تحقـق  هـا  برنامـه     ایـن  ملـی  و اسـتانی  فرادست اسناد با

 هــاي برنامـه  سـطح  خردتـرین  کـه  صـورتی  در یابـد،  مـی 
 آور الــزام) "اســتان آمــایش طــرح"( ســرزمین آمــایش

 توسـعه  هـاي  برنامـه  در ها آن راهبردهايو لذا  باشند نمی

 راه بنـابراین . شـود  نیافتـه و عملیـاتی نمـی    تجلـی  شهري
 اسـت  برنامـه  تهیه فرایند دو این ادغام و هماهنگی حل،
معاونـت راهبـردي   ( ریزي برنامه متولی نهاد در لزوماً که

زیرا ابعـاد اقتصـادي،   . گیرد می قرار) ریاست جمهوري 
در حیطــه وظــایف وزارت  اجتمــاعی آمــایش ســرزمین

که داراي ماهیت بخشی بـوده و   "مسکن و شهرسازي"
آمـایش  . (گنجد تنها با ابعاد کالبدي سروکار دارد، نمی

ــرزمین  ــران درس ــاد داراي ای ــدي، ابع  و اقتصــادي کالب
  ) .است راهبردي سطح در ومحیطی  ، زیستاجتماعی

 کشـور  بخشـی  نظـام  در سرزمین آمایش اجراي براي. 11
 :دارد وجود حالت دو

دولـت   بـه  بخشـی  از ایـران  ریزي برنامه نظام تغییر یکی    
به علت مغایرت با قـانون اساسـی    حل راه این که محلی

  .باشد امکان پذیر نمی
ــظ دوم، حــل راه    ــا فعلــی بخشــی نظــام حف ــارات ب  اختی

 آمـایش  فرابخشـی  محصـول  تبدیل با اي منطقه مدیریت
 بـراي . است اي منطقه و بخشی هاي خروجی به سرزمین

 هماهنگ، و سازگار فرادست سند دو تهیه به نیاز امر این
 نیـز  ادامـه  در و منـاطق  بـراي  یکی و ها بخش براي یکی
  .باشد می) ها استان( مناطق در عملیاتی اسناد تدوین
 واحـد  مـدیریت  یـک  تشـکیالتی  نظر از باید چنین هم
 توسـعه  هزینـه   درآمد نظام اساس بر و شود ایجاد اي منطقه
 را هـا  بخـش  در گـذاري  سرمایه سوم، برنامه مصوب استان
) 2نگـاه کنیـد بـه شـکل     . (دهـد  انجـام  عملیاتی اسناد طبق

 فرادسـت  سـند  دو بـه  مقیـد  باید عملیاتی خروجی بنابراین
 نظـام  فنـی  تـوان  لحـاظ  از شـاید . باشـد  اي منطقـه  و بخشی
 در اي منطقه و بخشی متعدد اسناد تولید کشور ریزي برنامه
 لـیکن  برسـد،  نظـر  بـه  مشـکل  و پیچیـده  کاري مدت میان
 در اي منطقه اختیارات تفکیک با ماتریسی نظام یک ایجاد
 مـدیریتی  نظام تغییر از تر عملی کشور کنونی بخشی نظام

 حیطـه  از کـامال  امري چنین زیرا. است اي به منطقه بخشی
  ) Ketabchi, 2008. (است خارج ریزان برنامه اختیار
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 ماتریسی نظام نیاز مورد اسناد -2 شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 نیازمنـد  سرزمین آمایش فضایی راهبردهاي شدن اجرایی. 12
 و گیـري  تصمیم مدیریتی، ساختار در اساسی تحول و تغییر

  : از عبارتند آن الزامات بعضی. است کشور اجرایی
 گرا؛ واقع و کارآمد گراي توسعه دولت وجود •

  ؛)6(گیري فضایی  تصمیم پشتیبانی هاي استفاده از سیستم •

ــو • ــدیریتج ــتراتژیک ود م ــش اس ــور، دان ــاد مح  اقتص
 اي، منطقه مناسب ساختار نگر، آینده و پویا و گرا دانش
  ، اي منطقـه  نهادهـاي  اي، برنامـه  هماهنـگ  مراتب سلسله

  دموکراسی؛ از حداقلی و

فراهم کـردن توسـعه فرهنگـی و اجتمـاعی بـا آمـوزش        •
  ؛ها آن مشارکت بر مبتنی و مردم

 هـاي  روشگیـري از   با بهـره  اي منطقه و ملی فضایی توسعه •
 ),Sharifzadegan 2006( .تاریخی کارآمد و تجارب

  
  ها پی نوشت

 1- Delphi technique 

2- European spatial development prospective 

3- Action Plans 
4- Monitoring 

5- Spatial Data Infrastructure 

6- SDSS – Spatial Decision Support System 
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