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چکيده
مطالعات آمایش سرزمين در ایران سابقهاي بيش از هفت دهه برنامهریزي را تجربه كرده است ،ولی در رویکردي كلی هيچگاه به مرحل ة
اجرا گذاشته نشده و ارادهاي جدي براي عملياتیشدن آن تاكنون مشاهده نشده است .بنابراین ،این پژوهش با توجه به اجرایینشدن اكث ر
طرحهاي آمایشی استانی ،با هدف شناسایی عوامل مؤثر در اجراییشدن طرحهاي آمایش استانی (در استان تهران) انج ا گرفت ه اس ت.
نوع پژوهش حاضر از نظر هدف ،كاربردي و توسعهاي ،و از نظر روش بررسی ،توصيفی و تحليلی با تکنيک دلفی بوده اس ت .جم آوري
اطالعات با ابزار پرسشنامه انجا گرفت .تحليل دادهها در این پژوهش با روش تأثيرات متقاب ل ،و محاس اات پيچي دة م اتریس ت أثيرات
متقاط با نر افزار ميکمک انجا گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد ،عوامل مؤثر در رویکرد اجراي طرح آمایشی استان ته ران ش امل
توجه به قطايت سياسی منطقه ،قطب رشد بودن شهر تهران در این استان ،و قرارگيري در كریدورهاي شرق به غرب و شمال به جن وب،
و لزو تعامل استان با مناطق همجوار است .در نهایت ،راهکارهاي مناسب براي رف موان موجود و اجراي برنامهریزي آمایشی در اس تان
تهران پيشنهاد شد.

کليدواژگان
آمایش سرزمين ،استان تهران ،برنامهریزي ،اجراي برنامهریزي آمایشی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهm.kasaei93@gmail.com :
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مقدمه
در مادة  27قانون برنامة چهارم توسعة کشور دولت مكلف شدد اسدت بدهمنظدور تويید مناسد
جمعيت و فعاليتها در پهنة سريمين با هدف استفادة کارآمد اي قابليتها و مزیدتهدا کشدور بدا
بهکارگير مطالعات انجامگرفته ،سند ملي آمایش سريمين را اجرا کند .در بندد الدف مدادة  27نيدز
قراردادن اسناد ملي آمایش سريمين و کاربر ملي بهعنوان مرج اصلي هماهنگيها بينبخشدي،
بينمنطقها و بخشي د منطقها در تصميمگير ها اجرایي مطرح شد است .در بند ب مادة 27
نيز «بههنگامنمودن سند آمایش سريمين ،متناس

با تحوالت جهاني و منطقدها  ،علمدي و فندي بدا

بهر گير اي اطالعات پایها و مكاني و تعامل سطوح خرد و کالن منطقها و بخشي ،بدهگوندها
که برنامة پنجم توسعة اقتصاد  ،اجتماعي و فرهنگي جمهور اسالمي ایران در سايگار بدا سدند
ملي آمایش سريمين تنظيم گردد» اشار شد اسدت .همچندين ،در مدادة  11ضدواب ملدي آمدایش
سريمين بيان شد است« :سايمان مدیریت و برنامهریدز کشدور مو دف اسدت يميندة اسدتمرار و
پویایي مطالعات آمایش سريمين با سه رویكرد «تأثير تحوالت جهاني ،منطقها و داخلي»« ،تعميد
نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردها توسعها کشور»« ،تهية طرحها ویژ اي نظر موضوعي یا
محدودة جغرافيایي» فراهم نمود و سايماندهي مطالعات آمایش سريمين بهگونها صورت پديیرد
که برنامة پنجم و برنامهها بعد ميانمدت توسعة کشور بهطدور کامدل بدر مبندا سدند آمدایش
سريمين تهيه شود» .با توجه به مستندات قانوني یادشد  ،تفكر برنامدهریدز بلندمددت آمایشدي در
طول دههها اخير هموار فكر برنامهریزان و متخصصان برنامهریدز و توسدعة ایدران را مشدغول
کرد است و اخيراً اي سال  1721مرحلة جدید مطالعدات آمدایش ملدي در چدارچوبي جدیدد و در
تعاملي ملي د منطقها شروع شد که بيشتر نگا تعداملي ملدي – اسدتاني بدرا تهيده و اجدرا آن
مدنظر بود و با انحالل سايمان مدیریت و برنامهریز کشور در سدال  1732سرنوشدتي بهتدر اي دو
تجربة قبلي آمایش سريمين در ایران نداشت (عظيمي بلوریان ،1731 ،ص .)111-717برنامدههدا
کنوني اي نظر هدف متنوعتر شد و تأکيد آنها بيشتر بر پایدار توسعه است تدا نفدت توسدعه .اي
نظر روش تهيه ،برنامهها بهجا تكيه بر فن (تكنوکراتيک) ،بيشتر راهبرد و مشارکتياند و اي نظر
جایگا نيز نگرش باالبهپایين کنار گياشته شد و بيشتر غيرمتمرکزند ،هرچند غالباً سلسلهمراتد
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ملي ،منطقدها  /اسدتاني و محلدي هدم حفد شدد اسدت .روش برنامدهریدز در ایدران اي روش
«جم آور طرحها» به روش «فراگير» استحاله و در دوران اخير به روش «راهبرد » گرایش یافتده
است (توفي 1737 ،ب) .در مجموع ،ساختار برنامهریز آمایشي نشان ميدهد برا افزایش کارایي
فرایند اجرا و بهبود هماهنگي ميان بخشها مختلف ،نيايمند اصالح قوانين پایة موجود است .بده
این معنا که تجدید نظر در قانون برنامهریز و توسعة فضایي یک اولویت به شمار ميرود .بهطدور
همزمان ،تغيير یا اصالح قوانين موجود تنظيم فضایي و توسعه باید در يمينة ساختوساي و قدوانين
آن بددهویددژ قددوانين حفا ددت اي محدي يیسددت ،ميدراث فرهنگدي و توسددعة پایددار انجددام گيدرد
( .)Podgorica, 2008, p.208با توجه به اینكه مطالعات آمایش سريمين در کشور نقشي تعيينکنندد
در راهبر نظام اسكان جمعيت و تعيين نقش و مسئوليت مناط و استانهدا دارد ،بديتدوجهي بده
اجرا این مطالعدات در سدطم منطقده و اسدتانهدا ،سدب

بهدر بدردار نامناسد

اي امكاندات و

قابليتها برخي مناط شد است و هدف اصلي آمایش را کده ایجداد همداهنگيهدا اليم بدين
بخشها اقتصاد  ،اجتماعي ،قومي و فرهنگي در راستا استراتژ هدا ملدي اسدت ،بدا مشدكل
مواجه خواهد کرد (صرافي.)1717 ،
بيان مسئله
آمایش سريمين بهعنوان یک سند مدیریت توسعه ،تصویر سايمان فضدایي مرحلدة توسدعهیدافتگي
سريمين است .این سند تجسم نظریة پایة توسعة ملي در فضا کشدور اسدت و چشدماندداي کلدي
تويی جغرافيایي جمعيت و ترکي

مناس

فعاليتها نا ر بر بهر بدردار اي سدريمين و تدأمين

نيايها جمعيت و فعاليتها اقتصاد و اجتماعي را در قلمرو سريمين مشخص ميکند .آمدایش
سريمين اي منظر برنامهریز  ،در اصل نوعي برنامهریز فضایي است ،ولي هر برنامهریز فضدایي
که یک یا چند ویژگي یادشد را نداشته باشد ،آمایشي نخواهد بود (کریمي آشتياني .)1717 ،هدف
آمایش سريمين این است که به برنامدهریدز  ،بعدد جدیدد بدهدد کده همدان نحدوة تويید و
سايمانیابي انسانها و فعاليتها در سراسدر سدريمين ملدي اسدت (

Budjet & plan organization,

 .)1997برا یک طرح کامل توسعة منطقها چهار مرحلة اصلي اليم است که هدر مرحلده شدامل
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اجزا مطالعاتي به این شرح است .1 :طرح برنامهها :حرکات جمعيتدي ،تجزیدهوتحليدل فيزیكدي،
توليدات طبيعي ،صنعتي ،مطالعة مشاغل ،برنامهها منطقها در دست اجرا و ميزان تخصدصهدا و
پروژ ها منطقها ؛  .7تجزیهوتحليل :بررسي و تحليل مناب يیريميني ،منداب اقتصداد  ،خددمات
اجتماعي و فرهنگي ،يیربنا فيزیكي و تأسيسات و مناب انساني ،عوامل ادار  ،حقوقي ،و عوامدل
و امكانات اهر ؛  .7مرحلة اجرا :انتخاب يمان انتهدا ،ارجحيدتهدا ،طدرحهدا جدام و هداد
چندساله ،برنامهها بخشي ،تعيين برنامهها و اريشيابي منداب مدالي؛  .7برنامدهریدز و معيارهدا
اجرایي :سياستها دولت در سطم کشور ،منطقه ،شهر ،روستا ،احتياجها ،مخارج ،منداب طبيعدي،
سياستها قضایي (شيعه ،1737 ،ص .)17بنابراین ،با توجه به اهميت اجرا مطالعات آمایش در
مناط و به تب آن در کشور ،در این پژوهش ،عوامل مؤثر در اجرایيشدن طرحها آمایش استاني
با تأکيد بر استان تهران بررسي و شناسایي ميشود و پت اي شناخت ایدن عوامدل اصدلي ،در تهيدة
چشمانداي استانها و بيان راهكارها اجرایي گامي مهم برداشته شود.
مبانی نظری و پيشينة تحقيق
با توجه به فلسفة سياسي و ایدئولوژ حاکم بدر هدر ملدت ،توسدعة پایددار اقتصداد  ،اجتمداعي،
فرهنگي و سايماندهي فضا و آمدایش سدريمين آن کشدور رقدم مديخدورد (پداپلي یدزد ،1737 ،
ص .)37گوناگوني طرحها فضایي ،برنامهریز فضایي ،یعني برنامهریز هایي که سدروکار آنهدا
با سريمين ،فضا یا جغرافيا است ،در سراسر جهان عموميت دارد .این عموميت بدهمعندا شدكل و
محتوا یكسان نيست .اي ویژگيها مشترك برنامههایي اي ایدن دسدت ،یعندي فضدایيبدودن کده
بگيریم ،این برنامهریز ها در جوام گوناگون ،اي جملده بدهدليدل تجربدة تداریخي متفداوت ،ندوع
حكومت ،ميزان توسعهیافتگي ،دیدگا ها سياسي و تفاوتها جغرافيایي ،شكل متفاوتي به خدود
گرفته است (توفي 1737 ،الف ،ص .)11تجربهها کشورها مختلف در آمایش سدريمين کده بدا
توجه به ساختارها محيطي ،اقتصاد  ،اجتماعي و سياسي کشورها خود ،شديو هدا و ابزارهدا
خاصي در راستا سايماندهي فضایي سريمين خود انتخاب کرد اند ،نشدان مديدهدد الگدوبردار
محض و کورکورانه اي کشور خاص نميتواند يمينهساي دستيابي به توسدعة پایددار و همدهجانبده
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(آمایش سريمين) باشد .اي آنجدا کده خاسدتگا آمدایش قدارة اروپاسدت ،مديتدوان گفدت سيسدتم
برنامهریز فضایي کشورها آسيایي صاح

تجربه در این يمينه اي نظامها اروپایي الهام گرفتده

است که با توجه به مقتضيات و چالشها اجتماعي ،اقتصاد  ،محيطي ،سيستم حكومتي و الگو
حاکم بر هر کشور یا بدهنددرت گرتدهبدردار کامدل یدک سيسدتم اروپدایي اسدت ،یدا ترکيبدي اي
رویكردها مختلف .برا نمونه مي توان به نظام موف برنامهریدز کدرة جندوبي اشدار کدرد کده
ترکيبي اي دو رویكرد برنامهریز اقتصاد منطقها و شهرساي است .سيستم برنامهریدز فضدایي
کرة جنوبي آميز ا اي تجربهها برگرفته اي نظام برنامهریز دو کشور آلمان و هلند بود و سدعي
کرد است به مقوالت اقتصاد – اجتمداعي بده مدوايات مباحدا کالبدد و شهرسداي بپدردايد
(توفي 1737 ،الف ،ص .)771-733در مطالعات انجامگرفته رویكرد اجرایي طرحهدا آمایشدي در
جهان مورد نظر قرار گرفته است.
اي سال  1111با برقرار برنامة

II C

 ،INTERREGاتحادیة اروپا مديکوشدد روشهدا ندوین

برنامهریز و همكار فضایي را به مناط اروپایي گسترد تر تسر دهد .در ایدن منداط سدعي
بر این است همكار فراملي در توسعة فضایي با ایجاد ساختارها سايماني ،ادار و مالي محدک
يد شود .همكار براساس برنامههایي است که بهطور مشدترك آمداد شدد و در راسدتا تحقد
هدفها سياسي و جهتگير ها چشمانداي توسدعة فضدایي اروپدا « »ESDPاسدت .کميسديون
توسعة فضایي اروپا ،ایدة ایجاد شبكة مالحظات برنامهریز فضایي اروپا ( (ESPONرا مطرح کرد.
مشكل حمایتها مالي و تكنيكي برا ایجاد این شبكه اصليترین علت پشتيبانينكردن آن است.
بنابراین ،تخصيص مناب مالي نه براساس پروژ ها ،بلكه براسداس اولویدتهدا و مقيداسهدا انجدام
ميگيرد .در حقيقت ،بهدليل فقدان یک ساختار حمایتي مالي  ESPONبعدد اي پایدان  ESDPشدكل
گرفت (.)Van Gestet & Faludi, 2005
دیگر پيامد کنفرانت ويرا اروپایي آمایش سريمين ،انتشار سند مهم برنامهریز فضایي اروپا،
یعني چشمانداي توسعة فضایي اروپا است که در سال  1111توس کميتدة توسدعة فضدایي تددوین
شد ) .)Kunzmann, 2006فرهنگها برنامهریز تأثيرگيار بر توسدعة فضدایي اروپدا و ایدن سدند
عبارتاند اي سنت برنامهریز فضایي فرانسو که هم يیربنا آرمان عدالت فضدایي اسدت و هدم
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برنامهریز منطقه ا آن که براساس ابزارها مالي است ،بر خ مشي ساختار اتحادیة اروپا تأثير
گياشته است .سپت ،برنامهریز فضایي آلماني که شيوة دستيابي به این عدالت فضدایي بدهعندوان
نيرو محرکي برا مطالعات توسعة فضایي در سطم اروپا عمل ميکند (.)Davoudi , 2007
در هلند نيز مصوبة برنامهریز فضایي در سال  1117تدوین و در سال  1113اجرایي شد .ایدن
برنامهها عبارتاند اي برنامهریز فضایي ملي حاو تصميمها اصلي مانند راهبدرد فضدایي ملدي
برنامهها منطقها استاني ،و برنامههدا سداختار شدهر ( .)Zonneveld , 2005برنامدة فضدایي
هلند براساس تلفي سياستها بخشها مختلف در الیههدا جغرافيدایي متعددد اسدت ،یدا بده
تعبير  ،نشاندهندة اهميت رویكرد یكپارچة جام نگر در برنامهریز فضایي هلند است (

& Salet

 .)Faludi, 2000هلند برا اجرا برنامهریز فضایي خود با بهکارگير مشارکت ،و همچنين ،یک
نهاد هماهنگکنند در پروژ ها برنامهریز توسعه و بهکارگير مشاوران صدالحيتدار توانسدت
نسبت به کشورها اروپایي دیگر پيشي بگيرد ( .)Grijzen, 2010, p.90دهة  1771آغاي برنامهریز
منطقها در ایران است که با شروع برنامة سوم عمراني ( )1771-1771فعاليت خود را آغداي کدرد.
این اقدامات در برنامة چهارم و اي سال  1771تا  1731سرعت بيشتر به خود گرفت و کشور بده
وسيلة ويارتخانهها و مهندسين مشاور به واحدها منطقها تقسيم شد که حداقل  11ويارتخانه و
نهاد مهندسين مشاور ایران را به مناط جغرافيایي تقسيم کرد اند .برنامة آمایش سدريمين در ایدران
قبل اي انقالب ،در سال  ،1737توس مهندسين مشاور ستيران تهيه شدد .در سدال  1733مطالعدات
دور دوم آمایش سريمين در چهار بخش ،اي جمله نظام شهر و خ مشيها اجرایدي آن ،محدور
خويستان د آذربایجان و خ مشيها اجرایي آن ،تمرکزيدایي فعاليتها بخشها دوم و سدوم
و خ مشيها اجرایي آن منتشر شد .نتایج نهایي مطالعات دورها اول و دوم سدتيران بدا عندوان
«رهنمودها آمایش سريمين برا تهية برنامة عمراني ششم» منتشر شد .پدت اي پيدروي انقدالب
اسالمي اي سال  1717تجربة دور دوم آمایش سدريمين بدا مطالعدات طدرح پایدة آمدایش سدريمين
اسالمي آغاي شد .در این سال کليات مطالعات آمایش سريمين در هيئت دولت تصوی

شدد و بده

دنبال آن ،نتایج مطالعات انجامگرفته با نام طرح پایة آمایش سدريمين اسدالمي ایدران توسد دفتدر
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برنامهریز منطقها سايمان برنامه منتشر شد .در سال  1723بار دیگر مطالعات آمایش سريمين در
سايمان شروع شد .با احتساب مطالعات انجامگرفته در سالها قبدل اي انقدالب توسد مهندسدين
مشاور ستيران ،این مطالعات را ميتوان دور سوم مطالعات آمایش سريمين در کشور به شمار آورد.
در سال 1721جم بند مطالعات آمایش سريمين به هيئت دولت ارائه شدد کده اندیشدة ضدرورت
چشمانداي کشور را تشكيل داد.
در تاریخ  1737/3/1ضواب ملي آمایش سريمين توس هيئت ويیران تصدوی

شدد .در سدال

 1737تشكيالت «مرکز ملي آمایش سريمين» در چارچوب کادر سايماني معاوندت امدور اقتصداد
سايمان مدیریت و برنامهریز تصوی

شد و این مرکز بهطور رسمي شروع بده کدار کدرد .امدا بدا

انحالل سايمان مدیریت و برنامهریز در سدال  ،1731در عمدل ،فعاليدت سدايمان تحدت پوشدش
معاونت برنامهریز و نظارت راهبرد ریاست جمهور قرار گرفت .این مطالعه که به ندوعي دور
چهارم مطالعات آمایش است ،در تعداد اي استانها آغاي شد .در این تحقيد بررسدي طدرحهدا
آمایش استاني را با مطالعة مورد استان تهران که کالنشهر تهران را بهعنوان قط

سياسي کشدور

در خود جا داد  ،بررسي شد است .شكلگير قط ها رشد در ایران بايتداب و برآیندد نظدام
برنامهریز متمرکز بود که عار اي هرگونه توجه بده توانمندد و پتانسديلهدا ندواحي اسدت،
اگرچه نفت وجود قط ها رشد در یک کشور باعا عق ماندگي دیگر نواحي نمديشدود بلكده
رشد و توسعة اقتصاد را در سطم ملي تحكيم ميبخشند ،ولي سياست تعيين قط

رشد و نحدوة

نگرش به توسعة اقتصاد بر پایة ایجاد قط ها رشد در مراکز شهر بزرگ کشور بهعنوان ابزار
رشد اقتصاد باعا بيتعادلي در توسعة بين نواحي و تمرکز شدید جمعيتي ،اقتصاد  ،سياسدي و
ادار و تويی غيربهينة امكانات و خدمات در پهنة سريمين ميشود .در ایران طي دهههدا اخيدر
بهویژ اي برنامة عمراني سوم به بعد سياست قط ها رشد بهعنوان ابزار رشد اقتصاد ملدي باعدا
تمرکز شدید جمعيتي ،اقتصاد اي طری جریان مناب و خدمات ،و جيب فعاليتها اقتصاد در
تعداد اي مراکز شهر بزرگ کشور شد .با رشد صنای در مراکز شهر بزرگ و سدرمایهگديار
درآمدها حاصل اي رانتها نفتي اي سویي ،اجرا ناقص اصالحات ارضي اي سویي دیگدر ،بدر
جریان عظيم مهاجرت روستایيان به شهر و سرايیرشدن نيرو کار مداهر و متخصدص ،سدرمایه و
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مواد اوليه و بسيار دیگر اي پتانسيل ها توسعه اي نواحي پيراموني به این مراکز بدزرگ دامدن يد.
این فرایند در نهایت ،موج

تمرکز فزاینددة فعاليدتهدا اقتصداد و انباشدت سدرمایه و تمرکدز

جمعيتي در مراکز شهر شد و شكاف توسعة بين نواحي را بيشتر کرد (موسو  ،1737 ،ص.)172
اي آنجا که آمایش و ساماندهي سريمين و فضدا جغرافيدایي در ایدران بدر مبندا نظریدههدا
سرمایهدار طراحي شد است ،مناط و استانها کشور در مقایسه با یكدیگر بدهطدور نامتعدادل
توسعه یافته است و این امر یكي اي دالیل افزایش تضداد طبقداتي در ایدران اسدت (پداپلي یدزد ،
 ،1737ص .)31نمود این مسئله را در مشكالت تمرکز و توسعة قطبي دانشگا هدا نيدز مديتدوان
مشاهد کرد .تمرکز بيش اي  771هزار دانشجو در کالنشهر تهران و تمرکز سلسلهمراتبي جمعيدت
دانشجویي ،در مراکز استانها اي جمله تهران بزرگ نمونهها باري اي این قبيدل مشدكالت اسدت
(رهنمایي ،1737 ،ص 11و  .)127پيامدها درايمدت این فرایند اي دیدگا رشد اقتصاد هدر چده
باشد ،سرمایه بهطور مسلم متوجه سمتي خواهد شد که هيچگونه رابطه ا بدا نيداي شدرای منداط
محروم ندارد (هارو  ،1721 ،1ص .)117همچنين ،تفاوتها مكاني مناب اقتصداد و ثروتدي در
کشور موج

اختالف در چشماندايها شهر و روستایي شد است (رضواني ،1727 ،ص.)177

با توجه به اصل توسعة پایدار باید تصميمگير ها در برنامهریز فضایي با هماهنگي انجام گيدرد و
دستگا ها اجرایي درگير برا اجرا برنامهریز ها فضایي در همة سطوح با ایفا نقدشهدا
مشدورتي و اجدرا قدوانين حقدوقي مسداعدت کنندد ( .)Justice & Environment, 2013رویكدرد
اجرایي آمایش و توجه به عوامل مؤثر در اجرا این طرحها ميتواند نقشدي مهدم در کداهش ایدن
نابرابر ها داشته باشد.
در ایران مطالعات يیاد در يمينة موضوع این تحقي انجام نگرفته و صرفاً بده موضدوع مواند
فرارو اجرا آمایش سريمين در ایران پرداخته شد است .صالحي و پوراصغر ( )1733مهمتدرین
موان فرارو تحق طرحها آمایش سريمين در کشور را شرای طبيعي کشور ،قوانين و مقررات،
1. Harvey
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فشارها سياسي ،فقدان مدل مناس

برا آمایش و نبود تعریف مناس

اي منطقده و نبدود پایگدا

اطالعات مكاني مشترك ميدانند (صالحي و پوراصغر ،1733 ،ص123د .)127
لطيفي ( )1733علل اصلي دستنيافتن طرحها آمایشي را به اهدداف ،نبدود تفكدر منسدجم و
نهادینه برا مدیریت سريمين در سطوح مدیریتي و نبود طرح و برنامة مصوب و با پشتوانة قانوني
اليم برا سايماندهي فضا و فقدان نهاد قانوني مسئول برا مدیریت سدريمين و پيگيدر اجدرا
طرحها آمایشي و نظارت بر آن شناسایي کرد است .شریفيادگان و رضو ( )1731نيدز مواند
اصلي پيش رو تحق برنامهها آمایشي در ایران را طي  31سال اخير ،نگدرش حاکميدت وقدت
(برا دورة يمداني 1731دد  ،)1771وقدوع انقدالب اسدالمي (بدرا دورة 1731دد  ،)1737جندگ
هشتساله (برا دورة يماني 1713د  ،)1717مشكالت سايندگي پت اي جنگ (برا دورة يمداني
1713د  ،)1712شتابيدگي و فراهمنبودن شدرای (بدرا دورة يمداني 1737دد  ،)1721و نگدرش
دولت قبلي (برا دورة يماني  1737تا کنون) دانسته است .سرور و خليجي ( )1717نيدز براسداس
نتایج مقالة ارائهشد در اولين همایش ملي رویكردها نوین آمایش سريمين در ایدران در دانشدگا
سمنان با عنوان «آسي شناسي برنامهها آمایش سريمين در ایدران» ،نبدود تعریدف دقيد جایگدا
برنامهها و نگا آمایشي در اسناد قانوني هدایتکنندة برنامدههدا و تصدميمهدا در حدوية مددیریتي،
حاکميت اقتصاد نفتي و اقتصاد رانتي بهعنوان مؤلفهها اصدلي در نهادیندهنشددن نگدا منطقدها -
فضایي در حوية ساختار  ،و سنتيبودن نظام برنامهریز در پيیرش رویكرد آمایشي را در حدوية
محتوایي ،و عمي بودن نابرابر ها منطقها را اي جمله مهمترین عوامل در آسي شناسي طدرح و
برنامهها آمایش سريمين در کشور ميدانند .بنابراین ،یكي اي رسالتها مهم طرح آمایش اسدتان
توجه ویژ به این مسئله و مطرحکردن را حل برا آن است .نباید فراموش کرد کده فعاليدتهدا
انجامگرفته در حوية آمایش سريمين در ایران تا کنون چندان اريشيابي و نقدد نشدد اندد و کفایدت
کمي و کيفي آن برا بهکارگير قابل بحا و مداقه است .در این مقاله مواند و عوامدل مدؤثر در
اجرا طرحها و برنامهریز آمایشي اي دیدگا صاح نظران ،محققان و مسئوالن با مطالعدة اسدتان
تهران تحليل ميشود.
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روش تحقيق
این تحقي اي نظر هدف کاربرد – توسعه ا و اي نظر روش اجرا توصيفي  -پيمایشي اسدت کده
براساس مباحا مطرحشد در بخش مباني نظر (قابليتها و تنگناها توسعة استان تهران ،اسدناد
فرادست استان مانند نظریة پایة توسعة استان ،سند چشمانداي توسعه و مطالعات پيشدين ،اي جملده
طرح جام استان ،مطالعدات طدرح کالبدد ملدي و آمدایش سدتيران) انجدام گرفتده اسدت .بدرا
جم آور اطالعات ترکيبي اي روشها اسناد و پيمایشي بهکار گرفته شد است .در این تحقي
با توجه به مصاحبهها انجامگرفته و مطالعة مناب موجود در يمينة تحقي  ،جامعة آمار شامل 73
نفر اي اندیشمندان و محققان (د نفر دکتر رشتة جغرافيا با گرایشهدا مختلدف 3 ،نفدر دکتدر
رشتة برنامهریز منطقها  ،سه نفر دکتر اقتصاد ،یک نفر دکتر  GISو مابقي اي صاح نظران و
دستاندرکاران استان تهران که در حوي ها مرتب با موضوع تحقيد فعاليدت داشدتند) بدود کده
بهعلت محدودیت تعداد صاح نظران روش سرشمار اجرا شد .پرسشنامهها تكنيدک دلفدي در
دو مرحله تكميل شد .در مرحلة اول پرسشنامها با مضمون این پرسش که چه عواملي در اجدرا
طرح آمایش استان تهران مؤثر خواهد بود ،ارسال شد .عالو بر آن ،اي مباني نظر نيز عوامل مدؤثر
دیگر استخراج شد .دور دوم دلفي ،به اولویتبند مسائل و متغيرها اختصاص داشدت .مجمدوع
موارد مطرحشد در دور اول جم بند شد و برا اولویتبند و شناسایي مهدمتدرین آنهدا بده
تعداد محدودتر اي کارشناسان شرکتکنند در تكنيک دلفي عرضه شد .در دور دوم ،پاسدخگویان
ميزان اثرگيار هر یک اي عوامل را بر یكدیگر اي طری امتيايدهي مشخص در ماتریتها اثرات
متقابل متغيرها مشخص کردند .به این صورت که برا هر یک اي عناصر ستون این پرسش مطدرح
شد که «آیا متغير سطر  Iتأثير مستقيم بر متغير ستون  Jدارد یا نه؟» .بدون تأثير متقابل عدد صدفر
و به ترتي

اي درجة ضعيف تا شدید بود در آرایة عدد  1تا  7قدرار داد مديشدد .پدت اي تكميدل

ماتریت متقاط  ،در تحليل داد ها نرمافزارها مناس

مانندد  MICMACبدرا محاسدبات پيچيددة

ماتریت متقاط و تحليل و شناسایي عوامل مؤثر و اصلي بهکار گرفته ميشود .روش این نرمافدزار
بدین گونه است که ابتدا متغيرها و مؤلفهها مهم در حوية مورد نظر شناسایي شد  ،سدپت ،آنهدا
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را در ماتریسي مانند ماتریت تحليل اثرات وارد ميشود و ميزان ارتباط ميان این متغيرها بدا حدوية
مربوطه که توس خبرگان تشخيص داد شد است ،تحليل ميزان تأثيرگيار و مجمدوع داد هدا
متغيرها ستونها ،ميزان تأثيرپيیر را نشان خواهندد داد ( .)Godet, 1991, p.61پدت اي احصدا
خروجيها نرمافزار و بررسي سايگار ماتریت ،متغيرها بدهدسدتآمدد بدا عندوان مدؤثرترین
عوامل در تحقي بهعنوان جواب بهينة قطعي مسئله و مبندایي بدرا سدنجش عملكدرد روشهدا
تصميمگير چندشاخصه محسوب ميشود.
پرسشهای تحقيق
پرسشها تحقي حاضر به شرح يیر است:
 .1عوامل مؤثر در اجرا طرح آمایش یا برنامهریز فضایي در استان تهران کدامند؟
 .7ميزان تأثيرگيار عوامل شناسایيشد بر یكدیگر چگونه است؟
 .7راهكارها اجرا طرح آمایشي استان تهران با توجه به عوامل اصلي کدامند؟
مدل مفهومی تحقيق
عوامل مؤثر در اجرا طرحها و
برنامهریز آمایشي استان تهران

مباني نظر
تحقي
سايمان فضایي
استان

بيان راهكارها
و پيشنهادها

شناسایي
عوامل اصلي

تحليل ماتریت
اثرات متقاط
با MICMAC

مرکزیت سياسي،
ادار و اقتصاد

شناسایي عوامل
مؤثر

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

موقعيت
جغرافيایي

عوامل مدیریتي
و قانوني

خروجي
روش دلفي
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یافتههای تحقيق
مطالعة وضعيت موجود (ساختار فضایی و جمعيتی)

در سال  1711جمعيت استان تهران  17137711نفر (معادل  11/71درصد جمعيدت کشدور) بدود
است .در این سال اي کل جمعيت استان تهران 11713377 ،نفر در مناط شهر و  322772نفر در
مناط روستایي استان ساکن بود اند ،بهطور که ميزان شهرنشيني در این استان  17/3درصد بدود
است.
استان تهران اي نظر جمعيتي چهار ویژگي عمد دارد:
 تمرکز فزایندة جمعيت در آن به رغم فراي و فرودها مقطعي. مهاجرپيیرتربودن آن در مقایسة با استانها دیگر. دارابودن نسبت شهرنشيني باالتر و متراکمتر نسبت به استانها دیگر. متأثربودن اي قرارگير مرکزیت ادار و سياسي کشور در آن.بهعلت مرکزیت ادار کشور و تمرکز بسيار يیاد جمعيت و فعاليتها اقتصاد در آن ،استان
تهران موقعيتي منحصربهفرد در ميدان سدایر اسدتانهدا کشدور دارد .ایدن اسدتان اي نظدر شدرای
توپوگرافي و مجاورت با اقليمها مختلف نيز وضعيت خاصي دارد ،يیدرا در شدرای مدري بدين
اقليم خشدک (در ندواحي جندوبي) و مرطدوب (در ندواحي شدمالي) قدرار دارد .بده همدين دليدل،
حساسيتها محي نسبت به تصميمگير و استفاد اي مناب و امكاندات محدي طبيعدي در ایدن
استان يیاد است و هرگونه اقدام نسنجيد بدون درنظرگرفتن این حساسديتهدا مديتواندد عواقد
جبرانناپيیر به دنبال داشته باشد.
در بررسيها انجامگرفته و با بهکارگير اسناد فرادست استان و مراجعده بده متوليدان امدر در
استان تهران ،اصليترین قابليتها و تنگناها توسعة استان تهران به شرح يیر جم آور شد.
اصلیترین قابليتهای توسعة استان تهران

اصليترین قابليتها توسعة استان تهران به شرح يیر است:
 -استقرار مرکزیت سياسي ،ادار  ،قضایي ،اقتصاد و مدیریتي کشور.

تحليل موانع و عوامل مؤثر در اجرای طرحها و برنامهریزی آمایشی استان تهران

 -استقرار بر مسير کریدورها بينالمللي حملونقل و وجود شبكة مناس
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ارتباطي يميندي و

هوایي با توجه به فرودگا بينالمللي امامخميني بهعنوان  HUBهوایي بدينالمللدي و ریلدي
ملي و جهان.
 برخوردار اي حدود یکسوم شبكهها ارتباطي مخابراتي کشور. وجود يیرساختها گستردة بايرگاني و مرکزیت تجار در سطم ملي و بزرگترین بدايارمصرف کشور برا توليدات مختلف و استقرار واحدها عمدة تهيه و تويی کاال کشدور
در استان.
 برخوردار اي مناب شایان توجه سرمایها و گدردش سدری سدرمایه بدا عملكدرد ملدي وفراملي.
 استقرار مراکز عمدة خدمات برتر در سطوح ملدي و فراملدي (فندي ،مهندسدي ،مشداور ا ،علمي تخصصي ،مالي و اعتبار  ،بهداشتي و درماني).
 برخوردار اي نيرو انساني متخصص و ماهر. استقرار مراکز عمد و سطم باال پژوهشي و آمويش عالي. تمرکز بخش عمدد ا اي فعاليدتهدا وريشدي ،فرهنگدي و هندر کشدور (مطبوعدات ورسانهها جمعي ،نشدر و چدا  ،تئداتر و سدينما ،وريش و تربيدت بددني ،همدایشهدا و
جشنوار ها ،نمایشگا ها بينالمللي).
 تمرکز بخش عمد ا اي نهادها و تشكلها مدني و سياسي. همجوار با حوضهها آبریز شمال و غرب کشور و برخوردار اي مناب آبها يیريمينديدر فيرويکو و دماوند.
 برخوردار اي جاذبههدا طبيعدي ،تداریخي ،مديهبي و فرهنگدي و ندواحي تفرجگداهي وگردشگر .
 توانایي بهکارگير انرژ ها نو و تجدیدپيیر برا تأمين برق (انرژ باد ،يیسدتتدود وخورشيد) (مطالعات آمایش استان تهران ،1717 ،ج.)1
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عمدهترین تنگناها و محدودیتهای برنامهریزی و توسعة استان تهران

عمد ترین تنگناها و محدودیتها برنامهریز و توسعة استان تهران به شرح يیر است:
-

محدودیت مناب آبها سطحي و يیريميني و بهر بردار نامناس

-

يلزلهخيز و وجود گسلها فعال در نقاط استقرار جمعيت با باالترین تراکم در کشور.

-

اي آن.

ضعف پوشش گياهي و کافينبودن عمليات آبخيزدار  ،شور و تخری

خاك.

مرکزیت ملي کشور.

-

نبود مدیریت واحد شهر مناس

-

تمرکز شدید فعاليتها ادار  ،بايرگاني و خدماتي و نظامي با عملكرد ملي در کالنشدهر
تهران.

-

مهاجرتها بيرویه به استان ،تمرکز شدید جمعيت و توسعة شهر و روستایي متمرکز.

-

کمبود تأسيسات و تسهيالت شهر بهویژ تأسيسات جم آور و تصفية فاضالب شهر .

-

گسترش رويافزون تغيير کاربر اراضي يراعي ،باغات و تصرف حریم رودخانهها.

-

استقرار خطوط انتقال انرژ و آب و انبارها ذخيرة سوخت در مراکدز تجمد جمعيدت و
فعاليت.

-

بحرانيبودن شرای يیستمحيطي (آب ،خداك ،هدوا و جدز آن) و آلدودگي شددید محدي
يیست.

-

نرخ باال بيكار جوانان و فارغ التحصيالن دانشدگاهي (مطالعدات آمدایش اسدتان تهدران،
 ،1717ج.)1

نتایج بررسی مطالعات آمایش استان تهران و مطالعات طرح کالبدی منطقة البرز جنووبی و سوایر
مطالعات انجامگرفته

وجود کالن شهر تهران بهعنوان پایتخت کشور در مرکز استان ،و تمرکز فعاليتها
طب يیرساخت روال طبيعي موج
ممكن است موج

مختلف در آن،

تمرکز در مرکز استان و اطراف آنهدا ميشددود که این موضوع

کمتوجهي به تأمين يیرسدددداختهددددا سایر نقاط سكونتگاهي استان و عدم

تواينهایي در سطم استان شود .تهيه و اجرا برنامه ها توسدعة اقتصداد متكدي بدر رویكدرد و
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نگرش بخشي به بروي عدم تعادلها منطقها  ،حاشيها شدن برخي مناط  ،ايدسدتدادن منداب و
توانها منطقها و نابرابر ها سريميني منجر شد است .استان تهدران نيدز اي ایدن امدر مسدتننا
نبود و مسائلي اي قبيل تراکم بسيار باال جمعيت ،استقرار بيش اي رفيت فعاليتها و عمد شددن
مسائل يیستمحيطي و مطرحکردن نيايها و نقش ها خداص بدرا آن ،برخدورد همدهجانبده و
همهسونگر را برا استان ضرور کرد است .اي طرفي ،نزدیكي استان تهدران بده منداط کدویر
باعا شد است بهمنظدور پداالیش و توسدعة سدكونتگاهي موجدود و جانمدایي و مكدانگزیندي و
پراکنش جمعيت و سكونتگا ها جدید در این مناط  ،قبل اي هر چيز تداب پارامترهدا امنيتدي و
سياسي باشد .بنابراین ،این مهم ميتواند نقشي بيبدیل در تويی جمعيدت ،فعاليدت و پدراکنش آن
داشته باشد .در جدول  1دسته بند عوامل حاصل اي مباني نظدر  ،مطالعدات فرادسدت و تكنيدک
دلفي بيان شد است.
ادامة جدول  . 1دستهبندی متغیرهای تأثیرگذار در رویکرد اجرای آمایش در استان تهران

ردیف

دستهبندی
عوامل

منبع و مرجع دستیابی به متغیر

متغیرهای تأثیرگذار در رویکرد اجرای
آمایش

7

استادان صاح نظر /سايمان برنامه و بودجة کشور

نحوة استفاد اي قابليتها سريمين

7

طرح کالبد ملي /ويارت مسكن و شهرساي وقت

تحرك مكاني جمعيت

7

مطالعات اسناد فرادست

مسائل يیستمحيطي

3

طرح کالبد ملي /ويارت مسكن و شهرساي وقت

گسترش کالبد سكونتگا ها

مباني نظر /مصوبات قانوني دولت

شعاع استقرار صنای

طرح کالبد ملي /ويارت مسكن و شهرساي وقت

تمرکز جمعيت و فعاليت

طرح کالبد ملي /ويارت مسكن و شهرساي وقت

تنوع اقليمي

1
2
3
1
11
11

سايمان فضایي

1

طرح کالبد ملي /ويارت مسكن و شهرساي وقت

فضاها دارا قابليت توسعه

مباني نظر
مباني نظر  /رویكردها آمایشي/ضواب ملي
آمایش
مباني نظر

کریدور ارتباطي شمال ،جنوب و شرق ،غرب
تقویت و تجهيز شهرها کوچک و مياني
قط ها رشد
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ادامة جدول  . 1دستهبندی متغیرهای تأثیرگذار در رویکرد اجرای آمایش در استان تهران

ردیف

دستهبندی
عوامل

منبع و مرجع دستیابی به متغیر

متغیرهای تأثیرگذار در رویکرد اجرای
آمایش

17

اساتيد صاح نظر /سايمان برنامه و بودجة کشور

اثرات مناط کویر بر توسعه

17
13

سياسي و امنيتي

17

مصوبة هيئت دولت /سايمان برنامه و بودجة کشور

تأثير منطقهبند (يونينگ)

استادان صاح نظر /سايمان برنامه و بودجة
مباني نظر  /استادان صاح نظر
مباني نظر

ادار و مدیریتي

12

11

مباني نظر  /استادان صاح نظر /سايمان برنامه و
بودجة کشور
ضواب ملي آمایش سريمين /سايمان برنامه و بودجة
کشور

71

مباني نظر /تصميمها هيئت دولت /
استادان صاح نظر/مباني نظر آمایش /سايمان
اقتصاد

71

کشور/مباني برنامة ششم توسعه
کشور/مباني برنامة ششم توسعه

11

13

استادان صاح نظر /سايمان برنامه و بودجه

77

برنامه و بودجه

شرای متغير جهاني
شرای سياسي – امنيتي مناط همجوار
مرکزیت سياسي بودن تهران
ساختار ادار – سياسي متمرکز و
بوروکراتيک
مالحظات فرامنطقها و فراملي
تعامالت بيناستاني
احداث مناط ویژة اقتصاد
سرمایه ،مناب مالي (بانکپيیر طرحها)

استادان صاح نظر/مباني نظر آمایش /سايمان

تعامل عملكرد اقتصاد در ورا مناط

برنامه و بودجه

پيراموني

تحليل دادهها با بهکارگيری نرمافزار MICMAC

براساس مباحا مطرحشد در بخش مباني نظر و روش دلفي برا بررسي و تحليل عوامل مدؤثر
در رویكرد اجرایيشددن برنامدهریدز آمدایش سدريمين ،مهدمتدرین متغيرهدا مدؤثر در اجدرا
برنامهریز آمایش سريمين در استان تهران جم بند شد که در جدول  1عدالو بدر درج مرجد
انتخاب عاملها ،دستهبند نيز نشان داد شد است .اي ميان جمي موارد مطدرحشدد در دور اول،
پت اي ترکي

همپوشانيها ،حيف موارد بيارتباط و مبهم و انجامدادن اصالحات اليم ،در نهایدت
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 77متغير تأثيرگيار بر اجرا طرحها آمایشي در استان استخراج شد .در این مرحلده دسدتهبندد
عوامل نيز انجام گرفت .تعداد متغيرها سايمان فضایي  11مورد ،سياسي و امنيتي  3مدورد ،ادار
و مدیریتي  7مورد و متغيرها اقتصاد نيز  7مورد بودند.
تشکيل ماتریس تأثيرات متقابل و تحليل آن با نرمافزار ميکمک – استان تهران

همانطور که مطرح شد  77عامل بهعنوان عوامل مدؤثر بدر رویكدرد اجدرا برنامدهریدز آمدایش
سريمين استان تهران شناسایي و با نرمافزار ميکمک عوامل اصلي تأثيرگديار بدر رویكدرد اجدرا
برنامهریز آمایش سريمين استخراج و تحليل شد .ابعاد ماتریت  77×77است که در چهار بخدش
مختلف تنظيم شد است .درجة پرشدگي مداتریت  33درصدد اسدت کده نشدان مديدهدد عوامدل
انتخابشد تأثير يیاد و پراکند ا بر همدیگر داشتهاند و در واق  ،سيسدتم اي وضدعيت ناپایددار
برخوردار بود است .اي مجموع 737 ،متغير قابل اريیابي در این مداتریت 713 ،رابطدة عددد صدفر
بود که به این معنا است که عوامل بر همدیگر تأثير نداشته یا اي همدیگر تأثير نپيیرفتهاند که ایدن
تعداد نزدیک به  73درصد کل حجم ماتریت را به خدود اختصداص داد اسدت .اي طدرف دیگدر،
ماتریت براساس شاخصها آمار با دوبار چرخش داد ا اي مطلوبيت و بهينهشدگي  11درصد
برخوردار بود که حاکي اي روایي باال پرسشنامه و پاسخها آن اسدت .در جددول  7محاسدبات
نرمافزار  MICMACمشاهد ميشود.
جدول  .2تحلیل اولیة دادههای ماتریس و تأثیرات متقاطع -استان تهران

شاخص

مقدار

ابعاد ماتریت

77

تعداد تكرار

7

تعداد صفرها

713

73

تعداد یک

177

71/7

تعداد دو

37

12/17

تعداد سه

71

3/3

جم

737

درجة پرشدگي

%33

منب  :محاسبات پژوهشگر

درصد
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تحليل محيط سيستم و ارزیابی تأثيرات متغيرها در استان تهران

در ماتریت متقاط جم اعداد سطرها هر متغير بهعنوان ميزان تأثيرگديار و جمد سدتوني هدر
متغير نيز ميزان تأثيرپيیر آن متغير را اي متغيرها دیگر نشان مديدهدد .براسداس نتدایج تحليلدي
ماتریتها در نرمافزار  ،MICMACشاخصها عوامل سايمان فضایي ايجمله شاخصهایياند کده
درجة تأثيرپيیر آنها بسيار بيشتر اي درجة تأثيرگيار آنهاست .شاخصهدا سدايمان فضدایي
تقریباً با ميزان تأثيرگيار و تأثيرپيیر نزدیک بههم و اندکي با تأثيرپيیر بيشدتر نقدش خدود را
ایفا ميکنند .در مقابل ،شاخصها گرو ها اقتصداد و متغيرهدا مربدوط بده عوامدل ادار و
مدیریتي را ميتوان گرو ها تأثيرپيیر دانست.
اگرچه پراکندگي تأثيرگيار

د تأثيرپيیر نيز درون هر گرو نوسان دارد ،در مجموع ،ميتوان

آنها را متغيرها وابسته یا تأثيرپيیر دانست.
در شكل  7نحوة تويی و پراکنش متغيرها در صفحة پراکندگي ،حاکي اي ميدزان پایددار و یدا
ناپایدار سيستم است .آنچه اي وضعيت صفحة پراکندگي متغيرها تأثيرگيار بر رویكدرد اجرایدي
آمایش سريمين ميتوان فهميد ،وضعيت ناپایدار بسديار شددید سيسدتم اسدت .اکندر متغيرهدا در
اطراف محور قطر صفحه پراکند شد اند بده غيدر اي چندد عامدل محددود کده نشدان مديدهندد
تأثيرگيار باالیي در سيستم دارند ،بقيه متغيرها اي وضدعيت تقریبداً مشدابهي نسدبت بده همددیگر
برخوردارند که فق شدت و ضعف آنها با هم متفاوت است.
متغيرهای تعيينکننده یا تأثيرگذار

با توجه به شناسایي سيستم بهعنوان سيستم ناپایدار ،وجود عوامل تأثيرگيار با درجة باال در انتهدا
نمودار در سمت شمال غربي کم خواهد بود يیرا این محل بيشتر در سيستمها پایدار متغيرهدایي
دارد با این حال ،چندین عامدل در نزدیكدي ایدن منطقده نشدان داد مديشدود کده حداکي اي تدوان
تأثيرگيار کالن آنها بر کل سيستم است .این متغيرها با توجه به شكل  7عبارتاند اي:
تعامل عملكرد اقتصاد در ورا مناط پيراموني -کریدور ارتباطي شمال به جنوب و شرق به
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غرب – سرمایه و مناب مالي طرحها ،این متغيرها مهمترین بايیگران تأثيرگيار بر رویكدرد اجرایدي
آمایش سريمين هستند که نقش بهمرات

باالیي ،بهویژ در استان تهران ایفا ميکنند.

متغيرها دووجهي که دو ویژگي مشترك تأثيرگيار باال و تأثيرپيیر باال دارند و هر عملدي
بر رو این متغيرها بر رو سایر متغيرها نيز واکنش و تغيير را ایجاد خواهد کرد .ایدن متغيرهدا
را ميتوان به دو دستة متغيرها ریسک و متغيرها هدف تقسيمبند کرد .اي مجموع  77متغير1 ،
متغير در این گرو قرار دارند .متغيرها ریسک که در شكل  7اطراف خد قطدر ناحيدة شدمال
شرقي نمودار قرار دارند و رفيت بسيار باالیي برا تبددیلشددن بده بدايیگران اصدلي سيسدتم را
دارند ،با توجه به شكل  7عبارتاند اي مرکزیت سياسي منطقه – مالحظات فرامنطقدها فراملدي –
تعامالت بيناستاني – فضاها توسعه.
متغيرها هدف که در يیر ناحية قطر شمال شرقي صفحه قرار دارند و با ایجداد تغييدرات در
این متغيرها ميتوان به تكامل سيستم مطاب با برنامه و هدف خود دست یافت ،با توجه به شكل 7
عبارتاند اي قط

رشد – تحرك مكاني جمعيت.

متغيرها هدف بهطور عمد متغيرها نگرش برنامها و ناشي اي سياستگيار ملي هسدتند.
باید اذعان کرد رویكرد اجرایي آمایش سريمين در استان تهران ناشدي اي تأثيرگديار قطد

رشدد

کالنشهر تهران در منطقه است که در صورت تحرك مكاني جمعيت و هدایت جمعيدت اي تهدران
بزرگ به مناط پيراموني ميتوان به هدف اجرا آمایش ،کده همدان پدراکنش متدواين جمعيدت و
فعاليددت اسددت ،دسددت یافددت .بددهعبددارت دیگددر ،در برنامددهریددز هددا توسددعها توجدده بدده
سياستگيار ها کالن مانند تمرکز جمعيت و فعاليت در قط ها رشد هددف اصدلي اسدت و
ميتوان با شناسایي نقاط ضعف و قوت ،و تحليل جایگا آن در صفحة تأثيرگديار

د تأثيرپديیر

به ارتقا کارایي سيستم کمک کرد.
متغيرهای تأثيرپذیر

این متغيرها با توجه به شكل  7در قسمت جنوب شرقي نمدودار قدرار دارندد و مديتدوان آنهدا را
متغيرها نتيجه نيز ناميد .این متغيرها اي تأثيرپيیر بسيار باال اي سيستم و تأثيرگيار بسيار پدایين
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در سيستم برخوردارند .آنچه اي این متغيرها ميتوان برداشت کرد اختصاص آنها به مسائل سياسي
و سايمان فضایي است.

شکل  .2نقشة پراکندگی متغیرها و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری در استان تهران

شکل  .3نقشة روابط مستقیم بین متغیرها  -استان تهران
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متغيرهای مستقل

این متغيرها تأثيرگيار و تأثيرپيیر پایيني داشته و در قسمت جنوب غربي نمودار قرار دارند .بدا
توجه به ماهيت ناپایدار سيستم ،به نظر ميرسد بخشي اي این متغيرها در این قسدمت اي صدفحه
ماهيت خروجي سيستم دارند و باید بهنوعي آنها را متغيرهدا خروجدي مسدتقل ناميدد .بدهدليدل
اثرگيار استان تهران بر مناط همجوار و مالحظات فرامنطقدها آن مسدائلي کده در اسدتانهدا
دیگر ميتواند تأثيرگيار باالیي داشته باشد ،در استان تهران کماهميت و شایان اغماضاند.
متغيرهای تنظيمی

این متغيرها در نزدیكي مرکز ثقل نمدودار قدرار دارندد .در واقد  ،حالدت تنظيمدي داشدته و گداهي
بهعنوان اهرمي ثانویه عمل ميکنند .بسته به سياسدتهدا دولدت در يميندة اهدداف توسدعه ،ایدن
متغيرها قابل ارتقا به متغيرها تأثيرگيار ،متغيرهدا تعيدينکنندد یدا متغيرهدا هددف و ریسدک
هستند .در استان تهران با توجه به شكل  7این متغيرها وجود نددارد .گدراف روابد مسدتقيم بدين
متغيرها در شكل  7نشان ميدهد رواب بسيار قدو (بدا رندگ قرمدز) در عدواملي مانندد مرکزیدت
سياسي منطقه ،تعامل عملكرد اقتصداد در ورا منداط پيرامدوني -کریددور ارتبداطي شدمال بده
جنوب و شرق به غرب ،سرمایه و مناب مالي طرحها و جز آن حاکم است.
جدول  .3تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها -استان تهران

میزان
تأثیرپذیری

عنوان
متغیر

غیرمستقیم
337
227

قط

میزان
تأثیرگذاری

میزان
عنوان

تأثیرپذیری

غیرمستقیم

رشد

171

ساختار ادار

237

عنوان
متغیر

مستقیم
سياسي
قط

رشد

173
213

قط

رشد

سياسي

میزان
تأثیرگذاری

عنوان
متغیر

مستقیم

رتبه

1177

سياسي

1

233

تعامل

7

227

سياسي

277

تعامل

213

ساختار ادار

213

قط

رشد

7

111

جمعيت

211

کریدور

127

جمعيت

211

کریدور

7

173

فراملي

113

فراملي

171

فراملي

127

فراملي

3

منب  :خروجي تحليل نرمافزار ميکمک و محاسبات پژوهشگر
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با توجه به جدول  7که ميزان تأثيرگيار متغيرها و رتبهبند آنها اي خروجي نرمافدزار نشدان
داد است عوامل مؤثر در رویكرد اجرا آمایش استان تهران ،توجه به قطبيت سياسي منطقه ،قط
رشد بودن شهر تهران در این استان و قرارگير در کریدورها شرق به غرب و شمال به جندوب
و لزوم تعامل استان با مناط همجوار اي جمله عوامل مهم در این مجموعه عوامل ميباشدند .البتده
برا اختصار فق  3رتبة نخست در جدول  7بيان شد است و رتبهها سایر متغيرها حيف شدد
است.
بحث و نتيجه
بزرگترین قط

رشد کشور تهران است که در پا دامنة منطقة چينخوردة البري مياني واق شدد

است .تهران با بيش اي دو قرن سابقة مرکزیت ادار
کالنشهر بزرگ کشور بهعنوان قط

د سياسي کشور و بديش اي نديمقدرن بدهدليدل

رشد برتر تفوق و برتر خود را در يمينهها مختلف حفد

کرد است .تمرکز اقتصاد  ،سياسي ،فرهنگي ،نظامي ،ادار و خددماتي در تهدران يميندة اشدتغال
وسيعي را فراهم کرد اسدت و همزمدان بدا آن ،رکدود نسدبي فعاليدتهدا در نقداط دیگدر شدور و
برخوردار بيش ايپيش تهران اي امكانات بهتر خدماتي به این توسعه شتابي خاص بخشيد اسدت.
در تهران بزرگ سودها کالن اقتصاد به سب

تمرکز توليد ،با شدرای خداص مادرشدهر جهدان

سوم بهدست ميآید .در این شهر برگشت سرمایه با سودها کالن امكانپديیر اسدت و در نتيجده،
بيشترین سرمایه بهسو تهران سرايیر ميشود .حاکميت این جریان ،سير عق ماندگي سایر نواحي
جغرافيایي ایران را موج

شد است و اي این رو ،یک شهر انگلي محسوب ميشود .ایران اي نظدر

ادار تمرکزگراترین کشور دنياست .تمرکزگرایي آثار سوءاقتصاد  ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياسدي و
جغرافيایي دارد و موج

تمرکز جمعيت در نواحي خاصي اي کشور شدد و اي پراکنددگي تويید

بهينة مناب در پهنة کشور جلوگير کرد است .در حالي که نواحي پيراموني ،اي لحاظ جغرافيدایي،
شامل قسمت عظيم سرمایه و نيرو انساني بود است .مهاجرت اي نواحي پيراموني به این مراکدز،
سب

شكلگير الگو مرکز پيرامون و توسعة برونيا نواحي بزرگ شهر شد است .در واق ،

عق ماندگي نواحي پيراموني در ایران ،چارچوب توسعة نواحي مرکز بود اسدت ،يیدرا انتخداب
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قط ها رشد در نواحي کمترتوسعهیافته ،مكانیابي نشد بودند ،بلكه در مراکدز بدزرگ اسدتاني و
شهر که با رشد سری همرا بود ،انتخاب شد بودند .تأثيرها جانبي ایدن قطد هدا رشدد بدر
نواحي پيرامونيشان ،نيز با توفي همرا نبود است و این قط ها نتوانستند سب

توسدعة اقتصداد

اجتماعي نواحي پيراموني شوند ،حتي در بيشتر موارد ،تأثيرها منفي و يیانبار در پي داشتهاندد.
مطرحشدن تهران بهعنوان بزرگترین قط

رشد ،و به دنبال آن ،مشكالت خاص مرکزیدت سياسدي

کشور اي جمله عوامل اصلي در نرسيدن به اهداف آمایشي در آن اسدتان اسدت کده در نتدایج ایدن
تحليل نيز این دو عامل اثرگيارترین عامل شناسایي شد است.
هور کالنشهرها و مناطقي با تراکم جمعيتي باال و نيز تحرك و جابهجایي دائمي جمعيدت در
سطم شهرها و روستاها یكي اي مسائل و مشكالت روي و انكارنشدني ایران است .بديتدوجهي بده
شاخصها جمعيتي در سياستگيار ها و برنامهریز ها منطقها و ملي ،موج
منطقه و سريمين با جمعيت آن تناس

ميشود توان

نداشته باشد و مشكالت بسيار را برا دستيابي به توسعة

متواين در سطم ملي به وجود آورد .در ایران کالنشهرها محدود  ،بخش عمدد ا اي جمعيدت
مناط شهر را به خود جيب کرد و طي سالها مختلف سرشمار  ،افزایش جمعيت چشمگير
داشتهاند؛ تهران اي این منظر ،بهترین نمونة گویا اسدت .پایتخدت و چندد شدهر بدزرگ اي امكاندات
آمويشي ،بهداشتي و بهویژ اقتصاد مانند امكان کس وکدار بيشدتر برخوردارندد کده اي دالیدل
اصلي مهاجرت به سمت پایتخت و شهرها بزرگ است .این عامل نيز اي جمله متغيرهدا هددف
در رویكرد اجرایي آمایش سريمين در منطقه است که گسترش عوامل اقتصداد اسدتان بدا منداط
همجوار اي جمله عوامل مهم تأثيرگيار در تمرکزيدایي اي تهران و اجرا برنامهریدز آمایشدي در
این منطقه خواهد بود.
پيشنهادها
آمایش استان فعاليتي آرمانخواهانه و طرفدارانه بهمنظدور تحقد ملدي آمدایش سدريمين در سدطم
منطقه ا است ،بنابراین ،يیرسيستمي اي سيستم ملي تلقي ميشود و موفقيت آن نهتنهدا بده عدزم و
ارادة مسئوالن منطقها برا اجرا و تحق استراتژ هدا آن وابسدته اسدت ،بلكده بده انجدامدادن
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اقداماتي فرامنطقها اي جمله مطالعات بينمنطقها (استاني د استانها همجدوار بدرا انسدجام و
یكپارچگي بينمنطقها و ملي) ملي در قال

تلفي دو دیددگا کدالن قياسدي و خدرد (اسدتقرایي)

منطقها در چشمانداي ملي بستگي دارد .افزایش سری و نامويون جمعيت در پایتخدت ،بديتوجده
به شرای متنوع محيطي و تويی مناب در منطقه ،عداملي مهدم در بدروي و شدكلگيدر مسدائل و
مشكالتي مانند کمبود خدمات شهر  ،بيكار  ،کمبود سرانة کالبد  ،سكونتگا هدا غيررسدمي و
حاشيهنشيني ،آسي پيیر ساکنان مناط مختلف ،بروي اختالفات قومي و ناهنجار ها اجتماعي
ميشود .بنابراین ،توجه به برنامهریز ها و طرح آمایش استان تهدران و شناسدایي عوامدل مدؤثر در
روند اجرایيشدن آن خواهد توانست پار ا اي مشكالن این استان را مرتف کند.
با توجه به شناخت عوامل اصلي مؤثر در اجرا طرح آمایش استان تهران پيشنهادها يیدر در
پاسخ به پرسش تحقي بيان ميشود:
-

توجه به تعادل فضایي و تحق الگو سداختار فضدایي چنددمرکز بدرا تمرکزيدایدي اي
تهران بزرگ در مطالعات آمایش استان تهران (کاهش آثار قط

-

رشد)؛

توجه به نقش بينالمللي کالنشهر تهران و نقش مؤثر آن در عملكرد فراملي و بدينالمللدي
در منطقة خاورميانه در سياستها راهبرد آمایش (نقش مرکزیت سياسي)؛

-

اصالح ساختار مدیریت توسعها شهر تهران و توجه به تعامالت بين تهدران بدا شدهرها
همجوار (افزایش تعامل عملكرد اقتصاد استان در ورا مناط پيراموني)؛

-

اتخاذ سياستها بايدارندگي مهاجرت بيرویه اي مناط مختلدف کشدور بده شدهر تهدران
(کاهش ساختار ادار و بوروکراتيک استان تهران)؛

-

تقویت کریدورها ارتباطي شرق به غرب کشور اي طری استانها همجدوار (قرارگيدر
کریدور ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب)؛

-

تقویت يیرساختها روستاها اطراف تهران بهمنظور تغيير نظام سدكونتگاهي در اسدتان
تهران (کاهش تمرکز جمعيت و فعاليت).
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