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 مقدمه

مناسد   منظدور تويید     بده  اسدت  کشور دولت مكلف شدد   ةچهارم توسع ةقانون برنام 27 ةدر ماد

هدا  کشدور بدا     ها و مزیدت  کارآمد اي قابليت ةسريمين با هدف استفاد ةها در پهن جمعيت و فعاليت

 زيد ن 27 ةدر بندد الدف مداد   . کندسند ملي آمایش سريمين را اجرا  گرفته، مطالعات انجام کارگير  به

بخشدي،     بينها عنوان مرج  اصلي هماهنگي قراردادن اسناد ملي آمایش سريمين و کاربر  ملي به

 27 ةدر بند ب ماد. شد  است مطرحها  اجرایي  گير  ا  در تصميم ا  و بخشي د منطقه   منطقه بين

و فندي بدا    لمدي ا ، ع نمودن سند آمایش سريمين، متناس  با تحوالت جهاني و منطقده  هنگام به»نيز 

ا   گونده  و بخشي، بده ا   ا  و مكاني و تعامل سطوح خرد و کالن منطقه گير  اي اطالعات پایه بهر 

اقتصاد ، اجتماعي و فرهنگي جمهور  اسالمي ایران در سايگار  بدا سدند    ةپنجم توسع ةکه برنام

ضدواب  ملدي آمدایش     11 ةددر مدا  ،همچندين . اسدت اشار  شد  « ملي آمایش سريمين تنظيم گردد

مرار و اسدت  ةریدز  کشدور مو دف اسدت يميند      سايمان مدیریت و برنامه»: است شد  بيانسريمين 

تعميد   »، «ا  و داخلي ثير تحوالت جهاني، منطقهأت» پویایي مطالعات آمایش سريمين با سه رویكرد

اي نظر موضوعي یا  یژ ها  و طرح ةتهي»، «ا  کشور نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردها  توسعه

صورت پديیرد  ا   گونه فراهم نمود  و سايماندهي مطالعات آمایش سريمين به« جغرافيایي ةمحدود

طدور کامدل بدر مبندا  سدند آمدایش        کشور به ةمدت توسع ها  بعد  ميان پنجم و برنامه ةکه برنام

بلندمددت آمایشدي در    ز رید  تفكر برنامده  ،شد ادی يبا توجه به مستندات قانون .«سريمين تهيه شود

را مشدغول   انایدر  ةریدز  و توسدع   ریزان و متخصصان برنامه ها  اخير هموار  فكر برنامه طول دهه

جدیدد و در   يجدید مطالعدات آمدایش ملدي در چدارچوب     ةمرحل 1721اي سال  اًو اخير است کرد 

آن   و اجدرا  هيد ته  بدرا  اسدتاني  – يملد  ينگا  تعدامل  شتريا  شروع شد که ب ملي د منطقه  يتعامل

 دو اي بهتدر  يسرنوشدت  1732کشور در سدال    ریز و برنامه تیریبا انحالل سايمان مد ومدنظر بود 

هدا    برنامده (. 111-717، ص1731، انیبلور يميعظ) نداشت ایران در نيسريم شیآما يقبل ةتجرب

اي . تدا نفدت توسدعه    استتوسعه   داریبر پا شتريها ب آن ديکأشد  و ت تر اي نظر هدف متنوع يکنون

 نظر و اي اند يو مشارکت  راهبرد شتري، ب(کيتكنوکرات)بر فن  هيتك  جا هها ب برنامهه، ينظر روش ته

مراتد  د    هرچند غالباً سلسله ،رمتمرکزنديغ شتريکنار گياشته شد  و ب نیيپا نگرش باالبه زين گا یجا
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اي روش  رانید ا در  ریدز  روش برنامده . اسدت  شدد  هدم حفد     يو محلد  ياسدتان /  ا منطقده ، يمل

 افتده ی شیگرا « راهبرد»به روش  ريدر دوران اخ استحاله و «ريفراگ»به روش  «ها طرح  آور جم »

 یيکارا شیافزا  برا دهد ينشان م يشیآما  زیر در مجموع، ساختار برنامه (.ب1737، ي توف)است 

بده  . موجود است ةیپا نياصالح قوان ايمنديمختلف، ن  ها بخش انيم ياجرا و بهبود هماهنگ ندیفرا

طدور   به. رود يبه شمار م تیاولو کی یيو توسعة فضا  زیر نظر در قانون برنامه دیمعنا که تجد نیا

 نيوساي و قدوان  ساخت ةنيدر يم دیتوسعه با و یيفضا ميموجود تنظ نياصالح قوان ای رييهمزمان، تغ

 رديددانجددام گ داریددپا ةو توسددع ينگددفره راثيددمسددت، یي  يحفا ددت اي محدد نيانویددژ  قددو آن بدده

(Podgorica, 2008, p.208 .)کنندد   نييتع يدر کشور نقش نيسريم شیمطالعات آما نكهیتوجه به ا با  

بده   يتدوجه  بدي هدا دارد،   مناط  و استان تينقش و مسئول نييو تع تينظام اسكان جمع  در راهبر

مناسد  اي امكاندات و   نا  بدردار  بهدر  هدا، سدب     مطالعدات در سدطم منطقده و اسدتان     نیا  اجرا

 نيهدا  اليم بد   يهمداهنگ  جداد یرا کده ا  شیآما يو هدف اصل است مناط  شد  يها  برخ تيقابل

بدا مشدكل    ،اسدت  يهدا  ملد    استراتژ  راستا در يو فرهنگ يقومي، ، اجتماع ها  اقتصاد بخش

  .(1717، يصراف) مواجه خواهد کرد

  لهئبيان مس

 يافتگید  توسدعه  ةمرحلد  یيسايمان فضدا  ریتصو، توسعه تیریسند مد کیعنوان  به نيسريم شیآما

 ياندداي کلد   کشدور اسدت و چشدم     در فضا يمل ةتوسع ةیپا ةیسند تجسم نظر نیا .است نيسريم

 نيمأو تد  نياي سدريم   بدردار  نا ر بر بهر ها   تيمناس  فعال  يو ترک تيجمع یيايجغراف  یتوي

 شیآمدا  .کند يم مشخص نيرا در قلمرو سريم يو اجتماع  اقتصادها   تيو فعال تيجمع  ايهاين

 یيفضدا   ریز برنامههر  ولي، است یيفضا  ریز برنامه يدر اصل نوع،  ریز برنامهاي منظر  نيسريم

هدف  .(1717، يانيآشت يمیکر)نخواهد بود  يشیآما، را نداشته باشد یادشد  يژگیچند و ای کیکه 

و   ید توي ةبدهدد کده همدان نحدو      دید بعدد  جد ،  ریدز  برنامده است که به  نیا نيش سريمیآما

 ,Budjet & plan organization) اسدت  يملد  نيسدريم در سراسدر  ها  تيو فعالها  انسان يابی سايمان

که هدر مرحلده شدامل     اليم است ياصل ةچهار مرحلا   منطقه ةطرح کامل توسع کی  برا (.1997
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، يكد یزيف ليد وتحل هید تجز، يتد يعحرکات جم: ها طرح برنامه .1: به این شرح است يمطالعات  اجزا

و هدا   تخصدص  زانيم در دست اجرا وا   منطقهها   برنامه، مشاغل ةمطالع، يصنعت، يعيطب داتيتول

خددمات  ،  منداب  اقتصداد  ، ينيريمیمناب  يبررسي و تحليل : ليوتحل هیتجز .7 ؛ا  طقهمنها   پروژ 

و عوامدل   ،يحقوق ، عوامل ادار، يو مناب  انسان ساتيسأت و يكیزيف  بناریي، يو فرهنگ ياجتماع

  جدام  و هداد  هدا    طدرح ، هدا  تيد ارجح، انتخاب يمان انتهدا : اجرا ةمرحل .7 ؛ و امكانات  اهر

  ارهدا يو مع  ریدز  برنامده . 7 ؛يمنداب  مدال   يابيو اريشها  برنامه نييتع، يبخشها   برنامه، چندساله

، يعد يمنداب  طب ، مخارج، ها اجياحت، روستا، شهر، منطقه، دولت در سطم کشورها   استيس: یياجرا

بنابراین، با توجه به اهميت اجرا  مطالعات آمایش در  .(17ص، 1737، عهيش) یيقضاها   استيس

 ياستان شیآما  ها شدن طرح یيدر اجرا مؤثرعوامل ، پژوهش نیدر امناط  و به تب  آن در کشور، 

 ةيد در ته، اصدلي عوامدل   نید شود و پت اي شناخت ا مي یيو شناسا يبر استان تهران بررس ديکأبا ت

 .مهم برداشته شود يگام یياجرا  راهكارها بيانها و  انداي استان چشم

 تحقيق ةمبانی نظری و پيشين

پایددار اقتصداد ، اجتمداعي،     ةتوسدع  ،سياسي و ایدئولوژ  حاکم بدر هدر ملدت    ةبا توجه به فلسف

، 1737پداپلي یدزد ،   )خدورد   فرهنگي و سايماندهي فضا و آمدایش سدريمين آن کشدور رقدم مدي     

هدا   هایي که سدروکار آن  ریز  ریز  فضایي، یعني برنامه فضایي، برنامه ها  گوني طرحاگون .(37ص

معندا  شدكل و    این عموميت بده  .با سريمين، فضا یا جغرافيا است، در سراسر جهان عموميت دارد

بدودن کده    اي ایدن دسدت، یعندي فضدایي     يهای ها  مشترك برنامه اي ویژگي. محتوا  یكسان نيست

تداریخي متفداوت، ندوع     ةدليدل تجربد   در جوام  گوناگون، اي جملده بده   ها ریز  بگيریم، این برنامه

ها  جغرافيایي، شكل متفاوتي به خدود   ها  سياسي و تفاوت یافتگي، دیدگا  عهحكومت، ميزان توس

کشورها  مختلف در آمایش سدريمين کده بدا     ها  هتجرب(. 11، صالف1737توفي ، )گرفته است 

هدا و ابزارهدا     اجتماعي و سياسي کشورها  خود، شديو   ، توجه به ساختارها  محيطي، اقتصاد

دهدد الگدوبردار     ، نشدان مدي  اند انتخاب کرد سايماندهي فضایي سريمين خود  تا خاصي در راس

جانبده   پایددار و همده   ةساي دستيابي به توسدع  تواند يمينه محض و کورکورانه اي کشور  خاص نمي



 5                                                     استان تهرانی شیآما یزیر ها و برنامه طرح یاجرا ثر درؤعوامل م موانع و ليتحل                     

  

 سدتم يتدوان گفدت س   مدي  ،اروپاسدت  ةقدار  شیخاسدتگا  آمدا  اي آنجدا کده   . باشد( آمایش سريمين)

الهام گرفتده   یيها  اروپا اي نظام نهييم نیصاح  تجربه در ا یيايآس  ورهاکش یيفضا  ریز برنامه

  و الگو يحكومت ستميس ي،طيمح  ،، اقتصاديها  اجتماع و چالش اتياست که با توجه به مقتض

اي  يبد يترک اید  ،اسدت  یياروپدا  سدتم يس کید کامدل    بدردار  نددرت گرتده   هبد  ایحاکم بر هر کشور 

د کده  کدر اشدار    يجندوب  ةکدر   ریدز  توان به نظام موف  برنامه مي مونهن  برا. مختلف  كردهایرو

 یيفضدا   ریدز  برنامه ستميس. است  ا  و شهرساي اقتصاد منطقه  ریز برنامه كردیاي دو رو يبيترک

 يو سدع بود  دو کشور آلمان و هلند   ریز برگرفته اي نظام برنامه ها  ها  اي تجرب ز يآم يجنوب ةکر

بپدردايد    و شهرسداي   بده مدوايات مباحدا کالبدد     اجتمداعي  –  اقتصاد والت  است به مقکرد

در  يشد یآما  هدا  طرح یياجرا كردیگرفته رو در مطالعات انجام (.771-733، صالف1737، ي توف)

 .جهان مورد نظر قرار گرفته است

 نیهدا  ندو   کوشدد روش  اروپا مدي  یة، اتحادINTERREG II C ةبرنام  با برقرار 1111ال اي س

 يمنداط  سدع   نید در ا. دهد  تسر  تر گسترد  یيرا به مناط  اروپا یيفضا  و همكار  ریز برنامه

محدک   يو مال  ، اداريسايمان  ساختارها جادیبا ا یيفضا ةدر توسع يفرامل  است همكار نیبر ا

تحقد     آمداد  شدد  و در راسدتا    طور مشدترك   بهاست که  یيها براساس برنامه  همكار. يد  شود

 ونيسد يکم. سدت ا «ESDP»اروپدا   یيفضدا  ةانداي توسدع  ها  چشم  ريگ و جهت ياسيها  س هدف

. دکرمطرح  را ESPON))اروپا  یيفضا  ریز مالحظات برنامه ةشبك جادیا ةدیاروپا، ا یيفضا ةتوسع

. آن است نكردن يبانيعلت پشت ینتر يشبكه اصل ینا یجادبرا  ا يكيو تكن يمال ها  تیمشكل حما

هدا انجدام    يداس هدا و مق  یدت ها، بلكه براسداس اولو  نه براساس پروژ  يمناب  مال يصتخص ین،بنابرا

شدكل   ESDP یدان اي پا بعدد  ESPON يمال یتيساختار حما یکفقدان  يلدل به يقت،در حق. يردگ يم

  .(Van Gestet & Faludi, 2005) رفتگ

 ،اروپا یيفضا یز ر برنامهمهم  سندانتشار  ين،سريم یشآما یياروپا  کنفرانت ويرا يامدپ یگرد

 ینتددو  یيفضدا  ةتوسدع  يتدة توس  کم 1111اروپا است که در سال  یيفضا ةتوسعانداي  چشم يعنی

سدند   یدن اروپدا و ا  یيفضدا  ةبر توسدع  گيارتأثير یز ر برنامه  ها فرهنگ. ( (Kunzmann, 2006شد

اسدت و هدم    یيآرمان عدالت فضدا   نابریکه هم ي  فرانسو یيفضا یز ر برنامهند اي سنت ا عبارت
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اروپا تأثير  یةاتحاد  ساختار يمش بر خ  ،است يمال  ا  آن که براساس ابزارها منطقه  ریز برنامه

عندوان   بده  یيعدالت فضدا  نیبه ا يابيدست ةويکه ش يآلمان یيفضا  ریز برنامه ،سپت .گياشته است

 (.Davoudi , 2007) کند مي عملدر سطم اروپا  یيفضا ةمطالعات توسع  برا يمحرک  روين

 نید ا. شد یياجرا 1113و در سال  نیتدو 1117در سال  یيفضا  ریز برنامه ةمصوب زيدر هلند ن

 يملد  یيمانند راهبدرد فضدا   اصليها   ميتصم  حاو يمل یيفضا  ریز ند اي برنامها ها عبارت برنامه

 یيفضدا  ةبرنامد  .(Zonneveld , 2005)  شدهر   هدا  سداختار   و برنامه ي،ا  استان ها  منطقه برنامه

 بده  اید  ،متعددد اسدت   يدایي جغراف  هدا  یهمختلف در ال  ها بخش  ها ياستس ي تلف اساسهلند بر

 & Salet)است هلند  یيفضا  ریز امهنگر در برن جام  ةكپارچی كردیرو تياهم دهندة نشان  ،ريتعب

Faludi, 2000.) کی ، و همچنين،مشارکت  ريکارگ هخود با ب یيفضا  ریز برنامه  اجرا  هلند برا 

توانسدت   دار صدالحيت مشاوران  کارگير  بهتوسعه و   ریز ها  برنامه کنند  در پروژ  نهاد هماهنگ

  ریز آغاي برنامه 1771ة ده (.Grijzen, 2010, p.90) رديبگ يشيپ گرید یياروپا  نسبت به کشورها

 .دکدر  آغداي  را خود تيفعال( 1771-1771) يسوم عمران ةشروع برنام است که با رانیا ا  در منطقه

بده   کشور گرفت و به خود  شتريسرعت ب 1731 تا 1771سال  اي چهارم و ةبرنام اقدامات در نیا

و  رتخانهويا 11که حداقل  شد ميا  تقس منطقه  واحدها به مشاور نيمهندس ها و ويارتخانه ةليوس

 رانید ا در نيسدريم  شیآما ةبرنام .اند کرد  ميتقس یيايرا به مناط  جغراف ایران مشاور نينهاد مهندس

مطالعدات   1733سدال   در .شدد  هيته رانيست مشاور نيتوس  مهندس، 1737، در سال انقالب قبل اي

 آن، محدور  یدي ها  اجرا يمش خ  و  جمله نظام شهر بخش، ايچهار  در نيسريم شیدوم آما دور

سدوم   دوم و ها  ها  بخش تيفعال یيآن، تمرکزيدا یيها  اجرا يمش خ  جان ویخويستان د آذربا 

عندوان   بدا  رانيدوم سدت  اول وها  مطالعات دور یينها جینتا .شد آن منتشر یيها  اجرا يمش خ  و

انقدالب  پيدروي    پدت اي  .شد منتشر «ششم يعمران ةبرنام يةته  برا نيسريم شیآما  رهنمودها»

 نيسدريم  شیآمدا  یدة مطالعدات طدرح پا   بدا  نيمسدري  شیدوم آما دور ةتجرب 1717سال  اي ياسالم

بده   و شدد   یدولت تصو تيئه در نيسريم شیمطالعات آما اتيسال کل نیا در. شد آغاي ياسالم

توسد  دفتدر    رانید ا ياسدالم  نيسدريم  شیآما یةپابا نام طرح گرفته  مطالعات انجام جیدنبال آن، نتا
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 در نيسريم شیآما مطالعات گریبار د 1723 سال در .ا  سايمان برنامه منتشر شد منطقه  ریز برنامه

 نيها  قبدل اي انقدالب توسد  مهندسد     سال گرفته در با احتساب مطالعات انجام. سايمان شروع شد

 .آورد به شمار کشور در نيسريم شیتوان دور سوم مطالعات آما مطالعات را مي نی، ارانيست مشاور

ضدرورت   ةشد یکده اند  دولت ارائه شدد  تيئبه ه نيسريم شیمطالعات آما  بند جم 1721 سال در

 .داد ليتشك را کشور انداي چشم

سدال   در. شدد   یتصدو  رانیوي تيئتوس  ه نيسريم شیآما يضواب  مل 1/3/1737 خیتار در

  اقتصداد  معاوندت امدور   يسايمان چارچوب کادر در« نيسريم شیآما يمل مرکز» التيتشك 1737

امدا بدا    .کدرد  شروع بده کدار  طور رسمي  به مرکز نیا و شد  یتصو  ریز برنامه و تیریسايمان مد

سدايمان تحدت پوشدش     تيد فعالدر عمدل،  ، 1731 السد  در  ریز برنامه و تیریانحالل سايمان مد

 دور يمطالعه که به ندوع  نیا. گرفت قرار  جمهور استیر  نظارت راهبرد و  ریز معاونت برنامه

  هدا  طدرح  يبررسد   يد تحق نیدر ا. شد ها آغاي استان اي  تعداد در ،است شیچهارم مطالعات آما

کشدور   ياسيعنوان قط  س را به رانشهر ته استان تهران که کالن  مورد ةرا با مطالع ياستان شیآما

یندد نظدام   آها  رشد در ایران بايتداب و بر  گير  قط  شكل. است شد  يبررس ،داد   در خود جا

هدا  ندواحي اسدت،     هرگونه توجه بده توانمندد  و پتانسديل    که عار  اي بود  ریز  متمرکز برنامه

شدود بلكده    ماندگي دیگر نواحي نمدي   یک کشور باعا عق ها  رشد در اگرچه نفت وجود قط 

 ةسياست تعيين قط  رشد و نحدو  وليبخشند،  سطم ملي تحكيم مي ا دراقتصاد  ر ةرشد و توسع

عنوان ابزار  ها  رشد در مراکز شهر  بزرگ کشور به ایجاد قط  ةاقتصاد  بر پای ةنگرش به توسع

تمرکز شدید جمعيتي، اقتصاد ، سياسدي و   وبين نواحي  ةدر توسع يتعادل بيرشد اقتصاد  باعا 

هدا  اخيدر    در ایران طي دهه. شود سريمين مي ةامكانات و خدمات در پهن ةبهينغيرادار  و تويی  

عنوان ابزار رشد اقتصاد ملدي باعدا    ها  رشد به عمراني سوم به بعد سياست قط  ةویژ  اي برنام هب

ها  اقتصاد  در  و جيب فعاليت ،مناب  و خدمات ریانتمرکز شدید جمعيتي، اقتصاد  اي طری  ج

گديار    هرشد صنای  در مراکز شهر  بزرگ و سدرمای  با. ر  بزرگ کشور شدتعداد  اي مراکز شه

سویي، اجرا  ناقص اصالحات ارضي اي سویي دیگدر، بدر    ها  نفتي اي درآمدها  حاصل اي رانت

کار مداهر و متخصدص، سدرمایه و     نيرو جریان عظيم مهاجرت روستایيان به شهر و سرايیرشدن 
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. ها  توسعه اي نواحي پيراموني به این مراکز بدزرگ دامدن يد   نسيلمواد اوليه و بسيار  دیگر اي پتا

هدا  اقتصداد  و انباشدت سدرمایه و تمرکدز       فعاليدت  ةموج  تمرکز فزایندد  ،این فرایند در نهایت

 .(172، ص1737،  موسو) کردبين نواحي را بيشتر  ةجمعيتي در مراکز شهر  شد و شكاف توسع

 هدا   یده ين و فضدا  جغرافيدایي در ایدران بدر مبندا  نظر     آنجا که آمایش و ساماندهي سريم اي

نامتعدادل   طدور  هبد  گریكدیبا  سهیکشور در مقا  ها دار  طراحي شد  است، مناط  و استان سرمایه

زد ، پداپلي ید  )توسعه یافته است و این امر یكي اي دالیل افزایش تضداد طبقداتي در ایدران اسدت     

تدوان   هدا نيدز مدي     قطبي دانشگا  ةمرکز  و توسعله را در مشكالت تئنمود این مس(. 31، ص1737

مراتبي جمعيدت   شهر تهران و تمرکز سلسله هزار دانشجو در کالن 771تمرکز بيش اي . مشاهد  کرد

 اسدت  تها  باري  اي این قبيدل مشدكال   ها اي جمله تهران بزرگ نمونه دانشجویي، در مراکز استان

مدت این فرایند اي دیدگا  رشد اقتصاد  هدر چده   پيامدها  دراي(. 127و  11، ص1737رهنمایي، )

ا  بدا نيداي شدرای  منداط       گونه رابطه متوجه سمتي خواهد شد که هيچ طور مسلم بهسرمایه  ،باشد

 رها  مكاني مناب  اقتصداد  و ثروتدي د   تفاوت ،همچنين(. 117، ص1721، 1هارو )محروم ندارد 

 (.177، ص1727رضواني، )روستایي شد  است اندايها  شهر  و  کشور موج  اختالف در چشم

 و يدرد گانجام  يبا هماهنگیي فضا  ریز ها در برنامه  ريگ ميتصم دیبا داریپا ةبا توجه به اصل توسع

  هدا  قدش ن  فایسطوح با ا همةدر  یيها  فضا  ریز برنامه  اجرابرا   ريدرگ یياجرا  ها دستگا 

 كدرد یرو (.Justice & Environment, 2013) کنندد مسداعدت   يحقدوق  نيقدوان   و اجدرا  يمشدورت 

 نید مهدم در کداهش ا   ينقشد  تواند ميها طرح نیا  و توجه به عوامل مؤثر در اجرا شیآما یياجرا

 .داشته باشد ها  نابرابر

بده موضدوع مواند      و صرفاً نگرفته انجام  يتحق نیموضوع ا يمينةدر   ادیمطالعات ي رانیا در

 نیتدر  مهم (1733)و پوراصغر  يصالح. پرداخته شد  است رانیدر ا نيسريم شیآما  اجرا  فرارو

، تمقررا و نيکشور، قوان يعيطب  یشرا کشور را در نيسريم شیها  آما تحق  طرح  موان  فرارو

                                                           
1. Harvey 
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 گدا  یمنطقده و نبدود پا   مناس  اي فیتعر و نبود شیآما  ، فقدان مدل مناس  براياسيس  فشارها

 .(127د 123، ص1733پوراصغر،  و يصالح)دانند  مشترك مي ياطالعات مكان

منسدجم و   تفكدر  را به اهدداف، نبدود   يشیها  آما طرح نيافتن دست يعلل اصل (1733) يفيلط

 يقانون ةپشتوان با مصوب و ةبرنام طرح و و نبود يتیریسطوح مد در نيسريم تیریمد  برا نهینهاد

  اجدرا   ريد گيپ و نيسدريم  تیریمد  مسئول برا يفضا و فقدان نهاد قانون يسايمانده  اليم برا

 مواند   زيد ن( 1731)  رضو يادگان و فیشر .کرد  است یيآن شناسا نظارت بر و يشیها  آما طرح

وقدت   تيد حاکم ر، نگدرش يسال اخ 31 يط را رانیا در يشیها  آما تحق  برنامه  رو شيپ ياصل

جندگ  ، (1737دد  1731 ةدور  بدرا ) ي، وقدوع انقدالب اسدالم   (1771دد  1731 ييمدان  ةدور  برا)

 ييمدان  ةدور  برا)جنگ  پت اي ي، مشكالت سايندگ(1717د 1713 ييمان ةدور  راب)ساله  هشت

نگدرش   و، (1721دد  1737 ييمدان  ةدور  بدرا )  ینبودن شدرا  فراهم و ييدگ ، شتاب(1712د 1713

براسداس   زيد ن (1717)ي جيسرور و خل .استدانسته  (کنون تا 1737ي يمان ةدور  برا) يدولت قبل

در دانشدگا    رانید در ا نيسريم شیآما نینو  كردهایرو يمل شیهما نياولشد  در  ارائه ةمقال جینتا

 گدا  یجا  يد دق فید تعر نبدود ، «رانید در ا نيسريم شیها  آما برنامه يشناس  يآس»سمنان با عنوان 

، يتیریمدد  ةدر حدوي  هدا  ميهدا و تصدم   برنامده  کنندة تیهدا يدر اسناد قانون يشیها و نگا  آما برنامه

 - ا نشددن نگدا  منطقده    نده یدر نهاد ياصدل  ها  لفهؤعنوان م به يرانت قتصادو ا ياقتصاد نفت تيحاکم

 ةحدوي  را در يشیآما كردیرو رشیدر پي  ریز بودن نظام برنامه يو سنت  ،ساختار ةدر حوي یيفضا

طدرح و   يشناس  يعوامل در آس نیتر اي جمله مهم را ا  ها  منطقه  بودن نابرابر  يو عم یي،محتوا

اسدتان   شیمهم طرح آما  ها اي رسالت يكی ،نیبنابرا .دانند در کشور مي نيسريم شیها  آما برنامه

هدا    تيد فعالکده  فراموش کرد  دینبا .آن است  حل برا را  کردن مطرحمسئله و  نیبه ا ژ یتوجه و

 تید و کفا اندد  نشدد  و نقدد   يابيتا کنون چندان اريش رانیدر ا نيسريم شیآماگرفته در حوية  انجام

 در مدؤثر مواند  و عوامدل    مقاله نیدر ا .قابل بحا و مداقه است  ريرگکا به  آن برا يفيو ک يکم

اسدتان  ة محققان و مسئوالن با مطالعد  ،نظران صاح  دگا یاي د يشیآما  ریز برنامهو ها  طرح  اجرا

 . شود تحليل مي تهران
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 روش تحقيق

اسدت کده    يمایشيپ - يفيتوص اجرا روش نظر ايو   ا توسعه –  این تحقي  اي نظر هدف کاربرد

استان تهران، اسدناد   ةتوسع  ها و تنگناها يتقابل)  نظر يشد  در بخش مبانبراساس مباحا مطرح

 اي جملده  يشدين، ه و مطالعات پانداي توسعاستان، سند چشم ةتوسع یةپا یةفرادست استان مانند نظر

بدرا    .انجدام گرفتده اسدت    (يرانسدت  یشو آمدا  يملد   استان، مطالعدات طدرح کالبدد    جام طرح 

 ي تحق یندر ا. شد  است کار گرفته بهها  اسناد  و پيمایشي  آور  اطالعات ترکيبي اي روش جم 

 73شامل   آمار ة، جامعي تحق ينةمناب  موجود در يم ةو مطالع گرفته انجام  ها با توجه به مصاحبه

 دکتدر   نفدر  3، مختلدف   هدا  شیبا گرا ايجغراف ةرشت  د  نفر دکتر) و محققان یشمنداننفر اي اند

نظران و  اي صاح  يو مابق GIS  نفر دکتر ک، یاقتصاد  ، سه نفر دکتر ا منطقه  ریز برنامه ةرشت

بدود  کده   ( ها  مرتب  با موضوع تحقيد  فعاليدت داشدتند    حوي که در  استان تهران اندرکاران دست

در  يدلفد  کيد تكن  ها پرسشنامه. اجرا شد  نظران روش سرشمار تعداد صاح  تیعلت محدود هب

  در اجدرا  يکه چه عوامل پرسش نیا  با مضمون ا اول پرسشنامه ةدر مرحل. دو مرحله تكميل شد

عوامل مدؤثر   زين  نظر ياي مبان ،آن عالو  بر. دشارسال  ،استان تهران مؤثر خواهد بود شیطرح آما

مجمدوع  . اختصاص داشدت  رهايمسائل و متغ  بند تی، به اولويدور دوم دلف. استخراج شد  گرید

بده   هدا  آن ینتدر  مهدم  یيو شناسا  بند تیاولو  شد  و برا  بند شد  در دور اول جم  موارد مطرح

 انیدر دور دوم، پاسدخگو . عرضه شد يدلف کيند  در تكنکن اي کارشناسان شرکت  تعداد محدودتر

ها  اثرات  تیمشخص در ماتر يايدهيامت  یطر اي گریكدی اي عوامل را بر کی هر  اثرگيار زانيم

 پرسش مطدرح  نیاي عناصر ستون ا کیهر   صورت که برا نیبه ا. مشخص کردند رهايمتقابل متغ

عدد صدفر   ابلتأثير متقبدون . «نه؟ ایدارد  Jستون  ريبر متغ ميمستق  تأثير Iسطر  ريمتغ ایآ»شد که 

 ليد پدت اي تكم . شدد  قدرار داد  مدي   7 تا 1 عدد یةبود در آرا دیشدتا  فيضعو به ترتي  اي درجة 

 ةمحاسدبات پيچيدد   بدرا   MICMACمناس  مانندد    افزارها ها نرم در تحليل داد  ،متقاط  تیماتر

افدزار   روش این نرم. شود مي کار گرفته به اصليعوامل مؤثر و  یيماتریت متقاط  و تحليل و شناسا

هدا   آن ،سدپت  شد ، شناسایيمورد نظر  ةحوي ها  مهم در  لفهؤبدین گونه است که ابتدا متغيرها و م
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 ةو ميزان ارتباط ميان این متغيرها بدا حدوي   شود ميوارد   را در ماتریسي مانند ماتریت تحليل اثرات

هدا    ثيرگيار  و مجمدوع داد  أميزان تشد  است، تحليل خبرگان تشخيص داد  توس  که مربوطه 

  پدت اي احصدا  (. Godet, 1991, p.61)ثيرپيیر  را نشان خواهندد داد  أها، ميزان ت متغيرها  ستون

 نیآمدد  بدا عندوان مدؤثرتر     دسدت  هبد   رهاي، متغتیماتر  سايگار يافزار و بررس ها  نرم يخروج

هدا    سدنجش عملكدرد روش    بدرا  یيو مبندا  لهئمس يقطع ةنيعنوان جواب به به  يعوامل در تحق

 .شود چندشاخصه محسوب مي  ريگ ميتصم

 تحقيق های پرسش

 :ها  تحقي  حاضر به شرح يیر است پرسش

   فضایي در استان تهران کدامند؟ریز برنامهر اجرا  طرح آمایش یا مؤثر دعوامل  .1

 چگونه است؟ بر یكدیگرشد   گيار  عوامل شناسایيتأثيرميزان  .7

 راهكارها  اجرا  طرح آمایشي استان تهران با توجه به عوامل اصلي کدامند؟ .7

 قيتحق یمفهوم مدل
 

 مدل مفهومی تحقیق .1 شکل

خروجي 
 روش دلفي

شناسایي عوامل 
 مؤثر

بيان راهكارها 
 و پيشنهادها

تحليل ماتریت 
اثرات متقاط  

  MICMACبا 

شناسایي  
 عوامل اصلي

فضایي  سايمان
 استان

مرکزیت سياسي، 
 ادار  و اقتصاد  

موقعيت 
 جغرافيایي

عوامل مدیریتي 
 و قانوني

مباني نظر  
 تحقي 

 وها  طرح در اجرا  مؤثر عوامل
 تهران استان آمایشي ریز  برنامه
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 تحقيقهای   یافته

 (فضایی و جمعيتیساختار ) وضعيت موجود ةمطالع

 بدود  ( درصد جمعيدت کشدور   71/11معادل )نفر  17137711جمعيت استان تهران  1711در سال 

نفر در  322772و   نفر در مناط  شهر 11713377 تهران، استان يتسال اي کل جمع یندر ا .است 

 بدود   درصد 3/17طور  که ميزان شهرنشيني در این استان  به، اند مناط  روستایي استان ساکن بود 

 .است

 :تهران اي نظر جمعيتي چهار ویژگي عمد  دارد استان

 .جمعيت در آن به رغم فراي و فرودها  مقطعي ةتمرکز فزایند -

 .دیگرها   با استان ةمهاجرپيیرتربودن آن در مقایس -

 .دیگرها   تر نسبت به استان دارابودن نسبت شهرنشيني باالتر و متراکم -

 .مرکزیت ادار  و سياسي کشور در آن متأثربودن اي قرارگير  -

استان ، اقتصاد  در آنها   جمعيت و فعاليت بسيار يیادعلت مرکزیت ادار  کشور و تمرکز  هب

ایدن اسدتان اي نظدر شدرای       .داردکشدور  هدا    فرد در ميدان سدایر اسدتان    همنحصرب يتهران موقعيت

 ندر شدرای  مدري  بدي    ، يیدرا مختلف نيز وضعيت خاصي دارد ها  مجاورت با اقليم توپوگرافي و

، بده همدين دليدل    .قدرار دارد  (در ندواحي شدمالي  )و مرطدوب   (در ندواحي جندوبي  ) خشدک  يماقل

گير  و استفاد  اي مناب  و امكاندات محدي  طبيعدي در ایدن      محي  نسبت به تصميمها   حساسيت

تواندد عواقد     هدا مدي   اسديت ظرگرفتن این حساستان يیاد است و هرگونه اقدام نسنجيد  بدون درن

 .به دنبال داشته باشد یر پينا جبران

امدر در   يدان اسناد فرادست استان و مراجعده بده متول   کارگير  بهو با  گرفته انجامها   يبررس در

 .آور  شد جم  یرشرح يه استان تهران ب ةتوسع  و تنگناهاها  يتقابل ینتر ياصل ،استان تهران

 استان تهران ةهای توسع ابليتترین ق اصلی

 :ها  توسعة استان تهران به شرح يیر است ترین قابليت اصلي

 .و مدیریتي کشور  اقتصاد، قضایي، ادار ، استقرار مرکزیت سياسي -
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 و مناس  ارتباطي يميندي  ةونقل و وجود شبك المللي حمل استقرار بر مسير کریدورها  بين -

المللدي و ریلدي    هوایي بدين  HUBعنوان  خميني به المللي امام بيني با توجه به فرودگا  یهوا

 .و جهان يمل

  .ارتباطي مخابراتي کشورها    سوم شبكه برخوردار  اي حدود یک -

بايرگاني و مرکزیت تجار  در سطم ملي و بزرگترین بدايار   ةگستردها   وجود يیرساخت -

تهيه و تويی  کاال  کشدور   ةدمصرف کشور برا  توليدات مختلف و استقرار واحدها  عم

 .در استان

ا  و گدردش سدری  سدرمایه بدا عملكدرد ملدي و        توجه سرمایه شایانبرخوردار  اي مناب   -

 .فراملي

، ا  مشداور  ، مهندسدي ، فندي )خدمات برتر در سطوح ملدي و فراملدي    ةمراکز عمد استقرار -

 .(بهداشتي و درماني، و اعتبار  مالي، علمي تخصصي

 .نيرو  انساني متخصص و ماهربرخوردار  اي  -

 .عالي استقرار مراکز عمد  و سطم باال  پژوهشي و آمويش -

مطبوعدات و  )فرهنگدي و هندر  کشدور    ، وريشدي هدا    ا  اي فعاليدت  تمرکز بخش عمدد   -

هدا و   همدایش ، وريش و تربيدت بددني  ، تئداتر و سدينما  ، نشدر و چدا   ، ها  جمعي رسانه

 .(المللي بينها   نمایشگا ، ها جشنوار 

 .ها  مدني و سياسي ا  اي نهادها و تشكل تمرکز بخش عمد  -

ها  آبریز شمال و غرب کشور و برخوردار  اي مناب  آبها  يیريميندي   همجوار  با حوضه -

 .و دماوند در فيرويکو 

 مديهبي و فرهنگدي و ندواحي تفرجگداهي و    ، تداریخي ، هدا  طبيعدي   برخوردار  اي جاذبه -

 .گردشگر 

تدود  و   يیسدت ، انرژ  باد)ها  نو و تجدیدپيیر برا  تأمين برق  نرژ کارگير  ا توانایي به -

 .(1، ج1717، مطالعات آمایش استان تهران)( خورشيد
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 استان تهران ةتوسعریزی و  برنامههای  ترین تنگناها و محدودیت عمده

 :به شرح يیر است استان تهران ةتوسعریز  و  برنامهها   ترین تنگناها و محدودیت عمد 

 .آن بردار  نامناس  اي بهر  و ها  سطحي و يیريميني محدودیت مناب  آب -

 .تراکم در کشور ینبا باالتر يتها  فعال در نقاط استقرار جمع خيز  و وجود گسل يلزله -

 .شور  و تخری  خاك ،نبودن عمليات آبخيزدار  ضعف پوشش گياهي و کافي -

 .کشور ينبود مدیریت واحد شهر  مناس  مرکزیت مل -

شدهر   و نظامي با عملكرد ملي در کالن  و خدماتي بايرگاني ، ادار   ها  مرکز شدید فعاليتت -

  .تهران

  .شهر  و روستایي متمرکزة تمرکز شدید جمعيت و توسع، رویه به استان ها  بي مهاجرت -

 .فاضالب شهر  ةآور  و تصفي سيسات جم أویژ  ت کمبود تأسيسات و تسهيالت شهر  به -

 .ها باغات و تصرف حریم رودخانه ،ون تغيير کاربر  اراضي يراعيگسترش رويافز -

سوخت در مراکدز تجمد  جمعيدت و     ةاستقرار خطوط انتقال انرژ  و آب و انبارها  ذخير -

 .فعاليت

  و آلدودگي شددید محدي    ( جدز آن  هدوا و ، خداك ، آب) محيطي بودن شرای  يیست بحراني -

 .يیست

، مطالعدات آمدایش اسدتان تهدران    ) التحصيالن دانشدگاهي  فارغبيكار  جوانان و نرخ باال   -

 .(1، ج1717

البرز جنووبی و سوایر    ةنتایج بررسی مطالعات آمایش استان تهران و مطالعات طرح کالبدی منطق

 گرفته  مطالعات انجام

، آن در مختلف  ها فعاليت تمرکز و ،نستاا مرکز در رکشو پایتخت انعنو به انتهر شهر نکال دجوو

 عموضو ینا که شددود ميهدا   آن افطرا و نستاا مرکز درتمرکز  موج  طبيعي روال یرساختي طب 

 معد و نستاا سكونتگاهي طنقا سایر هددددا  سدددداختیري مينأت به توجهي کم موج  ستا ممكن

بدر رویكدرد و    متكدي  اقتصداد   ةتوسدع ها   برنامه اجرا  و تهيه .دشو نستاا سطم در هایي اينتو
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 و منداب   دادن ايدسدت ، مناط  برخي شدن ا  حاشيه، ا  منطقهها   بروي عدم تعادل به بخشي نگرش

 امسدتنن  امدر  ایدن  نيدز اي  تهدران  استان .است شد منجر  سريمينيها   نابرابر  وا   منطقهها   توان

 شددن  عمد  وها  فعاليت  رفيت اي بيش استقرار، جمعيت باال  بسيار تراکم قبيل اي و مسائلي نبود 

 و جانبده  همده  برخدورد  ، آن بدرا   خداص ها   نقش نيايها و کردن و مطرح محيطي يیست مسائل

نزدیكي استان تهدران بده منداط  کدویر       ،اي طرفي .است کرد  ضرور  استان سونگر را برا  همه

 و يند یگز مكدان  و یيجانمدا  و موجدود  يسدكونتگاه ة توسدع  و شیپداال  منظدور  بهباعا شد  است 

 و يتد يامن  پارامترهدا  تداب   زيچ هر قبل اي ،مناط  نیا در دیجد  ها سكونتگا  و تيپراکنش جمع

پدراکنش آن   و تيد فعال، تيد جمع  یتوي در لیبد يب ينقش تواند يمهم م نای بنابراین، .باشد ياسيس

بند  عوامل حاصل اي مباني نظدر ، مطالعدات فرادسدت و تكنيدک      دسته 1در جدول  .داشته باشد

 .دلفي بيان شد  است
 

 

 در استان تهران یشآما یاجرا یکرددر رو گذارتأثیر یرهایمتغ یبند دسته.  1 جدولادامة 

 فیرد
 یبند دسته

 عوامل
 منبع و مرجع دستیابی به متغیر

 یاجرا کردیرو در رگذاریتأث یرهایمتغ

 شیآما

1 

سايمان
 

ضا
ف

یي
 

 توسعه تيقابل  دارا  فضاها شهرساي  وقت رت مسكن واوي/ طرح کالبد  ملي

 نيسريم  ها تيقابل اي استفاد  ةنحو کشور ةبودج سايمان برنامه و/ نظر اح تادان صاس 7

 تيجمع يمكان تحرك شهرساي  وقت رت مسكن واوي/ ملي طرح کالبد  7

 يطيمح ستیي مسائل مطالعات اسناد فرادست 7

 ها سكونتگا   کالبد گسترش شهرساي  وقت رت مسكن واوي/ طرح کالبد  ملي 3

 صنای  استقرار شعاع مصوبات قانوني دولت/مباني نظر   1

 تيفعال و تيجمع تمرکز وقتشهرساي   رت مسكن واوي/ طرح کالبد  ملي 2

 يمياقل تنوع شهرساي  وقت رت مسكن وياو/ طرح کالبد  ملي 3

 غرب شرق، و جنوب شمال، يارتباط دوریکر مباني نظر  1

11 
ضواب  ملي /رویكردها  آمایشي/ مباني نظر  

 آمایش
 يانيم و کوچک  شهرها زيتجه و تیتقو

 رشد  ها قط  مباني نظر  11
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 در استان تهران یشآما یاجرا یکرددر رو گذارتأثیر یرهایمتغ یبند دسته.  1 جدولادامة 

 فیرد
 یبند دسته

 عوامل
 منبع و مرجع دستیابی به متغیر

 یاجرا کردیرو در رگذاریتأث یرهایمتغ

 شیآما

17 

يس
اس
 ي

 و
امن
تي

 ي

 (نگييون)  بند منطقه ريتأث کشور ةبودج سايمان برنامه و/ت دولت ئهي ةمصوب

 توسعه بر ر یکو مناط  اثرات کشور ةبودج سايمان برنامه و/ نظر صاح  اساتيد 17

17 
بودجه  سايمان برنامه و/ نظر صاح استادان 

 ششم توسعه ةمباني برنام/کشور
 يجهان ريمتغ  یشرا

13 
 ةبودج سايمان برنامه و/ نظر صاح استادان 

 ششم توسعه ةمباني برنام/کشور
 همجوار مناط  يتيامن – ياسيس  یشرا

 تهران بودن سياسي تیمرکز نظر صاح تادان اس/ مباني نظر   11

12 

ادار
  

 و
مد
یری

يت
 مباني نظر  

 و متمرکز ياسيس –  ادار ساختار

 کيبوروکرات

13 
 سايمان برنامه و/ نظر صاح تادان اس/ مباني نظر  

 کشور ةبودج
 يفرامل و  ا فرامنطقه مالحظات

11 
 ةبودج سايمان برنامه و/ضواب  ملي آمایش سريمين 

 کشور
 ياستان نيب تعامالت

71 

صاد
اقت

  

  اقتصاد ةژیو مناط  احداث /ت دولت ئهي ها  تصميم/مباني نظر  

71 
سايمان / مباني نظر  آمایش/نظر صاح استادان 

 بودجه برنامه و
 (ها طرح  ریپي بانک) يمال مناب  ،هیسرما

77 
سايمان /مباني نظر  آمایش /نظر صاح استادان 

 بودجه برنامه و

 مناط   ورا در  اقتصاد عملكرد تعامل

 يرامونيپ

 MICMACافزار  کارگيری نرم ها با به  تحليل داده

 مدؤثر عوامل  ليو تحل يبررس  برا يو روش دلف  نظر يشد  در بخش مبان براساس مباحا مطرح

  اجدرا  در مدؤثر   رهدا يمتغ نیتدر  مهدم ، نيسدريم  شیآمدا   ریدز  برنامده شددن   یياجرا كردیدر رو

عدالو  بدر درج مرجد      1که در جدول  شد  بند در استان تهران جم  نيسريم شیماآ  ریز برنامه

، شدد  در دور اول  موارد مطدرح   يجم انياي م .نشان داد  شد  است زين  بند دسته ،ها انتخاب عامل

 تید در نها، اصالحات اليم دادن ارتباط و مبهم و انجام يحيف موارد ب، ها يهمپوشان  يپت اي ترک
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  بندد  مرحلده دسدته   نیدر ا .استخراج شد تاندر اس يشیآماها   طرح  بر اجرا گيارتأثير ريمتغ 77

  ادار، مدورد  3 يتيو امن ياسيس، مورد 11 یيمان فضاساي  رهايتعداد متغ .گرفت انجام زيعوامل ن

 .مورد بودند 7 زين  اقتصاد  رهايمورد و متغ 7 يتیریو مد

 تهران استان –مک  يکافزار م آن با نرم يلمتقابل و تحل اتتأثير یسماتر يلتشک

 یشآمدا   ریدز  برنامده  اجدرا   یكدرد رو عنوان عوامل مدؤثر بدر   عامل به 77که مطرح شد  طور همان

 اجدرا   یكدرد رو مک عوامل اصلي تأثيرگديار بدر   افزار ميک استان تهران شناسایي و با نرم ينسريم

بخدش   چهار است که در 77×77ابعاد ماتریت  .شدتحليل استخراج و  ينسريم یشآما  ریز برنامه

دهدد عوامدل    درصدد اسدت کده نشدان مدي      33پرشدگي مداتریت   ةدرج .مختلف تنظيم شد  است

  ناپایددار  يتسيسدتم اي وضدع   ،اند و در واق  بر همدیگر داشتها   ثير يیاد و پراکند شد  تأ انتخاب

عددد صدفر    ةرابطد  713، یتمداتر  ینقابل اريیابي در ا يرمتغ 737 ،اي مجموع .برخوردار بود  است

ن اند که اید  عوامل بر همدیگر تأثير نداشته یا اي همدیگر تأثير نپيیرفتهکه است  امعن ینکه به ا  بود

 ،اي طدرف دیگدر   .درصد کل حجم ماتریت را به خدود اختصداص داد  اسدت    73تعداد نزدیک به 

درصد  11 يشدگ  ا  اي مطلوبيت و بهينه بار چرخش داد دوها  آمار  با  ماتریت براساس شاخص

محاسدبات   7در جددول   .ها  آن اسدت  برخوردار بود  که حاکي اي روایي باال  پرسشنامه و پاسخ

 .شود  مشاهد  مي MICMACافزار  نرم

 استان تهران -و تأثیرات متقاطع یسماتر یها داده ةیاول یلتحل. 2 جدول

 شاخص مقدار درصد

 ابعاد ماتریت 77 

 تعداد تكرار 7 

 تعداد صفرها 713 73

 تعداد یک 177 7/71

 تعداد دو 37 17/12

 تعداد سه 71 3/3

 جم  737 

 درجة پرشدگي 33% 

 محاسبات پژوهشگر: منب              
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 در استان تهران  يرهامتغ اتتأثير یابیتحليل محيط سيستم و ارز

عنوان ميزان تأثيرگديار  و جمد  سدتوني هدر      هماتریت متقاط  جم  اعداد سطرها  هر متغير ب در

براسداس نتدایج تحليلدي     .دهدد  متغير نيز ميزان تأثيرپيیر  آن متغير را اي متغيرها  دیگر نشان مدي 

کده  اند  هایي ايجمله شاخص یيعوامل سايمان فضاها   شاخص ،MICMACافزار  ها در نرم  ماتریت

 یيسدايمان فضدا  هدا    شاخص .هاست آن  تأثيرگيار ةبسيار بيشتر اي درج اه آن  ریتأثيرپي ةدرج

را  نقدش خدود   يشدتر ب پيیر تأثيربا  يهم و اندک هب یکنزد یر پيتأثيرو   گيارتأثير يزانبا م یباًتقر

و   و متغيرهدا  مربدوط بده عوامدل ادار      اقتصداد ها   گرو ها   شاخص ،در مقابل .کنند مي یفاا

 .تأثيرپيیر دانستها   گرو  انتو را مي یریتيمد

توان  مي ،در مجموع دارد،پراکندگي تأثيرگيار  د تأثيرپيیر  نيز درون هر گرو  نوسان   اگرچه

  .دانست ها را متغيرها  وابسته یا تأثيرپيیر آن

حاکي اي ميدزان پایددار  و یدا    ، پراکندگي ةتويی  و پراکنش متغيرها در صفح ةنحو 7 شكلدر 

 یدي اجرا یكدرد پراکندگي متغيرها  تأثيرگيار بر رو ةآنچه اي وضعيت صفح .ناپایدار  سيستم است

ر اکندر متغيرهدا د   .سيسدتم اسدت   یدشدد  ياروضعيت ناپایدار  بسد  ،توان فهميد مي ينسريم یشآما

دهندد   بده غيدر اي چندد عامدل محددود کده نشدان مدي         اند شد  اطراف محور قطر  صفحه پراکند 

بقيه متغيرها اي وضدعيت تقریبداً مشدابهي نسدبت بده همددیگر        دارند،تأثيرگيار  باالیي در سيستم 

 .ها با هم متفاوت است برخوردارند که فق  شدت و ضعف آن

 کننده یا تأثيرگذار متغيرهای تعيين

 انتهدا  باال در  ةوجود عوامل تأثيرگيار با درج، عنوان سيستم ناپایدار توجه به شناسایي سيستم به با

ها  پایدار متغيرهدایي   نمودار در سمت شمال غربي کم خواهد بود يیرا این محل بيشتر در سيستم

ان شدود کده حداکي اي تدو     چندین عامدل در نزدیكدي ایدن منطقده نشدان داد  مدي       ،با این حال دارد

 : ند ايا عبارت 7شكل با توجه به این متغيرها  .ها بر کل سيستم است تأثيرگيار  کالن آن

شمال به جنوب و شرق به  يارتباط یدورکر -يرامونيمناط  پ  در ورا  عملكرد اقتصاد تعامل
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 یدي اجرا یكدرد ترین بايیگران تأثيرگيار بر رو متغيرها مهم این، ها طرح يو مناب  مال سرمایه –غرب 

 .کنند در استان تهران ایفا مي ویژ  به ،مرات  باالیي هستند که نقش به ينسريم یشآما

و هر عملدي   دارند دو ویژگي مشترك تأثيرگيار  باال و تأثيرپيیر  باال که متغيرها  دووجهي

 ایدن متغيرهدا   .بر رو  این متغيرها بر رو  سایر متغيرها نيز واکنش و تغيير  را ایجاد خواهد کرد

 1، متغير 77 اي مجموع .بند  کرد متغيرها  ریسک و متغيرها  هدف تقسيم ةتوان به دو دست را مي

 شدمال  ةخد  قطدر  ناحيد   اطراف  7شكل که در  یسکر  متغيرها .متغير در این گرو  قرار دارند

سيسدتم را  اصدلي  شددن بده بدايیگران     تبددیل  برا شرقي نمودار قرار دارند و  رفيت بسيار باالیي 

 – يفراملد ا   فرامنطقده  مالحظات –منطقه  ياسيس مرکزیت اي ندا عبارت 7شكل با توجه به  ند،ارد

  .توسعه فضاها  – ياستان بين تعامالت

قطر  شمال شرقي صفحه قرار دارند و با ایجداد تغييدرات در    ةمتغيرها  هدف که در يیر ناحي

 7با توجه به شكل ، هدف خود دست یافت برنامه وبا توان به تكامل سيستم مطاب   این متغيرها مي

  .يتجمع مكاني تحرك –رشد  قط  ند ايا عبارت

 .هسدتند  يمل گيار  ياستاي س يو ناشا   متغيرها  نگرش برنامه طور عمد  بههدف  متغيرها 

قطد  رشدد     گديار تأثيراي  يدر استان تهران ناشد  ينسريم یشآما یياجرا یكردباید اذعان کرد رو

اي تهدران   يدت جمع یتو هدا يتجمع يتهران در منطقه است که در صورت تحرك مكانشهر  کالن

و  يدت کده همدان پدراکنش متدواين جمع     ،یشماآ  توان به هدف اجرا مي پيرامونيبزرگ به مناط  

توجدده بدده ا   توسددعههددا   ریددز  در برنامدده ،عبددارت دیگددر  بدده .یافددتدسددت  ،اسددت يددتفعال

هددف اصدلي اسدت و     رشدها   در قط  يتو فعال يتز جمعکالن مانند تمرکها   گيار  ياستس

تأثيرگديار  د تأثيرپديیر      ةجایگا  آن در صفح لو تحلي ،توان با شناسایي نقاط ضعف و قوت مي

 .سيستم کمک کرد یيکارا  به ارتقا

 متغيرهای تأثيرپذیر

هدا را  تدوان آن  در قسمت جنوب شرقي نمدودار قدرار دارندد و مدي     7 شكلتوجه به  بامتغيرها  این

این متغيرها اي تأثيرپيیر  بسيار باال اي سيستم و تأثيرگيار  بسيار پدایين  . متغيرها  نتيجه نيز ناميد
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 ياسيها به مسائل س توان برداشت کرد اختصاص آن آنچه اي این متغيرها مي .نددر سيستم برخوردار

 .است یيسايمان فضا و
 

 
 در استان تهران پذیریتأثیرـ  گذاریتأثیرها در محور آن یگاهو جا یرهامتغ یپراکندگ ةنقش. 2شکل 

 

 
  استان تهران - یرهامتغ ینب یمروابط مستق ةنقش. 3شکل 
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 متغيرهای مستقل

 بدا . دارندغربي نمودار قرار   در قسمت جنوب پایيني داشته ومتغيرها تأثيرگيار  و تأثيرپيیر   این

رسد بخشي اي این متغيرها در این قسدمت اي صدفحه    به نظر مي، توجه به ماهيت ناپایدار  سيستم

 يدل دل بده  .مسدتقل ناميدد   وجدي ها را متغيرهدا  خر  نوعي آن و باید به دارندماهيت خروجي سيستم 

هدا    تانکده در اسد   ين مسدائل آا   استان تهران بر مناط  همجوار و مالحظات فرامنطقده   اثرگيار

  .اند  اغماض شایانو  يتاهم در استان تهران کم ،داشته باشد یيباال  گيارتأثيرتواند  مي یگرد

 متغيرهای تنظيمی 

 يحالدت تنظيمدي داشدته و گداه     ،در واقد   .متغيرها در نزدیكي مرکز ثقل نمدودار قدرار دارندد    این

ایدن  ، اهدداف توسدعه   يميندة هدا  دولدت در    به سياسدت  هبست .کنند عنوان اهرمي ثانویه عمل مي هب

کنندد  یدا متغيرهدا  هددف و ریسدک       متغيرهدا  تعيدين  ، متغيرها قابل ارتقا به متغيرها  تأثيرگيار

گدراف روابد  مسدتقيم بدين      .وجود نددارد  يرهامتغ ینا 7شكل با توجه به  در استان تهران .تندهس

مرکزیدت   مانندد در عدواملي  ( بدا رندگ قرمدز   )قدو    دهد رواب  بسيار مي نشان 7شكل متغيرها در 

شدمال بده    يارتبداط  یددور کر -يرامدوني منداط  پ   در ورا  تعامل عملكرد اقتصداد ، سياسي منطقه

 .و جز آن حاکم است ها طرح يو مناب  مال سرمایه، جنوب و شرق به غرب

  نتهرا استان -یرهامتغ یممستقیرغ و یممستق اتتأثیر .3جدول 

 رتبه
 عنوان

 متغیر

 میزان

 تأثیرگذاری

 مستقیم

 عنوان

 متغیر

 میزان

 تأثیرپذیری

 مستقیم

 عنوان

 میزان

تأثیرگذاری 

 غیرمستقیم

 عنوان

 متغیر

 میزان

 تأثیرپذیری

 غیرمستقیم

 337 رشد قط  171 سياسي 173 رشد قط  1177 سياسي 1

 227 ادار  ساختار 237 رشد قط  213 سياسي 233 تعامل 7

 227 سياسي 277 تعامل 213 ادار  ساختار 213 رشد قط  7

 111 جمعيت 211 کریدور 127 جمعيت 211 کریدور 7

 173 فراملي 113 فراملي 171 فراملي 127 فراملي 3

 مک و محاسبات پژوهشگر يکافزار م نرم يلتحل يخروج: منب 
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افدزار نشدان    نرمها اي خروجي  بند  آن گيار  متغيرها و رتبهتأثيرميزان  که 7با توجه به جدول 

قط  ، توجه به قطبيت سياسي منطقه ،در رویكرد اجرا  آمایش استان تهران مؤثرداد  است عوامل 

رشد بودن شهر تهران در این استان و قرارگير  در کریدورها  شرق به غرب و شمال به جندوب  

البتده   .باشدند  مي و لزوم تعامل استان با مناط  همجوار اي جمله عوامل مهم در این مجموعه عوامل

ها  سایر متغيرها حيف شدد    بيان شد  است و رتبه 7رتبة نخست در جدول  3برا  اختصار فق  

 .است

 بحث و نتيجه

البري مياني واق  شدد    ةخورد چين ةمنطق ةرین قط  رشد کشور تهران است که در پا  دامنت بزرگ

دليدل   قدرن بده   مرکزیت ادار  د سياسي کشور و بديش اي نديم    ةتهران با بيش اي دو قرن سابق .است

حفد    فمختلها   يمينه عنوان قط  رشد برتر تفوق و برتر  خود را در شهر بزرگ کشور به کالن

اشدتغال   ةخددماتي در تهدران يميند    ادار  و، نظامي، فرهنگي، سياسي، تمرکز اقتصاد  .  استکرد

در نقداط دیگدر شدور و     هدا  رکدود نسدبي فعاليدت   ، و همزمدان بدا آن   اسدت  وسيعي را فراهم کرد 

 .ايپيش تهران اي امكانات بهتر خدماتي به این توسعه شتابي خاص بخشيد  اسدت  برخوردار  بيش

شدرای  خداص مادرشدهر جهدان      با، بزرگ سودها  کالن اقتصاد  به سب  تمرکز توليد راندر ته

 ،پديیر اسدت و در نتيجده    سرمایه با سودها  کالن امكاندر این شهر برگشت  .آید مي دست سوم به

ماندگي سایر نواحي  سير عق ، حاکميت این جریان .شود مي سو  تهران سرايیر بيشترین سرمایه به

ایران اي نظدر   .شود مي انگلي محسوب یک شهر، را موج  شد  است و اي این رو ایرانجغرافيایي 

سياسدي و  ، فرهنگي، اجتماعي، اقتصاد  کزگرایي آثار سوءتمر .ادار  تمرکزگراترین کشور دنياست

و اي پراکنددگي تويید     و موج  تمرکز جمعيت در نواحي خاصي اي کشور شدد   ردجغرافيایي دا

، يدایي اي لحاظ جغراف، يرامونيپ ينواح که يحال در .کشور جلوگير  کرد  است ةمناب  در پهن ةبهين

، مراکدز  ینبه ا يرامونيپ يمهاجرت اي نواح .بود  است يانسان يرو و ن یهسرما يمشامل قسمت عظ

، واق  در .شد  است  بزرگ شهر ينواح  يا و توسعة برون يرامونمرکز پ  الگو ير گ سب  شكل

انتخداب   یدرا ي، بود  اسدت   مرکز يچارچوب توسعة نواح، یراندر ا يرامونيپ ينواح ماندگي عق 
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و  يبلكه در مراکدز بدزرگ اسدتان   ، نشد  بودند یابي انمك، یافته کمترتوسعه يرشد در نواحها   قط 

رشدد بدر   هدا    قطد   یدن ا يجانب ها تأثير .انتخاب شد  بودند، همرا  بود ی که با رشد سر  شهر

  نتوانستند سب  توسدعة اقتصداد  ها  قط  ینو ا است همرا  نبود  ي با توف يزن، يرامونيشانپ ينواح

 .ندد ا هداشت يدر پ بار  یانو ي يمنف ها ، تأثيرموارد يشتردر ب يحت ،شوند يرامونيپ ينواح ياجتماع

 ياسدي س یدت مشكالت خاص مرکز ،و به دنبال آن ،قط  رشد ینعنوان بزرگتر شدن تهران به مطرح

 یدن ا یجکده در نتدا  اسدت  ن اسدتان  آدر  یشيبه اهداف آما يدنرسندر  اصليعوامل  لهکشور اي جم

  .شد  است یيعامل شناسا یندو عامل اثرگيارتر ینا يزن يلتحل

در  يدت جمع يدائم یيجا هتحرك و جاب يزباال و ن يتيبا تراکم جمع يشهرها و مناطق  هور کالن

بده   تدوجهي  بدي  .است انكارنشدني ایران و اي مسائل و مشكالت روي یكيسطم شهرها و روستاها 

 انتو شود  مي موج ، يو ملا   منطقهها    ریز برنامهو ها   گيار ياستدر س يتيجمعها   شاخص

 ةبه توسع يابيدست برا را  يار و مشكالت بس باشد آن تناس  نداشته يتبا جمع ينمنطقه و سريم

 يدت اي جمعا   عمدد   بخش،  محدود  شهرها کالن یرانا در .وجود آورده ب يمتواين در سطم مل

 يرچشمگ يتجمع یشافزا،  مختلف سرشمارها   سال يرا به خود جيب کرد  و ط  مناط  شهر

و چندد شدهر بدزرگ اي امكاندات      یتخدت پا .اسدت  یاگو ةنمون ینبهتر، منظر ینا تهران اي ؛اند داشته

 یدل برخوردارندد کده اي دال   يشدتر  وکدار ب  مانند امكان کس   اقتصاد یژ و هو ب يبهداشت، يآمويش

هددف   يرهدا  اي جمله متغ يزعامل ن ینا .بزرگ است  و شهرها یتختمهاجرت به سمت پا ياصل

گسترش عوامل اقتصداد  اسدتان بدا منداط       کهدر منطقه است  ينسريم یشآما اجرایي یكرددر رو

  آمایشدي در  ریدز  برنامهگيار در تمرکزيدایي اي تهران و اجرا  تأثيرهمجوار اي جمله عوامل مهم 

  .این منطقه خواهد بود

  هاپيشنهاد

سدطم   در ينسدريم  یشآمدا  يتحقد  ملد   منظدور  بهطرفدارانه  خواهانه و آرمان يتياستان فعال یشآما

 بده عدزم و   تنهدا  آن نه يتموفق و شود مي يتلق يمل يستمس اي یرسيستميي بنابراین،، استا   منطقه

 دادن بلكده بده انجدام    ،آن وابسدته اسدت  هدا     تحق  استراتژ و اجرا  براا   منطقه نمسئوال ةاراد
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 انسدجام و   بدرا  همجدوار   ها د استان  ياستان)ا   منطقه ينجمله مطالعات ب ايا   فرامنطقه ياقدامات

( یياسدتقرا ) خدرد  و ياسدي کدالن ق  یددگا  دو د ي قال  تلف در يمل (يمل وا   منطقه ينب یكپارچگي

توجده   ، بدي پایتخدت در  يتو نامويون جمع ی سر یشافزا .بستگي دارد يمل انداي چشم درا   منطقه

مسدائل و   يدر  گ لمهدم در بدروي و شدك    يعدامل ، مناب  در منطقه ی توي و يطيمتنوع مح ی به شرا

و  يررسدمي غهدا    سكونتگا ،  کالبدة کمبود سران، يكار ب،  کمبود خدمات شهر مانند يمشكالت

 ياجتماعها    و ناهنجار يبروي اختالفات قوم، ساکنان مناط  مختلف یر پي ي آس، ينينش يهحاش

در  مدؤثر و طرح آمایش استان تهدران و شناسدایي عوامدل    ها   ریز برنامهتوجه به  بنابراین، .شود مي

  .کنداي مشكالن این استان را مرتف  ا   شدن آن خواهد توانست پار  روند اجرایي

يیدر در   ها در اجرا  طرح آمایش استان تهران پيشنهاد مؤثر اصليبا توجه به شناخت عوامل 

 :شود بيان مي تحقي  پرسشپاسخ به 

توجه به تعادل فضایي و تحق  الگو  سداختار فضدایي چنددمرکز  بدرا  تمرکزيدایدي اي       -

 ؛(قط  رشد آثارکاهش )تهران بزرگ در مطالعات آمایش استان تهران 

المللدي   آن در عملكرد فراملي و بدين  مؤثرشهر تهران و نقش  المللي کالن توجه به نقش بين -

 ؛(نقش مرکزیت سياسي)آمایش  ها  راهبرد  خاورميانه در سياست ةدر منطق

 شهر تهران و توجه به تعامالت بين تهدران بدا شدهرها    ا   اصالح ساختار مدیریت توسعه -

 ؛(يرامونيمناط  پ  ورا دراستان   اقتصاد تعامل عملكردافزایش ) همجوار

بده شدهر تهدران     رویه اي مناط  مختلدف کشدور   ها  بايدارندگي مهاجرت بي اتخاذ سياست -

  ؛(ادار  و بوروکراتيک استان تهران ارکاهش ساخت)

قرارگيدر   )ها  همجدوار   تقویت کریدورها  ارتباطي شرق به غرب کشور اي طری  استان -

 ؛(شمال به جنوب و شرق به غرب يارتباط یدورکر

منظور تغيير نظام سدكونتگاهي در اسدتان    ها  روستاها  اطراف تهران به تقویت يیرساخت -

 .(يتو فعال يتتمرکز جمعکاهش )تهران 
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