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  ،آمایش جغرافیایی فضامجله 
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1394/ شماره مسلسل پانزدهم/ بهار ششمسال 
 

 شهري پایدار در شهرهاي استخراجی تعیین راهبردهاي توسعه

موردي: شهر استخراجی عسلویهمطالعه
 

   3المیو محمد غ 1، سید علی حسینی2، نفیسه مرصوصی1آباديرضا مختاري ملک*
  نور،  ریزي شهري، دانشگاه پیامدانشیار جغرافیا و برنامه2،نور، تهران، ایران ریزي شهري، دانشگاه پیاماستادیار جغرافیا و برنامه1

  نور، تهران، ایران ریزي شهري، مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیامدانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه3 ،تهران، ایران
---- ؛ تاریخ پذیرش:  ---- -تاریخ دریافت:   

  چکیده
   .ابـد ی یمبستر جغرافیایی معنا و مفهوم       در یک    ها   ي     کاربر               انواع فعالیت و         جمعیت،شهر اصطالحی است که از ترکیب 

پایـه و   -منبـع  یر شهرهاي معدنی،ظدر میان انواع شهرهاي موجود، نوع خاصی از شهرها وجود دارد که با اصطالحاتی ن
هایی است که از استخراج منابع معدنی شکل گرفتـه و   سکونتگاهمربوط به  ،این نوع شهرها. شوند یماستخراجی شناخته 

راهبـردي بـا توجـه بـه     يزیـ ربرنامـه چهـارچوب  . کننـد عنوان یک شهر گسترش یافته و تکـوین پیـدا مـی   به تدریج به
                                      ی و کالبـدي، ابـزاري مناسـب بـراي            فرهنگـ           اجتماعی،            اکولوژیکی،                                     خود و توجه به مجموعه شرایط اقتصادي،   ي  ها   ی  ژگی و

                                عسـلویه در جنـوب ایـران و در       ی        شهر ساحل  .     باشدمی                   در شهرهاي استخراجی               توسعه پایدارطراحی و تدوین راهبردهاي 
      ثر از    متأ                                         اندام استخراجی دانست که در مدتی کوتاه و              از شهرهاي کوچک   ي ا       نمونه      توان   ی م   را            خلیج فارس      شمالی    ي     کرانه
             بـه کـانون          شـده           شـناخته      تـر                روسـتایی و کم    ي ا         منطقـه از    ،     گـاز    ي             صـدور انـرژ          پاالیش و              با استخراج،      مرتبط    ي  ها   ت ی    فعال
              تبـدیل شـده              اقتصاد ملی      عرصه                       شهري مهم و اثرگذار در به  ،  ها  ت ی    فعال       از این        متأثر  صنعتی و  -          عظیم انرژي   ي  ها   ت ی    فعال

ـ    س ی        و مـاتر   SWOT            الـب مـدل                 راهبـردي در ق    ي زی ر        برنامه                        با استفاده از روش تحلیل        پژوهش       در این      است.  کم     سـازي   ی       
            شناسـایی و     ،                   شهر استخراجی عسلویه              توسعه پایدار   ي ز ی ر        برنامه      براي                 راهبردهاي مختلف   ، )QSPM (         راهبردي   ي ز ی ر        برنامه

        توسـعه                        ارزیابی وضعیت موجـود     .     ه است                   کارهاي الزم تدوین شد   راه                                 ن راهبرد انتخاب و متناسب با آن،        ها بهتری          از میان آن
                                 و توجـه بـراي ایـن شـهر بـا         د ی   تأک             سناریوي قابل    ن ی  تر   ی   اصل      عنوان                    که راهبرد تنوع به     دهدی م     نشان         عسلویه    شهر         پایدار

   .    باشد    می            فراروي شهر   ي  ها   د ی   تهد              تعدیل یا رفع     براي     ها        فرصت              از نقاط قوت و    ي ر ی گ      بهره      براي                 تخصیص مجدد منابع
  

عسلویه،QSPMسماتری،SWOTمدل تحلیل راهبردي،شهر استخراجی،:هاواژهکلید
  

  1لهأمس طرحو مقدمه 
ــ و      بــه                    پایــه و اســتخراجی   -      منبــع   ي          در شــهرها     ژه   ی

        خـام و     ي    هـا      ي       بـردار           بهـره دلیـل        بـه    ، ز ی خ  نفت       شهرهاي 
         فرآینـد         ناپذیر،                                    وابستگی اقتصاد شهري به منابع تجدید

           با نزدیـک        زیرا  .    کند   ی م                               توسعه از الگویی ناپایدار تبعیت 
                     ات اجتماعی و اقتصادي حی         ادامه   ، ر ی   ذخا             شدن به پایان 

            . از جملـه       شـود    ی   مـ               جـدي مواجـه      ي  ها      چالش   با     ها    آن
   ،   مان ی        مسجدســل      شـهر     ، ي       انــداز       چشـم                 مصـادیق چنــین  

                                                             
 mokhtaryus@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

                                                      اولین شهر نفتی ایران است. در ایـن شـهر کـه زمـانی     
                 شهرهاي کشـور در     ن ی  تر      مدرن         و یکی از    ي ا  افسانه    شهر 

   ر ی     ذخـا                  با کاهش تـدریجی     ،  شد   یم      محسوب           زمان خود
                   رونـق خـود را از      ،       خورشیدي      1340     دهه              نفتی از اواخر 

                               حیات شـهري نیـز دچـار افـت        ،                  دست داد و در پی آن
بـدون که اکنون به شهري فقیـر و  به طوريشدید شد،

         مقـدم،                    (بحرینـی و جهـانی               شـده اسـت        تبدیل         امکانات 
1383    :   33    .(      
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        پایـه)  -                   طور کلی شهرهاي منبع       (و به             اما نفت شهر
                  ن واقعیت تلخ غافل                                در روند رشد و شکوفایی خود از ای

      شـهر                                              است که هر چه میل به این نوگرایی بیشتر شود،
                    بـه تـدریج و بـا            ؛ زیرا   شود   ی م                       نیز به پایان خود نزدیک 

       اقتصاد    ، ی   شدن      تمام                        از این منبع با ارزش اما    ي     بردار      بهره
       ً   معمـوالً                  و از آنجایی کـه       شود   ی م                   شهري نیز دچار رکود 

              بسته به منابع     و وا   ي  عد  ب      تک        اقتصادي         شهرها،      گونه   ن ی ا
          قادر بـه                       ناپذیر کانی) دارند،                   (و دیگر منابع تجدید      نفتی

ــه ــ         ادام ــابر      حی ــتند. بن ــود نیس ــوب خ ــا                                     ات مطل          این ب
ــره ــردار          به ــا     ي       ب ــتفاده از    ي    ه ــتمر و اس ــا     روش                       مس    ي    ه

        و نیـز                         (و دیگر منابع کـانی)                     بهینه در استخراج نفت     غیر
   ک   یـ                                   اقتصاد شهر به استخراج این منبع از            دلیل تکیه    به

                   اقتصـاد شـهري در          تنـوع      عدم        بودن و    ي  عد  ب      تک  و     سو  
                 پایـه) از سـوي     -                  طـور کلـی منبـع          (و به             شهرهاي نفتی

                شـهرهاي مـورد                                  ناپایداري در روند رشد و توسعه       دیگر،
      ).         40:1390   ،      دیگران       قدمی و  (               بحث مشهود است

                                                    جلوگیري از بروز بحران و رکود در فرآینـد توسـعه  
                  وي از رویکردهـاي                مسـتلزم پیـر     ،      پایـه   -           شهرهاي منبع

   در        اسـت.     ي ز   یـ  ر          برنامـه             در فرآینـد       نگر    کل         سیستمی و 
        عنـوان                              رویکردهـاي راهبـردي بـه                        راستاي ایـن هـدف،  

                                                     رویکردي جایگزین و همسو با اصـول پـارادایم توسـعه   
ــدار ــت ،پای ــواهمی ــاران،(دارد ياژهی فرهــودي و همک
1388 :2.(

                                            با توجه به شرایط شهر استخراجی عسلویه و وجود 
                         وسعه در این شهر در ابعاد           ساز روند ت        ناپایدار     هاي      نه   زمی

                 عنــوان تعیــین     بــا                          ضــرورت انجــام پژوهشــی           مختلــف،
          عسـلویه        شـهر        بـراي                  شهري پایـدار،                  راهبردهاي توسعه

                 باالي تهدیـدها و         ظرفیت                       عنوان شهري استخراجی با     به
ــاي        چــالش ــاعی،            اقتصــادي،   ،       محیطــی        زیســت       ه             اجتم

       زیــرا   ؛      رســد      مــی      نظـر                ضــروري بــه                     فرهنگـی و کالبــدي 
                را بـراي ایـن              ناپـذیري          جبـران         اثـرات     ،     به آن   ی    توجه    بی

           متـوازن و                                              منطقه به بار خواهـد آورد و تحقـق توسـعه   
                          هاي جدي مواجه خواهد ساخت.              را با تردید       جانبه       همه

          المللـی        بـین                                     امري که در ادبیات نظري توسعه در سطح 
                  مادي و معنوي هـر       هاي          سرمایه          است. زیرا         ناپذیر       توجیه

     صحیح                                          معه با محدودیت مواجه است و لزوم استفاده  جا

                مسـئولی اســت          جامعـه      هـر           وظیفـه    ،    هـا     آن             و بهینـه از  
      ).    10  :     1385      پور،     (رکنی

                                  اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع از             با توجه به
                 ایـن پـژوهش در                و متـوازن،              شهري پایدار            منظر توسعه

           از نظـرات        گیـري         بهـره             راهبـردي و          ریـزي           برنامـه      قالب 
                             ضمن شناسـایی نقـاط قـوت،              و نخبگان،  نظران   ب   صاح

ــعف، ــت        ض ــا        فرص ــد      ه ــا،           و تهدی ــالش        ه ــین    در      ت          تعی
             کـار بـراي                 راهبـرد و راه         تـرین            مطلـوب   و         تـرین          مناسب
             اسـتفاده از                                        آینـده ایـن شـهر اسـتخراجی دارد.           توسعه
                   از رویکرد سیسـتمی     ير ی گ      بهره           راهبردي با    ي ز ی ر        برنامه

            و کامــل از                     بــه شــناخت صــحیح          توانــد   ی   مــ       نگــر      کــل  و 
                                   بــر رونــد توســعه در شــهرهاي      مــؤثر   ي      نــدها ی   فرآ

                              پایه منجر شده و ضمن شناسـایی    -               استخراجی و منبع
              بـا ارائـه     ،ناپایدارساز محیط شهر      بروز   ي  ها    نه ی  زم     دقیق 

       رونــد    ي        دارسـاز  ی  پا     بـه                               کارهـاي مناسـب و مطلــوب،     راه
    این        بنـابر   .        نمایـد                       شهرهاي استخراجی کمـک      در       توسعه

   ي    هـا           راهبـرد                تدوین و ارائه     هش،       این پژو      انجام        هدف از 
                                                  مطلوب و مناسب بـراي شـهر اسـتخراجی عسـلویه در     

     بـا     ،                    در جنوب کشور ایـران           خلیج فارس       شمالی    ي     کرانه
                       شهري بـا اسـتفاده از      ي          روند توسعه   ي      دارساز ی  پا    هدف 

             و تهدیـدها       هـا         فرصـت       ضعف،           نقاط قوت،           روش تحلیل
)SWOT1 (  راهبـردي  يزیـ ربرنامـه و تشکیل مـاتریس

.باشدمی) QSPM2(ی  کم 
  

      تحقیق        پیشینه
 ،و داخل کشـور ایـران   المللی بینتاکنون در سطح 

مختلــف و در   هــاي   رشــته تحقیقــات متعــددي در  
هـاي بافـت هاي شهري،پسماند،گردشگريهايحوضه

ــوده، ــنعت وفرس ــتفاده از  ص ــا اس ــل... ب ــايتحلی ه
                                           راهبردي انجام گرفته اسـت. امـا در کشـور          ریزي        برنامه

ــران ا ــهرهاي    ،      ی ــا ش ــرتبط ب ــات م ــدودي از مطالع                                               مع
                                                       استخراجی و منبع پایه با اسـتفاده از ایـن روش انجـام    

و مـرتبط بـا    سوابق ایـن پـژوهش     از   ی   بخش        شده است.
    باشد؛ می به شرح ذیلراهبردي  هاي تحلیل

                                                             
1. Swot= (strength and weaknesses and 
opportunity and threats) 
2. Quantities strategic planning matrix  
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عنـوان   بـا در پژوهشی  )2004( 1اکسی هوي و یالین -
سـتفاده  عملکرد شهري در شـهر معـدنی بـا ا    مطالعه«

به بررسی موضوع در سـطح شـهرهاي      ،»SWOTمدل 
نتایج تحلیل راهبـردي  . اند پرداختهکشور چین معدنی 
 ،نقـاط قـوت شـهر معـدنی     نیتر مهمکه  دهد یمنشان 

   ،       شـهرها       ایـن         ضـعف           نقطه   ن ی  تر     مهم  و توانایی صادرات 
   ن ی    تــر       مهــم           . همچنــین      اســت ی       محصــول        تــک         ســاختار 

       صـنعت             دادن پایه                    شهر، فرصت تغییر شکل    ي  ها        فرصت
  و          بررسـی    ،       شـهرها           این نـوع         تهدید   ن ی  تر     مهم        قدیمی و 

   .   است       شهرها    این             روند توسعه      باره         ناکافی در        مطالعه
 SWOTتحلیل «در تحقیقی با عنوان  )2007( 2هاال -

به بررسـی    ،»شهري راهبردي توسعه يزیر برنامهجهت 
شهر دارالسالم کشور تانزانیا پرداخته اسـت.  موضوع در 

                  رویکـرد مـدیریت      ،ایـن پـژوهش   يهـا  افتـه یر اساس ب
   در             ا روندمحور                                 شهري نسبت به رویکرد مدیریت جامع ی

           و در شـهر               صـورت عـام                 شـهرها بـه         اداره   و   ي ز یر        برنامه
  . است تر يقو ،طور خاص دارالسالم به

عنـوان   با يا مقاله) در 2012( پور و همکارانشخلیفه -
ــوات در  « ــل س ــاربرد تحلی ــهک ــر برنام ــردي  يزی راهب

موضوع در سطح شهر اصـفهان   يبه مطالعه  ،»محیطی
کـه موقعیـت شـهر     دهـد  یمـ نتایج نشـان  . اند پرداخته

متعدد تـاریخی و وجـود   يهاجاذبه،اصفهان در کشور
نقاط قوت شـهر و  نیترمهمعنوان در شهر بهرودندهیزا

         افـزایش                                 گسترش شهري و توسـعه صـنعتی،     ،        در مقابل
           آلودگی هوا    ،   رود     نده ی  زا         کیفیت آب                   تقاضاي آب و تغییر 

      شـهر     ي   دها   یـ    تهدو       هـا        ضـعف    ن ی  تر  مهم   ،            و ترافیک باال
   .  ند ی آ   ی م               اصفهان به شمار 

 با يا مقاله) در 2014( منش و همکارانرسولی -
 زیآم تیموفقدر اجراي  مؤثربررسی عوامل «عنوان 

به بررسی موضوع در سطح  ،»شهري يراهبرد توسعه
 دهد یمنتایج پژوهش نشان . اند پرداختهشهر قزوین 

و اجراي  زیآم تیموفقعوامل  میانمثبت  ايکه رابطه
شهري در شهر قزوین وجود دارد.  راهبرد توسعه

 فرآیند کردن، نهادینه ،مؤثر مشارکت ،سازياجماع

                                                             
1. Xihui and Yalin
2. Halla 

در  کننده نییتعاز فاکتورهاي  يساز تیظرفرهبري و 
  . ندیآ یمموفقیت این راهبرد به شمار 

 بـا ) در پژوهشـی  1388( همکـارانش  فرهودي و -
 شـهرهاي  توسـعه  الگـوي  اسـتراتژیک  ارزیـابی «عنوان 

شهر دوگنبدان را   ،»اقتصادي ابعاد بر دیتأک با زیخنفت
که شـهر   دهد یمنتایج نشان . اند دادهمورد مطالعه قرار 

ــه  دوگنبــدان ــ خ       نفــت               عنــوان شــهري       ب             در راســتاي    ز   ی
ــ              شــهري از ب  ي         توسـعه            ل متنــوع عـد اقتصــادي بـا عوام

       نقـاط            نهـایی،    ي   بند  ت ی    اولو     و در     روست      روبه          استراتژیک 
                  از نقـاط قـوت و         تـر    ي    قـو                            ضعف و تهدیدها بـه مراتـب   

                      محیط بیرونی است.     ي  ها      فرصت
ــارانش - ــی و همک ــه) در 1389( عمران ــا  يا مقال ب

ت سیسـتم مـدیری   بهینـه  يها  ياستراتژتدوین «عنوان 
   ،»QSPMو   SWOTپسماند شهري با استفاده از روش

در ایــن . انــد دادهشــهر ســاري را مــورد مطالعــه قــرار  
و  مبـدأ تفکیـک از   يهـا   برنامه راهبرد توسعه ،پژوهش

صـنایع   يمـواد اولیـه   نیتـأم  برايتسریع در انجام آن 
عنوان راهبرد برتـر مـدیریت پسـماند شـهر      به  ،بازیافت

  ساري معرفی شده است.
وان عنـ  بـا ) در تحقیقی 1390( قدمی و همکارانش

شـهرهاي متکـی بـر     يتوسـعه  يهـا   ياستراتژتعیین «
،SWOTصــنعت اســتخراج نفــت بــا اســتفاده از روش 

به بررسی موضـوع در  ،»QSPMسیو ماترIEAآنالیز
نتـایج تحقیـق   . اند پرداختهسطح شهر نفتی دوگنبدان 

               عنـوان شـهري         بـه   کـه شـهر دوگنبـدان    دهد یمنشان 
    ها    نه ی  هز     میان     ژیک       استرات   ي  ها      چالش   با    ،             وابسته به نفت

        متنـوع       یـا     ي  عد  ب      تک       اقتصاد       یعنی  .     روست      روبه        و منافع 
                      صـاد آن بـه منـابع                             اقتصاد شهري و وابستگی اقت       نبودن
   ن ی  تر     مهم   از    ،             سازي روزافزون                    ناپذیر با فرآیند تهی       تجدید
   ي    هـا        ت ی   ظرف                      هاي آن است و در مقابل          و تهدید    ها       ضعف

          تجـاري و     ،         کشـاورزي  ي    هـا      ت   یـ     فعال                    باال بـراي توسـعه  
      شـهر     ي    هـا           فرصـت   و          قـوت        نقـاط     ن ی  تر     مهم          خدماتی از 

   . د ی آ   ی م     شمار                 پایدار شهري به       توسعه  براي
با عنـوان   يا مقاله) در 1390( رهنمایی و همکارانش -
شهري مراغه با اسـتفاده   يتوسعه يها  تیقابلارزیابی «

به بررسـی موضـوع در      ،SWOT-ANPاز مدل ترکیبی 
   ،هـا   افتـه یبـر اسـاس   . انـد  هپرداختـ شـهر مراغـه   سطح 
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         راهبـرد               شهري مراغه،  راهبرد براي توسعه   ن ی  تر       مناسب
                                          آموزش عالی در شهر و تبدیل مراغه به شـهري         توسعه

                                      . ضمن اینکه راهبـرد تقویـت عملکـرد       است         دانشگاهی 
                                عنوان راهبرد جایگزین مطرح است.                توریستی شهر به

 بـا  ی) در پژوهشـ 1392( فر و همکـارانش ربیعی -
پایدار شهر زنجـان از دیـدگاه    يارزیابی توسعه«وان عن
بـه بررسـی      ،»swotتکنیـک   يبـر پایـه   یطیمح ستیز

نتـایج نشـان   اند. موضوع در سطح شهر زنجان پرداخته
جـدول مـاتریس عوامـل     دار وزنکل امتیاز  که دهد یم

 36/2و در جدول ماتریس عوامل خارجی  64/2داخلی 
. باشـد  یمـ از میـانگین  تـر  ین، پایاست که عدد حاصله

   ،بـراي ایـن شـهر    شـده  حاصـل چنین نوع استراتژي هم
   .   است               استراتژي تنوعی 

در ادبیـات  :                      هـا و مبـانی نظـري                       مفاهیم، دیـدگاه 
             بـر مفهـوم                       توافق اندکی مبنـی   ،ریزي برنامهمدیریتی و 

سیر ).2: 1384مرادي مسیحی، (                    استراتژي وجود دارد
لیان متمـادي  و اسـتراتژي طـی سـا    ریزي برنامهتحول 

 ،د که حاصل آنشباعث تلفیق و ترکیب این دو مفهوم 
   ).233: 1383 (زیـاري،  اسـتراتژیک اسـت   ریـزي  برنامه

ــردي در  ــه                      رویکــرد راهب ــزي          برنام ــکل          ری ــه ش ــدا ب                     ابت
                       دستیابی به پیـروزي در        براي                    راهبردهاي خاص نظامی 

 ,Hayley (                      نظـامی رایـج بـود          هـاي         گـروه         میـان     جنگ 

در علـوم اجتمـاعی و    ریـزي  رنامهب). این نوع 46 :1999
                      اول قرن بیستم مـیالدي           از نیمه    پس   ،اقتصاد در حیطه

 ).2: 1384 مـرادي مسـیحی،  (                          جاي خـود را بـاز کـرد   
اسـت کـه    ریـزي  برنامـه راهبردي نـوعی از   ریزي برنامه

جامع با عمل و عوامـل اجرایـی و    ریزي برنامهبیشتر از 
نیسـت  لیـل دبـی . استسازي در ارتباط فرآیند تصمیم

 ریـزي  برنامـه «، ریـزي  برنامـه ایـن نـوع    که در آمریکا به
در ایـن نـوع    ،فریـدمن  . به عقیـده اند دادهلقب  »عملی
دیگر ادغـام شـده   یکبا  ریزي برنامهعمل و  ،ریزي برنامه
یافته بـراي اتخـاذ   کوششی است ساخت و )58: (همان
 اساسی و انجام اعمالی که ماهیت سازمان، هاي تصمیم

توسط سـازمان   ها فعالیتفعالیت و دلیل انجام آن نوع 

 (زیـاري و همکـاران،   بخشـد  مـی را شکل داده و مسیر 
1388 :151.(    

استراتژیکی در واقع از بطن مدیریت  ریزي برنامه
 1960 زاده شده است که ابتدا در دهه استراتژیک

تجاري در آمریکا  هاي شرکتمیالدي در قلمرو فعالیت 
این  ).175: 1382 ،دیگرانو  زادهمهدي(یافت رواج 

معتبر و  هاي شناخت را بر پایه ریزي برنامهروند  رویکرد،
روند  در این رویکرد،. سازدمیامکانات واقعی استوار 

به جاي تعیین تکلیف قطعی و نهایی در  گیري تصمیم
صورت موجود و به هاي توانو  ها ظرفیتراستاي 

,Faludi( پذیرد میانجام  گام به گام در  ).207 :1973
یک ابزار جدید      ًصرفا رویکرد راهبردي  ،حقیقت

نوین تفکر نیز به  يبلکه یک شیوه ،نیست ریزي برنامه
   ).Wilson, 2000: 29( آید میشمار 

شهري  ریزي برنامهراهبردي در  ریزي برنامهرویکرد 
در پی پاسخگویی به انبوهی از معضالت شهري شکل 

جامع در رویارویی با  هاي امهبرنگرفت. مشکالتی که 
در واقع ). Halla, 2007: 131( ناکام مانده بود ها آن

و ناکامی  سو یکف شهري از مختل هاي ضرورتنیازها و 
 ،از سوي دیگر هاآنگویی به سنتی در پاسخ رویکردهاي

 نیا،سعید( نگرش راهبردي شده است گیري شکلباعث 
کرد راهبردي،رویهايویژگیبا توجه به ).86: 1382

شهري که يپایداري توسعهياین رویکرد در زمینه
اساسی جهان در قرن  هاي چالشعنوان یکی از  امروزه به

 زیرا ،دارد اي ویژهاهمیت و جایگاه  ،استمطرح  21
کاهش  هدف آن هدایت شهر به سمت منافع بیشتر،

ارتقاي کیفیت زندگی شهري و در نهایت  اثرات منفی،
). Wellington, 2006: 4( دار شهري استپایيتوسعه

 ریزي برنامهدر تحلیل مسائل شهري با استفاده از 
و  SWOTاز دو تکنیک  کارگیري بهاستفاده و  ،راهبردي
QSPM  ابزار تحلیلی سوات. استبسیار مرسوم و رایج، 

ایجاد نظم و برقراري  براياساسی  هاي روشیکی از 
است و از بهترین مناسبات ویژه بین مسائل راهبردي 

 آید میبراي تحلیل و هدایت محیط به شمار  ها روش
)2007: 3369 ,Yuksel and Dediren.(   
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  SWOTچارچوب تحلیل  - 1شکل

  )Gorner, 2012: 195 مأخذ: (
  

           روش تحقیق 
                                                تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردي است. در ایـن  

   ري              پایـدار شـه     ي                 راهبردهاي توسـعه        تدوین      براي      پژوهش 
          راهبـردي          ریـزي           برنامـه                        مورد مطالعه، از چارچوب      شهر   در 

             راهبردهـاي                                         استفاده شده است. در این چارچوب، تـدوین  
                        جامعـه مـورد مطالعـه           هـاي          ویژگـی            و مبتنی بر         بینانه      واقع
  و   SWOT                                           . ابزار اصـلی در ایـن روش، مـدل تحلیـل        است

ماتریس کم          ی آلترناتیوهاي راهبردي                        ) QSPM (     اسـت کـه           
   ي       توسـعه    ي       در حوزه      ویژه      به  و         المللی     بین  ح      در سط        امروزه

ــدار شــهري،       . در      شــود             زیــادي مــی           اســتفاده        از آن                 پای
                                          این مدل، فاکتورهاي درونی و بیرونی در چهار      هاي       تحلیل

  .       شـوند       مـی           گـردآوري     ، د    شـو     می       نامیده   SWOT       بخش که 
  و       هـا       فرصت               نقاط قوت، ضعف،    :                       این چهار بخش عبارتند از

,Kangas et alتهدیدها ( 2001: 189( .
                نفر از اسـاتید      30                           جامعه آماري این پژوهش شامل 

ــاي             دانشــگاه ــلویه،        ه ــهر عس ــتقر در ش ــدیران و                              مس            م
ــنایع    ــرژي و ص ــش ان ــان بخ ــایین                                      کارشناس ــتی         پ         دس

ــن منطقــه و   ــور            متصــدیان                                      پتروشــیمی فعــال در ای        ام
ــهري  ــدیریت ش ــهر،                   م ــوراي ش ــاي ش ــهردار،                          (اعض            ش

          . ابـزار   د      باشـن       مـی                                    کارشناسان شـهرداري و فرمانـداري)   
ــردآوري  ــا      داده           گـ ــژوهش،        هـ ــه از پـ ــن مرحلـ                                   در ایـ

   ،       محیطـی         زیسـت      عـد                   است که در چهار ب    اي      نامه      پرسش
          در چهــار    ،                   فرهنگــی و کالبــدي  -         اجتمــاعی            اقتصــادي،

                پایـداري شـهر           بـراي      عمده      هاي     ضعف        موانع و    ي     مؤلفه
                                 نقاط قوت و توانایی شهر عسـلویه    ،     مورد)    20 (        عسلویه

          مــورد) و     13 (          بیرونــی        عمــده       هــاي          فرصــت   ،       مــورد)   9 (
           توسـعه                دسـتیابی بـه                 بیرونی فراروي       عمده     هاي       تهدید
                   تنظـیم شـده و از      ،       مـورد)     10 (              شهر عسـلویه    در        پایدار 
گویان درخواست شـده نظـرات خـود را در قالـب     پاسخ
                  زیاد و خیلی زیاد)         متوسط،     کم،           (خیلی کم،     گزینه     پنج

     .      نمایند     بیان        مؤلفه                             بر اساس میزان شدت و اهمیت هر 
جامعـه   نامـه سـوات،  پرسـش  آوريجمعدر فرآیند 

شـامل  بنـدي شـد،    تقسـیم نمونه در سه سطح مختلف 
  ؛گروه
مدیران و کارشناسان بخش صنعت و انرژي فعال  :الف

   پرسشنامه، 7در قالب  ،پارس جنوبی در منطقه
فعال در شهر  هاي دانشگاه نظران صاحباساتید و  :ب

کاربردي)  -گاه علمینور و دانش (دانشگاه پیام عسلویه
  پرسشنامه و  12در قالب 
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(اعضـاي   مدیران و فعاالن بخـش مـدیریت شـهري    :ج
شوراي اسالمی شهر و کارشناسان شهرداري عسـلویه)  

  پرسشنامه.  11در قالب 
برفی بـراي تعیـین    در این قسمت از تکنیک گلوله

  .ه استحجم نمونه استفاده شد
      سـطح    ایـن پـژوهش در    :                     محدوده و قلمرو پژوهش

                        اي از شهرهاي اسـتخراجی               عنوان نمونه               شهر عسلویه به
               شـهر عسـلویه                        ایران انجام شده است.   کشور         موجود در

    27             ثانیـه تـا       55          دقیقـه و      27       درجه و     27          در محدوده 
                          ثانیه عرض جغرافیایی شمالی     14        دقیقه و     29       درجه و 

    37         درجـه و      52         ثانیه تا     41        دقیقه و     35       درجه و     52  و 
   5                               طول جغرافیایی شرقی و در ارتفاع        ثانیه    27دقیقه و 

        عنـوان                                       هاي آزاد قرار دارد. شهر عسلویه بـه متري از آب
                           باشـد. ایـن شهرسـتان در                              مرکز شهرستان عسلویه مـی 

ــال  ــه       1390      س ــودن دو نقط ــا دارا ب ــهري و   ي                              ب     21         ش
                        نفـر داشـته اسـت. از           65584                         روستا، جمعیتی برابر بـا  

       نفـر  7    1938      تعداد    ،                          مجموع جمعیت شهرستان عسلویه
                        شـهري عسـلویه و نخـل       ي                    درصد) در دو نقطـه     29 / 6 (

      هـاي                    درصـد) در کمـپ      33(       نفـر        21569        تعـداد        تقی،
       نفـر      24628                         انـرژي پـارس و تعـداد      -       اقتصادي         منطقه

            باشند.                                  درصد) در مناطق روستایی ساکن می    37 / 4 (
                                            نکته قابل مالحظه و توجه در بررسی جمعیت ایـن  

      جمعیت              قابل زنان و                              شهرستان، تعداد باالي مردان در م
                          باشـد. در ایـن سـال از               هـا مـی                        باالي سـاکن در کمـپ  

           درصـد) را      70 (       نفـر        45810        تعـداد                  مجموع جمعیـت، 

                    درصد) را زنان تشکیل   30 (     نفر       19774              مردان و تعداد 
        ).    1392  ،(درگاه ملی آمار ایران     اند      داده

 باعسلویه شهرستان مرکز عنوان به عسلویه شهر
 منتهی در ایران کشور جنوبی سواحل در گیري قرار
 با نزدیکی دلیل به بوشهر، استان شرقی جنوب الیه

 میدان( خلیج فارس در موجود گازي عظیم میدان
 ساحل از کیلومتري 110 در واقع جنوبیپارس گازي

 عنوان به خود محوري موقعیت بودن دارا و) عسلویه
 60 تقریبی طول به صنعتی -انرژي اي ناحیه کانون
 با همجواري کیلومتر، 3 تا 2 عرضو رکیلومت

 همچنین ودریایی -ساحلی حساس هاي اکوسیستم
 در قرارگیري نایبند، ملی خلیج و مانگروگیاهی جوامع

 داراي فارس، و هرمزگانبوشهر، استان سه فاصل حد
 ریزي برنامه منظر از بسیاريهاي تهدید و ها فرصت
 یطی،مح زیستمختلف ابعاد در پایدار ي توسعه

 فضایی -فرهنگی و کالبدي - اجتماعی ،اقتصادي
  . باشد می

 در نه عسلویه شهر بررسی اهمیت حقیقت در
 از اي نمونه در بلکه آن،وسعت و جمعیت تعداد

 که است اي پایه - منبع و استخراجی کوچک شهرهاي
 در و خورشیدي 1377 سال از( کوتاه زمانی مدت در

استقراردلیلهب،)سال15ازکمترزمانیفاصله
فرآوريپاالیش،استخراج،ازناشیعظیمهايفعالیت

 به پتروشیمی، دست پائینصنایع و گاز انرژي صدور و
 مالحظات رعایت بدون و شتابان اي توسعه
فرهنگی و  -اجتماعی ،اکولوژیکی محیطی، زیست

  .باشد می اند، رسیده فضایی-کالبدي
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  مطالعه مورد شهر یجغرافیای ي موقعیتنقشه -2 شکل
  )1393 ،ترسیم توسط نگارندگانمنبع : (

 
  بحث اصلی

    ) و IFE (                                   شناخت عوامل محیط داخلی و بیرونـی 
) EFE(  :      ي      نامـه                                        در این مرحلـه بـا اسـتفاده از پرسـش   

  و       هـا       فرصت      ضعف،           نقاط قوت،    ین  تر     مهم       ساخته،       محقق
ــان  ــدگاه متخصصــان و نخبگ ــدها از دی ــاتید                                              تهدی           (اس

  -                     مـدیران بخـش صـنعت              عسـلویه،        شـهر    ي  ها         دانشگاه
                       بخـش مـدیریت شـهري)         یان      متصـد           و فعاالن و        انرژي

       هـاي         یژگـی  و    ین  تر     مهم ،             . بر این اساس   اند   شده        شناسایی 
                                                محیط داخلی و خارجی شهر اسـتخراجی عسـلویه بـه    

                                                           تفکیــک هــر کــدام از ابعــاد مــورد بررســی، بــه شــرح  
   .    باشد    می   4    تا  1   ي  ها      جدول

  
  
  
  
  
  

 

شهريپایدارتوسعهریزيبرنامهمسیردرشهر استخراجی عسلویهفهرست نقاط قوت - 1جدول
  ضریب اولیه  عامل  عد ب 

  111 عسلویه شهر حاشیه در زیبا ويا ماسه سواحل  محیطی یستز

  اقتصادي

  142 عسلویه شهر در گردشگري و خدمات کشاورزي صنعت، تجارت، يها بخش در اشتغال هزمین وجود
  123 عسلویه شهر  در مختلف يها بخش در گذاري یهاسرم مناسب هاي ینهزم وجود
  118  کشور و جوار هم يها استان اقتصادي يها کانون با آن منطقه و تعامل یو مبادالتاقتصادي نظام عملکرد در شهر مرکزي نقش

112يمرزبروندریاییتجارتوارتباطاتیريگشکلوفارسخلیجسواحلبهآساندسترسی
  77 ارتباطات این از ناشی گذاري یهسرما افزایش و عربی کشورهاي با بومی ساکنان تعامل و يجوار هم

-اجتماعی
فرهنگی

69 پایدار توسعه جهت بومی دانش از یريگ بهره در محلی يها سنت و فرهنگ رسوم، و آداب و قومی هاي یژگیو
68 شهري پایدار توسعه جهت در مردمی مشارکت وهمکاري حس وجود

76 بومی جمعیت تخصصو سواد سطح و يباسوادمیزان تدریجی افزایش
  896  -  جمع
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 در ،1نتایج نشان داده شده در جدول   پایهبر 
 محیطی،         بع د زیست 3و در  قوت نقطه 9 تعداد مجموع

 و متخصصان توسطفرهنگی  -اقتصادي و اجتماعی
ریزي راهبردي براي  و در راستاي برنامه نخبگان

بی به توسعه پایدار در شهر استخراجی عسلویه دستیا
    ب عد  بر این اساس، .استمورد ارزیابی قرار گرفته 

  داراي بیشترین نقطه لفه،ؤم 5اقتصادي با دارا بودن 
  زمینه وجود. بوده است قسمتقوت و امتیاز در این 

 و کشاورزي صنعت، تجارت، هاي بخش در اشتغال
ترین  عنوان مهم بهعسلویه،  شهر درگردشگري خدمات

لفه در این بخش معرفی شده است. ؤترین م گذاراثرو 
این موضوع  ،نکته قابل توجه در این بخش از بررسی

       در ب عد  ،از دیدگاه متخصصان و کارشناسان است که
ي قوتی براي دستیابی به  هیچ نوع نقطهکالبدي 

  ي پایدار در شهر عسلویه وجود نداشته است.  توسعه

  
  شهري پایدار توسعه ریزي برنامه مسیر در فهرست نقاط ضعف شهر استخراجی عسلویه - 2 جدول

 عامل عد ب 
 ضریب
 اولیه

  محیطی یستز

  109  رطوبت باال و کمبود بارشگرم،  هوايو آب وجود
  127  صنعتی هاي یتفعالیطی شهر با حجم مح هاي یتظرفمتناسب نبودن 

86در شهرزبافضايوعمومیفضايسبز،فضايکمبود
  96  شهري يها زباله دفع نادرست یابی مکان

  90  کمبود و عدم کیفیت آب شرب مصرفی
  130  و خاك هوا آب، منابع آلودگی رشد به رو روند

  121  دریایی هاي یستماکوسکشاورزي و  هاي ینزمروند رو به رشد تغییر کاربري و تخریب 

  75  شهر سطح در فقر خطزیر خانوارهاي تعداد بودن باال  اقتصادي
  115  زمین و مسکن بورس بازي

 کالبدي
 
  

  72  )ها کوچه و (خیابان شهر يبند شبکه ضعف
  103  شهر قانونی يمحدوده  از خارج در مجازغیر و رویه یب يوسازها ساخت و افقی گسترش

  109  محیط و پایداري طبیعی هاي یتظرف لحاظ از منطقه توان محیطی مقابل در جمعیت حد ازبیش تراکم
 وسطحیيها آبي آور جمع شبکه یژهو به شهري عمران مناسب تجهیزات و امکانات کمبود و یساتتأس ضعف

  98شهرييهافاضالب

  101  شهري و فضاهاي سبز يها پاركکمبود زمین براي ساخت 
  90  يشهر درون ارتباطات و نقل و  حمل نظام نامناسب کیفیت

 - اجتماعی
گیفرهن

  82  رسان شهريخدمات يها سازماننارسایی و ناکارآمدي 
  96  رفاهی و بهداشتی، درمانی خدماتی، تجهیزات و تسهیالت بودن ناکافی و بودن نامناسب

  89  و گذران اوقات فراغت در شهر ورزشی ،گردشگري تفریحی، امکانات کمبود
  93  هاجرانم يها فرهنگ خردهمحلی با  - تعارض و تقابل فرهنگ بومی

  114  شهر در مختلف يها فرهنگ خرده حضور تبع به اجتماعی هاي يناهنجار بروز ظرفیتبودن باال
  1996  - جمع

          
                                           نتایج بررسی نقاط ضعف شهر استخراجی عسـلویه  

   2  ي                                                   براي دستیابی به توسعه پایـدار در جـدول شـماره   
         تعـداد          مجمـوع     در          این اساس،                        نشان داده شده است. بر

   ،         اقتصـادي           محیطـی،           بعد زیست   4     و در      ضعف    طه  نق    20
     و در              کارشناسـان                فرهنگی توسـط   -         و اجتماعی        کالبدي

                                     ریزي راهبردي براي دستیابی به توسـعه                 راستاي برنامه

       مــورد          عســلویه          ســاحلی  -                            پایــدار در شــهر اســتخراجی
                           بر اساس نتایج این بخـش از     .   است                سنجش قرار گرفته 

           لفه، داراي  ؤ م   7  ن            با دارا بود       محیطی      زیست    بعد        بررسی، 
   در                              در این زمینـه بـوده اسـت.         ضعف  ي               بیشترین نقطه

       رشـد       بـه     رو          ، رونـد                ي ضعف معرفی شده      نقطه    20    بین 
         نبــودن                  خــاك و متناســب   و         هــوا     آب،         منــابع          آلــودگی
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  ،      صنعتی     هاي        فعالیت     حجم    با     شهر       محیطی     هاي         ظرفیت
                        راسـتاي دسـتیابی بـه       در       هـا        لفـه  ؤ    ین م  تر           عنوان مهم    به

ــعه ــدار           توس ــتخراجی           پای ــهر اس ــن ش ــاحلی  -در ای          س
                              اي کـه بایـد آن را در عـدم           مساله         شده است.          شناسایی

      هــاي                    محیطــی و ظرفیـت                              توجـه بـه مالحظــات زیسـت   
               یابی و اجـراي                  در قبل از مکان   ،      محدوده              اکولوژیکی این 

             و ارزیـابی                      معدنی موجود تحلیـل   -                پروژه عظیم صنعتی
       نمود.

  
  شهري پایدار توسعه ریزي برنامه مسیر درلویه شهر استخراجی عس يها فرصتفهرست  -3 جدول

 اولیه ضریب  عامل عد ب 
  111  گردشگري عنوان فرصتی در جهت توسعه حرا و خلیج نایبند به يها جنگل  محیطییستز

  اقتصادي

  109  شهروندان و ایجاد عدالت اجتماعی نیازهاي بخش صنعت در جهت رفع گذاري یهسرما به حاکمیت توجه افزایش
  117  ارزي ییدرآمدزاعنوان منبع مطمئن انرژي و  ایش توجه دولت به نقش گاز بهافز

  114  تجارت و گردشگري،صنعتيها بخش در گذاري یهسرما به خصوصی بخشیزهانگ افزایش
 تأثیر و پارس انرژي - اقتصادي منطقهبر  مبتنیشکل گرفته  جدید تمدن با عسلویه شهر يجوار هم

  125شهر اقتصاد و پذیري یتجمعبر  آن مطلوب

116پتروشیمیدستییینپاصنایع يدر زمینهالمللیینببزرگ و معتبر يهاشرکتهايگذاريیهسرماافزایش 
  98  شهر کرانه پسو  جوار هم شهرهاي در مناسب محصوالت دریایی مصرف بازار وجود
  108  بخش شیالت یژهو بهلی کشاورزي ایجاد و گسترش صنایع تبدی براي مناسب هاي یرساختز وجود

- اجتماعی
  فرهنگی

  86  فارس، بوشهر و هرمزگان يها استان عالی و پژوهشی در مراکز آموزش، ها دانشگاهبه دسترسی
  75  عنوان عامل افزایش انگیزه در کسب تحصیالت عالیه وجود بخش صنعت و مهاجران صنعتی به

گردشگري علمی و  عنوان فرصتی در جهت توسعه بهصنعتی و تمدن جدید صنعتی  هاي یتفعال
88  محور صنعت

  کالبدي
  82  عسلویه در حد فاصل سه استان فارس، بوشهر و هرمزگانیريقرارگ

 با کشورهاي مسافر و کاال خروجی و ورودي ياز مباد برخورداري و ساحل خلیج فارس کنار در استقرار
  104  ن و اقیانوس هنددریاي عما ،ي جنوبی خلیج فارسعربی حوزه

  1333  -  جمع
  

 استخراجیهاي شهر حاصل از بررسی فرصتنتایج 
شهري، در  پایدار توسعه ریزي برنامه مسیر در عسلویه
از  پایه این نتایج،بر نشان داده شده است.  3جدول 

کننده در  تدیدگاه متخصصان و کارشناسان مشارک
 تفرص 13 تعداد از بین انجام پژوهش، فرآیند

 اقتصادي، محیطی، زیست    بع د 4 در شدهشناسایی 
                  ب عد اقتصادي با در  ،فرهنگی -اجتماعی و کالبدي

 ها)، لفهؤدرصد از تعداد م 54( لفهؤم 7اختیار داشتن 

داراي بیشترین زمینه براي دستیابی به توسعه پایدار 
 با عسلویه شهر جواري هم در این شهر بوده است.

 -ي اقتصاديمنطقه بر نیمبتشکل گرفته  جدید تمدن
 و پذیري جمعیت بر آن مطلوب تأثیر و پارس انرژي

 نقش به دولت توجه شهر و همچنین افزایش اقتصاد
به  ارزي، درآمدزایی و انرژي مطمئن منبع عنوان به گاز

  اند.  هاي شهر معرفی شده ترین فرصت عنوان مهم
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  شهري پایدارتوسعهریزي برنامه مسیر درسلویه شهر استخراجی ع یدهايتهدفهرست  -4 جدول

 عامل عد ب 
 ضریب
 اولیه

 محیطی  زیست
 133صنعتی هايفعالیت محیطی زیست مخرب اثرات
  135  صنعت و خصوصی بخش توسط ...و خاك ،آب مانند ،سرزمین منابع از ظرفیتحد و  از بیش برداري بهره
  119  شهر هواي در صنعتی هاي آالینده وجود از ناشی... و تنفسی پوستی، هاي بیماري رشد

  اقتصادي
 مانند گازيمنابع اتمام با و مدت طوالنی در آن اقتصاد افتادن رونق از و شهر اقتصاد شدن ناپایدار

 ...ومسجدسلیمان
123 

 102 گاز صنعت بر منطبق محصولی  تک اقتصاد با شهري به عسلویه شدن تبدیل

- اجتماعی
  فرهنگی

 80 شهر به نفوذ يحوزه و پیرامونروستایی نواحی از شهري -روستا هاي مهاجرت
93بومیاجتماعیبافتوفرهنگدرانرژيبخششاغلنیروهايحضورازناشیاجتماعیوفرهنگیتبعات
 88 شهر به مهاجرین افزایش روند امنیتی و ایمنیتبعات

 107 مهاجران و صنعت بخش توسط شهر رامونپی هاي زمین کاربري تغییر براي انگیزهکالبدي
 114 امکانات حداقل با بومیان شهر و وسیع امکاناتبا گازو نفت مهاجران شهر گیري شکل

  1094  -  جمع
  

 ،نتایج بررسی نظرات کارشناسان و متخصصان
به شناسایی شده لفه ؤم10از بینبیانگر آن است که 

در فرآیند  هاي فراروي شهر عسلویهعنوان تهدید
عواملی  ،شهري توسعه پایدار و دستیابی به ریزي برنامه

 منابع از ظرفیتحد و  از بیش برداري مانند بهره
 و خصوصی بخش توسط... و خاك ،آب مانند سرزمین،

 محیطی زیست مخرب و همچنین اثرات صنعت
عنوان                             صنعتی در ب عد زیست محیطی، به هايفعالیت

 -وي این شهر استخراجیهاي فرار تهدیدترین  مهم
انرژي  -ساحلی برآمده از ایجاد منطقه ویژه اقتصادي

 برداري از انرژي گاز پارس و اجراي پروژه عظیم بهره
  . شود محسوب می

  
  

  

  
                                              ماتریس ارزیابی عوامل محیط داخلـی و بیرونـی  

) IFE) و (     EFE(  :  عوامل محیط داخلی    ،             در این ماتریس                 
        سـاحلی  -      تخراجی                       بر پایـداري شـهر اسـ         مؤثر         و بیرونی 

               و ارزش هر کدام      شود  می   ي    گذارارزش               عسلویه قضاوت و 
                             . مـاتریس ارزیـابی عوامـل          گـردد    ی   مـ               از موارد مشخص 

  .    است                         بررسی عوامل داخلی سازمان       براي       ابزاري    ،     داخلی
                                 نقاط قوت و ضعف شهر مورد مطالعـه     ،             در این ماتریس

                                          . ماتریس ارزیـابی عوامـل بیرونـی نیـز        شود  میارزیابی 
             هـا اجـازه                     ریزان و استراتژیست                است که به برنامه       ابزاري 

            اجتمـاعی،             اقتصـادي،                            تـا عوامـل اکولـوژیکی،          دهـد    یم
ــازمانی           فرهنگــی، ــانی    -         س ــادي و... را در مقطــع زم                                    نه

   ي  ها      جدول                                     نظر، مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهند.       مورد
                               ماتریس ارزیابی عوامل داخلـی و        تشکیل        نتیجه   ، 6  و    5

   .   دهد   یم        یه نشان                      بیرونی را در شهر عسلو

  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی شهر استخراجی عسلویهنتیجه تشکیل  - 5جدول 
  1ضریب نهایی  ضریب ثانویه  ضریب اولیه  پارامترها  ابعاد

  S=9  896  1  642/2نقاط قوت
  W=20  1996 1  903/1  نقاط ضعف

                                                             
چنین اهمیت نسبی یک عامل یا راهبرد نونی در نشان دادن واکنش نسبت به عوامل و هم. تعیین رتبه براي مشخص کردن میزان اثربخشی راهبردهاي ک1

از شدت واکنش و اثربخشی  1نشان از واکنش خیلی سریع بوده و به سمت عدد  4ي است. رتبه 4تا  1ها از نسبت به دیگر عوامل و راهبردها است. رتبه
= واکنش باالي میانگین یا داراي جذابیت معقول و 3= واکنش در حد میانگین یا تا حدي جذاب 2جذابیت = واکنش زیر میانگین و یا بدون 1شود. کاسته می

  ).95: 1390زاده و دیگران، ، به نقل از عابدین1386دیگران، ) و (کرباسی و Meredith et al, 2009: 44= واکنش عالی یا بسیار جذاب (4
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امتیاز نهایی عوامل  ،دشو یمکه مالحظه  طور همان
وش، در بخش نقاط قوت برابر بـا  داخلی بر اساس این ر

. در است 903/1و در بخش نقاط ضعف برابر با  642/2
میان مجموعه نقاط قوت شهر مـورد مطالعـه، عـواملی    

 تجـارت،  يهـا  بخـش  در اشـتغال  يزمینه مانند وجود
ــنعت، ــاورزي ص ــدمات کش ــگري و خ ــهر در گردش  ش

 در گـذاري  یهسـرما  مناسـب  هـاي  ینهزم عسلویه، وجود
عسـلویه، بـه همـراه نقـش     شهردر ختلفم يها بخش

مرکزي شـهر در نظـام اقتصـادي و مبـادالتی منطقـه،      

را  ترین امتیاز و در نتیجه باالترین میـزان اهمیـت  بیش
ــد دارد ــواملی همچــون رون ــین ع ــه رو . همچن ــد ب  رش

ــودگی ــابعآل ــوا آب، من ــودن   ه ــاك، متناســب نب و خ
صنعتی،  هاي یتفعالمحیطی شهر با حجم  هاي یتظرف

 بـروز  ظرفیـت  بـودن  مسکن و باال و ورس بازي زمینب
ــار  حضـــور تبـــع بـــه اجتمـــاعی هـــاي يناهنجـ

 ینتـر  مهـم شهر، از جمله  در مختلف يها فرهنگ خرده
نقاط ضعف شهر عسلویه در جهـت حرکـت بـه سـمت     

  .آیند یمبه شمار  توسعه پایدار
  

  سلویهع استخراجی شهر بیرونی عوامل ارزیابی ماتریس نتیجه تشکیل -6 جدول
  ضریب نهایی  ضریب ثانویه  ضریب اولیه  پارامترها  ابعاد
  O=13 1333 1  292/2  ها فرصت

  T=10 1094  1  939/2 تهدیدها
 

امتیاز حاصل از ارزیابی ماتریس عوامـل بیرونـی در   
و در  292/2برابـر بـا    هـا  فرصتشهر عسلویه در بخش 
 ینتـر  مهم. از جمله است 939/2بخش تهدیدها برابر با 

بـه   تـوان  یمدر شهر مورد مطالعه  پیش رو يها صتفر
 يبر انـرژ  مبتنی جدید تمدن با عسلویه شهر يجوار هم

 و پـذیري  یتجمعبر  آن مطلوب تأثیر و پارس يمنطقه
عنـوان   شهر، افزایش توجه دولت به نقش گاز به اقتصاد

ــرژي و   ــئن ان ــع مطم ــدزامنب ــزایش  ییدرآم ارزي، اف
ــرما ــذاري یهس ــاي گ ــرکت ه ــا ش ــر  يه ــزرگ و معتب ب

پتروشـیمی و   دسـتی  یینپاصنایع  در زمینه المللی ینب
عنـوان فرصـتی در    حرا و خلـیج نایبنـد بـه    يها جنگل

چنین در بین د. همکرگردشگري اشاره  يجهت توسعه
فراروي این شهر در مسیر حرکت به سـمت   یدهايتهد

حـد   و ظرفیت از بیش يبردار بهرهبه  توان یمپایداري، 
توسـط بخـش    ... سرزمین مانند آب و خاك ومنابع  از

ــرات مخــرب    محیطــی یســتزخصوصــی و صــنایع، اث

صنعتی، ناپایـدار شـدن اقتصـاد شـهر و از     هايیتفعال
و با اتمام منابع  مدت یطوالنرونق افتادن اقتصاد آن در 

 هـاي  یمـاري ب ... و رشـد  و یمانمسجدسـل گازي مانند 
صـنعتی   هاي هیندآالپوستی، تنفسی و... ناشی از وجود 

  کرد. شهر اشارهدر هواي 
: راهبردهـا تشکیل ماتریس تطبیقـی و تـدوین   

ــاتریس  ــه    SWOTم ــت ک ــی اس ــزار مهم ــی از اب یک
                        اطالعات مربوط به عوامـل     ،          بدان وسیله  گذاران    یاست س

     بـا            تواننـد    ی   مـ   و         کننـد    ی   مـ                         داخلی و خارجی را مقایسه 
      نـد.                   الزم را طراحـی کن    ي        راهبردها      انواع                 استفاده از آن،

      بـا       کـه    ي       دوبعـد                   در یک جدول مختصات           راهبردها    این 
                           ه و هر یک از چهار نواحی آن                    عنوان سوات فهرست شد

(یـاري   شـود  یمـ       تعیین    ،   است                  گر یک دسته راهبرد   ان  بی
                     چهارگانـه ایـن روش     يراهبردها). 201: 1391 حصار،

             عبارتند از:

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 49 بهاردهم/ پانز/شماره مسلسل  ششمسال  مجله آمایش جغرافیایی فضا/                                                                          72

   تحلیل سوات هچهارگان يراهبردها - 3 شکل
  )295: 1385 نیا و موسوي، حکمتو  194: 1386 ان،هریسون و ج: اقتباس از(

  
دسـت آمـده از ارزیـابی عوامـل داخلـی و       نتایج بـه 

دهـد یمـ ، نشـان  راهبردهابیرونی در ماتریس تطبیقی 
تنوع قرار يراهبردهایا  ST که شهر عسلویه در منطقه

تدوین  کارانه محافظه يراهبردها ،دارد. در این محدوده
اسـت  بر تخصیص مجدد منـابع  اصلییدتأکو شودیم

  ).4(شکل 
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  موقعیت شهر استخراجی عسلویه در ماتریس داخلی و بیرونی -4 شکل

  
بـراي شـهر    شـده  یینتعبا توجه به اینکه سناریوي 

ــازنگري  يراهبردهــااســتخراجی عســلویه،  تنــوع یــا ب
ضروري است تا در تدوین راهبردهـا   رواز این ،باشد یم

بــر تخصـیص مجــدد منــابع بــا   ،کارهـاي اجرایــی و راه
در جهت رفع تهدیـدهاي موجـود    ها قوتاز  یريگ بهره

ــدتأک ــد،  ی ــن فرآین ــدي در ای ــام بع ــود. گ ــدوین  ش ت
ــایج  يراهبردهــا ــر اســاس نت ــابیارزمناســب ب  هــاي ی

 ،5از عوامل داخلی و بیرونـی اسـت. شـکل     گرفته انجام
  .دده یمتنوع را نشان  يراهبردها
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  .بازنگري براي شهر استخراجی عسلویه -عتنو يراهبردها - 5شکل 
  

راهبرد  سه ،استخراجی عسلویه -براي شهر ساحلی
از نقـاط   یـري گ بهـره بـر   یدتأکبازنگري با  -تنوع فرعی

که  است شده  ینتدوموجود  هاي یدتهدقوت براي رفع 
  عبارتند از:

 در: محیطی یستزراهبرد  :1راهبرد فرعی الف) 
 تهدیدهاي و مشکالت بزرگترین از یکی حاضر حال

 هاي آلودگی انواع وجود  مسأله عسلویه، شهر فراروي
 این در فعال انرژي - صنعت بخش توسط شده تولید

 از بیش در صنعتی هاي پساب تولید. باشد می منطقه
 گازي مختلف فازهاي و فعال پتروشیمی مجتمع 15

 ساخت دست در گاز 24مجموع از گازي فعال فاز 14(
 درفارس خلیج هاي آب به ها آن ورود و) مطالعه و

(و در واقع هدر  شدن سوزانده عسلویه، شهر سواحل
 فلرهاي در روز در گاز مکعب متر ها میلیون رفت)

 گازي مشعل 30 از بیش حاضر حال در( پارس منطقه
روشنروزيشبانهصورتبهمتر30ارتفاعحداقلبا

 آلودگیفزایشا روند دما، میزان افزایش بر عالوه و بوده
 در جاده احداث ،)اند بخشیده سرعت نیز را شهر هواي
 آب، طبیعی جریان خوردن هم بر و نایبند ملی پارك
 بوم زیست عنوان بهمانگرو گیاهی جوامع جدي تهدید
 افزایش طریق از منطقه وحش حیات نادر هاي گونه
 این پیرامون محیط به صنعتی هاي آالینده ورود

 -صنعتی سیساتأت برخی احداث نهمچنی و هاجنگل
 شهر شرق در مانگرو هاي جنگل نزدیکی دراقامتی

 براي خاك و سنگ تن هزاران کردن سرازیر عسلویه،
 محیطی زیست آثار به توجه عدم و پاالیشگاه ایجاد

 کیلومتر 1500 از میعانات و گاز نشت سواحل، تخریب
 سیساتأت از گازي میدان محصوالت انتقال لوله خط

 این بر اي دوره نظارت فقدان و خشکی به راساحلیف
 و میعانات صادرات شناورهاي گسترده تردد ها، نشت

 به تانکرها شستشوي از حاصل هاي  پساب شدن سرازیر
هايآبگستردهآلودگیوفارسخلیجهايآب

 سازي ذخیره مخازن نشت دلیل به منطقه زیرزمینی
 و روباز بزرگ انبار ایجاد و هیدروکربوري محصوالت

 و جم -عسلویه اتوبان حاشیهدر گوگرد استاندارد غیر
 مسائلترین مهم از شهر، هواي در گوگردذرات پخش
 مطالعه مورد محدوده در موجود محیطی زیست

 مهاجر پرندگان تعداد شدید کاهش همچنین. باشد می
 هاي آلودگی دلیل به نایبنددریایی ملی پارك به

 محیطی زیست مطالعات انفقد ، موجود گسترده
 تعداد شدید کاهش ها، طرح اجراي از پیش کاربردي

 بقایاي وجود ومنطقه این در آبزیان و ها ماهی
 سوزانده شده، صید هاي ماهی در صنعتی هاي پسماند

 تخریب فلرها، در شیمیایی ترکیبات انواع شدن
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 هاي برنامه بودن نامشخص و مرجانی هاي زیستگاه
 در محیطی زیست هاي آسیب کاهش يبرا نفت وزارت
 این در موجود محیطی زیست مسائل دیگر از آینده،
 مقررات و ضوابط تدوین لذا. شود می محسوب منطقه
 قانون اجراي با همراه و دقیق نظارت و محیطی زیست

 را زمینه تواند می مسئله قضایی - حقوقی پیگیري و
 مهم منطقه این در محیطی زیست پایداري براي
  .نماید فراهم اکولوژیکی - انرژي -عتیصن

طور کلی  به: راهبرد اقتصادي :2راهبرد فرعی ب) 
مسائل پیش روي شهرهاي  ینتر مهمیکی از 

 ياستخراجی و داراي اقتصاد متکی بر یک نوع ماده
، ناپایداري اقتصاد شهر در ناپذیر تجدید خام معدنی

انجام عملیات  ،که آغاز آن است یک مقطع زمانی
اتمام ذخیره ماده معدنی است.  ،تشاف و پایان آناک

داشتن اقتصادي متکی شهر استخراجی عسلویه نیز با 
از  یريگ بهره. نیست، از این مورد استثنا بر انرژي گاز

سازي محیطی در جهت متنوعهاي یتظرفتوان و 
                               از ناپایداري در ب عد اقتصادي در  تواند یماقتصاد شهر 

د. در این راهبرد، وجود دریا نکشهر عسلویه جلوگیري 
 یدارسازيپابراي  ها یزير برنامهبه عنوان محور تمامی 

اقتصاد شهر در دوران فرسودگی و اتمام منابع غیر 
. با توجه به آید یمقابل تجدید گازي منطقه به شمار 

و  خلیج فارسشمالی  این شهر در کرانه یريقرارگ
ذایی وجود انواع ماهیان مورد مصرف در سبد غ

 براي توان یمخانوارها در سواحل نزدیک این شهر، 
تکمیلی محصوالت دریایی  -ایجاد صنایع تبدیلی

 یريقرارگو  المللی ینبد. وجود فرودگاه کریزير برنامه
تواندیم، یفیتباکارتباطی يهاجادهدر مسیر 

انتقال این محصوالت به بازارهاي هدف  کننده  تسهیل
 دریایی با کشورهاي کناره چنین تجارتباشد. هم
و مراودات اقتصادي با آنان  خلیج فارسجنوبی 

در  ،از اتکاي اقتصاد شهر به انرژي گاز کاسته تواند یم
طور  سازي اقتصاد شهر گام برداشت. بهجهت متنوع

  کرد:در سه بعد اجرایی  توان یمکلی این راهبرد را 
(طبیعی و  ظرفیت محیطی بخش گردشگري .1

خلیج نایبند و  زیبا، يا ماسهود سواحل وج: صنعتی)
موجود  هاي یتظرفحرا از یک طرف و  يها جنگل

صنعتی در این  -براي گسترش گردشگري علمی
  د.کنسازي اقتصاد شهر کمک به متنوع تواند یممنطقه 

: ظرفیت محیطی بخش تجارت دریایی .2
و امکان  خلیج فارسشمالی  در کناره یريقرارگ

جنوبی این دریا و  کشورهاي حوزه ارتباطات دریایی با
در  تواند یمارتباط با کشورهاي حوزه اقیانوس هند، 

 يمرز برونبر تجارت  اقتصادي مبتنی یريگ شکل
  د. کندریایی کمک 

عسلویه قبل از : ظرفیت محیطی بخش شیالت .3
صنعت، اقتصادي متکی بر بخش شیالت و صیادي 

همراه  است. وجود بندر صیادي، به داشته
منطقه و امکان انتقال آسان محصوالت  پذیري یتجمع

باالي جمعیتی همچون شهر  يها حوزهدریایی به 
سازي براي متنوع یزير برنامه ساز ینهزم تواند یمشیراز، 

اقتصاد شهر و جلوگیري از ناپایداري اقتصادي این 
باشد. گسترش بخش شیالت و  مدتیطوالنشهر در 

 -صنایع تبدیلی يها مجتمعبراي احداث  یزير برنامه
  . استتکمیلی  این بخش، از الزامات این نوع راهبرد 

: اجتمـاعی  -یراهبرد فضای :3راهبرد فرعی ج) 
ــل از صــنعت  ــیدي) 1377(ســال  عســلویه قب  ،خورش

... بوده جمعیت و روستایی با حداقل امکانات اقتصادي،
محیطی و جغرافیایی، این  لحاظاست. از طرف دیگر به 

زاگـرس جنـوبی و    يهـا  کـوه  رشـته اصل شهر در حد ف
 ،فضـایی  -دریاي پارس قرار گرفته و بـه لحـاظ مکـانی   

 -سیاسـی  ي. ارادهشود یمنوار ساحلی باریکی را شامل 
از  يبردار بهرهاجرایی حاکمیت ملی و دولت مرکزي به 

 ارزشمند انـرژي گـاز در میـادین گـازي پـارس،      یرذخا
کانات و صـنایع  منجر به انتخاب مکانی براي استقرار ام

پاالیش و انتقال این انـرژي شـده اسـت. ایـن      فرآوري،
روسـتایی کوچـک بـا جمعیـت کـم و       مکـان انتخـابی،  

خلـیج  شـمالی   يمحدود صیادي در کناره هاي یتفعال
 يبــوده اســت. انتخــاب ایــن مکــان در فاصــله  فــارس

بـه   خورشـیدي تـاکنون، منجـر    1377کوتاهی از سال 
 هـاي  یـت فعاللویه، بـا  شهر استخراجی عسـ  یريگ شکل

بـاالي جمعیتـی شـده     هـاي  يبارگذارعظیم صنعتی و 
است. عدم مطالعات صحیح در انتخـاب مکـان و حجـم    

ــاالي  ــتفعالب ــاي ی ــت،  ه ــنعتی و جمعی ــروز   ص ــه ب ب
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در  محیطـی  یسـت زاجتمـاعی و   کالبدي، هاي یداريناپا
این محیط محـدود جغرافیـایی و بـه لحـاظ اجتمـاعی      

 يهـا  برنامـه ده است. با توجه بـه  روستایی انجامی     ًکامال 
آتی وزارت نفـت در توسـعه میـادین گـازي و اسـتقرار      

بـه نظـر    پتروشـیمی،  دسـتی ینیپا هاي یتفعالتر بیش
 -سنجی مجـدد محیطـی  سنجی و توانظرفیت رسد یم

ــم از      ــن حج ــتقرار ای ــذیرش و اس ــراي پ ــاعی ب اجتم
کـه در   استصنعتی، امري الزم و ضروري  هاي یتفعال

 هـاي  یداريناپا لهأمس تواند یمبه آن  توجهیبیصورت 
  موجود را تشدید نماید.

ـ  تشکیل ماتریس کم                  ی آلترناتیوهـاي راهبـردي                            
) QSPM(  :   یزي ر        برنامه       ماتریس     راهبردي کم            ی، روشی        

  .      اسـت         راهبردي      هاي     ینه  گز                          رایج و مناسب براي ارزیابی 
    است     یی        راهبردها                  تعیین جذابیت نسبی       براي        این روش 

ــه ــه در مرحل ــم                 ک ــري    یم     تص ــتفاده       گی ــی          اس ــوند    م   .       ش
انتخـابی بـا اسـتفاده از ایـن     يراهبردهـا بنـدي یتاولو

                   سه راهبـرد فرعـی      ، 7       . جدول     گیرد   ی مماتریس صورت 
                        بـراي شـهر اسـتخراجی           شـده           انتخـاب           بـازنگري    -    تنوع

       است.       کرده                          عسلویه را بررسی و ارزیابی 

  
  (عوامل داخلی) براي شهر استخراجی عسلویهی           راهبردي کم  یزير برنامهماتریس نتیجه تشکیل  -7جدول 

  راهبرد سومنمره   راهبرد دومنمره   راهبرد اولنمره   پارامترها

907/2  201/3  043/3  
SW=29  

  
  (عوامل بیرونی) ی براي شهر استخراجی عسلویه          راهبردي کم  یزير برنامهماتریس نتیجه تشکیل  -8جدول 

  نمره راهبرد سوم  رد دومنمره راهب  نمره راهبرد اول  پارامترها

748/3  065/3  572/3  
OT=23  

  
   ي          راهبردهــا  ،  د    شــو   ی   مــ             کــه مالحظــه         گونــه        همــان

       سنجش و    ،                             بر مبناي عوامل داخلی و بیرونی     شده       تعیین
                                             است. بـر اسـاس ارزیـابی عوامـل داخلـی،          شده        ارزیابی 

                            اول تــا ســوم بــراي شــهر    ي          راهبردهــا                 مجمــوع امتیــاز 
  و    3 /   201   ، 2 /   907           برابر بـا        ترتیب                     استخراجی عسلویه به

                      بـر اسـاس ارزیـابی              راهبردها             و امتیاز این      است  3 /   043

  و    3 /   065   ، 3 /   748                     ترتیـب برابـر بـا                         عوامل بیرونی نیز به
            نســبت بــه             راهبردهــا                     . ارزیــابی جــذابیت      اســت   3 /   572

                                                    عوامل داخلی و بیرونـی در شـهر اسـتخراجی عسـلویه     
                                         که ارزش نهایی راهبرد اول تـا سـوم بـه         دهد    می     نشان 

ــا   ــر ب ــب براب ــت    3 /    3075  و    3 /   133  ،    3/    3275                        ترتی       اس
   . ) 9            (نتایج جدول 

  
  نسبت به عوامل داخلی و بیرونی در شهر عسلویه راهبردهاارزیابی جذابیت  - 9 جدول

  ارزش نهایی  نمره جذابیت عوامل بیرونی  جذابیت عوامل داخلی نمره  نام راهبرد  شماره راهبرد  ردیف
  3275/3  748/3  907/2  یطیمح ستیزراهبرد   راهبرد اول  1
  133/3  065/3  201/3  اجتماعی - یراهبرد فضای  راهبرد دوم  2
  3075/3  572/3  043/3  راهبرد اقتصادي  راهبرد سوم  3

  
  استخراجی عسلویه -براي شهر ساحلی توسعه پایدار يراهبردها بندي یتاولو- 10 جدول

  رتبه  نام راهبرد  شماره راهبرد  ردیف
  اولیطیمح ستیزراهبرد   راهبرد اول  1
  دوم  اجتماعی - یراهبرد فضای  راهبرد سوم  2
  سوم  راهبرد اقتصادي  راهبرد دوم  3
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          گیري     یجه  نتبندي و جمع
                                                    بــر اســاس نتــایج حاصــل از بررســی نظـــرات      

             دانشـگاهی،    ي    هـا        بخـش                  ، نخبگان و فعاالن          کارشناسان
  ، در قالب مدل تحلیلی سوات                    صنعتی و مدیریت شهري

                             قاط ضعف شهر عسلویه در حرکـت  در میان مجموعه ن
                 شـهري، عـواملی             پایـدار                         دستیابی بـه توسـعه         به سمت 

        هـوا و                                   بـه رشـد آلـودگی منـابع آب،      همچون رونـد رو 
                   محیطـی شـهر بـا       ي    هـا    ت ی   ظرف             متناسب نبودن       خاك،
                                       صـنعتی و رونـد رو بـه رشـد تغییـر         ي  ها   ت ی    فعال    حجم 

              کشــــاورزي و    ي      هـــا    ن ی      زمـــ                        کـــاربري و تخریـــب   
   .       را دارد              باالترین اهمیت   ،       دریایی   ي  ها     ستم ی    اکوس

ــان     ــرات نخبگـ ــل نظـ ــل از تحلیـ ــایج حاصـ                                                    نتـ
              ، بیـانگر آن  در قالب مدل تحلیلی سـوات       شونده  پرسش

                                               است که در میان مجموعه نقاط قوت شهر عسـلویه در  
                                شهري پایـدار، عـواملی ماننـد                       حرکت به سمت توسعه

             مختلف و وجود    ي  ها     بخش          اشتغال در    ي  ها    نه ی  زم     وجود 
   ي    هـا        بخـش                  گسترش گردشگري در       مناسب    ي  ها    نه ی  زم

                              نقاط قوت شهر عسلویه به شـمار     ن ی  تر     مهم   از    ،       گوناگون
     .   د ی آ   ی م

                         از بررسی نظرات کارشناسان                    بر اساس نتایج حاصل
   از    ي ا          مجموعـه             ، در میـان  در قالب مدل تحلیلی سـوات 

ــ   تهد ــلویه در       ي   دها   ی ــتخراجی عس ــهر اس ــراروي ش                                          ف
ــت ــعه         دس ــداف توس ــه اه ــابی ب ــدار،     ي                             ی ــهري پای                   ش

                                          بیش از حـد و ظرفیـت از منـابع سـرزمین        ي     بردار      بهره

ــرات مخــرب      ی   طــ ی  مح      ســتی ز                                     ماننــد آب و خــاك و اث
   ي   دها   یـ    تهد   ن ی    تـر        مهـم    ،       انـرژي   -       صـنعتی    ي    هـا    تی    فعال

   .  ند ی آ   ی م                          فراروي شهر عسلویه به شمار 
در قالـب   نتایج حاصل از بررسی نظرات متخصصان

     بـا     ي      جـوار       هـم                  یانگر آن است که ب  ،مدل تحلیلی سوات
                      بــر ایجــاد منطقــه         مبتنــی         گرفتــهشــکل              تمــدن جدیــد 

ــادي ــارس و    -         اقتص ــرژي پ ــأث                  ان ــر     ر ی     ت ــوب آن ب                  مطل
                                      و اقتصاد شهر به همراه افـزایش توجـه     ي ر ی  پذ   ت ی   جمع

                                عنـوان منبـع مطمـئن انـرژي،                               دولت به نقـش گـاز بـه   
            یـابی بـه                        شهر عسـلویه در دسـت     ي  ها      فرصت   ن یتر     مهم

   .  ند ی آ   ی م                    پایدار شهري به شمار                     اصول و اهداف توسعه
                                              نهایت ارزیابی وضـعیت موجـود پایـداري شـهر         در

                                  کـه راهبـرد تنـوع بـه عنـوان             دهـد    ی م             عسلویه، نشان 
              راي این شـهر          و توجه ب   د ی   تأک             سناریوي قابل    ن ی  تر   ی   اصل

              از نقاط قـوت     ي ر ی گ  بهره      براي   ،                   با تخصیص مجدد منابع
              فراروي شـهر    ي   دها ی   تهد                براي رفع و کاهش     ها      فرصت  و 

        است.
  

           پیشنهادها
            پایـدار در     ي     توسعه           راهبردهاي    شدن         عملیاتی       براي

   از     اي        مجموعه               ساحلی عسلویه،  -                سطح شهر استخراجی
     کـه         اسـت          شـده         تعیـین      11کارها به شـرح جـدول      راه

        پایدار                    دستیابی به توسعه                           زمینه را براي اجرایی شدن و 
  این شهر فراهم خواهد نمود.

  
  عسلویه گري براي پایداري شهربازن - اصلی و فرعی در جهت سناریوي تنوع راهبردهاي -11جدول 

  دوره زمانیابزار اجرایی  راهبرد فرعی  راهبرد اصلی  سناریو

وع 
تن

– 
ري

زنگ
با

  

راهبرد 
  یطیمح ستیز

  کاهش آلودگی منابع محیطی آب، 
  خاك و هوا

  یطیمح ستیزتدوین ضوابط و مقررات 
انرژي جهت جلوگیري از  -بخش صنعت براي

اثرات مخرب  محیطی و کاهش يها يداریناپابروز 
  طبیعی يها بوم ستیزبر 

  مدت کوتاه

  
  راهبرد

 -یفضای
  اجتماعی

 - محیطی يها تیظرففرآیند بازتولید 
 -انرژي يهاتیفعالاستقرار  براياجتماعی 

  جمعیتی يها يبارگذارو  صنعتی

  
  مدت انیم  -

راهبرد 
  اقتصادي

جهت  در محیطی يها تیظرف از يریگ بهره
اري اقتصاد حفظ تنوع محیطی و پاید

  شهري

 
- 

  
  بلندمدت

  1393 ،پژوهش هاي یافته: مأخذ
  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 77                            موردي: شهر استخراجی عسلویه مطالعه شهري پایدار در شهرهاي استخراجی تعیین راهبردهاي توسعه

  اجتماعی براي پایداري شهر عسلویه -کارهاي اجرایی در جهت راهبردهاي فضاییراه -12جدول 
  کارهاراه  راهبرد

  راهبرد
  اجتماعی -فضایی

م مطالعات بنیادین در جهت ي صنعتی منطقه به انجاها طرحعنوان متولی اصلی در ایجاد  الزام وزارت نفت به - 1
  ی استقرار واحدهاي صنعتی پیش رو.ابی مکان

                              مانند کوشکنار، پارسیان، م هر و  جوار هم) به شهرهاي دست نییپاي صنعتی (صنایع ها تیفعالانتقال بخشی از  - 2
  کیلومتري از عسلویه قرار دارند. 70تا  30ي                 الم رد که در فاصله

توسط ساکنان با هدف کاهش آثار سوء ناشی از دوگانگی  نهاد مردمي ها زمانساتشویق به ایجاد و تقویت  - 3
  ي هویتی بومی.ها یژگیوي مدرن و سنتی و با هدف حفظ ها تیفعال

  
  براي پایداري شهر عسلویه محیطی یستزکارهاي اجرایی در جهت راهبردهاي راه -13جدول 

کارهاراهراهبرد

برد
راه

یز 
 ست

  یطیمح

  براي صنایع فعال در سطح منطقه یطیمح ستیزط و مقررات تدوین ضواب -1
ها يکاربرمفید و مناسب به سایر  هاي زمینجلوگیري از تغییر کاربري  -2
  حرا يها جنگلدر حریم ساحل و  هیرو یب يوسازها ساختجلوگیري از  -3
 سبز در اطراف صنایع موجود يکمربندهاالزام صنایع به ایجاد  -4
جلوگیري از تجـاوز   براي یصنعت -شهري ساتیتأسمتر در حد فاصل ساحل و  50سبز و پارك به عرض حداقل احداث کمربند  -5

  به حریم دریا
  صنعتی در دریا -           ماندهاي سم یپس يجلوگیري از تخلیه -6
  خانگی  -صنعتی يها زبالهجلوگیري از دفن نامناسب و غیر علمی  -7
  گوگرد يساز رهیذخاستاندارد کردن انبار روباز  الزام شرکت صنعتی مجري به سرپوشیده و -8
  و تغییرات اکولوژیکی منطقه یطیمح ستیزپایش منظم وضعیت  برايدر شهر عسلویه  یطیمح ستیزاستقرار مرکز مطالعات  -9

توسـط سـازمان حفاظـت     (از پارسـیان تـا کنگـان)    سـاحلی  سـنجش و پـایش آلـودگی در منطقـه     يهاستگاهیاایجاد شبکه  -10
  ستیز طیمح
  منطقه یطیمح ستیزو نظارت بر روند مسائل  یطیمح ستیز نهاد مردمغیر دولتی و  يها سازمانتشویق ساکنان بومی به ایجاد  -11
بـه   يا دورهو گزارش   ها یآلودگ يریگ اندازهو  يبردار نمونهانرژي به اجراي طرح خوداظهاري  -واحدهاي صنعتی يالزام کلیه -12

  ستیز طیمحسازمان حفاظت 
  منظور پیشگیري  به ها رسانهمعرفی مدیران متخلف در این زمینه به مراجع قضایی و معرفی از طریق -13
سـطح پایـداري از طریـق اعمـال مـدیریت جـامع        يارتقـا  بـراي  یطـ یمح ستیزمالحظات  شهر بر پایه تنظیم فرآیند توسعه -14

  ساحلی -یدریای يها ستمیاکوسظت از بر حفا دیتأکبر رویکرد مشارکتی با  مبتنی یطیمح ستیز
  

  کارهاي اجرایی در جهت راهبردهاي اقتصادي براي پایداري شهر عسلویهراه - 14جدول 
  کارهاراه  راهبرد 

راهبرد 
  اقتصادي

بخش شیالتيهاتیفعالنخل تقی و روستاي هاله در جهت توسعه بنادر صیادي شهرهاي عسلویه،توسعه-1
تکمیلی بخش شیالت و محصوالت دریایی -دیلیایجاد صنایع تب -2
جنوبی دریـاي   تجاري در سطح کشورهاي کرانه يها تیفعالبندر و گمرك شهر عسلویه با رویکرد ایجاد و گسترش  توسعه -3

  پارس   
  شهر براي پذیرش گردشگران در فصل زمستان و بهار يساز آمادهیجاد مراکز اقامتی مناسب و ا -4
  دریایی  يها جشنوارهمحلی و  -گردشگري با رویکرد فرهنگ بومیيها جشنوارهنه و منظم برگزاري ساال -5
  در شهر عسلویه  و تاریخ نفت و گاز یشناس مردم هاي ایجاد موزه -6
  و مراکز علمی کشور ها دانشگاهصنعتی از طریق ارتباط با  -برقراري گردشگري علمی براي يزیر برنامه -7
  يپرور يآبز يها رساختیز نیتأمسازي ذخایر آبزیان و باززنده گسترش صید صنعتی و -8
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