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چکیده
قریب به  35سال سابقه در نظام برنامهریزی کشور و همچنین  65سال تجربه تالش برای نهادینه ساختن رویکرد آمایشی -فضایی
در نظام مدیریت و اقدامات توسعهای در کشور وجود دارد ،ولی هنوز نبود یک سند آمایشی مورد وفاق در سطح ملی و سازوکارهای نهادی
و قانونی تحققبخش برنامهها و طرحهای آمایشی تدوین شده سبب شده که نظام تخصیص نتواند بهرغم تأکیدات خاص تمام اسناد
برنامههای بخشی به نابرابریهای منطقهای پایان بخشیده و یا در تعدیل آنها توفیقات اساسی کسب کرده باشد ،لذا مطالعه و بررسی علل
ناکامی  7موج طی شده در تدوین برنامهها و سیاستها ی آمایشی کشور موضوعی است که تا مورد تحلیل قرار نگیرد ،نمیتوان به موفقیت
اندیشهها و اقداماتی که اخیراً در بازتعریف شیوههای کاربست رویکردها و طرحهای آمایشی در کشور آغاز شده امیدی داشت .هدف اصلی
این مقاله آسیبشناسی مقدماتی طرحها و برنامههای آمایشی در کشور میباشد ،نوع تحقیق کاربردی و روش آن اسنادی -تحلیلی می-
باشد ،شیوه جمعآوری اطالعات اسنادی و میدانی بر مبنای مصاحبه بوده و تالش شده با احصای متغیرهای اثرگذار در قالب پرسشنامه با
استفاده از طیف لیکرت نسبت به اخذ نظرات کارشناسانی که به روش تحلیل شبکهای شناسایی شدهاند؛ اقدام شود .نتایج پژوهش نشان
میدهد که مهمترین عوامل در آسیبشناسی طرحها و برنامههای آمایش سرزمین در کشور در حوزه جایگاه قانونی زیر معیار«عدم تعریف
دقیق جایگاه برنامهها و نگاه آمایشی در اسناد قانونی هدایتگر برنامهها و تصمیمات» ،در حوزه مدیریتی زیر معیار «حاکمیت اقتصاد نفتی و
اقتصاد رانتی بهعنوان مؤلفه اصلی در نهادینه نشدن نگاه منطقهای-فضایی» در حوزه ساختاری زیر معیار«سنتی بودن نظام برنامهریزی در
پذیرش رویکرد آمایشی» و در حوزه معیار محتوایی زیر معیار «عمیق بودن نابرابریهای منطقها ی به حدی که طرحهای آمایشی تا توازن
بخشی فضایی راه بسیار طوالنی دارند» میباشند.
واژههای کلیدی :آسیبشناسی ،آمایش سرزمین ،ساختارهای نهادی ،سیاستگذاری ،ایران.
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مقدمه:
مطالعات آمایش ،یکی از برنامهریزیهای فضایی است که برای کاهش عدم تعادل در ابعاد مختلف در سطوح ملی و
منطقهای ،وضع موجود را به سمت مطلوب هدایت میکند .برنامهریزی آمایش شهر ،برنامهای است برای تحقق توسعـه پایدار
فضایـی که مجموعه اهداف ،سیاستها ،راهبردهـا و برنامه های اجرایی شهر را در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
زیستمحیطی و کالبدی دربر میگیرد (رهنما و آقاجانی .)25 :2735 ،اندیشه آمایش سرزمین در کشور فرانسه با مشاهده عدم
تعادل در توزیع جغرافیایی جمعیت ،فعالیت و خدمات ،همزمان با پیدایش تفکر برنامهریزی شهری بهمنظور بازسازی کشور پس
از پایان جنگ جهانی دوم ظهور کرد (پوراحمد .)285 :2785 ،هدف کلی آمایش سرزمین یا برنامهریزی فضـایی سـازماندهی
فضـایی ملـی در عـین بهرهبرداری خردمندانه از سرزمین در راستای چشمانداز بلندمدت توسعه در ابعاد گوناگون آن میباشد.
در آغاز هزاره سوم ،تحقق رشد اقتصادی ،توجه به معضالت زیستمحیطی و معادالت جدید ناشی از پدیده جهانی شدن ،نیاز به
برنامهریزی فضـایی را بیشازپیش محرز ساخته است (مفیدی .)32 :2783 ،با اینوجود همانند برخی کشورهای جهان سوم در
ایران نیز آمایش سرزمین با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده اسـت .بهمنظور سـاماندهـی فعالیتها و توزیع متعادل آنها،
چه در قالب قوانین و مقررات چه در قالب طرحهای مطالعـاتی (ازجمله مطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و
طرحهای کالبـدی وزارت مسـکن و شهرسازی) ،تالش های بسیاری در کشور صورت گرفت؛ اما این اقدامات نتوانسـت اثربخشی
مطلوبی در توزیع مناسب فعالیتها به تناسب قابلیتهای سـرزمینی داشـته باشـد و همچنـان موضوع توزیع نامناسب امکانات
و عدم استفاده از قابلیتها و اسـتعدادهای منـاطق مختلـف کشور و به عبارتی ،توسعهنیافتگی بخش اعظمی از پهنه کشور
بهعنوان چالشی اساسی در کشـور مطرح است (سلطانی .)56 :2735 ،لذا شناخت این تحوالت برای رسیدن به راهکارهای
عملی و رفع تنگناها و موانع فراروی آمایش سرزمین بسیار حیاتی میباشد(صالحی و پور اصغر .)223 :2788 ،ضرورت این
پژوهش از آن روی است که یکی از اقدامات الزم جهت تحقق سند چشمانداز و هموارسازی مسیر توسعه پایدار و متوازن ،تهیه
و اجرای دقیق طرحهای آمایش سرزمین است .مسئلهدار بودن طرحهای آمایشی ،چه در مرحله تهیه و چه در مرحله اجرا و
نظارت ،بر محقق شدن اهداف برنامههای توسعه آسیب جدی وارد میکند(سلطانی .)52 :2735 ،براین اساس هدف اصلی
پژوهش حاضر آسیبشناسی مقدماتی طرح و برنامههای آمایشی در کشور میباشد که با غفلت از آمایش سرزمین و
تمرکزگرایی و دولت ساالری شدید و تکیه بر درآمدهای نفت سبب عدم توجه به توسعه محلی و منطقهای کشور و فاصله زیاد
مناطق نسبت به هم گردیده است .ازاینرو پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که :چه عواملی بهعنوان مؤلفههای اصلی
بازدارنده تحقق طرحهای آمایشی عمل میکند؟ و با توجه به متفاوت بودن اهمیت مؤلفههای بازدارند تحقق طرحهای آمایشی،
کدامیک از موانع مورد پژوهش در مقایسه با دیگر موانع تأثیر بیشتری دارند؟
پیشینه و مبانی نظری تحقیق:
آمایش سرزمین با رویکرد همه سونگر در چارچوب توسعه فضایی ،سعی دارد با پدیده عدم تعادلهای منطقهای برخورد
کرده و راه کارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن ،همه جانبه و پایدار در سطح سرزمین ،ارائه نماید .حرکت کشورهای
درحالتوسعه در مسیر توسعه پایدار ،مستلزم توجه به سطوح منطقهای و محلی در برنامهریزی توسعه است که در چارچوب
نظام برنامهریزی بخشی ،به دلیل تمرکزگرایی ،دستیابی به آن امکانپذیر نیست (استعالجی .)35 :2788 ،به عقیده برخی از
صاحبنظران مانند فیلیپ المور 2موضوع اساسی که آمایش سرزمین را معرفی میکند مدیریت کشور است ( Hansen, 1978:
 .)5برخی از نظریهپردازان آمایش سرزمین را نوعی برنامهریزی بلندمدت برای توزیع بهتر جمعیت ،و فعالیتهای مختلف
بهمنظور افزایش رفاه ،و هماهنگی جامعه میدانند ( .)Henry, 2002: 292آمایش سرزمین از نظریههای مختلفی همچوان قطب
رشد ،نظریه توسعه فضایی ،عدالت فضایی ،رشد و بهرهوری ،نظریه زیست منطقهگرایی و عدم تمرکز توزیع مکانی فعالیتها
بهره میگیرد و به اهداف توسعه منطقهای ،طراحی مطلوب سکونتگاههای انسانی ،نظام متعادل شهر و روستا و فعالیتهای
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همگن اقتصادی – اجتماعی توجه دارد(زیاری .)57 :2788 ،جامعه بشری در شرایط کنونی جهان در رابطه با فضای مورد
استفادهاش نمیتواند بدون مطالعات الزم و همهجانبه متکی به آیندهنگری آمایش سرزمین و برنامهریزی درازمدت بهویژه برای
نسلهای آینده به زندگی مطلوب ادامه دهد .ضرورت پژوهش و بررسی درباره مقوله توسعه و آمایش سرزمین بهویژه در بخش
صنعت و مناطق ویژه اقتصادی از جهات مختلف بهویژه تخصص منطقهای در رابطه با فعالیت انسان انتخاب مکانهای تولید و
همچنین حفاظت و توسعه محیطزیست ایجاب میکند که بهمنظور حداکثر استفاده از قابلیتها و امکانات سرزمین برای
هدفهایی که جامعه در پیش رو دارد با توجه به روند پیشرفت علم و دانش در جهان متحول امروز آمایش سرزمین تهیه و
تنظیم نماید (صالحی و پوراصغر .)255 :2788 ،آمایش سرزمین یکی از قلمروهای اساسی عملکرد جغرافیای کاربردی است که
اغلب با اراده و اختیار خود تعادلهای فضایی و ملی و ناحیهای را اصالح و سازماندهی میکند .بدین منظور الزم است که هم
شناخت و ادراك مناسبی از کل سرزمین داشت و هم درباره فضا آیندهنگری کرد(سرور.)55 :2782 ،
تجربیات اغلب کشورهای پیشرو در زمینه برنامهریزی فضایی و آمایش سرزمین با رویکرد توازن بخشیهای اجتماعی و
منطقهای نشان میدهد که عنصر ارزیابی و آسیبشناسی برنامه ،تصمیم و هرگونه اقدام مداخلهای بخشی جداییناپذیر و
الینفک تمامی فرایندهای برنامهریزی و فرایندهای اندیشه سازی برای توسعه بوده است ،به همین اعتبار توانستهاند با شناخت
بهموقع انحرافات در روند برنامهها و همچنین شناخت پیامدهای احتمالی اقدامات مداخلهای به اصالح اندیشه یا اقدام بپردازند،
این در شرایطی است که در کشورهای درحالتوسعه ضعف رویکرد آسیبشناختی برنامهها ،اقدامات و تصمیمات سبب شده که
با گذاشت دهههای متوالی از تهیه و اجرای برنامهها و یا هزاران میلیارد هزینه کرد به اسم توسعه ،هنوز با اصالت واقعی توسعه
فاصله داشته باشند ،بنابراین شاید بتوان گفت ارزیابی و آسیبشناسی برنامهها حلقه مفقوده تمامی برنامهها و تصمیمات در
طول تاریخ برنامهریزی در این کشورها بوده و اگر قرار و همتی باشد مبنی بر نهادینهسازی عقالنیت ذاتی یا جوهری و حرکت
از نظریه در برنامهریزی به نظریه برنامهریزی و باالخره تحقق توسعه صیانت محور ،مسیر از آن آسیبشناسی واقع بینانه
برنامهها و تصمیمات و اقدامات مداخلهای خواهد بود یا باید باشد.
آمایش سرزمین در ایران:
برنامهریزی فضایی در کشـورهای مختلـف جهـان از نظـر شکل و محتوا یکسان نمیباشد .این نـوع برنامهریزی در
جوامع گوناگون ،به دالیل مختلف از جمله تجربه تاریخی متفــاوت ،ســاختار حکومــت ،میــزان توسعهیافتگی ،دیدگاههای
سیاسی و تفاوتهای جغرافیـایی شکلهای مختلفی به خود گرفته است .مقوله برنامهریزی بهرغم اینکه از سابقه نسبتاً طوالنی
در ابعاد نظری و تجربی برخوردار است ،اما در کشور ما ،بهویژه در طرحهای توسعه فضای  -کالبدی یا آمایش؛ از سابقه چندانی
برخوردار نیست (عندلیب و مطوف .)68 :2788 ،کارشناسان سازمان برنامهوبودجه آمایش را از ریشه آمودن به معنای آباد
کردن گرفتهاند که از واژه ( )Aménagerدر زبان فرانسه اقتباس شده(قورچیان )5 :2786 ،و برابر واژه انگلیسی()Land use
میباشد (سرور .)55 :2783 ،آمایش سرزمین ،تنظیم رابطه بین انسان و سرزمین و فعالیتهای انسان در سرزمین بهمنظور
بهرهبرداری درخور پایدار؛ از جمیع امکانا ت انسانی و فضایی در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در طول زمان
تعریف مینماید(مخدوم .)25 :2735 ،هدف اساسی از مدیریت و برنامهریزی آمایش سرزمین توزیع فعالیتهای اقتصادی،
اجتماعی ،جمعیتی و ظرفیتهای آشکار و پنهان با توجه به تحوالت و دگرگونیهای زمان و نیازهاست(خنیفر .)5 :2783 ،هدف
آمایش سرزمین این است که بـه برنامهریزی ،بعدی جدید بدهد که همان نحـوه توزیـع و سازمانیابی انسانها و فعالیتها در
سراســر ســرزمین ملــی اســت .در برنامهریزی "آمـایش سـرزمین" سیاسـت و خطمشی کلی توزیـع فعالیتها مشـخص
میشود و توزیـع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاهها و نحـوه اسـتفاده از اراضی کشور مدنظر است .برنامهریزی فضـایی در
مرحلـه قبـل از برنامهریزی فیزیکــی اســت کــه در آن خطــوط کلــی و راهبــردی شکلدهنده یـک فضــای فیزیکـی را
مطــرح میکند .برنامهریزی فضــایی الزام ًا بعــد جمعیــت و فضــا را در فعالیتها میبیند .سابقه برنامهریزی عمرانی در
ایران به بیش از شش دهه میرسد و برنامهریزی در ایـن مـدت تحـت تـأثیر شـرایط اقتصـادی ،اجتمـاعی و سیاسـی ،همـواره
بـا دگرگونیهایی همراه بوده و فراز و نشیبهای بسیار زیادی داشته است .در تمام این برنامهها ،به مقوله استفاده متناسب از
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منابع طبیعی و انسانی مناطق مختلف کشور با عناوینی ماننـد طـرح جامع مطالعات توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور ،طرح
آمایش سرزمین ،مطالعات برنامهریزی شهری و منطقهای ،استراتژی کلی درازمدت آمایش سـرزمین ،چـارچوب نظـری پایه
توسعه استان ،مطالعات نظریه پایه توسعه ملـی ،اسـتراتژی سازماندهی فضـا ،الیحه سـند برنامـه و در نهایت برنامه آمایش
سرزمین اشاره شده است .اشاره تلـویحی و آشـکار بـه مقوله آمـایش سرزمین در دو برنامه اخیر توسعه پنجساله دلیلی روشن
بر این امر است .ماده  23سیاستهای کلى برنامه چهارم توسعه جمهورى اسـالمى ایـران بهتفصیل و در  8بنـد ،بـر اصـول
آمـایش سرزمین در کشور تأکید میکند .در مواد  252،257و  256الیحه برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور نیز آمایش
سرزمین جایگاه مهمی دارد .در ماده  252قانون یادشـده بـر تشـکیل شـورای آمایش سرزمین تأکید شده است .اما تقریب ًا
بخش چشمگیری از این برنامهها با موانع و چالشهایی مواجه بودهاند که گاه ایـن برنامهها را از هدف اصلی خود دور نگه
داشـته اسـت .بـرای مثـال ،موفـق نبـودنِ برنامه اول ( )2772-2758به علت شرایط بد اقتصادی و بحرانهای سیاسـی
ازجملـه کودتـای  58مـرداد بوده است(صالحی و پوراصغر )265 :2788،و یا چالشهای پیشروی برنامههای سوم ،چهارم و
پنجم قبل از انقالب به دالیلی مانند توزیـع ناعادالنه ثـروت ،فقـدان اسـتراتژی مشـخص در هزینه کرد درآمدهای نفتی و
برخوردار نبودن برنامهها از فراگیـری الزم بـوده اسـت(توفیـق .)535 :2782،موانع دستیابی برنامههای آمایش سرزمین به
ال مشهود است .برخی از این نتایج تأثیرات منفی کم و برخی
اهداف از هر عامل و یا متغیر تأثیرگذاری کـه باشد ،نتایج آن کام ً
دیگر تـأثیرات منفی زیادی دارند .برای مثال ،هدر رفتن منابع مالی اختصاصیافته برای تهیه طرحهای آمایشی و
بهعبارتیدیگر ،تبدیل این طرحها به ابزاری تشریفاتی و لوکس از تأثیرات منفـی بـا شـدت کم است .از سوی دیگر ،عملیاتی و
اجرایی نشدن استراتژیها و سناریوهای طراحیشده بـرای یک منطقه ،استان و یا یک بخش در مرحله برنامهریزی و
سیاستگذاری برنامههای آمـایش سرزمین از تأثیرات منفی باشدت زیاد است.
صالحی و پوراصغر ،2788 ،در پژوهشی ،مهمترین موانع فراروی تحقق طرحهای آمایش سرزمین در کشور را شـرایط
طبیعـی کشـور ،قـوانین و مقـررات ،فشـارهای سیاسی جهت اجرای طرحهای فاقد توجیهات اقتصادی و فنی ،فقدان مدل
مناسب برای آمـایش سرزمین در ایـران ،نبـود تعریـف مناسـب از منطقـه در کشـور ،موقعیـت قرارگیـری ایـران در جغرافیای
خاورمیانه و تأثیرات متغیرهای برونزا ،و نبود منظومه ملی اطالعات مکانی برای بـه اشتراك گذاشتن دادههای مکاندار
میدانند .لطیفی  ،2788برنامههای آمایش سرزمین در ایران را ناموفق ارزیابی میکند .او علل اصلی عدم دستیابی طرحهای
آمایشی به اهداف موردنظر و ادامه روندهای نامطلوب در سازماندهی فضا در سه دهه اخیر را در سه گروه دستهبندی میکند:
 -2نبـود تفکـر منسـجم و نهادینه برای مدیریت سرزمین در سطوح مدیریتی کشور؛  -5نبود طرح و برنامه مصـوب و بـا
پشتوانه قانونی الزم برای سازماندهی فضـا؛  -7نبـود نهـاد قـانونی مشـخص و مسـئول بـرای مدیریت سرزمین و پیگیری
اجرای طرحهای آمایشی و نظارت بر آن(لطیفی .)225-226 :2788 ،سند آمایش سرزمین هر کشور بهعنوان راهبـردی ملـی و
بلندمدت حاوی سطوح مختلف برنامهریزیهای ملـی ،منطقهای ،استانی و محلی است .مهمترین مسأله تحقیق حاضر این است
که با وجـود سـابقه  65سـاله برنامهریزی در کشور ایران ،برنامههای آمـایش سـرزمین کشور ،به دالیل مختلـف و وجـود
مشـکالت اجرایـی دربرنامههای توسعه کشـور ،هـیچگـاه نتوانستهاند از مرحلـه مطالعات پایه فراتر رود .چنانچه در جدول ()2
مشاهده میشود دوره بندی فعالیتهای آمـایش سـرزمین در ایـران از دیدگاههای مختلف قابل ردگیری و تحلیل میباشد ولی
میتوان دورههای زیر را شناسایی نمود:
دوره اول :بــه شکلگیری مفهوم آمایش سرزمین در نظـام برنامهریزی ایران محدود میشود که به مجموعه گفتمانهای
اولیه و اقدامات دهه  55و  75در راستای تشخیص ضرورت تدوین برنامه به سبک الگوهای غربی برای توسعه ملی بر میگردد
(البته هرچند میتوان گفت که به استناد مدارك محکم شاید ایرانیان را بتوان از بنیانگذاران اندیشه آمایش سرزمین به اعتبار
روشهای بسیار پیشرفته در زمان خویش در بکار گیری فضا و عناصر آن دانست).
دوره دوم :با به اوج رسیدن عدم تعادلها سرزمینی ،ضـرورت اتخـاذ یـک سیاست ملی توسعه منطقهای در دولت مطرح
گردیـد کـه حاصل آن مطالعات طرح جـامع سـتیران در دهه پنجاه شمسی بـود.
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دوره سـوم :پس از وقـوع انقـالب اسـالمی ایـران منتهـی بـه مطالعـات طرح آمایش سرزمین اسالمی گردید که مشکالت
جنگ مانع از تداوم کل مطالعات و نیز اجرای سیاستها و برخی اسناد آن شد.
دوره چهـارم :همزمـان با دوران سازندگی پس از جنـگ تحمیلـی میباشد کـه اقداماتی اولیه در تداوم برنامه آمایشی تهیه
شده در دهه  55آغاز میگردد ولی باز به دلیل عدم توجیهات علمی و اجرایی در حاشیه میماند .البته تأسیس دفتر برنامهریزی
و توسعه منطقهای در این دوره اقدامی مهم در زمینه نهادسازی برای آمایش سرزمین محسوب میشود.
دوره پـنجم :از سال  35با توجه دوباره به مقولـه آمـایش سـرزمین شـکل میگیرد که حاصل آن مطالعات نظریـه پایـه
توسـعه میباشد همچنین در این دهه موضوع تهیه طرح کالبدی ملی توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت دنبال میشود و
اسنادی استخراج میگردد که بتواند مبنای استفاده خردمندانه از فضا قرار بگیرد.
دوره متأخر :این دوره را شاید بتوان با دهه  85و  35معادل دانست در این دوره ابالغ سیاستهای آمایش سرزمین توسط
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،انحالل سازمان برنامهوبودجه ،الزام استانها به تدوین برنامه آمایش سرزمین ،طرح اندیشههای
جدید در زمینه ضرورت توازن بخشی فضایی و ضرورت تأکید بر عدالت فضایی ،بازتعریف آمایش سرزمین با محوریت
سناریوسازی جهت سازمان فضایی اقدامات مداخلهایی و باألخره راهبرد اقتصاد مقاومتی و به تبع آن طرح مجدد گفتمان
آمایش سرزمین در محافل علمی و اجرایی بخشی از رویدادهای مربوط به این دوره است که امید میرود برونداد آن به نتایج
روش برای حرکت در راستای توسعه پایدار سرزمین جمهوری اسالمی ایران منجر شود.
در این راستا مطالعه تطبیقی برنامه های آمایش سرزمین در کره جنوبی و ایران نشان میدهد که در کشور کره جنوبی
چهار برنامه تهیه شده است و در حال حاضر برنامه چهارم در دست اجرا است .نخستین طرح جامع سرزمین در کره (-2335
 )2382است و هدف آن استقرار مراکز رشد پیرامون پایتخت و در کمربند صنعتی ساحلی جنوب شرقی کشور به منظور ایجاد
زیرساخت های الزم برای توسعه اقتصادی شتابان بود .در دومین طرح جامع که برای دوره( )2332-2385تهیه شد هدف آن
پخشایش جمعیت در مناطق شهرستانی و نیز ارتقای کیفیت محیط زندگی با کاهش هجوم جمعیت به مناطق پایتخت و
همزمان توسعه شهرستان ها بود .سومین طرح جامع سرزمین برای دوره ( )2335-5552تهیه شد و تأکید آن بر پراکنش
توسعه منطقهای از طریق گسترش مراکز صنعتی در ساحل غربی و شهرستان ها به منظور ارتقای سطح رفاه عمومی و حفاظت
محیط طبیعی بود .چهارمین طرح جامع سرزمین برای دوره ( )5555-5555تهیه شده و دست اجرا می باشد .پیوستگی و
تحول استراتژی های سه برنامه اول تا سوم چنانچه پیداست هدف برنامه جامع سرزمین از ایجاد قطبهای توسعه در دهه
 2335نخست به "توسعه سراسری "در دهه  2385و سپس به "توسعه متوازن "در دهه  2335متحول شده است .در برنامه
اول تأکید از سویی بر محیط تولید و از سوی دیگر بر ایجاد مجموعهها یا مراکز شهری است .در برنامه دوم تأکید به ترتیب بر
محیط زندگی و پخشایش مراکز شهری است و در برنامه سوم محیط زیست و مشارکت در مجموعه های شهری اهمیت یافته
است.
در کشور کره با توجه به مسائل جهانی شدن و همچنین مسائل بین المللی ،برنامه های آمایشی تهیه و طراحی شده است و
به اجرا گذاشته شده است .مانند مسائل تجارتی بین کره و چین و یا توجه به مسائل توریستی در مناطق کوهستانی که امکان
شهرسازی در آن وجود ندارد؛ باعث شده که از لحاظ اقتصادی به توسعه برسد .در ایران به مسائل ساحلی توجه خاصی نشده
است و برنامه ریزی های آمایشی برای بخشهای ساحلی صورت نگرفته است ،در صورتی که توجه به مسائل ساحلی میتواند
عامل شتاب دهنده توسعه در کشورمان باشد .در کره تمام سازمانها و وزارتخانه ها در اجرا و انجام طرح های آمایشی مشارکت
دارند و مردم نیز در برنامههای محلی و منطقه ای نقش خاصی را ایفا میکنند .در ایران سازمان برنامه و بودجه برنامههای
آمایشی را تدوین میکند؛ اما در بخش اجرایی هماهنگی بین بخشهای اجرایی و وزارتخانه ها وجود ندارد .در کشور کره
مزیتهای نسبی هر منطقه به طور دقیق مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه ریزی شده است و تمام اهداف اجتماعی و
فرهنگی در آن لحاظ گردیده است؛ در صورتیکه در کشور ما شناخت مزیت های نسبی به طوری که بتواند باعث رشد و توسعه
گردد مشخص نشده است (قاضی و طاهری.)68 :2737 :
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در هر حال آنچه که روشن است تا به حال مطالعات جامعی در خصوص آسیبشناسی و ارزیابی طرح و برنامههای آمایش
سرزمین و همچنین اندیشههای پیشبرنده رویکرد آمایش سرزمین در کشور تهیه و اجرا نشده است .لذا پژوهش حاضر در حکم
مقدمه یا پیش درآمدی بر این موضوع میتواند محسوب شود.
جدول  -8دوره بندی فعالیتهای آمایش سرزمین در ایران
موانع

فعالیتهای آمایش سرزمین

بازه زمانی

دوره

نگرش حاکمیت وقت

شکل گیری مفهوم آمایش
سرزمین

اوایل دهه  2725تا اوایل دهه
2765

دوره 2

وقوع انقالب

مطالعات طرح جامع ستیران

2765 -2762

دوره 5

جنگ  8ساله

مطالعات طرح آمایش سرزمین
اسالمی ایران

2758-2755

دوره 7

مشکالت سازندگی پس از جنگ

رکود نسبی

2735 -2758

دوره 2

شتابزدگی و فراهم نبودن شرایط

مطالعات نظریه پایه توسعه ملی

2782 -2735

دوره 6

شک ،بازتعریف و طرح گفتمان

رکود و پویایی دوباره

دهه  85و 35

دوره
متأخر

(شریف زادگان و رضوی.)35 :2783 ،

مواد و روش تحقیق:
تحقیق از نظر هدف شناسی ،کاربردی و به اعتبار روششناسی ،اسنادی-تحلیلی است .شیوه جمعآوری اطالعات میدانی-
اسنادی بر مبنای مصاحبه بوده و تالش شده با احصای متغیرهای اثرگذار در شناسایی و رتبهبندی آسیبها ،در قالب
پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت نسبت به اخذ نظرات کارشناسان خبره با روش گلوله برفی اقدام شود .جهت تجزیهوتحلیل
و مؤلفههای بازدارنده تحقق طرحهای آمایشی ،از مدل تحلیل شبکهای  ANPاستفاده شده است .با بررسیهای به عمل آمده و
نظرخواهی کارشناسان امر ،وزن دهی به هر کدام از عوامل صورت گرفت و با تنظیم عوامل استراتژیک نسبت به تهیه و تنظیم
ساختار شبکهای عوامل در محیط نرمافزار  Super Decisionبا هدف تعیین ،اولویتبندی و اتخاذ بهترین استراتژیها اقدام شد.
همچنین در این پژوهش ،از طیف لیکرت بهمنظور اولویتسنجی و رتبهبندی عوامل محیط درونی و بیرونی استفاده شده است.
مدل  :ANPتوماس ساعتی بهعنوان مبدع تحلیل سلسله مراتبی ،در سال  2335روش توسعهیافتهای تحت عنوان فرایند
تحلیل شبکهای  ANPرا مطرح نمود ( ANP .)Saaty, 1996یک چهارچوب با روابط سلسله مراتبی  AHPارائه میدهد و اجازه
میدهد روابط بین سطوح تصمیمگیری و خصیصهها مورد بررسی قرار گیرد .روش تحلیل شبکه شامل یک سری فنون از جمله
جمع وزنها یا تحلیلهای همگرایی است که اجازه میدهد طیفی از معیارهای وابسته به یک مبحث امتیازدهی شوند ،سپس
کارشناسان و گروههای ذینفع آنها رتبهبندی میکنند ( .)Higgs, 2006: 236روش تحلیل شبکه بر فرایند ارزشگذاری
گزینههایی که بهوسیله چند معیار ارزیابی شدهاند داللت دارد( .)Phua & Minowa, 2000: 68تکنیک تحلیل شبکه به میزان
زیادی فضاییاند .در واقع معیارها در فضا میان تعداد زیادی از مسائل تصمیمگیری متفاوتاند(ANP .)Malczewski, 1999: 28
بازخورد رویکرد جایگزین شده سلسله مراتبی با شبکه در روابط بین سطوح است ( .)Meade et al: 1999در واقع فرایند تحلیل
شبکه ،تعمیمیافته فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است ( .)Lee, 2005: 3اگرچه فرایند تجزیهوتحلیل شبکهای نیز مقیاس اندازه-
گیری نسبی مبتنی بر مقایسههای زوجی را به کار میگیـرد ،اما مانند فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،ساختار کامالً سلسلهمراتبی
را به مسئله تحمیل نمیکند بلکه موضوع تصمیمگیـری را با بهکارگیری دیدگاه سیستمی توأم با بازخورد  ،مدلسازی میکند
(فرجی سبکبار و همکاران ، )273 :2783،زیرا در بیشتر موارد معیارها و زیر معیارها که شامل عناصر سطح باالتر در سلسله
مراتب با عناصر سطح پایینتر در آن دارای تعامل و وابستگی متقابل و تأثیرگذار بر یکدیگر باشد ( .)Saaty, 2005برای نمونه
عالوه بر اینکه اهمیت معیارها ،اهمیت جایگزینها را مشخص میکند ،بلکه اهمیت جایگزینها نیز ممکن است تأثیری در
اهمیت معیارها داشته باشد (رهنمایی و همکاران .)Karsak et al: 2002: 137 ; 33 :2735،در این فن برای نشان دادن
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وابستگیهای میان سطوح تصمیمگیری ،تعیین اهمیت نسبی معیارها و اولویتبندی گزینههای مسأله تصمیمگیری از ابر
ماتریس استفاده میشود( .)Yüksel, 2007: 3336; Chung et al: 2005: 17در واقع یک ماتـریس قسمتبندی شده است که در
آن هر عنصر از ماتریس ،رابطه میان عناصر دو سطح تصمیمگیری را در کل مسأله تصمیمگیری نشان میدهد (مهرگان و
همکاران.)57 :2735،
معرفی شاخصهای پژوهش :با توجه به مطالعات ادبیات نظری و مرور تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته پیشین در
ارتباط با موضوع پژوهش ،شاخصهای که نقش مؤثر در بازدارندگی تحقق طرحهای آمایشی دارند در جدول ( )5تدوین گردید.
جدول  -8معیارهای مورد ارزیابی برای آسیبشناسی طرح آمایش سرزمین
آسیبشناسی ساختاری

آسیبشناسی محتوایی

آسیبشناسی مدیریتی

آسیبشناسی قانونی

 -2سنتی بودن نظام برنامهریزی در
پذیرش رویکرد آمایشی

-2حاکمیت متغیرهای اقتصاد خرد در
بهرهگیری از فضا

-5حاکمیت اقتصاد نفتی و
اقتصاد رانتی بهعنوان مؤلفه
اصلی در نهادینه نشدن نگاه
منطقهای-فضایی

-5عدم تعریف دقیق جایگاه برنامهها و نگاه
آمایشی در اسناد قانونی هدایتگر برنامهها و
تصمیمات

-7بخشی بودن نظام برنامهریزی در
ایجاد برش بین بخشی از رهگذر
برنامههای آمایشی

-22نبود بانک داده و شاکله ایی یکپارچه از
اطالعات سرزمینی در استخراج اسناد
آمایشی کارآمد

-3مبتنی بودن نظام تخصیص
بر چانهزنیهای مدیریتی
بجای نگاه آمایشی

-25ضعف طرح و برنامههای آمایشی تهیه
شده در ارائه الگویی کارآمد برای توسعه
پایدار یکپارچه مناطق مختلف کشور

-6تأکید بر مؤلفههای اقتصادی بهجای
انسانی و فضایی در برنامههای توسعه و
اقدامات مداخلهایی

-26عمیق بودن نابرابریهای منطقهایی
بحدی که طرحهای آمایشی تا توازن بخشی
فضایی راه بسیار طوالنی دارند

-3تأکید بیشازحد برنامههای
آمایشی بر آبادی مکان بجای
رفاه و امنیت انسان

-23کارآمدی برنامههای توسعه پنجساله و
عدم نیاز به طرح و برنامههای آمایش
سرزمین

-8منطقهای بودن برنامههای ملی بجای
ملی شدن برنامههای منطقهای

-52ناشناخته بودن ظرفیتهای آمایش
سرزمین در توسعه متوازن و پایدار ملی

-25کمبود متخصص آمایش
سرزمین در کشور

-55ضعف الگوهای تحلیل نظام فضایی در
چارچوب برنامههای آمایشی

-22باور ضعیف متولیان امر به اثربخشی
رویکرد آمایشی در تحقق توسعه یکپارچه
و پایدار

-55ضعف نظام عقالنیت جوهری درحرکت
از نظریه در برنامهریزی به نظریه برنامهریزی

-27نبود ائتالف بین
متخصصان حوزههای علمی
مختلف در ارائه تعریفی میان
رشته ایی از آمایش سرزمین

-52تقلیلگرایی آمایش سرزمین به یکسری
طرحهای توصیه ایی بدون پشتوانههای
نهادی و قانونی محکم

-25قطبی شدن توسعه به
مرکزیت تهران و چند
کالنشهر و تثبیت وضع موجود
بهعنوان تصویری عادی از
فرایند توسعه فضایی

-56نوپا بودن نظام برنامهریزی کشور برای
پذیرش رویکردهای نوین نسبت به موضوع
آمایش سرزمین

-28وجود مطالباتی فراتر از ظرفیت
اسناد آمایشی در تحقق توسعه متوازن و
پایدار ملی

-55عدم تعریف سازوکارهای تحقق
بخش رویکرد آمایشی در سطوح مختلف
ملی ،منطقهای و محلی
-53ضعف ساختاری رشتههای اصلی ذی
مدخل در آمایش سرزمین در طرح و
ارتقای سطح گفتمان آمایش سرزمین در
نظام برنامهریزی
-53پیادهسازی آمایش سرزمین مستلزم
نظریهسازی از جنس ایرانی است که
هنوز انجام نشده است

-75آمایش سرزمین برای پیاده شدن
مستلزم نهادینه شدن عقالنیت ارتباطی و
استراتژیک است

-23عدم وفاق بین وزارت راه
و شهرسازی و سازمان
مدیریت و برنامهریزی در
همکاری برای تدوین و اجرایی
ساختن سند آمایشی

-57وجود تعدد برداشت از
مفهوم و رسالت آمایش
سرزمین بین متولیان امر
آمایش سرزمین

-58وجود تجربیات ناموفق از طرح و
برنامههای آمایشی تهیه شده و آسیب وارد
شدن به اعتماد نسبت به اثربخشی و پیاده
شدن آمایش سرزمین.

مأخذ :مطالعات نگارندگان.2735 ،

بحث و ارائه یافتهها:
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر آسیبشناسی طرحها و برنامههای آمایشی در کشور است برای دستیابی به اینکه
مؤلفههای اصلی بازدارنده تحقق طرحهای آمایشی چه مؤلفههایی هستند و کدامیک از مؤلفههای بازدارنده در مقایسه با دیگر
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مؤلفههای تأثیر بیشتری دارند از مدل  ANPاستفاده شد .در ابتدا معیارهای اصلی و زیرمعیارها مؤثر در بازدارندگی تحقق
طرحهای آمایشی دستهبندی گردیدند( .شکل شماره .)2

شکل  -8خوشهبندی معیارهای موردبررسی در نرمافزار - Super Decisionمأخذ :مطالعات نگارندگان.2735 ،

در مرحله بعد با تجزیه مساله موردنظر به ساختار شبکهای که شامل هدف ،معیارها ،زیر معیارها میباشد ،اقدام گردید در
نهایت ساختار شبکهای پژوهش در محیط نرمافزار  Super Decisionایجاد شد( .شکل شماره .)5

شکل  -8ساختار شبکهای ( -)ANP –SWOTمأخذ :مطالعات نگارندگان.2735 ،

وزن گذاری معیارهای اصلی و زیر معیارها مؤثر در آسیبشناسی طرحها و برنامههای آمایشی در کشور با استفاده از نظر
کارشناسان خبره در نرمافزار  Super Decisionsبهصورت خوشهای مورد تحلیل قرارگرفته است .سپس با شفافسازی مسأله و
تجزیه آن ،نسبت به مقایسات زوجی زیر معیارها بصورت مجزا در نرمافزار  Super Decisionاقدام گردید .وزن نسبی هریک از
زیرمعیارها از طریق روش مقدار ویژه (ارزش نهایی) ،اوزان نهایی هر معیار تعیین گردید( .جدول شماره .)7
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جدول  -4امتیاز نهایی اتخاذی مدل ANP
معیار

زیر معیار

نرمال

محدود

C6

26553/5

528353/5

C4

C10

2572/5

566237/5

C11

5/25236

C19

5٫58677

525552/5

C15

5/52638

5/555586

C20

53887/5

553227/5

C21

5/25682

5/555382

C24

5٫5822

553322/5

5/27253

5/552565

C25

53557/5

558788/5

C28
ارزش نهایی

55235/5

553333/5

25323/5

C2

28522/5

C7

قانونی

مدیریتی

53725/5

زیر معیار

معیار

محتوایی

C26
C30
ارزش نهایی

نرمال

محدود

5/25353

5/552552
5/555325

5/25252

5/552256

5/53252

5/526733

528535/5

C1

5/22686

553522/5

2258/5

553823/5

C3

5/27356

556382/5

C9

26722/5

525552/5

C5

5/23253

575576/5

C12

25382/5

577855/5

C8

2256/5

552373/5

C13

22528/5

553355/5

C14

22888/5

555285/5

C16

25536/5

577635/5

C18

25668/5

575836/5

C17

53723/5

552562/5

C22

58285/5

526872/5

C23
ارزش
نهایی

53588/5

552528/5

C27

56378/5

525355/5

C29
ارزش نهایی

22563/5

525532/5

55332/5

565533/5

ساختاری

25533/5

575528/5

مأخذ :مطالعات نگارندگان.2735 ،

نتایج حاصل از جدول ( )7تجزیهوتحلیل اهمیت مؤلفههای آسیبشناسی طرحها و برنامههای آمایشی در کشور براساس
مدل  ANPنشان میدهد که در بین زیر معیارهای مؤلفه قانونی ،زیر معیارهای ( C10ضعف طرح و برنامههای آمایشی تهیه
شده در ارائه الگویی کارآمد برای توسعه پایدار یکپارچه مناطق مختلف کشور) و ( C6عدم تعریف دقیق جایگاه برنامهها و نگاه
آمایشی در اسناد قانونی هدایتگر برنامهها و تصمیمات) به ترتیب بیشتر اهمیت را دارند .در بین زیر معیارهای مؤلفه محتوایی،
زیر معیارهای ( C15عمیق بودن نابرابریهای منطقهایی بحدی که طرحهای آمایشی تا توازن بخشی فضایی راه بسیار طوالنی
دارند) و ( C26ضعف نظام عقالنیت جوهری درحرکت از نظریه در برنامهریزی به نظریه برنامهریزی) بیشترین اهمیت نسبت به
دیگر زیرمعیارها محتوایی دارند .در بین زیر معیارهای مؤلفه مدیریتی ،زیر معیارهای ( C2حاکمیت اقتصاد نفتی و اقتصاد رانتی
بهعنوان مؤلفه اصلی در نهادینه نشدن نگاه منطقهای-فضایی) و ( C12کمبود متخصص آمایش سرزمین در کشور) به ترتیب
بیشترین امتیاز را کسب کردهاند .همچنین در بین زیر معیارهای مؤلفه ساختاری ،زیرمعیارهای ( C1سنتی بودن نظام
برنامهریزی در پذیرش رویکرد آمایشی) و ( C14باور ضعیف متولیان امر به اثربخشی رویکرد آمایشی در تحقق توسعه یکپارچه
و پایدار) به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین زیرمعیارهای ساختاری دارند .با توجه به اهمیت معیارها و زیرمعیارها در
آسیبشناسی طرحها و برنامههای آمایشی در کشور در جدول شماره ( )2معیارها اصلی به همراه زیرمعیارهای آنها رتبهبندی
گردید.
نتایج حاصل از جدول شماره ( )2نشان میدهد که در بین مؤلفههای آسیبشناسی طرحها و برنامههای آمایشی در کشور،
معیارهای قانونی با امتیاز  5/25323رتبه اول را به خود اختصاص دادهاند .بعد از معیارهای قانونی در رتبههای بعدی معیارهای
محتوایی با امتیاز  5/53252رتبه دوم ،معیارهای مدیریتی با رتبه  5/55332رتبه سوم و معیارهای ساختاری با امتیاز
 5/25533رتبه چهارم را به خود اختصاص دادهاند.
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جدول  -3رتبهبندی زیرمعیارها
معیار

قانونی رتبه 2

C6

26553/5

2

C2

C10

2572/5

5

C12

25382/5

C19

58677/5

7

C13

22528/5

7

C20

53887/5

2

C16

25536/5

2

C24

5822/5

6

C17

53723/5

6

C25

53557/5

5

C23

53588/5

5

C28

55235/5

3

C7

2258/5

3

C9

26722/5

8

زیر معیار

نرمال

رتبه

زیر معیار

نرمال

رتبه

C1

22686/5

2

C15

52638/5

2

C14

22888/5

5

C26

27253/5

5

C18

25668/5

7

C30

25252/5

7

C22

58285/5

2

C4

25353/5

2

C27

56378/5

6

C21

25682/5

6

C29

22563/5

5

C3

27356/5

3

C5

23253/5

8

C8

2256/5

3

معیار

محتوایی رتبه 5

ساختاری رتبه 2

زیر معیار

نرمال

رتبه

مدیریتی رتبه 7

معیار

معیار

زیر معیار

نرمال

رتبه

28522/5

2
5

C11

25236/5

5

مأخذ :مطالعات نگارندگان.2735 ،

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
آسیبشناسی برنامههای آمایش سرزمین در ایران از جنبههای مختلفی نشات میگیرد ،بر اساس بررسیهای صورت گرفته
در راستای این تحقیق نتایج مشخص زیر حاصل شده است:
 -2یافته های حاصل از مدل  ANPنشان میدهد که در بین زیرمعیارهای مؤلفه قانونی ،زیر معیارهای ( C10ضعف طرح و
برنامههای آمایشی تهیه شده در ارائه الگویی کارآمد برای توسعه پایدار یکپارچه مناطق مختلف کشور) با مقدار 5/2572
بیشترین اهمیت را دارند .در بین زیر معیارهای مؤلفه محتوایی ،زیر معیارهای ( C15عمیق بودن نابرابریهای منطقهای بحدی
که طرحهای آمایشی تا توازن بخشی فضایی راه بسیار طوالنی دارند) با مقدار  5/52638بیشرین اهمیت را دارا میباشد .هم
چنین در بین زیر معیارهای مؤلفه مدیریتی ،زیر معیارهای ( C2حاکمیت اقتصاد نفتی و اقتصاد رانتی بهعنوان مؤلفه اصلی در
نهادینه نشدن نگاه منطقهای-فضایی) با مقدار  5/28522باالترین اهمیت را به خود اختصاص داده است .و در نهایت در بین
زیر معیارهای مؤلفه ساختاری ،زیر معیارهای ( C1سنتی بودن نظام برنامهریزی در پذیرش رویکرد آمایشی) با مقدار 5/22686
باالترین اهمیت را دارد.
 -5آسیبشناسی به اعتبار معیارهای قانونی نشان میدهد که از معیار جایگاه قانونی ،طرح و برنامههای آمایشی یکی از
حلقههای مفقوده مهم و اثرگذار در عدم موفقیت و عدم نهادینه شدن هرگونه طرح و برنامه آمایشی در کشور محسوب میشود،
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و  25سال بعد از آن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت
نظام و حتی اقدامات سازمان مدیریت و برنامهریزی در تخصیص دفتر یا مرکزی خاص به مقوله آمایش سرزمین نتوانسته
جایگاه این نوع نگرش و مدیریت فضا را در کشور نهادینه سازد .ولی با اینحال ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حرکت تازه
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آغاز شده در کشور در زمینه بازتعریف و طرح گفتمان جدیدی از موضوع آمایش سرزمین این امید را پررنگ میسازد که بتوان
به رفع برخی از این آسیبها مبادرت ورزید.
 -7آسیبشناسی به اعتبار زیرمعیارها نشان میدهد که در حوزه جایگاه قانونی مهمترین زیرمعیار" عدم تعریف دقیق جایگاه
برنامهها و نگاه آمایشی در اسناد قانونی هدایتگر برنامهها و تصمیمات" در حوزه مدیریتی مهمترین زیر معیار" حاکمیت اقتصاد
نفتی و اقتصاد رانتی بهعنوان مؤلفه اصلی در نهادینه نشدن نگاه منطقهای -فضایی" در حوزه ساختاری مهمترین زیر
معیار"سنتی بودن نظام برنامهریزی در پذیرش رویکرد آمایشی" و در حوزه معیار محتوایی مهمترین زیر معیار" عمیق بودن
نابرابریهای منطقهایی بحدی که طرحهای آمایشی تا توازن بخشی فضایی راه بسیار طوالنی دارند" از جمله مهمترین عوامل
در آسیبشناسی طرح و برنامههای آمایش سرزمین در کشور میباشند.
بهعنوان پیشنهاد ضرورت دارد که نسبت به کالبدشکافی آسیبها ،تحلیل ظرفیتها ،بازاندیشی در جایگاه طرح و
برنامههای آمایشی در نظام برنامهریزی کشور ،توجه به مؤلفههای مغفول مانده در نظام بودجهریزی و تخصیص منابع ،ارزیابی
پیامدهای فضایی -اجتماعی طرح و برنامهها و اقدامات مداخلهایی به نام توسعه ،رویکرد به نظریه برنامهریزی بجای اصرار با
نظریه در برنامهریزی ،تحلیل و شناخت ظرفیتهای اقتصاد مقاومتی در زمینه نهادینه ساختن برنامههای آمایشی اندیشه کرد.
 وجود طرح و برنامه مشخص و با پشتوانه قانونی الزم برای سازماندهی فضا؛
 ملزم و متعهد کردن مدیران رده باال و رده میانی به اجرای طرحهای آمـایش در جریـان تغییـرات مدیریتی با استفاده از
قوانین و آییننامههای الزامآور صادره از نهادهای نظارتی و اجرایی؛
 تقویت و بهرهبرداری سازمانهای متولی اجرای طرحهای آمـایش سـرزمین در بهرهبرداری و استفاده از توان سازمانهای
منطقهای و بینالمللی؛
 تقویت جایگاه طرحهای آمایش در تدوین برنامههای توسعه و سند چشمانداز؛
 تقویت سازکارهای نظارتی دقیق و کارآمد؛
 تدوین قوانین الزامآور جهت اجرای سناریوهای پیشنهادی و ابالغ و پیگیـری چگـونگی عمـل به قوانین؛
 اهمیت دادن به توجیه اقتصادی طرحها و اجرای طرحهای دارای توجیهات اقتصادی منطقـی و علمی؛
 ایجاد زمینههای هماهنگی و همکاری بین سازمانهای متولی امـر آمـایش سـرزمین در مرحله تهیه ،اجرا و نظارت با
تشکیل کمیته مشترك همکاریهای آمایش سرزمین؛
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