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 هاي كلي نظام هاي اقتصادي با رويكرد سياستتوسعه شهري بر منباي پتانسيل
  شهرستان آستارا: مطالعه موردي

  
  دكتر سيده صديقه حسني مهر

 استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا
omshasanimehr@yahoo.cmail: -E  

  
  :چكيده

اقتصادي ملي هر كشوري الجرم بر پايه پتانسيل ها و توانمندي هاي مختلف آن بنا  –اهميت موضوع توسعه اجتماعي
اي اگر توسعه منطقه. باشدهاي رفاه اجتماعي تشريح كننده آن ميتوسعه مفهومي كالن و جامع است كه شاخص. شودمي

تعريف شود، ايران بعنوان يكي از كشورها، پيش از تدوين سند چشم بعنوان رويكردي در جهت تقويت توسعه ملي 
رويكرد توسعه گرايانه خود را اعالم نموده و تحوالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي  1404اندازه بيست ساله 

ي توان ساز و چگونه م"كشور را اساس كار قرار داده است از اين رو در اين مقاله سعي شده با توجه به پرسش كليدي 
هاي زيرساختي دانش در جهت تجزيه و تحليل پتانسيل "كار مناسب پتانسيل ها توسعه منطقه اي را شناسايي نمود؟

با . اي پرداخته شودهاي توسعه منطقهمحور شهرستان آستارا بر اساس سياست هاي كلي نظام با استفاده از تحليل سياست
اي به اين سؤال پاسخ داده هاي توسعه منطقهاي و بهره گيري از شاخصسعه منطقهاستفاده از مدل تعاملي فاكتورهاي تو

  .شده است كه نتيجه كلي آن تلفيق دانش بنيان اقتصاد منطقه و شاخص هاي انساني توسعه منطقه اي است
  

  هاي اقتصادي، توسعه شهري، سياست هاي كلي نظام، شهرستان آستارا پتانسيل :واژه هاي كليدي
 

  همقدم
نظام جمهوري اسالمي ايران،  1404با توجه به اهداف سياست هاي كلي نظام و سند چشم انداز بيست ساله 

يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر  توسعهحركت به سمت داشتن كشوري 
طرف ديگر با درنظر داشتن سند چشم از . هدف اصلي مي باشداصول اخالقي و ارزشهاي اسالمي، ملي و انقالبي 

بعنوان يك هدف جامع ملي، به نظر مي رسد مناطقي استراتژيك چون شهرستان آستارا بدليل دارا بودن  1404انداز 
اساس زيربنايي (موقعيت خاص جغرافيايي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مي تواند در پيشبرد توسعه محور 

شناسايي پتانسيل هاي توسعه . ست هاي كلي نظام با نگرش منطقه اي حائز اهميت باشدسيا) 1404سند چشم انداز 
يكي از استراتژي هاي . بعنوان زمينه ساز اصلي ايجاد مزيت نسبي نيز بعد ديگري از توسعه اقتصادي بشمار مي رود

 محقق مين منظوره باشد بهچارچوب توسعه ملي نهفته  در توسعه كشورها مي تواند در آغاز مباني توسعه منطقه اي
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در اين پژوهش قصد دارد تا با تكيه بر اين نگرش، ضرورت مباني آغازين توسعه منطقه اي را با شناسايي پتانسيل ها 
اي برداشته شود و اين مسيري است كه در آن تفكرات و تجزيه و تحليل آنها، گامي علمي در راستاي توسعه منطقه

از طرف ديگر شناخت پتانسيل هاي بخش هاي مختلف يك منطقه در جهت . استنهادهاي علمي بسيار كارساز 
مين منظور اهم نگرش اين پژوهش شناسايي عوامل ه به )39،ص1381هودر، (اي باشد؛هاي توسعهجذب برنامه

براي باشد كه اين مهم خود، راه را تقويت كننده و بازدارندة رشد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي منطقه مي
دانشگاه بعنوان مركز بلوغ فكري و دانشگاهيان بعنوان منبع اصلي تفكرات نوين . سازدهاي رشد آتي هموار ميبرنامه

توسعه گرا مي تواند نقش بسيار فعالي را در راستاي اين امر ضروري براي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
  .  بيافريند

  
  ادبيات پژوهش

  نظامتوسعه و سياست هاي كلي 
دهد، نشان  ي ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را پوشش مي بعدي، كه همه يندي چندآعنوان فر  توسعه به

طور كيفي از امكانات كمي خويش، در جهت آرماني كه براي  ي يك حالت است؛ يعني شرايطي كه جامعه به دهنده
را جرياني  توسعه "مايكل تودارو") 79،ص1383هنمايي، ر( .كند طور همه جانبه استفاده مي خودش قائل است، به

 كه ي نظام اجتماعي و اقتصادي كشور است گيري مجموعه داند كه مستلزم تجديد سازمان و جهت چندبعدي مي
هاي اجتماعي، نهادي و اداري و نيز  ها و توليد آشكار، متضمن تغييرات بنيادي در ساخت بر بهبود وضع درآمد عالوه

اما در ارتباط با ابعاد توسعه بايستي به تقسيم . ي عامه و در بيشتر موارد، حتي آداب و رسوم و اعتقادات استطرز تلقّ
  .بندي ذيل رجوع كنيم

هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه  توسعه اقتصادي؛ توسعه اقتصادي فرايندي است، كه در طي آن، شالوده 
هاي اقتصادي و  ي اول، كاهش نابرابري و تحولي در درجه طوري كه حاصل چنين دگرگوني به .شود دگرگون مي

امروزه توسعه اقتصادي تنها در . هاي توليد، توزيع و الگوهاي مصرف جامعه خواهد بود تغييراتي در زمينه
، رشد و توسعه اقتصادي يك "ميردال"چارچوب تئوري خالص اقتصادي مورد توجه نيست؛ بلكه بنابه گفته 

رشد اقتصادي . البته بين رشد و توسعه اقتصادي، تفاوت وجود دارد .اسي و فرهنگي استسي-مسأله اجتماعي
ي ملي در يك جامعه و بيشتر متّكي به ارقام كمي است؛ اما توسعه  كننده افزايش توليد يا درآمد سرانه صرفاً بيان

تر است؛ تا مفهوم رشد  ي نزديكبه مفاهيمي چون تغيير و تحوالت اقتصادتري است كه  اقتصادي، فرايند پيچيده
  )74،ص1369رهنمايي، . (اقتصادي

توسعه اجتماعي؛ اين نوع توسعه با چگونگي و شيوه زندگي افراد يك جامعه پيوندي تنگاتنگ داشته و در  
هاي  بيشتر ناظر بر باالبردن سطح زندگي عمومي از طريق ايجاد شرايط مطلوب و بهينه در زمينه ابعاد عيني،

 .باشد ي، تغذيه، بهداشت، مسكن، آموزش و چگونگي گذراندن اوقات فراغت ميفقرزداي

توسعه سياسي؛ توسعه سياسي فرايندي است كه زمينه الزم را براي نهادي كردن تشكّل و مشاركت سياسي  
 )76،ص1379صرافي،  ( .كند و حاصل آن افزايش توانمندي يك نظام سياسي است فراهم مي
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اين نوع توسعه كه مردم را . يابد انساني روندي است كه طي آن امكانات بشر افزايش ميتوسعه انساني؛ توسعه  
دهد و نه صرف ازدياد ثروت و درآمد را، عناصري همچون برخورداري از  در محور فرايند توسعه قرار مي

سازنده  يابي به نقش خلّاق و شده و فرصت داشتن براي دست حيثيت و منزلت شخصي و حقوق انساني تضمين
البته تأكيد اين نوع توسعه، بر روي شاخص طول عمر، سطح دانش و سطح معاش آبرومند . گيرد را دربرمي

 )57،ص1381زمرديان، . (باشد مي

از طرف يونسكو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهيمي  1980ي فرهنگي؛ اين مفهوم از اوايل دهه  توسعه 
ه، چون توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي از ابعاد و بار ارزشي هاي توسع است كه نسبت به ساير بخش

براساس اين توسعه، تغييراتي در . بيشتري برخوردار است و تأكيد بيشتري بر نيازهاي غيرمادي افراد جامعه دارد
را در  اي آيد، كه قابليت، باورها و شخصيت ويژه ها پديد مي هاي ادراكي، شناختي، ارزشي و گرايشي انسان حوزه

  .باشد هاي مناسب توسعه مي ها و باورها، رفتارها و كنش آورد كه حاصل اين قابليت وجود مي ها به آن
 )62،ص1383مهدوي، (

اي است، كه ابعاد گوناگون توسعه اجتماعي، سياسي، اقتصادي،  ي همه جانبه توسعه ملي؛ فرايند توسعه 
اي كه هركدام از ابعاد اين فرايند در  گونه گيرد؛ به را در برمي ها و ارتباطات متقابل آن) دفاعي(فرهنگي، امنيتي 

ارتباط مستمر با ابعاد ديگر قرار داشته و در كنش و واكنش و تأثير و تأثّر متقابل، يكديگر را كامل و يك پيكره 
  )49،ص1367رزاقي، . (آورند نام توسعه ملّي را پديد مي واحدي به

به منظور رسيدن به  ت متشكل، منظم براي انتخاب بهترين روش هاي موجودبرنامه ريزي منطقه اي كوششي اس
. باالبردن سطح زندگي مردم منطقه برنامه ريزي منطقه عبارت است از كوشش جهت. هدفي خاص در يك منطقه

وم مفه. دست آوردن حداكثر استفاده از منابع كمياب موجود برنامه ريزي منطقه اي عبارت است از كوششي جهتي به
منطقه  يعني برنامه ريزي براي انسان ها فعاليت ها و. همان مفهوم برنامه ريزي در منطقه است برنامه ريزي منطقه اي

عبارتست از تمام يا بخشي از يك تا  در اين جا منظور از منطقه. اي كه اين فعاليت هاي انساني در آن شكل مي گيرد
ناحيه عبارتست از حداقل يك يا چند شهرستان كه از نظر . ناحيهچند استان با خصوصيات مورد اشاره در تعريف 

. همگون بوده و از نظر اقتصادي، اجتماعي، داراي ارتباطات فعال متقابل باشند ويژگي هاي طبيعي و جغرافيايي
بي رويه رشد شهرهاي بزرگ در نتيجه مهاجرت هاي كنترل  فقدان طرح هاي توسعه شهري و ساخت و سازهاي

 ملي، مشكل غذا، نا برابري درآمدي ميان گروه ها و مناطق، شكاف درآمدي ميان قدان برنامه ريزي اقتصادنشده، ف

مشكل اشتغال و بيكاري،  بازنشستگان و سالخوردگان و كارگران، واگرايي ميان هزينه و سود، عدم ثبات اقتصادي،
. غيره و تمايل نياز به برنامه ريزي استفناوري و  افزايش سريع جمعيت، گسترش وسيع و غير قابل پيشگيري و

مي توان عمران و توسعه مناطق، ايجاد دگرگوني كامل و اساسي در كليه شئونات  هدف برنامه ريزي منطقه اي را
و درون منطقه  مردم و به كارگيري نيروهاي مادي و معنوي و طبيعي منطقه، كاهش نابرابري هاي منطقه اي زندگي

پايدار منطقه اي، تعديل ساختاري  شهر و روستا در درون منطقه و ميان منطقه و توسعه اي، كاهش اختالف سطح
سرانه در داخل منطقه، تعيين و گسترش نيروهاي تخصصي،  اجتماعي منطقه، افزايش سريع درآمد –توسعه اقتصادي 

در تهيه،  .ع طبيعي ذكر نموداز حفاظت محيط زيست و بهبود آن و استفاده از مناب افزايش كارايي اقتصادي، اطمينان
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شاخصهاي كمي كالن : هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه هاي توسعه و بودجه تدوين و تصويب برنامه
گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان  نرخ سرمايه: آنها از قبيل

امعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با هاي باال و پايين ج دهك
انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل  سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم

  )37،ص1367بازن ، (و ) 84،ص1375بازن ، ( .مراعات شود
  :ر اساسسياست هاي توسعه ملي در اين سند ب

 امور فرهنگي 

 امور اجتماعي ـ سياسي و دفاعي  

 امور اقتصادي  

  محيطي و توسعه پايدار  آمايش سرزمين، امور زيست 
دهنده جهت و مسير  هاي ملت ايران و نشان ها و آرمان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ترجمان خواسته

هاي ممتاز قانون  يكي از ويژگي .ي كلي نظام استها حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياست
تر از نظرات  اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحوالت است و براي خروج از معضالت و استفاده بيش

   .هاي عملي ارائه نموده است حل نظران راه افراد خبره و صاحب
 

  جمهوري اسالمي ايران 1404پايان برنامه چشم انداز شاخص هاي توسعه بر اساس وضيعت موجود و مطلوب تا : 1جدول 
 گزينه مطلوب ادامه روند موجود موضوع

 6/8 9/3 )درصد(رشد متوسط ساالنه توليد ناخالص داخلي

  2/7 5/2 )درصد(رشد متوسط ساالنه درآمد سرانه

 9/10 9/3 )درصد(گذاريرشد متوسط ساالنه سرمايه

 4/4 5/1 )درصد(يروي كاروري نرشد متوسط ساالنه بهره

 0/7 5/17 در پايان دوره)درصد(نرخ بيكاري 

 2184 5257 در پايان دوره)هزار نفر(جمعيت بيكار 

 31527 10920 در سال پايان دوره)ميليون دالر(صادرات كاالهاي غيرنفتي

 23645 5320 در سال پايان دوره)ميليون دالر(صادرات صنعتي 

 0 19840 در سال پايان دوره)ون دالرميلي(تراز تجاري 

 6306 5/1126 در سال پايان دوره)ميليون دالر(گذاري مستقيم خارجي سرمايه

 0/16 3/27 )درصد(رشد متوسط ساالنه نقدينگي

 0/5 0/22 )درصد(نرخ متوسط ساالنه تورم

 0/14 7/22 رهنسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين افراد جامعه در پايان دو

  جمهوري اسالمي ايران 1404سند چشم انداز بيست ساله : منبع 
  

  ايتوسعه منطقه
اولين مرحله مهم در هر شهر اين است كه تعدادي شاخص كه نمايان گر وضع موجود شهر از توسعه يافتگي دروني 

پيوند كمتر به موجود، بوقوع مي از آنجا كليه اين اقدامات و ساماندهي فضاها در درون شهرهاي. باشد تهيه گردد
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الزم است ابتدا شاخص هايي را طراحي كرد كه با ، يعني براي ملموس تر شدن توسعه دروني شهر. جلوه مي آيد
  .توان ميزان توسعه دروني هر شهر را با توجه به استاندارد هاي مربوط سنجيد اندازه گيري آن شاخص ها مي

  
وري زمين شهري بدين مفهوم است كه با توجه به گران بودن كمياب بودن بهره : شاخص بهره وري زمين شهري .1

هر چه . و تجديد ناپذير بودن و غيرقابل وارد كردن زمين شهري، توسط چند نفر مورد بهره برداري قرار مي گيرد
ه بيش از البته اين ميزان چنانچ. ميزان تعداد نفرات بيشتر باشد، به مفهوم بهره وري باالتر زمين شهري است

استانداردهاي قابل قبول شهرسازي باشد، ضد توسعه تلقي خواهد شد، كه اين موضوع براي ساير شاخص ها نيز 
اين شاخص را از طريق محاسبه تراكم جمعيتي خالص و تراكم جمعيتي نا خالص در هر هكتار . موضوعيت دارد 

ه اي از پراكندگي، فشردگي جمعيت و در اين شاخص اطالعات قابل مالحظ. زمين شهري مي توان بدست آورد
نتيجه پيامدهاي چون انباشت سرمايه و جمعيت ، ميزان بهره وري از زمين، تاسيسات وزير ساختهاي شهري 

 .نمايان مي سازد
  از لحاظ اين شاخص شهري را: شاخص يا شاخص هاي مربوط به سرانه هاي استاندارد يا مصوب شهري .2

  هاي مربوط به سطح فضاي سبز، سطح فضاي باز، سطحن دانست كه سرانهتوان توسعه يافته از درومي
فضاي هاي آموزشي، بهداشتي و درماني، ورزشي، امنيتي، فرهنگي، مذهبي و نظاير آن در حد استاندارهاي تعيين 
شده شهرسازي بصورت كلي و يا استانداردهاي تعيين شده در طرح مصوب محدوده مربوط باشد به اين 

 )96،ص 1368شيعه ، ( .خص مطلوبيت نيز گفته مي شودشاخص، شا
هر چه سطح مربوط به اين : شاخص روند تخريب باغات و اراضي كشاورزي و غير كشاورزي حاشيه شهر .3

شاخص نسبت به سالهاي قبل روبه كاهش باشد ، با توجه به روند افزايش جمعيت شهري، مي توان نمايانگر 
 )22،ص1377ي، سعيد (. توسعه شهر از درون باشد

هر چه از ميزان ناسازگاري كاربرهاي هم جوار در محدوده شهر : شاخص سازگاري و ناسازگاري كاربري ها .4
شهري كه كاربرهاي هم جوار و يا . كاسته شود، اين به مفهوم حركت در مسير توسعه يافتگي شهر از درون است

سارگار نبوده و باعث مزاحمت و مانع از انجام  در حوزه نفوذ يكديگر، از نظر سنخيت فعاليت با هم منطبق و
مثالً وجود يك واحد صنعتي در درون يك . فعاليت يكديگر شوند ، نمي توان آنرا توسعه يافته از درون دانست

 .بافت متراكم مسكوني از مصاديق بارز ناسازگاري است
استه شود و شاخص روند نزولي به هر چه از مقداد بناهاي نا مقاوم و قديمي ك: قدمت ابنيه شاخص كيفيت و .5

و   البته اين شاخص، ارزيابي اوليه از وضعيت اقتصادي. خود بگيرد، توسعه از درون داراي روند مثبت است
 )25،ص1382سعيدي، (.دهد فرهنگي ساكنان را نيز بدست مي  الگوهاي

هر چه ميزان برخورداري و سهم هر بلوك شهري از معابر و شبكه دسترسي ها بيشتر باشد، : شاخص نفوذ پذيري .6
براساس استانداردهاي موجود مناطق و نواحي، اين شاخص مي تواند . بستر توسعه از درون فراهم تر مي شود

 .درصد سطح بلوك شهري در نظر گرفته شود 25تا  20بين 
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چه ميزان مشاركت و آگاهي اجتماعي ساكنان و مالكان باالتر باشد و يا  هر: اقتصادي - شاخص هاي اجتماعي .7
 توان اقتصادي ساكنان و شهروندان باالتر باشد و سطح آسايش آنها در شهر، محله و واحد مسكوني باالتر باشد،

 )114،ص1375نظريان، (. اينها مي تواند بيانگر توسعه يافتگي شهر از درون باشد
  در عرصه واقعي، هر جا نسبت فضاي كار بر فضاي مسكوني و گردشگري غلبه: طيشاخص هاي زيست محي .8

توليد و توزيع انواع آلودگي ها در . مي كند مسائل و مشكالت اجتماعي، فضاي و زيست محيطي بروز مي نمايد
ي، زمين و هوا باعث كاهش كيفيت محيط زندگي شهري مي شود عالوه بر شبكه هاي معابر و گره هاي ترافيك

طيف  ... هاي آلوده كننده مثل حمل و نقل، انبارها، تعميرگاههاي وسائط نقليه، تجاري ها وكاربري ها و و فعاليت
  كانالهاي فاضالب قديمي، . كنندوسيعي از آالينده هاي مضر و خطر ناك را وارد فضاي و محدوده شهري مي

هاي شبكه معابر و گره. ودگي آب و خاك هستندها از جمله منابع آلقالي شويي چاه هاي جذبي دفع فضوالت
گيري اندازه. مواقع اوج تردد هستندترافيكي و ميدان از جمله منابع آلودگي صوتي فضاهاي شهري به خصوص در

   .و تعيين ميزان اين آلودگي ها و روند نزولي آن در طول ساليان مي تواند حاكي از توسعه شهر از درون باشد
هر چه تعداد تشكل هاي مردمي براي حل مسائل شهري بيشتر  :مردمي مربوط به مسائل شهريتعداد تشكل هاي  .9

هر چه . باشد حاكي از تحقق روند شهر مشاركتي و باالرفتن افزايش تعلق مردم به شهر و محله خود است
ود، از درون شمشاركت مردم در اداره شهر و محله خود باالتر باشد، شهر بسيار سريعتر از آنچه كه فكر مي

. لذا است مي توان اين شاخص را به عنوان يكي از شاخص توسعه دروني شهر در نظر گرفت. يابدتوسعه مي
 )237ص ،1376شكويي، (

براين اساس سازمان . وري و رشد اقتصادي حكايت دارد اقتصاد دانش بنيان از شناخت بيشتر نقش دانش در بهره
كند عبارت است از اقتصادي كه  تعريفي كه از اقتصاد دانش بنيان ارائه مي )OECD(هاي اقتصادي و توسعه  همكاري

  .به طور مستقيم و مستمر بر پايه توليد توزيع و كاربرد دانش باشد
  

  مطالعه جغرافياي شهرستان آستارا
ران ترين نقطه استان گيالن و نقطه مرزي اي غربي  خزر و در شمال آستارا، شهري كوچك در ساحل غربي درياي

اردبيل و از  آستارا از شرق به درياي خزر، از شمال به جمهوري آذربايجان، از غرب به. است آذربايجان و جمهوري
گذرد، آستاراي ايران را از آستاراي اردبيل مي - كنار راه شوسه آستارا رود آستارا كه از. جنوب به تالش محدود است

نفر بوده و در حال حاظر  70170ش، 1381اساس سرشماري سال  جمعيت آن بر. آذربايجان جدا مي سازد جمهوري
  .باشد نفر مي 100000نزديك به 

روستا و  22و  25دهستانهاي حيران و ويرموني به ترتيب داراي . باشدشهرهاي تابعه آن نيز آستارا و لوندويل مي
 38 27 14تا  38 15 23ن آستارا بين شهرستا. روستا هستند 13و  7دهستان لوندويل و چلوند نيز به ترتيب داراي  2

هاي فرهنگ آبادي(طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است  48 52 03تا  48 34 11عرض شمالي و 
  )1نقشه شماره ).(1385استان گيالن، 
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  1385. فرهنگ آباديهاي استان گيالن: ماخذ

  تقسيمات سياسي شهرستان آستارا: 1نقشه شماره 
 

  
    1385. فرهنگ آباديهاي استان گيالن: ماخذ    

  نقشه جمعيت شهرستان آستارا:  2نقشه شماره
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  :مروري اجمالي جواهيم داشت بر وضعيت جغرافياي شهرستان آستارا
  

     
  87تا  1365بارش شهرستان آستارا در سالهاي  -2نمودار          87تا  1365دماي شهرستان آستارا در سالهاي  -1نمودار

  
  87تا  1365رطوبت نسبي شهرستان آستارا در سالهاي  -3نمودار

  
  )1385(خانوار و جمعيت شهرستان آستارا به حسب ساكن و غيرساكن : 2جدول 

  
  

  
  

  1385دفتر آمار و اطالعات استانداري گيالن، : منبع
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  ) 1385(ساله و بيشتر بر حسب وضع فعاليت در شهرستان آستارا  10جمعيت : 3جدول 

  
  

  
  

  1385دفتر آمار و اطالعات استانداري گيالن، : منبع
  

  ) 1385(نفركاركن و بيشتر  بر حسب مالكيت در شهرستان آستارا  10تعداد كارگاه هاي صنعتي داراي : 4جدول 

 
  

  1385دفتر آمار و اطالعات استانداري گيالن، : منبع
  

  روش شناسي پژوهش
هاي توسعه سعي بر ر وضعيت شهرستان آستارا بعنوان منطقه داراي پتانسيلدر اين پژوهش با مطالعه موردي ب

هاي بسط پتانسيل. اي استتحليل وضعيت آن داريم و اساس عمل بر پايه دانش بنيان بودن مطالعات توسعه منطقه
خواهد  اي نمودي از الگوي توسعه را تداعيهاي توسعه منطقهاي شهرستان مذكور براساس شاخصتوسعه منطقه

  .نمود
اي آن، سعي بر بررسي اثرات و نقش مطالعه جغرافيايي اين شهرستان و ابعاد توسعه منطقهبهمين منظور ابتدا با 

  . اي، خصوصاً دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا هدف اساسي است دانشگاه ها و مراكز علمي در توسعه منطقه
تواند مدل توسعه شهري را شفافتر سازد، اين اي ميه منطقهاز آنجايي كه شناسايي كاركردهاي ابعادي توسع

  . گردد اي بيان ميهاي توسعه منطقهكاركردها در قالب وضعيت فعلي اين منطقه بر اساس شاخص
الزم به ذكر است مطالعه جغرافياي اين منطقه از لحاظ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در حوزه هاي سرزمين و 

رو انساني، كشاورزي، جنگلداري و شيالت، معدن، نفت و گاز، صنعت، آب و برق، ساختمان آب و هوا، جمعيت، ني
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و مسكن، بازرگاني، رستوران و هتلداري، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، بازارهاي مالي، امور قضايي، بهزيستي 
ي و هزينه و درآمد خانوار و تأمين اجتماعي، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ، ورزش و گردشگري، عمران شهر

  . اساس پژوهش موردي را تشكيل خواهد داد
اين پژوهش در صدد است تا با ارائه شمايي كلي از وضعيت تحليلي توسعه منطقه اي، شرايط حاضر را با توجه 
ن به سياست هاي كلي نظام و چشم انداز بيست ساله كشور آماده برنامه ريزي هاي آتي توسعه درون شهري در اي

  منطقه نمايد

  
 

  فرآيند پژوهش:  4نمودار 
  

تصميمات ملي در ارتباط با فلسفه اتخاذ  در فرايند تصميم گيري برنامه ريزي منطقه اي زمان مفهوم مي يابد كه
تبديل تخصيص هاي عمودي به فعاليت هاي افقي است هدف هاي  وظيفه اصلي برنامه ريزي منطقه اي .شده باشد

هاي مختلف كشور عمل  ملي دارند و بر پايه اهميت هاي متفاوت و عواملي كه در بخش اهميت برنامه ملي معموالً
در يك مكان خاص  هاي مناسبگيري چنين عملي بدون ايجاد تعديلنتيجه صرف شكل در. نمايند استوار هستندمي

با شرايط انساني و نهادي خاص  طوري كه كامالً تنظيم يك برنامه در سطح ملي، به بنابراين. مي توانند موثر باشند
چنين مشكلي در بسياري از كشورها موجب شده كه تالشي در جهت  درك. مناسب فعاليت باشند ناممكن است

هاي ارزيابي و مدل سازي تحليل ابعادي در تدوين شاخص. تصميم گيري صورت پذيرد نوعي عدم تمركز در فرايند
در اين ميان نقش دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا بعنوان . نمايدجاد مياين پژوهش بنيان فرآيند روش پژوهش را اي

در بردارنده نخبگان علمي توسعه دهنده منطقه انكار ناپذير است و چرايي انتخاب اين نهاد در فرآيند گردآوري 
  ) 1385مركز آمار ايران ، ( .اطالعات به اثبات مي رسد

 1383-1387توسعه منطقه اي به تحليل شاخص هاي توسعه در طي سال ها با استفاده از مدل تعاملي فاكتورهاي 
وضع مطلوب بر اساس اين شاخص ها براي توسعه  1393پرداخته مي شود و تا پايان برنامه پنجم توسعه يعني سال 

 .منطقه اي شهرستان آستارا ارزيابي مي شود
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  (Barry, 2004)و  (Bartsch, 2004)يان مدل مفهومي ارزيابي توسعه منطقه اي دانش بن: 5نمودار  

  
  

هاي توسعه منطقه اي شكل اقتصادي محيط منطقه با توجه به سياست –در اين مدل بر اساس روابط اجتماعي 
... گيرد و با توجه به منابع طبيعي منطقه، نيروي انساني توانمند منطقه و تركيبات صنعتي، معدني، كشاورزي ومي

هاي نسبي كه به پشتوانه توليد محصوالت منطقه حاصل مي شود و همچنين سوي ديگر مزيتمنطقه از يك سو و از 
... ساختار اقتصادي و روابط حاكم در نوع بازار، فرهنگ مصرف و تعامل نهادهاي دانش بنيان چون دانشگاه و 

در . ابل بررسي باشدهاي توسعه درون شهري قاي با استفاده از شاخصموجب مي شود تا سياست هاي توسعه منطقه
اي دانش بنيان و شاخص هاي ارزيابي توسعه درون مدل مفهومي ارزيابي توسعه منطقهادامه با استفاده از فاكتورهاي 

. شهري ارزيابي پنج ساله اخير شهرستان آستارا صورت مي گيرد و براي پنج سال آتي تصويري كلي را ارائه مي كند
  )اعداد بين صفر تا يك هستند. (از طيف كمي ليكرت بهره گرفته شده است الزم به ذكر است در اين ارزيابي

  

  تحليل داده ها
 اي شهرستان آستارا تا پايان برنامه پنجم توسعه هاي توسعه منطقهارزيابي شاخص: 5جدول 

  شاخص هاي ارزيابي توسعه منطقه اي
 وضع مطلوب وضع موجود

 1393تا سال  ... 1387 1386 1385 1384 1383

 75/0 ... 5/0 55/0 45/0 4/0 2/0 بهره وري زمين شهري

 65/0 ... 4/0 45/0 4/0 3/0 25/0 سرانه هاي استاندارد يا مصوب شهري

 1/0 ... 35/0 3/0 45/0 35/0 3/0 روند تخريب باغات و اراضي كشاورزي و غير كشاورزي حاشيه شهر

 7/0 ... 35/0 35/0 35/0 35/0 3/0 سازگاري كاربري ها

 8/0 ... 6/0 45/0 4/0 4/0 35/0 قدمت ابنيهكيفيت و

 7/0 ... 35/0 3/0 35/0 25/0 25/0 نفوذ پذيري

 85/0 ... 35/0 4/0 45/0 25/0 25/0 اقتصادي-اجتماعي

 8/0 ... 4/0 4/0 3/0 3/0 25/0 زيست محيطي

 75/0 ... 45/0 45/0 4/0 3/0 2/0 تعداد تشكل هاي مردمي مربوط به مسائل شهري

  تحليل پژوهشگر: منبع
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  تحليل پژوهشگر: منبع

 نمايش وضع موجود و مطلوب توسعه اقتصادي شهرستان آستارا : 6نمودار

  
 نتيجه گيري و پيشنهادات

بهره وري نتايج نشان مي دهد كه شرايط مطلوب براي توسعه اين شهرستان افزايش قابل مالحظه شاخص هاي 
روند تخريب باغات و اراضي كشاورزي و غير كشاورزي ، ندارد يا مصوب شهريسرانه هاي استا، زمين شهري
زيست ، اقتصادي – اجتماعي، شاخص هاي نفوذ پذيري، قدمت ابنيه كيفيت و، سازگاري كاربري ها، حاشيه شهر

بيشترين  اقتصادي – اجتماعي است كه در شاخص هاي تعداد تشكل هاي مردمي مربوط به مسائل شهريو  محيطي
 .كمترين تحول در برنامه هاي آينده مد نظر است سرانه هاي استاندارد يا مصوب شهريتحول و شاخص هاي 

  موارد ذيل را مي توان بعنوان پتانسيل هاي توسعه منطقه اي شهرستان آستارا نام برد 
بازار مصرف برخورداري از موقعيت مناسب از نظر همجواري با مجموعه شهري همجوار يعني اردبيل به عنوان  -

 .قابل توجه

برخورداري از موقعيت ويژة جغرافيايي به عنوان پيوند دهنده استانهاي شمال و غرب كشور و نيز قرارگيري در  -
 .غرب و مسيرهاي ارتباطي بين المللي -جنوب، شرق  -مسير راههاي شمال 

ان يافتـه ، توليـد و مـديريت    وجود اقليم متنوع، منابع آب و خاك مستعد و بهره مندي از زيرساخت هاي سازم -
 .مزرعه و برخورداري از قابليت توسعه فعاليت هاي زراعي

دسترسي به منابع انساني كارآمد و تحصيلكرده و وجود مراكز آموزش عالي متعدد به منظور تأمين نيروي انساني  -
 . متخصص

ط خاص جغرافيايي و موقعيت را نمي توان با پيروي از الگويي خاص مدل نمود چرا كه شراي ايتوسعه منطقه
براي شناسايي پتانسيل . اقتصادي و سياسي مناطق تغيير دهنده بسياري از پارامترهاي غيرقابل برنامه ريزي هستند
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هاي توسعه منطقه اي مي توان از شاخص هاي توسعه منطقه اي بهره برد و با توجه به تمركز توانمنديها، تعامل 
  .زايي برخوردار استعوامل توانمندساز از اهميت بس
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