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  شهر شیخ کلخوران با تأکید بر  -راهبرد توسعه پایدار روستا

  QSPMنقش شهردار اردبیل با استفاده از مدل 

  

  آتاتورك ترکیه  دانشگاهدر  توریسم شهريیاي فیزیکی با گرایش غرافج يداور صابر دانشجوي دکتر

  

  : چکیده

و فرهنگی تأثیر می گیرند بلکه با توجه به  یهاي محیطبه عنوان یک فضاي اجتماعی، نه تنها از عوامل و نیرو هاشهر -روستا

 - که این امر ضرورت مطالعه در ارتباط با توسعه روستا هستندخصوصیات و قابلیت هاي خود پیوسته در معرض تغییر و دگرگونی 

به تجزیه و بت نس  QSPM , SWOTتحلیلی و نیز مدل  -مقاله با استفاده از روش توصیفی در این. شهرها را باعث شده است

فرصت شهر شیخ کلخوران داراي نقاط قوت و - تحلیل داده ها و اطالعات اقدام گردیده است نتایج تحقیق نشان می دهد که روستا

ده راهبرد مهم و داراي  (QSPM)ز روش کمی استراتژیک براي توسعه پایدار برخوردار می باشد طبق ماتریس آنالیآلی هاي ایده 

شیخ کلخوران با تأکید بر نقش  شهر-ن راهبردهاي توسعه روستاشهر مشخص گردیده است که مهم تری -ه روستااولویت براي توسع

اردبیل راهبردهاي  شهر 1wo کلخوران براي جلوگیري از مهاجرفرستی با  شیخ -تقویت روابط مرکز پیرامونی شهر اردبیل با روستا

و راهبرد  2/22امتیاز  1ST شهر شیخ کلخوران با  -ارتقاي بخش گردشگري تاریخی، فرهنگی و ساماندهی فضاهاي تاریخی روستا

  . تعیین گردیده است 48/21امتیاز 

   QSPM، مدل ، اردبیل، توسعه پایدارشهر,روستا :واژگان کلیدي
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  : قدمهم

فرهنگـی و کالبـدي رابطـه مسـتقیم      -اداري، اجتمـاعی  -جاور شهر با عوامل مختلف محیطی، اقتصادي، سیاسـی م روستایی الحاق نقاط

بررسی چگونگی رابطه متقابل میان مراکز شهري و سکونتگاه هاي مجـاور از جملـه مـواردي اسـت کـه در کنـار سـایر شـرایط در         . دارد

لذا هنگـامی برنامـه ریـزي بـراي     . بعاد مختلف، حائز اهمیت استهر در اب براي شیزي مناسیط و به تبع آن برنامه رارزیابی جامع از مح

بر این اساس استفاده از تجربیـات و مطالعـات و پـژوهش هـا بـه      . شهر مناسب تلقی می شود که شهر و پیرامون در کنار هم دیده شود

مطالعه دربـاره ي الحـاق نقـاط     از جملهلف شهري کالت مختآزمون و خطا براي حل مش منظور جلوگیري از اتخاذ روش هاي مبتنی بر

شهري به مرکز شهري و عوامل دخیل در شکل گیري کالبد آنها نیاز به بررسـی مبـانی نظـري و پیشـینه مـرتبط بـا        -روستایی پیرامون

ی و چگـونگ با شهر  اي مجاورجهت پیوند مناسب روستاه لذا شناخت اصول و راهکارهاي مرتبط. موضوع از دیدگاه متفکران مختلف دارد

  ) 2:1387ترشیزي، (خدمات رسانی به این مناطق از مباحث ضروري تحقیق می باشد

زیاد و تقریباً بدون برنامه ریزي شهر اردبیل فارغ از علل مختلف آن بافت هاي آسیب پذیر متعددي با ویژگی هاي مختلـف در   شگستر

بافت هایی هستند که در ابتدا حالت روستا گونـه و ارگانیـک داشـته و     ،بافت هاواع این جود آورده است یکی از انسطح شهر اردبیل به و

پس از گسترش شهر در محدوده آن قرار گرفته اند عدم وجود برنامه هاي مناسب براي توسعه ایـن نـواحی همچنـین کـاهش سـرمایه      

ها شده است به همین دلیـل از  ی در آنایط زندگافول شر الزم در این بافت ها سببگذاري هاي الزم براي ایجاد زیر ساخت هاي شهري 

  . یک سو این بافت ها از شهر جدا افتاده اند و از سوي دیگر به محلی براي سکونت حاشیه نشینان مبدل گشته اند

  

  : بیان مسئله

ـ  ، بلکه بو فرهنگی تأثیر می گیرندروستاها به عنوان یک فضاي اجتماعی، نه تنها از عوامل و نیروهاي محیطی  ات و ه خصوصـی ا توجـه ب

قابلیت هاي خود بر این مجموعه عناصر اثرگذار هستند؛ در چارچوب این کنش متقابل، یعنی جریان اثرگذاري و اثرپـذیري، هـم بسـتر    

ن بـر ایـ  . ز تغییر می پذیردسان فضاي اجتماعی نیبدیناکولوژیک و هم عرصه فرهنگی، کم و بیش دچار دگرگونی می شود و -محیطی

  ). 12:1384رضوانی، (ي اجتماعی روستاها پیوسته در معرض تغییر و دگرگونی است فت، فضای توان گاساس م

) 1372به خصوص بعد از استان شدن آن در سـال  (در استان اردبیل و گسترش لجام گسیخته شهر اردبیل » کالن شهري«ظهور پدیده 

رشـد شـتابان   . خـی از روسـتاهاي پیرامـونی خـود داشـته اسـت      در بر ون زندگیعرصه هاي گوناگاي را دردگرگونی و تحوالت پردامنه 

جمعیت شهر اردبیل و به تبع آن نیاز به مسکن و ساخت و سازهاي بیشتر، گسترش کالبدي شهر را از جوانب مختلف به دنبـال داشـته   

تعبیر دیگـر خورنـدگی   ر و به هاي مجاویا روستااضی مزروعی اطراف شهر و این معضل در برخی از موارد از طریق تغییر کاربري ار. است

شواهد نشان می دهد که متأسفانه توسعه ي کالبـدي  . اراضی پیرامونی و تبدیل آنها به عرصه هاي کاربري مسکونی؛ انجام پذیرفته است

دیشـیده  و نـا ان  ن برنامـه تایی پیرامـونی اغلـب، بـدو   و به تبع آن تغییر کاربري اراضی، چه در اطراف شهر و چه در سکونتگاه هاي روسـ 

نهـاد مشـخص در جهـت    صورت گرفته است، از سوي دیگر مهاجرپذیري برخی از روستاهاي حوزه ي نفوذ شهر و عدم وجـود مرجـع و   

ته پیداسـت کـه   ناگف. کنترل ساخت و سازها، سبب گردیده تا توسعه ي کالبدي روستاها نامتوازن و بدون برنامه ي مدون صورت پذیرد

بابـائی،  . (غییر کاربري یافته و به کاربري هاي دیگر و بـاالخص مسـکونی تبـدیل خواهنـد گردیـد     روستا تمزروعی  ت، اراضیدر این حال

27:1382 .(  

این محدوده یکی از انـواع بافـت هـاي آسـیب پـذیر      . محدوده مورد نظر پژوهش حاضر محدوده شیخ کلخوران واقع در شمال شهر است

شیخ کلخوران تا بیش از گسترش شهر اردبیل به شکل کنونی به عنوان یکـی   ستا شهرحدوده روم. ی استاردبیل با پیشینه روستایشهر 

با گسترش شهر اردبیل به شـکل کنـونی ایـن     .از روستاهاي شمال شهر اردبیل با ویژگی هاي منحصربه فرد خود شناخته می شده است

خود را از دست داده است در این پژوهش سـعی بـر   یه هویت اولاي الزم سب و سرمایه گذاري هامن روستا بدلیل عدم برنامه ریزي هاي

نسبت بـه    QSPM , SWOTت ها و تهدیدهاي موجود با استفاده از مدل هاي تحلیلی صآن شده که با بررسی نقاط قوت، ضعف، فر

  . شود بر نقش شهر اردبیل اقدامشهر شیخ کلخوران با تأکید  -روستا -ارائه راهبردهاي توسعه پایدار

  : ش تحقیقور

در این تحقیق با اسـتفاده از روش  . تحلیلی و از نوع تحقیق دلفی می باشد -براساس اهداف، روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی

هـا و  نامـه پرسـش  (ی کتابخانه اي یعنی فیش برداري از اسناد، مدارك، کتابها، مجالت، طرح هاي فرادست، مقـاالت و نیـز روش میـدان   
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جمع آوري اطالعات و گردآوري داده ها اقدام می شود و براساس طیف بندي لیکرت و بـا اسـتفاده از مـدل ارزیـابی      بهنسبت ) همشاهد

SWOT جهت دسته بندي عوامل استراتژیک و تبدیل استراتژي هاي چهارگانه نسبت به ارائه راهکارهاي مناسب جهت توسعه روستا- 

  . یک تحلیل و راهکار مناسبی ارائه گردد د شد تادام خواهایدار اقخوران با رویکرد توسعه پشهر شیخ کل

  مبانی نظري تحقیق

  : مفهوم توسعه

رشد بـه معنـی افـزایش کمـی     . هنگام تعریف توسعه غالباً مفاهیم رشد و پیشرفت نیز مطرح شده و بعضاً به جاي یکدیگر بکار می روند

ه معنی افزایش کیفی و به فعل درآوردن یک توان بـالقوه  توسعه برود اما بکار می صادي و افزایش معرف دار است و اغلب در مباحث اقت

  . می باشد

زا و در توسعه فرایندي منجر به گسترش انتخاب هاي انسانی براي دستیابی به زندگی بهتر است که در بستر فضـاي اجتمـاعی قابلیـت    

این گونه توسعه، بر محور مـردم نـه محصـول     .ق یابدیدار تحقوه اي پاهر جامعه می تواند به شیمحدوده ظرفیت بوم شناختی پشتیبان 

بوده و بیش از آنکه کارت پستالی از سیماي توسعه یافتگی را هدف قرار دهد، چگونگی دستیابی به آن را تعیین کننده در اطالق صـفت  

کـه همـان توانمندسـازي    (ت ین ظرفیاده از اردن استفازي اجتماعی و نهادینه کاز این رو راه توسعه از ظرفیت س. توسعه یافته می دانند

  )40: 1380رحیمی، (می گذرد ) اجتماعی و مشارکت همگانی است

  : مفهوم توسعه پایدار

در حال حاضر توسعه پایدار یکی از مباحث مهم در عرصه بسیاري از علوم محسوب مـی شـود رهیافـت توسـعه پایـدار بـه دلیـل بـروز         

به ویژه در جوامع شهري طی دو دهه گذشته از سوي سازمان ملـل مطـرح   ی مردم ومی زندگش سطح عمضایعات زیست محیطی و کاه

  ) 7:1386زاهدي، (گردیده است 

 1983با اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیت هاي انسانی براي کره زمین بر پایه قطعنامه مجمع عمومی سـازمان ملـل، در اواخـر سـال     

قت نروژ جهت بررسی جامع مسائل زیست محیطـی و توسـعه جهـانی تشـکیل     وزیر و لند نخستنم برانتسیونی جهانی با ریاست خاکمی

در » آینـده مشـترکمان  «در پی پژوهش ها و گفت و شنودهاي وسیع بین المللی، این کمیسیون گزارش نهایی خود را تحت عنوان . شد

شـکیل مـی داد، مقبولیـت و رواج    رش را تایـن گـزا   حـث محـوري  ه هاي توسعه پایدار که بمنتشر کرد و ازآن پس واژ 1987نیمه سال 

  . گسترده اي یافت

چارچوب توافق شـده جهـانی   توسعه پایدار را کمیسیون توسعه و محیط به شکل زیر تعریف نمود، که به عنوان یک تعریف جامع و یک 

ه مخاطره اي براي توانـایی  دون آنکونی را بازهاي کناري قرار می گیرند که نیتوسعه هایی در چارچوب پاید. مورد قبول قرار گرفته است

  . نسل هاي آینده جهت تأمین نیازهایشان داشته باشند

  : شهر -مفهوم روستا

اصطالح روستا شهري در سال هاي اخیر براي توصیف بسیاري از شهرهاي کشورهاي جهان سوم مطرح شده اسـت ایـن اصـطالح از دو    

ایـن   .تارهاي اجتمـاعی شـهري و روسـتایی در حاشـیه مراکـز شـهري      غام ساخکیب و ادست از تریسی ساخته شده و عبارت اصفت انگل

پدیده را که در آن شیوه هاي رفتار موجود در سکونتگاه روستایی بوسیله روستاییان به شهرها منتقل می شود، شهرنشینی روستایی نیز 

ي شهري نیز همراه بـا چشـم انـدازهاي    اندازهاکه چشم  تی هستندروستاهاي بزرگ و پرجمعی شهر یا شهر کشاورزي،-روستا. می نامند

فعالیت اقتصادي غالب این روستاها ممکن است کشاورزي باشد، فعالیت هاي خدماتی و گاهی صـنعتی  . روستایی در آنها دیده می شود

سـتاها کـه   قبیـل رو بـه ایـن    .هت داردوستاها نیز به شـهرها شـبا  نیز درآنها رواج دارد، همچنین ساختار اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی ر

شـهر را   -ترکیبی از چشم اندازهاي فیزیکی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهر و روستا در آنها  دیده می شود می توان اصطالح روستا

  ) 17:1390افتخاري، . (اطالق کرد

  : نقش کارکردهاي شهري در توسعه روستایی

اي، شیوه ها از تعیین رتبه و اندازه سکونتگاه ها را به دسـت مـی    ی منطقهیلی فضایی با تحلهاي شهري و توسعه روستایراهبرد عملکرد

این راهبرد به منظـور  . دهد که از طریق آن می توانند به طور موثر و کارآمد سکونتگاه ها و فضاهاي شهري وروستایی را یکپارچه سازند

  . طقه برنامه ریزان را به فعالیت وا می داردسطح من یزیکی درصادي و فیایی در زمینه توسعه اقتایجاد یک الگوي متعادل جغراف
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این راهبرد نشان می دهد که مراکز شهري در شکل شهرکهاي بازاري، مراکز خدمات روستایی و شهرهاي میـانی و خـدمات تسـهیالت    

احی روستایی ایفـا نمـی   ه در نوجاد توسعمی در ایلقوه و بالفعل تنشهاي علزیر ساختها و فعالیت هاي مواد جاي گرفته در آنها به طور با

  ) 19:1392کالنتري، . (نمایند

دیدگاه عملکردهاي شهري در توسعه روستایی، شیوه اي از ارزیابی نظام سکونتگاهی یک منطقه به منظور توزیع سـرمایه گـذاري هـاي    

در ایـن راهبـرد بـا    . ایه می دهـد باشد ارکارآمد  ي موثر ولیت هاي مولد، به گونه اجدید در زمینه خدمات، تسهیالت، زیر ساختها و فعا

تجزیه و تحلیل وضع موجود به منظور تدوین تنظیم استراتژیهایی که به تدریج توزیـع سـرمایه گـذاریهاي توسـعه اي در سراسـر یـک       

  ) 25:1386توانا،  ضیاء(منطقه اصالح کنند، شروع می شود 

  

  : ورد مطالعهمعرفی محدوده م

این شهر از شمال به شهرسـتان  . طول جغرافیایی قرار دارد 4820تا  4815عرض جغرافیایی و  3818تا  3812اتدر مختص شهر اردبیل

مشگین شهر، از جنوب شهرستان خلخال و قسمتی از شهرستان میانه، از شرق به شهر مـرزي آسـتارا و از غـرب بـه شهرسـتان سـراب       

  . وان محدوده مورد مطالعه قرار داردل به عنهر اردبیي شمال شکیلومتر 3هر کلخوران در ش-روستا. محدود است

 -کـه روسـتا   داردشهر شیخ کلخوران به عنوان مرکز دهستان کلخوران مطرح است که این دهستان داراي ده روستا تحـت نفـوذ   -روستا

  .ب می شودشهر شیخ کلخوران بزرگترین و پرجمعیت ترین و مرکز این دهستان محسو

 -ایـن ناحیـه حـد فاصـل محـور اردبیـل      . قرار دارد 23شهر شیخ کلخوران در ناحیه  -ر اردبیل، روستامع شهي طرح جاطبق تقسیم بند

آستارا از شرق و از شمال به محدوده حوزه نفوذ و از جنوب به بافت پیوسته شـهر اردبیـل محـدود مـی      -مشگین شهر از غرب و اردبیل

  ). 1387اردبیل  طرح جامع شهر(شود 

  :قاي تحقییافته ه

ــا اســـتفاده از مـــدل   و اســـتفاده از فرمـــول هـــاي  SWOTدر ایـــن تحقیـــق بـ
 


sifirijRij

Rij
yij  و فرمـــول

max.wyijRij   نسبت به تحلیل و امتیازدهی به عوامل چهارگانهSWOT    پرداخته و به تدوین اولویت هاي راهبـردي توسـعه

  . م می نمائیمیل اقداشهر اردببر نقش  هر شیخ کلخوران با تأکیدش-پایدار روستا

 

 

  max.wyijRij

Rij

Rij
yij

fisiRij
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2

1

rij  امتیاز عاملj  از گروهi  

=si  امتیاز پنج بندي لیکرت  

=Fi فراوانی انتخاب ها  

=yij  وزن نسبی عاملj  از گروهi  

=Rij وزن نهایی هر عامل  

=wmax موجود جه اهمیت هر عامل در وضعامتیاز یا در .  

  : swotبررسی تجزیه و تحلیل عوامل 

شهر شیخ کلخوران با بهره گیري از نقطه نظرات کارشناسان امر نقاط قـوت   -به منظور شناسایی عوامل چهارگانه در توسعه پایدار روستا

حلیل جزیه و ته صورت تب 4و3و2و1ست و در جداول و ضعف همچنین فرصت ها و تهدیدهاي موجود پس از انجام مطالعات میدانی فهر

  . تنظیم گردیده است 2و1اري با استفاده از رابطه آم

  

  ماتریس تجزیه و تحلیل نقاط قوت -1جدول شماره 
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  وزن نهایی  امتیاز وضع موجود  وزن نسبی(s)نقاط قوت 

1S- 69/0  4  %173  پتانسیل گردشگري تاریخی، فرهنگی  

2S- 6/0  4  150/0  هب شیعه در ایرانگاه مذخاست  

3S- 56/0  4  140/0  پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی  

4S 45/0  3  153/0  گرایش مردم به مشارکت در امر توسعه  

5S- 43/0  3  145/0  ي توسعهوجود زیر ساخت هاي الزم برا  

  ) 1396: رندگانمنبع نگا(
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  ماتریس تجزیه و تحلیل نقاط ضعف -2جدول شماره 

  وزن نهایی  امتیاز وضع موجود  وزن نسبی  (W)نقاط ضعف

1W- 72/0  4  183/0  مهاجرفرستی  

2W- 61/0  4  154/0  عدم وجود بخش خدماتی  

3W-  43/0  3  143/0  ونی غیرمقاومکسابنیه موجود  

4W- 42/0  3  142/0  شهر شیخ کلخوران-عدم توجه مسئولین به روستا  

5W-28/0  2  140/0  عدم وجود شبکه ارتباطی مطلوب درونی  

  1396:منبع، نگارندگان

  زیه و تحلیل فرصت هاماتریس تج -3جدول شماره 

  وزن نهایی  امتیاز وضع موجود  وزن نسبی(O)ات هفرص

1O 66/0  4  165/0  هم پیوندي با بافت هاي شهر اردبیل  

2O58/0  4  147/0  توجه مسئولین به توسعه حاشیه شهر اردبیل  

3O 46/0  3  152/0  گردشگري در منطقه پتانسیل هاي باالي  

4O 42/0  3  143/0  وجود امکان حمل ونقل عمومی  

5O28/0  2  138/0  وجود سیاستهاي تمرکززدائی در سطح کالن ملی  

  ) 1396منبع، نگارندگان (

  هدیدهاماتریس تجزیه و تحلیل ت - 4جدول شماره

  وزن نهایی  ضع وجوداز وامتی  سبیوزن ن(T)تهدیدها

1T61/0  4  152/0  عدم توجه به آثار تاریخی در سطح منطقه اي  

2T 46/0  3  151/0  نبود مدیریت واحد شهري در شهر اردبیل  

3T  45/0  3  150/0  سطح منطقهنبود مدیریت کارآمد شهري در  

4T 29/0  2  147/0  توسعه بی رویه و ناموزون شهر اردبیل  

5T28/0  2  141/0  کمبود آب زراعی و بروز پدیده مهاجرت  

  ) 1396منبع نگارندگان (
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  : آنالیز عوامل درونی و بیرونی

ه طی آن اهمیت هر یک از عوامل اسـتراتژیک در  ی است کو بیرون مل درونییک ارزیابی و آنالیز عوایکی از مراحل فرآیند تحلیل استراتژ

  . قالب دو محیط جداگانه فوق الذکر صورت می گیرد

شهر شیخ کلخوران به لحاظ محیط درونی با قوتهاي به مراتب عمیـق تـر نسـبت بـه ضـعف هـا        -یافته هاي آنالیز نشان می دهد روستا

و  6/0، بیشینه تاریخی فرهنگی غنی با امتیاز نهـایی   69/0امتیاز نهایی  ریخی بادشگري تال هاي گراست در این رابطه پتانسیبرخوردار 

شـهر شـیخ کلخـوران بـا      -ترین قوتها است که در راسـتاي توسـعه روسـتا   از جمله کلیدي  56/0وجود زیر ساختهاي الزم امتیاز نهایی 

شهر شـیخ کلخـوران    -ل به لحاظ عوامل بیرونی روستادر مقاب. ی شوندقلمداد معوامل زمینه ساز توسعه  رویکرد توسعه پایدار به عنوان

روبروسـت کـه    46/0نبود مدیریت واحد شهري با امتیاز نهـایی   61/0با تهدیدهاي جدي چون عدم توجه به آثار تاریخی با امتیاز نهایی 

مده محسـوب مـی شـوند و در    موانع عه اي از هاي توسعهر شیخ کلخوران و راهبردش -در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار روستا

، 66/0مقابل این تهدیدها فرصتهاي ایده آلی چون هم پیوندي با بافت حاشیه اي شهر اردبیل به عنـوان مرکـز اسـتان بـا امتیـاز نهـایی       

هبـود  سعه و بین به توجه مسئولو تو 58/0امتیاز نهایی  پتانسیل هاي باالي گردشگري در سطح منطقه از جمله شهر اردبیل و سرعین با

شهر شیخ کلخوران براي توسعه با رویکرد توسـعه   -از مهمترین فرصتهاي فراروي روستا 46/0شرایط حاشیه شهر اردبیل با امتیاز نهایی 

  ) 4تا1جداول (پایدار می باشد 

براساس جداول آنالیز محیط درونی و آنالیز محیط بیرونی مهمترین قوت ها، ضعف هـا، فرصـت هـا و تهدیـدها براسـاس امتیـاز نهـایی        

 1Wمهمتـرین ضـعف عامـل     69/0پتانسـیل گردشـگري و تـاریخی بـا امتیـاز وزن نهـایی       ) 1S(مهمتـرین نقـاط قـوت   : اینگونه اسـت 

هم پیونـدي بـا بافـت حاشـیه      1Oشهر شیخ کلخوران عامل -مهمترین فرصت فراروي توسعه روستا 72/0مهاجرفرصتی با امتیاز نهایی 

  . است 61/0یاز وزن نهایی عدم توجه به آثار تاریخی در سطح کالن با امت 1Tشهر اردبیل به عنوان مرکز استان و مهمترین تهدید عامل 

نشان داده شـده اسـت   1شهر شیخ کلخوران با تأکید بر نقش شهر اردبیل در شکل شماره -موقعیت نوع راهبرد مناسب در توسعه روستا

را نشان می دهد درواقـع راهبردهـاي تهـاجمی     (SO)است که درواقع راهبرد تهاجمی + y31/0و روي محور + x38/0که روي محور 

(SO) شهر شیخ کلخوران با توجه به آنالیز مدل -ناسب ترین راهبردها و راهکارهاي توسعه روستامSWOT  محسوب می شود .  

  

  

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د بر نقش شهر شیخ کلخوران با تأکی-براي توسعه روستا SWOTرائه راهبردهاي چهارگانه ا: 1نمودار شماره                              

  .شهر اردبیل

  

  : (SO)هاي راهبرد

1SO شهر  -ایجاد فضاهاي گردشگري تاریخی با توجه به وجود زیرساخت هاي الزم براي توسعه روستا  
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2SO شهر شیخ کلخوران با رویکرد توسعه پایدار  -گسترش حمل و نقل عمومی براي توسعه روستا  

3SO شـهر شـیخ    -تاریخی شهر اردبیل و روسـتا  -فرهنگی بین جاذبه هاي فرهنگی -ایجاد و پیوند یک زنجیره گردشگري تاریخی

  کلخوران 

4SO شهر شیخ کلخوران با طرح مقاوم سـازي و اجـراي برنامـه هـاي جـامع توسـعه شـهر اردبیـل        -گسترش توسعه فیزیکی روستا 

  شهر شیخ کلخوران با رویکرد توسعه پایدار -هماهنگ با توسعه پایدار شهري و تهیه برنامه توسعه استراتژیک روستا

5SO هاي تمرکـز زدایـی در    شهر شیخ کلخوران با توجه به وجود اراضی وسیع کشاورزي و سیاست -ایجاد صنایع تبدیلی در روستا

  .سطح کالن منطقه اي

  : (ST)اهبرد هاي ر

1ST شهر شیخ کلخوران  -فرهنگی از طریقه توجه و ساماندهی فضاهاي تاریخی روستا -ارتقاي بخش گردشگري تاریخی  

2ST ن شهري توسعه سیاست هاي مدیریت مشارکتی با توجه به گرایش مردم در امر مشارکت و کاهش ناکارآمدي مدیریت کال  

3ST       توجه و ایجاد شرایط کشاورزي مدرن براي کاهش اثرات ناشی از کمبود آب زراعی و به تبـع آن بـروز پدیـده مهـاجرت هـاي

  روستایی 

4ST مـذهبی در روسـتا   -شهر شیخ کلخوران با برگزاري سمینارهاي فرهنگـی  -هویت بخشی به پیشینه تاریخی و فرهنگی روستا- 

  شهر شیخ کلخوران براي کاهش اثرات بی توجهی به آثار تاریخی 

5ST    گسترش استفاده از آب بازیافتی و اعمال سیاست جلوگیري از مصرف فاضالب خام جهت کشاورزي براي کاهش اثـرات وجـود

  مدیریت یکپارچه زیست محیطی 

  : (WO)هايراهبرد

1WO شهر شیخ کلخوران براي جلوگیري از مهاجر فرصتی -پیرامونی شهر اردبیل با روستا -تقویت روابط مرکز  

2WO  ایجاد بستري مناسب با ارائه سیاست هاي تشویقی از جمله وام هاي کم بهره براي مقاوم سازي ابنیه هاي مسکونی غیرمقاوم

  شیخ کلخوران  شهر -بافت روستا

3WO    ساماندهی و حفاظت از باغ ها و اراضی کشاورزي با استفاده از نیروهاي متخصص در امر برنامه ریزي و توسعه منطقـه اي تـا

  نیل به اهداف توسعه پایدار 

4WO شهر اردبیل بـا توجـه بـه وجـود امکانـات حمـل و نقـل         شهر شیخ کلخوران به -ایجاد اصالح و بهبود شبکه دسترسی روستا

  عمومی 

5WO شهر شیخ کلخوران با توجه به برنامـه چهـارم    -ایجاد بستر مناسب براي ارتقا بخش خدمات از جمله خدمات بانکی در روستا

  . توسعه کشور جهت نیل به اهداف توسعه پایدار

  : (WT)راهبرد هاي 

1WT-  تأکید بر ساخت ابنیه هاي مسکونی مقاوم مطابق با استانداردهاي معمول براي جلوگیري از خطرات زلزله خیزي منطقه  

2WT  ایجاد مدیریت یکپارچه محیط زیست شهري و روستایی و تدوین برنامه هاي جامع زیست محیطی  

3WT شهر -شهر شیخ کلخوران با مدیریت کارآمد و تدوین برنامه هاي توسعه اي روستا -سئولین رده باالي منطقه به روستاتوجه م  

4WT شهر شیخ کلخوران  -ساماندهی و جلوگیري از توسعه ناموزون شهري در بافت حاشیه شهر اردبیل و رعایت حریم روستا  

5WH       سـطحی در بخـش   اصالح و تکمیل سیستم جمع آوري و انتقال آب هاي سطحی بـه منظـور افـزایش بهـره دهـی آب هـاي

  . کشاورزي

  : (QSPM)از روش کمی برنامه ریزي استراتژیک تحلیل راهبردها با استفاده

بلنـدي از اسـتراتژي هـا و راهکارهـا     ارائـه لیسـت   روستایی و منطقه اي ،یکی از مشکالت بسیاري از طرح ها و ایده هاي توسعه شهري

در حالی که طرح هاي توسعه اي عمالً در اجراي استراتژي ها و راهکارها نیاز به مشخص شدن اولویـت هـاي اصـلی    . جهت توسعه است

ر بخشـی  شهر شیخ کلخوران به لحاظ میزان اثـ  -از این رو اولویت بندي استراتژي هاي موثر و راهکارهاي مناسب توسعه روستا. هستند

نظر می رسد از این رو در این پژوهش و تحقیق از ماتریس کمی سازي برنامـه ریـزي اسـتراتژیک اسـتفاده     یک امر اساسی و ضروري به 

شده است تا با در نظر گرفتن میزان جذابیت و اثربخشی هر یک از راهبردهاي مطرح شده در رابطه با تمامی عوامـل درون زا و بـرون زا   
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 QSPMنتایج آنـالیز کمـی   . یخ کلخوران مناسب ترین راهکار توسعه به ترتیب اولویت در یک ماتریس مشخص گرددشهر ش-در روستا

  .مشخص شده است 8تا  5در جدول هاي 

                                                                                                                     

  

  SO&STعوامل درونی استراتژي  QSPMماتریس  -5جدول                                                                                                                     

SO & ST  

IEF وزن

  نهایی

1SO2SO3SO4SO5SO1ST2ST3ST4ST5ST

AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  

1S69/0  307/2238/1307/2169/0169/0479/2169/0169/0238/1169/0

2S6/0  2  2/1  2  7/1  3  8/0  1  6/0  2  2/1  3  8/1  1  6/0  1  6/0  4  6/2  1  6/0  

3S56/0  4  24/2  3  68/1  3  68/1  3  68/1  3  68/1  3  68/1  2  12/1  2  12/1  2  12/1  2  12/1  

4S45/0  1  45/0  1  45/0  2  9/0  1  45/0  1  45/0  2  9/0  1  45/0  1  45/0  4  8/1  1  45/0  

5S43/0  1  43/0  1  43/0  2  86/0  3  29/1  2  86/0  2  86/0  4  72/1  1  86/0  2  86/0  2  86/0  

1W72/0  3  16/2  2  44/1  2  44/1  3  16/2  4  88/2  3  16/2  2  43/1  3  16/2  2  44/1  2  44/1  

2W61/0  3  83/1  3  83/1  3  83/1  2  22/1  3  83/1  3  83/1  3  83/1  2  21/1  1  61/0  1  61/0  

3W43/0  2  86/0  1  43/0  1  43/0  4  72/1  2  86/0  1  43/0  2  86/0  1  43/0  1  43/0  1  43/0  

4W42/0  2  84/0  2  84/0  2  84/0  2  84/0  2  84/0  2  84/0  2  84/0  2  84/0  3  26/1  1  42/0  

5W28/0  1  28/0  1  28/0  1  28/0  3  84/0  1  28/0  1  28/0  1  28/0  1  20/0  1  28/0  1  28/0  

  9/6    78/11    6/8    83/9    5/13    57/11    49/11    13/12    96/9    36/12      جمع
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  SO&STعوامل بیرونی استراتژي  QSPMماتریس  -6جدول

SO & ST  

IEF وزن

  نهایی

1SO2SO3SO4SO5SO1ST2ST3ST4ST5ST

AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  

1Q66/0  232/1464/2398/1464/2232/1398/1232/1166/0232/1166/0

2Q58/0  4  32/2  2  16/1  4  32/2  1  58/0  1  58/0  4  37/2  1  58/0  1  58/0  3  74/1  1  58/0  

3Q46/0  1  46/0  3  28/1  1  46/0  2  92/0  2  46/0  1  46/0  2  92/0  1  46/0  1  46/0  2  92/0  

4Q42/0  2  84/0  4  68/1  2  84/0  2  84/0  2  42/0  2  84/0  1  42/0  1  42/0  1  42/0  1  42/0  

5Q28/0  1  28/0  2  56/0  2  56/0  2  56/0  2  84/0  2  56/0  3  84/0  2  56/0  2  56/0  2  56/0  

1T61/0  3  44/2  1  61/0  2  44/2  1  44/2  1  61/0  4  44/2  1  61/0  1  61/0  4  44/2  1  61/0  

2T46/0  1  92/0  3  38/1  3  92/0  1  92/0  1  46/  1  46/0  3  38/1  1  46/0  1  46/0  1  46/0  

3T45/0  1  45/0  2  9/0  1  35/1  2  35/1  2  9/0  1  45/0  3  35/1  1  45/0  2  9/0  2  9/0  

4T29/0  1  28/0  3  87/0  1  29/0  2  29/0  2  29/0  1  29/0  1  29/0  1  29/0  1  29/0  1  29/0  

5T28/0  1  28/0  1  28/0  1  28/0  1  28/0  1  12/1  1  28/0  1  28/0  4  12/1  1  28/0  4  12/1  

  18/6    97/6    83/5    92/7    91/7    93/6    3/8    27/9    12/11    42/7      جمع

  08/13    75/18    43/14    75/17    48/21    5/18    79/19    4/21    08/21    78/19      جمع کل

  

  WO&WTعوامل درونی استراتژي  QSPMماتریس  -7جدول

SO & ST  

IEF وزن

  نهایی

1WO2WO3WO4WO5WO1WT2WT3WT4WT5WT

AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  

1S69/0  238/1169/0269/0228/1228/1169/02  28/1307/2169/0161/0

2S6/0  1  6/0  1  6/0  2  6/0  1  2/1  1  6/0  1  6/0  1  6/0  1  6/0  1  6/0  1  6/0  

3S56/0  3  68/1  2  12/1  3  12/1  2  68/1  2  12/1  2  12/1  2  12/1  2  12/1  2  12/1  1  56/0  

4S45/0  1  45/0  1  45/0  1  45/0  1  45/0  1  45/0  1  45/0  1  45/0  1  45/0  1  45/0  1  45/0  

5S43/0  2  86/0  3  29/1  2  29/1  2  86/0  1  86/0  3  29/1  1  43/0  3  29/1  2  29/1  2  81/0  

1W72/0  4  88/2  2  44/1  2  44/1  2  44/1  2  44/1  2  44/1  2  44/1  3  16/2  1  72/0  3  16/2  

2W61/0  2  22/1  1  61/0  3  61/0  1  83/1  1  61/0  1  61/0  1  61/0  2  22/1  1  61/0  1  6/0  

3W43/0  2  86/0  4  43/0  1  43/0  2  43/0  4  86/0  4  72/1  1  43/0  1  43/0  1  43/0  1  43/0  

4W42/0  3  26/1  3  26/1  3  84/0  1  26/1  3  42/0  3  26/1  3  26/1  4  68/1  2  84/0  2  84/0  

5W28/0  2  56/0  1  28/0  1  54/0  1  28/0  1  28/0  1  28/0  1  28/0  1  68/0  2  56/0  1  28/0  

  48/7    31/7    33/10    05/8    46/9    02/8    81/10    03/8    46/9    73/11      جمع

  

  WO&WTستراتژي عوامل بیرونی ا QSPMماتریس  -8جدول

SO & ST  

IEF وزن

  نهایی

1WO2WO3WO4WO5WO1WT2WT3WT4WT5WT

AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  AS  TAS  

1Q66/0  464/2232/1166/0398/1166/0166/0166/0232/1398/1166/0

2Q58/0  2  16/1  1  58/0  1  58/0  1  58/0  2  16/1  1  58/0  2  16/1  1  58/0  1  58/0  1  58/0  

3Q46/0  2  92/0  2  92/0  1  46/0  2  92/0  2  92/0  1  46/0  1  46/0  3  38/1  3  38/1  1  46/0  



11

4Q42/0  2  84/0  4  68/1  1  42/0  4  68/1  1  42/0  1  42/0  1  84/0  2  84/0  2  84/0  1  42/0  

5Q28/0  2  56/0  2  56/0  2  56/0  2  56/0  3  84/0  2  56/0  1  28/0  4  12/1  1  28/0  2  56/0  

1T61/0  2  22/1  1  61/0  1  61/0  1  61/0  1  61/0  1  61/0  1  61/0  1  61/0  1  61/0  1  61/0  

2T46/0  2  92/0  1  46/0  1  46/0  1  46/0  1  46/0  1  46/0  1  46/0  1  46/0  3  38/1  1  43/0  

3T45/0  3  35/1  2  9/0  2  9/0  2  9/0  2  9/0  2  9/0  2  9/0  3  35/1  2  9/0  1  45/0  

4T29/0  2  58/0  1  29/0  1  29/0  2  58/0  1  29/0  1  29/0  1  29/0  2  58/0  4  16/1  2  29/0  

5T28/0  1  28/0  1  28/0  3  84/0  1  28/0  1  28/0  1  28/0  2  56/0  1  28/0  1  28/0  4  12/1  

  61/5    39/9    52/8    29/6    22/5    36/6    55/8    78/5    6/7    47/10      جمع

  09/13    7/16    85/18    34/14    68/14    28/14    39/19    81/13    06/17    2/22    جمع کل

  

  

ماتریس اولویت بندي راهبردهاي توسعه اي  -9جدول SOSTSOWT   براساس مدل(QSPM)  

  

  شهر شیخ کلخوران با تأکید بر نقش شهر اردبیل-براي توسعه روستا SWOTراهبردهاي ترکیبی   امتیازنهایی  اولویت

1  2/22  1WO- شهر شیخ کلخوران براي جلوگیري از مهاجرفرصتی- تقویت روابط مرکز پیرامون شهر اردبیل با روستا  

2  48/21  1ST- شهر شیخ کلخوران - فرهنگی و ساماندهی فضاهاي تاریخی روستا -ارتقاي بخش گردشگري تاریخی  

3  4/21  
3SO شهر - تاریخی شهر اردبیل و روستا - فرهنگی بین جاذبه هاي فرهنگی -ایجاد و پیوند یک زنجیره گردشگري تاریخی

  شیخ کلخوران

4  08/21  2SO- شهر شیخ کلخوران با رویکرد توسعه پایدار- گسترش حمل و نقل عمومی براي توسعه روستا  

5  78/19  4SO شهر با طرح مقاوم سازي و اجراي برنامه هاي جامع توسعه شهر اردبیل-گسترش توسعه فیزیکی روستا  

6  78/19  1SO ایجاد فضاهاي گردشگري تاریخی با توجه به وجود زیرساخت هاي الزم براي توسعه  

7  36/19  
4WO شهر شیخ کلخوران به شهر اردبیل با توجه به وجود امکانات حمل و نقل -ح و بهبود شبکه دسترسی روستااصال

  عمومی

8  85/18  
3WT  شهر شیخ کلخوران با مدیریت کارآمد و تدوین برنامه هاي توسعه روستا- روستا 2توجه مسئولین ردهب االي منطقه-

  شهر

9  75/18  
4ST شهر با برگزاري سمینارهاي فرهنگی و مذهبی براي کاهش اثرات  -هویت بخشی به پیشینه تاریخی و فرهنگی روستا

  بی توجهی به آثار تاریخی

10  5/18  5SO- ت هاي تمرکززدائیشهر شیخ کلخوران با توجه به وجود اراضی وسیع کشاورزي و سیاس- ایجاد صنایع تبدیلی در روستا  
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  : نتیجه گیري

 , QSPMشهر شیخ کلخوران با تأکید بر نقش شهر اردبیـل بـا اسـتفاده از مـدل      -در این پژوهش به بررسی راهکارهاي توسعه روستا

SWOT براساس مدل . پرداخته شدSWOT  شـهر شـیخ کلخـوران بـا اسـتفاده از       -نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي روستا

مشخص گردید و با استفاده از طیف سنجی لیکرت این نقطه نظرات مورد آنالیز کمی قرار گرفـت  ) روش دلفی(نظرات کارشناسان نقطه 

  : این گونه است  SWOTبراساس نتایج آنالیز مهمترین قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها براساس ماتریس تحلیل 

مهمترین نقطه قوت  1S مهمترین ضعف عامل 69/0اي گردشگري و تاریخی با امتیاز وزن نهایی پتانسیل ه ، 1W  مهاجرفرصتی با

مهمترین فرصت فرا روي توسعه عامل  72/0امتیاز نهایی  1O  و  22/0هم پیوندي با بافت حاشیه اي شهر اردبیل با امتیاز وزن نهایی

امل جدي ترین تهدید ع 1T  می باشد که با توجه به نمـودار گرافیکـی    61/0عدم توجه به آثار تاریخی در سطح کالن با امتیاز نهایی

براي اولویـت بنـدي   . می باشد (SO)شهر شیخ کلخوران راهبرد تهاجمی  -موقعیت نوع راهبرد مناسب در توسعه روستا SWOTمدل 

گردید که نتایج ایـن آنـالیز نشـان مـی دهـد راهبـرد        QSPMقدام به آنالیز روش کمی استراتژیک شده ا راهبردهاي توسعه اي تدوین

 1WO راهبـرد  ) 2/422(شهر شیخ کلخوران بـراي جلـوگیري از مهاجرفرصـتی    -تقویت روابط مرکز پیرامونی شهر اردبیل با روستا

 1ST راهبـرد  )48/421(شـهر شـیخ کلخـوران     -فرهنگـی و سـاماندهی فضـاهاي تـاریخی روسـتا      -ارتقاي بخش گردشگري تاریخی

 3SO شـهر شـیخ    -تاریخی شـهر اردبیـل و روسـتا    -فرهنگی بین جاذبه هاي فرهنگی -ایجاد پیوند یک زنجیره گردشگري تاریخی

کلخوران   راهبرد  /421 2SO شهر شیخ کلخوران محسوب می شـود کـه در   -گسترش حمل و نقل عمومی براي توسعه روستا

ماتریس اولویت بندي راهبردها جزء اولویت هاي باال به شمار می روند و پس از آنها راهبرد  2SO  با  8518 راهبـرد   / 4ST 

با   7518 و راهبرد  / 5SO  با  518 شهر شیخ کلخوران با تأکیـد بـر نقـش     -امتیاز ده راهبرد اولویت دار توسعه روستا /

  . شهر اردبیل محسوب می شوند
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  : منابع

یداري گردشگري در روستاهاي تاریخی و فرهنگی ایـران بـا تأکیـد بـر پـارادایم توسـعه پایـدار        ارزیابی پا) 1390(افتخاري، عبدالرضا  -

  104شهري، فصلنامه مطالعات گردشگري شماره 

  بررسی مطالعه الگوي توسعه فیزیکی شهر اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ) 1383(بابائی، مازیار  -

  توسعه پایدار، دانشنامه مدیریت شهري و روستایی ، چاپ اول) 1387( ترشیزي، میترا  -

  مقدمه اي بر جغرافیا و توسعه پایدار، نشر اقلیدس، مشهد ) 1383(رحیمی، حسینی  -

  گردشگري خانه هاي دوم و اثرات آن بر نواحی روستائی، نشریه پژوهش هاي جغرافیایی) 1384(رضوانی، محمدرضا -

  . توسعه پایدار، چاپ اول، انتشارات سمت تهران) 1386(زاهدي، شمس السادات -

  )1387(طرح جامع شهر اردبیل  -

  روند تبدیل روستا به شهر و پیامدهاي آن در شهرستان تالش، فصلنامه جغرافیا و توسعه شماره دهم ) 1386(ضیاء توانا، محمدحسن -

لش هاي مدیریت توسعه پایدار روستاهاي ایـران، فصـلنامه روسـتا و    چشم انداز آینده جمعیت روستایی و چا) 1392(کالنتري، خلیل  -

  2توسعه سال شانزدهم شماره 

  13شهر جماران فصلنامه منظر شماره -ي براي احیاي منظر روستامنظرشدي، در نگاه استراتژیک راهبردهاي) 1389(یار احمدي، سمانه  --


