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  چکیده

با آشکار شدن آثار و پیامدهاي نامطلوب اجراي طرح هاي شهرسازي که بدون نگرش راهبردي و جامع تهیه گردیده بود، 

هاي توسعه شهري با تاکید بر نگرش بلند مدت و راهبردي و نیز هاي تهیه طرحت ایجاد تغییراتی در فرایندها و روشضرور

مطرح شدن مفاهیم و اصول توسعه با از طرفی  .ایجاد گردید) ریزي تدریجی و گام به گامبرنامه(گرش اجرایی در کوتاه مدت ن

هاي توسعه شهري مورد توجه قرار هاي جدیدي در تهیه طرحهمه ابعاد، دیدگاه پایدار، و لزوم توسعه متعادل و متوازن در

از  یکی. سازندتر میهاي کارامد، مسیر حرکت به سوي توسعه پایدار شهري را همواره با استفاده از مطالعات و تحلیلگرفت ک

د گردیده است، طرح استراتژي توسعه پیشنها) توسعه پایدار(هاي توسعه شهري که بر اساس رویکردهاي نوین توسعه طرح

با  شناسایی و  ، اساساً بر رشد اقتصادي شهرها تأکید داشته و)CDS(طرح استراتژي توسعه شهري . ، می باشد)CDS(شهري 

 پژوهش حاضر با. نمایدوسعه در سایر جوانب نیز فراهم میها و امکانات بالقوه اقتصادي شهر، مبنایی براي تبکارگیري پتانسیل

توصیفی و استفاده از ابزارهاي تحلیلی  –، و با بکارگیري روش تحلیلی )CDS(هدف اصلی معرفی طرح استراتژي توسعه شهري

 و از این طریق اصول و  نمودهها و نقاط قوت اقتصادي شهر نوشهر را بعنوان نمونه موردي شناسایی ، پتانسیلAHPنظیر 

دهد که نتایج تحقیق حاضر نشان می. نمایدمیرا معرفی ) CDS(توسعه شهري سازي طرح استراتژي هاي تهیه و پیادهروش

هاي عنوان محورهاي اصلی توسعه، شناسایی گروهه ها و نقاط قوت اقتصادي شهر و اتخاذ آنها بعالوه بر شناسایی پتانسیل

ی از جمله عوامل اصلی موفقیت لهاي توسعه شهري و استفاده از فرایندهاي مشارکتی در سطح محذي نفوذ در طرحذینفع و 

  .خواهد بود) CDS(هاي استراتژي توسعه شهري طرح

 
  نوشهر –استراتژي توسعه شهري  - رشد اقتصادي–توسعه پایدار  :واژگان کلیدي
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  مقدمه

در این . دگذراي مختلف توسعه شهري در ایران میهریزي شهري رسمی و تهیه طرحتاکنون بالغ بر چهار دهه از برنامه 

پذیرد؛ اما صورت می... ت، اقتصاد، کالبد، و هاي شهري نظیر جغرافیا، جمعیها، مطالعات وسیعی در کلیه زمینهگونه طرح

هاي توسعه شهري، حل مسائل و مشکالت کالبدي شهر، با استفاده از اقدامات موضعی و بدون توجه رویکرد اصلی اغلب طرح

نگرش به با مطرح شدن مفاهیم و اصول توسعه پایدار، لزوم تغییر . الت مذکور، بوده استبه عوامل سبب ساز مسائل و مشک

با نگرش صرفاً (هاي توسعه شهري پیشین اکه رویه معمول تهیه و اجراي طرحآشکار گردید؛ چر هاي توسعه شهريتهیه طرح

  بر همین اساس . ، در تعارض قرار داشت)عادتوسعه متعادل و متوازن در همه اب(، با رویکرد اصلی توسعه پایدار )کالبدي

هاي د با استفاده از مطالعات و تحلیلهاي توسعه شهري مورد توجه قرار گرفت که بتواننهاي جدیدي در تهیه طرحدیدگاه

هاي توسعه شهري که بر اساس رویکردهاي یکی از طرح. موار سازندکارامد، مسیر حرکت به سوي توسعه پایدار شهري را ه

هاي تهیه آن، از سال باشد که زمینه، می)CDS(پیشنهاد گردید، طرح استراتژي توسعه شهري ) توسعه پایدار(نوین توسعه 

  . در ایران مهیا گردیده است 1382

. باشدي بندري و توریستی شمال ایران می، از شهرها)1385سرشماري سال (نفر  40587شهر نوشهر با جمعیتی معادل

اما باشد؛ را دارا می -ویژه از بعد اقتصاديب -اي پایدارهاي ایجاد توسعههر، بصورت بالقوه، برخی از زمینهین شعلی رغم آنکه ا

پایدار، بر مبناي هاي مختلف توسعه این شهر، نشان داده است که تالش براي تحقق توسعه بررسی روند تهیه و اجراي طرح

مالی هاي شهر نوشهر، وجود زمینه منابع ترین پتانسیلاز جمله مهم. رفته استفلت قرار گهاي موجود در شهر، مورد غپتانسیل

هاي توسعه شهري نوشهر نیز در مراحل طرح. باشدمی) تجاري آن و گردشگري و توریسمهاي شامل بندر و فعالیت(پایدار 

هاي فوق، در جهت به استفاده از پتانسیل توجه ویژهاند؛ اما د مذکور را مورد بررسی قرار دادهمطالعاتی خود، تا حدودي موار

ها بدین وسیله، در جهت تسریع و تسهیل حرکت به سوي توسعه پایدار تحقق توسعه اقتصادي و تحریک توسعه سایر بخش

  .شهري، صورت نپذیرفته است

هاي نوین رویکرد ، از آنجا که بیشتر بر رشد اقتصادي شهرها تأکید دارد و با)CDS(تهیه طرح استراتژي توسعه شهري 

تواند بستري براي توسعه اقتصادي پایدار و تأمین منابع مالی پایدار و حفظ و ارتقاي باشد، میتوسعه پایدار هماهنگ می

   CDSهمچنین با توجه به توریستی بودن اغلب شهرهاي شمالی، . پیوند آن با شهر، مهیا نماید وضعیت زیست محیطی و 

هاي بالقوه این شهر، در میان کلیه نمونه گردشگري به وسیله پتانسیل بدیل شهر نوشهر به یک شهرتواند راهنمایی براي تمی

      باشد به قرار ذیل ها میهایی براي آنکه این طرح به دنبال یافتن پاسخ ايبنابراین سواالت اصلی. ذکور باشدشهرهاي م

  :باشندمی

هاي توسعه توانند زمینهرار گیرند و این محورها چگونه میمبنا ق CDSت کدام محورهاي شهري باید در انجام مطالعا. 1

  پایدار شهر نوشهر را میسر سازند؟

ها و توان از این مزیتباشد و چگونه میهر کدام از محورهاي مذکور چه می هاي شهر نوشهر درها و محدودیتمزیت. 2

   ها در جهت توسعه پایدار شهر نوشهر بهره برد؟دودیتمح

ها تحت تأثیر این طرح قرار خواهند ثیر گذار خواهند بود و کدام گروهتأ CDSهاي اجتماعی در طرح کدام گروه. 3

  گرفت؟

       در این راستا دستیابی به . باشدطرح استراتژي توسعه شهر نوشهر میهدف نهایی اجراي تحقیق حاضر، معرفی 

بنابراین . باشدد دستیابی به هدف نهایی تحقیق میق، اجزاء اصلی فراینهاي مناسب براي سئواالت مطروحه در تحقیاسخپ

که بتوان حیطه مطالعات طرح را محدود به موارد ضروري و ( شناسایی محورهاي عمده و کلیدي مطالعات شهري براي نوشهر 

) بویژه اقتصادي( هاي این شهرودیتها و محد، شناسایی مزیت)ممانعت بعمل آوردقابل استفاده نموده و از انجام مطالعات زائد 

مله ، از جCDSهاي اجتماعی ذینفع و ذینفوذ در اجراي طرح ها در فرایند تهیه طرح، و تعیین گروهنو نحوه بکارگیري از آ

  .باشندمهمترین اهداف تحقیق حاضر می
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ها و امکانات بالقوه شهر براي لتوسعه شهري، بکارگیري از پتانسیهاي هاي جدید در تهیه طرحضرورت استفاده از روش

هاي جدیدي است یکی از این روش CDSطرح . باشدمی) هاي توسعه شهريهدف نهایی طرح(سوي توسعه پایدار حرکت به 

  .گیردات قرار میویژه شهرها در رأس محورهاي مطالع) اقتصادي(که براي تهیه آن، شناسایی و تاکید بر پتانسیل هاي 

  روش تحقیق

ده از مطالعات اسنادي ر دستیابی به  اهداف تحقیق و پاسخگویی به سواالت مطروحه، در این مقاله ابتدا با استفابه منظو

با استفاده  سپس. از بررسی و ارائه گردیده استاي، مبانی نظري مرتبط با موضوع تحقیق و تعاریف و مفاهیم مورد نیو کتابخانه

هاي شهر ها و پتانسیلو مسئولین نسبت به شناسایی مزیت اي، و مصاحبه با مردمخانهاي از مطالعات میدانی و کتابمجموعهاز 

در مرحله بعد به منظور شناسایی مزیت نسبی بندر نوشهر نسبت به سایر بنادر . شده است در محورهاي اولویت دار پرداخته

الزم به ذکر است که در روش  .ردیده استاستفاده گ) AHP(، از روش تحلیل سلسله مراتبی استان گیالن و مازندران مهم

هاي مرتبط با هر معیار با استفاده مجموعه اي از معیارها و زیر معیارتعیین ضریب اهمیت براي از  پستحلیل سلسله مراتبی، 

هر، نوشدر اینجا بنادر ( هاي مورد ارزیابی یین امتیاز نهایی هر یک از گزینهکمیتی ساعتی، نسبت به تع 9از روش وزن دهی 

  .شوداقدام می) امیر آباد و انزلی

  ها و مبانی نظريداده

هـاي موضـعی و مـوردي در    اي سنتی که تنها با ارائه راه حلهتوانی روشهاي شهري و ناکارامدي و نا پیچیدگی سیستم

انی قـرار گرفتـه و   تالش براي رفع مسائل و مشکالت موجود هستند؛ موجب گردیده است تا بسیاري از شهرها در شرایط نابسام

هـا و  ه و اقـدامات قـاطع بـراي رفـع کاسـتی     نیاز به اقدامات آگاهان. با گسترش بی رویه فقر و شرایط بد اقتصادي مواجه گردند

، همکـاري   2نیـز بانـک جهـانی    و    1هاي انسـانی سـازمان ملـل متحـد    هاي شهري، موجب گردید تا مرکز سکونتگاهنابسامانی

آغـاز  سـطح مشـارکت در مقولـه توسـعه شـهري،       ، جهت بهبـود کـارایی و ارتقـاي   3تراتژي توسعه شهرمشترکی را با عنوان اس

  ).1387رفیعیان و شاهین راد، (نمایند

لند مدت شـهر از طریـق تهیـه    سازي تحقق چشم انداز بآمادهفرایند : توان چنین تعریف نمودرا می  4راهبرد توسعه شهر

      براي توسـعه پایـدار شـهر کـه بـر مشـارکت فراگیـر شـهروندان، رشـد عادالنـه، تعـادل             5 عملی کوتاه و میان مدت هايبرنامه

ارتقاء مدیریت شهري، اصالحات نهادي و مشارکتی نمودن اداره امـور   .زیست محیطی و تقویت رقابت اقتصادي شهر تاکید دارد

راهبـرد  ندان، از جمله اهدافی است کـه در قالـب   به عنوان تنها راه حل نیل به وضعیت مناسب اقتصادي و اجتماعی کلیه شهرو

  ). 2004، 6بانک توسعه آسیا( قابل پیگیري می باشد توسعه شهر

ابزاري است که در آن تکنیک هاي مشارکتی به کار گرفته شده و هدف اصلی آن تامین توسعه پایدار  راهبرد توسعه شهر

راهبـرد توسـعه    همچنـین . از مشارکتی و اقدام همگانی می باشدشهري، از طریق ظرفیت سازي اجتماعی براي تدوین چشم اند

فیـت  در جهت رشد عدالت اجتماعی در شهرها از طریق فرایند همکاري و مشارکت گسترده جامعه، بـه منظـور ارتقـاء کی    شهر

  ).1388اشرفی،( نمایدزندگی کلیه شهروندان تالش می

  :باشدنماید، شامل موارد ذیل مینبال میشهري در همه مراحل خود د اهدافی که استراتژي توسعه

 دستیابی به مدیریت و حاکمیت شهري بهبود یافته 

 دستیابی به رشد اقتصادي و اشتغال فزاینده 

                                                
١ -  UN-Habitat 
٢  - World Bank 
٣  - City Development Strategy 
٤ - CDS 
٥ -  Action plan 
٦  - Asian Development Bank 
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   کاهش مداوم فقر 

باشد و بدین ژي توسعه شهري، اهداف اقتصادي میشود، بطور کلی مبناي کلیه اهداف استراتگونه که مشاهده میهمان

  .باشدي و بالتبع توسعه پایدار شهري میاقتصاد مبناي اصلی سایر ابعاد توسعه شهرچنین عنوان نمود که  توانلحاظ می

 ذیل که نشانگر پایـداري شهرهاسـت   بر پایه چهار اصل اساسی راهبرد توسعه شهربنا بر مطالعات سازمان ائتالف شهرها، 

  :بنا گردیده است

 شود که از طریـق  فرایندها و نهادهایی را شامل می هکارها،حکمروایی خوب، را :7حاکمیت و مدیریت خوب

 .ها بتوانند به منافع و حقوق قانونی و نیز انجام تعهدات خود دست یابندآنها شهروندان و گروه

 اي خود استفاده از منابع درآمدي و هزینهمد در ي کارآشهرهاي که داراي سیستم مالی شهر: 8بانک پذیري

 .هستند

 مـه جانبـه را بـراي شـهر پیشـنهاد         گـذاري ه وي، رشد اشتغال و درآمد و سـرمایه اقتصاد ق :9رقابت پذیري

 .وري افراد و موسسات استدن شرایط مناسب براي افزایش بهرهالزمه توسعه کارامد شهري، فراهم آور. دهدمی

 بـراي مشـارکت و    هاي برابرداند که در آن همه سکنه از فرصتشهري را قابل زندگی می: 10قابلیت زندگی

  ).2004بانک توسعه آسیا، ( مندي از زندگی اقتصادي و سیاسی شهر برخوردار باشندبهره

  :باشدشامل موارد ذیل می راهبرد توسعه شهر فرایند تدوین و اجراي

 شهر ارزیابی از جایگاه کنونی  

 انداز توسعه، براي دست یافتن به جایگاه مورد نظرتدوین چشم 

 یابی به جایگاه مورد نظر ي نحوه دستتنظیم استراتژ 

 بایست انجام شوندها و اقداماتی که میها و طرحبندي برنامهاولویت. 

 2004بانک توسعه آسیا، ( جمع بندي، اجرا، بازنگري و تدقیق.(   

  توسعه پایدار شهري

اعی، یا زیست محیطی به تنهایی هاي اقتصادي، اجتمشهري نه به معناي توسعه پایدار هر یک از زیرسیستم پایدار توسعه

کنـد کـه رشـد اقتصـادي، بازسـازي اکولـوژیکی،       در عوض، تـالش مـی  . هاناي افزایش پایداري این زیرسیستماست، و نه به مع

حفاظت زیست محیطی و پیشرفت اجتماعی را متعادل سازد و دشواري این چالش، آن را به یک نقطه تمرکز عمـده تحقیقـات   

  ). 2001، 12و رایلی 2002، 11باتن( دیل نموده استدر سرتاسر جهان تب

شکلی از توسعه امروزي کـه تـوان توسـعه مـداوم      ”: ا و مفهوم توسعه پایدار شهري می نویسد نپیتر هال در خصوص مع

  :از نظر وي پایداري شهري مستلزم موارد زیر است “.شهرها و جوامع شهري نسل هاي آینده را تضمین کند

 ایدر شهري موجد کار و ثروتوجود یک اقتصاد پ -

 همبستگی و انسجام شهري -

 سرپناه پایدار شهري موجد مسکن مناسب و قابل تهیه براي همه -

 محیط زیست پایدار شهري موجد اکوسیستم هاي بادوام و پایا -

 هاي تحرك اجتماعیدسترسی پایدار شهري موجد منابع حفاظت کننده قابلیت -

 دهزندگی پایدار شهري موجد یک شهر زن -

                                                
٧  - Good Governance 
٨ - Bankability 
٩ - Competitiveness 

١٠ - Livability 
١١  - Button 
١٢  - Riley 



 

 ٥

  ). 2000، 13هال و پفیفر( ساالري پایدار شهري موجد توانمندسازي حقوق و مرتبه شهرونديمردم -

بـه توسـعه   شود که بحث اقتصاد و بویژه اقتصاد پایدار، یکی از مباحث کلیدي و اساسی در دسـتیابی  بنابراین مشاهده می

ها و مزایاي نسبی اقتصـادي هـر   شناسایی پتانسیل عه شهرراهبرد توس از طرفی مبناي تهیه طرح .آیدپایدار شهري به شمار می

همچنـین بحـث مشـارکت در    . ها بتوان توسعه در ابعاد اجتماعی و زیست محیطی را نیز محقق نمـود شهر است تا بر مبناي آن

د، کامالً اصـل  باشهاي توسعه شهري میله نقاط قوت آن نسبت به سایر طرحکه از جمراهبرد توسعه شهر فرایند تهیه و اجراي 

  .دهدساالري پایدار شهري را پوشش میمردم

در ادامـه پـس از معرفـی اجمـالی      ،و توسعه پایدار شهري با توجه به تعاریف و مفاهیم ارائه شده از استراتژي توسعه شهر

  .شهر نوشهر به ارائه استراتژي توسعه شهر نوشهر بر اساس فرایند تدوین یاد شده پرداخته شده است

   و شناسایی نوشهر یمعرف

 39درجه و  36دقیقه طول شرقی و  32درجه و  51بندر نوشهر در شمال ایران و در جنوب دریاي خزر در مختصات 

این بندر در استان مازندران و . تر است هاي آزاد جهان پائین متر از سطح آب 5/29دقیقه عرض شمالی قرار گرفته و در حدود 

شهرستان نوشهر از . کیلومتري ساري در شهرستان نوشهر قرار گرفته است 180در فاصلۀ کیلومتري شهر چالوس و  7در 

 گردد هاي البرز از شرق به شهرستان نور و از غرب به شهرستان چالوس منتهی می کوه شمال به دریاي خزر، از جنوب به رشته

  ). 1383هش معماري و عمرانپژو(

  

  درانموقعیت نوشهر در استان مازن: 1شکل شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

دهد که این شهر در مسیر نشان می هاهاي هوایی منطقه مازندران و موقعیت نسبی شهر نوشهر در آنبررسی عکس

  .باشدنسیل قوي جذب توریست میاصلی ارتباطی تهران به چالوس قرار گرفته است و بدین لحاظ داراي پتاکریدور 

  اهداف طرح

به عنوان راهنما،  شود تا این اهدافپرداخته می اهداف مطالعه سعه شهري، به تدویندر ابتداي فرایند تهیه استراتژي تو

از انجام بدین وسیله مورد استفاده قرار گرفته و  هم در طی انجام مطالعات و هم در طی انجام تحلیل و آنالیز اطالعات،

عالوه دست ه و ب) نظر انجام خواهد گرفتمطالعات تنها در محورهاي مورد ( مطالعات غیر ضروري جلوگیري به عمل آمده 

استراتژي توسعه شهري نوشهر، اهداف زیر  ،استراتژي توسعه شهري و به طور خاص. سازدمیسر می نیز یابی به نتایج دلخواه را

  :را دنبال خواهد کرد

  

  

                                                
١٣  -and Pfeiffer  Hall 
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  هدف کالن

  .بسترسازي براي تحقق توسعه پایدار شهري به ویژه توسعه اقتصادي پایدار

  داهداف خر

  هاي مشارکتی در طرح هاي توسعه شهريبکارگیري تکنیک. 1

  انداز شهر در یک افق ده سالهرفیت سازي اجتماعی براي تهیه چشمظ. 2

ین به باالي مشارکتی در تهیه بسترسازي براي انجام یک رویکرد توأم از باال به پایین برنامه ریزانه و یک رویکرد از پای. 3

  هاي توسعه شهريطرح

  قویت رشد اقتصادي شهر نوشهر بر پایه منابع مالی پایدارت. 4

هاي  تفاوت بر اساس ،هاي آن بر اساس مشترکات عمومی شهرها و جزئیات برنامه راهبرد توسعه شهر چارچوب کلی

  :بنابراین فرآیند طرح راهبرد توسعه شهر نوشهر با عنایت به اهداف ذیل آغاز خواهد شد .شود ریزي می شهرها پی

 عه اقتصادي شهر نوشهرتوس .1

 پایداري منابع مالی شهر  .2

  حفظ و ارتقاي محیط زیست شهر .3

  انداز مقدماتی طرحتدوین چشم

     دهـی بـه کلیـه   دفی بـه سـاکنین شـهر، بـه منظـور جهـت      انداز براي یک شهر در حقیقت به مفهوم ارائه هـ تدوین چشم

اي انـداز شـهر، انگـاره   در واقـع چشـم  . باشدمد نظر قرار دارد، می توسعه شهر هاي آنان در راستاي دستیابی به آنچه که ازتالش

نماید و تصویري است فراسوي آینده و فراتر از روندهاي موجود که بازتاب فهـم  یگاه مطلوب را براي شهر ترسیم میاست که جا

، مطابق آنچه که  وسعه شهرراهبرد تهاي اصلی چشم انداز طرح ویژگی. باشداهداف خویش می مشترك طوالنی مدت جامعه از

  :باشدن گردیده است، شامل موارد ذیل میدر ادبیات جهانی مرتبط با این طرح بیا

 )ساله 20تا  10حداقل ( نگاه بلندمدت  -

 )آنچه که این شهر بخصوص نسبت به سایر شهرها می تواند انجام دهد( هاي رقابتی توجه به گزینه -

 ع و ذینفوذ هاي اصلی ذینفتعیین نقش براي گروه -

  قابلیت فهم آسان -

  هـاي نوشـهر، و ارائـه تحلیلـی از نقـاط قـوت و ضـعف و       ها و محـدودیت این مفاهیم و پس از شناسایی مزیتبا توجه به 

اندازي مقدماتی بـراي ایـن   شمتوان به ارائه چصلی مورد مطالعه، در این قسمت میها و تهدیدهاي موجود در محورهاي افرصت

  :یدشهر مبادرت ورز

 
 

  

  

  

  

 شناسایی و تعیین محورهاي اولویت دار طرح

  در منطقه از اهمیت باالیی برخوردار ) حمل و نقل بندري( بندر نوشهر همواره به لحاظ موقعیت خاص تجاري خود 

رشد و توسعه بندر و گیري و گسترش شهر نشان دهنده وجود ارتباط مستقیم میان مرور روند تاریخی شکل. بوده است

هاي آسفالته کندوان و  بندر نوشهر به دلیل زیبایی طبیعی، نزدیکی به تهران و وجود جادههمچنین . باشدترش شهر میگس

خدمات  ا منابع مالی مدیریت شهري متکی برنوشهر شهري است با اقتصادي بر پایه گردشگري و ب

  گردشگري



 

 ٧

توریستی در جوار این  -هاي تفریحی هاي اخیر گسترش شهرك در سال .ه استکناره، تدریجاً به یک مرکز توریستی تبدیل شد

زایی و جذب نیروي کار از روستاهاي اطراف شده و در نتیجه، زمینه اشتغال هاي خدماتی و به تبع آن تشهر سبب رونق فعالی

  . تسریع آهنگ رشد شهر را فراهم نموده است

هاي بندر مورد همواره دو عامل گردشگري و فعالیتتوان چنین نتیجه گرفت که می روند پیدایش و رشد شهراز بررسی 

هاي موجود در برداري از ظرفیتاجتماعی، نحوه بهره -هاي اقتصاديدر ساختاراما با تغییر . توجه مردم و مسئولین بوده است

با توجه به مطالب مذکور و به منظور اجتناب از . این شهر متحول شده،  و متعاقباً اثرات مخرب فراوانی به همراه داشته است

  :این محورها عبارتند از. استانجام مطالعات غیر مرتبط، محورهاي اولویت دار طرح، شناسایی و تبیین گردیده 

 محور اقتصادي 

 محور منابع مالی شهر 

 محور محیط زیست 

گیرند و در برخی ابعاد خود نیز ممکن است با محورها، گستره وسیعی را در برمی الزم به ذکر است که هریک از این

  .یکدیگر همپوشانی داشته باشند

 مطالعات پایه و کلیدي در محورهاي اولویت دار

به طور خالصه صورت  ،در قالب محورهاي داراي اولویت ،مطالعه و بررسی وضع موجود شهر نوشهر قسمت،ین در ا

اي، هاي فرادست ملی و منطقهشامل بررسی طرح( بدین ترتیب که پس از گردآوري اطالعات پایه و کلیدي. خواهد پذیرفت

ها و ، اقدام به تجزیه و تحلیل آن)شهر در محورهاي اصلیها و همچنین بررسی تفصیلی شهر نوشهري و محلی، و ارزیابی آن

   .هاي داراي اولویت ذکر شده، خواهد شدهاي شهر نوشهر در محورها و محدودیتنهایتاً شناسائی مزیت

  هاي فرادستمطالعه طرح

در جدول  بطور مختصربراي شهر نوشهر  اي، شهري و محلیبررسی شده در سه سطح ملی و منطقههاي فرادست طرح

  :زیر ارائه شده است

  

  طرح هاي فرادست مورد مطالعه: 1جدول

  تصویب تاریخ  طرح مقیاس  برنامه - طرح

  1384  ملی  قانون برنامه چهارم توسعه کشور

  1383  ملی  طرح آمایش سرزمین

پیش نویس طرح جامع حمل و نقل 

  کشور
  -  ملی

  1373  منطقه اي  طرح منطقه اي گیالن و مازندران

  1368  منطقه اي  نطقه شهري چالوس و نوشهرطرح م

  1379  منطقه اي  طرح جامع شهرستان نوشهر

  1381  شهري  طرح جامع شهر نوشهر

  

  توسعه اقتصادي شهر نوشهر: هاي شهر نوشهر در محور اولها و محدودیتشناسائی مزیت

ها و    به منظور ارائه سیاست .شهري است اقتصادي شهرها از مهمترین اهداف در تهیه طرح راهبرد توسعهتوسعه 

ها و نقاط ضعف شهر به دقت اقتصادي شهر انجام شده، پتانسیل هاي کارآمد، الزم است مطالعات دقیقی درباره وضعیتبرنامه

ها در تقویت توسعه هاي اصلی اقتصادي شهر مطالعه شده، نقش و تأثیر آنبدین منظور در این قسمت، محرك. دبررسی شون
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ده و پتانسیل دهد که شهر نوشهر داراي سه محرك عمنتایج مطالعات مذکور نشان می .اندشهر مورد توجه قرار گرفتهقتصادي ا

  :باشدقوي اقتصادي ذیل می

به همراه (بندر نوشهر یکی از بنادر مهم استان مازندران و همچنین یکی از دو بندر مهم  :بندر نوشهروجود  -

همیت علل عمده ااز . باشدایران در میان بنادر کشورهاي حاشیه دریاي خزر میال شم) بندر انزلی در استان گیالن

هاي متعدد، نزدیکی آن به دریا، کوتاه بودن فاصله توان وجود رودخانهنوشهر در منطقه فعلی آن را می شهر و بندر

در  .دانست پیرامونیضی خیزي ارابراي پهلوگیري شناورهاي تجاري و حاصل یتا تهران، موقعیت مناسب ساحل شهر

تر مزیت نسبی بندر نوشهر نسبت به سایر بنادر مهم استان گیالن تحقیق به منظور تبیین هرچه دقیق این قسمت از

، یک سلسله مراتب چهار سطحی AHPدر ساختار  .و مازندران، از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است

 ها وجود دارد که براي موضوع تحقیق حاضر، این ساختار به صورت زیر هدف، معیارها، زیرمعیارها و گزینه: شامل

 :)2جدول شماره( باشدمی

 تعیین ساختار سلسله مراتبی:  2جدول  

  گزینه هاي مورد ارزیابی  زیرمعیار  معیار  هدف

انتخاب گزینه برتر از 

  میان بنادر مورد نظر

 فاصله تا تهران - a(  1(موقعیت مکانی

)d(  

ن فاصله تا اولی - 2

A- بندر نوشهر 

B-  بندر

 امیرآباد

C- بندر انزلی 

  

جمع تعداد  - b(  1(تجهیزات

  )f(تجهیزات خشکی 

جمع تعداد  - 2

 )g(تجهیزات دریایی 

مساحت  - 3

 )h(محوطه

مساحت  - 4

  )i(انبارهاي مسقف

تردد شناورهاي  - c(  1(عملکرد

 )j(باالي هزارتن

تعداد کشتی   - 2

 )k(هاي وارده

مجموع صادرات  - 3

 )l(غیر نفتی

واردات  مجموع - 4

  )m(غیر نفتی

  

   کمیتی ساعتی، دو به دو آنها را با یکدیگر مقایسه  9اهمیت معیارها و زیرمعیارها، به کمک جدول  ضریببراي تعیین      

 معیارها وزن یا اهمیت ضریب تعیین براي منطقی روشی که دو، به دو یا زوجی مقایسه این مقایسه بر اساس تکنیک. کنیممی

مورد استفاده معیارکلی براي انجام این ارزیابی  3توجه به اینکه تعداد  با. است، استفاده شده است هدف به نسبت هازیرمعیار و

شده و نسبت به امتیاز دهی و محاسبه وزن هرکدام اقدام ثبت  به صورت زیر 3×3هاي دو به دو درماتریس قرار گرفته، مقایسه

  : شودیم

  

  

  



 

 ٩

  دودویی معیارها، مقایسه Aماتریس:  3جدول 

CR=0.09 

  وزن
  )c(عملکرد  )b(تجهیزات  )a(موقعیت مکانی  معیارها

موقعیت   6223/0

  )a(مکانی

1 3 4  

b(تجهیزات  1306/0

(  

33/0  1 33/0  

  c(  25/0 3  1(عملکرد  2469/0

  

  ): 6تا 4 جداول شماره(  در مرحله بعد به محاسبه ضرایب اهمیت زیرمعیارهاي مرتبط با هر معیار پرداخته شده است

  

  موقعیت مکانی زیرمعیارهاي دودویی مقایسه:  4 جدول

  )e(فاصله تا اولین فرودگاه  )d( فاصله تا تهران  زیرمعیارها  وزن

 فاصله تا تهران 75/0

)d( 

1 3 

فاصله تا اولین   25/0

  )e(فرودگاه

33/0  1 

  

  

  تجهیزات زیرمعیارهاي دودویی مقایسه:  5 جدول

CR=0/85 

  وزن
تعداد  جمع  معیارها

تجهیزات خشکی 

)f(  

جمع 

تعداد تجهیزات 

  )g(دریایی 

مساحت 

  )h(محوطه

مساحت 

  )i(انبارهاي مسقف

جمع تعداد  25/0

  )f(تجهیزات خشکی 

1 1 3  5/0  

جمع تعداد   225/0

  )g(تجهیزات دریایی 

1 1 3  33/0 

مساحت   109/0

  )h(محوطه

5/0 5/0 

 

1  5/0 

مساحت انبارهاي  418/0

  )i(مسقف

2 3 2 1 
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  عملکرد زیرمعیارهاي دودویی مقایسه:  )6(شماره جدول

CR=0.068  
  وزن

تردد   معیارها

شناورهاي باالي 

تعداد 

کشتی هاي 

مجموع 

صادرات غیر 

مجموع 

واردات غیر 

تردد شناورهاي  166/0

  )j(باالي هزارتن

1 2 33/0  5/0  

تعداد کشتی هاي   139/0

  )k(دهوار

5/0 1 33/0  1 

مجموع صادرات  497/0

  )l(غیر نفتی

3 3 

 

1  3 

مجموع واردات  197/0

  )m(غیر نفتی

2 1  33/0 1 

  

در نهایت و پس از محاسبه ضرایب اهمیت هر یک از گزینه ها بر اساس زیر معیارها و معیارها و بررسی 

هاي ین مزیت نسبی نوشهر در زمینه فعالیتبه منظور تبی 14تایج تحلیل سلسله مراتبین ها،سازگاري در قضاوت

، به لحاظ معیارهاي موقعیت مکانی و تجهیزات )امیر آباد و انزلی( بندري نسبت به دو بندر مهم دیگر دریاي خزر 

 :باشدشان دهنده امتیازات نهایی ذیل مین ،عملکردو  بندري،

  54716/0بندر نوشهر با امتیاز نهایی 

 1777/0 نهایی  بندر امیرآباد با امتیاز 

  5871/0 بندر انزلی با امتیاز نهایی  

شود بندر نوشهر در میان سه بنـدر مـورد مقایسـه در مرتبـه دوم اهمیـت بـه       بنابراین همانطور که مشاهده می

بـه لحـاظ معیارهـاي    ) هم استان(همچنین در مقایسه با بندر امیرآباد . اظ معیارهاي مورد بررسی قرار گرفته استلح

  .مورد بررسی داراي امتیاز باالتري گردیده و در مرتبه اول قرار گرفته است

شهر  نای در توسعه اقتصاديوجهی چند  نقشهاي شهر نوشهر که می تواند یکی از پتانسیل: دریاي خزر  -

تواند هم که می است موقعیت ژئوپولوتیک آن ،اهمیت این دریایکی از وجوه . است “دریاي خزر”، عنصر داشته باشد

جهت تبادل کاال از  ،مسیر ارتباطی سایر کشورها عنوانه ب ارتباط کشور را با کشورهاي اروپایی برقرار کرده و هم

از سوي دیگر پتانسیل  .باشدیج فارس به سایر کشورها، عملکرد داشته ز طریق خلطریق این دریا به ایران، و از آنجا ا

    .نوشهر تاثیر بسزایی داشته باشد توسعه اقتصادي می تواند بر ،اقتصاد گردشگري و این دریا به لحاظ شیالت

 :دباشباشد، به شرح ذیل میداري از بندر نوشهر تأثیرگذار میبرهاي اصلی دریاي خزر که در بهرهمزیت

 برزگترین دریاچه کره زمین است. 

  به دریاي سیاه و دریاي بالتیک راه یافته و بنادر دریاي خزر را به  “ولگادن”و  “ولگا”از طریق رود

 .نمایدادر شمالی و جنوبی اروپا متصل میبن

 ظیر استان مازندران و سایر نهاي بیسواحل شمال ایران و تمام زیبایی تاثیر بر آب و هواي

 .هاي شمالی به برکت این نعمت زیست محیطیاستان

 ترین راه ارتباطی کشورهاي حاشیه دریاي خزر به دریاي آزاد و قرار گیري ایران به عنوان نزدیک

 .9قرار داشتن در مسیر کریدور شماره 

                                                
١٤ - AHP 
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  حمل و نقل و جابجایی از طریق این دریا به اروپا، در مقایسه با مسیر خلیج فارس به علت

آب و هوایی، ارزانی نرخ حمل و نقل و کوتاه بودن مسیر کشتیرانی بسیار مناسب و مقرون به  شرایط مساعد

  . صرفه است

علت دارا بودن وضعیت خاص ه باشد که باي زیبا و بندري غرب مازندران مینوشهر از شهره: گردشگري -

       هاي متعدديداراي تفرجگاهآید و ادر معتبر شمال ایران به شمار میهاي تجاري از بنسیاحتی و تردد کشتی

  : باشددر این راستا شامل موارد زیر می که مزیت این شهر. باشدمی

 معتبر شهر و منطقه در الگوي گردشگري جمعیت کشور  جایگاه 

  هاي اصلی استان مازندران از تهران و مناطق مرکزي کشور ورودياستقرار در گلوگاه یکی از 

  اراضی جنگلی منطقه در قیاس با دیگر مناطق استانموقعیت بهتر ساحل دریا و 

 وجود امکانات حمل و نقل مسافري در بندر نوشهر 

 گیري روستاي کجور و میخسار در ردیف روستاهاي هدف گردشگري در نزدیکی شهر نوشهرقرار 

ختار رشته فعالیتی عواملی هستند که در ساختار عملکردي نظام اقتصادي شهر و به تبع آن در ساموارد فوق از جمله 

خدمات   ،)اداري و دفاع(نسبی اشتغال در خدمات امور عمومی  سهماشتغال در بخش خدمات آن تاثیر گذاشته و باعث ارتقاي 

  .تجاري و حمل و نقل شده است

  منابع مالی شهر نوشهر: هاي شهر نوشهر در محور دومها و محدودیتشناسائی مزیت

گردد و چگونگی اجرایی شدن هر یک از میارائه برنامه اجرایی ، راهبرد توسعه شهر  رحط يبا توجه به اینکه در انتها

بدین منظور شناسایی منابع هاي اجرایی بطور مستقیم وابسته به وجود منابع مالی مورد نیاز، خواهد بود، و برنامه راهکارها

الزم به ذکر است که مطالب  .باشدمیمطرح وسعه شهر راهبرد تمالی پایدار به عنوان یکی از مهمترین محور ها در طرح هاي 

گردآوري شده پیرامون منابع مالی نوشهر، عمدتاً از طریق مصاحبه با مسئوالن ذیربط، حاصل شده است؛ زیرا اطالعات مورد 

  . نیاز در این زمینه، به صورت مطالعات مستند و در دسترس، در قالب یک طرح مشخص یافت نگردید

این امر ساختار اشتغال و اقتصاد  ،میلیون گردشگر را پذیرا است 10بخش غربی مازندران ساالنه بیش از از آنجا که 

توانند از این موضوع نهایت استفاده را براي ها هم میشهرداريبنابراین . نطقه را تحت تاثیر قرار داده استشهرهاي این م

و  ندکهایی را به مدیریت شهري تحمیل میهزینه قاعدتاً گردشگرانر حضوچرا که  ؛درآمدزایی پایدار شهرداري به عمل آورند

درآمدزایی شهرداري در . دوجود داشته باشباید درآمدي متناسب با آن نیز براي مدیریت شهري ها جهت تامین این هزینه

  :از طریق موارد ذیل میسر خواهد بود بخش گردشگري

درآمدزایی و  نقل دریایی، امکانات الزم در بخش حمل و فراهم بودنبا توجه به  :دریا و حمل ونقل دریایی) الف

خواهد شد و مدیریت شهري نیز می تواند عوارضی را از این طریق دریافت کرده  میسر اشتغال پایدار در شهرهاي ساحلی

  ).طبق بیانات فرماندار نوشهر( را گسترش دهد یشخو يدرآمد منابع و

توان از ها را میوابط و مقرراتی که درآمد شهرداريو ض ،ن عمرانی و مدیریتیهاي کالانجام پروژه :ساحل) ب

 است که بزرگترین پروژه گردشگري شمال کشور در نوشهر ،به عنوان مثال طرح دریاي نوشهر .افزایش دادآن  طریق

در  ل بوده که هر سالریا 000/000/550و مبلغ درآمدي پروژه تاکنون نموده است درآمد مناسبی براي شهرداري ایجاد 

   ).سایت شهرداري نوشهر( حال افزایش است

ها را ها نظم داده شود تا بتوان آنهاي مهم نوشهر وجود جنگل است که باید این جنگلیکی از مزیت :جنگل)ج

   ).طبق بیانات استاندار(ها عوارضی را دریافت کرد مدیریت کرد و در قبال استفاده از آن
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شهرداري  اقدامات مثبتبا گسترش روزافزون گردشگري از یک سو و همچنین : ردشگريتوسعه ابنیه گ) د

صوصی اقدام به ساخت انواع بخش خ ؛ بنابراینیابدرود گردشگر به این شهر افزایش میمیزان و ،نوشهر از سوي دیگر

در آمد مناسبی براي شهرداري تواند میاین روند نماید که می ...رستورانها و ،هاي گردشگري از جمله هتل هاکاربري

   .دنمایتولید 

وند و از شدشگران زیادي هرساله وارد شهر میبا توجه به اینکه گر :عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل) الف

آید، بدین منظور در نوشهر ازدحام ترافیک بوجود میشوند و طبق گزارشات طرح جامع خدمات شهري بهره مند می

  . برقراري عوارض مناسب، درآمد خود را در این زمینه افزایش دهد تواند باشهرداري می

شهرهاي شمال  درکه تولید زباله جامد و غالباً قابل بازیافت،  با توجه به آلودگی و :درآمد حاصل از بازیافت)ب

مواد زائد جامد تواند از طریق بازیافت این می شهرداري ،آیدگردشگران بوجود می حضور دلیلکشور از جمله نوشهر به 

  .دهاي خود بکاهبخش خصوصی از هزینهشهري منبع درآمدي براي خود ایجاد کند و یا با واگذاري این کار به 

هایی را با توجه به ورود گردشگران ایجاد کند و تواند بازارشهرداري می: هاي بزرگ شهرداريپروژه) ب

ها  به بخش خصوصی کراسی سازمانی با اجاره این واحدرووي از بدرآمدهایی را از این طریق کسب کند و یا براي جلوگیر

  .ها را دریافت کنددرآمد اجاره آن

هاي شهر نوشهر در ناپایدار را از مهمترین محدودیت وابستگی منابع مالی شهر به منابع زودبازده وتوان به طور کلی می

  .راستاي پایداري منابع مالی دانست

 محیط زیست شهر نوشهر: هاي شهر نوشهر در محور سومدیتشناسائی مزیت ها و محدو

  :توان به موارد ذیل اشاره نمودهاي زیست محیطی نوشهر میاز جمله مزیت

و همچنین ) پتانسیل تفریحی و توریستی( رودخانه ماشلک بعنوان یک جاذبه طبیعی در شهر وجود  -

 بعنوان قوي ترین عنصر تنوع بخش سیماي شهري 

 تحقیقاتی –ولوژیکی بعنوان یک جاذبه توریستی و علمی وجود باغ اک -

 پالژ شهرداري، منطقه سالم سازي دریا، با قابلیت توریستی  -

 هاي گیاهی و جانوري کمیابهاي بکر و داراي گونهوجود جنگل -

 قرارگیري در منطقه آب و هواي معتدل -

 دارا بودن خاك مناسب و مرغوب براي تولید محصوالت کشاورزي و باغی -

 هاي دامداريدارا بودن مراتع مرغوب براي فعالیت -

 :ي زیست محیطی این شهرهامحدودیتو نیز از جمله  

 وجود باغات و اراضی مزروعی در حال نابودي بدلیل گسترش کالبدي شهر  -

 محدودیت توسعه شهري از شمال بدلیل وجود سواحل خزر -

 قرارگیري در پهنه لرزه خیز جنوب خزر -

 )هوا، آب، صوت، خاك(ي زیست محیطیهاوجود آالینده -

 هاي گیاهی و جانوري در معرض خطر انقراضوجود گونه -

 هاي شهريحفاظتی در منطقه بندي –عدم وجود ضوابط و مقررات ساخت و ساز براي منطقه طبیعی  -

  .باشدمی
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، )CDS(عه شهريهاي شهر نوشهر، با توجه به فرایند تدوین استراتژي توسها و محدودیتپس از شناسایی مزیت

هاي معرفی شده صورت ها و محدودیتها به منظور تدقیق مزیتشناسایی گروههاي ذینفع و ذینفوذ و همچنین مصاحبه با آن

  .گیردمی

  هاي ذینفع و ذینفوذ گروهبررسی دیدگاه 

شناسایی ابع موجود، هاي موجود در شهر نوشهر بر مبناي اطالعات و منها و محدودیتدر این مرحله پس از تعیین مزیت

 ترین گروهی هستند که ازدر حقیقت مهم) ساکنین شهر( مردم از آنجا که . هاي ذینفع و ذي نفوذ صورت پذیرفته استگروه

  ها، اولین دسته از سازيرتقاء نقش مشارکت مردمی در تصمیمگیرند و نیز در راستاي انتایج طرح ها تحت تاثیر قرار می

بعنوان  ریزي راهبردي شهرداري شهر نوشهرکمیته برنامهبخش از سوي دیگر . باشندمی“ ممرد” ذینفوذ هاي ذینفع و گروه

دهاي بخش درآم .هاي دیگر ذینفوذ شناخته شده استاز جمله گروه ،مهمترین نهاد تصمیم سازي و تصمیم گیري شهر

در ها مبن منظور طی جلساتی با این گروهه به .استعنوان مهمترین گروه ذینفع مورد شناسایی قرار گرفته ه شهرداري نیز ب

جمع بندي  ادامه،در  صورت گرفت کههاي خاص شهر نوشهر نسبت به سایر شهرهاي اطراف بحث و گفتگو ارتباط با ویژگی

  :ه استدیگردها ارائه رئوس مطالب اشاره شده توسط آن ها واین گروهنظرات 

  

  هاي نوشهرها و محدودیتهاي ذینفع و ذینفوذ در ارتباط با مزیتي گروههابندي دیدگاهجمع: )7(جدول شماره 

  

/ گروه ذینفع

  ذینفوذ

  هامحدودیت  هامزیت

بخش کمیته 

برنامه ریزي راهبردي 

  شهرداري

مناسب بودن مناطق شمالی کشور براي توسعه  -

 فعالیت هاي گردشگري

مطلوبیت آب و هواي نوشهر در مقایسه با نمک  -

 آبرود و رامسر

 نظافت شهر و وضعیت مناسب شبکه معابر -

وجود امکاناتی چون بندر و فرودگاه که شهر  -

 نوشهر را از سایر شهرهاي اطراف متمایز می کند

 تصویب احداث منطقه ویژه اقتصادي -

نزدیکی به تهران و سهولت حمل و نقل کاال و  -

  مسافر

محدودیت منابع مالی براي سرمایه گذاري هاي اولیه در  -

 گريبخش گردش

عدم فعال شدن سایر واحدهاي خدماتی در نتیجه ورود  -

 توریست به شهر

برنامه ریزي و اجراي پروژه هاي بزرگ مقیاس  -

 گردشگري در شهرهاي نمک آبرود و رامسر

شهرداري براي اجراي ) منابع مالی(عدم کفایت بودجه  -

 پروژه هاي بزرگ مقیاس

ستگی ناپایدار بودن منابع مالی شهرداري در نتیجه واب -

 شدید آن به عوارض حاصل از ساخت و ساز و فروش تراکم

  کمبود شدید زمین براي انواع فعالیت ها  -

بخش درآمدهاي 

  شهرداري

  وجود بندر و فرودگاه -

امکان افزایش درآمد شهرداري در نتیجه اجرا  -

 شدن منطقه ویژه اقتصادي

سواحل بسیار تمیز و زیباي شهر نوشهر در  -

 افمقایسه با شهرهاي اطر

مرکزیت اداري (موقعیت استراتژیک شهر  -

  ... )شهرستان، نزدیکی به تهران و 

عدم امکان ایجاد در آمد براي شهرداري در ازاي فعالیت  -

 هاي بندر

عدم تحقق طرح هاي جامع و تفصیلی به علت عدم  -

 پایداري منابع مالی شهرداري

عدم سوددهی پروژه هاي تعریف شده و اجرا شده براي  -

 شهرداري

وانع قانونی و تداخل مسئولیت سازمان هاي مختلف و م -

  نطرح ها در نتیجه مشکالت ناشی از آعدم کارایی 

  مردم

 گردشگري -

 وجود بندر نوشهر -

 فرودگاه نوشهر  -

شبکه معابر مناسب، سواحل مناسب، جنگل هاي  -

  مناسب

-  
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  انداز نهایی شهرارائه چشم

هاي شهر چه به لحاظ مطالعات اسنادي و نظـر کارشناسـی و چـه بـه     یتها و محدودر نهایت با توجه به شناسائی مزیتد

بـر اسـاس چشـم    ( توان به نهایی نمودن چشم انداز طـرح  ربط و خصوصاً مردم شهر نوشهر، میلحاظ نظر مسئولین و مراجع ذی

  :مبادرت ورزید) انداز مقدماتی ارائه شده

 
  :نوشهر شهري است          

 گردشگري در سطح منطقه - در ارائه خدمات تجاري بندري، با جایگاه ممتاز 

 پاك، در تعامل با محیط طبیعی اطراف 

 با منابع مالی متنوع و پایدار  

 

  تدوین راهبردهاي طرح

 :باشدهاي مورد مطالعه به قرار ذیل میراهبردهاي طرح در قالب محور

  زیست محیطی) الف

  ندر از یکدیگري شهر و بکهها و تاسیسات مشترك شببهبود تفکیک سیستم: 1راهبرد

  ي فعلی و مصوبدي شهر در اراضی موجود در محدودهمحدود کردن گسترش کالب: 2راهبرد

  ي مبتنی بر منابع متنوع و پایدارهاي طبیعی موجود جهت توسعهاستفاده از پتاسیل: 3راهبرد

  منابع پایدار) ب

  افزایش تعامالت شهر و بندر: 4راهبرد

  بع مالی پایدار براي شهرداري با تکیه بر گردشگريایجاد منا: 5راهبرد

 هاي مالینوشهر در زمینه -حد دو شهر چالوسایجاد مدیریت وا: 6راهبرد

  اقتصادي) ج

  تسهیل دسترسی به بندر: 7راهبرد

  تقویت تعامالت شهر و بندر: 8راهبرد

  هاي موجود در بندري گردشگري با تاکید بر پتانسیلتوسعه: 9راهبرد

 مشارکت فرآیند

اندرکاران  وران و دست فرایند تهیه طرح استراتژي توسعه شهري یک فرایند مشارکتی است که با مشارکت فعال بهره

. ، بسیار مهم و حیاتی است راهبرد توسعه شهر وران، از مراحل اولیهتضمین مشارکت همه بهره .شوداصلی جامعه تهیه می

در این  راهبرد توسعه شهر وران باید از ابتداي فرایند اندکاران و بهرهی دست، بخش خصوصی و عمومی و تمامرهبران مدنی

ضروري  راهبرد توسعه شهر ، چون تعهدات و منابع آنها براي اجراء الزم بوده و براي موفقیت نماینداحساس مالکیت طرح 

  .است

  :دباشمیمحورهاي عمده مطالعه شامل موارد زیر 

 محور اقتصادي  .1

 یستمحور محیط ز .2

 محور منابع پایدار شهرداري  .3

 



 

 ١٥

طالعه به مشارکت در ارتباط با محورهاي معمده محورهاي ،  راهبرد توسعه شهربنابراین  با توجه به ماهیت مشارکتی 

  :گرددصورت زیر تعریف می

هاي فعال در زمینه محیط زیست و   NGOمشارکت در حفظ و نگهداري محیط زیست، از سوي مردم، -

 شهرداري 

 هاي دولتی هاي اقتصاد گردشگري توسط بخش خصوصی، ارگانت در زمینهمشارک -

 ...مشارکت در منابع پایدار شهرداري با حمایت مردم، سازمان بنادر، مدیریت منطقه ویژه اقتصادي و  -

  هاي عمل، زمانبندي اجرا و نهاد مسئولارائه برنامه

ارائه ) 8(نهاد مجري و مسئول آنها در قالب جدول شماره  ها وهاي عملیاتی، زمان بندي اجراي هر یک آز آنبرنامه

  :گردیده است

  ، زمانبندي اجرا و نهاد مسئولبرنامه هاي عمل: )8(جدول شماره

  
  

  

  ارائه زمانبندي برنامه ها و راهبردها

به مقاطع میان و با تقسیم ) افق طرح( ساله  20برنامه زمان بندي راهبردهاي ارائه شده در یک دوره زمانی بلند مدت 

  :مدت پنج ساله، به همراه امکان پذیري همزمانی اجراي راهبردها، در نمودار زیر نمایش داده شده است
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  برنامه زمان بندي برنامه ها و راهبردها: 2شکل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گیريبحث و نتیجه

هري نوشهر، به عنوان جمع بندي از مراحلی که مرور فرآیند مطالعات حاضر در تهیه استراتژي توسعه شدر این قسمت 

 شود که این فرایند بسته بهخاطر نشان می. گرددمیارائه پذیرد، بایستی صورت  راهبرد توسعه شهرطبیعتاً در انجام مطالعات 

ها ستراتژيلذا باید به بومی سازي ا هاي پیش روي آن، تدقیق شده است وها و محدودیتمطالعات شناخت شهر نوشهر و مزیت

شهر  راهبرد توسعه شهر،در فرآیند  با توجه به اهداف خاص مطرح گردیده .و راهبردهاي توسعه هر شهر، توجه ویژه نمود

ر و حفظ و ارتقاي محیط زیست شهري و همچنین شناخت اولیه از شامل توسعه اقتصادي، پایداري منابع مالی شه نوشهر،

 مطالعات شناخت با توجه خاص به چشم انداز همچنین. شده استتدوین شهر نوشهر  شهر نوشهر، چشم انداز مقدماتی توسعه

لین ذیربط نظیر بخش برخی از مسئو  ايههدیدگا از طرفی،. دار طرح، صورت پذیرفتو اهداف طرح، در محورهاي اولویت

هاي شهر نوشهر ها و محدودیتتاز سوي دیگر مردم، نسبت به مزی ریزي راهبردي، بخش درآمدهاي شهرداري وکمیته برنامه

. انداز مقدماتی شهر تدقیق و چشم انداز نهایی توسعه شهر نوشهر ارائه شده استبر این مبنا، چشم. رار گرفته استق نیز مدنظر

در این . چشم انداز جز با تدوین راهبردهاي مناسب و تدقیق آنها تا مراحل عملیاتی، میسر نخواهد بوداین بی شک تحقق 

 9مجموعاً . اندطرح شدهمابع پایدار، تا، راهبردهاي توسعه شهري نوشهر در قالب سه محور اصلی محیط زیست، اقتصاد و منراس

فرآیند . ها اقدام شده استبندي آننسبت به زمان راهبرد توسعه شهردر مراحل انتهایی راهبرد اصلی شناسائی شده است که 

مورد توجه ویژه قرار گرفته است و لذا محورهاي  عنوان یکی از ملزومات اصلی طرح،  به ، راهبرد توسعه شهر مشارکت در طرح

  .اصلی که امکان مشارکت شهروندان در آنها مقدور و ممکن است، جستجو و ارائه شده است

. تبخش پایانی مطالعات حاضر، مورد تأکید ویژه قرار گرفته اس رطرح، و تدوین برنامه هاي عمل، د عملیاتی نمودن

 5هاي توسعه شهري نوشهر به تفکیک دوره برنامه  میان مدت و شش برنامه کوتاه مدت، در 10نتیجتاً شش برنامه بلند مدت، 

دهند که سواالت اصلی تحقیق شامل ها نشان میبررسی .بگیردمد نظر قرار هاي آتی این شهر بایستی در توسعهساله، 

باشد و ر نوشهر در محورهاي مبنا دارا میهایی که شهها و محدودیت، مزیت رراهبرد توسعه شهمحورهاي مبناي مطالعات 

پاسخ داده  راهبرد توسعه شهر، به خوبی در بطن فرآیند صورت گرفته  راهبرد توسعه شهرهاي اجتماعی دخیل در طرح گروه

  .شودمی



 

 ١٧

یعنی اقتصادي که به احیاء  . احیا کننده باشد  اول اینکه یک اقتصاد. اصوالً اقتصاد پایدار باید حول سه اصل متمرکز باشد

یک دوم اینکه . بپردازد و از بروز مسائل جدید جلوگیري کند) در صورت وجود(خسارات اجتماعی و زیست محیطی گذشته 

براي مردم  داري در مقابل دستمزدي معلومانسان را تامین کرده و کار معنی یعنی بتواند نیازهاي واقعی ؛باشدانسان گرا  اقتصاد

گذاري محلی، استفاده از منابع محلی، تولید براي بازارهاي محلی تاکید اقتصاد محلی، سرمایهبر سوم اینکه، باید . تامین کند

هاي توسعه اقتصادي باید حتی المقدور از صنایعی حمایت کنند که ریشه در شهر یا منطقه مورد نظر سیاست .داشته باشد

ته بر پایه که توسعه اقتصادي است و الب راهبرد توسعه شهرب عنوان شده و هدف اصلی و محوري در با توجه به مطال .دارند

مدت،  ها، راهبردهاي اصلی توسعه شهر در سه مقطع بلندهاي اصلی شهر و علم بر آنها و محدودیتشناخت و شناسائی مزیت

بدون شک موجبات  راهبرد توسعه شهرکه اجراي فرآیند توان نتیجه گرفت نماید، مییان مدت و کوتاه مدت را ارائه میم

 راهبرد توسعه شهرآنچنان که سه راهبرد اصلی و داراي اولویت که طی فرایند . نمایدوسعه اقتصادي پایدار را فراهم میتحقق ت

صادي شهر و بندر و تسهیل دسترسی به بندر، تقویت تعامالت اقت راهبردهاي  یعنیاند، ها مورد تأکید ویژه قرار گرفتهآن

اند ي اقتصادي بومی نوشهر استوار شدههابندر، نه تنها بر بسترها و مزیت هاي موجودسعه گردشگري با تاکید بر پتانسیلتو

  .اندشده قرار دادهمبنا و نقطه عطف تحقق سایر راهبردهاي توسعه شهر نیز بعنوان  بلکه 

هاي شهري قرار گرفته و با توجه به تواند بستر کلیه طرحمی ه شهري نیز باید افزود که طرح استراتژي توسع نهایتاً

هاي توسعه باشند، اصول و محتواي کلیه طرححقق توسعه اقتصادي پایدار نیز میساز تزمینه بطور همزمانراهبردهاي آن که 

حکیم نماید نه آنکه خود بر ها را تاي که پایداري شهرتوسعه شهري. دشهري را در راستاي توسعه پایدار شهري سوق ده

  .فزایداناپایداري آن بی

  پیشنهادات

ران و نهادهاي تصمیم سازي، با توجه به تحقیق صورت گرفته و نتایج بدست آمده از آن، توجه به موارد ذیل براي مدی

  :گرددو اجرایی شهرهاي کشور پیشنهاد میگیري تصمیم

هاي جامع و تفصـیلی، نیازمنـد وجـود    شهري از جمله طرحهاي توسعه نجا که تهیه و اجراي کلیه طرحاز آ -

یـه و مبنـاي   عنـوان طـرح پا  ه بباشد، لذا تهیه طرح استراتژي توسعه شهر می) بویژه تا پایان افق طرح( ار منابع مالی پاید

یی گردیده و چراکه همان گونه که اشاره گردید اوالً در این طرح مزایاي نسبی شهر شناسا. گرددتوسعه شهر پیشنهاد می

     مـردم و مسـئولین  شـکل     ثانیاً این طـرح مبتنـی بـر فراینـدهاي مشـارکتی     . شوندفرایند توسعه شهر بکار  گرفته میدر 

ن را در سـایر  هاي مشارکت مردم و مسئولیتر ظاهر گردد و از سوي دیگر پایهتواند در مراحل اجرا موفقگیرد و لذا میمی

 .نمایدشهري تحکیم می هاي توسعهها و برنامهطرح

هاي طرح هـاي فرادسـت   به بررسی مطالعات و اهداف و سیاست راهبرد توسعه شهرهرچند در فرایند تهیه  -

 طرح استراتژي توسعه شهري بدلیل ارائه چشـم انـداز واقعـی    گرددپیشنهاد می ر مورد نظر پرداخته می شود، امابراي شه

هـاي  ن سند فرادست براي تهیه سـایر طـرح  عنواه افق بلند مدت، از این پس بتدقیق شده براي توسعه شهر، و دارا بودن 

 .منظور گردد توسعه در مقیاس شهري

چنانچه هدف از توسعه شهرها، حرکت به سوي پایـداري شـهري باشـد، طـرح اسـتراتژي توسـعه شـهري         -

)CDS (  یسـت و توسـعه اجتمـاعی    بدلیل فراهم نمودن مبانی توسعه اقتصادي شهرها و از این رهگذر حفـظ محـیط ز )

 .تواند مسیر همواري در جهت توسعه پایدار شهري تلقی گردد، می)ارا بودن فرایندهاي مشارکتیبدلیل د
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Abstract 
By realizing effects and results of  implementation of city’s  projects that were developed 

without strategic & comprehensive theory, procreation changes in the process & methods of 
producing city’s projects by emphases on  long period & strategic thoughts & also executive thoughts 
in short periods (step by step planning) was necessitated. On the other hand, by considering concepts 
& principles of sustainable development & necessity of  balanced and even development in different 
aspects, new opinions in producing sustainable city development come to consideration that beside 
using useful surveys & analyses, facilitates  the way to reach sustainable development. One of the the 
city development’s project that is based on sustainable development approach  is “City Development 
Strategy”. CDS basically focus on economic growth of the city & by recognizing & using city 
economic potentials, make a framework for development in other aspects of city, too. This study, with 
this basic goal to introduce CDS, & by use of analysis method & AHP instrument, recognize 
economic potentials of Noshahr city and by this process introduce principles and methods of 
producing CDS. Results show that in addition to identifying city economic potentials and strengths  
and adoption them as basic axis of city development, recognizing beneficiaries groups and in city 
development’s projects and using participatory process in local levels can be seen as basic factors of 
CDS prosperity. 
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