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 چکیده
 یضرور هااستان شیآما برنامه شیپا نظام یطراح ،1313 سال در یامنطقه توسعه و شیآما امور دفتر یسو از شده ارایه خدمات شرح طبق
 نیتدو یشناسروش حاضر مطالعه در .است نشده انجام کشور در شیآما یهابرنامه شیپا منظور به یامطالعه کنون تا وجود، نیا با .است
 در .است شده ارایه نیقزو استان شیآما برنامه یبرا شیپا نظام نیتدو نمونه، عنوان به سپس و یبررس هااستان شیآما برنامه شیپا نظام

 یبرا هاشاخص فیتعر قالب درباید  استان شیآما برنامه شیپا ،یزیربرنامه منطقه هشت به نیقزو استان میتقس به توجه با راستا، نیا
 گانه 1 مناطق از کی هر در شیآما برنامه تحقق زانیم شدن یکم .صورت بگیرد مناطق نیا از کی هر در ییاجرا هایبرنامه تحقق یابیارز

 حاضر، قیتحق در .است محاسبه قابل یمراتب سلسله ساختار در شده فیتعر یوزن بیضرا و شاخص هر شده استاندارد ریمقاد از استفاده با زین
 جهت حاضر قیتحق در شده ارایه چارچوب طبق .است شده ارایه نیقزو استان الموت منطقه شیآما برنامه شیپا کار، روش با ییآشنا یبرا

 که است یضرور شیآما طرح هیته یالتیتشک نظام توسط استان هر در شیپا یهاشاخص نیتدو ها،استان شیآما برنامه شیپا نظام تحقق
 .شد خواهد منجر رابطه نیا در یمکان یهاداده گاهیپا لیتکم به
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 سرآغاز
 بین متقابل هایکنش و روابط تنظیم شامل سرزمین آمایش
 سرزمین ایجاد منظور به محیطی و اقتصادی انسانی، عوامل
 و انسانی استعدادهای از پایدار و بهینه گیریبهره بر مبتنی

 ترین،مطلوب سرزمین آمایش دیگر عبارت به باشد.می فضایی
 سرمایه جمعیت، مولفه سه برای آرایش پایدارترین و ترینعادالنه

 (.1310 )مخدوم، است منطقه یک در محیطی و طبیعی منابع و
 در آن مقدماتی هایبررسی که استانی آمایش برنامه مطالعات

 دستور در 1310 سال از محتوا و شناسیروش ماهیت، با رابطه
 ارایه با 1311 سال در گرفت، قرار سرزمین آمایش ملی مرکز کار

 عملیاتی مرحله وارد مذکور، مرکز توسط مطالعات خدمات شرح
 و ساختاری عوامل از ایمجموعه علت به حال این با ولی شد.

 چشمگیری پیشرفت از کشور آمایش برنامه مطالعات اجرایی،
 و کارشناسی ظرفیت فنی، مدیریت توان به بسته و نبود برخوردار

 هایاستان آمایش، مطالعات پیشبرد در هااستان اجرایی عزم
 شدن اجرایی میزان با رابطه در را متفاوتی هایجایگاه گوناگون

 ماه مرداد در منظور بدین اند.نموده کسب استانی آمایش برنامه
 معاونت در ایمنطقه توسعه و آمایش امور دفتر ،1313 سال

 جدید خدمات شرح جمهور، رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه
 و پیشین خدمات شرح هایکاستی رفع منظور به را آمایش
 از داد. ارایه ها،استان آمایش برنامه شدن اجرایی درجه بر نظارت
 شدن اضافه جدید، خدمات شرح در شده اعمال تغییرات جمله

 «استان آمایش پایش و مدیریت نظام طراحی» عنوان با بخشی
 طبق است. گذاریسیاست و ریزیبرنامه بخش اجزای از که است

 توسعه و آمایش امور دفتر توسط شده ارایه خدمات شرح راهنمای
 دو که استان آمایش پایش و ارزیابی نظام کشور، ایمنطقه
 اجرایی نظام مکمل دارد، را استان آمایش پایش و ارزیابی وظیفه

 آوریجمع منظور به نظام، این باشد.می استان مدیریت و
 سند با مرتبط هایشاخص محاسبه و هاشاخص تعریف اطالعات،

 انجام استان در سرزمین آمایش اهداف و استان آمایش برنامه
 ارزیابی با مرتبط هایشاخص ها،شاخص این جمله از گیرد.می

 آمایش اهداف تحقق میزان که است استان آمایش برنامه پیشبرد
 (.1313 ،نمین صابری و )قندهاری کندمی تعیین را استان
 از استفاده با نیز سرزمین آمایش برنامه رسانی روز به فرآیند
 به پایش از حاصل اطالعات است. پذیرامکان پایش نظام تدوین
 باشد.می زمین کاربری برنامه روزرسانی به برای نیازپیش عنوان

 مرتبط فاکتورهای داشتن نظر در رسانی، روز به روند طی بنابراین
 جدید قوانین آنها، پایش و ضیارا کاربری ریزی برنامه اهداف با
 سرزمین، آمایش با رابطه در المللیبین -ملی شده روز به یا

 طبیعی زیستمحیط در تغییر محلی، و ایمنطقه هایسیاست
 )مثل شناسیجمعیت زایی(،بیایان و اقلیمی تغییرات مثل)

 در تغییر یا و پناهندگان( پذیرش یا شهر به روستا از مهاجرت
 شمار به مهم فاکتورهای جمله از اجتماعی -اقتصادی شرایط

 (.(Jansen et al., 2012 آیندمی

 

 تحقیق پیشینه 

 توسط هااستان آمایش برنامه جدید خدمات شرح ابالغ زمان از
 منظور به ایمطالعه کنون، تا ایمنطقه توسعه و آمایش امور دفتر

 نشده انجام کشور در هااستان آمایش هایبرنامه ارزیابی و پایش
 در خارجی منابع مرور به عمدتا بخش این در بنابراین است.
 آمایش پایش نظام تدوین در شده انجام مطالعات با رابطه

 است. شده پرداخته

 سرزمین آمایش سیستم پایش و اصالح در پیشگام کشورهای از
 کشور زیستمحیط سازمان برد. نام را فنالند کشور میتوان
 اوایل تا 1113 دهه اواخر از را آمایش برنامه پایش وظیفه فنالند،

 آمایش پایش در نظر تجدید است. داشته عهده بر 1103 دهه
 نظارت تحت (SYKE) فنالند زیستمحیط سازمان توسط
 در که طوری به شد. انجام 1111 سال در زیستمحیط وزارت

 بار اولین برای زیستمحیط وزارت آمایش، برنامه اصالحات
 وزارت قوانین، این طبق کرد. مطرح را ریزیبرنامه پایش مقررات
 و زمین کاربری توسعه بر پایش و نظارت باید زیستمحیط
 را باره این در ضروری داده پایگاه حفظ و سازانسان زیستمحیط
 .(Koskenniemi, 2012) دهد انجام

 برای را راهنمایی ،1113 سال در جهانی بار و خوار سازمان
 آمایش برنامه پایش راهنما، این در داد. ارایه سرزمین آمایش
 از بعد که است سرزمین ریزیبرنامه فرایند از مرحله آخرین
 باید پایش فرایند راهنما، این طبق است. گرفته قرار اجرا مرحله
 استفاده هایفعالیت آیا گذارد: اختیار در را زیر هایپرسش پاسخ

 و اثرات آیا است؟ شده انجام ریزیبرنامه طبق زمین از
 برنامه اهداف آیا اند؟شده بینی پیش قبل از اجرا، هایهزینه

 .(FAO, 1993) ایمرسیده اهداف به مقدار چه که این و معتبرند
  وضعیت پایش با رابطه در اخیر دهه در که هایـیمطالعه رـدیگ از
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 کشور هایهمطالع به توانمی است، گرفته انجام آمایش
 سال در (1)صربستان ملی فضایی برنامه کرد. اشاره صربستان

 پایدار، توسعه افزایش برنامه این اهداف از شد. تصویب 2313
 در است. اقتصادی توسعه و فرهنگی میراث و زیستمحیط حفظ
 برای ساله 1 زمانی بازه یک در شاخص 136 از مطالعه این

 نیز هاشاخص بندیطبقه است. شده استفاده پایش برنامه اجرای
 شاخص اهمیت یا ضرورت ها،داده بودن دسترس در به توجه با
 گرفته انجام فضایی ملی طرح هایاولویت و هدف با رابطه در

 (.Dželebdžić & Bazik , 2011) است
ESPON  برنامه حمایت با KITCASP (2) تحقیقاتی پروژه

 توسعه و آمایش برنامه پایش هدف با نیز اروپا در 2013
 در زمینی پیوستگی و انسجام بررسی برای کلیدی هایشاخص

 برای را راهنمایی پروژه این خروجی .است شده انجام اروپا سطح
 استفاده برای مندعالقه گذارانسیاست دیگر و مکانی ریزانبرنامه

 هایشاخص از ایمجموعه توسعه یا و ESPON(3) هایداده از
 و فضایی هایاستراتژی پایش و سازیآماده برای قراردادی
 تعیین هایشاخص گذارد.می اختیار در زمینی توسعه هایسیاست

 333 شامل مطالعه، این در آمایش برنامه پایش برای شده
 اقتصادی، پذیریرقابت و انعطاف اصلی بخش 0 در اولیه شاخص
 و اجتماع یکپارچگی و انسجام شده، مدیریت فضایی توسعه
 در که باشندمی زیستیمحیط منابع مدیریت و زندگی کیفیت
 یافته تقلیل پایش کار انجام برای نهایی شاخص 23 به نهایت
 (.Daly et al., 2013; Mehlbye, 2013) است

 فضایی مدیریت تحت مناطق وضعیت ارزیابی و پایش پروژه
(MESMA)(0) بین روش یک از استفاده لزوم بر اروپا در 

 کرده تاکید فضایی ریزیبرنامه پایش کار انجام برای ایرشته
 ابزار، مفاهیم، از پروژه، این در شده تدوین چارچوب است.

 کارایی ارزیابی بر مبتنی پایش هایشاخص تدوین و مدلسازی
 کرده استفاده مطالعه مورد مناطق هایاکوسیستم در مدیریت

 زمین مدیریت عمده اهداف تعیین از بعد که ترتیب بدین است.
 محیطی فشارهای منطقه، هایاکوسیستم شرایط منطقه، هر در

 سازی نقشه هاشاخص تدوین پایه بر حاصله اثرات و آنها بر وارده
 بخشی اثر و کارایی سطح ارزیابی به اساس این بر و شده

-Buhl) شودمی اقدام منطقه هر در آمایش هایبرنامه

Mortensen et al., 2017). 
 پایش هدف با ایمطالعه کشور، داخل در شده انجام تحقیقات در

 زمینه در مطالعاتی تنها خورد.نمی چشم به آمایش هایبرنامه

 در روستایی و شهری توسعه هایپروژه پیشرفت میزان ارزیابی
 و اقتصادی زیرساختی، -اجتماعی هایشاخص تعریف قالب

 به توانمی جمله آن از که است شده انجام زیستیمحیط
 ؛1311 ،حسینی و قرخلو ؛1311 ،همکاران و کالنتری) مطالعات
 کرد. اشاره (1311 ،همکاران و آباد خلیل کالنتری

 

 آمایش برنامه پایش هایروش انواع بندیطبقه 

 آمریکا در زمین مدیریت حوزه توسط شده ارایه راهنمای طبق
 را سرزمین آمایش با مرتبط پایش هایروش انواع (،2331)

 :(BLM manual, 2005) کرد بندیطبقه گروه سه در میتوان

 و آمایش برنامه کارایی پایش .2 آمایش، برنامه اجرای پایش .1
 آمایش برنامه ارزیابی .3
 به دستیابی و آمایش طرح کامل اجرای اجرا، پایش از هدف .1

 مدیریتی اقدامات پایش، نوع این در است. نظر مورد نتایج
 تحت سپس و شده تعیین آمایش، تصمیمات اجرای برای الزم

 اجرا مرحله یک در گاهی اقدامات این گیرند.می قرار نظارت
 شوندمی تکرار مشخص زمانی فواصل در نیز گاهی و شده

 آسیب آبخیز حوزه احیای برای الزم مدیریتی اقدامات )مانند
 قالب در و شده انجام سالیانه حداقل باید اجرا پایش دیده(.

 گزارش این شود. مستندسازی گزارش، یا ردیابی سیستم یک
 و رسیده اجرا به مدیریتی، اقدامات کدام که این مورد در باید

 آمایش، تصمیمات اجرای برای الزم اقدامات سایر
 کند. رسانیاطالع

 به دسترسی در را ویژه فعالیت یک موفقیت کارایی، پایش .2
 برای کارایی، پایش در بنابراین کند،می ارزیابی خود هدف

 برنامه اجرای با مطلوب نتایج حصول عدم یا حصول ارزیابی
 باشد.می تغییرات تعیین هایشاخص توسعه به نیاز آمایش،

 که دارند نام گرانتیجه یا محصول هایشاخص ها،شاخص این
 از حاصل خروجی بررسی به آمایش، برنامه اجرای از بعد

 نیز (Feitelson et al., 2017) پردازند.می برنامه اجرای
 کشور رد آمایش هایبرنامه شدن اجرایی ارزیابی برای

 برنامه با نتیجه مطابقت ارزیابی» بر مبتنی روش از اسرائیل،
 به را آمایش اهداف تحقق درجه که کردند استفاده «(1)آمایش

 از استفاده )با کیفی و (GIS با )مدلسازی کمی صورت دو
  .کندمی بیان پرسشنامه( قالب در کارشناسی نظرات

 اجرای از حاصل نتایج بررسی با آمایش، برنامه ارزیابی .3
 در و ارزیابی را تصمیمات اعتبار آمایش، برنامه تصمیمات
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 ارزیابی در دهد.می انجام را برنامه در بازنگری لزوم صورت
 هاشاخص این شود.می استفاده فرآیند هایشاخص از برنامه،

 کنندمی کمک ریزانبرنامه به آمایش برنامه تدوین فرآیند در
 برند. پیش به درستی مسیر در را برنامه تا

 آمایش هایبرنامه موفقیت میزان ارزیابی حاضر، مطالعه از هدف
 چارچوب بنابراین است، آمایشی اهداف به دستیابی در هااستان

 که شد خواهد بررسی «آمایش برنامه کارایی پایش نظام تدوین»
 نظام تدوین» عنوان تحت اختصار به شناسی روش بخش در

 کار، روش با آشنایی برای نیز پایان در .است شده آورده «پایش
 تعیین مرحله تا قزوین استان آمایش پایش نظام تدوین

 .است شده ارایه پایش، نهایی هایشاخص

 هاروش و مواد
 پایش نظام تدوین شناسیروش 

 شاخص» بر پایش، شناسیروش با رابطه در مختلف منابع مرور
 به هاشاخص تحلیل و تجزیه دارد. داللت پایش نظام بودن «مبنا

 خاص هدف یا سیاست یک آیا کهاین مورد در آگاهانه بینش
 اعتماد قابل اطالعات و کندمی کمک خیر، یا بوده موفق آمایشی

 گذاردمی اختیار در آمایش برنامه اجرای روند با رابطه در

(Jansen et al., 2012.) برنامه پایش نظام تدوین مراحل 
  است. شده داده نشان (1) شکل در هااستان آمایش
 ثانویه غربالگری دهد،می نشان( 1) شکل که طورهمان

 بودن دسترس در و شاخص اهمیت درجه به توجه با هاشاخص
 هاشاخص بندیاولویت نحوه( 2) شکل گیرد.می صورت اطالعات

 al., 2012) Jansen دهدمی نشان مولفه دو این اساس بر را

et.) قرار پایش کار اول اولویت در هاییشاخص اساس، این بر 
 اهمیت درجه بیشترین کارشناسی، نظرات اساس بر که گیرندمی
 آسانی به موجود، هایداده به توجه با و داشته پایش کار در را

 شودمی شامل را هاییشاخص دوم، اولویت باشند. دستیابی قابل
 بود، خواهد اول گروه هایشاخص با مشابه اهمیتشان درجه که

 دارند. داده تولید و آوریجمع به نیاز محاسبه برای ولی
 که هستند «کلیدی هایشاخص» دوم، و اول گروه هایشاخص

 بر در را پایش کار برای نیاز مورد هایشاخص از درصد 13
 اهمیت درجه از چهارم، و سوم گروه هایشاخص گیرند.می

 هایشاخص و برخوردارند کلیدی هایشاخص به نسبت کمتری
 از سریعتر ها،داده بودن دسترس در لحاظ به سوم گروه

 باشند.می محاسبه قابل چهارم گروه هایشاخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آمایش برنامه پایش نظام تدوین مراحل(: 1) شکل

  هااستان

 (Daly et al, 2013 ;ESPON, 2013 از اقتباس )با

 

 پایش برنامه ارزیابی هایشاخص چارچوب تدوین  

 پایش هایشاخص تدوین برای چارچوبی ساختن فراهم منظور به
 در پایش مرسوم هایشاخص استخراج و ها،استان آمایش برنامه

 زیستی،محیط و فرهنگی -اجتماعی اقتصادی، کالن بخش سه
 ( ,BLM manual گرفت انجام مربوطه علمی پیشینه مرور

2013 al., et Daly 2005;(. سرزمین ایشـآم که یــجایآن از  

های کلیدی ها با توجه به اولویتغربالگری اولیه شاخص
  استانیهای ملی و اهداف آمایش سیاست

 های بهینهانتخاب شاخص

ها با توجه به اهمیت شاخص و غربالگری ثانویه شاخص

 در دسترس بودن داده برای محاسبه شاخص

های نهایی و محاسبه هر شاخص در ابتدا و تعیین شاخص

 انتهای دوره زمانی پایش

 

اطالعات مرتبط ها حاوی تهیه جدول اطالعاتی شاخص

 نهاد مسئول ارائه شاخصبا نحوه محاسبه و 

های تجزیه و تحلیل میزان اجرایی شدن اهداف و اولویت

 آمایش استان

هایی که با حد مطلوب گذاری ساالنه برای شاخصهدف

 خود فاصله دارند 

 هاارائه گزارش ساالنه از وضعیت شاخص

  

 بعد از به روز رسانی برنامه آمایش استان بازنگری در پایش
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 (Jansen et al., 2012) آمایش برنامه پایش های شاخص بندی اولویت نحوه (:2) شکل
 

 هایشاخص دارد، بر در نیز را پایدار توسعه اهداف تحقق
 شد داده قرار نظر مد نیز پایدار توسعه کمیسیون پیشنهادی

(UN, 2007). در ها شاخص تدوین که است ذکر به الزم 
 انجام آمایش برنامه اثربخشی ارزیابی برای صرفا حاضر، مطالعه
 برنامه اجرای پایش هایشاخص به پرداختن از و است گرفته

 کالن هایشاخص تدوین از پس است. شده اجتناب آمایش
 آمایش برنامه گزارش با مطابق نهایی هایشاخص پایش، بخش
 این به توجه با همچنین .شد خواهند تنظیم استان هر به مربوط

 و هاپروژه ها،طرح تحقق میزان بررسی پایش، کار از هدف که
 استانی اهداف به توجه است، استانی آمایش برنامه اهداف

 توسعه بخشی اهداف استان، هر توسعه پایه نظریه از )برگرفته
 برای نظرهای اجرایی موردبرنامه مایش(،آ ملی ضوابط و استان
 و نقش و استان آمایش راهبردهای استان، آمایش اهداف تحقق
-اقتصادی توسعه هایبرنامه اهداف تحقق در استان هر جایگاه

 برنامه پیشبرد ارزیابی هایشاخص تعیین در کشور اجتماعی
 و غربالگری در باید که رسدمی نظر به ضروری استان هر آمایش

 گرفته نظر در استان هر برای پایش نهایی هایشاخص تدوین یا
 شود.

 
 قزوین استان آمایش برنامه پایش نظام تدوین

 مطالعه مورد منطقه 

 این باشد.می قزوین استان تحقیق، این در مطالعه مورد منطقه
 13و درجه 13و دقیقه 01 و درجه 01 جغرافیائی طول بین استان

 01 و درجه 36 و دقیقه 23 و درجه 31 جغرافیائی عرض و دقیقه
 و گیالن هایاستان به شمال از که است شده واقع دقیقه

 همدان هایاستان به جنوب از البرز، استان به شرق از مازندران،
 طبق شود.می محدود زنجان استان به غرب از و مرکزی و

 6 و شهر 21 دارای قزوین استان سیاسی، تقسیمات آخرین
  باشد.می شهرستان

 
 تدوین جهت استان آمایش برنامه نظام شناسیروش 

  پایش هایشاخص

 هر آمایش پایش برنامه تدوین برای شد، ذکر که طورهمان
 و راهبردها ها،سیاست اهداف، کامل و جامع شناخت استان،
 ضروری هااستان آمایش برنامه در توسعه شده تدوین هایبرنامه
 متن در باال موارد بررسی از پس نیز حاضر تحقیق در است.

 آمایش برنامه پایش ساختار قزوین، استان آمایش برنامه گزارش
 از هدف (.0 )شکل ندشد ارایه پایش هایشاخص و تدوین استان
 برنامه مختلف ابعاد تعامل و ارتباط تعیین ساختار، این ترسیم
 است. ملی آمایش کالن اهداف با و یکدیگر با استان آمایش

 که اساسی عوامل یا سنجش محورهای طریق، این از همچنین
 ،کنندمی ایفا را اصلی نقش استان آمایش برنامه تحقق در

  شد. خواهند شناسایی
 توسعه پایه نظریه سرزمین، آمایش ملی ضوابط ساختار، این در

 تدوین و تعیین برای باالدستی اسناد کشور اندازچشم سند و ملی
 در باشند.می استان توسعه پایه نظریه و استان آمایش ملی اهداف

 درجه اهمیت شاخص
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 با ترتیب به آمایش استانی و استانی بین اهداف بعد، سطح
 استان توسعه پایه نظریه و استان آمایش ملی اهداف از استفاده
 تعیین اصلی مسیرهای نیز آمایش راهبردهای شوند.می تدوین

 )در استان آمایش برنامه اهداف از یک هر به دستیابی برای شده
 شدن اجرایی باشد.می استانی( و استانی بین ملی، سطوح

 فضایی دهیسازمان راهبردهای از استفاده با استانی، راهبردهای
 ها،طرح ها،سیاست مجموعه توسط خود که است پذیرامکان
 اجرایی استان آمایش هایبرنامه قالب در الزم اقدامات و هاپروژه

 شد. خواهند
 مناطق به استان تقسیم قزوین، استان آمایش برنامه مطالعات در 

 و اقتصادی طبیعی، وضعیت هایتفاوت اساس بر ریزیبرنامه

 اقتصادی تعامالت به توجه با نیز و یکدیگر با مناطق اجتماعی
 منطقه هر برای بتوان تا است گرفته انجام منطقه هر درون
 بر داد. ارایه آن مقتضیات و شرایط با متناسب اجرایی هایبرنامه

 تقسیم ریزیبرنامه منطقه هشت به قزوین استان اساس، این
 از یک هر سطح در اجرایی هایبرنامه که (3 )شکل است شده

 اند.شده تعریف مجزا طور به استان آمایشی گانه 1 مناطق
 قالب در استان، آمایش برنامه پایش برای سازیشاخص بنابراین
 اجرایی هایبرنامه تحقق پایش برای هاشاخص تبیین و تعریف

 گرفت. خواهد انجام استان گانه 1 مناطق از یک هر در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  آمایش ریزیبرنامه دیدگاه از قزوین استان بندیمنطقه (:3) شکل

 (1331 ،البرز توسعه و آمایش مشاور مهندسان منبع:)
 

 3 مناطق در قزوین استان آمایش برنامه پایش نظام 

  آمایشی گانه

 استان آمایش برنامه شد، داده شرح قبل بخش در که طورهمان
  در

 اهداف تحقق برای اجرایی هایبرنامه تعریف قالب در نهایت
 شود.می اجرایی گانه 1 مناطق از یک هر در استان آمایش

 هایبرنامه تحقق پایش هایشاخص تعیین از پس بنابراین
 استان، آمایش برنامه مراتبی سلسله سطح ترینپایین در اجرایی
 کمی گانه 1 مناطق از یک هر در آمایش برنامه تحقق میزان
 و اهشاخص اولیه غربالگری از پس راستا، این در شد. خواهد

 هاشاخص ثانویه غربالگری (1 )شکل بهینه هایشاخص انتخاب
 هر اهمیت بندیاولویت نیز و آنها نسبی اهمیت تعیین برای

 از استفاده با منطقه، هر در آمایش برنامه تحقق برای برنامه
 مراتبی( سلسله تحلیل روش قالب )در زوجی مقایسه ماتریس

 دو در زوجی مقایسات ماتریس بنابراین گرفت. خواهد انجام
 بر و تدوین «اجرایی هایبرنامه » و «پایش هایشاخص» سطح
 برای 2 شکل بر استناد با )و شناسیکار نظرات اساس
 سلسله ساختار شد. خواهد دهیارزش ها(شاخص بندیاولویت
 هر سطح در ناستا آمایش برنامه تحقق پایش نظام مراتبی
 است. شده داده نشان (1) شکل در منطقه،
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 نگارنده( )منبع: قزوین استان آمایش برنامه پایش نظام تدوین شناسیروش (:4) شکل

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 نگارنده( )منبع: منطقه هر سطح در قزوین استان آمایش برنامه پایش جهت مراتبی سلسله ساختار (:5) شکل

 

 دو بین قضاوتی امتیازدهی برای زوجی، مقایسات ماتریس در
 ,Saaty) شودمی استفاده ساتی کمیتی 1 مقیاس از عنصر

 ماتریس در هرعنصر اهمیت ضریب محاسبه برای (.1980
 به ماتریس هایردیف هندسی میانگین ،نیز زوجی مقایسات

 هر نهایی وزن نهایت در شد. خواهند نرمالیزه و آمده دست

 ضرب از استفاده با منطقه، هر آمایش برنامه پایش در شاخص
 برنامه نسبی اهمیت در شاخص هر نسبی اهمیت مراتبی سلسله
  آید.می دست به مربوطه اجرایی

 مقیاس در هاشاخص تمامی مقادیر سازی استاندارد بعد، مرحله در
  طـرواب از ادهـاستف با عمل این گیرد.یـم انجام یک تا رـصف بازه

 برنامه اجرایی اییبرنامه اجر برنامه اجرایی برنامه اجرایی

 اجرایی شاخص اجرایی شاخص اجرایی شاخص

 پایش برنامه آمایش در هر منطقه

 ضوابط ملی آمایش سرزمین

 نظریه پایه توسعه استان اهداف ملی آمایش استان

 اهداف بین استانی آمایش

 کشور اندازسند چشم نظریه پایه توسعه ملی

 اهداف استانی آمایش

 راهبردهای آمایش استان

 راهبردهای سازماندهی فضایی

 گانه استان 1مناطق  های اجراییبرنامه

های پایش برنامه آمایش جهت تدوین شاخص

 های اجراییارزیابی تحقق برنامه
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 (:1313 )مالچفسکی، است پذیرانجام زیر شده تعریف

 مطلوبیت افزایش از حاکی مذکور شاخص مقدار افزایش اگر .1
 زندگی: به امید شاخص مانند باشد

x شاخص استاندارد مقدار  = x مقدار شاخص  / x شاخص 
مقدار مطلوب  

 مطلوبیت کاهش از حاکی مذکور شاخص مقدار افزایش اگر .2
 بیکاری: نرخ مانند باشد

x شاخص استاندارد مقدار  = 1 –  (x مقدار شاخص  / x شاخص 
مقدار مطلوب ) 

 شده استاندار مقدار ضرب ها،شاخص کلیه استانداردسازی از پس
 جمع از و شده محاسبه شاخص اهمیت ضریب در شاخص هر

 اجرایی میزان ها،شاخص برای آمده دست به شده موزون مقادیر
 )که استان گانه هشت مناطق از یک هر در آمایش برنامه شدن

 خواهد سازیکمی است( شده تعریف اجرایی هایبرنامه قالب در
 تحقیق در شده معرفی پایش نظام بهتر درک برای شد.

 دو منطقه در آمایش برنامه پایش هایشاخص حاضر،تدوین
 محاسبه و هاشاخص استاندارسازی )الموت(،نحوه قزوین استان
 شود.می داده شرح منطقه این در آمایش برنامه تحقق میزان

 
 دو منطقه در آمایش برنامه پایش هایشاخص تدوین 

 قزوین استان )الموت(

 آمایش برنامه در شده تدوین راهبردهای و اهداف اساس بر
 هر در استان موجود وضعیت تحلیل و شناخت و قزوین استان

 تحقق برای نظر مورد هایبرنامه عناوین گانه، 1 مناطق از یک
 هر برای استان آمایش برنامه گزارش در استان آمایش اهداف
 اجرایی هایبرنامه عناوین به توجه با است. شده تعیین منطقه
 پایش هایشاخص ،منطقه موقعیت به توجه با و الموت، منطقه
 تدوین و انتخاب تحقیق کارشناسی تیم توسط برنامه هر با مرتبط

 (.2 جدول) اند شده
 از اجرایی، برنامه هر برای پایش هایشاخص تدوین از پس

 پروژه تیم کارشناسی نظرات میانگین و زوجی مقایسات ماتریس
 از یک هر به دهیوزن برای expert choice افزار نرم و

 اوزان شد. استفاده (1 )شکل مراتبی سلسله درخت سطوح عناصر
 پایش هایشاخص و اجرایی برنامه هر برای آمده دست به نهایی
 پرانتز( داخل )اعداد (2) جدول در الموت، منطقه در آمایش برنامه
 نهایی اوزان محاسبه که است ذکر به الزم است. شده آورده

 با ساتی، مراتبی سلسله ترکیب اصل طبق شاخص هر به مربوط

 وزن در شاخص آن برای آمده دست به مقدار ضرب از استفاده
 ضریب همچنین است. آمده دست به آن مربوطه اجرایی برنامه

 زوجی هایمقایسه ماتریس سه هر برای شده محاسبه ناسازگاری
 در قبول مورد سازگاری دهندهنشان که باشدمی 1/3 از کمتر

 .(Triantaphyllou & Mann, 1995) هاستقضاوت
 مقادیر میبایست ها،شاخص اهمیت ضرایب محاسبه از پس

 عدم به توجه با که شود استانداردسازی هاشاخص عددی
 گانه 1 مناطق از یک هر سطح در کمی هایداده به دسترسی

 پذیرامکان استان سطح در تنها هاشاخص مقادیر )محاسبه استان
 اداری نهاد توسط محاسبه برای هاشاخص بندیطبقه است(،

 ارایه و استان( ریزیبرنامه و مدیریت سازمان دستور )به مربوطه
 است. ضروری شده تعیین زمانی بازه در هاشاخص عددی مقادیر

 مسئول، هایسازمان سوی از شاخص هر مقادیر ارایه از پس
 ضرب آنها اهمیت ضرایب در هاشاخص شده استاندارد مقادیر
 شوند.می جبری جمع یکدیگر با شده موزون مقادیر سپس شده،
 به را منطقه در اجرایی برنامه هر تحقق میزان حاصل، مقدار
 دهد.می دست

 در سوم اجرایی برنامه تحقق درصد محاسبه نحوه مثال عنوان به
 بود: خواهد زیر شرح به الموت منطقه

 منابع حفظ» سوم اجرایی برنامه تحقق میزان

 A = «ها(دره-)باغ کشاورزی تولید ایحاشیه

 کشاورزی ایحاشیه تولیدات نسبت» شاخص شده استاندارد مقدار
 X1= «کشاورزی اصلی تولیدات به

 افزوده ارزش در تغییر میزان» شاخص شده استاندارد مقدار
 X2= «ایحاشیه محصوالت

 تخصیص سطح در تغییر میزان» شاخص شده استاندارد مقدار

 X3= «ایحاشیه محصوالت به یافته

 ایحاشیه محصوالت سهم متوسط» شاخص شده استاندارد مقدار
 X4= «الموت منطقه در خانوار معیشت تامین در

 هایتولید به کشاورزی ایحاشیه هایتولید نسبت» شاخص وزن
 W1= «کشاورزی اصلی
 محصوالت افزوده ارزش در تغییر میزان» شاخص وزن

 W2= «ایحاشیه
 به یافته تخصیص سطح در تغییر میزان» شاخص وزن

 W3= «ایحاشیه محصوالت
  تامین در ایهـحاشی والتـمحص مـسه وسطـمت» اخصـش وزن
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 W4 (1) A=X1W1+X2W2+X3W3+X4W4= «الموت منطقه در خانوار معیشت

 

 الموت منطقه در آمایش برنامه اجرایی هایبرنامه پایش هایشاخص (:2) جدول

 شاخص اجرایی برنامه عنوان

 و منابع از حفاظت (1)
 عنوان به طبیعی محیط

  پایدار توسعه بستر
(630/3=1B) 

 منطقه عرصه کل از شده حفاظت مناطق درصد 
(3003/3=1C) 

 زیرزمینی و سطحی آب کیفیت هایشاخص (2=1201/3C) 

 سال در نفر هر برای کربناکسیددی انتشار سرانه 
(3611/3=3C) 

 آب منابع از برداشت )درصد منطقه در آبی تنش درصد 
 (4C=1336/3) تجدیدپذیر(

 سبز فضای سرانه ( 5=33/3C) 

 از مراتع و هاجنگل سازمان مدیریت تحت هایجنگل درصد 
  (6C=3313/3 منطقه جنگلی هایعرصه کل

  شده داده کاربری تغییر مرتع( و )جنگل طبیعی اراضی درصد 
 (7C=310/3) هاکاربری سایر به

 کشاورزی بخش در آب وریبهره میزان (8=36000/3C) 

 سال( در )هکتار زایی بیابان مهار میزان (9=3300/3C) 

 کل وسعت به فرسایش برابر در شده کنترل اراضی وسعت 
  (10C=3310/3) فرسایش معرض در اراضی

 هایجنگل کل به شده احیا هایجنگل مساحت نسبت 
 (11C=3033/3) یافته تخریب

 گردشگری توسعه (2)
 گردیطبیعت بر مبتنی
(2113/3=2B) 

 ساالنه( گردشگران تعداد آمار( (12=3101/3C) 

 سال در گردشگران کل به طبیعت گردشگران نسبت 
(31111/3=13C) 

 اشتغال کـل بـه گردشـگری بخش در اشتغال درصد 
(3330/3=14C) 

 دیگر در منطقه درآمد کل به گردشگری از حاصل درآمد 
 (15C=3333/3) اقتصادی هایبخش

 گردشگری خدمات کننده عرضه نهادهای تعداد 
(3126/3=16C) 

 برای شده اجرا و تهیه هـای برنامـه و طرحها تعداد 
 (17C=31011/3) روستایی گردشگری

 مناطق کل به شده حفاظت مناطق درصد (18=3133/3C) 

 گردیطبیعت تورهای رسمی راهنمایان تعداد 
(3302/3=19C) 

 رسیده برداریبهره به گردشگری هایمجتمع تعداد 
(331/3=20C) 

 برداریبهره و شده تجهیز گردشگری نمونه مناطق تعداد 
 (21C=3302/3) شده

 منطقه هایهتل در شبانه اقامت تخت تعداد 
(33126/3=22C)   

 منظظظظ    حفظظظظ  (3)

 تول ظظظظ  ایح شظظظظ  

 ه (دره-)  غ کش ورزی

(7401/4=3B) 

 اصلی تولیدات به کشاورزی ایحاشیه تولیدات نسبت 
 (25C=3016/3) کشاورزی

 ایحاشیه محصوالت افزوده ارزش در تغییر میزان 
(3266/3=26C) 

 محصوالت به یافته تخصیص سطح در تغییر میزان 
 (27C=3112/3) ایحاشیه

 خانوار معیشت تامین در ایحاشیه محصوالت سهم متوسط 
 (28C=3132/3) الموت منطقه در

 

 برنامه هر برای آمده دست به امتیاز تفسیر چگونگی 

 اجرایی

 دسته ب عددی اجرایی، برنامه هر برای امتیاز محاسبه از پس
 با باشد.می برنامه آن کمی تحقق میزان نشانگر که آمد خواهد
 در اجرایی برنامه هر هایشاخص استاندارد مقادیر کهاین به توجه
 اهمیت ضرایب دیگر سویی از و دارد قرار یک تا صفر عددی بازه

 نیز برنامه هر هایشاخص زوجی مقایسه هاییس ماتر از حاصل
 آمده دست به عددی مقدار بنابراین است، یک تا صفر بازه در

 تا صفر عددی بازه در نیز برنامه هر شدن اجرایی سنجش برای
 آمده دست به عددی مقدار اگر دیگر عبارت به گیرد.می قرار یک

 این از حاکی شود، یک با برابر نظر مورد اجرایی برنامه برای
 یافته درصد( 133) کامل تحقق مذکور کیفی هدف که بود خواهد
 بدیهی شود، صفر با برابر شده محاسبه مقدار اگر بالعکس و است
 نشده محقق مطلقاً اجرایی برنامه قالب در مذکور هدف که است
 و صفر بین ما مقادیر برای (.1311 )کاظمیان، درصد( )صفر است
 که نمود ضرب 133 عدد در را حاصله مقادیر میبایست یک

 به نظر. مورد اجرایی برنامه تحقق درصد از است عبارت حاصل
 اجرایی هایبرنامه یکی برای شده محاسبه مقدار اگر مثال عنوان
 برنامه تحقق میزان که است معنی این به شود 3/3 با برابر

 باشد.می درصد 33 مذکور اجرایی
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 اطالعات و آمار آوریجمع نظام سازیپیاده و طراحی 

 استان آمایش برنامه پایش برای مکانی

 بسترسازی حاضر، مطالعه در پایش نظام تدوین از غایی هدف
 از و معین زمانی هایدوره در نظارتی هایشاخص محاسبه جهت

 عدم یا تحقق میزان لحاظ به موجود وضعیت ارزیابی طریق این
  هاست.استان سرزمین آمایش بخش هایبرنامه و اهداف تحقق
 هااستان آمایش برنامه پایش نظام تدوین دستورالعمل طبق

 دوره پایان در هاشاخص وضعیت از گزارش ارایه (،1 )شکل
 مسئول نهادهای توسط شاخص هر پایش برای شده تعیین زمانی

 اجرایی سطح تحلیل و تجزیه اساس، این بر باشد.می ضروری
 بوده، پذیرامکان استان آمایش هایاولویت و اهداف شدن
 وضع به توجه با شاخص هر برای مطلوب وضع گذاریهدف

 تحقق سطح پایش ترتیب بدین و گرفته صورت آن موجود
 هایشاخص وضعیت پایش از استفاده با استان آمایش اهداف

 مناطق از یک هر که این به توجه با بود. خواهد پذیرامکان پایش
 شامل را استان از بیشتر یا بخش 2 قزوین، استان آمایشی گانه 1

 سطح در هاشاخص کمی مقادیر ارایه بنابراین (،3 )شکل شودمی
 هیچ حاضر حال در که است ضروی استان هایبخش از یک هر

 بنابراین است. نگرفته صورت استان در باره این در اقدامی گونه
 کمک به استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان شودمی پیشنهاد

 در ،ذیربط هایسازمان و ادارات مطالعات و آمار واحدهای
 هایکمیته و هاکارگروه قالب در شده سازماندهی چارچوبی
 1 مناطق از یک هر در پایش هایشاخص سازیکمی ،تخصصی

 د.گیر عهده بر را گانه
 هر با رابطه در نظارتی هایگزارش اخذ برای پیشنهادی چارچوب
 و هاسازمان از الزم اطالعات و هاداده دریافت و شاخص
 گانه 1 مناطق از یک هر سطح در ذیربط اجرایی هایدستگاه
 است. شده ارایه زیر جدول شرح به استان آمایشی

 
 استان آمایش برنامه پایش هایشاخص به مربوط اطالعات و آمار اخذ برای پیشنهادی چارچوب (:3) جدول

 
 شناسایی استان، آمایش اهداف تحقق میزان شدن کمی از پس
 و محیطی شرایط با رابطه در تهدید و فرصت قوت، و ضعف نقاط

 تحقق زمینه که اجرایی هایدستگاه درونی هایتوانایی
 ضروری نمایند،می فراهم را سرزمین آمایش هایگیریجهت
 اجرای برای الزم مدیریتی اقدامات و هااستراتژی بتوان تا است

 اتخاذ را آمایش برنامه اهداف موثر پیشبرد و آمایش تصمیمات
 از 3-1-1 بخش در بررسی این از حاصل اطالعات آخر در .نمود

 ارتقاء اجرایی برنامه )تدوین سرزمین آمایش خدمات شرح گزارش
 خواهد اعمال استان( آمایش اجرایی سازمان کارایی و ظرفیت

  شد.
 

 گیرینتیجه و بحث
 هر کشور، ریزیبرنامه نظام از دهه شش از بیش گذشت با امروزه

 و مناطق هایقابلیت و سرزمین از بهینه استفاده موضوع چند
 شیآما ریزیبرنامه قالب در پرتراکم مناطق از زداییتمرکز
 ریـزانبرنامـه هـایدغدغـه تـرینمهم از یکی عنوان بـه همواره
 جهت آمایش هایطرح تهیه نیز اساس این بر و بوده کشور

 مـورد کشور توسعه هایبرنامه در سـرزمین از بهینـه استفاده
 ریزیبرنامه فرآیند بر مشخصی راهبرد ولیکن گرفته، قرار کیدتا

 رویکردهای جامعیت، نظر از هابرنامه و نبوده حاکم کشور
 همواره گیرانتصمیم و گذارانسیاست نگاه و بخشی -ایمنطقه
 آمـایش مبنـای بـر فـضایی ریزیبرنامه و بوده تغییر خوشدست

   شاخص: نام

  شاخص: تعریف

 بررسی: مورد آمایشی منطقه

 محاسباتی: فرمول 

 شاخص آماری اقالم مشخصات

 بینیپیش مطلوب وضع
 سال آن در شده

 موجود وضع
سال... در  

 در دتولی پیشینه
 منطقه

 مسئول سازمان
شاخص تولید  

زمانی دوره تولید روش   سازنده آماری اقالم  
 شاخص
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 قرار جدی توجه مورد عمل در ای،منطقه یا ملی کار تقسیم و
 در بازنگری برای شناسانهآسیب دید بنابراین است. نگرفته
 سرزمین، آمایش برنامه آن موازات به و توسعه هایبرنامه

 واقعی جایگاه به یابیدست برای را کشور تواندمی و بوده ضروری
 راستا، این در رساند. یاری المللیبین نظام و منطقه در خود

 اجرای نحوه بر نظارت و ارزیابی منظور به پایش نظام تدوین
 برای پایش کار نتایج از استفاده سپس و سرزمین آمایش برنامه

 چرا رسد.می نظر به ضروری هاریزیبرنامه رسانی روز به و ارتقا
 در الزم اطالعات پایش، کار از موقع به و شفاف گزارش که

 به همچنین و کرده فراهم را آمایش برنامه اجرای نحوه با رابطه
 بنابراین کند.می کمک شرایط تغییر با آن تنظیم و برنامه بررسی

 دسازیمستن و مدیریتی اقدامات بر نظارت پایش، گفت توانمی
 آمایش طرح کامل اجرای سمت به زمین مدیریت برنامه پیشرفت

 اصالحیه طبق ،راستا این در است. نظر مورد نتایج به دستیابی و
 شرح در ایمنطقه توسعه و آمایش امور دفتر سوی از ابالغی
 و ارزیابی نظام تدوین ها،استان آمایش برنامه مطالعات خدمات
 برنامه گزارشات در وجود این با که یافته ضرورت آمایش پایش

 بنابراین است. نشده گرفته نظر در هااستان از یک هیچ آمایش
 و پایش نظام طراحی جهت چارچوبی ارایه اخیر، مطالعه از هدف

 برای اساس این بر که هاستاستان آمایش برنامه ارزشیابی
 تدوین کشور، در هااستان آمایش برنامه پایش تحقق

 تهیه تشکیالتی نظام توسط استان هر در پایش هایشاخص
 استان( هر سطح در تخصصی هایکمیته )مثل آمایش طرح

 در مکانی هایداده پایگاه تکمیل به ادامه در که بوده ضروری
 شدن اجرایی که است ذکر به الزم شد. خواهد منجر رابطه این

 به و ماهر انسانی نیروی منسجم، سازماندهی نیازمند پایش نظام
 و نگهداری و ضبط تغییرات، ثبت در نوین هایفناوری گیری کار

 ،1311 سال ماه فروردین در باشد.می مربوطه هایداده پردازش
 احکام تنظیم الیحه 31 ماده طبق اسالمی شورای مجلس

 اجرای بر نظارت و استقرار منظور به کشور توسعه هایبرنامه
 آمایش عالی شورای» تشکیل با ،سرزمین توسعه راهبری نظام

 ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رئیس مسئولیت با «سرزمین
 توانمی شورا این وظایف جمله از که است نموده موافقت کشور

 توسعه راهبری نظام اجرای بر نظارت و تصویب ررسی،ب به
 اجرای بر نظارت ،آن اجزای و ارکان روابط تنظیم و سرزمین

 و استانی و ملی سطوح در سرزمین آمایش ملی ضوابط و اصول
 بنابراین کرد. اشاره بطیرذ اجرائی هایدستگاه عملکرد ارزیابی
 اجرایی جهت در موثر گامی سرزمین آمایش عالی شورای تشکیل

 در بود. خواهد هااستان آمایش برنامه پایش و ارزیابی نظام شدن
 بر عالوه پایش، کار تدقیق منظور به شودمی پیشنهاد پایان

 هااستان آمایش برنامه کارایی ارزیابی برای پایش نظام تدوین
 اجرای پایش ،است( شده پرداخته آن به حاضر تحقیق در )که

 رهیافت از توانمی راستا این در گیرد. صورت نیز آمایش برنامه
 برنامه شدن اجرایی که صورت بدین برد. بهره پروژه مدیریت
 نیروی اجرایی، هایهزینه تعیین با و پروژه یک قالب در آمایش

 و گرفته قرار کنترل و نظارت مورد الزم هایفناوری و متخصص
 آن اجرایی موانع همچنین و آمایش برنامه شدن راییاج میزان
 گیرد.می قرار ارزیابی مورد
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