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Abstract  

The participatory issue of urban development plans goes back to the reform of the structure of the current 

planning system of the country and the implementation of sustainable urban management. The current 

structure of the planning system of Iran is not very participatory and needs to be changed, and create non-

governmental institutions in the process of preparing, approving, and implementing urban development 

plans. This study aimed to explain the spatial structure of urban areas of Guilan province to create a 

landscape with a participation-based approach based on understanding the performance system and the 

city's role to investigate the difference or no difference in the landscape of cities in the province. The 

research method was qualitative. Relying on a combined participatory approach (top-down and bottom-up) 

and referring to the above documents, such as comprehensive urban plans, development plans, etc., general 

knowledge of the city was obtained. The studied geographical area is the three cities of Otāghvar in the 

east, Someh-Sara in the center, and Chubar in the west of the province, and the analysis unit was the citizens, 

managers, and urban elites. To better understand the urban space and adapt the findings of documentary 

studies to tangible facts, a survey study of the cities was performed; then, to create a landscape using the 

SWOT method, the most important strengths, weaknesses, opportunities, and threats of each city were 

identified, and the most important strategies were identified and prioritized using the QSPM method. The 

results indicated that despite the significant distance among these three cities in three different geographical 

locations and each city's specific capabilities, there is no significant difference in terms of landscape and 

functional future among them. Because each of their functional nature and aspirations are generally centered 

around the service activities, especially tourism, in such a way that the perspective of the city of Otāghvar 

is "the eco-centric city of nature tourism," the city of Chubar is the city of Kiwi with an agriculture tourism 

approach, and the city of Someh-Sarā is a tourism-transit city with an alternative tourism approach." 

 

Keywords: Participation, Landscape, Urban Development, Operating Strategic Plan.  

 

Highlight  
- Implementation of the 20-year vision of cities in the urban management system through continuous operational plans. 
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Extended Abstract  
Introduction  
Due to its geographical location and place on the southern shore of the Caspian Sea, Guilan province has formed 

a net of human settlements in which the spatial organization of its urban settlement system, concerning its 

population density and activities, requires continuous study, control, and monitoring. 

Field studies and the results of existing documentary reports show that, at present, the urban network of Guilan 

province is not as dynamic as it should be. The cities of this province are in economic, social, political, environmental, 

and physical isolation. The hierarchy of the urban system of this province has a lot of ruptures. This province, with 

52 urban points, has only one urban point with a regional function (Rasht city with 43% of the province's urban 

population), which has increased the density of housing and activities in the center of the province with these 

interpretations. Therefore, if the urban network of Guilan province can be strengthened and suitable functional plans 

can be defined for small and medium-sized cities, it will undoubtedly reduce the burden of severe congestion in the 

center of the province. Also, the demand for housing and activity in the entire urban network would be more balanced. 
In the meantime, it seems that attention to the sustainable urban management system in the form of urban vision, 

strategic plans, and preparation of long-term, medium-term, and short-term plans with the presence of all citizens 

with appropriate executive guarantees in the form of participatory approach in Guilan province can guarantee the 

improvement and development of the urban network of this province. In this regard, the main question of this research 

can be posed in this way: what is the optimal perspective of the urban network spatial organization in the three regions 

of east, center, and west of Guilan province, and is there a difference between them in terms of future performance 

perspective? 

 

Methodology 
This study used the mixed method to formulate an urban landscape for 20 years. In this way, to know the totality 

of cities and understand their challenges and potentials, they referred to the upstream documents such as land 

management, comprehensive urban plans, development documents, etc. At this stage, after recognizing the totality 

of cities, adopting the findings of documentary studies with concrete facts, and better understanding the spatial 

organization of cities, a field study with a participatory approach was on the agenda of the study team. In this way, 

at first, out of a total of three cities surveyed, 1200 people, on average, 400 people from each city were selected as 

a sample, and citizens were surveyed in the form of face-to-face and online questionnaires about the city as a 

whole. Then, using the method of precipitation of thoughts by forming groups including city managers, urban 

elites, religious and political trustees, and all stakeholders of the urban management system and based on a non-

random (targeted) sampling and available people (a total of 145 people) by forming working groups and 

specialized committees following the management structure of municipalities and the population of that city, the 

information of the studied cities is collected, coded and analyzed in Excel and SPSS, and after compiling the vision 

of cities by a collective agreement, i.e., all stakeholders. And the relevant people of the city, using the swot and 

qspm methods, strategies compatible with each city's vision were developed and then reviewed and exchanged 

views with the members of the working groups. 
 

Results and discussion 
To create a vision for each city, first, the upstream documents were studied, then interviewed with the elites and 

experts in each city. Next, each city's main strengths, weaknesses, threats, and opportunities were examined in 

three areas. Regarding the strengths, weaknesses, opportunities, and threats in these three selected cities (Someh-
Sarā, Otāghvar, and Chubar), which are each located at 3 points in the center, east, and west of the province, it 

should be acknowledged that in many of the issues due to their location in a similar climate and geographical area, 

they have commonalities, including the benefits of favorable living conditions due to the temperate climate, the 

physical stability of urban buildings and the relatively suitable coverage of city streets. Other factors such as 

adequate plants, a high share of housing gardens in the city, and the supply of various agricultural and livestock 

products in the city due to being within the sphere of influence of the surrounding villages are strengths in the 

cities of Otāghvar and Chubar. 
 

Conclusion 
In this study, the strengths, weaknesses, opportunities, and threats were first examined to achieve an optimal 

perspective in each of these three cities. According to the findings, these three cities have a lot in common. Also, 

to achieve these perspectives, the strategies of each of these three cities have been prioritized. According to the 

results obtained in the city of Otāghvar, these strategies include supporting natural tourism, establishing 

accommodation centers and commercial and recreational complexes, providing facilities to citizens, providing 

welfare facilities for tourists in the field of ecotourism and health, redefining or modifying the intersection areas 

or squares for proper access of travelers to the city, etc. Regarding the strategies in the city of Chubar, we can 

include such things as attracting investors and benefiting from the existing potential of the city, explaining the plan 
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and urban landscape according to the local architecture of the region, directing the expansion of the city towards 

the vertical development due to limitations of horizontal development, organizing, and improving the urban 

infrastructure, etc. Also, the strategies developed in the city of Someh-Sarā are: directing and smoothing the traffic 

load of the central city thoroughfares with the help of bypass axes and spaces around the city, improving inter-

organizational coordination regarding traffic management, locating parking around the main axes, strengthening 

social capital to deal with social harm, developing regular educational programs aimed at promoting students' 

culture, using new methods of urban advertising in informing citizens, creating opportunities for social 

participation for citizens, supporting the non-governmental organizations in the field of cultural affairs and women, 

strengthening the sense of belonging of citizens by building urban elements, etc. Also, after these steps, studies 

were selected to accelerate the achievement of the desired perspective. 
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 120-103 صفحات، 1401 تابستان، 9، پیاپی دوم، سال سوم، شماره مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی نشریه علمی     

 مقاله پژوهشی

 

 محورشارکتم کردیبا رو یسازاندازبه منظور چشم النیاستان گ یشهر ینواح ییساختار فضا نییتب

  جهت تقویت مدیریت پایدار شهری

 موردی: شهرهای اطاقور، چوبر، صومعه سرا( )مطالعة
 
 

1*چناری، حبیب محمودی2آقای جان، فرزانه نصیر1یخانیپورشیمیرحمحمد علی 
  3فاطمه امامیسیده ،1

 

 زیست جهاد دانشگاهی گیالن، رشت، ایران.ای، پژوهشکده محیطاستادیار گروه مطالعات ناحیه .1

 رشت، ایران.زیست جهاد دانشگاهی گیالن، ای، پژوهشکده محیطمطالعات ناحیهمربی گروه   .2

 زیست جهاد دانشگاهی گیالن، رشت، ایران. ای، پژوهشکده محیطمطالعات ناحیهپژوهشگر گروه  .3

 

  هچکید
گردد از میب سازی مدیریت شهری پایدارو پیاده کشور فعلی ریزیشهری به نوعی به اصالح ساختار نظام برنامه ةهای توسعمشارکتی کردن طرحمبحث 

ای هو نیازمند تغییر و ایجاد نهادهای مردمی در فرایند تهیه، تصویب و اجرای طرح نبودهپذیر مشارکتچندان ریزی ایران زیرا ساختار فعلی نظام برنامه

محور اندازسازی با رویکرد مشارکتچشم تبیین ساختار فضایی نواحی شهری استان گیالن به منظور ،هدف از پژوهش حاضر باشد.شهری می ةتوسع

باشد. روش پژوهش  به کار انداز شهرهای استان میتفاوت و یا عدم تفاوت درچشمیزان مبنای شناخت نظام عملکرد و نقش شهر جهت بررسی م بر

ند )باال به پایین و پایین به باال( و با مراجعه به اسناد فرادست مان بر رویکرد مشارکتی ترکیبی ءدر این چارچوب با اتکاشده به صورت کیفی است، برده

سرا سه شهر اطاقور در شرق، صومعه لعةسطح جغرافیایی مورد مطااخت کلی از شهر حاصل گشت. های توسعه و... شنطرح های جامع شهری، وطرح

های ت بهتر فضای شهری و انطباق یافتهشناخ به منظورباشد. در مرکز و چوبر در غرب استان و واحد تحلیل شهروندان و مدیران و نخبگان شهری می

سازی دازانمیدانی شهرهای مورد مطالعه در دستور کار تیم مطالعاتی قرار گرفت، سپس به منظور چشمهای ملموس، بررسی مطالعات اسنادی با واقعیت

ترین راهبردها مهم ،QSPMترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای هر یک از شهرها مشخص و به کمک روش مهم  ،SWOTبا استفاده از روش 

غرافیایی ج این سه شهر نسبت به هم در سه نقطةقابل توجه استقرار  ةرغم  فاصلاز آن است که علیبندی گردید. نتایج تحقیق حاکی مشخص و اولویت

به این دلیل که  شود. ها مشاهده نمیعملکردی در بین آن آینده و اندازچشم منظر های خاص هر شهر، تفاوت محرزی ازمتفاوت و همچنین قابلیت

 اندازبه این صورت که چشم .گیردخصوص گردشگری قرار میههای خدماتی بطور کلی حول محور فعالیتهب هیت عملکردی و آرمان هریک از آنهاما

شهر » سراو شهر صومعه« شهر کیوی با رویکرد گردشگری کشاورزیباغ»بر، شهر چو«رویکرد گردشگری طبیعت محور بابومشهر »شهر اطاقور 

 باشد.می« ترانزیتی با رویکرد گردشگری جایگزین-گردشگری

 

  شهری، برنامه راهبردی عملیاتی ةاندازسازی، توسعمشارکت، چشم واژگان کلیدی:

  :  نکات برجسته
 های عملیاتی پیوسته یستم مدیریت شهری از طریق برنامهساله شهرها در س 22انداز سازی چشمپیاده -
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 مقدمه . 1
شهر در هر کشوری به محل تمرکز ثروت  رییهای اجتماعی در هر کشوری است و به تعبشهرنشینی بستر انواع تضادها و تعارض

روز را هایی بهمحور، برنامهیندانگرش فر قالبشهری در  ةتوسع. Soushi & Peter, 2018: 8)) شده است ر تبدیلقفو انباشت 
 ,Wiemin & Xiaoyangآورد )در می اجتماعی در فضاهای شهری به اجرا -صادی قتهای اتعیین میزان و سهم مشارکت با

2020: 674.) 
)ساالر و همکاران،  هماهنگ سازد مطلوب امور شهر، سعی دارد روابط میان عناصر شهری را ةمدیریت شهری با هدف ادار

غیرقابل کنترل نواحی شهری،  ةرویه جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرها، منجر به توسعهای اخیر رشد بی(. در دهه2: 1399
سازهای بدون برنامه، و(. ساختOrtega & et al, 2011: 2) های جدید، کاهش سطح رفاه انسانی شده استخلق سکونتگاه

( که (Garcia-Palomares, 2010: 197 نشینی و بروز تغییرات فراوان در ساختار فضایی شهرها شدهگرایش به سمت حومه
 درصد از جمعیت شهری دنیا را در خود جای داده است 56( و Jim and Chen, 2010: 177) درصد از سطح کره زمین 2تنها 

Zhou and wang, 2011: 268)وجود آوردههای پایه بهین وضعیتی تقاضای عظیمی جهت توسعة زیرساخت(. چن (mathenge, 

2010 :815 (Schouten and مداران را فراهم نموده ریزان شهری و همچنین سیاستجدی مدیران و برنامه و زمینة مطالعة
 نظام از گذر منظور به ایران در شهری مدیریت است که ساختار(. این در حالی AL-Ahmadi and et al, 2009: 80) است

 ریزیبرنامه نظام در تحول ایجاد باید الجرم داده، رخ هااز چالش رفـت بیـرون و متمرکـز غیـر نظام سمت به حرکت و متمرکز
 اپذیرانکارن ضرورت یك بلکه نیست انتخاب یك امر این. باشد اساسـی پذیرا حـل راه یك عنوانهب را شهری توسعة مدیریت و

 عامل سه میان تعامل و ارتباط ایجاد در وانافر تالش و سعی رغمعلی ایـن ساختار فعلـی شـرایط در کـه چرا ؛گرددمی تلقی
 و دیکالب اقتصادی، اجتماعی، تزاید به رو مشکالت حل و پاسخگویی از عاجز« و محیط فضـا انسـان،»شـهر  گیریشکل اصلی

 تنهـا نـه شـهری توسـعة مدیریت و ریزیبرنامه کنونی هایشیوه و بوده کـــشور بزرگ در شهرهای ویژهبه شهرها محیطیزیست
 ریقط از خصوص به نمودن آن بحرانی و اوضاع تشدید موجب بلکه نمایدمی جلوه ناکارآمد و ضعیف ایـن معضالت، بـا مواجـه در

ان مدیر و مرجع اصلی ها به عنو(. در این میان شهرداری1392)پرهیزکار و فیروز بخت، باشدمی مشارکتی نظام دفع و ایجاد مرکز
(، نقش بسیار مهمی در حل معضالت مذکور شهرنشینان دارند و به نوعی 11: 1333امور شهر )سعیدنیا،  هماهنگ کنندة ادارة

همچنان که شهرها به  ،باشدمدیریت پایدار شهری می سازیو رفع مشکالت شهرها در گرو پیادهپاسخگویی به نیازهای شهری 
وی سی و تدوین الگای از رشد و تحول خود نیازمند بررشناختی در هر دورهرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جامعهعنوان واقعیتی جغ
سنگ بنای حرکت و وان انداز به عنشود. چشمشهری مطرح میانداز تدوین چشمباشند. امروزه این امر درقالب رشد و توسعه می

 (یافتنی )چشم اندازهای توسعه نیز وجود آرمان دستامروزه در برنامه باشد.می تالش در جهت بهبود زندگی فردی و اجتماعی
نگی رشد و تحول آن نیازمند بخشیدن به شهر و چگودادن و نظمباشد. سازمانریزی شهری میبرنامه یکی از عناصر اصلی

انداز ادراک چشم(. 153: 1336)پوراحمد و همکاران،  باشدریزی برای شهر میو مسائل شهری و سپس برنامهشناسی شهر موضوع
 ,Elذهنی از نوع محیط فرد یا سازمان است، آرزویی در افق زمانی گسترده و ایجاد شرایط اساسی برای تحقق این ادراک است )

1992, 25 – (Namaki ،  هاست، ایجاد تصویری از آینده بر اساس حقایق موجود، ندانستهها به آن سفری ذهنی از دانسته
-انداز در واقع، خصوصیاتی است که یك منطقه در مقیاسچشم(. Von Einsidel, 2001, 11) رؤیاها، امیدها، خطرات و فرصت

های لیتها و قابابتی منطقه، ارزشمزایای نسبی و رق اند ازشدن به آن را دارد. این خصوصیات عبارتهای مختلف، پتانسیل تبدیل
ی منطقه فیزیکی و کالبدساکنین منطقه، ارتباط منطقه با اقتصاد جهانی، ملی و مناطق دیگر کشور، تاریخ منطقه و خصوصیات 

 انداز در برنامه توسعه راهبردی تصویر موضعی است که قرار است شهر در آینده در آنجا باشد )گلکار،ترتیب، چشماست. بدین
ریزی راهبردی جدید فرایند برنامه« کوپر»شود. برای مثال، ریزی راهبردی به مرور زمان متحول میفرایند برنامه. (2۲، ص 1335

ور از کند، که منظگذاری مینام« تاپ»ریزی راهبردی کند. او فرایند جدید را فرایند برنامهریزی سنتی جدا میرا از فرایند برنامه
 (. Cooper ,1993. 12 - 3رکت است ) تاپ، فناوری مشا

های تگاهای از سکونجنوبی دریای کاسپین، شبکه ةجایابی خود در حاشی ةاستان گیالن با توجه به موقعیت جغرافیایی و نحو
یازمند نها، های شهری آن، به سبب تراکم جمعیت و فعالیتانسانی را در خود شکل داده است که سازمان فضایی نظام سکونتگاه

دهد که در حال های اسنادی موجود نشان میهای میدانی و نتایج گزارشباشد. بررسیبررسی مداوم، کنترل و پایش مستمر می
شهری استان گیالن، آنچنان که باید از پویایی الزم برخوردار نبوده و شهرهای این استان در انزوای اقتصادی،  حاضر شبکة
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و کالبدی قرار داشته و سلسله مراتب نظام شهری این استان دارای گسیختگی فراوانی است.  محیطیاجتماعی، سیاسی؛ زیست
جمعیت شهری  %13ای دارد )شهر رشت با نقطه شهری، تنها یك نقطه شهری با کارکرد منطقه 62این استان با دارا بودن 

هری استان ش ن تفاسیر اگر بتوان شبکةشده است با ایاستان( و این امر باعث افزایش تراکم بار اسکان و فعالیت در مرکز استان 
های عملکردی مناسبی برای آینده تعریف کرد، بدون شك از اندام نقشموده و برای شهرهای کوچك و متوسطگیالن را تقویت ن

د توزیع خواه ترلای متعادگونهلیت در کل شبکه شهری استان بهبار تراکم شدید مرکز استان کاسته و تقاضا برای سکونت و فعا
های راهبردی، و انداز شهری، طرحرسد توجه به نظام مدیریت پایدار شهری در قالب تدوین چشمشد. در این میان به نظر می

های اجرایی مناسب در قالب رویکرد مشارکتی شهروندان با ضمانت مدت با حضور همةمدت و کوتاههای بلندمدت، میانتهیه برنامه
شبکه شهری این استان باشد. در این راستا سوال اصلی این پژوهش به  من اصالح، بهبود و توسعةتواند ضان میدر استان گیال

انداز بهینه سازمان فضایی شبکه شهری در سه ناحیه شرق، مرکز و غرب استان گیالن باشد که چشماین شکل قابل طرح می
 دی در آینده تفاوتی وجود دارد؟انداز عملکرها از منظر چشمچگونه است و آیا بین آن

 
 پیشینه پژوهش. 2

ها ه آنببه اختصار المللی انجام شده است که نهایی در سطح ملی و بیدر راستای پژوهش و در ارتباط با موضوع تحقیق، پژوهش
 شود:اشاره می

بدون  ةدهد توسعنشان می «شهر ماتزینی در سوئیس ةحوم ةریزی توسعبرنامه»عنوان  در پژوهشی با  (2223)1مازینا
ه ک )تدوین سند چشم انداز( برای انجام تغییرات بنیادی. در مجموع ها پایدار نیستسکونتگاه برای انداز محورچشم ریزیبرنامه

های گوناگون )موجود، هدف و مطلوب( و تعیین شود، شناسایی وضعیتانداز و راهبرد( آغاز میبا تعیین مقصد و مسیر )چشم
هایی بسازیم )فرهی بوزنجانی، ای با چه ویژگیخواهیم جامعهها الزم است؛ یعنی اینکه در آینده میحرکت به سوی آنمسیر 
1336). 

پایدار  ةعنوان شهرداری ممتاز و توسعا با( ر2223-2212ای )ساله 6مدت و انداز کوتاه( چشم2223العین امارات )شهرداری
ه شده به ساکنین و ئشهری پایدار؛ بهبود خدمات ارا ةتوسع»باشد: اولویت می 5د که دارای ای( تدوین نموشهر کویری )واحه

مومی و های خصوصی، عپذیری و شفافیت؛ ترغیب مشارکتفرایند؛ ترویج پاسخگویی، مسئولیتجامعه؛ افزایش کارایی و برتری 
 (.United Arab Emirate,2008 )« های راهبردی و توسعه رهبری ملی و منابع انسانیشبکه

ریزی شان برنامهسازد تا در مورد آینده(، شهروندان این شهر را قادر می2229« )روما»پایدار شهرداری  ةهبردی توسعطرح را
سرفصل  5دهد. این طرح شامل های اجرایی شهر نشان میکنند و همچنین این طرح چگونگی مشارکت شهروندان را در طرح

های بهداشتی و اجتماعی، آموزش، فرهنگی، گردشگری، ورزش ها، مراقبتها و زیرساختریزی روساختهاقتصاد، کشاورزی، برنام
انداز شهر روما در های مختلف برای رسیدن به چشمپروژه در زمینه 162سرفصل،  5شود. در نهایت در قالب این و امنیت می

کی و ابزاری شهرداری روما نظر گرفتن منابع انسانی، تکنی ی تعریف شده با در پروژه 162تعریف شده است. این  2222سال 
 .(DTI, 2009)اند بندی شدهاولویت

صورت تحلیل موقعیتی، ( در کنیا، توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل به2212استراتژیك شهرداری هومایی ) ةطرح توسع
کاربری زمین، اهداف کالن و خرد، روندهای رشد جمعیت، ریزی گذاری مرتبط برای برنامهگذاری و قانونهای سیاستچارچوب

شهری شهرداری  ةهای اجرایی پیشنهادی طرح توسعرنامه. بهای رشد آینده شهری، شکل شهر و غیره انجام شده استمدل
ای هلیتهای انسانی، فعاهای فیزیکی و محیطی، سکونتگاهویژگی ةتلف بوده است که عبارتند از: حوزمخ ةحوز 5ی در یهوما

 .  UN, 2010) - (Habitat اقتصادی، حمل و نقل، تسهیالت برای جامعه و خدمات اجتماعی و چارچوب قانونی و سازمانی
اشاره نمود که  2222برای افق  "Vision Stockholm ,2030 انداز شهر استکهلم با عنوانتوان به تدوین چشممی همچنین

مدت شهر جهت توسعه و رشد پایدار استکهلم مورد از بلنداندعنوان چشمرسید که به به اتمام 222۲شروع شده و  2225در سال 
 . (sten nordin, 2009) تصویب مدیریت شهری استکهلم قرار گرفته است

                                                           
1. Masina 
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محلی جهت ایجاد حکومت مشارکتی به بررسی منطقه  عنوان مشارکت جامعةدر پژوهشی تحت( 2221کیرمیزی و کارامان )
های نهادی، اقتصادی و سیاسی، فرایند حفاظت دلیل چالشهبنه با توجه به رویکرد منظر شهری پرداختند که بندر تاریخی گیر

های امهتواند در برنتر پیشنهاد شد که میپایدار و مشارکتی وجود نداشت. در این زمینه، یك مدل نسبتا فراگیرتر و مشارکتی
 یرسمورد بر یعنوان چارچوب مفهومبه ایباالرات استرال تیسا تیریطرح مد ،یشنهادیبا توجه به مدل پمدیریت گنجانده شود. 

 یمدل ابتکار كی ها،لیتحل جهیقرار گرفت. در نت لیو تحل هیمورد تجز یتیریمد یهاسمیها و مکانقرار گرفت و در ادامه روش
از مشارکت سهامداران در  نانیو اطم یخیمنطقه بندر تار رد رنهیگ تیریمد ستمیس انیجر نییمنظور تعبه یشنهادیپ

 حفاظت از منطقه مورد بحث قرار گرفت. نیو همچن یریگمیتصم
انداز تدوین چشمبه  انداز شهر ساوهریزی راهبردی و تدوین چشمبرنامهعنوان ( در تحقیقی تحت1393زاد )اشرفی و جانبان

 ،ستای استفاده شده ارکتی دو مرحلهاین تحقیق که از فرایند مشا در .اندپرداختهریزی راهبردی شهر ساوه در قالب فرایند برنامه
تاریخی،  -اند از شهری صنعتی و اقتصادی، شهری فرهنگیمحور استراتژیك است که عبارت 5انداز نهایی شهر ساوه شامل چشم

نطقه، و جذاب و بانشاط برای شهری سالم و پایدار، توانمند در فرآوری محصوالت کشاورزی، شهری دانشگاهی و قطب علمی م
 .های ورزشی و فرهنگیها و جشنوارهتفعالی

راهبردی  ةمانداز و برناهای شهرهای مورد بررسی و تدوین چشمها و پتانسیلتحقیق پیش رو عالوه بر شناسایی چالش
های احتمالی پرداخته ها از منظر مشابهت یا تفاوتاندازهای آنانداز تدوین شده، به مقایسه چشمعملیاتی جهت تحقق چشم

 است. 

ین تدوضمن  «ریزی عملیاتی شهرداریانداز شهر سرخس تا برنامهتدوین چشم»( در تحقیقی با عنوان 1399رهنما و شاددل )
 ةبرنام ةمدیریت شهری و همچنین ارائ ةتنظیم چارچوب راهبردی در حوز ،1116شهری سرخس برای سال  ةانداز توسعچشم

 کردند.فعالیت شناسایی و ارائه  1۲پروژه و  125برای شهرداری سرخس ، در نهایت ( 1395-1122)ساله شهرداری  6عملیاتی 
انداز راهکاری برای تدوین چشم (RDS) ایمنطقه ةاستراتژی توسع( با عنوان 1395های مطالعه یاسوری و سجودی )یافته

ش افزای: ستراتژیك و اقداماحاکی از آن است که در ماتریس ارزیابی موقعیت ، موردی شهرستان رشت ةمطالع: ایمنطقهة توسع
ای شهرستان، ارتقا سطح مدیریتی شهرستان پایدار منطقه ةرستان در سطح استانی و ملی، توسعرفتن جایگاه شه باالسهم و 

های جدید شهر رشت بر اساس پذیریرشت به سایر، نقشها و کارکردهای شهر واگذاری برخی نقش (،کسب اختیارات بیشتر)
 باشد. میترین اهداف توسعه شهرستان ای، ملی و فراملی؛ از مهممنطقه ةتوسع اهداف

با  راهبردی ریزیبرنامه ةالگووار نهادی الزامات تطبیقی ةعنوان مقایس( در پژوهشی تحت1399ساززاده )پور اصل و تیغملك
 با تهران شهر ساختاری راهبردی نهادی طرح هایمغایرت و هاکاستی شهر تهران به شناسایی« راهبردی ساختاری»ریزیبرنامه

شود. می محسوب کاربردی هایپژوهش ءجز هدف حیث از که پژوهش در این .اندپرداخته راهبردی ةالگووارهای ارزش و اصول
 با تهران شهر ساختاری راهبردی طرح تطبیقی ةمقایس به نهادی رهیافت از گیریبا بهره مذکور، اهداف به دستیابی منظور به

 نهاد اهمیت به توجه و نهادباوری ادعای وجود اند. نتایج تحقیق مبنی بر این است که باراهبردی پرداخته ةالگووار مفاهیم و اصول

 و کمی الزاماتة حوز دو در منظر این از و بوده رهیافت این تقویت برای اقدام هرگونه فاقد شده یاد طرح تهیه، مراحل تمامی در
 یابد. تحقق راهبردی الگوی با بیشتر طرح تطابق هرکدام، تحقق با تا است تجدیدنظر نیازمند کیفی

 

   روش پژوهش. 3
ساله از روش آمیخته استفاده شد. به این صورت که  22زمانی  ةانداز شهری در یك بازدر این پژوهش و در راستای تدوین چشم

های آمایش سرزمین، ها به اسناد فرادست مانند طرحهای آنانسلها و پتخت کلیت شهرها و پی بردن به چالشابتدا برای شنا
های تهبه منظور انطباق یاف بخشی و... مراجعه شد. در این مرحله پس از شناخت کلیت شهرها،های جامع شهری، اسناد توسعهطرح

های ملموس و همچنین درک بهتر سازمان فضایی شهرها، بررسی میدانی با رویکرد مشارکتی در مطالعات اسنادی با واقعیت
از هر  نفر به طور میانگین 1222، مورد مطالعه دستور کار تیم مطالعاتی قرار گرفت. به این صورت که ابتدا از مجموع سه شهر

های حضوری و قالب پرسشنامه عنوان نمونه انتخاب شده و از شهروندان در خصوص کلیت شهر نظرسنجی درنفر به 122شهر 
هایی شامل مدیران شهری، نخبگان شهری، و با تشکیل گروه 1آنالین به عمل آمد. از سوی دیگر، با استفاده از روش بارش افکار

                                                           
1. Brain Storming 
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 هدفمند( و افراد در دسترساساس نمونه غیر تصادفی) دیریت شهری و برربطان نظام ممعتمدین مذهبی و سیاسی و کلیه ذی
 ها و جمعیت آنتناسب با ساختار مدیریتی شهرداریهای تخصصی م( از طریق تشکیل کارگروه و کمیتهنفر 116)در مجموع 

تحلیل شده و پس از تدوین ه و کدبندی و تجزی spssآوری شده، در محیط اکسل و اطالعات شهرهای مورد مطالعه جمع شهر، 
اهبردهای سازگار و ر qspmو  swotربطان شهر، با استفاده از روش نفعان و ذیذی از شهرها با توافق جمعی یعنی کلیةاندچشم

مورد بررسی و تبادل نظر  هاکارگروه اعضای صورت بازخوردی باادامه به در و یك از شهرها تدوین شد انداز هرمتناسب با چشم
نظر، راهبردهای پیشنهادی تدوین گردید. الزم  مورد اندازچشم منظور عملیاتی نمودن مسیر دستیابی بههر گرفت. در نهایت بقرا

 نهایت ها مورد بحث و بررسی و دربدنه کارشناسی و مدیریتی شهرداریای با صورت مرحلهبه ذکر است کلیه مراحل فوق به
ت ی اسناد فرادسشناسایی عوامل داخلی و خارجی به این صورت عمل شد که ابتدا با بررسبه منظور  تصویب قرار گرفته است.

ها و اسناد موجود، عوامل داخلی و خارجی استخراج گشت و در گام بعدی جامع شهری و همچنین سایر طرحمانند طرح هادی و 
زیست، خدمات شهری، مدیریت های محیطروههای هر یك از شهرها در قالب کارگهای تخصصی در شهرداریبا تشکیل کارگروه
عوامل  مجددأاجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن  - معماری، حمل و نقل و ترافیك و فرهنگی - شهری، شهرسازی

ها بازنگری و اصالح گردید. داخلی و خارجی شناسایی شده و ضمن اینکه عوامل شناسایی شده در بررسی اسناد در این کارگروه
وزن  SWOTر نتیجه پس از نهایی شدن عوامل داخلی و خارجی توسط جمعی از متخصصان امتیازبندی و در نتیجه فرآیند د

انداز پرداخت و پس از آن راهبردها مشخص گردید و در نهایت به منظور نهایی حاصل شد. در گام بعدی برای ارائه چشم
 استفاده شد. QSPMبندی راهبردها از لویتوا

 
 ( 1400تحقیق )منبع: یافته های تحقیق،  یندافر. 1شکل 

 

ای و کوهستانی از سه منطقه ساحلی، جلگه ان نماینده نظام شهری در سه منطقةشهر به عنو 3به منظور انجام این پژوهش 

بررسی قرار گرفته صورت مختصر هر یك از شهرها مورد غرب استان گیالن مورد بررسی قرار گرفت. که در زیر بهشرق، مرکز و 

 است:

 وقعیتم. است لنگرود شهرستان در نام همین به بخشی مرکز و بوده گیالن استان شهری نقاط از یکی شهر این :شهر اطاقور

 از خزر، دریای و لنگرود شهرستان به شمال از. است متصل گیالن استان اصلی شهر 1 به که است طوری به شهر این مکانی

 ینا فاصله. شودمی محدود الهیجان به غربی شمال از و البرز هایکوهرشته به جنوب از رودسر، و املش شهرستان به شرق شمال

 در راطاقو جدید کنند. شهرمی یاد گمشده بهشت عنوانبه آن از زیبا، طبیعت به توجه با و است کیلومتر 15 حدود دریا تا شهر

 در و شده واقع گیالن استان شرق در شرقی طول دقیقة 5 و درجه 62 و شمالی عرض دقیقة 5 و درجه 3۲ جغرافیایی مختصات

شهر از لحاظ موقعیت نسبی،  .است هکتار 22/263 حدود در شهر وسعت. است شده واقع آزاد دریاهای سطح از متر ۲2 ارتفاع
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 کوه البرز جایکم ارتفاع رشته های نسبتاار کوهاطاقور در جنوب دریای خزر و کنار رودخانه بارکیلی، کورا و شلمان رود در کن

 های البرز است. ها و کوهل طبیعی یعنی دریای خزر، رودخانههای جغرافیایی آن متأثر از این سه عامگرفته و ویژگی

طول  ةدقیق 19درجه و  19جغرافیایی آن  سرا واقع گردیده و مختصاتدر بخش مرکزی شهرستان صومعه :سرار صومعهشه

سرا واقع گردیده و سرا در بخش مرکزی شهرستان صومعهشهر صومعه. باشدعرض شمالی می ةدقیق 1۲درجه و  3۲شرقی و 

ت باشد. از لحاظ موقعیعرض شمالی می ةدقیق 1۲درجه و  3۲طول شرقی و  ةدقیق 19درجه و  19جغرافیایی آن  مختصات

 1293سرا تا حدود سال البرز استقرار یافته است. صومعه احی کوهستانیبزرگ خزر و نو ةنسبی، این شهر در حدفاصل دریاچ

موقعیتی که  ةبه واسط 1333تبدیل شد و از سال  به شهر 1319گردید، در سال از دهکده کسما محسوب می بخشی شمسی

ات و با الحاق مناطق گوراب از این سال به بعد با انتزاع از فومن .های تابعه شهرستان فومن درآمدصورت یکی از بخشهداشت ب

ه سرا، سرا با مرکزیت شهر صومعورت شهرستانی مستقل به نام صومعهزرمیخ، تنیان، ضیابر، مرکبه، تولمات، هنده خاله بدان به ص

 دارای فرمانداری شد.

درجه و  33دقیقة طول شرقی و  63درجه و  13ت و مختصات آن در بخش حویق شهرستان تالش واقع شده اس :شهر چوبر

 63درجه و  13و مختصات آن واقع شده است  باشد. شهر چوبر در بخش حویق شهرستان تالشعرض شمالی می دقیقة 11

باشد. از لحاظ موقعیت نسبی، این شهر در حد فاصل دریاچه بزرگ عرض شمالی می دقیقة 11درجه و  33دقیقة طول شرقی و 

م حریغربی جریان دارد.  –صورت شرقی د. رودخانه چوبر از داخل بافت شهر بهخزر و کوهستان تالش در بخش غربی استقرار دار

محله، خلخالیان، رودبارسرا، خودکارمحله پوری، باال محله چوبر، کچوممحله، مسجد قباقی، تختهشهر شامل روستاهای شاد گلدی

عنوان یك عارضه آستارا به –یتی تالش جنوب غربی شهر واقع شده است. محور ترازو  ش شمال غربیاز لحاظ موقعیت در بخ

( )مرکز استان گیالن جنوبی کشیده شده است. شهر مورد نظر نسبت به رشت –صورت شمالی مصنوعی از داخل بافت شهر به

 –ترانزیتی تالش  گر از عوارض زمینی به موازات جادةاینچ هم به عنوان یکی دی 12گاز  ارد. لولةکیلومتر فاصله د 156حدود 

 نماید.جنوبی عبور می –شرقی شهر به صورت شمالی  آستارا از محدودة
 

 
 ( 1400مورد مطالعه )ترسیم: نگارندگان،  . موقعیت جغرافیایی منطقة2شکل 

 و بحث های پژوهشیافته. 5

مصاحبه با نخبگان و کارشناسان در  واسناد فرادستی  از شهرها در ابتدای امر به مطالعةاندازسازی برای هر یك به منظور چشم
های هر شهر در سه منطقه بررسی شد که از قرار ترین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصتسپس عمده .هر شهر پرداخته شد

 باشد.( می1و  3، 2، 1جداول )
، اطاقور و چوبر( سراصومعهتهدید در این سه شهر انتخاب شده )( در زمینه نقاط قوت، ضعف، فرصت و 1طبق جدول )شماره

ل دلیاند باید به این نکته اذعان داشت که در بسیاری از موارد بهنقطه مرکز، شرق و غرب استان قرار گرفته 3که هر کدام در 
 ه:توان بها میها و در بخش قوتآب و هوایی و جغرافیایی مشابه، دارای اشتراکاتی هستند که از جمله آن ةقرارگیری در یك پهن

 مناسب تأنسب شهری و پوشش ابنیه کالبدی معتدل، پایداری هوای و آب از مندیبهره دلیلبه مطلوب زیستی شرایط از ندیمبهره
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 و کشاورزی تولیدات شهر و عرضة در هامسکن باغ باالی مناسب، سهم گیاهی شهر اشاره نمود. موارد دیگری چون پوشش معابر
باشند. پیرامونی از نقاط قوت در شهرهای اطاقور و چوبر می روستاهای نفوذ حوزة در قرارگیری دلیل به شهر در متنوع دامی

صورت مشترک در این سه شهر وجود دارد اما یکسری از نقاط صورت کلی تمامی موارد اشاره شده در باال مواردی است که بههب
در  بندی کلیباشد که در قالب یك دستهصورت مستقل میهر یك از شهرها بهمختص به  قوت، ضعف، فرصت و تهدید انحصارأ

 ( آورده شده است. 1الی  1جداول )شماره
 

 ترین نقاط قوت در سه شهر مورد مطالعه. عمده1جدول 
 چوبر اطاقور صومعه سرا نقاط قوت

       مندی از آب و هوای معتدلمندی از شرایط زیستی مطلوب به دلیل بهرهبهره
      پوشش گیاهی مناسب

     روانترافیک 

     مندی از نوار ساحلیبهره
     مناسب معابر شهر پوشش نسبتأ

     های متنوع در شهرمندی از شیببهره

     وجود آثار تاریخی در شهر

نفوذ  قرارگیری در حوزةتولیدات کشاورزی و دامی متنوع در شهر به دلیل  عرضة
 روستاهای پیرامونی

     

      ها در شهرسهم باالی باغ مسکن

       پایداری کالبدی ابنیه شهری
     مراتب شهریساختار مناسب سلسله

     توزیع متناسب خدمات شهری

     های مسکونی و فعالیتی در شهرجدایی پهنه

     های سطحی جهت آبیاری مزارع و باغاتآوری آبمندی از سیستم مناسب جمعبهره

      ای در شهروجود نظام محله

     محلی و بومی هایجشنواره مدون برپایی

  1122منبع؛ یافته های تحقیق، 

 مورد مطالعه ترین نقاط ضعف در منطقة. عمده2ل جدو

 چوبر اطاقور صومعه سرا نقاط ضعف

      ورودی فاقد هویت شهری

       ساختار نامنسجم و ناپیوسته شهری

       کمبود سرانه فرهنگی در شهر

      شهرسرانه پایین کاربری درمانی در 

       سیسات مناسب شهری مانند گورستان، سرویس های بهداشتی و..فقدان تجهیزات و تأ

       محیطی مانند پسماند و دفع زباله شهریمشکالت بهداشتی و زیست

     روهای شهریوضعیت نامناسب پیاده

      ازدحام و ترافیک در معابر اصلی شهری

     پارکینگ به تعداد کافی در شهرنبود 

     تراکم باالی ساختمانی و عدم رعایت خط آسمان

     فقدان طرح مدون حمل و نقل شهری

       عدم هماهنگی و یا هماهنگی ضعیف نهادها و سازمان های مسئول خدمات رسانی شهری

  1122منبع؛ یافته های تحقیق، 
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 مورد مطالعه ترین نقاط فرصت در منطقة. عمده3 جدول

 چوبر اطاقور سراصومعه  نقاط فرصت

      وجود باغات میوه در شهر

      عبور رودخانه از سطح شهر

     مندی از مناطق ییالقی در مجاورت شهربهره

       مندی از سهم باالی جمعیت در سن کاربهره

       استقرار شهر در حوزه جغرافیایی پر جاذبه جهت توسعه گردشگری به دالیل طبیعی و اقلیمی

      آزاد انزلی و فرودگاه رشت آستارا، منطقة-جاده ترانزیتی رشت نزدیکی بهمجاورت و 

       گذاران بخش خصوصی و دولتی در شهرو بسترهای مناسب جهت ورود سرمایهوجود زمینه 

       مندی از فضاهای باز شهری جهت تجهیز در مواقع بحرانبهره

  1122منبع؛ یافته های تحقیق، 
 

 مورد مطالعه نقاط تهدید در منطقةترین . عمده4جدول 

 چوبر اطاقور صومعه سرا نقاط تهدید

       مهاجرت باالی افراد در سنین کار

       سهم ناچیز شهر از گردشگری استان و کشور

      برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه

       بازی زمینبورس

      خیزی منطقهوجود گسل و لرزه

      افقی شهر توسعةوجود موانع طبیعی و انسانی 

     رنگ شدن سنت ها و آداب و رسوم محلیکم

     خیزی رودخانه شهرسیل

  1122های تحقیق، منبع؛ یافته

 اندازهای مورد نیاز برای تحقق به چشم. استراتژی1. 5

کار گرفته شده به های بهاستراتژیترین مهم ،انداز موجود در هر یك از شهرهاها و چشمآوری شده و اولویتبا توجه به اطالعات جمع

ها در طرح راهبردی عملیاتی در خصوص تشکیل کارگروه ( است.5از قرار جدول )شماره های تعیین شدههر یك از کارگروه تفکیك

 کارگروه 5ها )کارگروه تشکیل مجزا همةهزار نفر نیاز به  22طبق دستورالعمل وزارت کشور در شهرهای با جمعیت کمتر از 

( نبوده و بحران تیریمدی و شهر تیریمد خدماتی، و خدمات شهر ستیزطیمحی، فرهنگ-یاجتماع، و نقل حملی، شهرسازیمعمار

هزار نفر( شش  65هزار نفر ) 22سرا با جمعیت بیش از ها را با یکدیگر ادغام کرد. بر این اساس در شهر صومعهتوان برخی از کارگروهمی

 هزار نفر، سه کارگروه  مقرر گشته است. 22وبر و اطاقور با توجه به جمعیت کمتر از کارگروه و در شهرهای چ

های بررسی شده استراتژی خاص آن با توجه به جدول فوق در سه شهر مورد بررسی به تفکیك موضوعات هر یك از کارگروه

بیانگر این موضوع فرهنگی  -ل  و اجتماعیکارگروه مشخص گردید. در شهر اطاقور در ارتباط با کارگروه شهرسازی و حمل و نق

ردار )منفی( برخو روست و نسبت به تهدیدها از امتیاز باالتریهای خوبی روبهرجی سیستم با فرصتعوامل خا است که در زمینة

بیرونی  هایها پیشی گرفته اند. در نتیجه سیستم با فرصتها از قوتدهد که ضعفی نیز نشان میداخل است و همچنین در زمینة

 باشند. در شهر چوبر ومناسب می برای این شهر (WO) جهت تغییر هایاین اساس راهبرد روست. بردرونی روبه هایضعفو 

و  حملی، و خدمات شهر ستیزطیبحران، مح تیریمد ت،یریمدی، شهرساز-یمعمارهای روهنیز به ترتیب در کارگ سراصومعه

سرا دیده است. در شهر اطاقور و صومعهراهبرد تغییر جهت مشخص گر یو خدمات شهر ستیز طیمحی و فرهنگ-یاجتماع، نقل

 تیریمدی و شهر تیریمد خدماتی، شهرساز-یمعمار ی،و خدمات شهر ستیزطیبحران، مح تیریمد ت،یریمد هایدر کارگروه
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یا استراتژی  WTن در این زمینه استراتژی ها و تهدیدات قابل توجهی مواجه است. بنابرایبا توجه به اینکه سیستم با ضعف بحران

 تدافعی راهگشا است. بنابراین بایستی در پی راهکارهایی بود که نقاط ضعف را کاهش داده و از تهدیدات پرهیز نمود. 

رتری عوامل داخلی بر خارجی و غلبة نقاط قوت درونی با توجه به ب فرهنگی نیز - در شهر چوبر در زمینه کارگروه اجتماعی

یا استراتژی تهاجمی مشخص گردید. بنابراین بایستی در پی راهکارهایی بود که از نقاط  SOهای بیرونی، از استراتژی بر فرصت

 قوت  درونی و فرصت بیرونی بهترین استفاده را برد و در جهت تقویت سازمان بهره گرفت.

 

 در هر یک از شهرهای مورد مطالعه  اندازهای مورد نیاز برای تحقق به چشماستراتژی. 5جدول 

 استراتژی  کارگروه شهر

 اطاقور

 تغییر جهت WO حمل و نقل-شهرسازی

 تغییر جهت WO فرهنگی-اجتماعی

مدیریت، مدیریت بحران، 

 زیست و خدمات شهریمحیط
WT تدافعی 

 چوبر

 تغییر جهت WO شهرسازی - معماری

 تهاجمی SO فرهنگی -اجتماعی 

مدیریت بحران، مدیریت، 

 زیست و خدمات شهریمحیط
WO تغییر جهت 

 صومعه سرا

 تدافعی WT شهرسازی - معماری

 تغییر جهت WO حمل و نقل

 تغییر جهت WO فرهنگی - اجتماعی

 تغییر جهت WO زیست و خدمات شهریمحیط

 تدافعی WT خدمات مدیریت شهری

 تدافعی WT مدیریت بحران

  1122های پژوهش، منبع: یافته

 

 
 (1400های پژوهش، یافتهمنبع: ها )طاقور به تفکیک هر یک از کارگروههای شهر ا. استراتژی3شکل 

فرهنگی-استراتژی کارگروه اجتماعی ونقل شهرسازی و حمل-استراتژِی کارگروه معماری 

 شهری

زیست و خدمات مات مدیریت، مدیریت بحران و محیطاستراتژی کارگروه خد

 شهری، شهر اطاقور
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 (1400های پژوهش، منبع: یافتهها )یک از کارگروهبه تفکیک هر  های شهر چوبر. استراتژی4شکل 

 

 

 

 
 (1400های پژوهش، منبع: یافتهها )سرا به تفکیک هر یک از کارگروهههای شهر صومع. استراتژی5شکل 

 

استراتژی کارگروه خدمات مدیریت، مدیریت بحران و محیط 
 زیست و خدمات شهری، شهر اطاقور

 

شهرسازی و حمل و -کارگروه معماریاستراتژِی 
 نقل شهری

فرهنگی-تژی کارگروه اجتماعیااستر  
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  آن به برای دستیابی هاشهرداری عملیاتیترین اولویت مهم شهرهای مورد مطالعه و اندازچشم. 2. 5

ها های عملیاتی شهرداریترین اولویتمهم ،شده برای هر یك از شهرهای مورد مطالعه انداز تدویندر این بخش و بر اساس چشم

انداز تدوین شده در سه شهر اطاقور، چوبر و ( و چشم6ست. بر اساس جدول )شمارهانداز ترسیم شده ابه منظور تحقق چشم

های مهم برای تحقق راهبردها و در نهایت پروژهانداز هر یك از شهرها مشخص، سپس سرا به ترتیب در ابتدای امر چشمصومعه

 سال آینده محقق گردید.  22انداز طی چشم

های ه فعالیتب ءهای روستایی با اتکاتر و پشتیبان تولید برای پسکرانهخدمات بر ةشهری است که با ارائ محور(اطاقور )شهر بوم

شرقی استان تبدیل شده است. این شهر از طریق رشد و تقویت  پایدار ناحیه گرا، به کانون پیشرفت و توسعةگردشگری طبیعت

ه از گذاری گردیده است. اطاقور، با استفادهای نوین سرمایهساز فرصتای و خروج از انزوای جغرافیایی، زمینهتعامالت ناحیه

دوین انداز تی دستیابی به چشممنظور براود را استحکام بخشیده است.  بدینهای بومی و محلی خسرمایه انسانی، هویت و ارزش

 پروژه در نظر گرفته شد. 2۲راهبرد و  13شده 

های طبیعی، کشاورزی و مندی از توانهای شهری و بهرهکیوی، عالوه بر تقویت زیرساخت هایاز باغ با برخورداری چوبر

پایدار، افزایش داده است. این شهر با تکیه بر  ای خود را در راستای نیل به توسعةگردشگری، ظرفیت عملکردی و فضایی منطقه

یریت کارگیری مدای، توانسته از تنگناهای اقتصادی عبور نماید و با بهپذیری در مبادالت فرامنطقهتولیدات کشاورزی و نقش

رب استان بدل اسالمی بدل در غ -های فرهنگیپذیر و همگرا و همسو با ارزشیکپارچه شهری، به فضایی ایمن، کارا، مشارکت

 پروژه تدوین گردید. 25های مختلف و راهبرد در کارگروه 11انداز، منظور برای نیل به این چشمدینگردد. ب

مدار و مدیریت یکپارچه، تجدید حیات هویت فرهنگی را رقم ساختارهای اجتماعی همسان، شهروندپایه  سرا شهری برصومعه

گیالن  )ورزشی و...( جلگه مرکزی عنوان قطب گردشگریگذار، بهیطی و جذب سرمایههای متنوع محزده و با استفاده از توان

معابر منسجم و به سبب مجاورت با مسیرهای ترانزیتی مهم و کلیدی، از ترافیك  گیری از شبکةشود. این شهر با بهرهشناخته می

 زا، به شهری امن براید توسعة درونبه رویکر ءو با اتکاهای احتمالی روان برخوردار بوده و با تجهیز شهر برای مقابله با بحران

های غنی کشاورزی و و مناسب جمعیت و فعالیت، پسکرانهسرا از طریق توزیع متعادل شهروندان تبدیل گشته است. صومعه

مدیریت شهری دست درآمد پایدار برای در نهایت اقتصادی و -های کارآفرینانه متعدد، به ثبات اجتماعیباغداری و ایجاد فرصت

 پروژه تدوین گردید.  11راهبرد و  21یافته است. بدین منظور 

 

 انداز هر شهربردی عملیاتی در راستای تحقق چشمهای برنامه راهترین راهبردها و پروژه. برخی از مهم6جدول 

 پروژه راهبردها چشم انداز شهر

 اطاقور

 

شهر 

 محوربوم

 گراعتیطب سمیاز تور یبانیپشت
 شهر یمناسب ورود یطراح -

 شهر یگردشگر یهالیپتانس یو معرف غاتیتبل -

 یحیتفر یتجار یهامراکز اسکان و مجتمع جادیا

-پروژه ساخت یو مال یفن یسنجو امکان هیتوج ةمطالع -

 یبردابهره

 رودخانه هیحاش یگردشگر تیسا واگذاری –

-پروژه ساخت یو مال یفن یسنجو امکان هیتوج ةمطالع -

 یبردابهره

 یگردشگر تیسا هیدر حاش یمتل اقامت واگذاری –

 شهر یدر ورود یاز مجتمع تجار یبرداراحداث و بهره-

گردشگران شاخه  یبرا یامکانات رفاه نیتأم

 و سالمت سمیاکوتور

-پروژه ساخت یو مال یفن یسنجو امکان هیتوج ةمطالع -

اسکان بلند  یسالمت )شامل سرا تیسا واگذاری– یبردابهره

محله  ییاهدا نیو...( در زم یورزش -یدرمان زاتیمدت، تجه

 توکش

 مسیو تور سمیبا کارکرد اکوتور یعوارض ساخت بناها فیتخف -

 سالمت

 منظر شهر نما و انجام مطالعات مربوط به طرح جامع - هاساختمان یمناسب معمار یالگوها ینیبازآفر
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عوارض احداث بناها با نما و منظر مصوب طرح جامع  فیتخف -

 نما و منظر

 و یرساناطالع ةنیدر زم یزنان بوم یتوانمندساز

 گردشگران قیتشو

 عیو صنا یبوم یهامهارت انهیسال یآموزش یهاهدور یبرگزار-

 یدست

مانند نوروز بر و  یمحل-یبوم یفصل یهاجشنواره یبرگزار-

مناسب  غاتیو ارائه محصوالت و تبل یجهت معرف یمحل یکشت

 نهیزم نیدر ا

 مناسب یو رفاه یشغل یهافرصت جادیا
 یمجموعه ورزش جادیجهت ا یبه بخش خصوص نیزم یواگذار-

 یحیتفر

 یاجتماع ةیسرما تیتقو

آموز بر اساس عملکرد دانش 12خانوار و  12ساالنه  قیتشو -

 (یمحل ی)هرسال در جشنواره ها

 یهانگاره وارید یسازادهیاز دانش آموزان هنرمند در پ استفاده -

 حس تعلق شهر شیجهت افزا یشهر

جوان حافظ  یرویجهت پرورش ن یآموزش یهادوره یبرگزار -

 عتیطب

 داریاشتغال پا جادیبه منظور ا سمیاگروتور ةتوسع

 یعیو حفاظت از منابع طب

 نهیدر زم یگذار هیسرما یهاو شناساندن فرصت یمعرف-

 گذارهیو جذب سرما یکشاورز یگردشگر

-پروژه ساخت یو مال یفن یسنجو امکان هیمطالعه توج-

همراه با  عتیمدرسه طب جادیبه منظور ا واگذاری– یبردابهره

 نیدر زم ینتیز اهانیگ یدائم شگاهینما

با توجه به حادثه  یمراکز امدادرسان زیتجه

 نفوذ ةحوز تیو جمع یزیخ

 دیخر قیموجود در شهر از طر ینشانآتش ستگاهینمودن امجهز  -

 یآتش نشان نیدستگاه ماش كی

 چوبر

 

های باغ شهر

 کیوی

 هایپتانسیل  از یمندگذار و بهرههیجذب سرما

 شهر موجود

 متل/هتل – یبردابهره-پروژه ساخت-

 رستوران/کافی شاپ –بردایبهره-ساخت پروژه -

 طریق از سیسات جانبیو تأآکواریوم –بردایبهره-ساخت -

 خصوصی بخش به واگذاری قراردادهای

 به توجه با شهری منظر و نما طرح تبیین

 منطقه بومی معماری

 و نما با هاساختمان اجرای به عوارض کسر تشویقی اعطای-

 بومی معماری

 شهری های زیرساخت بهبود و ساماندهی

 زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر-

 راه یا آرام راه نمودن محدوده بازارپیاده -

 اصالح هندسی در معبر اصلی شهر -

 شهر خدمات مدیریت جهت کاری و ساز تدوین

احداث بازارچه ارائه محصوالت بومی و صنایع دستی در طرح  -

 ساحلی

 سیسات مورد نیاز گورستانجانمایی و احداث تأ -

منظور هشهر ب یطیمحستیز تیریارتقاء مد

 تیو بهبود وضع یسامانده

 یهاموقت سگ یجهت نگهدار نیو اختصاص زم ییجانما -

 استان یمرکز تیولگرد و ارسال به سا

 خدمات شهر تیریجهت مد یساز و کار نیتدو
بانك اطالعات  جادیشهر و ا GIS Readyامالک و  یزیانجام مم

 یامالک شهر

 یهاطرح یساز ادهیپ یبرا یساز و کار جادیا

 گذران اوقات فراغت در شهر

 یپارک ساحل لیکمت-

 یکودک در پارک ساحل یباز یفضا زیو تجه یسازمنیا-

 ییایدر ییداالن نور در ساحل و نورآرا جادیو ا یینورآرا-

 یدر اجرا لیتسه یچارچوب مدون برا هیته

و  یکشاورز ،یفرهنگ یهامنظم جشنواره

 در شهر یگردشگر

 یهامنظم و مداوم جشنواره ییمنظور برپاهب یستاد جادیا-

 و ساالنه یفصل ،یمحل
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و  یمجاز یفضا یهالیاز پتانس یریگبهره

 یجمع یهارسانه

جهت  یمجاز یرسان فعال در فضااطالع یهاکانال جادیا -

 یگذارهیسرما یهاها و فرصتلیپتانس یمعرف

 شهر یگردشگر یهاجاذبه یتور مجاز یاندازراه -

 یبخش شهر تیاز عناصر هو یمندبهره

 مکت،ین ،یتی)المان هو یالمان شهر یو اجرا ییجانما ،یطراح -

 آبنما و...(

 معابر ییشبکه روشنا لیاصالح و تکم -

-صومعه

 سرا

 

شهر 

-گردشگری

 ترانزیتی

ایجاد ساز و کار جهت جلوگیری از فروش تراکم 

 در بخش مرکزی شهر
 شهر  GIS Readyممیزی امالک و 

 نقاط در عمومی خدمات هایکاربری بازتوزیع

 بخشی تعادل منظور به شهر مختلف

خشك در کوی بیتا،  زباله آوری جمع کیوسك 3 جانمایی-

 میدان جانبازان، میدان بسیج

هت جلب مشارکت های تشویقی جارائه سیاست

 سازی برنامه های عمرانیشهروندان در پیاده

 هایپروژه تراکم تشویقی جهت ساختاعطای بخشودگی یا -

 گردیبوم

هدایت مراکز جاذب سفر به سوی محورهای 

 اصلی شهر

 

-ساخت پروژه مالی و فنی سنجیامکان و توجیه مطالعه -

مجتمع تجاری از طریق قراردادهای واگذاری به  – بردایبهره

 بخش خصوصی

سازی سیما و منظر شهری با تاکید بر پیاده

 از معماری و مصالح بومیاستفاده 

 

 .استانداردسازی تابلوهای تبلیغاتی و راهنما در سطح خیابان-

 .رسان گردشگریجانمایی کیوسك اطالع-

ها با نما و اعطای تشویقی کسر عوارض به اجرای ساختمان-

 .معماری بومی

 وندر اصلی معابر ترافیکی بار روانسازی و هدایت

 فضاهای و کنارگذر محورهای کمك به شهری

 شهر اطراف

 سوارین کمربندی جهت احداث پیست دوچرخهتجهیز نوار ایم-

-ساخت پروژه مالی و فنی سنجیامکان و توجیه مطالعه-

 قراردادهای طریق از صومعه سرا در طرح بیدود بردایبهره

 خصوصی بخش به واگذاری

 ارتقای هدف با آموزشی منظم هایبرنامه تدوین

 آموزاندانش فرهنگی

کاربردی،  محیطیزیست هایآموزش در مدارس با همکاری-

 آموزان دانش به ترافیکی و آداب و رسوم بومی

 رد شهری تبلیغات نوین هایشیوه کارگیریهب

 شهروندان رسانیاطالع

رسان هادی سفر در ب تابلوهای همسان دو زبانه اطالعنص-

 بلوارهای اصلی شهر

های گردشگری شهر های معرفی جاذبهکانالایجاد و مدیریت  -

 در فضای مجازی

 برای اجتماعی مشارکت هایفرصت ایجاد

 شهروندان

 های شهرهای محله در محلهتعریف و تعیین خانه-

های فصلی با موضوعات ورزشی، فرهنگی )غذا، برگزاری جشنواره-

 صنایع دستی و...(، کشاورزی در پارک ابریشم و ورودی شهر

 ای در محالت شهریهای محلهاحداث پارک-

 امور زمینه در نهاد مردم هایسازمان از حمایت

 بانوان و فرهنگی

 

برگزاری دوره های آموزش کسب و کار )در زمینه های صنایع -

 دستی، کشاورزی و...(

حمایت شهرداری از بانوان فعال در زمینه مشاغل خانگی از  -

 محصوالتطریق اختصاص غرفه فروش 

 ساخت با شهروندان تعلق احساس تقویت

 شهری هایالمان

 -های بومی در میادین و مبادی اصلی شهر ساخت المان-

 دیوارنگاری حاوی نقوش و مضامین بومی

 جدید هنری فرهنگی مراکز ایجاد سازیزمینه

-ساخت پروژه مالی و فنی سنجیامکان و توجیهة مطالع-

 چند منظوره فرهنگی )سینما، نمایشگاه و..(مجتمع  – بردایبهره

 خصوصی بخش به واگذاری قراردادهای طریق از

 رونق منظور به محیطی هایتوان از استفاده

 گردشگری بخش
 های بهداشتی در محالت شهرایجاد سرویس-
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 رونق منظور به محیطی هایتوان از استفاده

 گردشگری بخش

 

-ساخت پروژه مالی و فنی سنجیامکان و توجیه ةمطالع-

خصوصی در  بخش مدرسه طبیعت توسط واگذاری– بردایبهره

 محله سماواتی

 در ورزشی گردشگری بخش در گذاری سرمایه

 شهر حریم

-ساخت پروژه مالی و فنی سنجیامکان و توجیه ةمطالع -

های ورزشی و فضاهای واگذاری طرح ایجاد کمپ– بردایبهره

 BOTوابسته از طریق قرارداد 

 منظور به شهر هایپارک تجهیز و پشتیبانی

 گردشگران جذب

 

تجهیز پارک ابریشم از منظر مبلمان، عناصر جذاب بصری مانند  -

 شهر روشنایی شبکه تکمیل احداث جنگل نور و... و

 جانمایی سکوهای اسکان مسافر -

 بهداشتی پارکهای تجهیز سرویس -

 گذاران سرمایه و خالق نیروهای پیوند
اری ارتباط میان منظور برقرههای فصلی ببرگزاری نشست-

 گذاراننخبگان و سرمایه

 عنوان به عملیاتی-راهبردی طرح جایگاه تقویت

 هماهنگی سند

عملیاتی در محل شهرداری  –ایجاد ستاد برنامه طرح راهبردی -

 پایش اجرای برنامهمنظور نظارت و هب

 احداث سایت امداد رسان تجهیز شده- شهر پیرامون در باز فضاهای تجهیز

 رسانخدمات هایسازمان و نهادها از استفاده

 آموزش منظم برگزاری جهت

تجربیات  گیری ازام نیروهای امدادی به منظور بهرهاعز-

 زده کشورامدادرسانی مناطق بحران

دهای امدادرسان جهت ها و نهاکارشناسان سازماندعوت از  -

های آموزشی به شهروندان در مرکز محالت، برگزاری دوره

 مدارس، ادارات و...

 آتش نشانی 2تکمیل ایستگاه شماره  -

 خرید تجهیزات فردی اطفای حریق -

 ( اختصار مقاله، خودداری شده است، به جهت رعایت Qspmو  swotمستندات انجام از ذکر ) 1122های تحقیق، منبع: یافته

 گیرینتیجه. 6
اندازی اید چشمبه منظور توسعه و مدیریت بهینه در هر شهری بشود. محسوب میری شه ةراهبرد توسع قلباندازسازی چشم

ت کند. حرکشده  انداز در افق تعیینشود تا شهر در راستای رسیدن به چشم های آن شهر تدوینها و پتانسیلبا ویژگی بمتناس

ازار یت بلهای مبتنی بر فعایکن در نظاملگیرد ت مرکزی صورت میلشهرها توسط دوقش و ن فهای متمرکز تدوین اهدادر نظام

گونه شهرها معنادار انداز برای ایندیگر تدوین چشم عبارتهابتی بپردازد. بقود به تدوین یك استراتژی رخزم است آزاد، هر شهر ال

. گرددندگی آن را فراهم میلا و باقابت نسبی آن بازشناسی شده و شرایط بقشهر و توان ر بانداز مناستدوین چشمبوده چون در 

هر یك از این سه شهر در ابتدا به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت  انداز بهینه دریابی به یك چشمدر این پژوهش به منظور دست

دست آمده این سه شهر در بسیاری از موارد دارای اشتراکاتی هستند. همچنین به به هایو تهدیدها پرداخته شد. بر اساس یافته

خته شده است. مطابق نتایج بندی راهبردهای هر یك از این سه شهر پردااندازها در ابتدا به اولویتیابی به این چشممنظور دست

 ایهمجتمع و اسکان مراکز گرا، ایجادطبیعت توریسم زا آمده در شهر اطاقور این راهبردها به ترتیب شامل پشتیبانیدستبه

 یا سالمت، بازتعریف و اکوتوریسم شاخه گردشگران برای رفاهی امکانات شهروندان، تأمین به تسهیالت تفریحی، ارائة تجاری

ها، انساختم معماری مناسب الگوهای شهر، بازآفرینی داخل به مسافران مناسب دسترسی جهت میادین یا هاتقاطع هندسی اصالح

 مایةسر مناسب، تقویت رفاهی و شغلی هایفرصت گردشگران، ایجاد تشویق و رسانیاطالع زمینة در بومی زنان توانمندسازی

 مراکز یزسیل، تجه برابر در آمادگی طبیعی، ارتقاء منابع از حفاظت و پایدار اشتغال ایجاد منظور به اگروتوریسم اجتماعی، توسعة

 هدف با شهری مدیریت متولی هایدستگاه بین هماهنگی نفوذ و ایجاد حوزة جمعیت و خیزیحادثه به توجه با امدادرسانی

-سرمایه توان به مواردی همچون: جذبراهبردها در شهر چوبر میباشند. در خصوص زیست میمحیط از حفاظت و واحد مدیریت

 رشگست منطقه، هدایت بومی معماری به توجه با شهری منظر و نما طرح شهر، تبیین موجود هایپتانسیل  از مندیبهره و گذار

 کاری و ساز شهری، تدوین هایزیرساخت بهبود و افقی، ساماندهی توسعه هایمحدودیت دلیلبه عمودی توسعه سمت به شهر
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 جهت کاری و ساز وضعیت، تدوین بهبود و ساماندهی منظورهب شهر محیطیزیست مدیریت شهر، ارتقاء خدمات مدیریت جهت

 برای کاری و ساز شهر، ایجاد بحران مدیریت مدون ریزیبرنامه طریق از شهر سالمت و ایمنی شهر، بهبود خدمات مدیریت

 فرهنگی، هایجشنواره منظم اجرای در تسهیل برای مدون چارچوب شهر، تهیه در فراغت اوقات گذران هایطرح سازیپیاده

 زمینة در رسانیاطالع منظور به جمعی هایرسانه و مجازی فضای هایپتانسیل از گیریشهر، بهره در گردشگری و کشاورزی

شهری اشاره نمود. همچنین راهبردهای تدوین شده  بخشهویت عناصر از مندیشهر و بهره در گذاریسرمایه هایفرصت معرفی

 حورهایم کمك به شهری درون اصلی معابر ترافیکی بار روانسازی و هدایت سرا نیز به ترتیب اولویت عبارتند از:در شهر صومعه

 حورهایم پیرامون پارکینگ یابیترافیك، مکان مدیریت خصوص در سازمانی بین هماهنگی شهر، بهبود اطراف فضاهای و کنارگذر

 یارتقا هدف با آموزشی منظم هایبرنامه اجتماعی، تدوین آسیب با مقابله منظور به اجتماعی هایسرمایه شهر، تقویت اصلی

 تماعیاج مشارکت هایفرصت شهروندان، ایجاد رسانیاطالع در شهری تبلیغات نوین هایشیوه کارگیریهآموزان، بدانش فرهنگی

 ساخت با شهروندان تعلق احساس بانوان، تقویت و فرهنگی امور زمینه در نهادمردم هایسازمان از شهروندان، حمایت برای

گردشگری،  بخش رونق منظور به محیطی هایتوان از جدید، استفاده هنری فرهنگی مراکز ایجاد سازیشهری، زمینه هایالمان

 شهر، بهبود حریم در ورزشی گردشگری بخش در گذاریگردشگری، سرمایه بخش رونق منظور به محیطی هایتوان از استفاده

گران، گردش جذب منظور به شهر هایپارک تجهیز و شهروندان، پشتیبانی مندیرضایت افزایش منظور به شهری خدمات کیفیت

 رد باز فضاهای هماهنگی، تجهیز سند عنوان به عملیاتی-راهبردی طرح جایگاه گذاران، تقویتسرمایه و خالق نیروهای پیوند

 هایسازمان و نهادها از احتمالی و استفاده هایبحران با مقابله منظور به شهر پیرامون در باز فضاهای شهر، تجهیز پیرامون

تسریع در رسیدن به هایی به منظور پروژه باشند. همچنین پس از این مراحلآموزش می منظم برگزاری جهت رسانخدمات

 انداز مطلوب انتخاب گردیدند.  چشم

(، اشرفی و 1395) یاسوری و سجودی (،1399توان با پژوهش نویسندگانی چون رهنما و شاددل )نتایج این پژوهش را می

تنظیم چارچوب راهبردی در حوزه به شهری  ةانداز توسعتدوین چشمشان ضمن ( مقایسه نمود آنان در پژوهش1393) زادجانبان

با بررسی  اند. در این پژوهش نیز( پرداخته1395-1122)ساله شهرداری  6مدیریت شهری و همچنین ارائه برنامه عملیاتی 

سرانجام  ،انداز مورد نظر برای هریك از شهرها مشخص گردیدچشم ،و نقاط قوت و ضعف مناطق شهری مورد مطالعه هایلپتانس

انداز تدوین شد. سرانجام به منظور عملیاتی نمودن راهبردهای به تدوین راهبردهای مورد نظر جهت تحقق و رسیدن به چشم

اجتماعی و های مختلف عمرانی، ترافیکی، فرهنگیهایی در بخششهرداری، پروژهریزی تدوین شده و با توجه به نظام بودجه

ای هها به تفکیك سالبینی شده جهت اجرای پروژههای پیشمحیطی تعریف گردید، با توجه به اینکه هزینهخدماتی و زیست

 است. ان تحقق آن میسر باشد، امکها میبینی شده شهرداریهای پیشبرنامه بر مبنای میزان درآمد و هزینه

غرافیایی ثیر بستر جتأشدت تحتهانداز شهرها در استان گیالن بدر مجموع نتایج این تحقیق گویای این واقعیت است که چشم

تأثیر جغرافیای فرهنگی و طبیعی است و به تأثیر از آن پذیرد. به اصطالح دیگر کارکرد شهر تحتثیر میأخود بوده و از آن ت

شود و به همین دلیل است که در کلیت موضوع اختالف شدیدی بین سازمان فضایی شهرها دیده از شهری خلق میاندچشم

تأثیر عوامل و عناصر انداز شهرها در هر سه ناحیه تحتدهد. چشمانداز شهرها نیز نشان میشود و این امر خود را در چشمنمی

  حور نشان داده است.مبوده که خود را در قالب گردشگری طبیعت محیطی

 

  منابع
 موردی: شهرداری ةراهبردی )نمون ریزیبرنامه چارچوب در سازمانی انداز چش (. تدوین1392) محمدحسین اشرفی، یوسف و جانبابانژاد،

 . 166-123 صص. (،2) 1 ،شهری ریزیبرنامه مطالعات ةفصلنامساوه(. 
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