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  چکیده
 .ابـدییمبستر جغرافیایی معنا و مفهوم  در یک هايکاربرانواع فعالیت و  جمعیت،شهر اصطالحی است که از ترکیب 

پایـه و  -منبـع یر شهرهاي معدنی،ظدر میان انواع شهرهاي موجود، نوع خاصی از شهرها وجود دارد که با اصطالحاتی ن
هایی است که از استخراج منابع معدنی شکل گرفتـه و سکونتگاهمربوط به  ،این نوع شهرها. شوندیمناخته استخراجی ش
راهبـردي بـا توجـه بـه  يزیربرنامـهچهـارچوب . کننـدعنوان یک شهر گسترش یافتـه و تکـوین پیـدا مـیبه تدریج به

فرهنگـی و کالبـدي، ابـزاري مناسـب بـراي  ی،اجتماع اکولوژیکی، خود و توجه به مجموعه شرایط اقتصادي، يهایژگیو
عسـلویه در جنـوب ایـران و در  یشهر ساحل. باشدمیدر شهرهاي استخراجی  توسعه پایدارطراحی و تدوین راهبردهاي 

ثر از متأ اندام استخراجی دانست که در مدتی کوتاه واز شهرهاي کوچک يانمونه توانیمرا  خلیج فارسشمالی  يکرانه
بـه کـانون  شـدهشناختهتـر روسـتایی و کم يامنطقـهاز  ،گـاز يصـدور انـرژپـاالیش و  مرتبط با استخراج، يهاتیفعال
تبـدیل شـده اقتصاد ملی عرصه شهري مهم و اثرگذار در به  ،هاتیفعالاز این  متأثر صنعتی و -عظیم انرژي يهاتیفعال

سـازي کمـی سیو مـاتر SWOTردي در قالـب مـدل راهبـ يزیربرنامهبا استفاده از روش تحلیل  پژوهشدر این است. 
شناسـایی و  ،شهر استخراجی عسلویه توسعه پایدار يزیربرنامه براي راهبردهاي مختلف ،)QSPM( راهبردي يزیربرنامه

توسـعه ارزیابی وضعیت موجـود  .ه استکارهاي الزم تدوین شدراه ن راهبرد انتخاب و متناسب با آن،ها بهتریاز میان آن
و توجـه بـراي ایـن شـهر بـا  دیتأکسناریوي قابل  نیتریاصلعنوان که راهبرد تنوع به دهدیمنشان  شهر عسلویه ارپاید

  .باشدمی فراروي شهر يهادیتهد تعدیل یا رفعبراي  هافرصتاز نقاط قوت و  يریگبهره براي تخصیص مجدد منابع
  

 عسلویه ،QSPM ماتریس ،SWOTمدل  تحلیل راهبردي، شهر استخراجی، :هاي کلیديواژه
  

  1لهأمس طرحو مقدمه 
ــهپایــه و اســتخراجی  -منبــع يدر شــهرها ــوب  ژهی

خـام و  يهـايبـرداربهـرهدلیـل بـه ،زیخنفتشهرهاي 
فرآینـد  ناپذیر،وابستگی اقتصاد شهري به منابع تجدید

با نزدیـک  زیرا. کندیمتوسعه از الگویی ناپایدار تبعیت 
حیات اجتماعی و اقتصادي  ادامه ،ریذخاشدن به پایان 

. از جملـه شـودیمـجـدي مواجـه  يهاچالشبا  هاآن
 ،مانیمسجدســلشــهر  ،ياندازچشــممصــادیق چنــین 

                                                             
 mokhtaryus@yahoo.com مسئول مکاتبه:*

اولین شهر نفتی ایران است. در ایـن شـهر کـه زمـانی 
شهرهاي کشـور در  نیترمدرنو یکی از  ياافسانهشهر 

 ریذخـابا کاهش تـدریجی  ،شدیممحسوب  زمان خود
رونـق خـود را از  ،خورشیدي 1340 از اواخر دهه نفتی

حیات شـهري نیـز دچـار افـت  ،دست داد و در پی آن
 بـدونکه اکنون به شهري فقیـر و به طوري شدید شد،

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

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

اقتصاد  ،یشدنتماماز این منبع با ارزش اما  يبرداربهره
 معمـوالًو از آنجایی کـه  شودیمشهري نیز دچار رکود 

و وابسته به منابع  يعدبُ تکاقتصادي  شهرها، گونهنیا
قادر بـه  ناپذیر کانی) دارند،(و دیگر منابع تجدید نفتی

ــه ــ ادام ــابرحی ــتند. بن ــود نیس ــوب خ ــا ات مطل این ب
ــره ــرداربه ــايب ــتفاده از  يه ــتمر و اس ــاروشمس  يه

و نیـز  (و دیگر منابع کـانی) بهینه در استخراج نفتغیر
 کیـبع از اقتصاد شهر به استخراج این من دلیل تکیهبه

اقتصـاد شـهري در تنـوع عدم بودن و  يعدبُ تکو  سو
پایـه) از سـوي  -طـور کلـی منبـع(و به شهرهاي نفتی

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

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

در اسـت.  يزیربرنامـهدر فرآینـد  نگرکـلسیستمی و 
عنـوان رویکردهـاي راهبـردي بـه راستاي ایـن هـدف،

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

و وجود با توجه به شرایط شهر استخراجی عسلویه 
وسعه در این شهر در ابعاد ساز روند تناپایدار هايزمینه

 عنــوان تعیــینبــا ضــرورت انجــام پژوهشــی  مختلــف،
 عسـلویه شـهربـراي  شهري پایـدار، راهبردهاي توسعه

باالي تهدیـدها و  ظرفیتعنوان شهري استخراجی با به
 اجتمـــاعی، اقتصـــادي، ،محیطیزیســـت هـــايچالش

زیــرا ؛ رســدمینظــر بــه ضــروري فرهنگــی و کالبــدي
را بـراي ایـن  ناپـذیريجبراناثـرات  ،بـه آن یتوجهبی

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

 المللـیبینامري که در ادبیات نظري توسعه در سـطح 
عنوي هـر مادي و م هايسرمایهاست. زیرا  ناپذیرتوجیه

صحیح  جامعه با محدودیت مواجه است و لزوم استفاده

 مسـئولی اســت جامعـههـر  وظیفـه ،هـاآنو بهینـه از 
  ).  10: 1385 پور،(رکنی

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

ــب  ــهقال ــردي و  ریزيبرنام ــريبهرهراهب نظــرات  از گی
 ضمن شناسـایی نقـاط قـوت، و نخبگان، نظرانصاحب

ــعف، ــت ض ــافرص ــد ه ــا،و تهدی ــالش  ه ــین درت  تعی
کـار بـراي راهبـرد و راه تـرینمطلـوبو  تـرینمناسب
اسـتفاده از  آینـده ایـن شـهر اسـتخراجی دارد. توسعه
از رویکرد سیسـتمی  يریگبهرهراهبردي با  يزیربرنامه

ــدیمــ نگرکــلو  ناخت صــحیح و کامــل از بــه شــ توان
بــر رونــد توســعه در شــهرهاي  مــؤثر ينــدهایفرآ

پایه منجر شده و ضمن شناسـایی  -استخراجی و منبع
 بـا ارائـه ،ناپایدارساز محیط شهر بروز يهانهیزمدقیق 

رونــد  يدارسـازیپابـه  کارهـاي مناسـب و مطلــوب،راه
این بنـابر. نمایـدشهرهاي استخراجی کمـک  در توسعه

 يهـاراهبـرد تدوین و ارائه این پژوهش،ام انجهدف از 
مطلوب و مناسب بـراي شـهر اسـتخراجی عسـلویه در 

بـا  ،در جنوب کشور ایـرانخلیج فارس شمالی  يکرانه
شهري بـا اسـتفاده از  يروند توسعه يدارسازیپاهدف 

 و تهدیـدها هافرصـت ضـعف، نقاط قوت، روش تحلیل
)SWOT1 ( هبــردي را يزیربرنامـهو تشـکیل مــاتریس

  .باشدمی) QSPM2( یکمّ
  

 تحقیق پیشینه
 ،و داخل کشـور ایـران المللیبینتاکنون در سطح 

مختلــف و در  هــايرشــتهتحقیقــات متعــددي در 
 هـايبافـت هاي شهري،پسماند ،گردشگري هايحوضه

ــوده، ــنعت و فرس ــتفاده از  ص ــا اس ــل... ب ــايتحلی  ه
در کشـور  راهبردي انجام گرفته اسـت. امـا ریزيبرنامه
ــران ــهرهاي  ،ای ــا ش ــرتبط ب ــات م ــدودي از مطالع مع

استخراجی و منبع پایه با اسـتفاده از ایـن روش انجـام 
و مـرتبط بـا  سوابق ایـن پـژوهش از یبخش شده است.

    باشد؛می به شرح ذیلراهبردي  هايتحلیل

                                                             
1.Swot= (strength  and weaknesses and 

opportunity and threats) 
2. Quantities strategic planning matrix  
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عنـوان  بـادر پژوهشی  )2004( 1اکسی هوي و یالین -
معـدنی بـا اسـتفاده عملکرد شهري در شـهر  مطالعه«

به بررسی موضوع در سـطح شـهرهاي  ،»SWOTمدل 
نتایج تحلیل راهبـردي . اندپرداختهکشور چین معدنی 
 ،نقـاط قـوت شـهر معـدنی نیترمهمکه  دهدیمنشان 

 ،شـهرهاایـن  ضـعف نقطه نیترمهمو توانایی صادرات 
ــکســاختار  ــین اســت یمحصــول ت ــرمهم. همچن  نیت

صـنعت  تغییر شکل دادن پایهشهر، فرصت  يهافرصت
و  بررسـی ،شـهرهااین نـوع  تهدید نیترمهمقدیمی و 

  .است شهرهااین  روند توسعه بارهناکافی در مطالعه
 SWOTتحلیل «در تحقیقی با عنوان  )2007( 2هاال -

به بررسـی  ،»شهري راهبردي توسعه يزیربرنامهجهت 
خته اسـت. شهر دارالسالم کشور تانزانیا پرداموضوع در 
رویکـرد مـدیریت  ،ایـن پـژوهش يهاافتـهیبر اسـاس 

در  ا روندمحورشهري نسبت به رویکرد مدیریت جامع ی
و در شـهر صـورت عـام شـهرها بـه اداره و يزیربرنامه

  . است تريقو ،طور خاصدارالسالم به
عنـوان  با يامقاله) در 2012( پور و همکارانشخلیفه -
ــوات در « ــل س ــاربرد تحلی ــهبک ــردي  يزیررنام راهب

موضوع در سطح شهر اصـفهان  يبه مطالعه ،»محیطی
کـه موقعیـت شـهر  دهـدیمـنتایج نشـان . اندپرداخته

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

افـزایش  گسترش شهري و توسـعه صـنعتی، ،در مقابل
آلودگی هوا  ،رودندهیزاب و تغییر کیفیت آب تقاضاي آ

شـهر  يدهایـتهدو  هاضـعف نیتـرمهم ،و ترافیک باال
  .ندیآیماصفهان به شمار 

 با يامقاله) در 2014( منش و همکارانرسولی -
 زیآمتیموفقدر اجراي  مؤثربررسی عوامل «عنوان 

به بررسی موضوع در سطح  ،»شهري يراهبرد توسعه
 دهدیمنتایج پژوهش نشان . اندرداختهپشهر قزوین 

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

 فرآیند کردن، نهادینه ،مؤثر مشارکت ،سازياجماع

                                                             
1. Xihui and Yalin 
2. Halla 

در  کنندهنییتعاز فاکتورهاي  يسازتیظرفرهبري و 
  . ندیآیمموفقیت این راهبرد به شمار 

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

شهر دوگنبدان را  ،»اقتصادي ابعاد بر دیتأک با زیخنفت
که شـهر  دهدیمنتایج نشان . انددادهمورد مطالعه قرار 

ــدان ــه دوگنب ــهري ب ــوان ش ــتعن ــتاي  زیخنف در راس
دي بـا عوامــل متنــوع عـد اقتصــاشــهري از بُ يتوسـعه

نقـاط  نهـایی، يبندتیاولوو در  روستروبهاستراتژیک 
از نقـاط قـوت و  تـريقـوضعف و تهدیدها بـه مراتـب 

    محیط بیرونی است.  يهافرصت
ــارانش - ــی و همک ــه) در 1389( عمران ــا  يامقال ب

ت سیسـتم مـدیری بهینـه يهاياستراتژتدوین «عنوان 
 ،»QSPMو   SWOTوشپسماند شهري با استفاده از ر

در ایــن . انــددادهشــهر ســاري را مــورد مطالعــه قــرار 
و  مبـدأتفکیـک از  يهـابرنامه راهبرد توسعه ،پژوهش

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

  ساري معرفی شده است.
عنـوان  بـاقیقی ) در تح1390( قدمی و همکارانش

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

به بررسی موضـوع در  ،»QSPM سیو ماتر IEA آنالیز
نتـایج تحقیـق . اندپرداختهسطح شهر نفتی دوگنبدان 

عنـوان شـهري بـه کـه شـهر دوگنبـدان دهدیمنشان 
 هانهیهزمیان استراتژیک  يهاچالشبا  ،وابسته به نفت

متنـوع یـا  يعدبُ تکاقتصاد  یعنی. روستروبهو منافع 
صـاد آن بـه منـابع اقتصاد شهري و وابستگی اقت نبودن
 نیترمهماز  ،سازي روزافزونناپذیر با فرآیند تهیتجدید
 يهـاتیظرفهاي آن است و در مقابل و تهدید هاضعف

تجـاري و  ،کشـاورزي يهـاتیـفعال باال بـراي توسـعه
شـهر  يهـافرصـتو  قـوتنقـاط  نیترمهمخدماتی از 

  .دیآیمشمار پایدار شهري به توسعه براي
با عنـوان  يامقاله) در 1390( رهنمایی و همکارانش -
شهري مراغه با اسـتفاده  يتوسعه يهاتیقابلارزیابی «

به بررسـی موضـوع در  ،SWOT-ANPاز مدل ترکیبی 
 ،هــاافتــهیبــر اسـاس . انــدپرداختهاغـه شــهر مرسـطح 
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راهبـرد  شهري مراغه، راهبرد براي توسعه نیترمناسب
آموزش عالی در شهر و تبدیل مراغه به شـهري  توسعه

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

 بـا یوهشـ) در پژ1392( فر و همکـارانشربیعی -
پایدار شهر زنجـان از دیـدگاه  يارزیابی توسعه«عنوان 

بـه بررسـی  ،»swotتکنیـک  يبـر پایـه یطیمحستیز
نتـایج نشـان اند. موضوع در سطح شهر زنجان پرداخته

جـدول مـاتریس عوامـل  داروزنکل امتیاز  که دهدیم
 36/2و در جدول ماتریس عوامل خارجی  64/2داخلی 

. باشـدیمـتـر از میـانگین ینپای ،است که عدد حاصله
 ،بـراي ایـن شـهر شـدهحاصلچنین نوع اسـتراتژي هم

  .استاستراتژي تنوعی 
در ادبیـات : هـا و مبـانی نظـريمفاهیم، دیـدگاه

بـر مفهـوم توافق اندکی مبنـی ،ریزيبرنامهمدیریتی و 
سیر  ).2: 1384مرادي مسیحی، ( استراتژي وجود دارد

اتژي طـی سـالیان متمـادي و اسـتر ریزيبرنامهتحول 
 ،د که حاصل آنشباعث تلفیق و ترکیب این دو مفهوم 

 ).233: 1383 (زیــاري، اســتراتژیک اسـت ریزيبرنامـه
ــردي در  ــرد راهب ــهرویک ــکل  ریزيبرنام ــه ش ــدا ب ابت

دستیابی به پیـروزي در  برايراهبردهاي خاص نظامی 
 ,Hayley( نظـامی رایـج بـود هـايگروه میـانجنـگ 

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

 ).2: 1384 مـرادي مسـیحی،( جاي خـود را بـاز کـرد
اسـت کـه  ریزيبرنامـهراهبـردي نـوعی از  ریزيبرنامه

جامع با عمل و عوامـل اجرایـی و  ریزيبرنامهبیشتر از 
نیسـت  دلیـلبی. اسـت سازي در ارتباطفرآیند تصمیم

 ریزيبرنامـه«، ریزيبرنامـهایـن نـوع که در آمریکـا بـه
در ایـن نـوع  ،فریـدمن . به عقیـدهانددادهلقب  »عملی
دیگر ادغـام شـده یکبا  ریزيبرنامهعمل و  ،ریزيبرنامه
یافته بـراي اتخـاذ کوششی است ساخت و )58: (همان
 زمان،اساسی و انجام اعمالی که ماهیت سا هايتصمیم

توسط سـازمان  هافعالیتنوع فعالیت و دلیل انجام آن 

 (زیـاري و همکـاران، بخشـدمیرا شکل داده و مسـیر 
1388 :151.(    

استراتژیکی در واقع از بطن مدیریت  ریزيبرنامه
 1960 زاده شده است که ابتدا در دههاستراتژیک

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

معتبر و  هايشناخت را بر پایه ریزيبرنامهروند  رویکرد،
روند  در این رویکرد،. سازدمیامکانات واقعی استوار 

به جاي تعیین تکلیف قطعی و نهایی در  گیريتصمیم
صورت موجود و به هايتوانو  هاظرفیتراستاي 

در  ).Faludi, 1973: 207( پذیردمیانجام  گامبهگام
یک ابزار جدید  صرفاًرویکرد راهبردي  ،حقیقت

نوین تفکر نیز به  يبلکه یک شیوه ،نیست ریزيبرنامه
   ).Wilson, 2000: 29( آیدمیشمار 

شهري  ریزيبرنامهراهبردي در  ریزيبرنامهرویکرد 
در پی پاسخگویی به انبوهی از معضالت شهري شکل 

جامع در رویارویی با  هايبرنامهتی که گرفت. مشکال
در واقع ). Halla, 2007: 131( ناکام مانده بود هاآن

و ناکامی  سویکف شهري از مختل هايضرورتنیازها و 
 ،از سوي دیگر هاآنگویی به سنتی در پاسخ رویکردهاي

 نیا،سعید( نگرش راهبردي شده است گیريشکلباعث 
 رویکرد راهبردي، هايگیویژبا توجه به  ).86: 1382

شهري که  يپایداري توسعه ياین رویکرد در زمینه
اساسی جهان در قرن  هايچالشعنوان یکی از امروزه به

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

ارتقاي کیفیت زندگی شهري و در نهایت  اثرات منفی،
). Wellington, 2006: 4( پایدار شهري است يوسعهت

 ریزيبرنامهدر تحلیل مسائل شهري با استفاده از 
و  SWOTاز دو تکنیک  کارگیريبهاستفاده و  ،راهبردي
QSPM  ابزار تحلیلی سوات. استبسیار مرسوم و رایج، 

ایجاد نظم و برقراري  براياساسی  هايروشیکی از 
ل راهبردي است و از بهترین مناسبات ویژه بین مسائ

 آیدمیبراي تحلیل و هدایت محیط به شمار  هاروش
)2007: 3369 ,Yuksel and Dediren.(   
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   SWOTچارچوب تحلیل  - 1 شکل
  )Gorner, 2012: 195 مأخذ: (

  
 روش تحقیق 

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردي است. در ایـن 
پایـدار شـهري در  راهبردهاي توسعه تدوین برايپژوهش 

راهبــردي  ریزيبرنامــهمــورد مطالعــه، از چــارچوب  شــهر
 راهبردهـاياستفاده شده است. در این چارچوب، تـدوین 

جامعـه مـورد مطالعـه  هـايویژگیو مبتنی بـر  بینانهواقع
و  SWOT. ابزار اصـلی در ایـن روش، مـدل تحلیـل است

اسـت کـه ) QSPM( يی آلترناتیوهاي راهبردماتریس کم
 يتوسـعه يدر حوزه ویژه بهو  المللیبیندر سطح  امروزه

ــدار شــهري، . در شــودزیــادي مــیاســتفاده  از آن پای
این مدل، فاکتورهاي درونی و بیرونی در چهار  هايتحلیل

. شـوندمیگـردآوري  ،دشـومینامیـده  SWOTبخش که 
و  اهفرصـتنقاط قوت، ضعف،  :این چهار بخش عبارتند از

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

ــايدانشــگاه ــلویه، ه ــهر عس ــتقر در ش ــدیران و  مس م
 دســتیپایینکارشناســان بخــش انــرژي و صــنایع 

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

. ابـزار باشـندمـیشـهرداري و فرمانـداري) کارشناسان 

ـــردآوري  ـــادادهگ ـــژوهش، ه ـــه از پ ـــن مرحل  در ای
 ،محیطیزیسـتعـد است که در چهـار بُ اينامهپرسش

در چهــار  ،فرهنگــی و کالبــدي -اجتمــاعی اقتصــادي،
پایـداري شـهر  بـرايعمده  هايضعفموانع و  يمؤلفه

 هنقاط قوت و توانایی شهر عسـلوی ،مورد) 20( عسلویه
مــورد) و  13( بیرونــی عمــده هــايفرصــت ،مــورد) 9(

 توسـعهدسـتیابی بـه بیرونی فراروي  عمده هايتهدید
تنظـیم شـده و از  ،مـورد) 10( شهر عسـلویهدر پایدار 
گویان درخواست شـده نظـرات خـود را در قالـب پاسخ
زیاد و خیلی زیاد)  متوسط، کم، (خیلی کم، گزینه پنج

    .نمایندبیان  مؤلفههمیت هر بر اساس میزان شدت و ا
جامعـه  نامـه سـوات،پرسـش آوريجمعدر فرآیند 

شـامل بندي شـد، تقسـیمنمونه در سه سطح مختلـف 
  ؛گروه
مدیران و کارشناسان بخش صنعت و انرژي فعال  :الف

   پرسشنامه، 7در قالب  ،پارس جنوبی در منطقه
فعال در شهر  هايدانشگاه نظرانصاحباساتید و  :ب

کاربردي)  -نور و دانشگاه علمی(دانشگاه پیام ویهعسل
   .پرسشنامه 12در قالب 

یتجزیه و تحلیل درون ونیتجزیه و تحلیل بیر   

 بررسی محیط

 قوت ها ضعف ها فرصت ها تهدیدها

S/O          W/T 

 مانریس سوات
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(اعضـاي  مدیران و فعاالن بخـش مـدیریت شـهري :ج
شوراي اسالمی شهر و کارشناسان شهرداري عسـلویه) 

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

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

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

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

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

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

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

 نفـر 19387تعداد  ،شهرستان عسلویه مجموع جمعیت
شـهري عسـلویه و نخـل  يدرصد) در دو نقطـه 6/29(

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

   باشند. درصد) در مناطق روستایی ساکن می 4/37(

نکته قابل مالحظه و توجه در بررسی جمعیت ایـن 
جمعیت  تان، تعداد باالي مردان در مقابل زنان وشهرس

باشـد. در ایـن سـال از هـا مـیباالي سـاکن در کمـپ
درصـد) را  70( نفـر 45810تعـداد  مجموع جمعیـت،

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

 بـا لویهعسـ شهرسـتان مرکز عنوانبه عسلویه شهر
 منتهـی در ایـران کشـور جنـوبی سواحل در گیريقرار
 بـا نزدیکـی دلیـلبـه بوشـهر، استان شرقی جنوب الیه

 میـدان( خلـیج فـارس در موجـود گـازي عظیم میدان
 سـاحل از کیلومتري 110 در واقع جنوبی پارس گازي

 عنـوانبـه خـود محـوري موقعیت بودن دارا و) عسلویه
 60 تقریبـی طـول بـه عتیصـن -انرژي ايناحیه کانون

ــومتر ــرض و کیل ــا 2 ع ــومتر، 3 ت ــواري کیل ــا همج  ب
 همچنـین و دریـایی -سـاحلی حساس هاياکوسیستم

 در قرارگیري نایبند، ملی خلیج و مانگرو گیاهی جوامع
 داراي فـارس، و هرمزگان بوشهر، استان سه فاصل حد

 ریـزيبرنامـه منظـر از بسـیاري هايتهدید و هافرصت
ــدارپا يتوســعه ــاد در ی ــف ابع  محیطــی،زیســت مختل

ــاعی ،اقتصــادي ــدي -اجتم ــی و کالب  فضــایی -فرهنگ
  .  باشدمی

 
  )1393، ترسیم توسط نگارندگان(منبع :  مطالعه مورد شهر جغرافیایی موقعیت نقشه -2 شکل
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 در نـه عسـلویه شـهر بررسـی اهمیـت حقیقت در
ــداد ــت تع ــعت و جمعی ــه آن، وس ــه در بلک  از اينمون

 کـه است ايپایه -منبع و استخراجی کوچک شهرهاي
 در و خورشـیدي 1377 سـال از( کوتاه زمانی مدت در

 اســتقرار دلیــلبــه ،)ســال 15 از کمتــر زمــانی فاصــله
 فـرآوري پـاالیش، استخراج، از ناشی عظیم هايفعالیت

 به پتروشیمی، دست پائین صنایع و گاز انرژي صدور و
ـــعه ـــتابان ايتوس ـــدون و ش ـــت ب ـــاتمال رعای  حظ
ــوژیکی محیطــی،زیســت ــی و  -اجتمــاعی ،اکول فرهنگ
  .باشدمی اند،رسیده فضایی -کالبدي

  

  بحث اصلی
) و IFE( شناخت عوامل محیط داخلی و بیرونـی

)EFE( :ينامـهدر این مرحلـه بـا اسـتفاده از پرسـش 
و  هافرصـت ضعف، نقاط قوت، ینترمهمساخته، محقق

ــا ــدگاه متخصصــان و نخبگ ــدها از دی ــاتید  نتهدی (اس
 -مـدیران بخـش صـنعت عسـلویه، شـهر يهادانشـگاه

بخـش مـدیریت شـهري)  یانمتصـدو فعاالن و  انرژي
 هـايیژگیو ینتـرمهم ،. بر این اساساندشدهشناسایی 

محیط داخلی و خارجی شهر اسـتخراجی عسـلویه بـه 
تفکیــک هــر کــدام از ابعــاد مــورد بررســی، بــه شــرح 

  .باشدمی 4 تا 1 يهاجدول
  

  شهري پایدار توسعه ریزيبرنامه مسیر در فهرست نقاط قوت شهر استخراجی عسلویه - 1 لجدو
  ضریب اولیه  عامل  بُعد

  111 عسلویه شهر حاشیه در زیبا و ياماسه سواحل  محیطییستز

  اقتصادي

  142 عسلویه شهر در گردشگريو خدمات  کشاورزي تجارت، صنعت، يهابخش در اشتغال هزمین وجود
  123 عسلویه شهر در مختلف يهابخش در گذاريیهسرما مناسب هايینهزم وجود
  118  کشور وجوار هم يهااستان اقتصادي يهاکانون با آن منطقه و تعامل یو مبادالت اقتصادي نظام عملکرد در شهر مرکزي نقش

  112 يرزمبرون دریایی تجارت و یري ارتباطاتگشکل و فارس خلیج سواحل به آسان دسترسی
  77 ارتباطات این از ناشی گذاريیهسرما افزایش و عربی کشورهاي با بومی ساکنان تعامل و يجوارهم

-اجتماعی
  فرهنگی

  69 پایدار توسعه جهت بومی دانش از یريگبهره در محلی يهاسنت و فرهنگ رسوم، و آداب و قومی هايیژگیو
  68 شهري پایدار سعهتو جهت در مردمی مشارکت و همکاري حس وجود

  76 بومی جمعیت تخصص و سواد سطح و يباسواد میزان تدریجی افزایش
  896  -  جمع

  
 در ،1نتـایج نشـان داده شـده در جــدول  پایـهبـر 
 محیطی،بعُد زیست 3و در  قوت نقطه 9 تعداد مجموع

 و متخصصـان توسـطفرهنگـی  -اقتصادي و اجتمـاعی
ــزو در راســتاي برنامــه نخبگــان ــراي ری ي راهبــردي ب

دستیابی به توسعه پایدار در شهر اسـتخراجی عسـلویه 
بُعـد  بـر ایـن اسـاس، .اسـتمورد ارزیابی قرار گرفتـه 

 داراي بیشـترین نقطـه لفـه،ؤم 5اقتصادي با دارا بودن 
 زمینـه وجـود. بوده اسـت قسمتقوت و امتیاز در این 

 و کشـاورزي صـنعت، تجـارت، هـايبخـش در اشتغال
ترین عنوان مهمعسلویه، به شهر در شگريگرد خدمات

لفه در این بخش معرفی شـده اسـت. ؤترین مگذاراثرو 
ایـن موضـوع  ،نکته قابل توجه در این بخش از بررسـی

در بُعـد  ،از دیدگاه متخصصـان و کارشناسـان است که
ي قـوتی بـراي دسـتیابی بـه هـیچ نـوع نقطـهکالبدي 

  اشته است. ي پایدار در شهر عسلویه وجود ندتوسعه

  
نتایج بررسی نقاط ضعف شهر استخراجی عسـلویه 

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

 اقتصـادي، محیطـی،بعُد زیست 4و در  ضعف نقطه 20
کارشناسـان و در  فرهنگی توسـط -کالبدي و اجتماعی

راهبردي براي دستیابی به توسـعه ریزي راستاي برنامه
ســاحلی عســلویه مــورد  -پایــدار در شــهر اســتخراجی

بر اساس نتایج این بخـش از  .سنجش قرار گرفته است
لفه، داراي ؤم 7محیطی با دارا بودن بررسی، بُعد زیست

ي ضعف در این زمینـه بـوده اسـت. در بیشترین نقطه
 درشـ بـه رو ي ضعف معرفی شده، رونـدنقطه 20بین 

 نبــودن خــاك و متناســب و  هــوا آب، منــابع آلــودگی
صنعتی،  هايفعالیت حجم با شهر محیطی هايظرفیت

هـا در راسـتاي دسـتیابی بـه لفـهؤترین معنوان مهمبه
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ــعه ــتخراجی توس ــهر اس ــن ش ــدار در ای ــاحلی  -پای س
اي کـه بایـد آن را در عـدم شناسایی شده است. مساله

هــاي ظرفیـتمحیطــی و توجـه بـه مالحظــات زیسـت

یابی و اجـراي اکولوژیکی این محدوده، در قبل از مکان
معدنی موجود تحلیـل و ارزیـابی  -پروژه عظیم صنعتی

  نمود.
  

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

 عامل عدبُ
 ضریب
 اولیه

  محیطییستز

  109  ال و کمبود بارشرطوبت باگرم،  هواي و آب وجود
  127  صنعتی هايیتفعالیطی شهر با حجم مح هايیتظرفمتناسب نبودن 

  86  در شهر باز فضاي و عمومی فضاي سبز، فضاي کمبود
  96  شهري يهازباله دفع نادرست یابیمکان

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

  121  دریایی هايیستماکوسکشاورزي و  هايینزمروند رو به رشد تغییر کاربري و تخریب 

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

 کالبدي
 
  

  72  )هاکوچه و (خیابان شهر يبندشبکه ضعف
  103  شهر قانونی يمحدوده  از خارج در مجاز غیر و رویهیب يوسازهاساخت و افقی گسترش

  109  محیط و پایداري طبیعی هايیتظرف لحاظ از منطقه توان محیطی مقابل در جمعیت حد از بیش تراکم
 و سطحی يهاآبي آورجمع شبکه یژهوبه شهري عمران مناسب تجهیزات و امکانات کمبود و یساتتأس ضعف

  98  شهري يهافاضالب

  101  شهري و فضاهاي سبز يهاپاركمبود زمین براي ساخت ک
  90  يشهردرون ارتباطات و نقل و حمل نظام نامناسب کیفیت

 - اجتماعی
  فرهنگی

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

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

  114  شهر در مختلف يهافرهنگخرده حضور تبع به اجتماعی هاييناهنجار بروز ظرفیت بودن باال
  1996  - جمع

      
 استخراجی هاي شهرفرصت نتایج حاصل از بررسی

شهري، در  پایدار توسعه ریزيبرنامه مسیر در عسلویه
نشان داده شده است. بر پایه این نتایج، از  3جدول 

دیدگاه متخصصان و کارشناسان مشارکت کننده در 
فرصت  13 تعداد فرآیند انجام پژوهش، از بین

 اقتصادي، محیطی،زیست بعُد 4 در شناسایی شده
فرهنگی، بُعد اقتصادي با در  -اجتماعی و کالبدي

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

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

 -ي اقتصاديمنطقه برشکل گرفته مبتنی جدید تمدن
 و پذیريجمعیت بر آن مطلوب تأثیر و پارس انرژي

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

  اند. هاي شهر معرفی شدهترین فرصتعنوان مهم
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  شهري پایدار توسعه ریزيبرنامه مسیر درشهر استخراجی عسلویه  يهافرصتفهرست  -3 جدول
 یهاول ضریب  عامل عدبُ

  111  گردشگري عنوان فرصتی در جهت توسعهحرا و خلیج نایبند به يهاجنگل  محیطییستز

  اقتصادي

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

  114  تجارت و گردشگري ،صنعت يهابخش در گذاريیهسرما به خصوصی بخش یزهانگ افزایش
 تأثیر و پارس انرژي - اقتصادي منطقهبر مبتنیشکل گرفته  جدید تمدن با عسلویه شهر يجوارهم

  125  شهر اقتصاد و پذیريیتجمعبر  آن مطلوب

  116  پتروشیمی دستییینپاصنایع  يدر زمینه المللیینببزرگ و معتبر  يهاشرکت هايگذاريیهسرماافزایش 
  98  شهر کرانهپسو  جوارهم شهرهاي در مناسب محصوالت دریایی مصرف بازار وجود
  108  بخش شیالت یژهوبهایجاد و گسترش صنایع تبدیلی کشاورزي  براي  مناسب هايیرساختز وجود

- اجتماعی
  فرهنگی

  86  فارس، بوشهر و هرمزگان يهااستان عالی و پژوهشی در مراکز آموزش، هانشگاهدا به دسترسی
  75  عنوان عامل افزایش انگیزه در کسب تحصیالت عالیهوجود بخش صنعت و مهاجران صنعتی به

گردشگري علمی و  عنوان فرصتی در جهت توسعهصنعتی و تمدن جدید صنعتی به هايیتفعال
  88  محورصنعت

  بديکال
  82  عسلویه در حد فاصل سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان یريقرارگ

 با کشورهاي مسافر و کاال خروجی و ورودي ياز مباد برخورداري و ساحل خلیج فارس کنار در استقرار
  104  دریاي عمان و اقیانوس هند ،ي جنوبی خلیج فارسعربی حوزه

  1333  -  جمع
  

  شهري پایدار توسعه ریزيبرنامه مسیر استخراجی عسلویه در یدهاي شهرتهدفهرست  -4 جدول

 عامل بُعد
 ضریب
 اولیه

 محیطیزیست
 133 صنعتی هايفعالیت محیطیزیست مخرب اثرات
  135  صنعت و خصوصی بخش توسط ...و خاك آب، مانند سرزمین، منابع از از حد و ظرفیت بیش برداريبهره
  119  هواي شهر در صنعتی هايآالینده وجود از ناشی... و تنفسی پوستی، هايبیماري رشد

  اقتصادي
 مانند گازي منابع اتمام با و مدتطوالنی در آن اقتصاد افتادن رونق از و شهر اقتصاد شدن ناپایدار

 ...و مسجدسلیمان
123 

 102 گاز صنعت بر منطبق محصولیتک  اقتصاد با شهري به عسلویه شدنتبدیل

- اجتماعی
  هنگیفر

 80 شهر به نفوذ يحوزه و پیرامون روستایی نواحی از شهري -روستا هايمهاجرت
 93 بومی اجتماعی بافت و فرهنگ در انرژي بخش شاغل نیروهاي حضور از ناشی اجتماعی و فرهنگی تبعات
 88 شهر به مهاجرین افزایش روند امنیتی و ایمنی تبعات

 107 مهاجران و صنعت بخش توسط شهر پیرامون هايزمین کاربري تغییر براي انگیزه  کالبدي
 114 امکانات حداقل با بومیان شهر و وسیع امکانات با گاز و نفت مهاجران شهر گیريشکل

  1094  -  جمع
  

 ،نتایج بررسی نظرات کارشناسان و متخصصان
به شناسایی شده لفه ؤم 10 از بینبیانگر آن است که 

هاي فراروي شهر عسلویه در فرآیند عنوان تهدید
عواملی  ،شهري توسعه پایدار و دستیابی به ریزيبرنامه

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

 محیطیزیست مخرب و همچنین اثرات صنعت
عنوان صنعتی در بُعد زیست محیطی، به هايفعالیت

 -هاي فراروي این شهر استخراجیتهدیدترین ممه
انرژي  -ساحلی برآمده از ایجاد منطقه ویژه اقتصادي

 برداري از انرژي گازپارس و اجراي پروژه عظیم بهره
  . شودمحسوب می
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 ماتریس ارزیابی عوامل محیط داخلـی و بیرونـی
)IFE) و (EFE( :عوامل محیط داخلی  ،در این ماتریس

سـاحلی  -بر پایـداري شـهر اسـتخراجی مؤثرو بیرونی 
و ارزش هر کدام  شودمی يگذارارزشعسلویه قضاوت و 

. مـاتریس ارزیـابی عوامـل گـرددیماز موارد مشـخص 
. استبررسی عوامل داخلی سازمان  برايابزاري  ،داخلی

نقاط قوت و ضعف شهر مورد مطالعـه  ،در این ماتریس

یرونـی نیـز . ماتریس ارزیـابی عوامـل بشودمیارزیابی 
هـا اجـازه ریزان و استراتژیستابزاري است که به برنامه

 اجتمــاعی، اقتصـادي، تـا عوامـل اکولـوژیکی، دهـدیم
ــازمانی فرهنگــی، ــانی  -س ــادي و... را در مقطــع زم نه

 يهاجدولنظر، مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهند. مورد
ماتریس ارزیابی عوامل داخلـی و تشکیل  نتیجه ،6و  5

  .دهدیمنی را در شهر عسلویه نشان بیرو
  

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

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

چنین اهمیت نسبی یک عامل یا راهبرد هاي کنونی در نشان دادن واکنش نسبت به عوامل و هم. تعیین رتبه براي مشخص کردن میزان اثربخشی راهبرد
از شدت واکنش و اثربخشی کاسته  1نشان از واکنش خیلی سریع بوده و به سمت عدد  4ي است. رتبه 4تا  1ها از نسبت به دیگر عوامل و راهبردها است. رتبه

= 4= واکنش باالي میانگین یا داراي جذابیت معقول و 3= واکنش در حد میانگین یا تا حدي جذاب 2بدون جذابیت = واکنش زیر میانگین و یا 1شود. می
  ).95: 1390زاده و دیگران، ، به نقل از عابدین1386) و (کرباسی و دیگران، Meredith et al, 2009: 44واکنش عالی یا بسیار جذاب (

  
نهایی عوامل  امتیاز ،دشویمکه مالحظه  طورهمان

داخلی بر اساس این روش، در بخش نقاط قوت برابر بـا 
. در است 903/1و در بخش نقاط ضعف برابر با  642/2

میان مجموعه نقاط قوت شهر مـورد مطالعـه، عـواملی 
 تجـارت، يهـابخش در اشـتغال يزمینـه مانند وجود

ــنعت، ــاورزي ص ــدمات کش ــگري و خ ــهر در گردش  ش
 در گذاريیهسـرما مناسـب هايینـهزم عسلویه، وجـود

عسـلویه، بـه همـراه نقـش  شهر در مختلف يهابخش
مرکزي شـهر در نظـام اقتصـادي و مبـادالتی منطقـه، 

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

ــودگی ــابع آل ــوا آب، من ــودن  ه ــاك، متناســب نب و خ
صنعتی،  هايیتفعالی شهر با حجم محیط هايیتظرف

 بـروز ظرفیـت بـودن مسکن و باال و بورس بازي زمین
ــــاييناهنجار ــــاعی ه ــــه اجتم ــــع ب ــــور تب  حض

 ینتـرمهمشهر، از جملـه  در مختلف يهافرهنگخرده
نقاط ضعف شهر عسلویه در جهـت حرکـت بـه سـمت 

  .آیندیمبه شمار  توسعه پایدار
  

  عسلویه استخراجی شهر بیرونی عوامل یابیارز ماتریس نتیجه تشکیل -6 جدول
  ضریب نهایی  ضریب ثانویه  ضریب اولیه  پارامترها  ابعاد
  O=13 1333 1  292/2  هافرصت

  T=10 1094  1  939/2 تهدیدها
 

امتیاز حاصل از ارزیابی ماتریس عوامـل بیرونـی در 
و در  292/2برابـر بـا  هافرصـتشهر عسلویه در بخش 

 ینتـرمهم. از جمله است 939/2ا بخش تهدیدها برابر ب
بـه  تـوانیمدر شهر مورد مطالعه  پیش رو يهافرصت

 يبر انـرژمبتنی جدید تمدن با عسلویه شهر يجوارهم
 و پـذیريیتجمعبر  آن مطلوب تأثیر و پارس يمنطقه
عنـوان شهر، افزایش توجه دولت به نقش گاز به اقتصاد

ــرژي و  ــئن ان ــع مطم ــدزامنب ــزایش ارزي، ا ییدرآم ف

ـــرما ـــرکت هايگذاريیهس ـــر  يهاش ـــزرگ و معتب ب
پتروشـیمی و  دسـتییینپاصنایع  در زمینه المللیینب

عنـوان فرصـتی در حرا و خلـیج نایبنـد بـه يهاجنگل
چنین در بین د. همکرگردشگري اشاره  يجهت توسعه

فراروي این شهر در مسیر حرکت به سـمت  یدهايتهد
حـد  و ظرفیت از بیش يداربربهرهبه  توانیمپایداري، 

توسـط بخـش  ... منابع سرزمین مانند آب و خاك و از
ــرب  ــرات مخ ــنایع، اث ــی و ص ــتزخصوص  محیطییس
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صنعتی، ناپایـدار شـدن اقتصـاد شـهر و از  هايیتفعال
و با اتمام منابع  مدتیطوالنرونق افتادن اقتصاد آن در 

 هـايیماريب ... و رشـد و یمانمسجدسـلگازي ماننـد 
صـنعتی  هايیندهآال، تنفسی و... ناشی از وجود پوستی

  کرد. شهر اشارهدر هواي 
: راهبردهـاتشکیل ماتریس تطبیقـی و تـدوین 

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

بـا  تواننـدیمو  کننـدیمـداخلی و خارجی را مقایسـه 
نـد. الزم را طراحـی کن يراهبردهاع انوا استفاده از آن،

 بـا کـه يدوبعـددر یک جدول مختصات  راهبردهااین 
ه و هر یک از چهار نواحی آن عنوان سوات فهرست شد

(یـاري  شـودیمتعیـین  ،استگر یک دسته راهبرد انبی
چهارگانـه ایـن روش  يراهبردها). 201: 1391 حصار،

  عبارتند از:

  
   لیل سواتتح هچهارگان يراهبردها - 3 شکل

  )295: 1385 نیا و موسوي،حکمتو  194: 1386 هریسون و جان،: اقتباس از(
  

دسـت آمـده از ارزیـابی عوامـل داخلـی و نتایج بـه
 دهـدیم، نشـان راهبردهـابیرونی در ماتریس تطبیقی 
تنوع قرار  يراهبردهایا  ST که شهر عسلویه در منطقه

تدوین  کارانهمحافظه يراهبردها ،دارد. در این محدوده
اسـت اصلی بر تخصیص مجدد منـابع  یدتأکو  شودیم

  ).4(شکل 
  

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

  
بـراي شـهر  شـدهیینتعبا توجه به اینکه سناریوي 

ــازنگري  يراهبردهــااســتخراجی عســلویه،  تنــوع یــا ب
ین راهبردهـا ضروري است تا در تدو رواز این ،باشدیم

بــر تخصـیص مجــدد منــابع بــا  ،کارهـاي اجرایــیو راه
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در جهت رفع تهدیـدهاي موجـود  هاقوتاز  یريگبهره
ــدتأک ــد، ی ــن فرآین ــدي در ای ــام بع ــود. گ ــدوین  ش ت

ــا ــایج  يراهبرده ــاس نت ــر اس ــب ب ــايیابیارزمناس  ه

 ،5از عوامل داخلی و بیرونـی اسـت. شـکل  گرفتهانجام
  .ددهیمتنوع را نشان  يراهبردها

  

  
  .بازنگري براي شهر استخراجی عسلویه -تنوع يراهبردها - 5شکل 

  
راهبرد  سه ،استخراجی عسلویه -براي شهر ساحلی

از نقـاط  یـريگبهرهبـر  یـدتأکبازنگري با  -تنوع فرعی
که  است شده ینتدوموجود  هايیدتهدقوت براي رفع 

  عبارتند از:
 در: یطیمحیسـتزراهبرد  :1راهبرد فرعی الف) 

 تهدیـدهاي و مشـکالت بزرگتـرین از یکی حاضر حال
 هـايآلـودگی انـواع وجود مسأله عسلویه، شهر فراروي

 ایـن در فعـال انـرژي -صنعت بخش توسط شده تولید
 از بـیش در صـنعتی هـايپساب تولید. باشدمی منطقه

 گـازي مختلـف فازهاي و فعال پتروشیمی مجتمع 15
 ساخت دست در گاز 24 عمجمو از گازي فعال فاز 14(
 در فـارس خلـیج هـايآب بـه هـاآن ورود و) مطالعه و

(و در واقـع هـدر  شـدن سوزانده عسلویه، شهر سواحل
 فلرهـاي در روز در گـاز مکعـبمتـر هـامیلیـون رفت)

 گـازي مشعل 30 از بیش حاضر حال در( پارس منطقه
 روشـن روزيشـبانه صـورتبه متر 30 ارتفاع حداقل با

 آلودگی افزایش روند دما، میزان افزایش برالوهع و بوده
 در جـاده احداث ،)اندبخشیده سرعت نیز را شهر هواي

 آب، طبیعـی جریـان خوردن هم بر و نایبند ملی پارك
 بـوم زیست عنوانبه مانگرو گیاهی جوامع جدي تهدید
 افـزایش طریـق از منطقـه وحـشحیات نادر هايگونه
 ایــن پیرامــون محــیط بــه صــنعتی هــايآالینــده ورود

 -صـنعتی سیساتأت برخی احداث همچنین و هاجنگل
 شـهر شـرق در مـانگرو هـايجنگل نزدیکی در اقامتی

 بـراي خـاك و سنگ تن هزاران کردن سرازیر عسلویه،
 محیطـیزیسـت آثـار بـه توجه عدم و پاالیشگاه ایجاد

 کیلومتر 1500 از میعانات و گاز نشت سواحل، تخریب
 سیسـاتأت از گـازي میـدان محصوالت انتقال لوله خط

 ایـن بـر ايدوره نظـارت فقدان و خشکی به فراساحلی
 و میعانـات صـادرات شناورهاي گسترده تردد ها،نشت

 به تانکرها شستشوي از حاصل هايپساب شدن سرازیر
ــايآب ــیج ه ــارسخل ــودگی و ف ــايآب گســترده آل  ه

 سـازيذخیـره مخـازن نشـت دلیلبه منطقه زیرزمینی
 و روبـاز بـزرگ انبـار ایجاد و هیدروکربوري صوالتمح
 و جـم -عسـلویه اتوبان حاشیه در گوگرد استانداردغیر

 مسـائل ترینمهم از شهر، هواي در گوگرد ذرات پخش
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ــورد محــدوده در موجــود محیطــیزیســت ــه م  مطالع
 مهاجر پرندگان تعداد شدید کاهش همچنین. باشدمی
 هـايآلودگی یـلدلبـه نایبنـد دریـایی ملـی پـارك به

ــدان ،موجــود گســترده  محیطــیزیســت مطالعــات فق
 تعـداد شـدید کاهش ها،طرح اجراي از پیش کاربردي

ــان و هــامــاهی ــن در آبزی ــاي وجــود و منطقــه ای  بقای
 سـوزانده شده، صید هايماهی در صنعتی هايپسماند
ــواع شــدن ــات ان ــا، در شــیمیایی ترکیب ــب فلره  تخری

 هـايبرنامـه بـودن خصنامشـ و مرجـانی هايزیستگاه
 در محیطـیزیست هايآسیب کاهش براي نفت وزارت
 ایـن در موجـود محیطـیزیسـت مسائل دیگر از آینده،
 مقـررات و ضـوابط تدوین لذا. شودمی محسوب منطقه
 قـانون اجراي با همراه و دقیق نظارت و محیطیزیست

 را زمینـه توانـدمـی مسـئله قضایی -حقوقی پیگیري و
 مهــم منطقــه ایــن در محیطــیزیســت يپایــدار بــراي

  .نماید فراهم اکولوژیکی -انرژي -صنعتی
طور کلـی به: راهبرد اقتصادي :2راهبرد فرعی ب) 

مســـائل پـــیش روي شـــهرهاي  ینتـــرمهمیکـــی از 
 ياستخراجی و داراي اقتصاد متکی بر یـک نـوع مـاده

، ناپایـداري اقتصـاد شـهر در ناپـذیرتجدید خام معدنی
انجـام عملیـات  ،کـه آغـاز آن اسـت یک مقطع زمـانی

اتمام ذخیره مـاده معـدنی اسـت.  ،اکتشاف و پایان آن
داشتن اقتصادي متکـی شهر استخراجی عسلویه نیز با 

از  یـريگبهره. نیسـت، از این مورد استثنا بر انرژي گاز
سـازي محیطـی در جهـت متنـوع هـايیتظرفتوان و 

اقتصـادي در  از ناپایداري در بُعـد تواندیماقتصاد شهر 
د. در این راهبرد، وجود دریا کنشهر عسلویه جلوگیري 
 یدارسـازيپابراي  هایزيربرنامهبه عنوان محور تمامی 

اقتصاد شهر در دوران فرسـودگی و اتمـام منـابع غیـر 
. با توجـه بـه آیدیمقابل تجدید گازي منطقه به شمار 

و  خلـیج فـارسشـمالی  این شـهر در کرانـه یريقرارگ
ــواع ماهیــان مــورد مصــرف در ســبد غــذایی  وجــود ان

 بـراي تـوانیمخانوارها در سواحل نزدیک ایـن شـهر، 
تکمیلــی محصــوالت دریــایی  -ایجــاد صــنایع تبــدیلی

 یـريقرارگو  المللیینبد. وجود فرودگاه کر یزيربرنامه
ــیر  ــاجادهدر مس ــاطی  يه ــتباکارتب  توانــدیم، یفی

بازارهـاي هـدف انتقال این محصوالت به  کنندهتسهیل
 چنین تجـارت دریـایی بـا کشـورهاي کنـارهباشد. هم

ــان  خلــیج فــارسجنــوبی  ــا آن و مــراودات اقتصــادي ب
در  ،از اتکاي اقتصاد شهر به انرژي گاز کاسـته تواندیم

طـور سازي اقتصاد شهر گـام برداشـت. بـهجهت متنوع
  کرد:در سه بعد اجرایی  توانیمکلی این راهبرد را 

(طبیعـی و  بخش گردشگري ظرفیت محیطی .1
خلـیج نایبنـد و  زیبا، ياماسهوجود سواحل : صنعتی)

موجـود  هـايیتظرفحـرا از یـک طـرف و  يهاجنگل
صــنعتی در ایــن  -بــراي گســترش گردشــگري علمــی

  د.کنسازي اقتصاد شهر کمک به متنوع تواندیممنطقه 
: ظرفیــت محیطــی بخــش تجــارت دریــایی .2

ــاره یــريقرارگ ــیجشــمالی  در کن ــارس خل و امکــان  ف
جنوبی این دریـا و  ارتباطات دریایی با کشورهاي حوزه

در  توانـدیمارتباط با کشورهاي حوزه اقیـانوس هنـد، 
 يمــرزبرونبــر تجــارت اقتصــادي مبتنــی یريگشــکل

  د. کندریایی کمک 
عسلویه قبـل از : ظرفیت محیطی بخش شیالت .3

صنعت، اقتصادي متکی بـر بخـش شـیالت و صـیادي 
همـــراه ت. وجـــود بنـــدر صـــیادي، بـــهاســـ داشــته

منطقه و امکان انتقال آسان محصـوالت  پذیريیتجمع
بـاالي جمعیتـی همچـون شـهر  يهـاحوزهدریایی به 

سازي براي متنوع یزيربرنامه سازینهزم تواندیمشیراز، 
اقتصاد شـهر و جلـوگیري از ناپایـداري اقتصـادي ایـن 

و  باشد. گسـترش بخـش شـیالت مدتیطوالنشهر در 
 -صـنایع تبـدیلی يهامجتمعبراي احداث  یزيربرنامه

  .  استتکمیلی  این بخش، از الزامات این نوع راهبرد 
: اجتمـاعی -یراهبرد فضای :3راهبرد فرعی ج) 

ــل از صــنعت ــیدي) 1377(ســال  عســلویه قب  ،خورش
... بوده جمعیت و روستایی با حداقل امکانات اقتصادي،

یطی و جغرافیایی، این مح لحاظاست. از طرف دیگر به 
زاگـرس جنـوبی و  يهاکوهرشـتهشهر در حـد فاصـل 

 ،فضـایی -دریاي پارس قرار گرفته و بـه لحـاظ مکـانی
 -سیاسـی ي. ارادهشودیمنوار ساحلی باریکی را شامل 

از  يبرداربهرهاجرایی حاکمیت ملی و دولت مرکزي به 
 ارزشمند انـرژي گـاز در میـادین گـازي پـارس، یرذخا

به انتخاب مکانی براي استقرار امکانات و صـنایع  منجر
پاالیش و انتقال این انـرژي شـده اسـت. ایـن  فرآوري،

روسـتایی کوچـک بـا جمعیـت کـم و  مکـان انتخـابی،
خلـیج شـمالی  يمحدود صیادي در کناره هايیتفعال
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 يبــوده اســت. انتخــاب ایــن مکــان در فاصــله فــارس
بـه منجـرخورشـیدي تـاکنون،  1377کوتاهی از سال 

 هـايیتفعالشهر اسـتخراجی عسـلویه، بـا  یريگشکل
بـاالي جمعیتـی شـده  هاييبارگـذارعظیم صنعتی و 

است. عدم مطالعات صحیح در انتخـاب مکـان و حجـم 
ــاالي  ــايیتفعالب ــت، ه ــنعتی و جمعی ــروز  ص ــه ب ب

در  محیطییسـتزاجتمـاعی و  کالبـدي، هايیداريناپا
اظ اجتمـاعی این محیط محـدود جغرافیـایی و بـه لحـ

 يهابرنامـهروستایی انجامیده است. با توجـه بـه  کامالً
آتی وزارت نفـت در توسـعه میـادین گـازي و اسـتقرار 

بـه نظـر  پتروشـیمی، دسـتیینیپا هايیتفعالتر بیش
 -سنجی مجـدد محیطـیسنجی و توانظرفیت رسدیم

ــم از  ــن حج ــتقرار ای ــذیرش و اس ــراي پ ــاعی ب اجتم

کـه در  استي الزم و ضروري صنعتی، امر هايیتفعال
 هايیـداريناپا لهأمس تواندیمبه آن  توجهیبیصورت 

  موجود را تشدید نماید.
 ی آلترناتیوهـاي راهبـرديتشکیل ماتریس کمّـ

)QSPM( : ی، روشی راهبردي کمّ یزيربرنامهماتریس
. اسـتراهبردي  هايینهگزرایج و مناسب براي ارزیابی 

است  ییراهبردهانسبی  تعیین جذابیت براياین روش 
ــه ــه در مرحل ــم ک ــتفاده  گیريیمتص ــیاس ــوندم . ش

انتخـابی بـا اسـتفاده از ایــن  يراهبردهـا بنـديیتاولو
سه راهبـرد فرعـی  ،7. جدول گیردیمماتریس صورت 

بــراي شــهر اســتخراجی  شــدهانتخاببــازنگري  -تنــوع
  است.  کردهعسلویه را بررسی و ارزیابی 

  

  (عوامل داخلی) راهبردي کمی براي شهر استخراجی عسلویه یزيربرنامهماتریس نتیجه تشکیل  -7جدول 

  راهبرد سومنمره   راهبرد دومنمره   راهبرد اولنمره   پارامترها

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

  

  (عوامل بیرونی) راهبردي کمی براي شهر استخراجی عسلویه یزيربرنامهماتریس نتیجه تشکیل  -8جدول 

  نمره راهبرد سوم  نمره راهبرد دوم  نمره راهبرد اول  ترهاپارام

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

  
ــههمان ــه مالحظــه  گون ــک ــا، دشــویم  يراهبرده

سنجش و  ،بر مبناي عوامل داخلی و بیرونی شدهتعیین
 است. بـر اسـاس ارزیـابی عوامـل داخلـی، شدهارزیابی 

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

بـر اسـاس ارزیـابی  راهبردهاو امتیاز این  است 043/3

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

عوامل داخلی و بیرونـی در شـهر اسـتخراجی عسـلویه 
زش نهایی راهبرد اول تـا سـوم بـه که ار دهدمینشان 

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

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

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

  
  استخراجی عسلویه -براي شهر ساحلی توسعه پایدار يراهبردها بنديیتاولو - 10 جدول

  رتبه  بردنام راه  شماره راهبرد  ردیف
  اول  یطیمحستیزراهبرد   راهبرد اول  1
  دوم  اجتماعی - یراهبرد فضای  راهبرد سوم  2
  سوم  راهبرد اقتصادي  راهبرد دوم  3
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    گیريیجهنتبندي و جمع
بــر اســاس نتــایج حاصــل از بررســی نظـــرات 

 دانشـگاهی، يهـابخش، نخبگان و فعـاالن کارشناسان
، لیلی سواتدر قالب مدل تح صنعتی و مدیریت شهري

در میان مجموعه نقاط ضعف شهر عسلویه در حرکـت 
شـهري، عـواملی  پایـدار دستیابی بـه توسـعهبه سمت 

هـوا و  بـه رشـد آلـودگی منـابع آب، همچون رونـد رو
محیطـی شـهر بـا  يهـاتیظرفمتناسب نبودن  خاك،
صـنعتی و رونـد رو بـه رشـد تغییـر  يهاتیفعالحجم 

ــــب  ــــاربري و تخری ــــانیزمک ــــاو يه رزي و کش
  .را داردباالترین اهمیت ، دریایی يهاستمیاکوس

ـــان  ـــرات نخبگ ـــل نظ ـــل از تحلی ـــایج حاص نت
، بیـانگر آن در قالب مدل تحلیلی سـوات شوندهپرسش

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

ف و وجود مختل يهابخشاشتغال در  يهانهیزموجود 
 يهـابخشمناسب گسترش گردشـگري در  يهانهیزم

نقاط قوت شهر عسلویه به شـمار  نیترمهماز  ،گوناگون
از بررســی نظــرات  بــر اســاس نتـایج حاصــل. دیــآیمـ

، در میـان در قالـب مـدل تحلیلـی سـوات کارشناسان
ــراروي شــهر اســتخراجی  يدهایــتهداز  يامجموعــه ف

شهري پایدار،  يسعهیابی به اهداف توعسلویه در دست
بیش از حـد و ظرفیـت از منـابع سـرزمین  يبرداربهره

ــرب  ــرات مخ ــاك و اث ــد آب و خ ــتیزمانن  یطیمحس

ــرمهم ،انــرژي -صــنعتی يهــاتیفعال ــتهد نیت  يدهای
  .ندیآیمفراروي شهر عسلویه به شمار 

در قالـب  نتایج حاصل از بررسی نظرات متخصصان
بـا  يجـوارهم هیانگر آن است کـب ،مدل تحلیلی سوات

ــد  ــر ایجــاد منطقــهمبتنــی گرفتهشــکلتمــدن جدی  ب
ــادي ــارس و  -اقتص ــرژي پ ــأثان ــر  ریت ــوب آن ب مطل

و اقتصاد شهر به همراه افـزایش توجـه  يریپذتیجمع
عنـوان منبـع مطمـئن انـرژي، دولت به نقـش گـاز بـه

یـابی بـه شهر عسـلویه در دسـت يهافرصت نیترمهم
  .ندیآیمشهري به شمار پایدار  اصول و اهداف توسعه

در نهایت ارزیابی وضـعیت موجـود پایـداري شـهر 
کـه راهبـرد تنـوع بـه عنـوان  دهـدیمعسلویه، نشان 

راي این شـهر و توجه ب دیتأکسناریوي قابل  نیتریاصل
از نقاط قـوت  يریگبهره براي ،با تخصیص مجدد منابع

 فراروي شـهر يدهایتهدبراي رفع و کاهش  هافرصتو 
    است.

  
  پیشنهادها

پایـدار در  يتوسعه راهبردهايعملیاتی شدن  براي
از  ايمجموعه ساحلی عسلویه، -سطح شهر استخراجی

کـه  اسـت شـدهتعیـین  11کارها به شـرح جـدول راه
 پایدار دستیابی به توسعهزمینه را براي اجرایی شدن و 

  این شهر فراهم خواهد نمود.

  
  عسلویه بازنگري براي پایداري شهر - ر جهت سناریوي تنوعاصلی و فرعی د راهبردهاي -11جدول 

  دوره زمانی  ابزار اجرایی  راهبرد فرعی  راهبرد اصلی  سناریو

وع 
تن

– 
ري

زنگ
با

  

راهبرد 
  یطیمحستیز

  کاهش آلودگی منابع محیطی آب، 
  خاك و هوا

  یطیمحستیزتدوین ضوابط و مقررات 
انرژي جهت جلوگیري از  -بخش صنعت براي

محیطی و کاهش اثرات مخرب  يهايداریاناپبروز 
  طبیعی يهابومستیزبر 

  مدتکوتاه

  
  راهبرد

 -یفضای
  اجتماعی

 - محیطی يهاتیظرففرآیند بازتولید 
 -انرژي يهاتیفعالاستقرار  براياجتماعی 

  جمعیتی يهايبارگذارو  صنعتی

  
  مدتانیم  -

راهبرد 
  اقتصادي

 جهت در محیطی يهاتیظرف از يریگبهره
حفظ تنوع محیطی و پایداري اقتصاد 

  شهري

 
- 

  
  بلندمدت

  1393 ،پژوهش هايیافته: مأخذ
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  اجتماعی براي پایداري شهر عسلویه -کارهاي اجرایی در جهت راهبردهاي فضاییراه -12جدول 
  کارهاراه  راهبرد

  راهبرد
  اجتماعی -فضایی

ي صنعتی منطقه به انجام مطالعات بنیادین در جهت اهطرحعنوان متولی اصلی در ایجاد الزام وزارت نفت به - 1
  ی استقرار واحدهاي صنعتی پیش رو.ابیمکان

مانند کوشکنار، پارسیان، مُهر و  جوارهم) به شهرهاي دستنییپاي صنعتی (صنایع هاتیفعالانتقال بخشی از  - 2
  کیلومتري از عسلویه قرار دارند. 70تا  30ي المِرد که در فاصله

توسط ساکنان با هدف کاهش آثار سوء ناشی از دوگانگی  نهادمردمي هاسازمانیق به ایجاد و تقویت تشو - 3
  ي هویتی بومی.هایژگیوي مدرن و سنتی و با هدف حفظ هاتیفعال

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

  کارهاراه  راهبرد

برد
راه

یز 
ست

  یطیمح

  براي صنایع فعال در سطح منطقه یطیمحستیزتدوین ضوابط و مقررات  -1
  هايکاربرمفید و مناسب به سایر  هايزمینجلوگیري از تغییر کاربري  -2
  حرا يهاجنگلدر حریم ساحل و  هیرویب يوسازهاساختجلوگیري از  -3
 موجودسبز در اطراف صنایع  يکمربندهاالزام صنایع به ایجاد  -4
جلـوگیري از  بـراي یصـنعت -شـهري سـاتیتأسمتر در حد فاصل ساحل و  50احداث کمربند سبز و پارك به عرض حداقل  -5

  تجاوز به حریم دریا
  صنعتی در دریا -ماندهاي سمّیپس يجلوگیري از تخلیه -6
  خانگی  -صنعتی يهازبالهجلوگیري از دفن نامناسب و غیر علمی  -7
  گوگرد يسازرهیذخعتی مجري به سرپوشیده و استاندارد کردن انبار روباز الزام شرکت صن -8
  و تغییرات اکولوژیکی منطقه یطیمحستیزپایش منظم وضعیت  برايدر شهر عسلویه  یطیمحستیزاستقرار مرکز مطالعات  -9

توسـط سـازمان حفاظـت  (از پارسـیان تـا کنگـان) سـاحلی سنجش و پایش آلـودگی در منطقـه يهاستگاهیاایجاد شبکه  -10
  ستیزطیمح
 یطیمحسـتیزو نظارت بـر رونـد مسـائل  یطیمحستیز نهادمردمغیر دولتی و  يهاسازمانتشویق ساکنان بومی به ایجاد  -11

  منطقه
به  يادورهو گزارش   هایآلودگ يریگاندازهو  يبردارنمونهانرژي به اجراي طرح خوداظهاري  -واحدهاي صنعتی يالزام کلیه -12

  ستیزطیمحسازمان حفاظت 
  منظور پیشگیري به هارسانهمعرفی مدیران متخلف در این زمینه به مراجع قضایی و معرفی از طریق  -13
سـطح پایـداري از طریـق اعمـال مـدیریت جـامع  يارتقـا براي یطیمحستیزمالحظات  شهر بر پایه تنظیم فرآیند توسعه -14

  ساحلی -یدریای يهاستمیاکوسبر حفاظت از  دیتأکشارکتی با بر رویکرد ممبتنی یطیمحستیز
  

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

راهبرد 
  اقتصادي

  یالتبخش ش يهاتیفعالنخل تقی و روستاي هاله در جهت توسعه  بنادر صیادي شهرهاي عسلویه، توسعه -1
  تکمیلی بخش شیالت و محصوالت دریایی -ایجاد صنایع تبدیلی -2
جنوبی دریـاي  تجاري در سطح کشورهاي کرانه يهاتیفعالبندر و گمرك شهر عسلویه با رویکرد ایجاد و گسترش  توسعه -3

  پارس  
  و بهارشهر براي پذیرش گردشگران در فصل زمستان  يسازآمادهیجاد مراکز اقامتی مناسب و ا -4
  دریایی  يهاجشنوارهمحلی و  -گردشگري با رویکرد فرهنگ بومی يهاجشنوارهبرگزاري ساالنه و منظم  -5
  در شهر عسلویه  و تاریخ نفت و گاز یشناسمردم هايایجاد موزه -6
  رو مراکز علمی کشو هادانشگاهصنعتی از طریق ارتباط با  -برقراري گردشگري علمی براي يزیربرنامه -7
  يپروريآبز يهارساختیز نیتأمسازي ذخایر آبزیان و گسترش صید صنعتی و باززنده -8
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