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چکيده
آمايش سرزمين همواره يكي از مهمترين دغدغههاي برنامهر زي ان كشور بوده ا تس  ،اما اين برنامهها نتوانسته در چارچوب برنامههاي
ميانمدت توسعه كشور عملياتي شود .پيامد مشخص اين روند توزيع نامتعادل منابع و فرصتهاي توسعه در پهن و نيمزرس ه

ديدشت    

نابرابريهاي فضا يي از طريق جذب منابع و تمرکزسرمايهگذاريها درقطبهاي رشد موجود بوده ا تس  .ل اذ ض ور ررری ا تهج تس   
اجرایی كردن مطالعات آمایش ملی ،ویژگی هاوماموریت های آمایش ملی درسطح استانی نیز اجرایی شده و انتظارات برنامهر نازي
در زمينه تل يف ق ديدگاههاي سرزميني يا بخشي و ايجاد هماهنگيهاي بينبخشي ،بينننمنطقهههاي و بخش قطنم ـ ي هه ههههاي را ب زا هدافتسا ا   
رو كي رد آمايشي برآورده سازد .برای نیل به این مقصود عوامل موثردر رویکرد اجرایی برنامه ری شیامآ یز یی ییی ا ناتس

انمس ننن بعنو نا

مطالعه موردی در اجرای طرحهای آمایشی مورد بررسی قرار گرفت تا سواالتی که برای محقق مطرح شده پاسخ داده شود .در این
مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از روش اسنادی و تکنیک دلفی جمع آوری دادهها وبا روش ماتریس تاثیرات متق و عطا
نرم افزار میک مک تحلیل دادهها انجام شد و عوامل کلیدی و اثرگذار در رویک یارجا در    ط مآ حر اایشییی ا انمس ناتس ننننن مش صخ
گردید که مهمترین عوامل :مناطق کویری – قرار گی ییری ا اعش رد ناتس ع  20 1کیلو تم ررری ته ار ننن ،ش ار ییط سیا سسس ی و امنیت تتی من قطا
همجوار و وجود منطقه ویژه اقتصادی که ظرف تي

بسيار با ييال جهت تبديل شدن به عوامل كليدي را دارا هس سستند نی نوچ یلماوع ز    

نقش مناطق کویری ،وجایگاه استان درکریدور ارتباطی شرق به غرب کشور شناسایی شدند که با توجه به میزان تأثیر گ اذ ررری آنها
بر اجرایی شدن برنامه ریزی آمایشی در استان سمنان ،راهکارهای مناسب در جهت رفع موانع پیشنهاد گردید.
واژگان کلیدی :رویکرد اجرایی ،برنامه ریزی ،آمایش سرزمین ،استان سمنان ،نرم افزار MICMAC

( -1نویسنده مسئول) m.kasaei93@gmail.com
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مقدمه
یهای سرزمین و با نگرش بین بخشی و رویکرد فضاایی ،جغرافی ییایی ،روابططط و
آمایش سرزمین با اشراف بر توانمند 
یسازد
یبیند و با رویکرد فضایی اولویت آن را با سایر نقاط سرزمین مشخص م 
زنجیرههای ما قبل و ما بعد را بهتر م 
ینماید .هدف آمایش سرزمین این است که به
و تاثیرات آن را بر الگوی سکونت و سازمان فضایی منطقه مشخص م 
برنامه ریزي ،بعدي جدید بدهد که همان نحوه توزیع و سازمان یابی انسانها و فعالیتها در سراس زرس ر مم مممین مل للی
یدهد که نیاز به اصالح قانونهای
است ) .)Budjet & plan organization,1997ساختار طرح فضایی آمایش نشان م 
پایه موجود برای افزایش کارایی فرایند اجرا و بهبود هماهنگی بین بخشها است .تجدید نظر در قانون برنامه ریزییی
و توسعه فضایی یک اولویت است .به طور همزمان ،تغییر و یا اصالح قوانین موجود تنظیم فضایی وتوسعه بایددد در
زمینه ساخت و ساز و قوانین آن به خصوص قوانین تنظیم حفاظت از محیط زیست ،میراث فرهنگی و توسعه پایدار
انجام گیرد )Podgorica,2008,P208( .با توجه به اصل توسعه پایدار در برنامه ریزی فضایی تصمیم گیریها ،باید با
یهای فضایی در کلیه س  اب حوط ا یافی    
هماهنگی صورت گرفته ودستگاههای اجرایی درگیر برای اجرای برنامه ریز 
نقشهای مشورتی و اجرای قوانین حقوقی مساعدت نمایند .)Justice and Environment, 2013( .سابقه مطالعات در
ایران و بررسي ساختار فضا يي كشور حكايت از آن دارد كه هرچند موضوع بهرهبرداري بهينه از سرزمين ،اس سستفاده از
قابليتهاي مناطق مختلف كشور در چارچوب تقس نمزا ييادززكرمت و يلم راك مي ا قرد روشك مكارترپ قط ا بل        
برنامهريزي آمايش سرزمين همواره يكي از مهمترين دغدغههاي برنامهريزان كشور ب ما ،تسا هدو ا ا رب ني ن ما ههههه ههههههها
نتوانسته در چارچوب برنامههاي ميانمدت توسعه كشور عملياتي شود .پيامد مشخص اين روند توزيع نامتعادل منابع
يهاي فضا يي از طريق جذب منابع و سرمايهگذاريهاي جديد
و فرصتهاي توسعه در پهنه سرزمين و تشديد نابرابر 
قطبهاي رشد موجود به علت توجیهات اقتصادی ناشی از همجواري و مقياس بوده است .لذا در این پژوهش سعی
گردید با پاسخ به این سؤاالت که عوامل مؤثر برای اجرای طرح آمایش ی ییا برنام  ه ررری ییزی فضاایی در اس نات س نانم
ن
کدامند؟ و میزان تاثیرگذاری عوامل شناسایی شده بریکدیگر چگونه است ،راهکارها و پیشنهاداتی برای اجراای این ن
نوع برنامه ریزی در استانها ارائه گردد.
پیشینه تحقیق
در مطالعات انجام گرفته ،رویکرد اجرایی طرحهای آمایشی در جهان مورد نظر قرار گرفت تسا ه  ... ..از سال

 1996با

برقراری برنامهی  ،INTERREGاتحادیه اروپا روشهای نوین برنامه ریزی و همکاری فضایی را به منا پورا قط ااااایی
گستردهتری تسری داد .در این مناطق سعی بر این بود که همکاری فراملی در توسعهی فضایی با ایجاد د سا هراتخ اای
سازمانی ،اداری و مالی به محک زده شود ( .)Hooper,2002همکاری بر اساس

برنامههههاای مش تسار رد و کرت ااااای

ت .کمیس سسیون توس هع
یهای چشم انداز توسعهی فضایی اروپا «1 »ESDPاست ت
تحقق هدفهای سیاسی و جهت گیر 

فضایی اروپا ،ایده ایجاد شبکه مالحظات برنامه ریز ييي فضاایی اروپا ( () ESPONرامط  .دومن حر (( ((( & Van Gestet

 )Faludi,2005رهیافتهای اروپایی درباره برنامه ریزي فضایی در دو سند مهم خالصه شده است .سند اول موس مو
1

- European spatial development prospective
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به چشم انداز توسعه فضایی اروپا است که توسط کمیسیون اروپایی براي کشورهاي عضو اتحادیه اروپاا تهیههه شدهه
گ
ت و بخ هم ش مم مممی ازآن ب عوضوم ه    ش کب ههههاای ب رز گ گ
است .این سند تا حدودي مت ثأ ر از برنامههاای هلن سا يد تت تت
اکولوژیکی و برنامههای بازسازي محیط زیست و شبکه شهري چند مرکزي اختصاص دارد)Salet &Faludi,2000) .
کشورهلند نیز برای اجرای برنامه ریزی فضایی خود با بکارگیری مشارکت و استفاده از یک نهاد هماهنگ کننده در
پروژههای برنامه ریزی توسعه و استفاده از مشاوران ذیصالح توانسته است نسبت به کشورهای اروپایی دیگر پیشی
بگیرد (.(Grijzen,2010,P90
یتوان گفت ک  ه سسسیستممم برنام  ه ررری ییزی فضاایی کشووورهای آس سسیایی
از آنجایی که خاستگاه آمایش قاره اروپاست م 
صاحب تجربه در این زمینه الهام گرفته از نظامهای اروپایی است که با توجه به مقتضیات و چالشششهاای اجتماعععی،
اقتصادی و محیطی و سیستم حکومتی و الگوی حاکم بر هر کشور یا بندرت گرته برداری کامل یک سیستم اروپایی
یتوان به نظام موفق برنامه ریزی کره جنوبی اشاره نم هک دو   
است و یا ترکیبی از رویکردهای مختلف .برای نمونه م 
ترکیبی از دو رویکرد برنامه ریزی اقتصاد منطقهای و شهرسازی است ). )Tofiq,2005: 516-517در آسیا نی نومن ز هه ههه
ديگري از كشورهاي در حال توسعه كه پيشرفت قابل توجهي در رابطه با آمايش سرزمين داشته ،هندوستان ميباشد.
هند با داشتن جمعيتي بالغ بر يك ميليارد و  0 20میلیون نفر در حال حاضر و كمبود منابع طبيع ييي و زميني ،،از سال
 1951وارد بحث برنامه ریزی توسعه شده است .اين فرايند منجر شده تا آمايش سرزمين در اين كشور از سال 2007
ت هنددد كههه هماننددد سايررر
با برنامه دهم این کشور روبه رشد شكل جديتري به خودد گ ري دد .اماا كي ييي از مش الك ت ت
كشورهاي در حال توسعه با آن روبروست ،دسترسي محدود به نقشهها و عكسهاي كاربري اراضي م ييي باش كد ههه در
صورت موجود بودن نيز به روز نبوده و به همين دليل نميتوانند تغ يي رات كا ربر ييي اراض ييي را بخ بو ييي نشاننن دهنددد

)( Gautam, 2004:P13

برخی از کشورهای در حال توسعه مانند ایران با اینکه تالشهایی در این زمینه انجام دادهاند ولی تا وت نونک  ففف ففففیقی
حاصل نکردهاند .در گذشته در كشور ما نيز مقوله آمايش سرزمين به اشكال گوناگون مشاهده شده اس عاونا هك ت    
بهرهبرداريهاي روستا يي ن يظ ر بنههاي شبكهي آبياري از آن جملهاند .طوما شزرا رپ دانسا زا يكي يياهب خيش ر

    

برنامهريزي ناحيهاي در قالب يك طرح آمايش فضا يي است )(Ramesht,1996:57اما تفكر نوين آمايش سرزمين در
ايران ابتدا  50سال پيش يعني در اواخر سال  345 1در موسسه مطالعا  هاگشناد يعامتجا تاقيقحت و ت تتتت تتتتته رد نار
گزارشي با عنوان مسئله افزايش جمعيت تهران و نكاتي پيرامون سياست عمران كشوري مطرح شد
.(Department

(of Sociology,1966
در آن زمان در برابر عبارت فرانسوي  Amènagement du Territoireهنوز اصطالح آمايش س هدشن لومعم نيمزر    
بودودر گزارش ياد شده هم به جایان عبارت «سياست عمران كشوري» به كار رفته بود .باشروع برنامه سوم عمران ننی
(  ) 1346 - 1341برنامه ریزی منطقهای فعالیت خودرا آغازنمود .این اقدامات دربرنامه چهارم وازسال

 1346تا 1351

سرعت بیشتری به خودگرفت وکشوربه وسیله وزارتخانه هاومهندسین مشاوربه واح هد اای منطقهههای تقس سسیم ش هکد
حداقل  11وزارتخانه و نهاد مهندسین مشاور ،تاکنون کشور را به مناطق جغرافیایی تقسیم ک در ه هانددد .برنام مآ ه ااااایش
سرزمین درایران قبل ازانقالب ( ) 354 1توسط مهندسین مشاورستیران تهیه شد .سازمان برنامه و بودج رب ه ااااای انجام
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مطالعات اولیه و تهیه برنامه آمایش سرزمین ایران از مهندسین مشاور «ستیران» که از شرکت "ست کوپ " فرانسه و
شریک ایرانی آن تشکیل شده بود ،دعوت به همکاری کرد .قرارداد انجام مطالعه جامع برای تهیه نمای کل للی آماایش
سرزمین در ایران در تاریخ  24تیرماه سال  354 1بین سازمان برنامه و بودجه و شرکت ستتیران ک  لبق زا ه دد دددر ای ار ننن
تهای مطالعات توسعهای داشت ،امضا شد.
فعالی 
دامنه مطالعات مهندسین مشاور در  8زمینه فضای فیزیکی و جغرافیایی ،جمعیت و جامع ضف ،ه ااااای شهررری ،فضاای
روستایی ،صنعت و معدن ،خدمات ،راه و ارتباطات و سازمانهای تصمیمگیری برای هدایت ،کنترل و تأممین هزینههه
برنامهها پیشبینی شدهاست .همچنین در قرارداد مذکور برای بهرهگیری از نتایج مطالعات مهندسین مشا ت رد رو هههیههه
برنامه ششم عمرانی و ایجاد هماهنگی بین این مطالعات و مطالعات کارشناسان سازمان برنامه صورت گرفت .تسا ه
نتایج مطالعات مهندسین مشاور در سلسله گزارشهای سهماهه و در مجموع رد تاعلاطم زتنس ه
مطالعات ،منتشر شده است ولی به مرجله اجرا نرسید .پس ازانقالب اسالممی ازسال

  

اس لللل لللللهاای انجام

 1363تجربههه دوردوم آماایش

سرزمین بامطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اسالمی آغازشد .دراین سال کلیات مطالعات آمایش سرزمین درهیات ت
ت
دولت تصویب شدوبه دنبال آن ،نتایج مطالعات انجام یافته با نام طرح پایه آمایش سرزمین اسالمی ایران توسط دفتررر
ت آماایش
برنامه ریزی منطقهای سازمان برنام شتنم ه رر ررر شددد ). (Setiran,1947:1-12درساللل  375 1باررر دیگرمطالعات ت
الب توس دنهم ط سس سسسین
سرزمین درسازمان شروع شد .با احتساب مطالعا ه لاسرد هتفرگ ماجنا ت ا ااا ااااااای قب ا ل ززز انقال ال
یتوان دور سوم مطالعات آمایش سرزمین درکشوربه شمارآورد .از سال  1376مرحله
مشاورستیران ،این مطالعات را م 
جديد مطالعات آمايش ملي در يك چارچوب جديد و در يك تعامل ملي ـ منطقههاي شروع شد که بیشتر نگاه تعاملی
ملی – استانی برای تهیه و اجرای آن مدنظر بود که با انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کش لاس رد رو    87 31
سرنوشتی بهترازدوتجربه قبلی آمایش سرزمین درکشور نداشت ().Azimi Bolurian,,2010:199-212

در سال  83 31ضوابط ملی آمایش سرزمین توسط هیات وزیران تصویب ش لاسرد .د     84 31تشکککیالت "مرکزمل للی
آمایش سرزمین "درچارچوب کادر سازمانی معاونت اموراقتصادی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تصویب شد و این
مرکز رسمًاًا شروع به کارکرد.
درایران مطالعات زیادی در خصوص موضوع این تحقیق صورت نگرفته و صرفًاًا به موضوع موان رف ع ار یارجا یو    
آمایش سرزمین در ایران پرداخته شده است .مطالعات انجام شده توسط اساتید و پژوهشگران علل اصلی عدم دست
یابی طرحهای آمایشی را به اهداف ،نبودتفکرمنسجم و نهادینه برای مدیریت سرزمین درسطوح مدیریتی و نبودطرح
وبرنامه مصوب وباپشتوانه قانونی الزم برای سازماندهی فضا و فقدان نهاد قا ون ننی مس رب لوئ ااااای مدددیریت س زر م مین
وپیگیری اجرای طرحهای آمایشی ونظارت برآن را شناسایی کرده است ).(Latifi, 2009:145-146
صالحی و پوراصغر در مقاله سال  88 31مهمترین موانع فراروی تحقق طرحهای آمایش سرزمین درکش رشار رو ااااایط
طبیعی کشور ،قوانین ومقررات ،فشارهای سیاسی ،فقدان مدل مناسب برای آمایش و نبودتعریف مناسب

ازمنطق و ه

یدانند ) .)Salehi and Pourasghar,2009:172-178در پ ناوم رگید شهوژ ععع ععع
ع
نبود پایگاه اطالعات مکانی مشترک م 
اصلی پیش روی تحقق برنامههای آمایشی درایران رادرطی  50سال اخیر ،نگرش حاکمیت وقت (براای دوره زماننی
 0 34 1ـ  ،)0 35 1وقوع انقالب اسالمی (برای دوره ( 354 1ـ ) 1356؛ جنگ هشت سا رب( هل ااااای دوره زماننی  1368ـ
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 ،) 1362مشکالت سازندگی پس ازجنگ (برای دوره زماننی  1368ـ  ،) 367 1ش دز بات گگ گگگی وف رش ندوبن مهار ااااااایط
(برای دوره زمانی  1376ـ  ) 84 31ونگرش دولت قبل للی دانس تسا هت   

) .(Sharifzadegan and Razavi,2010:90در

پژوهشهای اخیر نیزعدم تعریف دقیق جایگاه برنامهها و نگاه آمایشی در اسناد قانونی هدایتگر برنامهها و تصمممیمات
در حوزه مدیریتی ،حاکمیت اقتصاد نفتی و اقتصاد رانتیر به عنوان مؤلفه اصللی در نهادینههه نش  هقطنم هاگن ند ا اا اااای-
فضایی در حوزه ساختاری و سنتی بودن نظام برنامه ریزی در پذیرش رویکرد آمایشی را درحوزه محتوایی و عمیق ق
ق
یهای منطقهای از جمله مهمترین عوامل در آسیب شناسی طرح و برنامههای آمایش س زر ممین در کش رو
بودن نابرابر 
شناسایی شده است(Sarvar and Khaliji,2014).

روش پژوهش
در اين تحقيق با تر يك بي از روشهای توصیفی  -تحلیلی و بااستفاده از روش اسنادی ،پرسشنامه و تکنیکهای دلف ففی
یگ در د د .در روش
1در مرحله اول ،عوامل مؤثر در رویکرد اجرای برنامه ریزی آمایشی دراستان سمنان جمع بندی م مم 

دلفی از نظرات  25نفر از اساتید صاحبنظر در حوزه آمایش و متولیان امر آمایش در استان سمنان استفاده گردی رد .د
مرحله دوم با روش ماتريس ت ثأ یر متقاطع در پانلهای تخصصی و با حضور صاحبنظران و اساتید خبره ،م ريثأت نازي   
یگردد .سپس برای تحليل درون دادهها و احصای عوامل مؤثر و کلیدی از نرم افزارهای
عوامل برهمديگر مشخص م 
یشود.
مناسب مانند  MICMACاستفاده م 
نرم افزار  MICMACجهت انجام محاسبات پيچيده ماتريس متقاطع طراحي شده است .بدين گونه که ابتدا متغيرها
و مولفههاي مهم درحوزه مورد نظر شناسا يي و سپس آنها را در ماتريسي مانند ماتريس تحليل اثرات وارد نموده و
ميزان ارتباط ميان اين متغيرها با حوزه مربوطه توسط خبرگان ،تشخيص داده ميشود .متغيرهاي موج ججود درس اهرط
بر متغيرهاي موجود در ستونها ت ثأ یر ميگذارن د عومجم بيترت نيدب سپ .د اد ههههه ههههههها ياهريغتم ي    س زيم ،اهرط ان   
تا يث رگذاري و مجموع دادههاي متغيرهاي ستونها ،ميزان ت ثأ یرپذیری را نشان خواهند داد (Godet, 1991, P61( .پس
یهای نرم افزار و بررسی سازگاری ماتریس ،متغیرهای بدست آمده با عنوان م ترثو رررین عوام رد ل
از احصای خروج 
تحقیق به عنوان جواب بهینه قطعی مساله و مبنایی برای سنجش عملکرد روشهاای تصمممیم گیرییی چن هصخاش د   
یشود.
محسوب م 
محدوده مورد مطالعه
در سال  0931جمعيت استان  631218نفر (معادل  0/ 84درصد جمعيت كشور) بودهاست .متوسط نرخ رشد سا هنال
جمعیت استان از سال  85تا  0931به ميزان  1/ 37درصد بودهاست .در این سال از کل جمعیت اس نات

 486345نفر

در مناطق شهری و  144873نفر در مناطق روستا يي استان ساکن بودهاند ،بهطوري كه ميزان شهرنشيني در اين اس نات
 77درصد بودهاست .متوسط بعد خانوار استان در سال  0931حدود  3/4نفر و تراکم نس مج يب عععی ییت در اس نات 5.6
یباشد.
نفر در هر کیلومترمربع م 

- Delphi technique

1
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استان سمنان به دلیل نزدیکی با استان تهران ،دارا بودن شبکه ارتباطی پیشرفته و راهآهن با استانهای تهران ،خراسان
رضوی ،مازندران و جنوب کش زا تعنص شخب رد ،رو

جایگاه ه وی ییژهای برخ  مه .تسا رادرو ا ناتسا رد نونک      
ججج ججج

شهرکهاي صنعتی در شهرهای سمنان ،دامغان ،شاهرود ،گرمسا ويا ،ر ان ككككك ی ،ش نادارآ ،هخرس ،رهشيدهم ،دازريمه    
یباشنددد .با
کهای تخصصی گچ عبدلآباد و افتر نیز از دیگر مراکز صنعتی استان م مم 
یباشند .شهر 
مشغول به فعالیت م 
یآی یید.
یترین مناطق کشور به شمار م 
توجه به وضعیت زمینشناسی منطقه ،استان از نظر تنوع مواد معدنی یکی از غن 
معادن فعال در این منطقه عبارتند از زغال سنگ ،کرومیت ،گچ ،نمک ،سیلیس ،سولفات دو سود ،دولومی ییت ،پتا ،س
ت Development Report of Semnan
کهای ص عن تتی ،م ر ،برس ،س وو وووی ،بوکس سسیت ،منگن سف ،درگوگ ،ز فا تتت تتت
خا 

))Province,2014
یافتههای تحقیق
تحلیل وضعیت موجود استان سمنان
ت جمهوررری
در اسفند ماه سال  89هیئت وزیران بر اساس پیشنهاد معاونت بر نامه ریزی و نظا ربهار تر دد دددی ریاست ت
آیین نامه اجرایی ماده  77قانون برنامه چهارم توسعه را به تصویب رسانید .بر اساس مفاد این ماده ب جا تلود ه ا هز    
داده شده است که به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعهای بین اس ات ننی ،نس قطنم هب تب ههه هههه-بندددی کش زا رو
دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگ کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرااستانی اقدام نماید.
بر اساس این مصوبه ،کشور به  9کالن منطقه شامل منطقه ساحلی شمال ،آذربایجان ،زاگرس ،خوزستان ،فارس ،البرز
یشود .با این مصوبه تکلیف و جایگاه آمایشی استانهای کشور در
جنوبی ،مرکزی ،جنوب شرقی و خراسان تقسیم م 
ی
ن مص قا هبو دد دددامات آمایشی ی
کالن مناطق مشخص شده و با تشکیل شوراهای آمایشی منطقهای تصررریح ش  رد هد ااین ن
فرااستانی با هماهنگی بیشتری به وقوع خواهد پیوست .بر این اساس جایگاه استان سمنان در منطقه الب ونج زر بب بببی و
در کنار استانهای تهران ،البرز ،قزوین ،زنجان ،مرکزی و سمنان بوده است.
ت
ت و فعالیت ت
موقعیت استان سمنان در کشور و منطقه ،قرارگیری آن در حوزه بالفصل تهران و بین دو قط مج ب عععیت ت
تهران و مشهد در کنار سایر شرایط طبیعی آن در طول تاریخ ت ثأ یرات ش رگ ففی ب ضف نامزاس ر اا ااااایی اس و هتشاد نات
موجب پیدایش عملکرد گره گاهی و به دنبال آن توسعه شبکههای زیربنایی ملی و منطقهای و ارتقای نقش استان در
برقراری پیوندهای فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی ملی و منطقهای شده است .عالوه بر ویژگی چهار راهی اشاره شده،
استان سمنان توانسته است با بهره گیری از استقرار در همسایگی پایتخت و نزدیکی با آن و پذیرش سرریز برخ خخی از
فعالیتهای متراکم در این منطقه ،موجبات توسعه برخی از بخشهای اقتصادی را در این استان فراهم نماید .یکی از
مهمترین این بخشها ،بخش صنعت است .استان سمنان از رهگذر قانون محدودیت اس نص رارقت ااااایع در ش عاع 021
کیلومتری تهران از توسعه صنعتی قابل توجهی برخوردار شده است.
عالوه بر بخش صنعت توسعه برخی از فعالیتهای فرهنگی -اجتماعی از جمله بخش آموزش عالللی در اس  نات ننیززز
مرهون موقعیت جغرافیایی آن (حداقل به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر در توسعه) است.
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برخورداری از شبکه آزاد راههای ملی و ترانزیتی (بین المللی) ،بزرگراهها و سایر راههای ملی و بین منطقهای ،ش هکب
یهای سازمان فضاایی اس هک تسا نات    
خطوط آهن ،خطوط انتقال انرژی سراسری ،و روابط کارکردی آنها از ویژگ 
موقعیت استان بیشترین ت ثأ یر را در شکل گیری آن داشته است.
ض طبيع ييي متفاوتتت
ظ فيزيک ييي برخ ادرو ررر از ع راو ض ض
استان سمنان به عنوان يكي از استانهای پهناور كشوررر بههه لحاظ ظ
تها ييي ص يتعن ،،
ظ فعاليت ت
ت .ايننن اس ات ننن بههه لحاظ ظ
کوهستاني ،داراي شورهزارها و بسترهاي اکولوژي ککک متن عو ييي است ت
کشاورزي ،دامداري و زيستمحيطي نيز جايگاه مناسبي در اقتصاد کشور دارد .لیکن محدوديتهاي طبيعي همچوننن
کمبود آب ،نوع خاك ،وقوع خشکسالي و مشكالت ناشي از بيابان زائي ،در این اس مشچ هب نات

یخ رو د د .نر خخخ
    م مم 

مشاركت اقتصادي جمعيت در سال  ،0931در مناطق شهري استان معادل  36 / 44درصد و در مناطق روستا يي

40 / 18

درصد بوده است .همچنين نرخ ب كي اري در همين سال در مناطق ش ره ييي اس ات ننن معادللل  01/15درصددد و در مناطق ق
ق
روستا يي

 8/ 12درصد بوده است .موارد فوق بيانگر توزيع نامتعادل ب كي اري در مناطق شهري و روستايي استان سمنان

را نشان ميدهد .البته پا يي ن بودن نرخ ب كي اري در مناطق روستا يي نسبت به مناطق شهري ميتواند ناشي از مها رج تتت
نيروي كار ب كي ار از مناطق روستا يي به مناطق شهري باشد .باال بودن نرخ ب كي اري ميتواند موجب ايجاد عدممم تعادللل
در روابط اجتماعي نيز بشود.
جمع بندی مطالعات اسناد فرادست و مطالعات استانی
یترررین
یهای انجام شده و با استفاده از اسناد فرادست استان و مراجعه به متولیان امر در استان س انم ننن اصلل 
در بررس 
قابلیتها و تنگناهای توسعه استان سمنان بشرح زیر احصاء گردیده است:
تهاي توسعه استان:
اصلیترین قابلي 

• همجواري با استانهای بزرگ و مركز كشور و برخورداري از شبكههاي ارتباطي بينمنطقهههاي مناس  ب ( (محوررر دو
بانده تهران ـ گرمسارـ سمنان ـ دامغان ـ شاهرود و راهآهن دوخطه تهران ـ مشهد) و دسترسي نسبتًاًا سريع به منطقههه
شهري تهران.
لونقل بينالمللي شرقي ـ غربي ،شمالي ـ جنوبي.
• استقرار در مسير كريدور حم 
• برخورداري از ذخائر غني و متنوع معدني.

• وجود بسترهاي الزم توسعه صنعتي و اراضي بالمعارض براي توسعه و استقرار صنايع بزرگ و پذيرش جمعيتتت و
نهای همجوار.
فعاليت از استا 

یو
یهاای داخلی ی
ب س يامر ههه گ اذ ررر 
• وجود بسترهاي مناسب اقتصادي ـ اجتماعي ،فرهنگ ييي و آموزش ييي ب ار ييي جذب ب
خارجی.
• برخورداري از شبكههاي انتقال انرژي مناسب.

• برخوردارياز سازمان فضا يي

متعادل در زمينه استقرار جمعيت و فعاليت در محور توسعه غرب ـ شرق.
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• برخورداري از تنوع اقليمی ،ذخائر طبيعي و زيست محيطي و حيات وحش ،،همج راو ييي با زوح ه ه آبريززز ش ششمالي و
ی (جاده ه
وجود نادرترين گونههاي گياهی ،جانوري جهان و جاذبههاي طبيعي ،كوهستاني و يوك ررر مر زك ييي و تا خير ی ی
ابريشم و )...به عنوان قابليت توسعه فعالی 
تهای گردشگري.
• امكان توسعه سطح زيركشت محصوالت متنوع باغی ،گلخانهای وصنعت دام و طيور بهلحاظ تنوع اقليمی و وج ججود
اراضی بالمعارض.

• برخورداری از سطح با يال

باسوادی در کشور و سرمايه انسانی متخصص و ماهر.

ی
ی ملی ی
• برخورداری از وسعت زياد مناطق حفاظتشده زيست محيطی کشور برای ايجاد مراکز پژوهشي و تحقيقاتی ی
زيست محيطی وژنت کي

.

نالمللی فيبر نوری.
• برخورداری از پوشش شبکه مخابراتی و قرارگرفتن در کريدور بي 
• دسترسی به بازار مصرف عمده تهران جهت تأمين کاال و خدمات مورد نياز پايتخت.

یهای نو و تجديدپذير براي تأمين برق (انرژي خورشيدي).
• توانا يي به كارگيري انرژ 
تهاي توسعه استان
عمدهترين تنگناها و محدودي 
ن
• محدوديت منابع آبي ،كاهش ذخائر منابع آبي بهويژه افت سطح آبهاي زيرزميني و عدم بهرهبرداري مطلوب از اين ن
بهای سطحي و زيرزميني.
منابع و يك فيت نامناسب آ 

• كمبود نزوالت آسماني ،دوره خشكسالي طوالني و پراكنش نامناسب زماني و مكاني بارشها و نبود رودخانهههها ييي
دائمي و افت سطح آبهاي زيرزميني.

• گستردگي كوير در پهنه استان ،پيش روي بيابان و عدم توازن در پراكنش جمعيت در پهنههه جن بو ييي و امکاننن ت در د د
اشرار و عوامل ضد امنيتي.
• ناكافي بودن جاذبههاي الزم براي نگهداشت نيروي متخصص انساني.
• كمبود تأسيسات و تجهيزات گردشگري و مراكز اقامتي.

ت روزاف وز ننن
ك و تصا افد ت ت
• غيراستاندارد بودن مشخصات راههاي اصلي و ترانزيتي در محورها ييي م وكذ ررر و ترافيك ك
راههای اصلي و ترانزيتي استان.
• تكميل نبودن زنجيرههاي توليد درصنايع فرآوري موادمعدني و كشاورزي استان.

ح طبيع ييي و رشددد فزايند ةةة تخليههه روس اهات ييي
• آسيبپذيري شديد سکونتگاههای شهري و روستا يي در مقابل س ناو ح ح
كوچك.
• تخريب مراتع استان ناشي ازعوامل قهري طبيعي و انساني.

نالمللي
جايگاه و نقش استان در تقسيم كار اقتصاد منطقهاي ،ملي ،فرا ملي وبي 
با توجه به ويژگيهاي طبيعي و انساني استان سمنان ،نقش و وظايف اصلي استان در تقسيم كاررر اقتصاد د منطقهههاي،
يباشد:
نالمللي به شرح ذيل م 
ملي ،فراملي و بي 

 -رتبهی نخست کشوری در زمینه استخراج سنگ نمک ،سنگ گچ ،ميزان ذخيره و استخراج زئوليت و سلستين.
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 رتبهی نخست کشوری به لحاظ تنوع زیستی. رتبهی سوم کشوری در زمینه استخراج کرومیت ،ميزان ذخيره و استخراج زغال سنگ ،سولفات سدیم.بحث و نتیجه گیری
تحلیل عوامل مؤثر در اجرای برنامه ریزی آمایش سرزمین در استان سمنان
براساس مباحث مطرح شده در بخش مبانی نظری و روش دلفی ،برای بررس لماوع لیلحت و ی     م ثؤ ررر در رویک در
اجرایی شدن برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر کالن منطقه البرز جنوبی ،مهمترررین متغیرهای م ثؤ ررر دراج یار
برنامه ریزی امایش سرزمین در استان سمنان جمع بندی گردید .از میان جمیع موارد مطرح شده در دور اول ،پس از
یها ،حذف موارد بی ارتباط و مبهم و انجام اصالحات الزم ،در نهایت  22متغیر ت ثأ یرگذار بر اجرای
ترکیب هم پوشان 
طرحهای آمایشی در استان استخراج شد .در این مرحله دسته بندی عوام یاهریغتم دادعت .تفرگ تروص زین ل       
سازمان فضایی  11مورد ،سیاسی و امنیتی  5مورد ،اداری و مدیریتی  3مورد و متغیرهای اقتصادی نیز  3مورد بودند.
جدول  -1دسته بندی متغیرهای تاثیرگذار در رویکرد اجرای آمایش در استان سمنان
ردیف

موانع اجرایی شدن آمایش

1

فضاهای توسعه

2

تهای سرزمین
استفاده از قابلی 

3

تحرک مکانی جمعیت

4

مسائل زیست محیطی

5

گسترش کالبدی سکونتگاهها

6

شعاع استقرار صنايع

7

تمرکز جمعیت و فعالیت

عوامل

سازمان فضایی

8

تنوع اقلیمی

9

کریدور ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب

01
11

تقویت و تجهیز شهرهای کو کچ

و میانی

بهای رشد
قط 

12

منطقه بندی (زونینگ)

13

مناطق کویري

41

شرایط متغیرجهانی

51

شرایط سیاسی – امنیتی مناطق همجوار

16
71

مراكز مهم سياسي
ساختار اداری – سیاسی متمرکز و بورو کراتیک

18

مالحظات فرامنطقه ای وفراملی

19

تعامالت بین استانی

02

منطقه ویژه اقتصادی

21

حها)
سرمایه ,منابع مالی (بانک پذیری طر 
22

سیاسی و امنیتی

اداری ومدیریتی

اقتصادی

تعامل عملکرداقتصادی درورای مناطق پیرامونی

Source:Research findings,2016

ابعاد ماتريس  22 * 22است كه در  4بخش مختلف تن يظ م شده است .درجه پرشدگي ما سيرت

 65درص هك تسا د    

نشان ميدهد عوامل انتخاب شده ت يثأ ر زياد و پراکندهای بر همديگر داشتهاند و در واقع سيستم از وضعیت ناپايداری
برخوردار بوده است .از مجموع  484متغیر قابل ارزيابي در این ماتریس 186 ،رابطه عدد صفر بوده که به ای ینعم ن   
است عوامل بر همديگر ت يثأ ر نداشته يا از همديگر ت يثأ ر نپذيرفتهاند كه اين تعداد نزد هب كي     83درصددد مجح لك   
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ماتريس را به خود اختصاص داده است .از طرف ديگر ماتريس براساس شاخصهاي آماري با  2بار چرخش دادهاي
خهاي آن است.
از مطلوبيت و بهينه شدگی  99درصد برخوردار بوده كه حا يك از روا يي با يال پرسشنامه و پاس 
یباشد که جانمایی هریک از متغیرها یا عوام  نیا رد ل ن دوم ا لباق ر     
خروجی دیگر نرم افزار میک مک ،نمودار  1م 
تحلیل است .با توجه به شناسا يي سيستم به عنوان سيستم ناپايدار ،وجود عوامل ت يثأ رگذار با درجه باال در منته يييال هي
نمودار در سمت شمالغربي کم خواهد بود زيرا اين محل بيشتر در سيستمهاي پايدار داراي متغيرها يي اس  اب ت ا ني    
حال چندين عامل در نزد يكي اين منطقه نشان داده ميشوند كه حا يك از توان ت يثأ رگذاري كالن آنها ب يس لك ر س مت    
است .اين متغيرها عبارتن :زا د مناطق کویری – قرار گیری استان در شعاع  021کیلومتری ته رب نار اا ااای اس رارقت
صنایع و همجواری با قطب رشد تهران بزرگ.
یشود مهمترين بازيگران ت يثأ رگذار بر رویکرد اجرای شیامآ ی   
اين متغيرها که در سمت شمال غربی نمودار  1دیده م 
يكنند.
سرزمین هستند که نقش به مراتب با ييال خصوصًاًا در استان سمنان ايفا م 

نمودار  -1نقشه پراکندگی متغیرها و جایگاه آنها در محور تاثیرگذاری ـ تأثیرپذیری در استان سمنان Source:Research findings,2016

 متغيرهاي دو وجهي داراي دو ويژگي مشترك ت يثأ رگذاري باال و ت يثأ رپذيري باال هستند و هر عمل  رب ي ر نيا يو    متغيرها بر روي ساير متغيرها نيز واكنش و تغ يي ري را ايجاد خواهد كرد .اين متغيرها را ميتوان به دو دسته متغيرهاي
ريسك و متغيرهاي هدف تقسيمبندي كرد .از مجموع  22متغير 5 ،متغیر در اين گروه قرار دارند .متغيرها کسیر ی   
که در نمودار حول و حوش خط قطري ناحيه شمالشرقي نمودار قرار دارند و ظرف يسب تي ا ييالاب ر ليدبت تهج      
شدن به بازيگران كليدي سيستم را دارا هستند عبارتنداز :کریدور ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب – شرایط
سیاسی و امنیتی مناطق همجوار و منطقه ویژه اقتصادی.
متغيرهاي هدف که در زير ناحيه قطري شمال شرقي صفحه قرار دارند و با ايجاد تغ يي رات در اين متغيرها ميتوان به
تكامل سيستم مطابق برنامه و هدف خود دست يافت ،عبارتند از :مسائل زیست محیطی – فضاهای توسعه – تعامل
عملکرد اقتصادی درورای مناطق پیرامونی.

بررسی عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی141 ...

متغيرهاي هدف عمدتًاًا متغيرهاي نگرش برنامهای و ناشی از سیاستگذاری ملی هس  هجوت .دنت بب ب ببببه موقعی بسانم ت   
استان سمنان به علت وسعت فضاهای توسعه با در نظر داشتن مسائل زیست محیطی تهران بزرگ سبب ایجاد بس رت
مناسب برای تعامل اقتصادی با مناطق همجوار دارای پتانسیل اقتصادی خواهد شد.
يتوان آنها را متغيرها نيا ديمان زين هجيتن ي     
متغيرهای ت ثأ یر پذیر در قسمت جنوب شرقي نمودار قرار دارند و م 
یشودد
متغيرها از ت يثأ رپذيري بسيار باال از سيستم و ت يثأ رگذاري بسيار پا يي ن در سيستم برخوردار هستند .مشا ده ه ه م مم 
تحرک مکانی جمعیت ،تمرکز جمعیت و فعالیت ،گسترش کالبدی سکونتگاههاا ،اس زا هدافت قابلی ییتهاای س ،نیمزر
مالحظات فرامنطقه ای ،بانک پذیری طرحها وابسته به چگونگی سیاستگذاری در بخشهای دیگر است.
بغرب رارق رادومن ي    
متغيرهاي مستقل داراي ت يثأ رگذاري و ت يثأ رپذيري پائيني هستند اين متغيرها در قس ونج تم بب بب
دارند .با توجه به ماهيت ناپايداري سيستم ،به نظر ميرسد بخشي از ا  تمسق نيا رد اهريغتم ني از

   ص ياراد هحف

ماهيت خروجي سيستم هستند و بايد به نوعي آنها را متغيرهاي خروجي مستقل ناميد.
اين متغيرها در نزد يكي مركز ثقل نمودار قرار دارند در واقع حالت تن يظ مي داشته و گاهًاًا بعنوان اهرمي ثانو لمع هي   
ميكنند .بستگي به سياستهاي دولت در خصوص اهداف توسعه ،اين متغيرها قابل ارتقاء ب ،راذگريثأت ياهريغتم ه    
متغيرهاي تع يي ن كننده و يا متغيرهاي هدف و ريسك هستند .قطب رشد ،تعامل اقتصادی بل مناطق همجوار و ش عاع
یتوانند به متغیر هدف تبدیل شوند.
استقرار صنایع متغیرهای این محدوده هستند که م 
با توجه به متغیرهای بدست آمده از نمودارشماره  1و با توجه به رتبه بندی متغیرها را که از خروجی نرم افزار ب یار
تمام متغیرها احصا میشود ،موثرترین عوامل که در رتبههای باالتری قرار دارند مشخص میگردد .در جدول ش هرام
ل ب رگیدکی ر   
 2این عوامل مشاهده میگردد ودر نمودارهای  2و  3روابط مستقیم و غی  کیره میقتسم ر از ماوع لللل لللل
مشخص شده است.

نمودار  -2نقشه روابط مستقیم بین متغیرها  -استان سمنان
Source:Research findings,2016
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جدول  -2میزان تاثیرات مستقیم وغیر مستقیم متغیرها و رتبه بندی آنها  -استان سمنان
ر ت به

عنوان متغیر

میزا نن ن تاثیرگذار یی ی

عنوا نننن ن

میزان ت ثأ یرپذیری

مستقیم

م تغ یر

مستقیم

میزان           
عنوان

تاثیرگذار یییی ی

میزا نننننننن ن
ت ثأ یرپ ذذذ ذیری

عنوان متغیر

مستقیم

غیرمستقیم

1

اقتصادی

842

اقتصادی

788

اقتصادی

3 84

اقتصادی

3 80

2

کریدور

733

زیستی

733

کریدور

703

زیستی

1 75

3

زیستی

625

توسعه

652

زیستی

626

توسعه

647

4

توسعه

570

جمعیت

652

همجواری

539

جمعیت

624

5

کویري

570

ته ا
ق اب ل ی 

570

کویري

583

فراملی

586

6

همجواری

543

کریدور

570

توسعه

559

تعامل

579

7

صنايع

516

فراملی

570

تعامل

537

تعامالت

573

8

تعامل

516

تعامالت

570

صنايع

1 53

کریدور

534

9

قطب رشد

489

تعامل

570

قطب رشد

507

ته ا
ق اب ل ی 

524

01

جمعیت

164

کالبدی

516

فراملی

478

کالبدی

Source:Research findings,2016
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نمودار شماره  -3روابط تاثیرات غیرمستقیم بین متغیرها – استان سمنان Source:Research findings,2016

نتیجه گیری
قرار گیری استان در شعاع  021کیلومتری تهران برای استقرار صنایع و همجواری با قطب رشد تهران ب ناكما ،گرز   
گسترش توسعه صنعتی با توجه به موقعیت مناسب استان و همجواری با قطب صنعتی تهران و اجرای برنام  ه ررری ییزی
ینماید.
در این راستا را فراهم م 
استان سمنان بر روی کریدور بین المللی غربی -شرقی کشور قرار گرفت ط زا ار روشک زکرم طابترا و ه رررر ررررری ییق ای یین
ینمای یید .ق رار
کریدور با استانهای شرقی کشور و نیز با کشورهای همسایه شرقی و شمال شرققی کش رف رو ا  مه ممم مممم 
گرفتن بر روی مسیر کریدور بین المللی شرقی – غربی و شمالی جنوبی و امکان حم دعم تالوصحم لقن و ل نننن نننننی
تولیدی به دیگر مناطق کشور و ترانزيت كاال ،امکان گسترش توسعه صنعتی با توجه ب قوم ه عععی ییت مناس تسا ب ا و ن
همجواری با قطب صنعتی تهران ،همجواری استان با استانهای گلستان و مازن رب نارد ااااای ایجاد د صناایع تبدددیلی و
تکمیلی کشاورزی نیز در متغیرهای کلیدی دیده شده است.
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برخورداری صنایع تولیدی استان از قانون معافيت مالیاتی برای صنایع خارج از شعاع  021کیلومتری تهران و ایجاد د
منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از جمله مسائلی است ک تم بلاق رد ه غغ غغغیرهاای ه ک لماوع فد لل لللی ییدی اجراای برنامه
یهای آمایش در این استان را سبب خواهد شد.
ریز 
یشود ،که ب اب راون زج ه رررر ررررریکی از ارتفاعات
از طرفی استان سمنان از دیدگاه اقلیمی یک منطقه خشک محسوب م 
رشته کوه البرز در جهت غرب به شرق که نیمه خشک است ،آب و هوای خشک بر بخش عمدهای از استان س نانم
غلبه دارد.
یشود .که فعالیتها ييي اقتصاد دی و
از نظر ژئومورفولوژی به سه منطقه کوهستانی ،دامنه و دشت کویری طبقهبندی م 
اجتماعی و پراکنش سکونتگاهها عمدتًاًا در نوار میانی مستقر بوده ،و بخشهای کوهس ات ننی و دش تدمع ت ًاًا براک  ررررررری
یشود .دشتهاای کووویری ،س سسیالبی و نمکزارها و 
حفاظتی دارند .منطقه جنوبی ،قریب به نیمی از استان را شامل م 
یدهد ،که به لحاظ بارندگی میانگین سالیانه  50میلیمتر ،و ش و ندوب راز هرو
شورهزارها را تشکیل م 

نب لباق بآ دو   

استفاده برای کشاورزی و شرب ،توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعععی در ای یین گس قت هرت ررریب ًاًاًاًا نامم رظن هب نک   
یرسد و نیاز به مدیریت قوی و برنامه ریزی مناسب آمایشی در این حوزه دارد 30 .درصد از وسعت کل اس ار نات
م
یدهد .لذا مناطق کویری استان
ارتفاعات 25 ،درصد دشت و  45درصد باقیمانده را مناطق کویری و بیابانی تشکیل م 
به عنوان یک عامل اثر گذار در اجرای برنامه ریزی و انجام مطالعات مطرح شده است .ازطرف تاریثات رادومن رد ی    
غیر مستقیم در استان سمنان به دلیل ت ثأ یر گذاری عوامل جانبی جابجایی برخی متغیرهاا برا  رث اای یین عوامل مشا هده
ف) تغیی ییر مکان
یشود به گونهای که عامل همجواری با تهران بزرگ به سمت متغیرهای دو وجهی (متغیرهای هدف ف
م
داده و سهم بیشتری را نسبت به قبل به خود اختصاص دادهاند که بیانگر این مطلب است که این عامل نی ییز در روند
یهای آمایش سرزمین ت ثأ یر گذار و باید مورد توجه قرار گیرد.
اجرایی شدن برنامه ریز 
پیشنهادات
 با توجه به شناخت اصلیترین عوامل در رویکرد اجرای برنامه ریزی آمایشی استان سمنان مشکالت زیر فراروی
اجرای مطالعات آمایش استان قرار دارد:
 محدوديت منابع آبي ،كاهش ذخائر منابع آبي بهويژه افت سطح آبهاي زيرزميني و عدم بهرررهب زا بولطم يرادر   
بهای سطحي و زيرزميني.
اين منابع و يك فيت نامناسب آ 
 گستردگي كوير در پهنه استان ،پيش روي بيابان و عدم توازن در پراكنش جمعيت در پهنه جنوبي و امکا ددرت ن   
اشرار و عوامل ضد امنيتي.
 ناكافي بودن جاذبههاي الزم براي نگهداشت نيروي متخصص انساني.
 كمبود تأسيسات و تجهيزات گردشگري و مراكز اقامتي.
 غيراستاندارد بودن مشخصات راههاي اصلي و ترانزيتي در محورهاي م و كيفارت و روكذ

فداصت ا فازور ت ز نو     

راههای اصلي و ترانزيتي استان.
با توجه به مشکالت فوق و تعیین عوامل مؤثر ،پیشنهادات زیر در اجرای مطالعا انمس ناتسا شیامآ ت نن ننننننن پیش داهن
یگردد:
م
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 استفاده از جایگاه استان برای استفاده اقتصادی و اشتغالزایی در مسیرکریدور ارتباطی غرب به شرق
 شناسایی پتانسیلها و توانمندیهای مناطق کویری استان
 استفاده از پتانسیلهای سرزمینی جهت جذب نیروی کار مولد از استان تهران
 مدیریت صنایع آالینده و تبدیل آنها به صنایع پاک
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