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چکيده
شهر به عنوان يک پديدة پويا در گذر زمان دچار تحوولات کالبودي ،اتتاوادي ،اجتمواع -
فرهنگ و سياس م شود .اين تحولات یياز به بریامهريزي يکپارچه و ایعطافپذير را ضوروري
م سازد .بریامهريزي استراتژيک ،فرايندي مشارکت و خاللق جهت بهبود عملکرد و اطمينوان
از وضعيلت آت شهر است .هدف اين پژوهش شناخت وضع موجود شهر رينة اريجان و تدوين
استراتژيهاي توسعة شهر در بریامههاي آت است .روش تحقيق از یوو توصوي

 -تحليلو

است و جزو تحقيقات کاربردي به شمار م رود .آمار و اطلالعات از منابع اسنادي  -کتابخایوهاي
و روش پيمايش به دست آمده است .جهت شناخت وضع موجود از مدل سوات است اده شوده
و پس از تدوين استراتژيهاي توسوعة شوهر ،بوا اسوت اده از شواخصهاي مودل  ACEPTو
 VIKORبه اولويلتبندي استراتژيهاي توسعة آت شهر پرداخته شد .بوراي ارزيواب اهمليلوت
استراتژيها یيز ،یمودار موتعيلت فضاي آیها در موتعيلتهاي چهارگایه ترسيم شده است .یتايج
پژوهش یشان م دهد با توجله به پتایسيلهاي بااي شهر رينه ،بریامهريزي در زمينة ح اظوت
از محيط طبيع و سرمايهگذاري در بخشهاي گردشگري و کشاورزي مو توایود بوه افوزايش
درآمد سرایة شهر و شهرویدان کمک یمايد .همچنين با رعايت ضوابط و مقرلرات ساخت و سواز
در حريم شهر و بهسازي بافتهاي فرسوده م توان از گسترش سوريع و بودون بریاموة شوهر
جلوگيري یمود.
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مقدلمه
امروزه شهرنشینی به یک پدیدة جهانی تبدیل شده است  .طتی  31ستال گششتته ،جمعیّت شتهری افتزای
چشمگیری داشته اس (بای و همکاران .)4332 ،4همزمان با افزای مستمرّ جمعیّ جهان ،رشد شتهرها نیتز
در حال وقوع اس (هس و بن)4333 ،2؛ و زمینهای شهری گسترشیافته که جایگزین مقدار قابل تتوجّهی از
زمینهای توسعهنیافته همچون مزارع و جنگلها شتد (بتای و همکتاران)4332 ،؛ اگرچته شهرنشتینی توستع
اقتصادی و اجتماعی سریع را ترویج داده امّا در زمان حتال ،باعت بتروز مشتکفر فراوانتی از جملته :ازدحتا
جمعیّ  ،کاه سرانههای فضای سبز (ونگ ،تانتگ و ون هتورن ،)4315 ،3ترافیتک ،کمبتود مستکن ،کمبتود
منابع ،کاه تنوّع زیستی ،اثرار جزیرة گرمایی ،آلودگی هوا ،صدا و آب شده اس (لی و همکتاران.)4311 ،1
رشد شهرها دارای دو جنب متناقض اس  :از یک سو شهر به عنوان موتور توسع اقتصادی عمتل میکنتد و از
سویی با تخریب محیطزیس همراه اس و زمینهای کشاورزی اطراف شهر ،جنگلها و آبهتای ستطحی بته
کاربریهای شهری تبدیل شده و از بین میرونتد (روی کودهتوری وهمکتاران .)4333 ،5بته دنبتال مشتکفر
روزافزون شهرها در چند ده گششته ،برنامهریزی شهری تح تأثیر تغییرار جهانی قرار گرفته اس و عفقته
به برنامهریزی شهری استراتژیک هم در مبانی نظری و هم در عمل دوباره احیا شد (دگراف و دولف.)4313 ،6
برنامهریزی استراتژیک شهری بی از دو دهه بر برنامهریزی شهری غالب بوده و هدف از آن ،بهبود عملکترد و
اطمینان از توسع آیندة شهر اس تا محیطی با برنامه و پاسخگو بته نیازهتای شتهروندان باشتد .بتا تکیته بتر
رویکرد مشارکتی و ترویج مالکیّ محلّی ،به اندازهای که اجرای آن عملتی باشتد ،بته بهبتود عملکترد شتهر از
طریق تصویب طرحهتای استتراتژیک توستع شتهری میپتردازد (خلیتل ،ا و خلیتل ،)2142 ،7برنامتهریزی
استراتژیک یک امر مهم برای دول ها در سراسر جهان برای رسیدن به توستع پایتدار شتهری است (ونتگ و
همکاران .)4313 ،1همچنین میتوان آن را به عنوان یک شتکل سیستتماتیک از آمتاده شتدن بترای تغییترار
آیندة شهر تعریف کرد .به طور خاص ،برنامهریزی استراتژیک یک فراینتد مشتارکتی ختفّق و رونتد بتاز بترای
پایهگشاری اقدامار مشترک مربوط به تما ذینفعان شهر در مدّرزمان معیّنی اس ؛ کته شتامل تعیتین یتک
چشمانداز بلندمدّر ،توجّه به بسترهای اجتمتاعی ،اقتصتادی و زیست محیطی ،شناستایی مزیّ هتای رقتابتی،
اولویّ بندی مسائل ،ایجاد یک استراتژی یکپارچه برای اصتال شتهر و انعطافپتشیری در تصتمیمگیری است
(استینبرگ .)4311 ،3الگوی برنامهریزی استراتژیک از طریق درک فرص ها ،امکانار ،تهدیتدها و تشتخیو و
تخصیو منابع و قوّرها و ضعفها میتواند در جه مقابل سیستماتیک با معضفر شهری ابتزاری کارآمتد و
سودمند باشد (هاال .)4316 ،41توسع کالبدی  -فضایی شتهرهای ایتران تتا چنتد دهت قبتل ،دارای افزایشتی
هماهنگ و متعادل بود؛ امّا با بروز تحوّالر جدید ،شهرها تغییراتی را پشیرفتند کته شتامل افتزای جمعیّت و
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تدوين استراتژيهاي توسعة پايدار فضايی در شهرهاي کوهستانی (مطالعة موردي :شهر رينه ،بخش الريجان)...
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گسترش فیزیکی شتابآمیز شهرها به شکلی نامتعادل و ناهماهنگ بوده اس که موجب از بین رفتن تعتادل و
توازن ساختار فضایی شهری شد (زیاری و همکاران .)4332 ،در چنین شرایطی ،بررستی رونتد رشتد و توستع
شهرها و عوامل مکانی شهر ،پای ارزیابی برای پی بینی توسع شهر و اثرار زیس محیطی شهرنشینی است .
(بای و همکاران .)4332 ،شهر رین الریجان ،از جمله شهرهای کوچک استان مازنتدران است کته در منطقت
کوهستانی البرز میانی واقع شده اس  .این شهر در دو ده اخیر ،رشد بیبرنامه و سریعی را شاهد بتوده است
به طوری که تبعار آن را میتوان در کارکرد نامطلوب شهر مشاهده نمود .این شهر ،بار ستنگین یتک گششتت
پرتفطم در عرص مدیری و برنامهریزی شهری را بر دوش میکشد .با وجود اینکه شهر رینه بی از  51ستال
اس که به شهر تبدیل شده اس و در این سالها به دلیل موقعیّ جغرافیایی مناسب ،توان بالقوّهای را بترای
پویایی و بالندگی دارا بود ،امّا طی این نیمقرن ،چشمانداز و اهداف بلندمدّر و برنامهریزی دقیقی برای رسیدن
به اهداف اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی نداش و برنامهریزی و مدیری کلّ تتاری آن ،فقتط محتدود بته تنهتا
طرح هادی شهری اس که  41سال از زمان تصویب آن میگشرد (مصوّب  .)4311تغییر و تحوّالر پی آمتده
در زندگی شهری معاصر ،این فرص را برای شتهر فتراهم نمتوده کته جایگتاه واقعتی ختود را بتر روی نقشت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی منطقه بازیابد .با این وجود اگر بخواهیم تفشهایمان به نتیجتهای عتالی منجتر
شود نیاز به یک چشمانداز منسجم برای توسع آتی شهر داریم .ما نیاز به سندی داریم که فعّالیّ های ما را بته
روشنی به سوی اهداف مشخّصی هدای کند .فعّالیّ هایی که الز اس هتم از طترف نهادهتای تصمیمستاز و
تصمیمگیر و هم از طرف شهروندان ،مورد توجّه و مراقب قرار گیرند تتا بتتوانیم از شترایط موجتود بته شتکل
کاملی استفاده بریم .در راستای رفع مسائل موجود و ایجاد بستری مناسب برای حلّ مشکفر آینتده ،تحقیتق
حاضر به دنبال آن اس تا با شناستایی دقیتق نقتاط قتوّر و ضتعف و همچنتین در نظتر گترفتن فرصت ها و
تهدیدهای پی رو به ارائ راهبردهای مؤثّر برای توسع آیندة شهر رینته بپتردازد و بتا روشهتایی جدیتدتر و
کاملتر به ارزیابی عوامل مؤثّر پرداخته و در نهای استراتژیهای بهینه را انتخاب نماید.
بریامهريزي استراتژيک توسعة شهري
در جوامع پیچیده و پرشتاب کنونی ،دیگر برنامهریزی و مدیری به صورر سنّتی معنای خود را از دست داده
اس ؛ و برنامهریزی برای جوامع دیگر به صورر خطّی و قطعی نیس  ،بلکته برنامتهریزی بتا پی بینتی آینتده
میکوشد که با کاوش در امکانار وستیع و ناشتناخت انستان و فنّتاوری ،افقهتای بتازتری را بته ستم انتواع
آیندههای ممکن و مطلوب پی روی انسان بگشاید (مهدیزاده .)4315 ،بدین منظور ،نیاز به یک برنامهریزی
استراتژیک ضروری اس .
بریامهريزي استراتژيک :برنامهریزی عقفیی جامع برای دههها ،شکل معمول و رایج برنامهریزی برای شهرها و
روستاها بود .در ده  ،4311بسیاری از سازمانها ،برنامهریزی استتراتژیک را بته عنتوان یتک جتایگزین بترای
برنامهریزی جامع اختیار کردند .برایسون معتقتد است برنامتهریزی استتراتژیک تتفش منظّمتی بترای تولیتد
تصمیمار سیاسی و فعّالیّ هایی اس که آنچه را یک سازمان دارد ،آنچه انجا میدهد و چرایتی انجتا آن را
شکل میدهد .این نیاز ،به تفشتی وستیع و در عتین حتال جمتعآوری اطّفعتار متؤثّر ،توستعه و جستتجوی
جایگزینهای استراتژیک و یک تأکید بر استنباط آینده از شرایط موجود اس  .برنامتهریزی استتراتژیک ستعی
در بیان و معرّفی وجوه بیرونی شهر دارد و بتا توجّته بته تعیتین و جایگتاه نقت شتهر در آینتده ،بته بررستی
ساختارهای درونی میپردازد .به طور کلّی ،طرحهای ساختاری  -راهبردی بنا به ماهیّ نگرش سیستمی خود،
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در درج اوّل به حفظ کلّیّ شهر و ایجاد تعادل پویا میان روندهای اصلی توسع کالبدی و روندهای اقتصتادی
 اجتماعی درازمدّر نظر دارد و برنامهریزی برای عرصههای فرعی و جزئی را به طرحهتای مشتخّو و شترایطخاصّ زمانی و مکانی آنها و اجرای تدریجی واگشار میکند (حاتمینژاد و فرجی مفیی)4313 ،
استراتژي توسعة شهري ) :(CDSاستراتژی توسع شتهری ابتزاری بترای بهرهبترداری شتهرها از فرفیّ هتای
شهرنشینی اس  .همچنین یک چارچوب نهادی برای توسع هماهنتگ شتهرها و استتفاده از فرصت ها ایجتاد
میکند؛ و مهمتر از همه اینکه به ساکنان اجازه میدهد در مورد مکانی کته در آینتده در آن زنتدگی میکننتد
مشارک داشته باشند (گیز و مکالو  .)4331 ،4استراتژی توستع شتهری ،بته عنتوان جدیتدترین رویکترد در
برنامهریزی استراتژیک ،یک ابزار جدید برای کمک به توسعه ،یک ابزار طراحی شده بترای پاست بته تغییترار
جزر و مدّی فراگیر جهانی و تسکین فقر شهری و توسع اقتصاد محلّی اس (احدنژاد و همکاران.)4332 ،
مدلهاي بریامهريزي استراتژيک :یکی از مشهورترین مدلها در زمین برنامتهریزی استتراتژیک ،متدل دیویتد
اس (شکل  .)4این مدل ،نشان میدهد که نقط آغتاز برنامتهریزی استتراتژیک تعیتین مأموریّت  ،هتدفهای
بلندمدّر اس  .فرایند برنامهریزی استراتژیک ،پویا و مستمر اس  .تغییر در هر یک از ارکان الگو موجب تغییتر
در برخی دیگر یا هم اجزای تشکیلدهندة الگوی مشبور خواهد شد (دیوید.)45 :4311 ،2

شکل  .5مدل جامع مديريت استراتژيک ديويد (ديويد.)51 :5931 ،

فرایند برنامهریزی استراتژیک شامل سه مرحلته است  .4 :تتدوین استتراتژی  .2اجترای استتراتژی  .3ارزیتابی
استراتژی .منظور از تدوین استراتژی این اس که مأموریّ شرک تعیین شود ،شناسایی عواملی که در محیط
خارجی ،سازمان را تهدید میکنند یا فرص هایی را به وجود میآورند ،شناسایی نقتاط قتوّر و ضتعف داخلتی
سازمان ،تعیین هدفهای بلندمدّر ،در نظر گترفتن استتراتژیهای گونتاگون و انتختاب استتراتژیهای ختاص
جه ادام فعّالیّ  .اجرای استتراتژیها ایجتاب میکنتد کته ستازمان هتدفهای ستاالنه را در نظتر بگیترد و
سیاس ها را تعیین کند .اغلب به اجرای استراتژیها مرحل عملتی متدیری استتراتژیک متیگوینتد .ارزیتابی
استراتژیها مرحل آخر مدیری استراتژیک اس  .مدیران نیاز شدید دارند که بدانند استراتژیهای خاصّ مورد
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1- Giz & Mccallum
2- David
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نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمیشود .چرخ برنامهریزی استراتژیک با چند سؤال اصلی آغتاز میشتود.
ابتدا اهداف را مشخّو میکند و این سؤال مطترح میشتود کته در کجتا میختواهیم باشتیمو و بتا توجّته بته
پیامدهای مورد نظر ،این سؤال مطرح میشود که چطور به آنجا برسیمو که تدوین استراتژیها پاسخی بر ایتن
سؤال اس  .در ادامه نوب به اجرای استراتژیهای تدوینشتده و انجتا اقتدامار اصتفحی بته منظتور بهبتود
بخشیدن به فرایند تدوین استراتژیها در راستای رسیدن به اهداف متورد نظتر میرستد (دیویتد-45 :4311 ،
 .)41برای برنامهریزی و متدیری استتراتژی در طرحهتای توستع شتهری نیتز متدلهای زیتادی وجتود دارد
(جوادیان و همکاران .) 4331 ،4یکی از مناسبترین فنون برنامهریزی و تجزیه و تحلیتل ،استتراتژی متاتریس
 SWOTاس که امروزه به عنوان ابزاری بترای تحلیتل عملکردهتا و شتکافها ،متورد استتفادة برنامتهریزان و
طرّاحان شهری قرار میگیرد (ترادوس و همکاران .)4316 ،2تحلیل  ،SWOTاز نقاط قور ،3ضعف ،1فرص  5و
تهدید 6گرفته شده اس (هاال .)4316 ،با وجود ویژگیهای مثب  ،مدل  SWOTدارای محتدودیّ هایی است
که در تحقیقار بسیاری به آنها اشاره شده و در ذیل به چند نمونه اشاره میشود (کامون و رونن.)4311 ،7
 -4لیس بی از اندازة قوّرها ،ضعفها ،فرص ها و تهدیدها
 -2عد اولویّ بندی عوامل چهارگانه
 -3شرح گستردة عوامل چهارگانه
 -1روش شناختهشدهای برای تمایز بین نقاط قوّر و ضعف و همچنین فرص و تهدید تعریف نشده اس
 -5دور از واقعیّ بودن اغلب عوامل
بر همین اساس ،در پژوه حاضر ،سعی شده در گا اوّل ،شناسایی عوامل چهارگانه ،مبتنی بر مطالعار دقیق
و استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان محلّی انجا پشیرد تا با انتخاب بهینه و محدود عوامل از انتزاعی بتودن
و گستردگی بی از حدّ آن پرهیز شده و معیارهایی استراتژیک و متناسب با واقعیّار منطقه استتخرا شتود.
همچنین برای برطرف کردن مشکل ارزیابی و اولویّ بندی عوامل چهارگانته ،از روشهتای مناستب روشهتای
تصمیمگیری استفاده شده اس .

روشهاي تاميمگيري
تصمیمگیری فرایند یافتن بهترین موقعیّ بین گزینههای موجود اس  .تقریباً در تمامی مسائل تصتمیمگیری
به علّ فراوانی گزینهها ،تصمیمگیرنده با مشکل مواجه خواهد شد .از همین رو ،تصتمیمگیرنده میخواهتد بته
بی از یک هدف ،در راستای انتخاب نحوة اجرای فعّالیّ ها دس یابد (ارسفن و إر .)4317 ،1مرحل ارزیتابی،
از مهمترین مراحل تصمیمگیری اس  .ارزیابی وابسته به نظر تصمیمگیرندگان که با استفاده از شاخوهای در
نظر گرفته شتده انجتا میپتشیرد (جهارخاریتا ،شتانکار .)4316 ،3در ایتن تحقیتق بترای ارزیتابی گزینتهها ،از
شاخوهای روش  ACEPTاستفاده شده اس  .روش  ACEPTاز جمله روشهای مبنی بر معیارهای جبرانتی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Javadian et al
2- Terrados et al
3- strength
4- weakness
5- opportunity
6- threat
7- Coman & Ronen
8- Arslan & Er
9- Jharkharia & Shankar
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اس  .بدین معنی که نواقو یک شاخو ،توسّط قوّر شتاخوهای دیگتر قابتل جبتران است  .در ایتن روش،
ویژگیهای زیر مدّنظر اس ( :کاترینو و همکاران)4311 ،4
 :Attainability به معنی امکانپشیری (به مفهو قابل دسترس بودن میپردازد).
 :Costing به معنی هزینهبری (به بررسی هزین ناشی از هر استراتژی میپردازد).
 :Effectiveness به معنی اثربخشی (به میزان مؤثّر بودن استراتژی اشاره دارد).
 :Popularity به معنی مقبول ّی (عمومیّ داشتن استراتژی را ارزیابی مینماید).
 :Timing به معنی زمانبری (به قابلیّ

اجرای استراتژی در محدودة زمانی معیّن اشاره دارد).

مدل  :VIKORیکی از روشهای تصمیمگیری چند متغیّره اس کته برگرفتته از روش برنامتهریزی سازشتی
اس  .تأکید این روش ،بر رتبهبندی و انتخاب از مجموعهای گزینه و تعیین راهحلهای توافقی برای مستئله بتا
معیارهای متضاد اس  .راهحلّ توافقی ،یک راهحلّ شدنی اس که نزدیکترین راهحلّ به راهحلّ ایتدهآل است
توستط اپروکویتک و تزنتگ بتر مبنتای روش توافتق
(شمشادی وهمکاران .)4331 ،2این مدل ،در سال ّ 4311
جمعی و با داشتن معیارهای متضاد تهیّه شده اس (اپریکویک و تزنگ.)4316 ،3

مواد و روشها
در این پژوه  ،روش مورد استفاده بر حسب هدف« ،روش تحقیتق کتاربردی» و بتر حستب روش و ماهیّت ،
«تحقیق توصیفی  -تحلیلی و زمینهیاب» است  .رویکترد مطالعت حاضتر نیتز بته صتورر استتراتژیک است و
گردآوری اطّفعار مورد نیاز از طریق مطالعار دقیق کتابخانهای و استفاده از استناد و متدارک ،روش مشتاهدة
مستقیم و روشهای میدانی و پیمایشتی شتامل مراجعته بته بخ هتای مختلتف شتهر و مصتاحبه بتا مترد ،
کارشناسان و نخبگان شهری و تهیّ پرسشنامه استفاده شده اس  .قلمرو مکانی این تحقیق شهر رین الریجان
اس و جامع آماری مورد مطالعته ،مستئولین و نخبگتان شتهر رینته و کارشناستان و متخصّصتین در زمینت
برنامهریزی شهری و مدیری شهری هستند .برای تجزیه و تحلیل  SWOTابتدا عوامل داخلی (نقتاط قتوّر و
ضعف) و خارجی (فرص و تهدید) متناسب با شهر رین الریجتان بتا استتفاده از روش دلفتی و نظتر نخبگتان
شاخوهای استخرا شده با توجّه به ویژگیهای مورد مطالعه استاندارد شدند .در مرحل بعد ،شاخوهای بته
دس آمده به صورر پرسشنامه درآمده و در قالب تکنیک مصاحبههای عمیق ساختاریافته با کمک مستئولین
و کارشناسان تکمیل شد .سپس از مدل تصمیمگیری  AHPجه وزندهی و مقایس زوجی عوامتل چهارگانته
استفاده شده اس  .پس از تتدوین استتراتژی بتا متدل  ACEPTو متدل  ،VIKORاستتراتژیها رتبهبنتدی و
موقعیّ فضایی آنها روی نمودار نمای داده شده اس .

معرلف منطقة مورد بررس
شهر رین الریجان ،یکی از شهرهای استان مازندران اس که در یک منطق کوهستانی در سلسلهجبتال البترز
میانی در فاصل  31کیلومتری شهر تهران و  15کیلومتری شهر آمل قرار گرفته اس  .این شهر بین مدار "،53
 35تا " 35 ،51عرض شمالی و " 52 ،17تا " 52 ،44طول شرقی از نصتفالنّهار گرینتوی در فتفر رینته بتا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Caterino et al
2- Shemshadi et al
3- Opricovic & Tzeng,
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ارتفاع  2111متر از سطح آبهای آزاد قرار گرفته اس  .به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعار البترز ،از جریانهتای
بادهای غربی و پرفشار سیبری بهرهمند میشود .میزان متوسّط بارندگی این شهر ،حتدود  512/3میلیمتتر در
سال برآورد شده اس (منصورنژاد .)13 :4317 ،همانطور که دادههای جمعیّتی نشان میدهتد شتهر رینته از
جمله شهرهای کوچک به شمار میرود و بهتر اس بگوییم یک روستا  -شهر اس ؛ زیرا هم از نظر جمعیّت و
وسع و هم از نظر فعّالیّ  ،بیشتر به روستا شباه دارد .شهر رین الریجان ،از ستال  4312دارای شتهرداری
اس و به شهر تبدیل شد (شکل .)2

شکل  .2یقشة منطقة مورد مطالعة تحقيق

یتايج و بحث
ساختار کالبدي فضاي شهر رينة اريجان
کاربري اراض
کاربریهای موجود در شهر رین الریجان در  45دسته طبقهبندی شدهاند (جتدول  .)4در ایتن بتین ،کتاربری
مسکونی و کشاورزی دو کاربری غالب را تشکیل میدهند .کاربری مسکونی با  31/6درصتد از مستاح شتهر،

جغرافيا و پايداري محيط ،سال پنجم ،شمارة  ،50تابستان 5931

05

بیشترین مقدار ( 61هکتار) را به خود اختصاص داده اس  .سران این کاربری 752 ،مترمربع است کته دلیتل
اصلی آن ،فر خانه  -باغی بسیاری از واحدهای مسکونی و وجود تعداد زیادی از خانههای دوّ در شتهر است ؛
همچنین نزدیک به  31درصد از مساح شهر را زمینهای کشاورزی و مراتتع دربتر میگیترد .وجتود اراضتی
زراعی و باغی فراوان در محدودة قانونی و حتریم شتهر ،نظتارر دقیتق مراجتع قتانونی و دستتگاههای اجرایتی
مسئول را در حفظ اراضی و جلوگیری از تغییرار غیر قانونی عرصتههای کشتاورزی و مراتتع را بتی از پتی
طلب میکند.
جدول  .5وضع موجود کاربريهاي شهر رينة اريجان

تراکم جمعيلت

سرایه کاربري

رديف

کاربري

تعداد

درصد

مساحت کل

4

مسکونی

4372

31/62

614117

43

2

تجاری

15

1/32

5115

4566

6/31

3

آموزشی

1

1/62

41311

124

42/46

1

آموزش عالی

4

1/13

43353

644

46/35

5

بهداشتی و درمانی

2

1/13

1231

41

3/74

6

مشهبی و فرهنگی

43

1/61

3331

153

44/27

7

ورزشی

4

1/13

1214

4131

3/71

1

جهانگردی و پشیرایی

2

1/113

721

44714

1/11

3

اداری

5

1/24

3515

2373

1/21

41

صنعتی

5

1/43

3243

2651

3/76

44

نظامی

4

1/14

413

16642

1/24

42

پارک و فضای سبز

3

1/45

2624

3251

3/17

43

کشاورزی

465

22/11

371341

22

111

41

مرتع

5

41/14

473711

17

241

45

شهرک (بهاران)

4

23/72

331231

22

311

4635

411

4664731

-

-

جمع

(ی ر در هکتار)

(مترمربع)
752/5

ساختار جمعيلت
تحوّالر جمعیّتی شهر رینه در  15سال اخیر با فراز و فرود همراه بوده اس  .جمعیّ این شهر در سال 4315
معادل  311نفر بود که این تعداد در سال  4331به  712نفر رسید .با وجود کاه جمعیّ در کلّ ایتن دوره،
نرخ رشد جمعیّ تا سال  ،4375به طور ناچیز روندی صعودی داش  ،به طوری که در این سال ،جمعیّت بته
 4337نفر رسیده بود؛ امّا بر اثر عوامل متعدّدی که مهمترین آنها مهاجرر به شهرهای اطراف (آمتل و تهتران)
اس  ،جمعیّ شهر کاه یافته اس  .علّتی که ختود معلتول عتواملی چتون کتاه فرصت های اشتتغال در
منطقه ،نبود امکانار و تسهیفر مناسب برای ارتقاء فرهنگی ،آموزشی و سطح کیفی زندگی ستاکنان ،شترایط
سخ زندگی در فصول سرد سال و ...اس  .با ادام روند رو به نزول سالهای اخیر و بر اساس نرخ رشتد ستال
 4315تا  )-1/1421( 4331پی بینی میشود جمعیّ شهر در سال  4111به  613نفر برستد .در رابطته بتا
تحوّالر جمعیّ رینه ،باید اشاره نمود با وجود آنکته محتدودیّ های اقتصتادی  -اجتمتاعی در نیمقترن اخیتر
موجب شده جمعیّ ثاب آن کاه یابد ،در عوض به دلیل مطلوبیّ های مکانی – محیطتی ،جمعیّت ستیال
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آن با افزای فراوانی روبهرو بوده اس ؛ بنابراین توجّه به نیازهتا و خواست های هتر دو گتروه ،از ضتروررهای
برنامهریزی و مدیری در این شهر اس (جدول  2و شکل .)3
جدول  .2تعداد جمعيلت و یرخ رشد سال 5931-5911

وضع موجود

سال
سال 4315
سال 4355
سال 4365
سال 4375
سال 4315
سال 4331
سال 4111
سال 4111

ه

آيند

جمعيت)( Linear

سال
4315-4355
4355-4365
4365-4375
4375-4315
4315-4331
-

جمعيت

1400

1390

1370

1380

1360

1350

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1340

جمعيت به ی ر

1410

جمعيلت به ی ر
311
4466
4225
4337
116
712
613
657

یرخ رشد جمعيلت
1/1243
1/11131
1/11171
-1/1125
-1/1421
-

سال

شکل  .9یمودار تعداد جمعيلت در شهر رينة اريجان از سال  5911تا افق 5111
(مأخذ :سرشماري ی وس و مسکن سال  5911تا )5931

هرم سن جميعت
برای شناخ بهتر ساختار جمعیّ به ترسیم هر سنی جمعیّ در دو دوره اخیر ( 4312و  )4332بتر استاس
اطّفعار مرکز بهداش پرداخته شد .با مقایسه هر سنی این دو سال متوجّته تغییترار محسوستی در قاعتده
هر میشویم که نشاندهنده کاه قاعده هر در سال  4332نسب بته ستال  4312است (شتکل  1و .) 5
این کاه جمعیّ نشاندهنده کاه موالید و همچنین مهتاجرر جوانتان بته منظتور تحصتیفر و اشتتغال
میباشد.
تجزيه و تحليل و تشکيل ماتريس SWOT

پس از مطالعه و بررسی مبانی نظری پژوه و با استفاده از روش دلفتی و مصتاحبه بتا کارشناستان ،متاتریس
 SWOTتشکیل شد و فهرس عوامل درونی و بیرونی تأثیرگشار بر توسع شهر در قالب نقاط قتوّر و ضتعف و
فرص و تهدید مشخّو گردید .ماتریس پس از تعدیلهای اوّلیه ،در اختیار کارشناسان و مسئولین شتهر قترار
گرف تا مورد ارزیابی قرار گیرد .جه رفع مشکل عد اولویّ بندی عوامتل چهارگانته بتا استتفاده از تکنیتک
 AHPو نظر خبرگان ،عوامل وزندهی شدند .در این وزندهی ،عامل فرصت  ،تقریبتاً بتا امتیتاز  1/3بیشتترین
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امتیاز و پس از آن قوّرها و ضعفها با امتیاز  1/25در مرتب بعد و ضتعفها بتا امتیتاز  1/24اهمّیّت کمتتری
نسب به سایر عوامل دارا اس ؛ پس از محاسب امتیاز هریک از عوامل ،این امتیتاز در ضتریب نهتایی محاستبه
شدة جدول  3ضرب میگردد تا امتیاز نهایی هر شاخو محاسبه شود.
جدول  .9ماتريس وزنده  AHPبراي عوامل چهارگایه

تولت
4
قوّر
4
ضعف
4
فرص
4
تهدید
ضریب ناسازگاری = 1/12

ضعف
4
4
2
4

فرصت
4
1/5
4
4

تهديد
4
4
4
4

درجة اهمليلت گروه SWOT
1/216
1/241
1/231
1/216

تدوين استراتژيهاي توسعة پايدار فضايی در شهرهاي کوهستانی (مطالعة موردي :شهر رينه ،بخش الريجان)...
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بررس عوامل داخل
عوامل داخلی شامل نقاط قوّر و ضعف توسع شهر رین الریجان هستند .بررسیها نشان میدهتد برختورداری
از آبوهوای مناسب و جشب گردشگران با امتیاز  1/4مهمترین قوّر شهر و نداشتن برنامه و طرح برای فصتول
سرد سال و زیرساخ های مناسب با اقلیم و توپوگرافی شهر  1/15از مهمتترین نقتاط ضتعف شتهر بته شتمار
میروند (جدول .)1
بررس عوامل خارج
این عوامل ،شامل نقاط فرص و تهدید شهر اس که از خار بر روی توسع شهر اثرگشار اس  .در ایتن بتین،
قرارگیری در رشتهکوه البرز و همجواری با قلّ دماوند به عنوان ارزشمندترین فرصتی اس که شهر میتواند از
آن در جه توسع خود بهرهمند شود و همچنین کمبود فرص های اشتغال و به تبتع آن کتاه جمعیّت و
نیروی فعّال شهر به شهرهای اطراف (آمل و تهران) به عنوان جدّیترین تهدید شهر اس (جدول .)5
پس از وزندهی و انجا محاسبار در انتها ،امتیاز نهایی هر معیار به دس میآید که در شکل  6به تصتویر
کشیده شده اس  .همانطور که مشاهده میکنید در بین چهار عامل فوق ،فرص ها با  1/51بیشترین امتیاز و
پس از آن نقاط قوّر با  1/11امتیاز و تهدیدها با  1/2امتیاز قرار دارند و نقاط ضعف با  1/47کمترین امتیتاز را
دارا میباشند.

شکل  .7یمودار وزن یهاي عوامل چهارگایه
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جدول  .1ماتريس عوامل داخل شهر رينه اريجان

ضريب اولليه

ضريب ثایويه

رتبه ()5-1

ضريب یهاي

وزن معيار

 -S1برخورداری از آبوهوای مناسب و کوهستانی در فصول گر سال و جشب 17

1/44

1

1/25 1/13

امتياز یهاي

عوامل داخل

1/4

مسافران و گردشگران ،استقبال زیاد برای سرمایهگشاری در امر ساخ و ساز به
ویژه ساخ خانههای دوّ
 -S2باف اجتماعی همگن (حسّ تعلّق ،امنیّ  ،تعامفر اجتماعی) ،گستترش 11

1/4

1/13 1/25 1/35 3/6

رفاه اجتماعی مناسب ،باال بودن روحیّ تعاون و همکتاری در بتین شتهروندان،

تولت

نیروی جوان و فعّال
 -S3برخورداری از خاک حاصلخیز و مناستب بترای فعّالیّ هتای کشتاورزی و 76

1/11 1/25 1/32 3/1 1/13

باغداری ،داشتن مراتع مساعد جه پرورش دا
 -S4وجود شهرداری و سایر سازمانهتای مترتبط بتا برنامتهریزی و متدیری

13

1/4

1/25 1/33 3/1

1/4

شهری نظیر ادارة ثب اسناد و امفک ،دانشگاه پیا نور
 -S5وجود تأسیسار و زیرساخ های توسع شهری نظیر حمل و نقل و شبکه 73

1/4

1/11 1/25 1/31 3/5

آب ،برق ،گاز ،تلفن
1/11
 -W1درآمد پایین و کمبود منابع درآمدی پایدار و سودمند برای شهر ،اشتغال 15

1/4

4/3

1/2

1/11 1/24

فصلی
 -W2توسع بیبرنامه و غیر اصولی شهر به دلیل نداشتن چشمانداز بلندمتدّر 14

1/4

1/13 1/24 1/47 4/7

توسع شهری و نبود طرح و برنام مشخّو برای توسع شهر
 -W3عتتتد تمایتتتل ستتتازمانها بتتته مشتتتارک متتترد در طرحریزیهتتتا و 77

1/13

4

1/12 1/24 1/13

ضعف

تصمیمگیریها و مدیرر متمرکز و از باال به پایین ،تبلیغار ضعیف نستب بته
منطقه و جاذبههای آن
 -W4نبود برنامهها و طرحهای مناسب برای فصول سرد سال( ،تقریباً  6ماه از 13

1/44

2

1/15 1/24 1/22

سال دارای سرمای شدید اس ) ،نبود زیرساخ های شهری مناسب با اقلتیم و
توپوگرافی منطقه
 -W5بیتوجّهی به مسائل زیس محیطی از جمله مکانیتابی نامناستب محتلّ 73

1/4

1/13 1/24 1/45 4/5

دفع زباله و پسماند شهری و رهاسازی آن در طبیع
مجمو

146

4

2/65

1/47

تدوين استراتژيهاي توسعة شهر
پس از محاسب امتیاز نهایی شاخوهای مربوطه و ترسیم نمودار وزن نهایی عوامتل چهارگانته ،استتراتژیهای
مربوط به هریک از چهار بخ

تهاجمی ( ،)SOمحافظهکارانته ( ،)WOرقتابتی ( )STو تتدافعی ( )WTتتدوین

شد .این استراتژیها بر پای عواملی که در مرحل قبل امتیاز باالتری دریاف کردند نگاشته شدهاند (جدول .)6

تدوين استراتژيهاي توسعة پايدار فضايی در شهرهاي کوهستانی (مطالعة موردي :شهر رينه ،بخش الريجان)...
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جدول  .1ماتريس عوامل خارج شهري رينه اريجان

ضريب اولليه

ضريب ثایويه

رتبه ()5-1

ضريب یهاي

وزن معيار

 -O1قرارگیری در دامنههای رشتهکوه البرز و همجواری با قلّ دماوند 32

امتياز یهاي

عوامل خارج

1/44

1

1/11

1/3

1/43

و برخورداری از آبوهوای مطبوع و محیطزیس سالم
 -O2رفتارهتتای اجتمتتاعی مناستتب :امنیّتت اجتمتتاعی بتتاال ،عتتد

73

1/13

3

1/27

1/3

1/17

تکدّیگری ،سرق  ،ناهنجاریهای اجتماعی و برختورداری از جمعیّت
همسان و یکدس

فرصت

 -O3قابلی هتای اکوتوریستتتی و گردشتتگری شتتهر و منطقتته (وجتتود 17

1/44

3/1

1/1

1/3

1/42

فضاهای تفریحی طبیعی و مصتنوعی و همجتواری بتا چشتمههای آب
معدنی گر و سرد)
 -O4نزدیکی به جادّة ترانزیتی تهران  -شمال و دسترستی آستان بته 11

1/44

3/3

1/14

1/3

1/42

شهرهای مهمّ مجاور ،دارا بودن  3راه ورودی و خروجی به شهر
 -O5بهرهبرداری از قابلیّ های کشاورزی ،باغداری و دامداری منطقه76 ،

1/13

3/5

1/32

1/3

1/4

استفاده از روشهای نوین در کشاورزی و دامداری
1/51
 -T1محدودیّ توسع افقی شهر به دلیل شرایط توپوگرافی منطقته و 13

1/4

4/7

1/47

1/25

1/11

از بین رفتن اراضی کشاورزی و باغها با ادام روند ساخ و سازها،
 -T2کمبود اشتغال ،کاه

و مهاجرر نیروی فعّتال در ادوار 33

جمعیّ

1/44

2

1/22

1/25

1/16

گششته به شهرهای اطراف (آمل و تهتران ،رشتد جمعیّت  -1/112در
سال )4375-4315

تهديد

 -T3کمبود منابع آب با توجّه به روند رو بته رشتد شتهر و نامشتخّو 15

1/4

4/1

1/41

1/25

1/11

بودن منابع تأمین آب در آینده
 -T4زیاد بودن روزهای یخبندان در سال و سترمای شتدید در فصتل 71

1/13

4/5

1/41

1/25

1/13

زمستان ،تخریب معابر و جوی نهرها بر اثر یخبندان ،گردشگران فصلی،
کاه

سرزندگی شهروندان

 -T5بورسبازی زمتین و افتزای
کاه

بیرویّت قیمت زمتین و مستکن و 77

1/13

4/3

1/42

1/25

1/13

انگیزة گردشگران برای اسکان در شهر
مجموع

132

4

2/67

1/2

اولويلتبندي راهبردها با است اده از تکنيک ويکور
بعد از تدوین استراتژیها و تنظیم آن در قالب ماتریس سوار ،پرسشنامهای طرّاحی گردید و طی مصاحبههای
عمیق و ساختاریافته (ایان های )32 :4334 ،با کمک  5نفر از خبرگان و کارشناستان شتهر بته استتراتژیها از
نظر شاخوهای مدل ( ACEPTامکانپشیری ،هزینهبری ،اثربخشی ،مقبولیت و زمتانبری) امتیتاز داده شتد؛
پس از استخرا دادههای پرسشنامه و تشکیل ماتریس تصمیمگیری با استفاده از روش ویکتور ،استتراتژیهای
تدوینشده رتبهبندی شدند.
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جدول  .7ماتريس  SWOTو راهبردهاي مناسب براي توسعه شهر رينه
راهبردهاي SO

تولید ناخالو سرانه مبتنی بر رشد سرمایهگشاری در زمینه کشاورزی و گردشگری ()S1-S3-O1-O3-O4-O5
حسّ تعلّق و تحکیم احساس هویّ شهروندان از راه گسترش سنّ ها و ایجاد انگیزه برای فعّالیّ های اجتماعی

 -SO1افزای
 -SO2تقوی
()S2-O2
 -SO3بهبود کیفیّ زندگی و ایجاد سرزندگی در محیط شهری برای ساکنان شهر ()S2-S4-S5-O2
 -SO4افزای نرخ باسوادی و افزای نرخ دان آموختگان آموزش عالی ()S2-S4-O2
-SO5ارتقاء کمّی و کیفی خدمار درمانی و تشخیصی تخصّصی ()S4-S5-O4
 -SO6تثبی و رشد شاخوهای فرهنگ عمومی شهر ()S2-O2
راهبردهايST
در شهروندان بهویژه از طریق برخورد جدّی با جرائم ()S1-S4-T1-T5

 -ST1افزای احساس امن ّی
 -ST2ارتقاء مسیرهای دسترسی و توسعه و ساماندهی سیستم حمل و نقل همگانی ()S4-S5-T1
 -ST3بهبود سیستم مدیری بحران و ارتقاء کیفیّ دفاع غیر عامل و ایمنسازی ساختمانها ،تأسیسار زیربنایی و شریانهای
حیاتی موجود در شهر ()S4-S5-T1-T5
 -ST4ارتقاء بهرهوری منابع آب و شاخوهای زیس محیطی ()S4-S5-T3
 -ST5ارتقاء کمی و کیفی فضاهای عمومی و مکانهای تفریحی ()S1-S2-S3-T2-T4
 -ST6افزای کیفی ساخ و سازهای شهری و بهسازی و نوسازی باف های فرسوده ()S4-S5-T1-T3-T5
راهبردهاي WO

 -WO1توسع عملکرد روستا  -شهر کوهستانی و تقوی جایگاه رینه در نظا محلّی و منطقهای ()W1-W2-W4-O1-O3-O4
 -WO2فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحقق درآمدهای پایدار شهرداری و شورای شهر ()W1-O1-O3-O5
 -WO3بهبود زیرساخ ها ،خدمار عمومی و سیمای کالبدی فضایی شهر در جه رونق گردشگری (W2-W3-W4-O1-O3-
)O4

 -WO4به کارگیری شیوهها و ابزارهای متنوّع اطّفعرسانی به منظور شناسایی و معرّفی قابلیّ های طبیعی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی ()W1-W4-O1-O2-O3-O4
 -WO5گسترش فعّالیّ های گردشگری با تأکید بر اکوتوریسم و گردشگری کوهستان ()W1-W4-O1-O3
 -WO6میزبانی اجتماعار ،نشس ها و همای های سیاسی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی و ورزشی ()W4-O3-O4
راهبردهاي WT

 -WT1کاه نرخ بیکاری و جلوگیری از کاه جمع ّی
 -WT2اعمال بهتر قوانین و نظارر بیشتر بر ساخ و سازهای درون و حریم شهر ()W2-W4-T1-T4-T5
 -WT3توجّه به منابع طبیعی و حفاف مؤثّر از حیاروح ()W5-T1-T3
 -WT4ارتقای نظا عادالن توزیع منابع ،زیرساخ ها و امکانار در نواحی مختلف شهر ()W1-W2-W4-T3-T4-T5
 -WT5بهبود معماری و طرّاحی محیطی با تأکید بر معماری بومی  -اسفمی ()W1-W4-T4
 -WT6مدیری مسائل زیس محیطی و ایجاد یک سیستم مناسب برای بهینهسازی مدیری پسماند ()W5-T1-T3
و مهاجرر افراد ()W1-W4-T2-T4

گامهاي روش ويکور (اپریکویک و تزنگ:)4316 ،
 نرمال کردن دادهها :در این بخ  ،دادهها با استفاده از میانگین هندسی نظرار خبرگان ،متاتریس تصتمیم
استاندارد تشکیل میشود.
 تعیین ایدهآل مثب و ایدهآل منفی:

fi   min fij
j

; fi *  max fij
j

 محاسب شاخوهای سودمندی ) (Sjو تأسف ) (Rjبرای تما گزینهها که بهصورر زیر تعریف میشوند:
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R j  R
R*  R 
V = 0.5

R  min R j
j

 (1  v) 

Sj  S
S*  S 

; S *  max S j

j

j


fi *  fij 
* R j  max  wi 

i
fi  fi  


Qj  v 

; S   min S j

; R*  max R j

;
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j

fi *  fij

n

fi *  fi 

i 1

S j   wi 

 محاسب شاخو ویکور :شاخو ویکور ( )Qiاز فرمول زیر محاسبه شده اس :
سرانجا در گا آخر ،تما استراتژیها بر اساس شاخو ویکور محاسبه شده به ترتیب نزولی رتبهبندی شتدند.
با این وجود ،هر گزینهای که پایینترین مقدار ویکور را به خود اختصاص دهد دارای بتاالترین رتبته و اهمّیّت
تأستف و همچنتین مقتدار ویکتور محاسبهشتده بترای
خواهد بود .در جدول زیر مقدار شتاخو ستودمندی و ّ
استراتژیهای آورده شده اس (جدول  7و شکل .)7
جدول  .6شاخص سودمندي ،تأسلف ،ويکور و رتبهبندي استراتژيها

استراتژی
Sj
Rj
Qi
Rank

1/413 1/123 1/116 SO1
5

3

1/652 1/131 1/443 SO3
1/453 1/127 1/137 SO2
45

46

1/116 1/114 1/434 SO5
1/652 1/137 1/421 SO4
21

21

1/231 1/134 1/131 ST1
1/333 1/114 1/475 SO6
1

24

1/366 1/114 1/467 ST3
1/161 1/114 1/413 ST2
23

ST4
1/656 1/137 1/426
47

44

1/514 1/131 1/423 ST6
1/126 1/133 1/444 ST5
42

41

1/332 1/132 1/443 WO2
1/536 1/137 1/133 WO1
41

41

1/454 1/127 1/135 WO4
1/715 1/114 1/441 WO3
2

6

1/717 1/114 1/441 WO6
1/241 1/131 1/116 WO5
43

7

1/354 1/137 1/164 WT2
1/217 1/131 1/411 WT1
3

4

1/517 1/133 1/421 WT4
1/171 1/121 1/171 WT3

22

43

1/462 1/121 1/113 WT6
1/317 1/114 1/463 WT5
1

با توجّه به نتایج روش ویکور ،استراتژی ( WT3توجّه به منابع طبیعی و حفاف مؤثّر از حیاروح ) با امتیتاز
 1/171به عنوان بهترین استراتژی انتخاب شده اس و پس از آن استراتژی ( WO4بته کتارگیری شتیوههتا و
ابزارهای متنوّع اطّفعرسانی به منظور شناسایی و معرّفی قابلیّ های طبیعی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) و
استراتژی ( SO2تقوی حسّ تعلّق و تحکیم احساس هویّ شهروندان از راه گسترش سنّ ها و ایجتاد انگیتزه
برای فعّالیّ های اجتماعی) در رتبههای بعدی قرار دارند.
یمودار موتعيلت فضاي ()spatiallocation
به منظور ارزیابی استراتژیهای تدوینشده ،عفوه بر تشکیل متاتریس تصتمیم و استتفاده از روش  ACEPTو
ویکور به ترسیم نمودار موقعیّ فضایی استراتژیها هم پرداخته شتد .در ایتن نمتودار ،جایگتاه هتر استتراتژی
بیانگر ارزش و اهمّیّ آن استراتژی اس  .برای ترسیم این نمودار ،از امتیتاز نهتایی عوامتل تشتکیلدهندة هتر
استراتژی (جدول  )6و امتیاز شاخو ویکور استفاده شده اس  .بدینصورر که از مجموع امتیاز نهتایی عوامتل
تشکیلدهندة هر استراتژی در ماتریس ( IEمتاتریس عوامتل داخلتی  -ختارجی) و امتیتاز محاستبهشتدة هتر
استراتژی در شاخو ویکور (جدول  )7مختصّار هر استراتژی در نمودار موقعیّ فضایی استتراتژی بته دست
میآید .در نمودار مشکور ،حجم گوی مربوط به هر استراتژی ،بیانگر امتیاز شاخو ویکور و مختصّار مکانی آن
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شکل  .6یمودار اولويلتبندي استراتژيهاي توسعة شهر رينة اريجان

نشاندهندة مجموع امتیاز نهایی عوامل چهارگان تشکیلدهندة هر استراتژی اس  .در این نمودار ،هرچته یتک
استراتژی از مرکز مختصّار دورتر باشد دارای ارزش بیشتری بوده و در اولویّ باالتری قرار میگیترد و هرچته
به مرکز مختصّار نزدیکتر شود دارای ارزش کمتری بوده و در منطق بحرانی قرار میگیرد .نکت حائز اهمّیّ
دیگر ،حجمی اس که گوی مربوط به هر استراتژی به خود اختصاص میدهد .استتراتژیهایی کته از موقعیّت
یکسان برخوردارند باید حجم آنها را در نظر گرف و هر استراتژی که حجم بزرگتری داشته باشتد از اهمّیّت
بیشتری برخوردار اس  .در نمودار زیر استراتژیهای  WO4 ،WT3و  SO2از امتیاز بتاالتری نستب بته ستایر
استراتژیها برخوردارند و با گویهایی با حجم بزرگتر نسب به سایر استتراتژیها مشتخّو شتدهاند .ویژگتی
دیگر این روش ،شناسایی اهمّیّ استراتژیها بر اساس موقعیّ قرارگیری آنها روی نمودار اس .
به عنوان مثال ،استراتژی ( SO1افزای تولید ناخالو ستران مبتنتی بتر رشتد سترمایهگتشاری در زمینته
کشاورزی و گردشگری) و ( WO4به کارگیری شیوهها و ابزارهای متنوّع اطّفعرستانی بته منظتور شناستایی و
معرّفی قابلیّ های طبیعی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) با توجّه به موقعیّ قرارگیری در نمودار از موقعیّت
بهتری برخوردارند؛ زیرا دارای فاصل بیشتری از مرکز هستند؛ البتّه ذکر این نکته حائز اهمّیّت است  :عتواملی
که تا کنون به آنها پرداخته شد میتوانند برای انتخاب استراتژی مناسب به ما کمک کنند ،امّا نمیتوان آنهتا را
به عنوان امری مطلق پشیرف بلکه باید ستایر شترایط مربتوط بته مرحلت سیاست گشاری و اجترای طرحهتا و
برنامهها را به منظور انتخاب استراتژی در نظر داش .

یتيجهگيري
امروزه رشد بدون برنام شهرها موجب خستارار جبرانناپتشیری بتر منتابع طبیعتی و زیست بو منطقته وارد
میکند که باع تخریب محیطزیس  ،زمینهای کشاورزی اطراف شهر ،آبهای سطحی و گونههای گیتاهی و
جانوری میشود .به دلیل این اثرار ناخوشایند ،برنامهریزان در روند طرحریزی شهرها تغییراتتی ایجتاد کردنتد
که یکی از این مهمترین مباح  ،جایگزینشدن برنامهریزی استراتژیک اس  .در پژوه حاضر ،سعی کردهایم
با شناخ دقیق وضع موجود شهر رین الریجان و بیان نقاط قتوّر ،ضتعف ،فرصت و تهدیتد شتهر ،بته ارائت
استراتژیهای مؤثّر جه توسع مناسب شهر بپردازیم .استراتژیهای به دس آمتده حاصتل تتفش همگتانی
مسئوالن و متخصّصان مستقلّی اس که با کمک گروه تحقیق ،وفیف سنگین تعریف مجتدّد فرضتیّار توستع
شهر رینه برای  45سال آینده به عهدة آنان گشاشته شد .در تدوین استراتژیها ،همت عرصتههای فعّالیّ هتای

تدوين استراتژيهاي توسعة پايدار فضايی در شهرهاي کوهستانی (مطالعة موردي :شهر رينه ،بخش الريجان)...

50

شکل  .3یمودار موتعيلت فضاي استراتژيهاي تدوين شده

پشنهاداتشان برای توسع آتی شهر ستؤال شتده است  .در ادامته بتا استتفاده از شتاخوهای ارزیتابی و متدل
تصمیمگیری ،استراتژیها رتبهبندی شدند تا استراتژیهایی با اولویّ باال مشخّو شوند .برای ارزیابی دقیقتر
هر استراتژی ،نمودار موقعیّ فضایی استراتژیها نیز ترسیم شده اس  .در این بین ،توجّه به منتابع طبیعتی و
حیاروح ( ،)WT3بهکارگیری ابزارهای مؤثّر اطّفعرسانی و معرّفی قابلیّ های طبیعی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی ( ،)WO4تقوی حسّ تعلّق در بین شهروندان و تعامفر اجتماعی ( ،)SO2سترمایهگشاری در زمینت
گردشگری و کشاورزی به منظور افزای درآمد سرانه ( )SO1به عنتوان استتراتژیهای متؤثّر در توستع شتهر
برگزیده شدند .نتایج نشان میدهد گردشگری و کشتاورزی دو محتور اصتلی توستع شتهر رینته هستتند کته
میتوانند اثرار مطلوبی بر زندگی شهروندان بر جای بگشارند؛ همچنین تأکیتد بتر توستع درونزای شتهر ،بتا
بهسازی و نوسازی باف های فرسوده و اعمال بهتر قوانین و نظارر مؤثّر بتر ستاخ و ستازهای درون و حتریم
شهر نیز به عنوان راهبردهای اصلی و کلیدی شهر ،میتواند موجب ارتقا و بهبود کیفیّ فضاهای شهری شوند.
اگرچه در پژوه حاضر سعی شده اس استراتژیهای مهم شناسایی ،اولویّ بندی و نمتای داده شتوند ،امّتا
گا بعدی و مهم در برنامهریزی استراتژیک شهر رینه ،التزا متدیری شتهری بته تهیّته و اجترای برنامتههای
عملیّاتی اس که فقط بر اساس آن میتوان آیندة این شهر کوچک کوهستتانی را بته زیبتایی رایاهتای امتروز
تصوّر نمود.
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