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 چکیده
به توسعه و تعادل  یابیدست یبرا ،یجامعه علم یاوردهادست نیاز آخر یکی عنوانبه (RDS) یامنطقهتوسعه  یاستراتژ

تعامالت و روابط  یبر ارتقا دیتأکشهرستان رشت با  یبراRDS  نیتدو ،پژوهش نیبوده است. هدف ا یامنطقه

 یرامونیپ یرا به نسبت به شهرها یفردمنحصربه طیشرا ،یریگشکل یشهرستان از ابتدا نیا چراکه بوده است یراشهریپ

 درصددکه  یراهبرد یریکارگبهضرورت  نیداشته است. بنابرا ییتمرکزگراروزافزون به  یشیتجربه نموده و گرا شیخو

 باشد،ن-یرامونپی روابط و ارتباطات به توجه بدون–باشد و تنها معطوف به خود  یراشهریپ یارتباطات فضاها یارتقا

و توجه به روابط متقابل و چند  شودینممشخص  یطقهمن کیمحدود به  RDS اهداف شبردیپ درواقع. دینمایم یضرور

 فرآینددر  هاآننمودن  ریو درگ یرامونیپ یضمن پوشش دادن نواح شودیمآن است، سبب  یهیاولکه از اصول  هیسو

 یاستراتژ یالگو نیمنظور در پژوهش حاضر جهت تدو نی. بدردیصورت گ جانبههمههدفمند و  یاتوسعهتوسعه، 

 نیازاپس. دیکارشناس منتخب و خبره در سطح کشور و استان استفاده گرد 30از  یبا روش دلف یاطقهمن یتوسعه

و با استفاده از مدل  هیته یاصل یو اقدام، انتخاب استراتژ کیاستراتژ تیموقع یابیسوات، ارز یهاسیماترمرحله، 

 دادپژوهش نشان  جیوسعه منطقه پرداخته شد. نتات یراهبرد یهاتیاولو نیبه تدو یکم کیاستراتژ یزیربرنامه سیماتر

در شهرستان رشت امکانات  و منابع ت،یاز جمع یتوجهقابلشدن بخش  زیو سرر دیشد ییتمرکزگرا یفعل طیدر شرا

مناطق شهرستان رشت و  ریسا یریپذرقابتشهرستان و عدم  یباال تیمسئول ارب. پیامد شرایط موجود، اتفاق افتاده است

 .است بوده یراشهریپ یفضاها نیب قبولقابلعدم تعامل  جهیدرنت

 .شهرستان رشت ،یراشهریپ یفضاها ،یریپذرقابت ،ییتمرکززدا، (RDS) یاتوسعه منطقه ی: استراتژیدیاژگان کلو

 مجله

 توسعه فضاهای پیراشهری
 1398 بهار و تابستان اول،، شماره اولسال 

      2676 -4172شاپای الکترونیکی    2676 -4164شاپای چاپی 
 29-42صفحات 

 

 یراشهریپ یارتباطات فضاها تیبر تقو دیبا تأک یاتوسعه منطقه یردهاراهب

 : شهرستان رشتردمو

mailto:msejodi1@yahoo.com


 (1398 بهار و تابستان، شماره اول، اولمجله توسعه فضاهای پیراشهری )سال   ...یامنطقهتوسعه  یراهبردها :یاسوریو  سجودی

 

] 30 [  

 

 مقدمه

رشد  یهاقطبتوسعه در جهان سوم که بر  یهایاستراتژ شتریب

 ه ونداشت یچندان تیو توسعه مناطق مستعد استوار بوده است، موفق

: 1384 ،یاسوریشده است ) ییفضا یهاینابرابر دیموجب تشد

و آزموده  کارامد ن،ینو یکردیرو عنوانبه RDSاساس  نی(. بر ا138

 1389)داگالس، است یامنطقه داریبه توسعه پا یابیشده جهت دست

ر سطح منطقه د یراهبرد یزیربرنامهاز  یاگونه عنوانبهکه  (69:

(DRD,2001: 140 ؛)ری از بین بردن اختالفات ساختا منظوربه

وان ته از مناطق با استفاد یو ایجاد فرصت برابر برای تمام یامنطقه

است  شدهمطرح یامنطقهاقدامات  یسازکپارچهیمناطق  و  ریز

از  یدمسائل راهبر یی؛ شناسامدنظر ی(. در استراتژ3: 1392،ی)محمد

است )حق  یریگمیتصم فرآیند یمدکارا یبرا هاضرورت نیترمهم

 کیاستراتژ یزیربرنامه یهامدلاز  یریگبهرهکه با  (77: 1383جو،

و  یطیمحستیزاقتصادی،  ،یاجتماع ،یتیریمد مسائلاز  یعیدامنه وس

حل  یرونیب یهافرصتو  یدرون طیشرا یشهر بر مبنا لبدیکا

 (. Phonmpenh, 2005،1و  61: 1391و همکاران، ی)صابر گرددیم

 از مسائل را تحت یعیوس فیاس ط یاسناد آر د کهییازآنجا

 یجامع برا یچارچوب جادیآن ا ی، هدف اصلدهدیمپوشش قرار 

 نی. بنابرا(3: 1393مقدم، ییپارسا) استمناطق  کیاستراتژ یزیربرنامه

اجتماعی،  -مختلف اقتصادی  یهاحوزهشناخت روابط بین نقاط در 

 نظام را در قالب یامنطقهوین برنامه توسعه چارچوب الزم برای تد

مناطق  ریز یریپذرقابت( و 38: 1384زاده، یو تق یدی)سع یاشبکه

 . آوردیمفراهم 

 یعیوس ییتمرکزگراتاکنون  یریگشکل یشهرستان رشت از ابتدا

 یانزوا و عدم تحرک را برا ،یریپذرقابترا تجربه نموده که عدم 

به دنبال داشته است و شهرستان را از  نرامویپ یشهرها و روستاها

  ،یرشد متوازن در منطقه، کاهش فقر و نابرابر ،ییتجربه عدالت فضا

 یامنطقهو  یعدالت اجتماع نیتأممناطق و  نیب یهاشکافحذف 

و  هالیپتانسامر، وجود  نیتوجه به ا لیو... محروم کرده است. از دال

در  یه است نقش درخورکه تاکنون نتوانست باشدیم یهاتیقابل

 ییبه همگرا تواندیم RDSسند  نیتدو بنابراین د؛ینما فایشهرستان ا

منجر  یراشهریپ یفضاها نیارتباطات ب تیو تقو یبخش نیب

نقاط ضعف  نیترمهم ن شرح است:یپژوهش بد سؤاالتشود. 

 نیترمهمو  ؟اندکدمشهرستان  یرونیب یو قوت درون

 یامنطقهراهبرد توسعه  یالگو هیشهرستان در ته یهاتیاولو

 ؟ اندکدم

است  یراهبرد یزیربرنامهاز  ییالگو یامنطقهتوسعه  راهبرد

 یامنطقه یدهیچیپو  دیمواجه با مسائل جد یکه در چالش برا

از  یدر برخ 1990 یدههراهبرد از  نیاست. ا شدهمطرح

توسعه  یاستیجهان با عنوان ابزار و چارچوب س یکشورها

 نی(.  ا1: 1392،یاست )محمد قرارگرفته مورداستفاده یاهمنطق

است جهت  یزیربرنامهکلیدیِ  یراهبرد یک سند باالدست

و هماهنگی  یسازآمادهراهبردی که در  یهادستورالعمل

و اقدامات  یزیربرنامهسیاست  یهاهیانیبتوسعه،  یهابرنامه

. این کندیم را، تنظیم روندیمبه کار  یامنطقهتوسعه شهری و 

شهری و  یهابرنامهتمامی  ینرویکرد یک هماهنگی جامع ب

ایجاد  بلندمدت یتوسعهرا در راستای  ییو الگوها یامنطقه

یک ابزار ضروری برای  عنوانبه یامنطقه. راهبرد توسعه  کندیم

و  یامنطقهاز بین بردن اختالفات ساختاری  منظوربه هادولت

مساوات برای تمامی مناطق مطرح است. ایجاد فرصت برابری و 

و  کندیمهماهنگ تأکید  یزیربرنامهراهبرد بر اهمیت  نای

ابزاری برای ایجاد جوامع پایدار شناخته  یمثابهبه تیدرنها

، این راهبرد یک ابتکار اجرایی نیز هست هانیا. عالوه بر شودیم

 هادولتای را بر یامنطقهتوسعه   یهابرنامهفضایی  یهاجنبهکه 

نیز  یامنطقهاقتصاد  یهاجنبه من. همچنین متضسازدیمروشن 

است که هدفش بازسازی و متعادل کردن اقتصاد است. لذا این 

نموده است  یریگهدفپایدار در سطح مناطق را  یتوسعهراهبرد 

(AMEC, 2011،2: 1393به نقل از پژوهان  .)توسعه  درواقع

کاهش  یبرا یتالش عموم کی عنوانبه تواندیم یامنطقه

از ثروت  تیشود؛ که غالبا با حما دهید یامنطقه یهاینابرابر

 Pessoaدر مناطق ) یاقتصاد یها تیفعال دیتول

Economia,2008: 57 ،)یک سند مدون دارای عملکرد  عنوانبه
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راهبردی؛ روی مسائل مهم و کلیدی منطقه تمرکز کرده و در سطح 

بر دو  دیتأکاست و با  یامنطقه یهااوتتفملی به دنبال کاهش 

یعنی جنبه فضایی فعالیت و سکونت در  یزیربرنامهمهم  یجنبه

، نوعا دارای ماهیت یامنطقهاقتصاد  یهاتیفعالمنطقه و نیز ماهیت 

 منظوربهمناسب  یهامکانآمایشی است و از اهداف آن یافتن 

 ینیبشیپمات و برای تسهیالت، ایجاد مشاغل و خد یگذارهیسرما

است  هاآنبر مکان  دیتأکاقتصادی با  یهاتیفعالمنابع الزم برای 

(Nawzad, 2011،2: 1393، به نقل از پژوهان .)استقرار  چراکه

مناسب، موجب دستیابی به کارایی باال و  یهامکاندر  هاتیفعال

 کندیمرا تضمین  هاآنو پایداری  شودیم هاتیفعالتوجیه اقتصادی 

(Queiruga et al,2008: 185و سبب کا )هزینه و زمان سفر برای  هش

از  ترمطلوب یوربهرهکه خود، رغبت و  شودیمدستیابی به خدمات 

 (. Dixon,1994: 36) دهدیمخدمات موجود را افزایش 

 جادیا دار،یپا یتوسعهاز: تحقق  اندعبارت RDS یاصل اهداف

در مناطق  یاجتماع محل یزندگ تیفیک یارتقا ،یامنطقه یهاتعادل

 یو مترق ایپو داریپا یمناطق جادیبه دنبال ا RDSمشخص.  ییایجغراف

 :DRD,2008است ) یاسیو س یاجتماع ،یطیمح ،یاقتصاد ثیاز ح

1 .) 

 یدهانها یکالن را برا یهااستیس یامنطقهتوسعه  یاستراتژ

 یازوب کینقش  نیچنهم. دینمایمارائه  یامنطقهتوسعه  یمتول

 یگذارهیسرماجهت جذب  یامنطقه یهاحکومت یبرا یکمک

اقدامات  یسازکپارچهیمناطق و  ریز یهاتواناستفاده از  ،یخارج

 یراهبرد یبرنامه کیقلمرو  نی. همچندینمایم فایرا ا یامنطقه

آن است؛ اغلب  ییایجغراف ی)منطقه( به معنا یشهر یتوسعه

 یو ارتقا ییفضا ییایپو یریپذرقابت یبه دنبال ارتقا RDS یهاطرح

 (.3:  1392،ی)محمد اندیامنطقه اسیدر مق یزندگ تیفیک

الزم را برای تقویت  ینهیزم یامنطقهراهبرد توسعه  درواقع 

و تالش برای از بین بردن وضع نامساعد  یامنطقهرقابت اقتصادی 

طبیعی فیزیکی،  یهاهیسرمااجتماعی و اقتصادی؛ محافظت و ارتقای 

، کیفیت آب، انرژی و ونقلحملو مصنوعی منطقه؛ ارتقای مسکن، 

، فراهم آوردن خدمات هارساختیزتهیه  ،راهبردهای دفع پسماندها

 یگذارهیسرماعمومی و تصمیمات  یهاییراهنماعمومی و... 

، به نقل از DRD,2010خصوصی مربوط به کاربری زمین؛ )

 کی یامنطقهتوسعه  رواقعد. آوردیم( فراهم 2: 1393پژوهان،

 یتالش عموم کی عنوانبه تواندیماصطالح گسترده است اما 

 تیشود؛ که غالبا با حما دهید یامنطقه یهاینابرابر کاهش یبرا

 Pessoaدر مناطق ) یاقتصاد یهاتیفعال دیاز ثروت تول

Economia,2008: 57ینوآور تیدانش؛ ظرف ،ینی( کارآفر 

 ریو مس ندهیآ یتوسعه اقتصاد یربنایز یدیعوامل کل عنوانبه

 ییایو پو یریپذرقابترشد مناطق به اجرا گذاشته شود و توان 

مفهوم رقابت  تیموقع ؛ی. به عبارتدینمایم نیمناطق را تضم

منطقه  یمرتبط با رشد اقتصاد اتینظر یغالبا در راستا یامنطقه

 ,Huggins, Izushiاست ) شدهیبررس یو مراحل توسعه اقتصاد

Prokop,2014: 259 Thompson .)همچون  یمیمفاه درواقع

و  ترعیوس اندازچشممنطقه و رفاه در درک  یریپذانعطاف

قرار  ریتأثخود را تحت  بلندمدترقابت از مناطق تکامل  ینحوه

بهبود  ازنظرسرانه  دیتول شیمانند افزا یاقدامات نی. همچندهندیم

(. آنچه et al., 2013: 156 Thompson ) استمهم  اریرقابت بس

امکان  لیوتحلهیتجز نوع نیگسترش ا تیاست؛ جذاب انیع

امروز  یاقتصاد جهان نهیدرزم یآن با سطح مناطق محل یسهیمقا

 عنوانبه یاندهیفزا طوربهرا فراهم آورده است، که در آن مناطق 

 9) شوندیم دهید یاقتصاد لیوتحلهیتجزاز  یعیواحد طب

p،2010،Aranguren - Franco - Ketels - Murciego - Navarro 

- Wilson .) 

شهر و روستا در  انکشیدر مورد م یزیربرنامهو  مطالعه

برخوردگاه  گرید یانیبه ب ایو  یشهر یمنطقه رامونیپ طیمح

برخوردگاه شهر و روستا و مشکالت و  ایو  یراشهریپ

ر کار مهم دستو صورتبه ییارویرو نیاز چن یناش یهافرصت

کمتر  یکشورها ژهیوبهجهان و  یاز کشورها یاریبس

و با  رامونیپ ینواح یسوبهشهرها  یشرویکه با پ یاافتهیتوسعه

دو  رندهیدربرگ یمناطق شهر وستهیپ یو دگرگون یریگشکل

روبه -شهر و روستا یعنی ییفضا یابیسازمانشکل متفاوت 
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ادغام روستاها به  (.1385:2،دانش پور) درآمدهاست، اندروان

روستا  مشهر و ه یمجاور هم سبب بروز مشکل برا یشهرها

 نیهمسو ب یمشکل، مشارکت نیرفع ا ل؛یدل نی، به همشوندیم

مشکل  نیو جهت رفع ا کندیمرا طلب  ییو روستا یمسئوالن شهر

آن را در روستاها جستجو کرد. افالطون در  یهاشهیر دیبا یشهر

 یکیزیبا رشد و توسعه ف" دیگویم بارهنیدراکتاب جمهور خود 

 د،آی¬یمختلف شهر به وجود م یها¬¬در بخش یشهرها مشکالت

و  یمناسب زندگ طیشرا دیشهر با یکیزیلذا با رشد و توسعه ف

 یازهاین ژهیوبهمتناسب با هر زمان فراهم شود،  یزندگ اجاتیاحت

 نیتأم دیمختلف شهر با یهابخشدر  هاتیجمع یو روان یروح

 یهیرویبو  عیرشد سر دهیپد درواقع(. 1348:38)افالطون، "شود

آن  یدامنهوسعت و  برزماندر طول  ندهیفزا طوربهکه  ینیشهرنش

 یجهان یجامعهاست که  ییهادهیپد نیاز بارزتر یکی، شودیمافزوده 

و مشکالت روزافزون  دهیپد نیدر حال تجربه کردن آن است. ا

و  ییروستا یجامعه عمالًبرخوردارند که  یشهرها از چنان عظمت

 تیاهمکمو  یاهیحاش یامسئلهبه  امعه،ج نیمسائل و مشکالت ا

 یادیبن قتیحق نیبه ا هادولتاز  یاریبس مروربهاست؛ اما  شدهلیتبد

 ییروستا دکنندگانیتولنخست بحران  یکه بحران شهر انددهیرس

آوردن به شهرها  یجز رو یکه راه اندقرارگرفته یطیاست که در شرا

جز  یزیراه و دور باطل چ نیا انینمانده است و در پا یباق هاآن یبرا

)جمعه  شودینم دهید هاآنشدن  تردهیچیپمشکالت و  ییجاجابه

شهرها و  تناسبیبراستا رشد و توسعه  نی(. در هم3: ،1375پور،

 های¬ونتگاهمانند سک ییهادهیپد، منجر به ازاندازهخارج یهاتراکم

 یراشهرینقاط پ نی(. که ا1380:24عه،یشده است)ش یررسمیغ

 یکاریو ب یرفتن محصوالت کشاورز درازدستنقش را  نیشتریب

 یآورندهعمده خود به وجود  مسئلهدو  نیدارند که ا ییروستا

 صورتبهمشکالت  نی(. اAllen,2003: 2است ) یگریمشکالت د

 تیمحروم ،یاقتصاد یهاتفرصفقر، کمبود "چون:  ییهامؤلفه

و...  یاسیس یهایآزادفقدان  ،یدر امکانات عموم یکاست ،یاجتماع

 یچارچوب به فقرا نیدر ا"(. 1384:13نژاد، ی)مصل ابندینمود م"

 عیتسر یمنبع اصل یدهیدنه به  توسعهدرحال یکشورها ییروستا

 "شودیم ستهیتوسعه بلکه به چشم موانع نگر فرآیند

تخصص و  یاه ٔ  نهیدرزم "غالبا هاآن(. 1370:18،ی)اوکل

، که اندنداشته یچندان تیمز یمال ای یکیزیف یهاییدارامهارت، 

بوده است. وجود  مؤثر اریبس یمشکالت شهر جادیامر در ا نیا

با  زمانهم طوربه ر،یمردم فق یهاییدارا تیتقو یبرا یراهبرد

 ریامع و فراگج یریگجهتو موجب  کندیممقابله  ییفقر روستا

به  شدنلیتبد ی. و مهاجران را براشودیم یدر تکامل نهاد

که  ییروستا ینواح درواقعهند کرد. امولد آماده خو نانیشهرنش

از  یریچشمگ صورتبه، اندقرارگرفتهشهرها  یرامونیدر نقاط پ

 "بهره خواهند جست یدر اقتصاد شهر جادشدهیا یهافرصت

هم ادغام و در  نیذکر است که ا (. الزم به1386:54،یاسوری)

 گریمناطق د یاریاز بس تریبحراندر شهرستان رشت  یدگیتن

 یاژهیو لیپتانس یاجلگه یطیشهر در مح یگستره چراکهاست 

 یعیفراهم کرده است و نقش موانع طب یافتگیتوسعه نیرا جهت ا

 را به حداقل ممکن رسانده است.

 رلندیا یطرح برا نیکه در ا یاندازچشم: یشمال رلندیا

 ستیقابل ز ا،یپو یامنطقهعبارت است از:  دهیگرد میترس یشمال

که در آن  یبستر جهان کیباال در  یو سالم، با تعلق مکان

کنشگران فراهم است و مردم از  یتمام یتوسعه برا یهافرصت

و  برندیمباال لذت  یندگز تیفیاز ک یو برخوردار یوزندگکار 

شامل: توسعه  یشمال رلندیا RDS یراهبردمباحث  نیترمهم

متعادل  تیو هدا یبخشنظممناطق؛  ریمنطقه و ز یاقتصاد

 یهاخوشهو  یامنطقهو  یمحل یهاقطب نییتع ،یگاهسکونت

اشتغال، مسکن و  تیریمد ،یامنطقه یهاتعادل یتوسعه، برقرار

 تیریمد ،ییروستا ،یت از رنسانس شهریدر مناطق، حما نیزم

 است یامنطقه یریپذرقابت تید منطقه، تقوپسمان

(DRD,2013: 18-1.) در  یکنون یامنطقه استی: سیاستون

برنامه بهبود رقابت "منجر به  آغازشده 1990که از سال  یاستون

در تمرکز  یگردشگر یتوسعهعمده در  طوربهو  " یامنطقه

اشتغال و باال بردن  یهافرصتمناطق و محالت، فراهم آوردن 

که مانع  یمحل یبردن تنگناها نیاز ب ،یمردم محل یزندگ تیفیک
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 یتوسعهو  شودیم یتوسعه محل لیاز حداکثر استفاده از پتانس

 یامنطقه یهااستیساست.  شدهدهیدخاص مناطق  یرقابت یهاتیمز

منطقه استوار  یو اجتماع یفن یهارساختیز تیبر اهم ییایاستون

شامل  یاستون RDSدر  شدهپرداخته یدمباحث راهبر نیترمهماست. 

به حداکثر  ،یتنگناها در طرح توسعه محل عنوانبهموارد: توجه 

 یاقتصاد یتوسعهکمک آشکارا به  کپارچه،ی کردیرساندن رو

اشتغال،  یبرا یاجتماع یهارساختیزو  وپرورشآموزش ،یاجتماع

 ،یشهردار یفن یهارساختیزو  یمحل ونقلحمل یهارساختیز

مجدد از امالک و ... را  یاستفادهو  یحیو تفر یمحل یردشگرگ

 (.DEIA،2007: 27-29) کندیم یبانیپشت

 ینوبج ایمنطقه موراو یتوسعه برا ی: استراتژیجنوب ایموراو      

 تیآن به سمت کسب حما کردیاست که رو یزیربرنامهسند  کی

. اهداف شدبایم تریطوالن یافق زمان کی یتوسعه منطقه برا یبرا

طعات ق ریکل و سا کی عنوانبهآن، توسعه منطقه را  کیاستراتژ

را  به تحقق اهداف منجر شود دیبا کهآن و اقدامات مهم  یعملکرد

تحت  یگفت سند برنامه اصل توانیم. کندیممشخص 

 شدهنوشته 1999در سال  "منطقه برنو یتوسعه برا یاستراتژ"عنوان

خود را  یامنطقه یهاسازماننشده بود و  جادیبود، که تا آن زمان ا

 یابر یاز استراتژ یبخش مهم درواقعهنوز انتخاب نکرده بود. 

 ایموراو یامنطقه یبرا یاز چارچوب مال یاخالصه یامنطقهتوسعه 

 (.Garep and Vysoké,2007: 4) باشدیم یجنوب

 یتوسعه یتفکر استراتژ جادیعراق: هدف از ا کردستان

تالش دولت  جهیامر نت نیبوده است که ا نیر عراق اد یامنطقه

مردم  یبهبود زندگ یبرا دیجد یهافرصتبه دست گرفتن  یبرا

 ،یکردستان شده است. توسعه اقتصاد یهارساختیزمنطقه و 

 شیافزا ،یعلف درآمد شیافزا ،یدر تنوع محصوالت محل شیافزا

در پرتو  .اندبودهاز آن  ییهانمونهو...  یناخالص مل دیتول

 یزیربرنامهکردستان، وزارت  یمنطقهدر  دادهرخ یهاشرفتیپ

 کیاستراتژ یزیربرنامه کردیرو کیحکومت کردستان، اتخاذ 

که مرجع  سالهپنج یابرنامه یتوسعه را ط فرآیند شیافزا منظوربه

است را در  ندهیآ یگذارهیسرماتوسعه و  یهاپروژهتمام  یبرا

 یموفق تعداد اتیاز تجرب ،یرح راهبردط نینظر گرفت. در ا

طرح  نیا تاً ینهاکشور در سراسر جهان به بهره برده شده است که 

؛ که شامل تمام اندنموده یرا مرتبط به هم معرف کیتوسعه استراتژ

مردم در آن لحاظ  یبه حضور اجتماع ازیاقتصاد و ن یهابخش

 Kurdistan Regional Government،2011:  215-1شده است )

Ministry of Planningیابیدست فرآیند ریز ی(. در مدل مفهوم 

با  یامنطقهتوسعه  یتوسط استراتژ یامنطقه داریبه توسعه  پا

 موردتوجه ییو تمرکززدا یریپذرقابت یهامؤلفهبر  دیتأک

 است.  قرارگرفته
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 (RDS) یامنطقهتوسعه  یتحقق استراتژ فرآیند .1 شکل

  

 قیتحق روش

 باهدف ؛یلیتحل -یفیپژوهش با استفاده از روش توص نیا 

است. ابتدا  شدهانجامشهرستان رشت  یبرا RDS یالگو نیتدو

 یامنطقهتوسعه  یاستراتژ یهاطرحموضوع با استفاده از  اتیادب

 نیتدو یو استون یجنوب ایموراو ،یشمال رلندیکردستان عراق، ا

مجموعه مستندات استان  ست،اسناد فراد یو بررس بامطالعهشد.سپس 

استان، طرح جامع شهرستان رشت،  شیو شهرستان اعم از طرح آما

با  عالوهبه. دیگرد یآورجمعتوسعه شهرستان  یهاطرح یبرخ

نقاط قوت و ضعف اقدام شد.  ییموجود به شناسا یهادادهاستفاده از 

 16یتخصص یهابخشدقت کار در  شیافزا منظوربهمرحله  نیبعدازا

کارشناس منتخب و خبره در سطح کشور  30از  یه، با روش دلفگان

 هیته  تیسوا سیمرحله ابتدا ماتر نیازاپس. دیو استان استفاده گرد

تطابق نقاط قوت و  کیاستراتژ یاز ابزارها یکیشد؛ مدل سوات 

 یستمیبرون س داتتهدی و ها¬با فرصت یستمیضعف درون س

است که  عواملی مند¬منظا ییسوات شناسا لیوتحلهیتجزاست. 

: 1383 رز،یداشته باشد )پ هاآنرا با  یسازگار نیبهتر دیراهبرد با

 قوت، نقاط و ها¬فرصت سهیروش از مقا نی(. در ا155

نقاط  سهی. از مقاشود¬یحاصل م دیتهد -فرصت راهبردهای

نقاط  سهی، از مقا دیتهد -قوت یراهبردها دها،یقوت و تهد

 سهیفرصت  و از مقا -ضعف یدها، راهبرهافرصتضعف و 

به دست   دیتهد -ضعف یراهبردها دها،ینقاط ضعف و تهد

 شوندیم سهیمقا گریکدیو در هر مرحله دو عامل با  دیآیم

مدل پس از لیست کردن هر  نی؛ در ادرواقع(. 49: 1390)گلکار، 



 (1398 بهار و تابستان، شماره اول، اولمجله توسعه فضاهای پیراشهری )سال   ...یامنطقهتوسعه  یراهبردها :یاسوریو  سجودی

 

] 35 [  

 

ماتریس ارزیابی  ،یو خارج ییک از عوامل قوت و ضعف داخل

. ندیآیمارزیابی عوامل داخلی به دست  یسماترعوامل خارجی  و 

 یو اقدام ، انتخاب استراتژ کیاستراتژ تیموقع یابیارز ازآنپس

 کیاستراتژ یزیربرنامه سیبا استفاده از مدل ماتر تاًینهاو   هیته یاصل

توسعه منطقه پرداخته شد. الزم  یراهبرد یهاتیاولو نیبه تدو یکم

 یراهبردها یبندتیتدا با اولومرحله اب نیبه ذکر است که در ا

 یقضاوت شهود قیدر مرحله قبل از طر آمدهدستبه قبولقابل

 یزیربرنامه سیرا انتخاب کرده و با استفاده از ماتر یینها یراهبردها

 ی. در اجراشودیمشخص م اریهر مع یینها ازیامت یکم یراهبرد

مرحله اول و  یهالیوتحلهیتجزاز  یکم یراهبرد یزیربرنامه سیماتر

در مرحله دوم  یو خارج یعوامل داخل سهیحاصل از مقا جهینت

 اجراقابل یراهبردها ینیع یهاوهیآن ش لهیوسبهتا  شودیاستفاده م

 تیجذاب زانیم نییجهت تع سیماتر نیمشخص شوند. از ا

 سیماتر نیو با استفاده از ا گردد¬یاستفاده م شدهنیتدو یراهبردها

 نیگوناگون را که در زمره بهتر یراهبردها ینیع تصوربه توان¬یم

به عوامل از صفر  یراهبردها هستند، مشخص نمود. وزن ده

عوامل  ینسب تیاهم دهندهنشان بیمهم(. ضر اری)بس1( تا تیاهمیب)

نقاط قوت، ضعف، فرصت  یبا توجه به تعداد باال نی. همچنباشدیم

 یهایاستراتژ یبندتیولوا ،شدهارائه یراهبردها نیو همچن دیو تهد

 است.  شدهارائه QSPMبرآمده از 

 طالعهموردممنطقه  عنوانبه قیتحق نیشهرستان رشت که در ا

دود ح تیو با جمع باشدیم النیاست، مرکز استان گ دهیانتخاب گرد

ص استان را به خود اختصا تیدرصد جمع 36از  شیهزار نفر ب 920

ن دهستا 18 ،ینقطه شهر 6بخش،  6 یشهرستان دارا نیداده است. ا

 الن،یاستان گ یزیربرنامهو  تیری)سازمان مد باشدیم یآباد 296و 

 (.1( )نقشه شماره 1395

 

 
 شهرستان رشت در استان  تیموقع .2شکل 

  

 های تحقیقیافته

است؛  شدهپرداختهپژوهش  یهاافتهیبخش به ارائه  نیا در

 یروش دلف برهیتکبا  یاحلهچندمر یفرآیند هاداده لیوتحلهیتجز

 یه طبوده است، ک نظرانصاحباز کارشناسان و  یو نظر جمع

رادست، بر اساس مطالعه اسناد ف شدهیآورجمع یهادادهآن 

، استان شیدر چند کشور، طرح آما شدههیته RDS یهاطرح

ار و مورد پردازش قر ییو... نها یتوسعه شهرستان یهاطرح

و اطالعت  هاداده فرآیند نیاست در اگرفت. الزم به ذکر 

قرار  یامرحلهچند شیمورد پاال یمفهوم ازلحاظ آمدهدستبه

در  یداخل یهاطرحنبود مستندات و نمونه  چراکهگرفتند؛ 

و انجام  یسازیبوممستلزم  یامنطقهتوسعه  یاستراتژ یراستا

 یامر نظرات اصالح نیبوده است؛ که جهت تحقق ا یراتییتغ

و  یاستان ،یو منتخب در سطوح مل نظرصاحبسان کارشنا

 داشته است.  یینقش بسزا یشهرستان

که از  یو خارج یبخش نقاط قوت و ضعف داخل نیا در

ات مرتبط با منطقه و استخراج اطالع یهاداده یبررس قیطر

در امر توسعه  نظرصاحبکارشناسان  ازنظراستفاده  ،ازیموردن

که  یو خارج یو ضعف داخل نقاط قوت دنیشهرستان و برگز

 رمجموعدبه دست آمد که  اندداشتهرا  تیتواتر و اهم نیشتریب

 25فرصت و  22، ضعفنقطه 37نقطه قوت،  29با  یسیماتر

 . بوده استمورد 113حاصل آمد که مجموع موارد فوق  دیتهد

 یحاصل بررس یو خارج یعوامل داخل یابیارز سیماتر

در شهرستان  یامنطقهتوسعه  یاتژاستر یعوامل داخل کیاستراتژ
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شهرستان  ینقاط قوت و ضعف اصل س،یماتر نی. اباشدیمرشت 

 ازاتیمجموع امت ری. در جدول زدینمایم یابیو ارز نیرشت را تدو

و  یضعف درون واز نقاط قوت  هرکدام یینها بیو ضرا یینها

 است. دهیارائه گرد یرونیب

  

 یو خارج یعوامل داخل ازیو امت بیضر .1 جدول

 نقاط فرصت و تهدید نقاط قوت و ضعف

 امتیاز ضریب امتیاز ضریب

3829 2.5437 2250 2.4565 

 

 
 (تیموقع سیو اقدام )ماتر کیاستراتژ تیموقع یابیارز سیماتر .3 شکل

(Space) 

 

 ،یقابتر تیدر موقع موردمطالعهمنطقه  یریگ قراربهتوجه  با

 خشیبتنوع ی؛ راهبردهاشودیم راهبرد اشاره نیدر باب ا مختصراً

ز متمرک یرونیب یدهایو تهد ی(، بر نقاط قوت درونST( )ی)رقابت

به  (.دهایتهدمواجه با  یاست )استفاده از نقاط قوت شهرستان برا

 گیریاستفاده از نقاط قوت جهت جلو بر اساساین استراتژی  یعبارت

موجود  یاهیتوانمنداست و هدف این است که  بناشدهاز تهدیدها 

 مر درا نیرا افزایش داده و در مقابل، تهدیدها را کاهش دهد. تحقق ا

شدن بخش  زیو سرر دیشد ییتمرکزگرااز  تواندیمشهرستان رشت 

رشت  منابع، امکانات و... در شهرستان ت،یاز جمع یتوجهقابل

 ریبه سا یهاتیمسئولاز  یبرخ یو ضمن واگذار دینما یریجلوگ

چند  یو حت هیدوسوتعامالت و ارتباطات  یارمناطق موجب برقر

 شود. هاآن نیماب هیسو

 

 یاصل یهایاستراتژانتخاب  سیماتر  -2 جدول

 نقاط ضعف نقاط قوت 

S1-s2-s3-s4……s29 W1-w2-w3-w4……w37 

-فرصت

 ها
)قوت،  SOهای استراتژی

 فرصت(

 )ضعف، فرصت( WO یهایاستراتژ

O1 
O2 
O3 
O4 
. 
. 
. 

O22 

 یهاترساخیزتوسعه  -1
و  تیو ترانز ونقلحمل

 کاالوخدمات  تبادالت
ه گذاری ترغیب سرمای -2

بخش خصوصی در ابعاد ملی و 
بر  دیتأکفراملی با 

  گیالنی  گذارانهیسرما

 یهاترساخیزتوسعه  -3
 مدرن و کارامد شهری

نوین  یهایفناورگسترش  -4
 علمی و آموزشی 

 یهارساختیزوتوسعه بهبود-5
و  یبندسازشگری، صنعت گرد

  یدستعیصنا یسازتیهو

مدیریت یکپارچه منابع طبیعی  -1
یعی طب منابع بهینه از یبرداربهرهجهت 

 زیستی  یهاتیمحدودو کاهش 

نوین برای  یهایفناوراستفاده از  -2
و تهیه  سوززباله یهاروگاهینساخت 

 مواد جانبی از زباله 

اقتصادی،  یهافرصتایجاد -3
تولیدی با  یهابخشزی توانمندسا

توسعه سیستمهای و  رویکرد صادرات
 بودجه  بهبود منابع بانکی،

توسعه صنایع دارای تکنولوژی برتر  -4
(high-tech ) نو و پاک،  یهایانرژو

  انیبندانشسبز و 

)قوت،  ST یهایاستراتژ تهدیدها

 تهدید(

 )ضعف، تهدید( WT یهایاستراتژ

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

. 

. 

. 

T25 

 بازسازی و تقویت حفظ، -1
فرهنگی و اجتماعی و  هویت

 اعتال معرفت دینی شهرستان 

و  ییتمرکززدابر  دیتأک -2
و  بلندمدت یهابرنامه

 یتوسعه یهایاستراتژ
جهت کاهش عدم  یامنطقه
   یامنطقه یهاتعادل

باال  و هارساختیز توسعه -3
 یریپذرقابتبردن توان 

و  گردشگری، صنایع تولیدی
 کشاورزی 

توسعه روابط اقتصادی و   -4
تجاری با کشورهای حاشیه 

 خزر 

رتقای جایگاه مدیریت و ا -5
شهرستان در  یزیربرنامه

 یهاتیظرفراستای تقویت 
 توسعه استان 

 و رشد محیط اقتصادی بهبود -1
با توجه به حساسیت و  یامنطقه متوازن

 شکنندگی محیط 

ردمی م یهاتشکلعه و تقویت توس -2
 مختلف  یهاعرصهدر 

فعالیت و  یهانهیزمبخشیدن به  تنوع-3
 منابع درآمدی 

دموگرافیک  ساختار نامطلوبتغییر  -4
شهری  در بخشو روند منفی جمعیت 

 و روستایی 

از طریق فضایی عامالت تبهبود -5
  یگاهسکونتاصالح ساختار  

 

 

  QSPMمدل با استفاده از هایاستراتژ یبندتیاولوو  یابیارز

 یمنطقه تیوضع یریگ قراربهبا توجه  زیبخش ن نیا در

که  ییهایاستراتژابتدا تنها به  ST تیدر موقع موردمطالعه

بوده است اشاره  ST تیدر وضع شانیریقرارگ تیموقع

 ؛ گرددیم
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 ST تیدر موقع QSPMبرآمده از  یهایاستراتژ یبندتیاولو  .3جدول

 رتبه امتیاز ب اولویتبه ترتی ST یهایاستراتژ

 یریپذرقابت توان بردن باال و هارساختیز توسعه

 کشاورزی و تولیدی صنایع گردشگری،
6.575 1 

 کشورهای با تجاری و اقتصادی روابط یتوسعه

 خزر یهیحاش
6.526 2 

 در شهرستان یزیربرنامه و مدیریت جایگاه ارتقای

 استان توسعه یهاتیظرف تقویت راستای
66.15  3 

 اجتماعی و فرهنگی هویت تقویت و بازسازی حفظ،

 رشت شهرستان دینی معرفت اعتال و
5.341 4 

 و بلندمدت یهابرنامه و ییتمرکززدا بر دیتأک

 عدم کاهش جهت یامنطقه یتوسعه یهایاستراتژ

 یامنطقه یهاتعادل

5.223 5 

 

ر د یژاسترات 5، شودیمکه از جدول فوق استنباط  گونههمان

و  هارساختیز: توسعه هاآن نیاست که اول قرارگرفته ST تیموقع

 ،یورزو کشا یدیتول عیصنا ،یگردشگر یریپذرقابتباال بردن توان 

 باً یتقر هایاستراتژ یتمام ازیامت شودیم دهید نیبوده است. همچن

 وردتوجهم یهمگ ،یجزئ یهاتفاوت باوجودو  اندبودهبه هم  کینزد

 یاصول یتحقق و اجرا شودیمکه مشاهده  گونههمان. ندابوده ییباال

اط و در ارتب یمستلزم برقرار یشده همگ یبندتیاولو یهایاستراتژ

 یریمناطق و به تعب ریشهرستان رشت و سا نیمعنادار ب یدگیهم تن

شهرستان رشت جهت  چراکه؛ باشدیم یراشهریپ یفضاها یارتقا

الم و سذکور الزم است ارتباط م یهایاستراتژ زیآمتیموفق یاجرا

 یفرادان یشرویخود داشته باشد و پ یرامونیرا با مناطق پ یاچندجانبه

 نیتضم تبلندمدرا در  هایاستراتژ یو بقا یداریتواند پا یقطعانمآن 

استفاده از  عدم متیبه ق یمقطع تیدر صورت موفق یو حت دینما

 یعرصهاز  هانآا ماندن ج تاً ینهامناطق و  ریسا یهاتیقابلو  هاتوان

 خواهد بود. یریپذرقابت

 د؛ینقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد نیترمهم ییشناسا جهت

 نیرشتیکه ب یتا عوامل د،یگرد میتنظ ینزول بیاز نقاط به ترت کیهر 

و  نقاط قوت نیترمهم عنوانبه، انددادهرا به خود اختصاص  ازیامت

 گردند.  یضعف معرف

 

در   یو خارج ینقاط قوت و ضعف داخل نیترمهم .4 جدول

 شهرستان رشت

 قوت

واحی متنوع در ن یهاتیقابلوجود پتانسیل باالی طبیعی و 

پایه ای، کوهستانی و جنگلی برای توسعه هساحلی، کو

 سمیاکو تورگردشگری طبیعی، تاریخی، فرهنگی و 

0.069 

انی وجود جمعیت فعال زیاد، نرخ باالی باسوادی،منابع انس

 و جوان، کردهلیتحص
0.067 

 و خط یالمللنیببرخورداری شهرستان رشت از فرودگاه 

 اتمام درد استآهن 
0.067 

 ضعف

 یهاطرحمنابع مالی و  نیتأمکمبود سرمایه برای 

 بزرگ اقتصادی
0.035 

یالن گصنایع بزرگ  آالتنیماشباال بودن سن و عمر 

ابتی و پایین بودن سطح فناوری و کاهش توان رق

 هاآن

0.0350 

عوامل آالینده و مخرب منابع و  یندهیفزاشتاب 

 عوامل طبیعی
0.0345 

 فرصت

 داشتن در مسیر و قرارهمسایگی  باکشورهای حاشیه خزر 

 جنوب –ل اشم دوریکر
0.104 

نظیر  تیبااهمنزدیکی به پایتخت  و  شهرهای بزرگ و 

 قزوین، کرج
0.102 

 0.096 تصادی انزلیمجاورت با منطقه آزاد اق

 تهدید

 عدم نگاه ملی به مسائل زیرساختی استان و شهرستان با

 توجه به حجم باالی گردشگر وارده به منطقه
0.050 

آشفتگی فضایی ناشی از استقرار نامناسب جمعیت و 

 فعالیت در منطقه
0.050 

 اقتصادی )رقابت دولت با یهاتیفعالدخالت دولت در 

 بخش خصوصی(
0.050 

 

 نیاست؛ در ب شدهدادهکه در جدول فوق نشان  طورهمان

 یمجموعه نیکارشناسان، در ب ازنظرعامل  نیترمهمنقاط قوت؛ 

و   یعیطب یباال لیوجود پتانس"قوت ینقطه نیترمهمعوامل، 

و  یکوهستان ،یاهیکوهپا ،یساحل یمتنوع در نواح یهاتیقابل

و  یفرهنگ ،یخیارت ،یعیطب یگردشگر یتوسعه یبرا یجنگل

(؛ بوده راثیفرهنگ و م ،یاز بخش )گردشگر "سمیاکو تور

کارشناسان، در  ازنظرعامل  نیترمهمنقاط ضعف؛  نیاست. در ب

 نیتأم یبرا هیکمبود سرما"ضعف  ینقطهعوامل،  یمجموعه نیب

 یهایژگیواز بخش ) "یبزرگ اقتصاد یهاطرحو  یمنابع مال

عامل  نیترمهمنقاط فرصت؛  نیبدر منطقه( بوده است.  یاقتصاد

  گییهمسا"عوامل،  یمجموعه نیکارشناسان، در ب ازنظر

 –شمال  دوریکر ریخزر و قرار داشتن در مس هیباکشورهای حاش

 نی( بوده است. در بکالبدی) بخش به متعلق که بوده "جنوب
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 یمجموعه نیکارشناسان، در ب ازنظرعامل  نیترمهم د؛ینقاط تهد

استان و شهرستان با  یرساختیبه مسائل ز ینگاه مل عدم"عوامل، 

 یهایژگیواز ) "گردشگر وارده به منطقه یتوجه به حجم باال

از  هرکدامباط است که نقابل است زیبخش ن نی( بوده است. در ایکالبد

توسط شهرستان رشت و بدون توجه  ییتنهابهنقاط قوت و فرصت، 

 یداریو پا ییکارا تواندینم ،یراشهریروابط پ یبه ارتقا تیو عنا

 دینقاط ضعف و تهد نیداشته باشد و همچن یمورد انتظار را در پ

و ارتباطات  یوستگیاز عدم پ یناش یادیهم تا حد ز شدهاشاره

 تاًینهامناطق بوده است که  ریشهرستان رشت و سا نیتنگاتنگ ب

است.  داکردهیپنمود  یخارج ایو  یضعف داخل ینقطه صورتبه

مستلزم توجه  یامنطقه یتوسعه یاستراتژ زیآمتیموفق یاجرا نینابراب

در  شرطشیپ نیاست که ا یرامونیبه ارتباطات و روابط با نقاط پ

خواهد  یراشهریروابط پ یباعث ارتقا یاچرخهصورت اجرا، در 

 شد.

 

راهبرد  یوالگ هیشهرستان در ته یهاتیاولو نیترمهمدوم:  سؤال

 ؟اندکدم یامنطقهتوسعه 

 قراربهپژوهش حاضر، با توجه  سؤال نیبه دوم ییگوپاسخ جهت

 یهایاستراتژبر اساس  ST تیدر موقع موردمطالعهمنطقه  یریگ

(، ST( )ی)رقابت بخشی¬تنوع یراهبردها تیدر موقع شدهنییتع یینها

در  لیدخ یاتوسعه یهایاستراتژشدند، تا  میتنظ تیاولو بیترت

 ییساشنا تیاولو بی( به ترتRDS) یامنطقهتوسعه  یاستراتژ نیتدو

 شوند. 

 تیاولو بی( به ترتدیتهد -)قوت ST یاستراتژ 5منظور  نیبد 

و باال بردن  هارساختیزتوسعه "اول شامل  یو استراتژ اندشدهانیب

با کسب  "یو کشاورز یدیتول عیصنا ،یگردشگر یریپذرقابتتوان 

نقاط قوت و  نیترمهمبا توجه به  نی. همچنباشدیم ازیامت 6.67

و با استناد با منابع و  یکارشناس روندکیضعف شهرستان که در 

اهداف  نیبه تدو توانیم د،یباالدست احصاء گرد یهاطرحاسناد 

که اهداف کالن  شودیمبرداشت  گونهنیاتوسعه شهرستان پرداخت. 

 یامنطقه یشهرستان در سطح گاهیبهبود جا یدر راستا یهمگ

 از: اندعبارتتوسعه شهرستان  یهاهدف نیترمهم. اندبوده

 و یشهرستان در سطح استان گاهیسهم و باال رفتن جا شیافزا

 یتیریشهرستان، ارتقا سطح مد یامنطقه داریپا یتوسعه ،یمل

و  هانقش یبرخ ی(، واگذارشتریب اراتیشهرستان )کسب اخت

ستاها، و رو شهرها ریساشهر رشت به  یکارکردها

 طبروا یارتقا یشهرستان رشت در راستا دیجد یهایریپذنقش

 .یملو فرا یمل ،یامنطقهآن، بر اساس اهداف توسعه  یراشهریپ

 

 یریگجهینت

توسعه  یاستراتژ یالگو نیپژوهش حاضر تدو یاساس هدف

 یتقاجهت ار یراهکار عنوانبهدر شهرستان رشت  یامنطقه

وضع موجود  یوده است. بررسب یراشهریپ یارتباطات فضاها

از  یتوجهقابلشدن بخش  زیو سرر دیشد ییتمرکزگرا گرانیب

 ساس. بر ااستمنابع، امکانات و... در شهرستان  ت،یجمع

به اهداف  یمنتخب پژوهش حاضر، توسعه در صورت یاستراتژ

ش کاه ،یامنطقهرشد متوازن  ،ییخود اعم از: تعادل فضا نیادیبن

ت عدال نیتأممناطق و  نیب یهاشکافحذف  ،یفقر و نابرابر

.. . مشارکت مناطق و. تیباال بردن ظرف ،یامنطقهو  یاجتماع

کل منطقه  ، بلکهموردمطالعه یمحدوده تنهانهکه  ابدییمدست 

ر ام نی. اردیقرار گ موردتوجه یدستگاهجامع و  یبا نگاه ر،یدرگ

 یکردهایرو ریبا سا یامنطقهتوسعه  یهمان تفاوت استراتژ

الوه ع یاستراتژ نیکه ا صورتنیبدمطرح در امر توسعه است؛ 

از  عیوس یامجموعه ،یصرف اقتصاد یهادگاهیداز  یبر دور

 ییتمرکززدابر  شدتبهو  داندیم لیامر توسعه دخ رعوامل را د

 . ورزدیم دیتأکمناطق  یریپذرقابتو باال بردن توان 

 یتوسعه یاستراتژ یلقوهبا یریکارگبهاثرات  نهیزم نیا در

 هافرصتو  هاقوت یمجموعهاز  یریکارگبه کردیبا رو یامنطقه

 یفضاها یارتقا تواندیم ،یراشهریپ یفضاها خصوصبه

 یرا در پ یامنطقه یتوسعهمهم در  یعامل عنوانبه یراشهریپ

 درصددکه  یاز راهبرد یریکارگبهضرورت  درواقعداشته باشد. 
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–باشد و تنها معطوف به شهر  یراشهریپ یطات فضاهاارتبا یارتقا

. دینمایم ینباشد، ضرور-یرامونپی روابط و ارتباطات به توجه بدون

مشخص  یامنطقه کیمحدود به  RDSاهداف  شبردیپ درواقع

آن  یهیاولکه از اصول  هیو توجه به روابط متقابل و چند سو شودینم

 ریو درگ یرامونیپ یضمن پوشش دادن نواح شودیماست، سبب 

صورت  جانبههمههدفمند و  یاتوسعهتوسعه،  فرآینددر  هاآننمودن 

 .ردیگ

، به کار گرفت یزیربرنامهآن را در تمام سطوح  توانیم نیبنابرا

ه با ر نانیاطم نیا یاستراتژ نیا یاجرا قیدق یو اجرا هیته چراکه

کل  شدههیتهکه طرح  دهدیم یجهت مطالعات بعد زانیبرنامه ر

طوح را اعم از سطوح فرادست و س موردنظربا منطقه  ریمجموعه درگ

 طیبا توجه به شرا مسئله نیاست. ا فتهدر نظر گر ردستیز

 و البته یشهرستان رشت به علت گستردگ ژهیو و فردمنحصربه

 ارینفوذ خود بس یهاحوزهشهرستان با  قیعم اریبس یوستگیپ

هرستان ل شهرستان تنها به خود شاست و حل کردن مسائ توجهقابل

 ترنییاپ یمناطق شهر یریپذرقابت شیافزا شدتبهندارد و  یبستگ

 نیکه ا شودیم هیاز مرکز شهرستان توص ییتمرکززدااز شهرستان و 

 فرا ینقش یشهرستان را در راستا یرویو ن تیظرف تواندیمامر 

 ییگرامرکزبه علت ت یکنون طی. در شرادینما یدهسامان یامنطقه

 ریسا یریپذرقابتشهرستان و عدم  یباال تیو بار مسئول دیشد

 یهافرصتاست. وجود  بازداشتهرا از آن  تمناطق، شهرستان رش

 و تختیبه پا یکینزد ،یمجاورت با منطقه آزاد انزل ر؛ینظ ژهیو

 یهانهیزم تواندیمشمال جنوب  دوریمهم کشور، وجود کر یشهرها

. ته باشداستان را به دنبال داش تیدرنهاستان و شهر یامنطقهتوسعه 

توسعه  یراتژاستتحقق  فرآیندکه  ییهاشنهادیپ نیترمهمدر ادامه به 

 :گرددیماشاره  بخشندیم عیرا تسر یامنطقه

(، استان RDS) یامنطقه یتوسعه یطرح استراتژ یو اجرا هیته -

 یریگشکل ،یتعادل بخش ،ییدر توسعه فضا تواندیمامر  نیکه ا

 باشد. مؤثرمتوازن  یشبکه شهر

در  دودرجهود شهر نب چراکه ؛یشهر مراتبسلسلهتوجه به  -

شهرستان و  انیارتباط م یریگشکلباعث عدم  النیاستان گ

 آن شده است. یراشهریپ یفضاها

وابسته و  ینواح یریپذترقاب تیباال بردن توان و ظرف -

 ینمودن فضاها ریحوزه نفوذ شهرستان رشت، جهت درگ

 .یامنطقهتوسعه و توازن  یدر ارتقا یراشهریپ

 یو مل یامنطقه یهاتیمسئولو  اراتیاخت یبرخ یواگذار -

 رشیبه پذ تواندیمبه شهرستان رشت که در صورت تداوم 

 منجر شود.  زین یفرامل یهانقشو  هاتیمسئول

از  ینینو فیتعر یهارائمنطقه و  ییاصالح ساختار فضا -

 منظوربهمناطق   ریشهرستان رشت و سا نیرتباطات الزم با

 . تیکاال و جمع ییجاجابهو  لیتسه

وسعه تاز  یریشهرستان رشت و جلوگ یتوسعه عمود -

غیرقابل کشت  یهانیزمصرفًا  بر اختصاصو تأکید  یشهر یافق

 . یشهر یتوسعهو  یصنعت یو نواح هاشهرکایجاد  یبرا

 .یالت کشاورزبازار محصو یسامانده -

 ،یآموزش ،یداشتبه ،یفرهنگ ،یایجاد امکانات شغل -

استان جهت  یمناسب در روستاها یو اجتماع یاقتصاد

 .یانیروستا هیرویباز مهاجرت  یجلوگیر

 یز زراعکمربند سب یشهر و اجرا یهیحاشساماندهی  -

 .ینینشهیحاش یدهیپداز  یجهت جلوگیر

 وزه نفوذ شهر.شدن ح ترفعالامکان دادن به  -

با  ،یآت یهاتیفعال ازیموردن نیزم ینیبشیپو  یپژوهندهیآ -

 در شهرستان رشت.  نیزم تیتوجه به محدود

  

 منابع

فئودال،  ،ی(، جمهور، ترجمه: روحان1384) افالطون،

 انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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مشارکت در  یهاافتیره(، 1370) د،یویماردسن د تر،یپ یاوکل

مسائل  یو بررس قاتیتهران، مرکز تحق ،ییروستا یعهتوس

 .ییروستا

راهبرد توسعه  یالگو نی(، تدو1393مقدم، حسنا ) ییپارسا

 ،یی( شهرستان همدان، استاد راهنما: تقواRDS) یامنطقه

 مدرس. تی، دانشگاه ترباکبریعل

( و RDS) یامنطقه(، راهبرد توسعه 1393) یموس پژوهان،

 کیبر ادغام  یامقدمه(؛ RNS) یاطقهمنراهبرد شبکه 

 ن،یقزو ،ینظر میپارادا کیدر  یاتوسعهدستورالعمل 

 .یو شهرساز یدر معمار نینو یهاهینظر یمل شیهما

 تیری(، مد1383)نسونیراب ،یدب چاردیو ر یجان، ا ،رزیب

 تهران، انتشارات سمت. ،یراهبرد

 توسعه هنیمراکز به ینی(، مکان گز1375پور، محمود، ) جمعه

(، GIS)ییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از س ییروستا

و  ایغرافج یدوره دکتر نامهانیپا ،هیدریحتربتمورد نمونه 

 دانشگاه تهران. ،ییروستا یزیربرنامه

در  یطیمناسبات مح لی(، تحل1383) محمدرضاجو،  حق

 تیری، فصلنامه مدشهرهاکالن ییگسترش فضا تیریمد

 .76-95، صص 17شماره  ،یشهر

منظور به یامنطقهشبکه  جادیا ی(، استراتژ1389) کیما داگالس،

، جوچارهشهر و روستا، مترجم:  انیم یوندهایپ تیتقو

 .86-95، صص 20شماره  ،یسوسن، علوم اجتماع

 یهاطیمحدر  ییفضا ینابرابر لی( تحل1385زهره، ) دانشپور،

و  یزیربرنامه افتیدر استفاده از ره یکوشش ،یشهر

 شماره با،یز یهنرها یهینشردر تهران،  یراهبرد تیریمد

28 

 ییروستا یوندهای(، پ1384زاده، فاطمه ) یعباس، تق ،یدیسع

، 7و6، شماره 3سال ا،یجغراف ،یامنطقهو توسعه  یشهر

 .33-47صص 

 و تیری، سازمان مد1390سال  الن،یاستان گ یآمار سالنامه

 .النیاستان گ یزیربرنامه

 یهابرنامه یآثار اجرا ی(، بررس1379اسماعیل، ) عه،یش

 ران؛یا یشهرها ییفضا -یدر ساختار کالبد یصنعت

دانشگاه تهران،  ،ی(،رساله دکتر1340-75نمونه:اراک)

 .بایز یدانشکده هنرها

(، 1391جمال ) ،یاصغر؛ محمد ،یضراب د؛یحم ،یصابر

 از توسعه شهر با استفاده یهایاستراتژ یبندتیاولو

 یاصفهان، فضا شهرکالن یسلسله مراتب فرآیند

 .75-59، صص 39شماره   ،ییایجغراف

 ای فرآیند ،یشهر ی(، طراح1390کوروش ) گلکار،

 .99 -134، صص 21صفه، نسخه  ها؟،فرآیند

 در ی(، دولت و توسعه اقتصاد1384نژاد، غالمعباس،) یمصل

 تهران، انتشارات قومس. ران،یا

(، RDS) یا، راهبرد توسعه منطقه(1392) رضایعل ،یمحمد

 .داریو توسعه پا یشهرساز ا،یجغراف یمل شیتهران، هما

و  ییسازمان فضا تیوضع ی(، بررس1384) دیمج ،یاسوری

و  ایتوسعه در استان خراسان، مجله جغراف یراهبردها

 .109-124، صفحات 5شماره  ،یاهیتوسعه ناح

 )باییروستا بر اقتصاد یا(، مقدمه1386)د،یمج ،یاسوری

 .ی(، مشهد، آستان قدس رضویبر بخش کشاورز دیتأک
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