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کاربرد روش طرح -فرایند -نتایج ( )PPRدر ارزیابی طرحهای شهری
منوچهر طبيبيان ،1علي آسوده*2
matabibian@yahoo.com.au

 .1استاد گروه شهرسازی ،دانشکدۀ هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
 .2کارشناس ارشد مدیریت شهری ،دانشکدۀ هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران

تاریخ وصول مقاله1392/12/24 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/4/11 :

چكیده

تاکنون روشهای متعددی برای ارزیابی طراهای شهری معرفی شده ،اما در این میان بهه روشههای ارزیهابی جهامع و سیسهتماتیک
کمتر توجه شده است .در سارهای اخیر روش طرا  -فرایند -نتایج ( )PPRبهمنزلۀ روش ارزیابی جامع و سیستماتیک و بر پایۀ روش
سیاست -طرا/برنامه -اجرا -فرایند ( )PPIPدر ارزیابی طراهای شهری معرفی شده است .روش حاضر کهه در سهار  2009الهویرا و
پینهو برای ارزیابی جامع طراهای شهری پیشنهاد کردند ،به همۀ ابعاد طراهای شهری توجه مهیکنهد و در ارزیهابی پهیش ،حین و
پس از اجرا کاربرد دارد و تاکنون در ارزیابی طراهای توسعۀ شهری در شهرهای لیسبون و پورتو به کار گرفته شهده اسهت .در
مقالۀ حاضر عناصر کلیدی روش طرا -فرایند -نتایج شامل :معیارها ،زیرمعیارها ،منابع داده و تکنیکهای ارزیابی معرفی و کهاربرد آن
در ارزیابی طراهای شهری با به کارگیری این روش در ارزیابی پیش از اجرای طرا توسعۀ اراضی آبشار  2مشههد تشهری ،مهیشهود.
نتایج نشان میدهد بهرغم جامعیت روش طرا  -فرایند -نتایج ،این روش تأکید بیشتری بر بعد کالبدی دارد کهه بها شهرایط سیسهتم
شهرسازی در ایران همخوانی بیشتری دارد و میتواند در ارزیابی طراهای شهری کاربرد مناسبی داشته باشد.
کلیدواژه

روشهای ارزیابی ،طرا -فرایند -نتایج ( ،)PPRسیاست -طرا/برنامه -اجرا -فرایند ( ،)PPIPطراهای شهری.

 .1سرآغاز

گزارش نش ک است این مدل معیارهای انطباق ،فرایند عقالییا

سس نتن روش هسی مت ،دی برای ارزیسبی طر هاسی داهری

بهینگی پیش از اجرا ،بهینگی پس از اجرا و کاربست در

م،رای د کا امس در این میسن به روشهسی ارزیسبی جاسمع و

برنسمهریازی را مت،سقب سؤا ش سیسستا طر ا برنسمۀ عمال

سیستمسسیک متر ستجه د ک است در سس هسی اخیر روش

یاس اراینا برنسمهریزی بررسی می ن و نتسیج ن را در نظار

طر -اراین  -نتسیج ( 1)PPRبهمنزلۀ روش ارزیسبی جسمع و


میگیرد ( )Alexander & Faludi, 1989ب ین سرسیب بس ستجه

سیستمسسیک و بر پسیۀ روش سیسست -طر /برنسمه -اجارا-

به پسسخ به دنبسلهای از م،یسرهسا ارزیسبی مایستانا باهمنزلاۀ

اراین ( 2)PPIPدر ارزیسبی طر هسی دهری به اسر گراتاه

م بتا خن ی یس منفی دستهبن ی دتد ( Oliveira & Pinho,

سیسست -طر /برنسمه-

 )2010روش «طاار  -اراین ا  -نتااسیج» عااالوک باار

اجرا -اراین را در پسیسن دهۀ  1980بهمنزلۀ چسرچتبی برای

بهرک گیری از نکاسش م بات و رااع برخای از ضا،فهاسی

ارزیسبی اجرای طر هس و سیسستهس ارائه ردن بس نفتذ این

از اجااراا بااه س ا قی م،یسرهااسی

د ک است الکسسن ر و اسلتدی م

م

روشهااسی ارزیااسبی پاای

در ادبیسش برنسمهریزیا از اوایل دهۀ 1990ا سس نمس ه

سیسست -طر /برنسمه -اجرا -اراین پرداخته است استفسدک

اساات در عماال هرگااز اسااتفسدک یااس

از روش ارزیسبی  PPRهنتز در دهرساسزی متا او نشا ک

اطالعااسش در دسااتر

* نتیسن ک مسئت  :تلفن تماس09155572346 :

Email: a.asoodeh.s@gmail.com
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استا امس ملسل،ۀ حسضر سالش می ن بس به اسرگیری روش
«طر  -اراین  -نتسیج» در ارزیسبی پی

و به طتر قل،ی باه سصامیمهاسی ویاژکای نمایانمسمنا و
یفیت و پسیسیی دتاه و سفسایر نهاس ماترد ب ا

از اجرای یک طر

قارار

دهریا قسبلیت این روش برای سربرد در ارزیسبی طر هسی

می گیرن همچنینا ارزیسبی اراین حسسبرسی مسلی نیساتا

دهری را بررسی ن

اگرچه به برخی از مهسرشهسی حسسبرسی مسلی ممکن است
مک ن ا ارزیاسبی نظرسانمی ساسدک از مصارف ننا گسن ،

باارای دسااتیسبی بااه ایاان هاا ف نخساات م،یسرهااس و
زیرم،یسرهسی روش «طر  -اراین  -نتاسیج» و سکنیاکهاسی
ارزیسبی ن ستضیص دادک د ک است سوسا سربرد روش در

مشارکتکنندگانیاافرادمنتفعازیکبرنامةخاص 

نیستا اگرچه همۀ این عنسور بسی در ن گنمسن ک داتن

از اجرای طر اراضی بشسر  2بس بهرکگیری از

ارزیسبی طراحی د کا سنمشی ل گرایسنه است اه چگتناه

از اجرای طر مرسبوانا باه

یک طر مشخص متا می دتد یس دکسات مایخاترد و

سفصیل سشریص و در نهسیت قسبلیت به اسرگیری ایان روش

ارزیسبی میبسی در مسیری اجرا دتد ه سمسم دار س در هار

در ارزیسبی طر هسی دهری ملر د ک است

جسی ممکن درباسرۀ طار و از ن بیسمتزنا ( Liddle and

ارزیسبی پی

برخی م،یسرهس ه به ب ،پی

)Smith, 2007
 .2مفهوم ارزیابی در برنامهریزی

در دهههسی اخیر بس م،رای روشهسی ارزیسبی اراین گراا

برنسمهریزی ا،سلیتی اجتمسعی است اه ها ف ن گساترش

روشهاسی ارزیااسبی اال اراینا طاار ریاازی را از مرحلااۀ

راهبردهسی بهینه به منظتر دستیسبی باه اها اف ماترد نظار

سیسستگذاری سس سهیۀ طر و دنسسسیی طر هسی اجرایی و

است و از نمس ه بس ین ک سر و سر دارد بس عا م قل،یات

اجرای نهس را دسمل میدتد این مقسله نیز سالش می ن از

همراک است و بس مقسو و ق رش اجارا در ارسباسط مساتقیم

یک روش ارزیاسبی سیساتمسسیک و جاسمع بهارک گیارد در

قرار می گیرد بر ایان مبناسا برنسماهریازی نیاز مسننا ساسیر

همین راستس لکسسن ر و اسلتدی بیسن می نن

ه «یاسدگراتن

ا،سلیتهسی انسسنی می ستان مبتنی بار ینا کنگاری و عا م

از سمسرد میستان روی هم ان وختاه و از طریا ارزیاسبی

قل،یت ارزیسبی دتد در عین حس ا اگر برنسمهریزی بهمنزلۀ

سیستمسسیکا س،میمدادن و ستس،ۀ سئتری هس و قتاع ج یا

ردته یس حراۀ دارای اعتبسر استا م،یسرهاسی ارزیاسبی بسیا

برای عملا به دان

سب یل

دتد» (.)Alexander & Faludi,1989

قااسدر بااه ارائااۀ قضااسوش واا یص در خصااتص ااسرایی
برنسمه ریزی بسد و برنسمهریزی خاتد بسیا از با متماسیز
دتد (  )Alexander & Faludi, 1989عالوک بار ایانا

 .3روش طرح -فرایند -نتایج ()PPR

مشکالشا ع م قل،یت و پیچی گی ارزیسبی برنسمهریزی یک

التیرا و پینهت در سس  2009روش «طر  -اراینا  -نتاسیج»

زمینۀ عقالنیت م
ارزیسبی به دقت م

ود را پیشنهسد می ده

اه در ن نتاسیج

ود دا ک اسات ( Oliveira & Pinho,

)2010

( )PPRرا به منزلۀ رودی برای ارزیاسبی دساتسوردهسی یاک
طر  :مسدکسسزیا اجرا و بسزبینی و سهم هر یک از نهس در
اراین سسخت پیچی ۀ دهرا طراحای و ارائاه ردنا روش

ارزیسبی اسنتن اراینا برنسماهریازی اسات ( Khakee,

طر  -اراین  -نتسیج بسی عم سسً در ارزیسبی حین و پاس از

 )1998ارزیسبی رسمی یک مرحلاۀ سصامیمگیاری نیساتا

اجاارا اسااتفسدک دااتد بااس ایاان حااس ا ن را -بااس برخاای

بلکااه بااه ن مااک ماای ناا ارزیااسبیا بنیااسنی را باارای

م

ودیتهس دسمل استفسدک از نیمی از م،یسرهاسی ارزیاسبی-

سصمیمگیری در ت نن گسن در سلسلهمراسب برنسماهریازی

در ارزیسبی پی

اراهم می ن اازون بر اینا یساته هسی ارزیسبی ب ون ب ا

مختلف میستان به سر گرات ایان روش عاالوک بار ارائاۀ

از اجرا برای ارزیسبی گزینه هسی طر هاسی

کاربرد روش طرح -فرایند -نتایج ( )PPRدر ...
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قضسوش در خصتص طر ا قص دارد به درک بهتر و بهبتد

 )2005cباارای س،ریااف اغلااب م،یااسرهااسی خااسص سااهیم

روش PPR

می دتد روش طر  -اراین  -نتسیج دارای برخی دبسهتهس

داکسر باه چاسرچتد

باااس مممتعاااهای از روشهاااسی ارزیاااسبی در اساااتفسدک از

برنسمه ریزی پرسغسلی است ه در ن متضاتعسش سلبا ی -

سکنیکهسی خسص از قبیل س لیل  SWOTیس ماسسریس اثرات

مسننا ااارم دااهریا مسااکنا ااسربری زمااینا سیستمهسی

است به طتر مت او و سس نمس ه به منسبع دادکهسی اوالی

زیستم یلی و حمال و نقل -زمانی بیشتر برآورد میشوند

مربتط میدتدا مایساتان اساتفسدۀ مشاسبه طار و س لیال

لی سیستم برنسماهریازی م لای ماک نا
دارای ب،

سلب ی قاتی و وا ان

م تااتای

که با موضوعات اجتماعی و اقتصادی مقایسه شوند.
ب،

سلب ی قتی روش طر  -اراین  -نتسیج مس را

متقسع می ن

را از مصااسحبه بااس بهاارکوران اواالی ااه درگیاار

اراین هسی ستس،ۀ م لیان ا دریسات رد

ه این روشدنسسی اگر به طتر دسیساته باه

هر سمربۀ برنسمهریزی از طری برخی ویژگیهس (قلمروا

سر گراته دتدا قسدر به بهبتد یفیت م یو ساسختهدا ک از

سیستم قسنتنیا ارهنگ برنسمه ریزی و غیرک) ه در سضسد باس

طری س ،ادی از پیشنهسدهسی سهیاه دا ک باه منظاتر بهباتد

مشخصسش عسم م

طار  -اراینا  -نتاسیج اساتا داکل

سمسرد برنسمهریزی حین اجرا خواهد بود(Oliveira & Pinho,

می گیرد اقتباس

) 2009

برنسمه ریزی خسص نیسزمن م،راای سغییراسای اسات اه باه

از روش ارزیاسبی عاسم بارای زمیناههاسی

طراحی روش  PPRداسمل ملسل،اۀ مقا مسسی دک روش

مرسبوسرین ویژگیهسی دنسخته د ک پسساخ گتینا ایان در

متجتد است ه اغلب نهس بس ب ،حین اجرا مرسبوان و به

حسلی است ه م،یسر هسی عسم روش به همسن دکل باسقی

طتر واضص در ب

میسن انلبس و عملکرد قرار میگیرنا

میمسننا و م،یسرهاسی خاسص و ساؤا ش ارزیاسبی متناسظر
داتن ()Oliveira & Pinho, 2009

این روشهس عبسرشان از :سیسسات -طر /برنسماه -اجارا-

میستانن اقتباس

اراین ()Alexander & Faludi, 1989( )PPIPا ابزارهاسیی

سه جنبۀ نت ورانه  PPRرا از روش سیسست -طر /برنسماه-

3

باارای عملیااسش ارزیااسبی از جنبااۀ مسهیاات سااسختسری

()European Commission, 1999( )MEANSا ارزیااسبی
4

اجرا -اراین و از سسیر روشهسی ارزیسبی متماسیز مای نا
نخستا در مقسیسه بس م

سیسست -طر /برنسماه -اجارا-

(Laurian et al, 2004a, 2004b; ()PIE

اراین ا سأ ی بیشتری بر جنباه هاسی سلبا ی دارد دوما ساس

 )Berke et al, 2006و هفت روش دیگر ب ون اسم خاسص

اساات روش سیسساات-

اجاارای طاار

ه نترستن (2005aا 2005bا )2005cا سسلن ()1996ا باسئر

نمااس ااه اطالعااسش در دسااتر

طر /برنسمه -اجرا -اراین اعتبسر متثّ از طری

اسربرد در

()1997ا نااگ و همکااسران ()1997ا مناا بلتم ()1990ا

ملسل،سش متردی واق،ی ارائاه نکاردکا در حاسلی اه روش

خس ی ( 2000و )2001ا بسربی ( )2003و در نهسیتا برودی

طر  -اراین  -نتسیجا در طر هسی سربری زمین لیسابتن و

و هسیفیلاا ( )2005و باارودی و همکااسران ( )2006ارائااه

پترست به سر گراته د ک است ساتما در مقسیساه باس دیگار

ردکان ( )Oliveira & Pinho, 2009
روش طر  -اراین  -نتسیج برخی قتشهسی چاسرچتد
نظری -ارزیسبی -را به سر میگیرد بهرکهسی روش  PPRاز

روشهسی ارزیسبیا س ،اد بیشتری از م،یسرهس و منسبع دادکهاس
را پیشنهسد میده (.)Oliveira & Pinho, 2009
م

 PPRبر نقا

طار ا اراینا و نتاسیج همچناینا

 PPIPیک چشمان از مشترک از برنسماهریازی و ارزیاسبی و

مممتعهای از عنسور لی ی در اراین ستس،ۀ اضسیی دسمل

س،سریف مشترک در اغلب م،یسرهسی عاسم اسات همچناینا

سربران دهری (سس نسن و دسغالن)ا سیسساتم اران م لایا

بس مممتعۀ وسیعسری از روشهاس داسمل MEANSا  PIEو

چسرچتد برنسمهریزی و دیگر طر هسی سهیهد ک برای دهر

ستساا،هیساتااه از سااتی نترسااتن (2005aا 2005bا

سمر ز می ن م،یسرهسی عسم و خسص ارزیسبی از ارسبسطاسش

ماا
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اولی میسن عنسور لی ی روش استخرا می دتد دک م،یسر

ارتباط :7ارسبسط ستمین م،یسر ارزیسبی اسات و ارزیاسبی

خسص ه روش طر  -اراین  -نتسیج را سشکیل میدهن در

ن دسمل م هسی وض،یت پسیاه بارای سهیاۀ طار اسات

ادامه ستضیص دادک میدتن (ج و )1

نیسزهسی اولی دهر دنسسسیی و بس اساتفسدک از سکنیاکهاسی

انسجام درونی :5اولاین م،یاسر انسامسم درونای طار

سسدک از قبیال سمزیاه و س لیال  SWOTو در متاجهاه باس

است ارزیسبی ن دسمل سمزیه و س لیل دقی در خصاتص

اه اف الن و عملیسسی طر از طری س ،ادی از ماسسریس

قتش ارسبسط میسن اه اف عملیسسی طر و سسیر اجزای مهام

اثرات ارزیابی میشود .ایدة اصلی پشتیبان این معیار حدود

طر  :سربری زمینا سیستمهسی داهری و ساسز و سرهاسی

نیمی از روشهسی مترد ملسل،ه ارائه د ک است

اجراست سمزیاه و س لیال او بار ارسباسط میاسن اها اف

انسجام بیرونی :8م،یسر چهسرما انسامسم بیرونای اسات

عملیسسی طر و سربری هسی پیشنهسدد ک در طار سمر از

طر بسی در زمینۀ چسرچتد برنسمه ریزی ارزیسبی دتد اه

بسیا دنسساسیی عناصر

به ن س،ل دارد پیشنهسدهسی برنسماهریازی نمایستاننا در

مختلف آن را ممکن و ماتریس اثرات متعاقباً استحکام روابط

سضسد یس سکرار بخ هسی دیگر یس سکرار پیشنهسدهسی اضسیی

سمزیاه و س لیل دوم بر ارسبسط

برای همسن قلمرو بسدن در مقسیسۀ میسن طر هسی مختلاف

میسن اه اف عملیاسسی و سیساتمهاسی دهری  -جسبهجسیی و

بسی تمرکز روی اه اف عملیاسسیا ما هاسی منلقاهای و

زیستم یلی -طر سمر ز مییسب و بسیسر مشسبه سمزیه و

سسز و سرهسی اجرای طر باشد .این م،یسر نیز مایستانا

س لیال او اسات سمزیاه و س لیال ستم نیز بر ارسبسط

در دو روش  MEANSو  PIEیسات دتد

می یسب عالوک بر اینا ملسل،ۀ طار
میسن نهس را م،لاتم نا

میسن اه اف عملیسسی و ساسز و سرهاسی اجرای طر سمر ز
مییسب ارزیسبی انسمسم درونای عمتماسً اغلب روشهای
مطالعهشده را شامل میشود.
6

مشارکت در تهیۀ طرح :9م،یسر پنمما مشسر ت در سهیۀ
طر اسات منباع اوالی اطالعاسش اساتفسدکدا ک در ایان
ارزیااسبیا گاازارش مشااسر ت مردماای اساات ااه در طاار

تفسیر سیستم برنامه ريزی  :دومین م،یسر سفسیر سیستم

گنمسن ک د ک است این مهم به وسیلۀ مقس ش روزنسمه هس و

برنسمهریزی است در مکسنی ه طر هس به اجرا در می ینا ا

مصسحبه باس بهارکوران لیا ی سکمیال مای داتد ارزیاسبی

به ویژک سس نمس ه باه اارم و م تاتا مرباتط مایداتد در

مشسر ت بر سه جنبۀ مختلف سمر ز می یسب  :مشاسر ت باه

ارزیسبی سفسیر به ل سن ارما دابکۀ م،اسبر و جسباهجاسیی و

مقسمسش م لی

سربری زمین بررسی میدتد .در سفسیر به ل اسن م تاتاا
بر اسس

ل سن مّیا مشسر ت به ل سن یفی و نق
در این اراین

ه سشتی یس مناع مشاسر ت عماتمی اسات

ملسل،ۀ طر و قتانین پایة برنسمهریازیا وظیفاۀ

مشسر ت به ل سن مّی به وسیلۀ س،ا اد نظرهاسی مکتاتد

اولی ارزیسد دنسسسیی ارسبسطسش مهم میسن اسنسد مختلاف

طی دورۀ مشسر ت عمتمیا سنمی ک می دتد در یک روش

و ارائۀ نهس در روش جذّاد و قسبل اهم است ایان م،یاسر

مکمّلا مشسر ت به ل سن مّی میستان به وسایلۀ س،ا ادی

مک می ن سفاسوشهاسی میاسن طار هاسی سهیاهدا ک در

از گروک هاسی ساب و اسرا ستسا،ها واحا همساسیگی و

دورک هسی زمسنی مختلف و س ت چاسرچتدهاسی مختلاف

داار ت نن ا ک در اراین ا سهیااۀ طاار ساانمی ک دااتد در

قااسنتنیا باارای دنسسااسیی عنسواار ناات وری و خالقیاات و

خصااتص جنبااۀ دوما نظرهااسی مکتااتبی ااه بااه سغییاار در

جستمتی مسیرهسی ج ی در برنسمهریزی به منظتر مقسیسۀ

م تتای طار باه منزلاۀ داسخص مشاسر ت یفای منمار

میسن طر هسی سهیهد ک س ت چسرچتد همین قتانین سبیین

می دتن ا اه اف اولی مشسر ت عمتمی را به منظتر ارائاۀ

دتد م،یاسر تفسیر سیستم برنامهریزی در هایچ یاک از

اروتهسیی برای گفتگت احصس می نن ا در چنین دارایلی

روشهسی ملسل،هد ۀ قبلی ذ ر نش ک است

برنسمهریزان به دهرون ان درباسرۀ متضاتعسش برنسماهریازی

کاربرد روش طرح -فرایند -نتایج ( )PPRدر ...
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گسهی و به نگرانایهاسی نهاس گاتش اارا مایدهنا در

روش  PPIPو م

خصتص جنبۀ ستما دورکهسی زمسنی طت نیسر از نچاه از

( )1997به سر گراته د ک است
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ستس،ه یساته از ستی نگ و همکاسران

نظر قسنتنی مترد نیسز است و سنتع مکسنهسیی برای نماسی

تعهد به منابع انسانی و مالی :11م،یسر هفاتم س،ها باه

دربسرۀ طر ا بهمنزلۀ داسخصهاسی ارزیاسبی نقا

منسبع انسسنی و مسلی است ارزیاسبی ایان م،یاسر دارای ساه

وب

سسهیل نن گی مقسمسش م لی در نظر گراته می دتد م،یاسر

سلص مهم است :ارزیسبی دردستر باتدن مناسبع طای دورۀ

مشاااسر ت در دو روش دیگااار نیاااز ذ ااار داا ک اسااات

زمسنی خسصا ناتع مناسبع در دساتر

و رواباو ماؤثر میاسن

( )Alexander & Faludi, 1989; Burby, 2003بااسربی

عملکرد برنسمهریزی و سخصایص مناسبع سالص او داسمل

ه باس مشاسر ت بیشاتر داهرون انا

سمزیه و س لیل ارزیسبی از سر نسن انّی در اداراش م لای و

طر هاسی جاسمعا قاتیسار مایداتن و احتماس مایرود

ارزیسبی بتدجۀ دهرداری است بنسبراینا یاک مقسیساه باین

( )2003نشسن می ده

پیشنهسدهسی طر هس بیشتر اجرا دتن

منسبع در دستر

برای برنسمه ریزی طی دورۀ زماسنی ماترد

کاربست طرح :10م،یاسر دشام روش طار  -اراینا -

سمزیه و س لیل است به ل اسن مناسبع انساسنیا سالص دوم

نتسیج دیتک بهرکبرداری مقسمسش سیسسی مرسبو با طر هس را

مربتط به سمزیه و س لیل ارسباسط میاسن س،ا اد سر ناسن در

بررسای مای نا ارسباسط باس مقسماسش سیسسی م،یسر لی ی

برنسمه ریازی و سمزیاه و س لیال

در روش  PPRاسات اه قصا

اداراش م لی و در بخ

دارد عنسور دی گسک

سنّتع ستاب دسن است باه ل اسن مناسبع ماسلیا سالص دوم

سصمیم -مبنس را برنسمه ریزی و دی گسک مبتنی بر عملکرد ارزیسبی

مربتط به سمزیه و س لیل ارسبسط میسن هزینههسی سارمسیهای

مهم استا زیرا در

و جااااسری و سمزیااااه و س لیاااال وزن نساااابی منااااسبع

پی بینی هسا چسرچتد مرجع ستدمن ی برای سصمیمگیرن گسن

اختصسصدادکد ک به برنسمهریزی امتر مرسبو اسات سالص

سیسسی اراهم می ورد ارزیاسبی ایان م،یسر برخی مشاکالش

ستم نیز دسمل ارزیسبی ارسبسط میسن نتع خسوی از طر هسی

یکوسرچه ن از هر دو دی گسک طار

دارد اه عما س ًس باه دلیال

نیاسز باه بسزسسزی اراین

س ت سمزیه و س لیل و منسبع انسسنی مترد نیسز برای اجرای
مؤثر و منسبع مسلی برای س ق بخشای ن باه پیشنهسدهسسات

سصمیم گیاری اسات الکساسن ر و ااسلتدی ( )1989است
اه سماسرد -ارزیاسبی -درون سفسیر سسریخی

این م،یسر سنهس در دو روش ملسل،اهدا ۀ  MEANSو ما

است ارزیسد مسنن مترخ ممبتر اسات باه طور جدی

ستس،هیساته از ستی بسئر ( )1997به سر گراته د ک است

مای ننا

و با

ارزيابی مشارکت طی دورۀ اجرای طارح :12ارزیاسبی

انگیزهها و زمینة اقدامات آنها درگیر شود.
ارزیسبی بر دو متضتع مهم سمر از مای نا او نفاتذ

مشسر ت طی اجرای طر بسیسر دبیه ارزیسبی م،یاسر پانمم
است ه پی سر ادسرک د بس وجاتد ایانا باه دلیال نکاه

سیسستم اران م لی در ا،سلیت هسی برنسمه ریازیا خصتواسً

دسمل سمزیه و س لیل اجرای طر و نه سهیۀ طر می دتدا

روی طر (م تتاا اراین و زمسنبن ی سهیۀ طار و اراینا

انتظااسر ماایرود روی منااسط دااهری مصاتّد ااه پتیااسیی

اجرای طر ) و سسیر دساتسوردهسی برنسماهریازی (از قبیال

بیشتری دارن و نه روی سمسم دهر متمر ز دتد

به آنچه تصمیم گیرندگان دربارة شرایط میدانستند

سسیر طر هاسی باسزنگری یاس سصاتیب دا ک در ایان دورۀ

13

کارايی

سرایی می ستان از دو دی گسک مختلف سمزیاه

زمسنی) و در نهسیتا بر اراین هسی برنسمه ریزی و سسختسرهس

و س لیل دتد :م اخلۀ مساتقیم مقسماسش م لای (از طریا

دوما سأثیر طر و ا،سلیت هاسی برنسماه ریازی روی قا رش

طر هسی ستس،ۀ دهری یس سفصیلی یس از طری پاروژکهاسی

سیسسی م لی است ه به طتر عم ک از طری گفتمسن هاسی
سیسسی و برنسمههس بیسن میداتد م،یاسر سربسات طار در

طراحی دهری) و اراینا

نتار ستسا،ه ایان م،یاسر ب،ا

سلب ی قتیسری دارد ارزیسبی سرایی طر از طری ستس،ۀ
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زمستان 1393

ایمسدد ک از طری طار هاسی ستسا،ۀ داهری و سفصایلی

اضسیی ه به سبب این طر ایمسد میدتد -به مقسیسۀ بین

سقسایم داتد در قسامت او ا

اینکه دهر ب ون طر چگتنه میدتد و اینکاه واق،اسً داهر

طر هسی سلت پسیینسر در مقسیسه بس نتاحی اولتیتدار در

چگتنه است؟ مربتط میدتد س ،ادی از متضتعسش اولی

طاار اواالیا بااه ل ااسن متق،یاات و مسااسحت بااه منظااتر

در اراین ستس،ۀ دهری از قبیل جم،یاتدنسسایا حمال و

بررسیهسی سی ه به طاتر مسات ّ پسیاهای بارای اراینا

نقل و جسبهجسیی و مسکن ملر میدتن و بس وجتد چنین

ستس،ۀ اضسیی دهر اراهم می ورن ا بررسی مای داتن در

پیچی گیهسیی اعتمسد می نسبت به م،یاسر ها ایت وجاتد

م لی میستان به دو بخ

دوما سمزیه و س لیل سفصیلی از طار هاسی سالت

بخ

داردا حتی اگر س ،اد بیشتر و بس یفیاتسار از مناسبع دادک در
بسد

از میسن روشهسی ارزیسبیا اقو روش PPIP

پسیینسر به منظتر درک اینکه طر هسا ساسبع یاس در سضاسد باس

دستر

راهنمسی لیان ا انمسم میپذیرد اجرای طر نیز از طریا

م،یسر ه ایت و مشسر ت طی اجرای طر را دسمل میدتد

میزانی ه پیشنهسدهس بس ستجه به سیساتم خیسباسن و سا ارک

()Oliveira & Pinho, 200 9

اضسی عمتمی به سر گراتاه مای داتن ا سمزیاه و س لیال

منسبع دادۀ لی ی ه در ارزیسبی ایان دک م،یاسر خاسص

دی گسک دوما نتر اراین ستس،ه ارزیسبی

استفسدک می دتن عباسرشانا از :طار هاسی م لایا دیگار

میدتد ب ین منظاتر پاس از انتخاسد س،ا ادی از عنسوار

مای دهنا ا

می دتد بر اسس

برنسمهریزی  -بر اسس

سسریخ ممتزهسی برنسمهریزی مربتطه

و ستانسیی هر مترد برای نشسن دادن متضتعسش برنسمهریازی

طر هس ه سمسم یس بخ هسیی از دهر را پتد

روزنسمههسا مصسحبه بس بهرکوران لی ی درگیر برنسماهریازی
دهریا اطالعسش مسری و چسرچتد برنسمه ریازی ملی

بخ هسی مختلف دهر -سمزیه و س لیل سفصیلی هر یاک

ارزیسبی هر م،یسر دسمل استفسدک از یک یس س ،اد بیشاتر

از این متارد انمسم میداتد اه باه درک و اینکاه چگتناه

از منسبع دادک میدتد ب یهی است ه طر هس از ا ر مناسبع

مقسمسش برنسمهریزی به طاتر جا ّی از ستسا،ۀ غیرانلباسقی

دادک استفسدک می نن

جلتگیری می نن ا مک می ن این سمزیه و س لیل دسمل
 11دسخص است به منظتر س،یاین هار یاک از رونا هسی
و ور ممتزا سه دسخص استفسدک می دتد :سربست طار
مالک عملا زمسنبن ی اراین و س ،اد اسخ ممتزهس نچه
مهم است بر ن سأ ی دتد این است ه س ،اد اسخهاس باه
سنهسیی به منزلۀ دسخص سرایی طر نیست و این داسخص
در ارتباط با دسخصهسی دیگار در نظار گراتاه مایداتد
باارای مشااخص ااردن سااسختمسنسااسزی در دااهرا هشاات
دسخص استفسدک می دتد :عروها پتد

سسختمسنا زیربناسا

س ،اد طبقها س ،اد ساس نسنا اسربری زماین غسلابا سارا م
سسختمسنی (زیربنس/عروه) و در نهسیتا سلص ادغس (سلص
سسختمسن/عروه) سرایی و ها ایت م،یسرهاسیی باه دامسر
میرون

ه س ،اد بیشتری از منسبع دادک را دسمل میدتن

هدايت :14ارزیسبی ه ایت -بس ستجه به همۀ ستس،ه هسی

در پسیسن سمربۀ ارزیسبیا در مرحلۀ ارائه و استفسدۀ بهیناه
از نتسیج ارزیسبی برخی از پرس هسی انتقسدی نظیر سن
ارسبسطسش و دان

بین

انیا دیتۀ بیسن در زمیناۀ ناتع اطالعاسش

ارائه د ک از ستی ارزیسد و ناتع اطالعاسسی اه بهارکوران
اولی نیسز دارن و یکوسرچگی مؤثر نتسیج ارزیسبی در پتیسیی
اراینا برنسمااهریاازیا ملاار ماایدااتد در روش «طاار -
اراین  -نتسیج» ارائۀ نتسیج دسمل استفسدک از یک ج و است
ه قص دارد سمسم اراین

ارزیسبی را سلفی

ن بس ستجه به

چسل هسی ملر د ۀ م ققسنی مسنن الکسسن ر ( ) 2006یس
رسی و همکسران ( )1999در این روش سا،ی دا ک اسات
ملسل،ۀ ج و به سسنی امکاسنپاذیر بسدا با ین سرسیابا
م،یسرهااسی خااسص و زیرم،یسرهااسی ماارسبو در جاا و 1
اهرست د ک است .
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جدول  .1معیارهای مدل طرح -فرایند -نتایج
معیارهای
خاص

موضوع
ارزيابی

انسمسم درونی

طر

سفسیر سیستم
برنسمهریزی

طر  -سیستم
برنسمهریزی

ارسبسط

طر  -دهر

انسمسم بیرونی

طر  -دیگر طر هس

تکنیکهای ارزيابی/منابع داده

زيرمعیارها
ارسبسط میسن اه اف عملیسسی و سربری زمین طر ؛
ارسبسط میسن اه اف عملیسسی و سیستمهسی دهری طر ؛
ارسبسط میسن اه اف عملیسسی و سسز و سرهسی اجرای طر
سفسیر به ل سن ارم؛
سفسیر به ل سن م تتا
ارسبسط میسن نیسزهسی دهر و اه اف عملیسسی طر ؛
ارسبسط میسن نیسزهسی دهر و سربری زمین و سیستمهسی

 س لیل SWOT؛ -مسسریس اثرات (پیشنهسدهسی طر  -نیسزهسی

دهری؛
ارسبسط به ل سن اه اف عملیسسی؛
ارسبسط به ل سن م هسی منلقهای؛
ارسبسط به ل سن اجرا

مشسر ت
درسهیۀ طر

سربست طر

س ،اد دهرون انی ه سفسیر د کان ؛

دهر)
 ملسل،ۀ طر و سسیر طر هس از جنبۀ منلقهاین
 ملسل،ۀ طر (خصتوسً گزارشهسی مشسر تین)

طر  -نیروهسی

سأثیر نیروهسی سیسسی در طر و سأثیر نهس در دیگر

 -ملسل،ۀ نسخههسی متفسوش طر (طی دورۀ

سیسسی

دستسوردهسی برنسمهریزیا اراین هس و سسختسرهس؛

زمسنی سهیۀ طر )؛

سأثیر طر و سمسرد برنسمهریزیاش در نیروهسی سیسسی

 -مصسحبه؛

(مبسح سش و دستتر سرهس)

 -ملسل،ۀ روزنسمههس

ارزیسبی قسبلیت استفسدک از منسبع؛

 -ملسل،ۀ دیگر اسنسد اداری ه از ستی مقسمسش

نتع منسبع قسبل استفسدک؛

م لی سهیه د ک است (بتدجههسی دهرداریا

اراین برنسمهریزی-
منسبع مسلی و انسسنی

مشسر ت طی

اراین برنسمهریزی-

اجرای طر

بهرکوران دهری

سرایی

یفیت دهرون انی ه سفسیر د کان ؛
ارسقسی مشسر ت عمتمی از ستی مقسمسش م لی

اراین برنسمهریزی

س،ه منسبع

 ملسل،ۀ طر و چسرچتد احکسم قسنتنی ن -م هسی متق،یت پسیه؛

ارسبسط میسن نیسزهسی دهر و سسز و سرهسی اجرای طر

سربران دهری

 ملسل،ۀ طر ؛ -مسسریس اثرات (پیشنهادهای گوناگون طرح).

ارسبسط میسن اجرای برنسمهریزی و سربست منسبع
س ،اد دهرون انی ه سفسیر د کان ؛
یفیت دهرون انی ه سفسیر د کان ؛
ارسقسی مشسر ت عمتمی از ستی مقسمسش م لی

برنسمههسی عمل)؛
 مصسحبه ملسل،ۀ طر هسی سلت پسیینسر (خصتوسًگزارشهسی مشسر تی نهس)

دهر -اراین

ستس،ۀ طر از طری طر هسی ستس،ۀ دهری و طر هسی

 -ملسل،ۀ طر و طر هسی سلت پسیینسر؛

برنسمهریزی -طر

سفصیلی؛

 -س لیل نقشهای؛

ستس،ۀ طر از طری پروژکهسی طراحی دهری؛

 -سر می انی؛

نتر ستس،ه
دهر -اراین
برنسمهریزی -طر
ه ایت
نتر ستس،ه
مأخذOliveira & Pinho, 2009::

راهنمسی طر در اراین
اثر طر روی مسر نفت

نتر ستس،ه
و مسکن؛

 س لیل ممتزهسی برنسمهریزی ملسل،ۀ طر ؛ -س لیل مسری؛

اثر طر روی حمل و نقل و جسبهجسیی؛
اثر طر روی مسکن؛

 -سر می انی؛

اثر طر روی اقتصسد

 -مصسحبه

 -س لیل نقشهای؛
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 .4مطالعۀ موردی :ارزیاابی طارح اراضای آبشاار 2

اراضی بشسر 2ا متق،یت ویژکای را برای این اراضی اراهم

مشهد

ردک است (مهرازانا )1391

روش «طر  -اراین  -نتاسیج» ( )PPRساس نتن در دو داهر

مشخصات کلی اراضای آبشاار  :2م ا ودۀ اراضای

ه سیستم برنسمهریزی ن

بشسر متشکّل از اراضی بشسر  1و  2واقع در جنتد داهر

مشسبه سیستم برنسمهریزی ایران بر اب،سد سلبا ی نسابت باه

مشه متقتاۀ ستسن ق

رضتی است م ا ودۀ اراضای

مسسئل اقتصسدی و اجتماسعی سأ یا بیشاتری داردا باه اسر

بشسر  2م،روف به می ان سیر ارسا

لیسبتن و پترست در شتر پرسغس

گراته د ک است همسنطتر ه پی سر نیز ادسرک دا روش

ارس

 PPRرا میستان بس اعمس برخی م ا ودیتهاس در ارزیاسبی

مذ تر خسر از می ان سیر ارس

پی

از اجرای طر هسی دهری استفسدک ردا بر همین مبناس

م

در اجاسرۀ بلنا ما ش

جمهتری اسالمی ایران اساتا اماس غارد م ا ودۀ
و جزو اراضی بسیر اسات

ودۀ م،روف به می ان سیار ارسا

در مقسلۀ حسضر هفت م،یسر روش داسمل :انسامسم درونایا

هکتسر و م

سفسیر سیستم برنسمهریزیا ارسبسطا انسمسم بیرونیا مشسر ت

جم،سً به مسسحت  288/5هکتسرا ل م

در سهیۀ طر ا سربست طر و س،هّ منسبعا در ارزیسبی پی

 2را سشکیل میدهن

از اجرای طر اراضی بشسر  2استفسدک د ک است
 .5شناخت محدودۀ طرح
موقعیت اراضی :اراضی بشسر  2در حاتزۀ جناتددارقی
مشه و جنتد منلقۀ  8دهرداری واقع دا ک و از جسناب
غرد به اراضی بشاسر 1ا از دار باه داهرک سای ی در
منلقۀ هفت و از جنتد به ردته تکهاسی بیناسلتد م ا ود
است پیشروی و نزدیک د ن ردته اتک بیناسلتد در مر از

باه مساسحت 201/1

ودۀ اراضی غرد ن به مسسحت  87/4هکتسرا
ودۀ اراضی بشاسر

الگوی توسعۀ اراضی آبشار  :2الگتی ستس،ۀ اراضای
بشسر  2مشه (می ان سیر ارس ) در م

ودۀ  201هکتسریا

در چسرچتد الگتی ستس،ۀ حتزۀ جنتد درقی مشاه ا در
بسن  1388در میسیتن مسدۀ پانج باه سصاتیب رسای بار
اسس

این الگتا اراضی غرد بشسر  2به سربری مسکتنیا

اراضی میسنی به خ مسش سبز و گرددگری و اراضی درقی
به خا مسش داهری ویاژک اختصاسص یساتاهانا (مهارازانا
) 1391

شکل  .1موقعیت محدودۀ طرح تفصیلی اراضی آبشار  1و ( 2مأخذ :مه ازا ) 1390 ،

کاربرد روش طرح -فرایند -نتایج ( )PPRدر ...
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 .5ارزیابی طرح اراضی آبشار 2

تفسیر سیستم برنامه ريزی :م،یاسر دوم سفسایر سیساتم

انسجام درونی :اولین م،یسر ارزیسبی انسمسم بین بخ هاسی

برنسمه ریزی است ه در دو قسمت اارم و م تاتا بررسای

متفسوش طر اراضی بشاسر  2داسمل سمزیاه و س لیال باه

می دتد در سفسیر به ل سن ارما دبکۀ م،سبر و جسبهجسیی و

منظتر ارزیسبی ارسبسط بین اه اف عملیاسسی و قسامتهاسی

سربری زمین بررسی میدتد و در سفسیر به ل اسن م تاتاا

مهم طر دسمل سربری زمینا سیستم هسی دهری و سسز و

ارزیسبی به منظتر دنسسسیی ارسبسطاسش اسسسای میاسن اسانسد

سرهسی اجراست سمزیه و س لیال اولیاه بار ارسباسط میاسن

مختلف و ارائۀ نهس در یک روش جذّاد وترش میگیرد

اه اف عملیسسی و سربریهسی پیشنهسدد ک در طر سمر از

این م،یسر مک می ن سفسوش میسن طر هسی سهیهدا ک در

می ن بس ملسل،اۀ طار ا عنسوار مختلاف ن دنسساسیی و

دورک هسی زمسنی مختلف و س ت چاسرچتدهاسی مختلاف

است کسم روابو میسن نهس از طری مسسریس اثرات در جا و

قسنتنی سبیین دتد
فرم :بس ستجه به ضتابو و مقرراش پهنهبن ی سربریهسا

 2نشسن دادک د ک است
اه اف اولی در طر سفصایلی باسزنگری و ماسدکساسزی

سمسم عنسور مترد نیسز در قسلاب ساه گاروک اوالی :دابکۀ

مصتد اراضی بشسر  2باه سرسیاب عباسرشانا از« :پرهیاز از

م،سبر و جسبه جسییا سربری زماین و اضاسهسی باسز و سابز

سفکیک قل،سش زمین در ان ازکهسی تچک و اسه
ادغس سسختمسنهس به منظتر اازای
در م

سالص

اضسهسی بسز و سبز دهری

ودۀ طر »ا «رعسیت اوت و م،یسرهسی طراحی دهری

به منظتر ارسقسی یفیت م یو دهری و اضاسهسی خا مسسی و
مسکتنی در م

ودۀ طر »ا «ستجه باه ویژگایهاس و دارایو

زمین طر به منظتر اساتفسدۀ ماؤثر از پتسنسایلهاس و سقتیات
ویژگیهسی زیستم یلی در م

ودۀ طار »ا «ااراهم اردن

امکسن ستلی مساکن باس الگاتی ج یا و منسساب» و «ساأمین
نیسزهااسی ج یاا دااهری و ایمااسد زمینااههااسی زم باارای
روناا بخشاای ن بااه حیااسش اقتصااسدی و اجتمااسعی حااتزۀ
جنتددرقی دهر مشه و منلقه» (مهرازانا )1391

بررسی د ک است
محتوا :در سفسیر سیستم برنسمه ریزی به ل اسن م تاتاا
نساخههاسی متفاسوش طاار در دورکهاسی زماسنی مختلااف
بررسی د طر اراضی بشسر  2همپیتن بس طار اراضای
بشسر  1سهیه د ک است طر اراضی بشسر  1ابت ا در سس
 1378سهیه د و پس از باسزنگری در ساس  1385در باسن
همسن ساس باه سصاتیب میسایتن ماسدۀ  5رسای «پیارو
سصتیب الگاتی ستسا،ۀ بشاسر ( 2میا ان سیار ارسا ) در
میسیتن مسدۀ پنج در بسن سس 1388ا سهیۀ طر سفصایلی
و مسدکسسزی اراضی بشسر  2به مهن سین مشاسور مهارازان
ابالغ د ملسل،سش انمسم د ۀ قبلی باسزبینی دا و لیاسش
طر سفصیلی اراضی بشسر  2پس از سأیی

در ج و  2سلر او نشسندهن ۀ اه اف پنجگسنۀ طر
و ستتن او نشسندهنا ۀ عنسوار مختلاف ماترد سمزیاه و
س لیل است همۀ ارسبسطسش به طتر م بت ارزیسبی د ن بس
برخی ض،فهسی دنسساسیی دا ک باین اها اف عملیاسسی و
سیستم زیست م یلیا ه ف عملیسسی او ا چهسرم و پانمم
بیشترین اثرات را جمعآوری میکند.

میتاۀ راهباری

طر نهسیتسً در داهریتر  1390باس مساسحتی م،اسد 288/5
هکتااسر در میساایتن مااسدۀ پاانج سصااتیب دا » (مهاارازانا
 .) 1391مقسیسۀ الگتی ستسا،ۀ پیشانهسدی ساس  1388و
طر سفصیلی اراضی بشسر بیسنگر ن است ه طر ج یا
قسدر به پسسخ رضسیتبخ

به اه اف لی طر است

جدول  .2ماتریس تحلیل اثرات

سربری زمین
سیستمهسی دهری (سیستم
جسبهجسیی و زیستم یلی)
سسز و سرهسی اجرا

هدف نخست

هدف دوم

هدف سوم

هدف چهارم

هدف پنجم

**

**

*

**

**

**

**

*

**

**

**

*

*

**

**
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شکل  .2طرح تفصیلی اراضی آبشار ( 2مهرازان)1391 ،
جدول  .3قوتها و ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای طرح اراضی آبشار 2

قوتها

ضعفها

 -پسیتخت م،نتی شتر و پتسنسیل منسسب برای گرددگری؛

 -بیس،سدلی دهری و اجتمسعی؛

 -در دستر بتدن منسبع طبی،ی مهم از جمله اراضی سای و بالم،سرض؛

 -پی بینی پهنۀ مسکتنی برای قشرهسی متتسو به بس و بس ؛

 -در دستر بتدن زمینهسی دهری منسسب برای ستس،ۀ دهر؛

 -مشسر تن ادتن عمتمی :دهرون ان و م یریت م لی؛

 -منسبع مسلی سای؛

 -سغییر در ضتابو و مقرراش طر سفصیلی؛

 -اازای

 -چسل هسی متجتد در خصتص ستاا مستسجر (ارس ) و مسلک

اضسهسی عمتمی و بسز دهری

( ستسن ق

) برای س،یین سهسم نسدی از ستد اجرای طر

فرصتها 


تهدیدها 

 -ه ایت سرمسیهگذاریهسی الن؛

 -ق رش سیسسی برخی بهرکوران لی ی؛

 -ارسقسی یفیت سیمس و منظر دهری؛

 -ایمسد درایو نسمللتد برای به ح ا ررسسن ن منف،ت اقتصسدی

 -حمسیت سیسسی بهرکوران لی ی برای اجرای طر

هاسی

نیسزهسی اولی مشاه دنسساسیی دا کانا و باس اساتفسدک از

وض،یت پسیه برای سهیۀ طر اسات در ایان م،یاسر ارسباسط

سکنیک هاسی ساسدک از قبیال سمزیاه و س لیال SWOTا در

پیشنهسدهسی طر بس نیسزهس و چشمان از طر اراضی بشاسر

متاجهه بس اها اف االن و عملیاسسی مهام طار از طریا

 2ارزیسبی د ک است سشخیصای جاسمع عما سسً بار اساس

س ،ادی از مسسریس اثراتارزیسبیا ارسبسط نهس ارزیاسبی دا ک

ملسل،ۀ روزنسمههسا سمزیاه و س لیال ماسری و مصاسحبه باس

است به طتر لیا نتسیج ارزیسبی بیسنگر ن است ه ارسبسط

سردنسسسنا قتشهس و ض،فهاسا ارواتهاس و سه یا هسی

بین پیشنهسدهسی طر و مشکالش عم ک دهر در هر یک

اولی اراضی بشسر را بس هما در ابت ای دهۀ  1390سر یاب

از بخ هسی اسسسی طر اراضی بشسر  2در مممتع م بت

ارتباط :ارسبسط ستمین م،یسر ارزیسبی و دسمل م

می ن

ه در ج و  3نمسی

دادک د ک است ب ین سرسیب

ارزیسبی میدتد

کاربرد روش طرح -فرایند -نتایج ( )PPRدر ...
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جدول  .4ارتباط بین چالشهای طرح ( )Wو اهداف عملیاتی طرح ()O

هدف نخست
هدف دوم
هدف سوم
هدف چهارم
هدف پنجم

W1

W2

W3

W4

W5

**
**
*
*
*

*
**
**

**
**
**
*
*

*
*

*
**

**
*

**

 :W1بیتعادلی دهری و اجتمسعیا  :W2پی بینی پهنۀ مسکتنی برای قشرهسی متتسو به بس و بس ا  :W3مشسر تن ادتن عماتمی:
دهرون ان و م یریت م لیا  :W4سغییر در ضتابو و مقرراش طر سفصیلیا  :W5چسل هاسی متجاتد در خصاتص ستااا مساتأجر
(ارس ) و مسلک ( ستسن ق

) برای س،یین سهسم نسدی از منساع اجرای طر

انسجام بیرونی :م،یسر انسامسم بیرونایا ارسباسط طار
اراضی بشسر  2بس دیگر طر هس را از طریا ساه زیرم،یاسر

 ) 1377م ا ودۀ طاار اراضاای بشااسر در طاار جااسمع
مهرازان جزو اراضی ستس،ۀ پیتستۀ ین ۀ دهر است

هسی منلقهای و

ارسبسط طر اراضی بشسر  2و طار سفصایلی جناتد

اجرا ارزیسبی می ن ب ین منظتر در مقسله سه طر « :جسمع

بزرگراک ( :)1378طر سفصایلی جناتد بزرگاراک باهمنزلاۀ

مشه » و « سفصیلی جنتد بزرگاراک» باه منزلاۀ طار هاسی

طاار بس دساات طاار اراضاای بشااسر در سااس  1378بااه

بس دست و «طر اراضی بشسر  »1بهمنزلۀ طار منلقاهای

سصتیب رسی نتسیج مقسیسۀ الگتی ستس،ه و طر سفصیلی

بررسی د ک است

بشسر  2بس طر سفصیلی جناتد بزرگاراک بیاسنگر « اسه

ارسبسط طر به ل سن اه اف عملیسسیا م

ارسبسط طار اراضای بشاسر  2و طار جاسمع مشاه
( :)1395 -1370طر جسمع مشه در سس  1370سصتیب
د وم

ودۀ طر اراضی بشاسر جازو منلقاۀ  15طار

جسمع (جنتد منلقۀ  8و در منلقۀ  7نتنی) بتدک است
«بنسبراینا م

ودۀ قسنتنی ج ی در جنتد بزرگراک سایسیی

مساسحت خاسلص مسااکتنی و ااازای
مسکتنی»ا «اازای

زیربناسی نسخااسلص

ح ا ر ساسختمسنی» و « اسه

س،ا اد

واح مسکتنی» است
ارسبسط طر اراضی بشسر  1و  : 2طر اراضی بشاسر 2
همپیتن بس طر اراضی بشاسر  1سهیاه دا ک اسات طار

ه در حقیقت ح نهسیی ستس،ۀ جناتد داهر مشاه نیاز

اراضی بشسر  1ابت ا در سس  1378از ستی مشسور مهرازان

است عم سسً به وسیلۀ ارسفسعسش بینسلتد مشخص د ک است

سهیه د و پس از بسزنگری در ساس  1385در باسن هماسن

ب ین سرسیب جنتد منلقۀ  15به وسیلۀ مربن سابز  -اه

سس ا در میسیتن مسدۀ  5به سصتیب رسای ا اماس ساس زماسن

عم سسً در منسط دارای دیب زیسدسر نسبت به بسات داهری

انمسم ارزیسبی طر از ساتی نگسرنا ک باه اجارا در نیسما ک

وجتد دارد -م سورک د ک است و ضمن س،ریف م ا ودۀ

است

قسنتنی ج ی ا بسات داهری را از ارسفسعاسش جا ا مای نا
(مهرازانا  )1377پیشنهسدهسی طر

جاسمع در م ا ودۀ

انسمسم به ل سن اه اف عملیسسی :طر اراضی بشاسر 2
منلب بر پیشنهسدهسی طر جسمع مشه ا در اراضی ستسا،ۀ

منلقۀ  15عبسرشان از « :سربری ارهنگی واقاع در جناتد

پیتستۀ ین ۀ مشه جسنمسیی د ک است بس ستجاه باه طار

تهسانگی»ا «جهاسنگردی واقااع در اراضای جناتدغرباای

سفصیلی جنتد بزرگراک به طتر مشخص برخی پیشنهسدهسی

سرمینس »ا «حمل و نقل و انبسرداری واقع در اراضی جناتد

ملروحه در اطراف اراضی سرمینس مشه از جمله اسربری

سرمینس »ا «اضسی سبز و جنگال اسری در ابتا ای بزرگاراک

جهسنگردی ملسب بس پیشنهسد طر سفصیلی در اراضی بشسر

سیسیی» و «ون،تی واقع در غرد روستسی طر » (مهرازانا

 2جسنمسیی د ک اساتا اماس باس ستجاه باه پتسنسایل ساسیت
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جسیگزین سربری حمل و نقال و انباسرداریا اسربریهاسی

مختلف سمر ز می ن  :مشاسر ت باه ل اسن مای (س،ا اد

دیگااری همچااتن مسااکتنیا سمااسری و اداری در مقیااس

بهرکوران)ا مشسر ت به ل سن یفای ( یفیات بهارکوران) و

م لها نسحیها دهر و ارادهری پیشنهسد د ک است همچنینا

نق

در خصتص طر اراضی بشسر  1اه اف عملیاسسی هار دو

مقسمسش م لی) در مشسر ت به ل سن می پنج بهارکور:

طر همست استا از این رو در مممتع انسامسم طار باه

سااتسن قا

جمهااتری اسااالمی ایاارانا

ل سن اه اف عملیسسی متتسو ارزیسبی میدتد

دهرداری مشه ا مشسور مهرازان و داهرون ان دنسساسیی و

انسمسم به ل سن منلقهای :طر اراضی بشسر  2بهمنزلۀ
ودۀ پیرامتنی در جنتد بزرگاراک داهی

بساتی ممزا از م

النتری (بزرگراک سیسیی) واقع د ک ه باس ها ف دخسلات

مقسمسش م لی (ارسقسی مشاسر ت بهارکوران از ساتی
رضااتیا ارسا

به وسایلۀ نظرهاسی مکتاتد یاس مصاسحبههاسی حضاتریا
ارزیسبی د ن در خصتص جنبۀ دوما نتسیج ارزیسبی یفای
بیسنگر ن است ه مشسور طر ا م

ودۀ طراحی را بهمنزلۀ

ملسل،سش طراحای داهری در طار هاسی ستسا،ۀ داهریا

منلقۀ دهری ویژک و ممزا از نتاحی دهری پیرامتنی ارض

ودۀ مذ تر همپیتن بس طر اراضی

به طراحی ساسیت پرداختاه اسات از

طراحی د ک است م

ردک و بر این اسس

بشااسر  1در قسلااب م ا ودکهااسی ج ی ا مسااکتنی باارای

ستی دیگرا دهرداری مشه به منزلۀ م یریت م لی عم سسً

قشرهسی بس در م متتسو به بس و بس دیا ک دا ک اسات و

نق

وتری در اراین سهیۀ طر دادته است و داهرون ان

س،ی دارد ختد را به منزلۀ باساتی ویاژک و الگاتیی منسساب

هیچ نقشی در سهیۀ طر ن ادتهان و همین متضتع یکی از

برای بلن مرسبه سسزی و سربری هسی ارام له ای سس ارادهری

نکسش منفی اسسسی طر است به طتر لی نتسیج حس ی از

در مشه م،راای نا ا از ایان رو در ممماتع انسامسم ن
ض،یف ارزیسبی میدتد
انسمسم به ل سن اجرا :طر اراضی بشسر به ل سن اجرا

ن است ه بهرکوران لی ی ستسن ق
جمهتری اسالمی ایران نق

رضتی و ارسا

بسایسر س،یاین ننا ک در سهیاۀ

طاار دادااتهاناا جنبااۀ سااتما دااسخصهااسی نقاا

همست بس پیشنهسدهسی طار جاسمع اسات هماسنطاتر اه

سسهیل نن گی مقسمسش م لی برای مشسر ت در سهیۀ طار

پی سر ذ ر د اراضی بشسر جزو اراضای ستسا،ۀ پیتساتۀ

را ارزیسبی می ن در طر اراضی بشسر  2م یریت م لای

ین ۀ دهر منظتر د کان ا امس بس ستجه به سسخت و سسزهسی

به ل سن مشسر ت در سهیۀ طر نق

وتری دادته است و

دکلگراته در اراضای پیراماتنیا گسسات اجارا در طار

دهرون ان نیز در سهیۀ طر مشسر ت دادک نشا ن س لیال

سفصیلی منلقۀ  15جنتد بزرگراک مشهتد است عاالوک بار

این اراین سه یساتۀ مهم را نشسن میده  )1 :س ،اد نظرهسی

ودۀ طر اراضی بشاسر در میسایتن

بهرکوران نسبتسً م است؛  )2یفیت این نظرهس سمالً متناتع

مسدۀ  5سبب سمسیز و گسست این پهنۀ دهری دا ک اسات

استا بس وجتد نکه بسی سأ یا داتد اه عمتماسً دغ غاۀ

در نهسیت بس ستجه به یکوسرچگی طر اراضی بشاسر  1و 2

اولی بهرکوران لی ی به ح ا ر رسسن ن مناساع اقتصاسدی

مااسلکیتی سااسیت ماایسااتان سااهتلت و

است؛ و  )3بس ستجه به درایو حس م بر اراین سهیاۀ طار ا

یکوسرچگی اجرای طر را پی بینی ارد لاذا در ممماتع

امکسن پی بینی درایو زم برای مشسر ت ماردم از ساتی

انسمسم به ل سن اجراا متتسو ارزیسبی میدتد

مقسمسش م لی وجتد ن ارد

اینا سغییر نق

و ویژگاای باازر

م

مشارکت در تهیۀ طرح :م،یسر مشسر ت در سهیۀ طار

نتسیج مصسحبه بیسنگر ن است ه ملسلب بهرکوران اعام

به ارزیسبی و س لیل مشسر ت بهارکوران مای پاردازد مناسبع

از مشکالش خسص و متض،ی بسایسر متناتع اسات اه باه

اطالعسش اولی استفسدکدا ک در ایان ارزیاسبی مصاسحبه باس

جنبه هسی عمتمی از برنسمهریزی دهر مسننا حمال و نقالا

بهرک وران لی ی است ارزیاسبی ایان م،یاسر بار ساه جنباۀ

پسر ینگا مسکنا اضسی سبزا گرددگری و خ مسش دهری
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دستهبن ی د ن در نهسیت اینکه بس ستجه باه ارسباسط میاسن

اساات :ارزیااسبی قسبلیاات اسااتفسدک از منااسبعا نااتع منااسبع در

س ق پاذیری طار هاسی

دستر ا ارسبسط میسن اجرای برنسمهریزی و ستدمن ی منسبع

دهریا دترای برنسمهریزی استراسژیک بس عناتان « اسرگروک

سلص او ارزیسبی در دستر باتدن مناسبع طای یاک دورۀ

اجرایی طر اراضی بشسر »2ا یک گروک مشترسی متشاکل

خسص زمسنیا دسمل سمزیه و س لیل ارزیسبی از سر نسن انی

رضااتی و دااهرداری

و ارزیسبی بتدجه است ب ین سرسیبا این زیرم،یسر مقسیساۀ

برنسمه ریزی استراسژیک و اازای

از نمسینا گسن ارسا ا سااتسن قا
سشکیل د ک است.

بین منسبع در دستر

برای برنسماهریازی طای دورۀ زماسنی

کاربست طرح :ارزیسبی این م،یسر بر دو متضاتع مهام

مترد سمزیه و س لیل است ه در مممتع متتسو ارزیاسبی

متمر ز میدتد او نفتذ سیسساتم اران م لای (بهارکوران

می دتد سلص دوم مربتط به سمزیه و س لیال رابلاۀ میاسن

لی ی) در ا،سلیتهسی برنسمهریازیا خصتواسً روی طار

س ،اد سر نسن اداراش م لی در بخ

برنسمه ریزی و سمزیه

(م تتاا اراین و زمسن بنا ی سهیاۀ طار و اراینا اجارای

و س لیل سنتع ستاب دسن است به عباسرش دیگارا ارزیاسبی

طر )ا دستسوردهسی برنسمهریزی و در نهسیتا در اراین هسی

دان

و مهسرش منسبع انسسنی است ه در ممماتع متتساو

برنسمهریزی و سسختسرهسست دوم سأثیر طر و ا،سلیتهاسی

ارزیسبی میدتد در سلص دوم بررسی منسبع مسلی به ارزیسبی

برنسمهریزی روی ق رش سیسسی م لی اسات اه باه طاتر

هزینههسی سرمسیهگذاری و جسری میپردازد ه به این طر

عم ک از طری گفتمسنهسی سیسسای و طار هاس بیاسن دا ک

به دلیل ق رش زیسد منسبع مسلی بهرکوران لی ی باه سفصایل

است طر مترد ملسل،اه نمتناۀ منسسابی از ایان دو ماترد

ستجه نش ک است و در مممتع سلص دوم متتساو ارزیاسبی

است نتسیج ارزیسبی بیسنگر ن است اه بهارک وران لیا ی

میدتد سلص ستم به س لیل و بررسی ارسباسط ماؤثر میاسن

سغییراش قسبل ستجهی در م تتای طر ا به طاتر عما ک در

اجرای برنسمهریزی و ستدمن ی منسبع میپاردازد اه داسمل

سربری زماینا سارا م ساسختمسنیا سیساتم جسباه جاسیی و

ارزیسبی روابو بین طار س ات سمزیاه و س لیال و مناسبع

زمااسنبن ا ی طاات نی در دورۀ سهیااۀ طاار ایمااسد ردن ا

انسسنی مترد نیسز برای اجرای مؤثر ن است همچنینا منسبع

همچنااینا سااأثیر دیا گسک مشااسور سهیااۀ طاار ا بااه عبااسرسی

مسلی مترد نیسز برای س ق بخشی ن باه پیشانهسدهسی طار

برنسمااهریاازی را روی بیسنااسش و دسااتتر سرهسی بهاارکوران

ارزیسبی د ک است و در مممتع سلص ستما عسلی ارزیاسبی
می دتد به طتر لایا طار اراضای بشاسر 2ا بهارکوران

لی ی نشسن میده
ه از نظار ارسباسط باین سیسسات و

لی ی منسبع مسلی را برای سهیه و اجارای طار در اختیاسر

برنسمهریزیا دورۀ بین سس هسی  1388و  1389بیشتر ماؤثر

دارد و منسبع انسسنی بهرک وران لی ی نیاز متتساو ارزیاسبی

بتد به طتر لیا نسخۀ ج ی جسلبسر به نظر مایرسا و

میدتد

نتسیج نشسن میده

انسمسم بیشتری (ارسبسط بین اها اف عملیاسسیا طار هاسی
منلقه ای و سسز و سر اجرا) نسبت به نسخۀ پیشاین دارد و

 .6نتایج ارزیابی

بیشتر پیشنهسدهسی ابتکسری اولین نسخه در ساس 1388ا در

بااه طااتر لاایا طاار اراضاای بشااسر  2قااسدر بااه پسسااخ
به پنج ه ف لی طر است و نسخۀ ج ی

حس حسضر در نسخۀ ساس  1390وجاتد دارد در نهسیاتا

رضسیت بخ

دنسسسیی مبتد ق رش م یریت م لی در خصاتص طار

جسلبسر به نظر میرس و انسمسم بیشتری نسبت به نساخۀ

اراضی بشسر 2ا طی سهیه و اجرای طر مشهتد است.

پیشین دارد و بیشتر پیشنهسدهسی ابتکاسری اولاین نساخه در

تعهد به منابع انسانی و مالی :م،یسر هفتم س،ه به منسبع

سس 1388ا در حس حسضار در نساخۀ ساس  1390وجاتد

انسسنی و مسلی است ارزیسبی این م،یسر دارای سه سلص مهم

دارد در سمربۀ ارزیسبی طار اراضای بشاسر 2ا م،یسرهاسی
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زمستان 1393

انسمسم درونی و سفسیر سیستم برنسمه ریزی باس سرین نمارک
مترین نمارک ( ) را

(الف) و م،یسر مشسر ت در سهیۀ طر

مبتد ق رش م یریت م لی در اراین سهیه و اجرای طر
دنسسااسیی د ا ؛ چهااسرما بهاارکوران لی ا ی نق ا

بساایسر

سب ردن همچنینا سسیر نتسیج ارزیسبی طر در چن ین

س،یین نن ک در سهیۀ طر دادته ان و عمتمسً دغ غاۀ اوالی

ودۀ طر بهمنزلاۀ

نهااس بااه ح ا ررسااسن ن منااساع اقتصااسدی اساات؛ پاانمما

منلقۀ دهری ویژک و ممزا از نتاحی پیرامتنی طراحی دا ک

اولتیت بن ی اق امسش اجارای طار در اسرگروک اجرایای

است؛ دوما دهرون ان به منزلاۀ یکای از بهارک وران لیا ی

سصمیم گیری می دتد و دشما به سبب مسلکیت من صر باه

طر هسی دهری در سهیۀ طر مشسر ت ن ادته انا ؛ ساتما

ارد سسیتا سهتلت اجرای طر قسبل پی بینی است

زمینه قسبل ستجه است :نخست نکه م

جدول  .5نتایج ارزیابی طرح اراضی آبشار
معیار

زيرمعیار

تکنیکهای ارزيابی/منابع داده

امتیاز

ارسبسط بین اه اف عملیسسی و سربری زمین؛
انسمسم درونی

ارسبسط بین اه اف عملیسسی و سیستمهسی دهری
طر ؛

 ملسل،ۀ اسنسدی :ملسل،ۀ طر ؛الف

 -مسسریس اثرات

ارسبسط بین اه اف عملیسسی و سسز و سر اجرای طر
سفسیر

سفسیر به ل سن ارم؛

سیستم برنسمهریزی

سفسیر به ل سن م تتا

 ملسل،ۀ اسنسدی :ملسل،ۀ نسخههسیالف

متفسوش طر و ضتابو و مقرراش
قسنتنی نهس

ارسبسط میسن نیسزهسی دهر و اه اف عملیسسی؛
ارسبسط

ارسبسط میسن نیسزهسی دهر و سربری زمین دهری؛
ارسبسط میسن نیسزهسی دهر و سسز و سر اجرای طر

 ملسل،ه اسنسدی؛د

 س لیل SWOT؛ مسسریس اثرات ؛ -ملسل،ۀ روزنسمههس

ارسبسط به ل سن اه اف عملیسسی؛
انسمسم بیرونی

مشسر ت
در سهیۀ طر

سربست طر

ارسبسط به ل سن منلقهای؛

 ملسل،ۀ اسنسدی :ملسل،ۀ طر ود

دیگر طر هس به ل سن جنبۀ منلقهای

ارسبسط به ل سن اجرا

ن

س ،اد مشسر ت نن گسن؛

 -ملسل،ۀ اسنسدی :ملسل،ۀ طر ؛

یفیت مشسر ت نن گسن؛

 -مصسحبه

ارسقسی مشسر ت عمتمی از ستی مقسمسش م لی
سأثیر نیروهسی سیسسی در طر و سأثیر نهس در دیگر

 -ملسل،ۀ اسنسدی :ملسل،ۀ نسخ

ار وردکهسی برنسمهریزیا اراین هس و سسختسرهس؛

متفسوش؛ طر

سأثیر طر و سمسرد برنسمهریزیاش در نیروهسی

د

 -مصسحبه

سیسسی
ارزیسبی قسبلیت استفسدک از منسبع؛
س،ه منسبع

نتع منسبع قسبل استفسدک؛
ارسبسط میسن اجرای برنسمهریزی و ستدمن ی منسبع

 ملسل،ۀ اسنسدی؛د

 -مصسحبه
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 .7پیشنهادهای ناشی از ارزیابی

انتخسد م،یسرهسی عسم و خسصا ساؤا ش ارزیاسبی مارسبوا

ارزیسبی بس استفسدک از روش «طر  -اراین  -نتسیج» بر برخی

سکنیک هسی ارزیسبی/منسبع دادک بیسنگر دخصیت جسمع روش

از مسسئل ه در اجرای طر می ستان بهباتد یسبا ا سمر از

طر  -اراین  -نتسیج است از م

ودیتهسی این روش نیز

می ن و به پیشنهسدهسیی برای بهبتد سمربۀ برنسمهریازی در

نیسز به دسترسی به منسبع یری از دادکهسسات در ممماتع

خصتص طر منمار مای داتد اه بار ارزش اراینا هسی

سربرد روش «طر  -اراین  -نتسیج» نه سنهاس یاک قضاسوش

ارزیسبی برای سشتی یسدگیری از سمربههاس سأ یا مای نا

و یص و مست ّ از طر مترد ملسل،ۀ متردی ارائه می نا

پیشاانهسدهسی نسداای از ارزیااسبی طاار اراضاای بشااسر 2

بلکه مبنسیی برای دنسسسیی ویژگی هسی من صار باه اارد و

عبسرش ان از :نخست اینکه طر و پیشنهسدهسی برنسمهریزی

مهاام سمااسرد برنسمااهریاازی در سااسیت ماترد نظاار اااراهم

حتیا مکسن هم پیتن بس م یو پیرامتنی سسیت و متنسسب بس

می ورد

نیسزهسی داهر بسدان دوما ساالش بیشاتر بارای مشاسر ت

بااه طااتر لاای بااس ستجااه بااه ویژگاایهااس و چااسرچتد

دهرون ان در سهیه و اراین اجرای طر سشتی دتد ستما

برنسمهریزی دهری در ایران ه نسبت باه ساسیر جنباههاسی

بس ستجه به مسسئل دنسسسیی د ک در ارزیاسبی طار ا ارسباسط

اقتصسدیا اجتماسعی و زیساتم یلای سأ یا بیشاتری بار

ارین استا لاذا

جنبههسی سلبا ی داردا ایان روش باس سیساتم دهرساسزی

و قا رش ما یریت م لای

شتر همختانی بیشاتری دارد و مایستانا باهمنزلاۀ روش

به منزلۀ نهسد مسئت پسساخگتیی باه حقات داهرون ان در

ارزیسبی جاسمع و سیساتمسسیک در ارزیاسبی برنسماهریازی و

سهیه و اجرای طر اسات چهاسرما پیشانهسدهسی طار باس

اجرای طر هسی دهری در ایران باه اسر گراتاه داتد در

بتدجۀ دهرداریا همختانی دادته بسدا در نهسیات اینکاه

نهسیت چسل

اولی ارزیسبی ه میستان ن را بهمنزلۀ مسئلۀ

ب ون ستانسیی برای ایمسد پل روی دکسف بین سیسستهاس و

غسمض ستویف رد این اسات اه برنسماهریازی باس عا م

برنسمهریزی دهریا اجرای طر هسی دهری بس چاسل هاسی

قل،یت همراک است و ارزیسد بسی ستانسیی دادته بسدا باه

اسسسی متاجه میدتد

طتر همزمسن طر ا اراین و نتسیج ن را ارزیسبی ن

میسن برنسمهریزان و بهرکوران لی ی چسل
متضتع لیا ی سقتیات نقا



 .8بحث و نتیجهگیری

تشکر و قدردانی

بس وجتد مشکالش و پیچی گی ارزیسبی عمال برنسماهریازی

ب ین وسیله نگسرن ک دوم مراساب ساوس

این امکسن وجتد دارد ه سمسرد عملی طر هاسی داهری

قسی د تر منتچهر طبیبیاسن و جناسد قاسی د تار غالمرضاس

در یک روش جسمع و سیستمسسیک ارزیاسبی داتد در ایان

سظمیسن به خسطر راهنمسیی در انمسم پسیسننسمه اعالم میدارد

خاتد را از جناسد

مقسله روش «طر  -اراین  -نتسیج» ( )PPRو اسربرد ن در
ارزیسبی پی

از اجرای طر اراضی بشسر  2مشاه ملار

د به طتر لی نتسیج بهدسات ما ک بیاسنگر ن اسات اه
سأ ی بیشتر بر جنبههسی ایزیکی و ارائاۀ س،ا اد بیشاتری از
م،یسرهس و منسبع دادک این روش را از سسیر روشهاس متماسیز
می ن و زمینۀ منسسبی را برای م یران و برنسمهریزان دهری
اراهم می ورد سس ارزیاسبی مللاتدساری از برنسماهریازی و
اجرای طر هسی دهری به عمال ورنا عاالوک بار ایانا

یادداشتها

)1. Plan-Process-Results(PPR
2. Policy- Plan/Programme-Implementation)Process(PPIP
3. Means for Evaluating Actions of a Structural
)Nature(MEANS

روش «ابزارهسیی برای عملیسش ارزیسبی از جنبۀ مسهیات
سسختسری» در سس  1999از ستی میسایتن برنسماهریازی
اروپس به منظتر ارزیسبی ثسر اجتمسعی -اقتصاسدی پاروژک هاس
ارائه د ک است

1393 زمستان

4. Plan-Implementation-Evaluation(PIE)
5. Internal coherence
6. Interpretation of planning system
7. Relevance
8. External coherence
9. Participation in plan making
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10. Plan utilisation
11. Commitment of resources
12. Participation during plan implementation
13. Effectiveness
14. Direction
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